
From: "mahmoud mohammed" <>  View Contact Details 

To: ahwaz1925@al-ahwaz.com

CC: arabistan@yahoo.com

Subject: urgent from egyptian journalist mahmoud abdelreheem

Date: Wed, 20 Apr 2005 15:10:21 +0000

04-18 

الخارج"طهران تعلن عودة الهدوء وتتهم  "

 ممثلو األهواز يتحدثون عن عشرات القتلى والجرحى

 :ستار ناصر، محمود عبدالرحيم  طهران، القاهرة
أجمع آبار قادة الجمهورية االســالمية االيرانيـة علـى ان السلطـات تسيطــر علـى الوضـع تمامـًا فــي اقليــم                                

حيث اندلعت اضطرابات يتمسك متحدثون باسم تنظيمات أهوازية معارضة بأنها أســفرت                      ) األهواز(خوزستان  
الفضائيـة  ” الجزيرة“وحّمل وزير الداخلية ونواب ايرانيون قناة             . شخصًا 30عن مقتل عدد يراوح بين شخصين و          

. القطرية مسؤولية الترويج لما تردد عن رسالة رئاسية ايرانية زعم انها تحض على تغيير الترآيبة السكانيــة                           
وقــال خزعلــي  . وتعهد مسؤول حكومي ان تتعقب وزارة المخابرات ومجلس األمن الوطني من زوروا الرسالة                       

االنتفاضــة ضــد مخطــط   “الهاشمي رئيس المجلس الوطني األهوازي ان عرب األهواز سيواصلون مـا ســماه                  
  .”التهجير القسري

لقتلــى المصادمـات     ) األحــد(أعدادًا متضاربة أمس       ) رويترز(وأوردت الحكومة االيرانية وجماعة ايرانية معارضة                  
وقالـت إحــدى الجماعــات المعارضــة      . بين قوات األمن وأفراد األقلية العربية جنوب غرب البــالد الغــني بـالنفط                 

لكن وزارة الداخلية االيرانية قالت ان شخصًا واحــدًا قتــل                . 30االيرانية في المنفى ان عدد القتلى وصل الى             
خالل االشتباآات التي تفجرت الجمعة، وإن األمن مستتب اآلن في مدينة األهواز بإقليم خوزستان المتاخم                           

 .للعراق
العرب عاثوا فسادًا فــي شــوارع المدينـة وحطمـوا ســيارات للشرطــة ومصــارف ومكاتـب                    “وقال مسؤولون ان     

في أعقاب توزيع رسالة مزورة زعم انها مـن محمــد علـي ابطحـي نائـب الــرئيس االيرانــي محمــد                          ” حكومية
 .خاتمي تطالب بنقل العرب الى شمال ايران

الوضـع األمــني تحــت السيطــرة        “وأعلن جهان بخش خانجـاني المتحـدث باسـم وزارة الداخليــة االيرانيــة ان                    
وقال متحدث باسم جماعة من عرب ايــران تنظــم حملــة مـن أجــل اسـتقالل خوزســتان ان أعمــال          . ”وهادئ

 .شخصًا قال ان السلطات االيرانية قتلتهم 20العنف استمرت أمس وذآر اسماء 
االنتفاضــة “: ”رويــترز“فــي لنــدن ل    ” مرآــز معلومـات ثـورة األهــواز        “وقال أبو شاآر األهوازي المتحدث باســم         

وقــال ان مــن بيــن القتلـى        . ”تواصلت المظاهرات صباح األحد والمواجهات مستمرة اآلن        “: وأضاف. ”مستمرة
 ).عامًا 13(وعالم الخزرجي ) عامًا 20(وناجي ابايات ) عامًا 22(علي صبحاني 

 15سـمعت ان بيـن       “انهــا  ” رويــترز“وأوضحت مسؤولة بمستشفى في مدينة األهواز في اتصال هاتفي مع                 
 .ورفض مسؤولو أمن محليون التعقيب. وامتنعت عن اإلدالء بمزيد من التفاصيل. ”قد قتلوا 20الى 

وقــال األهــوازي ان     . قد قتلوا  30ال صحة لما تردد عن ان االضطرابات قد استؤنفت أمس وان                    : وقال خانجاني  
وأضـاف   . شخص اعتقلوا في مدينــة األهــواز وحــدها         300العشرات أصيبوا في هذه االشتباآات وان أآثر من              

ان ايران دفعت بقوات من مناطق أخرى من البالد بعـد ان رفــض بعــض أفــراد قــوة محليــة تضــم عربـًا اطاعــة                            
شـخصًا    137ونقلت وآالة أنباء الطلبة عن حسن اســد مسجــدي وهــو قائــد بقــوات األمــن قولــه ان                       . األوامر

 .اعتقلوا خالل األيام الماضية
 .وأمر الرئيس االيراني بإجراء تحقيقات فورية في ما جرى

