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 مواطن عربي أهوازي
  
حياء المالشية و السياحي و ت مساء اليوم من حي الدائرة الى أضطراباإتسعت اإل 

 بتوقيت 12لساعة آيان ولشكرآباد وآوت عبداهللا حيث تحدثت التقاریر وحتى ا
 والعدد مرشح –الشية  في الم4 في الدائرة و2 –شخاص  أ6هواز عن مصرع األ
  .زدیادلإل

   
نة الحميدیة بدأت منذ الساعات حتجاجية في مدی آما ذآرت التقاریر أن التظاهرات اإل
واجهات بين المتظاهرین و قوات سفرت عن ماألولى لليلة الجمعة على السبت حيث أ

ي شعل المتظاهرون النيران فأوقد . من الداخلي و تبادل النيران بين الجانبيناأل
والمصادمات مستمرة حتى . حرقوه بالكاملأ) ك آشاورزيبان(المصرف الزراعي 

  ).  ليال بتوقيت االهواز12(رسال هذا الخبر ساعة إ
  

ستخدام ت فوق مدینة المالشية حيث قامت بإ وقد حلقت مساء اليوم الجمعة المروحيا
 للشرطة في حي حراق مخفروقد تم إ. خراطيم المياه الساخنة و الغاز المسيل للدموع

  . المالشية مساء الجمعة
حياء الدائرة و لشكرآباد حيث  وتحاصر قوات األمن الداخلي تساندها قوات البسيج أ

 الف 300الذي یقطنه نحو التيار الكهربائي من حي الدائرة  وياه المقامت بقطع
  .  عربيشخص

  
نين العرب  لشكرآباد الى خروج مسيرة إحتجاج سلمية للمواط حيیعود حصارو  
وقد تم تحطيم . هوازد المخططات اإلستيطانية الفارسية في محافظة األیرانيين ضاإل

  .زجاج البنوك و السيارات في حي لشكرآباد
ذه نتشار قوات آثيفة في هق النار في حي آوت عبداهللا و تم إطال وقد سمع دوي إ

  . خرىالمنطقة من قوات بسيج و قوات أمن أ
ة األهواز حالة منع التجوال و األوضاع مرشحة للتدهور في األیام  مدین وتعيش حاليًا

خلفية و خرى آالخفاجية والفالحية و المحمرة و الالمقبلة حيث یتوقع أن تلتحق مدن أ
  . حتجاجيةعبادان الى المظاهرات اإل

  
ة نتيجة لتطویقها من قبل وضاع حي الدائریعرب المراقبون عن قلقهم لتدهور أ و

مياه و التيار الكهربائي و یدعي أهالي الحي  االیرانية حيث قطعوا عنه المنقوات األ
یصال صوتهم الى المنظمات العالمية لنجدتهم وآسر الطوق ضد المنظمات الدولية إل

  . همحي
ن  نفى فيه رسالة أبطحي غيرأقليم مساء یوم الجمعة بيانًا وقد أصدر معين محافظ اإل

  .اءستهز البيان باإلواالناس واجه



هة هواز بيان منظمة تصف نفسها بالجب وقد إستنكر النشطاء السياسيين في األ
خبارها یوم ازي والتي بثته قناة الجزیرة في أهوالدیمقراطية الشعبية للشعب األ

القائمين بالتظاهرات هم لجنة تنسيقية من عدة ن أالجمعة واصفة البيان بالكذب حيث 
هة الدیمقراطية الشعبية للشعب ى بالجبمیسمجموعات سياسية داخلية و ليس ما 

ن سبب المظاهرات و أ  و بهتانًاالذي نسبت التظاهرات الى نفسها زورًاهوازي األ
تواصل ضد العرب والربط له المالفارسي ستيطان و التمييز و اإل ضطهاد اإلوه

   . قليم آما ذآر بيان الجبهةبذآرى إحتالل اإل
  

  و" المایطلع یلبس شيلة: " تظاهرون العرب هي ومن الهتافات التي رردها الم
    ".بالروح والدم نفدیك یا اهواز" 
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