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انفجار يشعل حريقًا بخط أنابيب نفط «قسجاران»
أظه��رت لقط��ات مصورة انتش��رت
عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي
الحرائ��ق واالنفج��ارات التي انتش��رت
في خط أنبوب نفط بمدينة قسجاران
ف��ي األح��واز املحتلة ،ي��وم الجمعة 24
نوفمبر.

«االحتالل» يستولى على أراضي األحوازيين
فى «السوس» ويحولها لمستوطنات فارسية
ف��ى إط��ار تنفي��ذ املخط��ط
الصف��وي لتغيي��ر «ديموغرافي��ة»
ُ
األح��واز العربي��ة املحتل��ة أقدمت
س��لطات االحتالل الفارسي في 25
نوفمبر على مص��ادرة  240هكتار -
الهكت��ار = ١٠٠٠٠م -٢م��ن األراضي
الزراعي��ة الت��ى يمتلكه��ا مزارعني
أحوازي�ين ف��ي قري��ة كنان��ة ف��ي
قضاء السوس شمال غرب العاصمة
ُ
األحوازاملحتلة.
ووص��ف رئي��س محكم��ة
االحت�لال اإليران��ي ف��ي مدين��ة
الس��وس «ص��ادق جعف��ري» أن
األراض��ي الت��ي تم��ت مصادرته��ا
ه��ي أراض��ي الدولة ووج��ب علينا
استرجاعها إلى ملكية الدولة .
وأكد جعفري على مصادرة نحو
 450هكت��ار من األراض��ي الزراعية
االحوازية بني عامي .2017/2016
وه��دد «جعف��ري» املزارع�ين

األحوازي�ين بالتعام��ل بح��زم إذا
طالبوا بحقوقهم أو عارضو مشروع
ً
التفري��س ،قائ�لا« :إن القض��اء ل��ن
يتس��اهل مع أي قصور في الحفاظ
عل��ى ممتل��كات الدول��ة الوطني��ة
العامة وس��وف يت��م التعام��ل معها
بحزم».
وف��ى س��ياق متصل أك��د رئيس

ُ
محكمة الس��وس باألح��واز املحتلة
إن األراض��ي الت��ي تم��ت مصادرتها
س��لمت إلدارة امل��وارد الطبيعي��ة
لتق��وم األخي��رة بتنفيذ املش��اريع
اإلس��تيطانية عليه��ا وتقديمه��ا
للمستوطنني الفرس.
يذك��ر أن س��لطات االحت�لال
الفارس��ي وف��ي إط��ار سياس��ة

«التفري��س» عم��دت عل��ى بن��اء
العش��رات م��ن املس��توطنات عل��ى
ُ
أراض��ي االح��واز املحتل��ة ونقل��ت
ً
املس��توطنني الفرس ليعيشوا بدال
م��ن أصح��اب األرض األصلي�ين،
كم��ا بن��ت عش��رات الس��دود عل��ى
األنه��ر األحوازي��ة ونقل��ت مياهها
للمناطق الفارس��ية بهدف تجفيف
ه��ذه األنه��ر وإجب��ار املالي�ين من
األحوازي�ين عل��ى بي��ع أراضيه��م
الزراعي��ة وت��رك قراه��م ومدنهم
والهج��رة خ��ارج األح��واز املحتل��ة
ُ
الس��تبدالهم بمس��توطنني ف��رس.
وتس��ببت هذه السياسة اإلجرامية
بتصاعد نسبة البطالة في األحواز
الت��ي وصل��ت ألرق��ام قياس��ية،
باإلضاف��ة إل��ى تخري��ب البيئ��ة
والعواصف الترابي��ة التي أصبحت
ظاه��رة ته��دد حي��اة املواطنني في
السنوات األخيرة.

استخبارات االحتالل اإليراني
تداهم بيوت «أهل السنة» في «الزرقان»
داهمت اس��تخبارات االحتالل اإليراني في س��اعات مبكرة من صباح األثنني
 27نوفمبر ،ومعها قوة أمنية كبيرة ،بيوت أهل ُّ
السنة ،من شباب ،وكبار في منطقة
الزرقان بضواحي مدينة األحواز العربية املحتلة.
ودخلت قوات أمن االحتالل الفارس��ي ،بيوت كل من :حميد
بن إس��بيع العنيور ،وسعيد إس��بيع العنيور،وعادل حميد
الجلي��ل ب��ن اصف��اك .وقامت ق��وات األم��ن بتفتيش
البيوت بحثا عن كتب وأسلحة ،ولم يجدوا شيئا.
يذكر أن إقليم األح��واز العربي تحت االحتالل
الفارس��ي ،يش��هد خ�لال األع��وام املاضي��ة تح��ركا
سياس��يا واس��عا في الداخل والخارج؛ لتحقيق مطالب
األحوازيني السياس��ية والثقافية واالجتماعية ،وتعمل
س��لطات االحتالل الفارس��ية اإليرانية بق��وة على إجهاض
العدد األول  -ديسمبر 2017م

تلك التحركات ،وتم قمع كل املظاهرات الس��لمية وإضراب عمال الشركات ،بغية
«تفريس» األحواز العربية ،ومنع أبناء هذا الش��عب م��ن التعلم والتدريس بلغته
األم ،اللغة العربية وكان آخرها منع عزاء الشهيد أحمد مولى.
وواج��ه النظ��ام القمع��ي املحت��ل ف��ي إي��ران ،مطال��ب
األحوازي�ين الع��رب بطرق أمني��ة ش��ديدة باملداهمات
واالعتقاالت واإلعدامات ،ورفض كل مطالب الش��عب
العربي األح��وازي املحتل ،حتى الس��لمية منها ،ولم
يطبق حتى املواد القانونية التي أدرجت في القانون
اإليراني منذ انتصار ثورة الشعوب (الثورة اإليرانية
عام  ،)1979مع أن هذه املواد تخدم سياس��ة «التفريس»
اإليرانية.
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