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تجسس للكذبة عن كشف شبكة  حملة اعتقاالت واسعة تشنها المخابرات اإليرانية سبقتها

 في االحواز
 

بيان صادر عن  يوم األثنين الماضي اإليراني وكالة تسنيم التابعة لفيلق القدس نشرت
خلية تجسس كانت تنوي تنفيذ هجمات ارهابية في كشف عن الحرس الثوري جاء فيه خبر 

 خالل المجموعة أعضاء على القبض القاء تم" الثوري الحرس بيان االحواز وقال
 ". دولية باستخبارات بارتباطهم واعترفوا الماضيين األسبوعين

 
أن بيان الحرس الثوري قالوا ونفت اطراف احوازية وجود مثل هذه الخلية التجسسية هذا و

ويعتقد معظم المراقبين للشأن كان مفبركا ومن نسيج أفكار رجال المخابرات اإليرانية 
كل عام ،حيث يحيي  لالحوازيين في ه االتهاماتتلفق مثل هذمنية االحوازي أن األجهزة األ

في الداخل وفي في منتصف شهر نيسان  "أسبوع االحتالل واالنتفاضة" ذكرىاالحوازيين 
 .الخارج

 
ة يتشير التقارير الواردة من االحواز عن قيام االجهزة األمنية بشن حملة اعتقاالت عشوائو

 .حتى االن يوم السبت الماضي ومستمرة ها صبيحةبدأتواسعة 
ضد العرب  وتعسفية جائرةاعتقاالت الحوازوالخلفية والفالحية واشهدت مدن عبادان و

حتى كتابة هذا التقرير عدد المعتقلين من قبل المخابرات االيرانية  يقدر،حيث االحوازيين
في مدينة  معتقل 81االحواز و  في مدينة معتقل 09،منهم حوالي معتقل 09أكثر من ب

 .في مدينة عبادان معتقل 88في مدينة الفالحية و معتقل 80و ( رامشير)الخلفية
سجون لووفقا لهذه المصادر تم نقل جميع معتقلي مدن عبادان و الخلفية و االحواز 

بعد في ميناء معشور  "ناوا"سجن تقلي مدينة الخلفية تم نقلهم للكن مع "سبيدار"و "كارون"
لجميع المعتقلين من قبل المخابرات ما تم توجيه تهمة االخالل باألمن القومي اإليراني 

 .في إيران الموتوهي تهمة تصل عقوبتها حد االيرانية والحرس الثوري اإليراني 

 



 

 

 
 

 انتشار مطاعم السمبوسة في االحواز يثير حفيضة المستوطنين الفرس
 

في االحواز هجمة اعالمية نية التابعة للمستوطنين الفرس شنت الصحف والمواقع االلكترو
ودعت الصحف الفارسية الناس أصحاب محالت الوجبات السريعة من العرب ضد 

 .في هذه المطاعم زيوت فاسدة وخضروات ملوثةباستخدام مدعية لمقاطعة المطاعم العربية 
جبات السريعة في االحياء مطاعم الوشرت ئية بعدما انتوتأتي هذه الهجمة الفارسية الدعا

محبي الوجبات السريعة في االحواز األمر العربية ومنها منطقة ارفيش التي أصبحت قبلة 
 .وغضبهم الذي اثار حفيظة المستوطنين الفرس

  
ويمنعونه من قضاء عطلة النيروز رفسنجاني سكان جزيرة قيس العربية يطردون اكبر 

 في الجزيرة
 

( كيش)وقفة بطولية قام بها سكان جزيرة قيس ن الجنوب االحوازي لواردة متفيد التقارير ال
األسبوع الماضي عبروا فيها عن رفضهم لزيارة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام 
اإليراني اكبر رفسنجاني ونيته لقضاء عطلة النيروز في هذه الجزيرة الواقعة في مضيق 

 .هرمز
شاسعة من اراضي جزيرة قيس العربية  يذكر أن عائلة رفسنجاني استولت على مساحات

رب األمر وشّيد أوالدة والمحسوبين عليه مشاريعهم التجارية والسياحية على حساب الع
حيث اجات احتجبه تواجهومحتجاج السكان العرب وعدم ترحيبهم برفسنجاني الذي أدى ال

ني من دخول ا رفسنجامام احد مساجد أهل السنة في هذه المدينة ومنعواألهالي أتجمعوا 
 .علما أن سكان جزيرة قيس العرب جميعهم من أهل السنة وعلى المذهب الشافعي.المسجد

قائم مقام  نقلت الصحف اإليرانية خبر قرار محافظ محافظة هرمزجان القاضي بفصلو
مدير طرد محمد حسين حسن بيغي وقانعي وفصل قائم مقام جزيرة قيس  ميناء لنجة مسعود
الذي عاد أدراجه  وذلك المتصاص غضب اكبر رفسنجانيمناصبهم من مكتب المحافظة 

 .طهران غاضباللعاصمة اإليرانية 
 

 حريق في  مطبعة برديس الكبيرة بمدينة تستر

شب حريق ضخم ظهر يوم الخميس في مطبعة برديس الكبيرة الواقعة   -وكالة فارس لالنباء

 .الفارسية شوشترفي مدينة تستر شمال شرق االحواز والتي يطلق عليها ب

مهدي ايوبي أن الحريق دمر مبنى المطبعة بمدينة تستر وقال مدير دائرة الدفاع المدني 

 .بالكامل ولم يكشف ايوبي عن سبب اندالع النيران في هذا المبنى

وحسب ما ذكره شهود عيان في المدينة أن النيران انتفلت بسرعة لمخازن الورق المحاذية 

 .التهمت المطبعة وذلك  قبل وصول فرق الدفاع المدني للموقع لصالة المطبعة بعد ما



 

 

 

