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************************************************************************ 

الصرف الصحي في االحواز بسبب عدم استالم رواتبهم تظاهرة احتجاجية لعمال دائرة 
 شهور منذ ستة

 

في  ة الصرف الصحيرمن عمال و موظفي دائ العرب االحوازيينالمئات من تجمع 
مطالبين بتسديد  4102وم السبت الخامس من ابريل أمام مبنى هذه الدائرة الي االحواز

 .رواتبهم التي لم يستلمونها منذ ستة شهور حتى االن
 .ويقدر عدد العمال المحتجين اليوم بأربعمائة عامل حسب األخبار الواردة من االحواز

يذكر أن معظم عمال دائرة الصرف الصحي هم من العرب الذين ال سبيل أمامهم اال قبول 
الوظائف الشاغرة في تنظيف الصرف الصحي وتنظيف الحدائق العامة وهي مهن لم ينافس 

عمال العرب فيها و تعتبر من الوظائف الدونية وبالرغم من قبول العمال العرب الفرس ال
بهذه الوظائف يتعرض هوالء العمال لعمليات نصب واحتيال من قبل الشركات المقاولة في 
االحواز وغالبا ما تكون هذه الشركات تعود ملكيتها للمستوطنين الفرس حيث يحصل 

 .بدوافع عنصرية من قبل مسؤلي المحافظةالفرس على تراخيصها بالمحسوبية و
  
 

 الشركات الفارسية تجتث العمال والموظفين العرب في المحمرة
 

هناك شركات  :في البرلمان اإليراني عبدهللا سامري( خرمشهر)مدينة المحمرةمندوب قال 
وتستبدلهم بوافدين من األقاليم العرب  عمال والموظفيناللية االجتثاث بحق تمارس عم

  .خرىاال
 4102مارس  01وأضاف سامري الذي كان يتحدث في البرلمان االيراني يوم األثنين 

أكاديمية من العرب لكن الشركات  صحاب شهاداتأالرغم من وجود كفائات احوازية و ب
في االحواز لم تكتفي باستقصاء العرب من الوظائف بل تعمل على والدوائر الحكومية 

ن تأتي ريوازيين من صفوفها واستبدالهم بآخبطرد العرب االح وتقوماجتثاث العاملين منهم 
 .من االقاليم المجاورةوالدوائر بهم هذه الشركات 
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اعتماد خطة التغيير الديموغرافي في عهد الرئيس  علما أن الحكومات اإليرانية ومنذ
العرب  مستمرة في تنفيذ خطط التغيير الديموغرافي لجعلمي االيراني االسبق محمد خات

 .في موطنهم التاريخي أقلية
 
 

 واألسباب فنية كالمعتاد سكة الحديد ج قطار االحواز طهران عن مسارخرو
 

عن سكة الحديد  طهران –قاطرتان من قطار االحواز خرجت ،  4102مارس  01األحد  
 تشير التقارير عنولم  (انديمشك) الحيةمن مدينة الص ةالقريب( دوكوهه)اجبيلتين في منطقة

 .ضحايا لهذا الحادث
المنطقة والواقعة شمال االحواز شهدت في السنوات الماضية عدة عمليات يذكر أن هذه 

االحوازي الى  لنفط لنقل او خط الكهرباء الرئيسي وانابيب  سكك الحديد تعسكرية استهدف
 .اإليرانية مصفاة اراك

  
 العميدية -قتيالن احوازيان اثر حادث سير مؤسف في طريق معشور

 

موسف في نتيجة حادث سير   4102مارس  42قتل شخصان احوازيان يوم الخميس 
 .الطريق الذي يربط ميناء معشور بمدينة العميدية

التزام الشركة المقاولة وهي تابعة العام وعدم يذكر أن السبب يعود لعدم صيانة هذا الطريق 
لكنها لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها  اعواملشركة النفط االيرانية والتي استلمت المشروع قبل 

 .القانونية
هو من الموانئ العالمية المعروفة وفيه في شمال الخليج وميناء معشور االحوازي  يقع

