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ظاهرين غاضـبين والقـوات                       : اسامة مهدي من لندن     كشفت مصادر احوازية اليوم عن وقوع مصادمات بين مت
جات                          االيرانية خالل اليومين الماضيين قتل اثرها خمسة شبان احوازيين وجرح اخرين في احدث سـلسلة احتجا

 .الماضي) ابرل(اندلعت منذ نيسان 

اليوم ان عددا من مناطق األحواز شهدت يومي السبت              ) ايالف(وابلغ ناطق باسم حزب النهضة العربي االحوازي               
واألحد الماضيين مظاهرات احتجاجية دامية انطلقت عقب دعوة وجهتها الحركات األحوازية في الخارج للتضامن                         
نيران قـوات الحـرس                                   مع المعتقلين العرب في السجون اإليرانية وقال ان عددا من الشبان األحوازيين سقطوا ب
ومليشيا قوات التعبئة اإليرانية التي نزلت إلى األحياء والمناطق العربية لقمع االحتجاجات السلمية المطالبة بإطالق                            

 .سراح المئات من المعتقلين

واكد ان األحواز كبرى مدن اإلقليم كانت مسرحا لهذه الصدامات الدامية التي سقط خاللها أكثر من خمسة شـهداء                            
مهـدي     كاظم جبار ألصالحي السبهاني والشاب جاسم بن عريبي الثعلبي والشاب                    عرف من بينهم كل من الشاب        

شناوه كما أصابت القوات عددا أخر من المتظاهرين بجروح وقامت باعتقال العشرات منهم موضحا ان االوضـاع                  
مازالت متوترة وان قوات اإليرانية أغلقت في بعض المدن المدارس كما قامت بتكثيف الدوريات داخل مدن عبادان                        
ها                               لداخلين إلي بدأت بتفتيـش ا مدن و والمحمرة و الخفاجية ووضعت السيطرات على مداخل ومخارج تلك ال

 .والخارجين منها

مت                                ية قا على صعيد آخر فقد اعترف مصدر في مديرية التربية والتعليم اإليرانية في األحواز أن السلطات األمن
رئيس المنطقة الثانية لدائرة التربية والتعليم في مدينة األحواز وهـو                     " حميد گاطع پور   " الخميس الماضي باعتقال       

لذي اوردت وكالـة االنبـاء                               احد العرب القالئل الذين يشغلون مناصب بهذا المستوى في المنطقة وقال المصدرا
قاموا                              اإليرانية تصريحه أن اشخاصا تابعين لجهاز استخبارات األمن الداخلي هاجموا مقر دائرة التربية والتعليم و

 . باعتقال المسؤول ولم تعرف بعد الجهة التي اخذ اليها 
طات                   "وقال المصدر االحوازي انه على الرغم          من سياسة القبضة الحديدية والممارسات القمعية التي تتخـذها السل

اإليرانية ضد أبناء الشعب العربي في إقليم األحواز بهدف قمع تحركاتهم السياسية السلمية التي يسعون من خاللها                                  
لنيل حقوقهم اإلنسانية والقومية إال أن هذه السياسة لم تفلح في إخماد انتفاضة األحوازيين التي اندلعت شرارتها في                                 
هم                               من مناطق الخامس عشر من نيسان الماضي عقب الكشف عن وثيقة اعتدها السلطات اإليرانية لتهجير العرب 
عبر سلب المزيد من األراضي الزراعية وتوطين أعداد كبيرة من المستوطنين الفرس الذين يتم جلبهم من خـارج                             
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قد                               " اإلقليم وعقب تلك االنتفاضة التي سقط خاللها العشرات من القتلى والجرحى ومئات من المعتقلين من العرب ف
يد مـن                                  ها العد ضيين تخلل شهدت المنطقة المزيد من تدهور األوضاع األمنية والسياسية خالل الشهــرين الما
المظاهرات االحتجاجية و تعرض العديد من المؤسسات الحكومية إلى هجمات بالمتفجرات كان بعضها بسيـارات                        
مفخخة و كان أخرها تعرض عدد من آبار و أنابيب النفط في ضواحي مدينة األحواز إلى هجمات بالقنابل مطلـع                             

 . الشهر الحالي
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