 جمبرون بميناء الطالب من وسبعون مائة تسمم

 في الماضي األربعاء اصيبوا الطالب من وسبعون مائة من أكثر أن فارسية مصادر ذكرت 

 بعض وتناقلت التسم من بحالة االحواز جنوب الواقعة جمبرون بميناء الجامعية المدينة

 حتى الخبر هذا الرسمية الجهات تؤكد ولم الطالب من اثنين وفات خبر االلكترونية المواقع

 طالبية احتجاجات عدة شهدت االحوازية جمبرون بميناء الجامعية المدينة أن يذكر. االن

 .الماضية األشهر في األمنية األجهزة قبل من بالقمع قوبلت

 

 وغياب الخدمات البيئي القاتل تلوثيشتكون من ال سكان مدينتي السوس وشاوور

تناقلت مصادر محلية في االحواز شكوة سكان مدينة السوس من ارتفاع االمراض الجلدية 

 .والسرطان وحاالت من التسمم الناتجة عن التلوث البيئي في المدينة

واضافت هذه المصادر أن السبب الرئيس لبروز مثل هذه المشاكل هو عدم اهتمام الحكومة 

ه المدينة األثرية االحوازية التي تعد معلما من معالم العرب في المنطقة وواحدة من أقدم بهذ

 .خمسة مدن في العالم

واحتج سكان منطقة بيت عتوي و سكان المنطقة العاشرة أمام مبنى دائرة البلدية وشكوا من 

مة في لقماانتشار امراض جلدية ورئوية وانواع السرطانات نتيجة انتشار كميات من ا

بقايا ومخلفات الحرب االيرانية شوارع المدينة وعلى ضفاف نهر الدز أضف لذلك 

 .اطراف المدينة حتى االن في (0899-0891)العراقية

أن المشكلة لم تقتصر على :وقال احمد رشنو وهو من سكان مدينة السوس لوكالة مهر لالنباء

 .شكلة اخرى يعاني منها السكانالتلوث البيئي وإنما عدم صيانة الطرق والشوارع هي م

وحسب ما نقله شهود عيان أن اهالي مدينة شاوور القريبة من السوس ايضا شكوا من التلوث 

مرمى للقمامة في ظل غياب وور نهر شا أصبح:قالواوانتشار االمراض في مدينتهم حيث 

 .ومصادرة منسوبه من المياه اي دور لدائرة البلدية

مديونية مجيد ديناروند غياب الخدمات ل امة في بلدية السوسوعزى مدير العالقات الع

وقف المشاريع قبل الحكومة االمر الذي ادى ل الدائرة وعدم تخصيص أي ميزانية لها من

 .الخدمية في المدينة

 

 

 

 تشن حملة لمواجهة ظاهرة التسنن في االحواز حوزة قم العلمية 

 



 

 

ساعد دائرة البحوث والتعليم في الحوزة تناقلت الصحف المحلية في االحواز تصريحات م

نجاح هذه الدائرة في استقطاب أكثر من ألف وسبعمائة  حولالعلمية المعمم علي آلبوكل 

 .طالب احوازي وترغيبهم بااللتحاق بالحوزات العلمية في مدينة قم

ت سبوع المقبل في مدينة االحواز الجراء مقاباللبوكل سوف يجتمع هوالء الطالب األوقال ا

 .لالحوازلهذا الغرض مع مندوبي الحوزات العلمية الذين يأتون من مدينة قم 

مثيرة للقلق ويذكر أن ظاهرة التسنن وانتشارها في االحواز أصبحت مشكلة للسلطات األمنية 

وخصصت الحكومات اإليرانية ميزانيات ضخمة لمواجهة هذه الظاهرة ومنها نشر الكتب و 

فتح قنوات فضائية تروج للمذهب ية الوالئية وتمويل الحسينيات ووأقامة المهرجانات الشعر

 .االهوازقناة ومنها قناة تلفزيونية باسم الصفوي الشيعي 

 

أهالي الخفاجية مابين ناري الغالء الفاحش ومصادرة االراضي الزراعية من قبل الجيش 

 اإليراني

العنصرية التي تمارسها يواجه سكان منطقة الخفاجية تحديات عدة ناتجة عن السياسات 

تبرم جنوبها صفقة الحكومات اإليرانية ضد هذه المنطقة الحدودية مع العراق،فالمدينة التي 

القرن حيث وصلت قيمة العقود المبرمة مابين ايران والشركات النفطية الصينية فيها ألكثر 

ء الفاح  في سكانها من الفقر والحرمان والبطالة والغال من مليار دوالر امريكي،يعاني

سعر السلع والمواد الغذائية ويتعرض شمالها ألكبر عملية استيالء ومصادرة لالراضي 

وتقدر مساحة االراضي امي والحرس الثوري االيراني معا الزراعية يقودها الجي  النظ

من ة االستيالء عليها ونزعها بالقو (زرهي 89لشكر )الزراعية التي يحاول الجي  االيراني

تقع على وألف هكتار جميعها من االراضي الزراعية الخصبة  54ين العرب ب المزارع

 .ضفاف نهر الكرخة

 مدينة من الغربي والجنوب الجنوب في ومجنون والحويزة والجفير آزادجان حقول وتقع

 .المعمورة وجه على النفط حقول أكبر من تعد والتي الخفاجية

الصين دولة ...في االحواز"مقالك مراجعة للمزيد من المعلومات حول هذه الشركات يمكن

 ".استعمارية بامتياز
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 تيار وأ تنظيم ألي ينتمي ال ومستقل ُحر احوازي اعالمي الكناني حامد 
 .واالحتالل العبودية من وبالتحرر المشرق وبالغد المبدع نسانباإل سياسي،يؤمن

 
 :للتواصل

 www.hamedkanani.weebly.com 
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