واما مدينة العميدية هي من  ةالعشرات من مصانع البتروكيمياويات والمصانع المرتبط
المناطق النفطية و فيها أبار من النفط والغاز وتذهب أرباح هذه الثروات االحوازية الى 
جيوب الفرس في طهران وعمالئهم في لبنان وسوريا في حين يحرم أهل االحواز حتى من 

 .التوظيف في هذه المناطق والشركات
 

  
 حمرة مدينة الوعود الكاذبةبفضل سياساتنا أصبحت الم: علي شمخاني

 

يوم الخميس له  ةي اثناء كلمقال امين عام مجلس االمن القومي اإليراني علي شمخان
ية لمناطق الحدودلزيارة االتي تتوجه ( الباسيج)لقوات التعبئة  أمام تجمع 4102مارس 42

في مسجد مدينة اجتمعت هذه القوى من كل عام حيث يام في مثل هذه األمع العراق 
 .المحمرة

 :خاني ذات االصول العربية االحوازيةواضاف شم
نا في الجمهورية االسالمية ووعودنا الكاذبة أصبحت المحمرة العائمة على اتبفضل سياس

على اسوأ حال من   بحيرات من النفط والغاز و تتوفر فيها االراضي الخصبة والمياه
د السابق والعهد العهود السابقة وأخذت الناس في هذه المنطقة الحيوية تقارن ما بين العه

 .الحالي من حيث االعمار والرخاء و العيش الكريم



 

 

التي كانت تعرف بعروس الخليج مطلع القرن العشرين وعاصمة الشيخ علما أن المحمرة 
المناطق االكثر تضررا والتي المناطق في ايران ومن  افقرمن حاليا تعتبر خزعل بن جابر 

دارت رحى الحرب فيها لمدة ثمان سنوات ودفع الشعب العربي االحوازي ثمن هذه الحرب 
ني تصدير م عندما أراد الخمي0121المدمرة التي اطلقت طهران اولى شراراتها عام 

للعراق،االمر الذي ادى الى نشوب حرب طاحنة دارت رحاها في   ثورته المشؤمة
االراضي االحوازية ودمرت ثلثي االراضي الزراعية و المدن والقرى المحاذية للعراق 
وهجرت حوالي مليون عربي احوازي الى العمق االيراني حيث استقر هوالء في المدن 

 .تى االنالفارسية ولم يعود معظمهم ح
  

 قتيل اثر انقالب حافلة ركاب في مدينة الحويزة 11
 

من  42حافلة يوم األربعاء  توفي احدى عشر وجرح حوالي عشرين راكبا اثر انقالب 
الحويزة المحاذية للحدود العراقية وكانت هذه   بالقرب من مدينة 4102شهر مارس 

( الباسيج)التعبئة  ر من قواتالحافلة قادمة من مدينة كرمان االيرانية وتحمل عناص
ضمن مجموعة حافالت زارت هذه المنطقة الحدودية من العراق في قافلة يطلق   وأسرهم

والتي تتوجه في عطلة أيام النيروز لزيارة المناطق االحوازية  "راهيان نور"عليها اسم 
 .اممن كل ع( 0199-0191)التي شهدت معارك عسكرية خالل الحرب االيرانية العراقية

  
 شقيقين احوازيين  مياه شط العرب في المحمرة تبتلع

 

من عمره والثاني في سن الخامسة احدهم في  شقيقين احوازيين ابتلعت مياه شط العرب
اثر حادث غرق مؤسف بالقرب من منطقة  4102مارس  44يوم السبت وذلك السادسة 

 .المحمرةب( جسر نو)الجسر الجديد
وهو حسن في ضفاف شط العرب حيث سقط  طفالن يلعبانال اكانحسب شهود عيان و

 شقيقه بغرض انقاذأن يرمي بنفسه في النهر شقيقه حسين  دفعي في النهر االمر الذالصغير
عن االنظار بعد ما ابتلعتهم مياه شط  الشقيقينلكنه لم يتمكن من انقاذ شقيقه و اختفى 

 .العرب
 ************************************* 

 تيار او تنظيم ألي ينتمي ال ومستقل ُحر احوازي اعالمي الكناني حامد 
 .واالحتالل العبودية من وبالتحرر المشرق وبالغد المبدع باالنسان سياسي،يؤمن

http://hamedkanani.weebly.com/ 