وطالب عدد من نواب البرلمان االيراني وزير الداخلية موسوي الري بضرورة إبعــاد العـاملين فــي مكتـب قنـاة                            
ان قناة الجزيرة قامت فــي   “: وقال النواب في بيان تاله رئيس البرلمان حداد عادل أمس      . من البالد” الجزيرة“

الفــترة األخــيرة بنقــل أخبــار وتقــارير يشتــم منهــا رائحــة إثــارة النعــرات الطائفيــة، وان األحــداث األخــيرة فــي                  
ان قناة الجزيـرة روجــت آثــيرًا للرسـالة             “: وأضاف البيان   . ”خوزستان وغيرها جاءت بسبب تلك األخبار الكاذبة           

المزورة التي آانت السبب في إشعال الصدامات المسلحة، ولهذا فنحن نعتبر القنــاة محرضــة علــى العنـف                             
 .”وتعمل ضد النظام
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وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية حميد آصفي أمس وآاالت األنباء الخارجية بتوخي الحذر واألمانة في                      
وأضـاف فــي مؤتمــر     . نقل األخبار، محــذرًا مـن ان السلطـات المختصــة ســتتابع المخالفــات فــي هـذا الصـدد                    

ينبغي على وسائل اإلعالم ان تعمل في ضوء رسالتها، وان تبعث االطمئنان فـي نفــوس قرائهــا،                           “: صحافي
 .”والمشكلة األساسية لنا تتمثل في وجود عدو يريد التغلغل الى وحدتنا

أمـس األحــداث الــتي وقعــت فـي محافظـة            ) أ.ش.أ(ووصف وزير الداخلية االيراني عبدالواحد موسـوي الري               
 .، متهمًا أيادي من خارج الحدود بالتدخل فيها”مؤامرة“خوزستان بأنها 

وقال الري في تصريح نقلته وآالة األنباء االيرانيــة إن تزويــر رســالة منسوبـة الــى مستشــار الـرئيس محمــد                    
ضطرابات فــي            خاتمي الحالي ورئيس مكتب رئاسة الجمهورية السابقة محمد علـي                   ابطحــي الــتي أثــارت ا

وأضـاف الري ان مــن زوروا هــذه          . بعض المناطق في خوزستان تعد عمًال تخريبيًا له جذور في خـارج الحــدود                       
إثارة االضطرابات وايجاد الخالف بيــن المــواطنين العـرب فــي                من خالل نشرها    الرسالة تصوروا ان بامكانهم      

 .خوزستان والقوى الفاعلة في المحافظة
انتفاضة الشعـب    “وأآد رئيس المجلس الوطني األهوازي خزعلي الهاشمي االصرار على مواصلة ما سماه                          

األهوازي في وجه مخطط التهجير القسري االيراني، رغم االعتقاالت والتهديد باإلعــدام للنشطــاء مـن قبـل                             
حرآـة التحريــر   “ونفى الهاشمي الـذي يشغــل فــي الوقـت ذاتـه منصــب أميــن عــام              . ”االستخبارات االيرانية    

وجود عالقة لواشنطن بالصدامات الحالية بين العرب والشرطــة فـي ايــران، مؤآــدًا ان مـا                            ” الوطني األهوازي 
هبة شعبية دفاعًا عن حقوق مشروعة، فيما االتهام االيراني لنا بالعمالة للخــارج يمثـل محاولــة                                  “يحدث هو   

 .”لحصرنا في الزاوية
اتفاق آل الفصائل األهوازية على تصعيـد التحـرك العربـي والــدولي لتفعيــل دعـم للقضيــة                        “: وزاد الهاشمي    

األهوازية، وعدم التوقف الى حين اقرار حق الشعب األهوازي فــي تقريــر مصــيره واعطائـه نصيبــًا مــن ثروتــه                          
 .”ووقف االستيطان

وفي تعليقه على وصف المستشار السابق للرئيس االيراني محمد علي ابطحي الوثيقة التي تتحدث عـن                                 
ترحيل قسري للعرب من منطقتهم بالمزورة، اتهم الهاشمي ابطحي بمحاولة التملص من مخطط يعود الى                                
حقبة الشاه لكنه يأخذ طريقه اآلن للتنفيذ بوضع جــدول زمــني لترحيـل األهــوازيين الــى العــراق واالسـتيالء                               

 .على المنطقة وإحالل غيرهم بها خالل عشر سنوات
وأوضح الهاشمي ان تحرك طهران لتنفيذ مخطط التطهـير العرقـي حاليــًا يعـود للتخــوف مــن انفصــال األهــواز                     
التي تمثل الشريان االقتصادي الرئيسي اليران بما تمتلكه من ثــروات، عـالوة علـى أهميتهـا االسـتراتيجية                                

 .وامكان ان تكون الثغرة التي يمكن ان ينفذ منها األمريكيون الموجودون في العراق
وتوفــير الحمايـة لـه مــن التطهيـر             “ودعا الهاشمي الدول العربية الى الوقوف مع الشعــب العربـي األهــوازي                  

 .”العرقي انطالقًا من المسؤولية القومية
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