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 اإلفراج عن المعتقلين قریبًا: وزیر الدفاع االیراني 

  أنباء عن مهاجمة سيارة شمخاني وتخریب سكة حدید األهواز ـ المـحمرة
 :موفد القبس -األهواز 

 
في االهواز، ان عمليات قامت بها قوى مجهولة منها تفجير انبوب للنفط في » القبس«ذآرت مصادر عليمة امس لـ

 .القریبة من مدینة االهواز» الحاجي«منطقة 
 

) خورمشهر(وقالت المصادر ان مجموعة اخرى قامت بتخریب سكك الحدید التي تربط مدینة االهواز بمدینة المحمرة 
 .وهو مانفاه مصدر امني الحقًا.بالقرب من حي المالشية

 
وقال لنا احد سكان حي الدائرة ان شبابا عربا غاضبين هاجموا سيارة وزیر الدفاع االیراني االدميرال علي شمخاني 

 .صباح امس
 

واضاف ان المهاجمين قاموا بتكسير زجاج السيارة بشكل آامل لكن حراس الوزیر تمكنوا من انقاذه حيا من ایدي 
 .ویبدو انه اصيب بجروح طفيفة. المحتجين

 
واوضح ان االدميرال شمخاني آان ینوي الوساطة بين العرب والحكومة وتهدئة الوضع المتفجر معلنًا قرب االفراج عن 

 .جميع المعتقلين
 

وشوهدت شعارات على جدران مدینة الشوش التاریخية تنادي بان یصبح النفط للعرب في االهواز، وان تتحسن حياتهم 
 .المعيشية

 
 .آما قام العرب في ضاحية مدینة تستر امس باغالق الطریق الذي یربط مدینة االهواز بمدینة تستر

 
وهاجمت الجماهير العربية في قضاء الشعيبية، القریب من مدینة تستر، منشآت قصب السكر التي اقيمت على اراضيهم 

 .المصادرة
 

اشخاص ویوم  9وآانت مدینة الكورة القریبة من ميناء معشور قد شهدت مواجهات عنيفة راح ضحيتها یوم االحد 
 .عاما 12اعوام والثاني  8اشخاص منهم طفالن االول  3االثنين 

 
 المواطنون الفرس متفهمون

 
وقال لنا مواطن فارسي في االهواز . شخص 1500ویعتقد بعض الذین تحدثنا معهم ان عدد المعتقلين یبلغ اآثر من 

ان تظاهرات العرب عادلة وهذا حق قانوني لكل مواطن ایراني ان یقوم بتظاهرات سلمية لكن قوات االمن هي التي 
 .استخدمت العنف ضد العرب

 
 .ویبدو ان االقلية الفارسية في االهواز لم تشعر بعداء ضد العرب، وتتفهم مطالبهم

 
ضباط من الشرطة  7قاموا باحتجاز  -شمال االهواز  -وذآرت لنا مصادر محلية ان العرب في حي الزرقان 

 .آرهائن، غير اننا لم نتمكن من تأآيد الخبر من مصادر اخرى
 

واعلنت مجموعات سياسية عربية انها ستقوم بتظاهرات حاشدة اليوم تنطلق من شارع نادري في الوسط التجاري لمدینة 
 .االهواز

 
 .ومن المالحظ ان النشاط یتوقف في ساعات المساء والليل حيث یبدو ان احكاما عرفية غير معلنة تسيطر على المدینة
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