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 االستخبارات اإليرانية: األهوازيون

 تحرق جثث قتالنا لمحو آثار التعذيب
 
 :خاص¯ « السياسة»

كشفت مصادر في المعارضة العربية األهوازية أمــس ان السلطــات                 
األمنية اإليرانية لجأت اخيرا الى إحراق جثـث القتلـى األهوازييــن                   

 .ثار التعذيب عن أجسادهمˆالخفاء ا
وقالت المصادر ان نحو عشر جثث لشبان عرب قضوا تحت التعذيـب            

ســلمت الـى   « اطالعــات»في سجون وزارة االستخبارات اإليرانية          
اهاليهم بعد ايام من وفاتهم وهي في حالة تفحم شـبه كامــل ولـدى                  
سؤال االهالي عن سبب ذلك رفضت السلطات األمنيـة اعطــاءهم اي                

 .مبرر
ونقلت المصادر عن ذوي شاب عربي يدعى علي البتراني اعتقل في                
بداية انتفاضة األهواز العربية قولهم إن االستخبارات اإليرانية امتنعت                

عامـا    19عن االدالء بأي معلومة عن مصير ابنهم البالغ من العمر                
 .لمدة تزيد عن عشرين يوما

وقال والد علي البتراني انه بعد محاوالت عدة ابلغ ان ابنه قتل وهـو                  
 .جثث في ثالجة مستشفى مدينة األهواز 10موجود بين 

واضاف األب أنه لم يتمكن من التعرف على جثة ابنه إال مـن خـالل                         
عالمة خاصة على ذراعه اليمنى نظرا الحتراق الجثمان بشكل اخفــى                

 .جميع معالمه
مشيرا الى انــه حـاول      , وأكد أن بقية الجثث كانت في حالة مشابهة           

االستفسار عن سبب احتراقهم بهذا الشكل المريع فقيل لـه ان يأخـذ                  
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 15جثة ولده وينصرف لكن بعد ان يدفع غرامة تصل قيمتهــا الــى                   
 .دوالر أميركي 2000مليون ريال إيراني اي ما يعادل 

واشترطت المخابرات عليه ان يجري تشييع الجثمان ليــال بحضــور             
 .خمسة اشخاص فقط دون اقامة اي دار عزاء الحقة

وقالت المصادر المعارضة انه رغم تحذيرات االســتخبارات ورجـال                 
الحرس الثوري فقد تحولت جنازة البتراني الى تظاهرة شعبية كبـيرة                    
شنت السلطات اإليرانية خاللها وبعدها حملة اعتقاالت فــي صــفوف                 

 .الشبان العرب
من جهة ثانية نفذت السلطات القضائية اإليرانية في ســاحة مدينـة                 
األهواز كبرى مدن اإلقليم حكما بإعدام سيدة كردية تــدعى نسريـن                   

 .عاما بتهمة القيام بأعمال غير اخالقية 20خداداوي وتبلغ من العمر 
لكن الحزب الوطني الكردستاني الذي يتخذ من لندن مقرا له قال فـي                      

نسخة منــه ان الكرديــة اعــدمت لعالقتهـا          « السياسة»بيان تلقت   
 .بانتفاضة األهواز

وأضاف الحزب المعارض ان السلطات اإليرانية اعتقلت فنانا شــعبيا                  
 .في اإلقليم يدعى عباس إسحاقي ونقلته الى جهة غير معلومة

ولم يذكر البيان سبب او تاريخ اعتقال اسحاقي الذي يحظى بشعبيــة                    
 .واسعة بسبب غنائه باللغة العربية
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