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المقدمة
إن من صفات أي احتالل هي االنتهاك والخروقات والقمع واالضطهاد والتعذيب والتهجير وغيرها من
الصفات السلبية األخرى وبما أن الشعب العربي األحوازي الخاضع لسلطة االحتالل الفارسي وقع ضحية
احتالل همجي لذا يتعرض األحوازيون منذ ما يناهز القرن إلى االضطهاد والتنكيل والتمييز العنصري.
إن ممارسات االحتالل الفارسي في األحواز ال يمكن احصاؤها بسهولة إذ لم يبق مواطنا أحوازيا أو شبرا
من أرض األحواز دون أن يتعرض لالستهداف بأشكال متنوعة على يد السلطات الفارسية المدنية أو
العسكرية .لذا يمكن تقسيم هذه االنتهاكات كاآلتي:

-0االعتقاالت العشوائية وإصدار أحكام جائرة
تشن دولة االحتالل حمالت اعتقال عشوائية تستهدف المقاومين ودعاة أهل السنة والجماعة منذ عام
 6112حينما بدأت االنتفاضة النيسانية .وخالل هذه سنوات العشر األخيرة اعتقلت دولة االحتالل
عشرات اآلالف وحكم على المئات منهم بالسجن لفترات تتراوح مابين  2أشهر إلى المؤبد ،فضال عن
تنفيذ عقوبة اإلعدام بحق  33منهم كما استشهد ناشطان وهما غيبان جاسم العبيداوي في عام 6112
ومحمد سعدون الجلداوي في عام  6112تحت التعذيب الوحشي واستشهد ناشط واحد بعملية
إطالق نار وهو الشهيد محمد فالح الكعبي في عام  6112ومازال مصير المعتقل يوسف عباس
السيالوي مجهوال إلى يومنا هذا منذ اعتقاله في عام .6112
يقدر عدد السجناء في األحواز بأكثر من  62ألف سجين بحسب آخر احصاء لدائرة السجون
الفارسية ،ويشكل المئات منهم السجناء على خلفيات سياسية وأمنية –أسرى-ويقبع هؤالء السجناء
بالتحديد في سجني كارون وسبيدار في مدينة األحواز العاصمة.
قائمة بأسماء الناشطين األحوازيين الذين إعدموا خالل أعوام : 6102-6112
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تاريخ اإلعدام

الرقم

األسم الكامل

0

مهدي مجيد الناصري

6112

6

علي عودة العفراوي

6112

3

عبدالله عبدالحسين الكعبي

6112

2

علي سعيد المطيري

6112
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2

مالك ثامر التميمي

6112

2

علي حميد العساكرة

6112

2

خلف دهراب الخنفري

6112

2

محمد الزم الكعبي

6112

2

أمير غالم الكعبي

6112

01

ريسان حسن الساري

6112

00

راضي مجيد الناصري

6112

06

محمد لفته الساري

6112

03

جعفر لفته الساري

6112

02

ماجد جاسم آلبوغبيش

6112

02

قاسم شريف السالمي

6112

02

راضي الزرقاني

6112

02

حسين علوان العساكرة

6112

02

حسين مجيد الحريبي

6112

02

أحمد سعيد المرمضي

6112

61

زامل سالم الباوي

6112

60

خليل قاطع الكعبي

6112

66

سعيد رحيم السعدي

6112

63

علي غازي النعامي

6106

62

طه(علي) طعمة الحيدري

6106

62

عباس(جاسم) طعمة الحيدري

6106
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62

ناصر(عبدالرحمن) طعمه الحيدري

6106

62

غازي أحمد عباسي ( الخنفري)

6103

62

راضي يونس الخنفري

6103

62

جاسم سعيد آل مجدم

6103

31

أمير آل مجدم

6103

30

هاشم خلف العموري

6102

36

هادي حمزه الراشدي

6102

33

علي حبيب الكعبي

6102

32

خالد الموسوي

6102

35

قيس دشر(شاكر) صالح العبيداوي

6102

32

أحمد دشر (شاكر) صالح العبيداوي

6102

32

سجاد حميد صالح العبيداوي

6102

-6حرف مسار األنهر
تعمل دولة االحتالل في تنفيذ مشاريعها العدوانية المتمثلة في حرف مسار األنهر األحوازية باتجاه
األقاليم الفارسية وذلك عبر سرقة كميات كبيرة من مياه أحواض األنهر ونقلها عبر قنوات عمالقة
إلى المدن والقرى الفارسية في وسط وشمال جغرافيا ما تسمى بإيران.
ولحد اآلن هناك  2مشاريع لنقل المياه من حوض نهر الدجيل (كارون) إلى أقاليم أصفهان وقم
وهي :كوهرنك 0و6و ،3قمرود ،0جشمه لنكان وخدنكستان ،وتنقل هذه المشاريع نحومليار
و 022مليون متر مكعب سنويا.
كما أن ثالثة مشاريع جاري العمل فيها وهي سدكمال ،وقمرود 6وبهشت آباد ،حيث إن مشروع
بهشت آباد لوحده سينقل نحو مليار و 011مليون متر مكعب سنويا إلى أقاليم أصفهان وكرمان
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ويزد وهناك مشاريع أخرى مازالت في طور الدراسة وهي ماربر وسولكان لنقل المياه من حوض نهر
الدجيل (كارون) إلى إقليم كرمان و كوكان وتنك سرخ لنقل المياه إلى أقاليم أصفهان ويزد.

-3الحرمان من التدريس باللغة األم
بالرجوع إلى النظريات التي كانت قد طرحت على رضا بهلوي مؤسس البهلوية آنذاك والتي تبناها
بحذافيرها نجد أن نظرية خلق شعب واحد في دولة واحدة كانت هي عماد المخطط الذي عمل
على تطبيقه رضا بهلوي ومن بعده أبنه ومن ثم نظام الماللي .وتقتضي هذه النظرية تعميم لغة واحدة
وهي اللغة الفارسية لغة المنتصر وطمس لغات أخرى تعود إلى الشعوب التي خسرت سيادتها نتيجة
احتالل مدعوم من بريطانيا وهي اللغات اآلزرية والعربية والكردية والبلوشية والتركمانية .لذلك تم
منع استخدام اللغة العربية في الدوائر الحكومية التابعة لالحتالل في األحواز ناهيك عن منع
تدريسها في المدارس .نجحت إلى حد بعيد تلك النظرية حيث منعت اللغة العربية ومنعت روافدها
من خالل وضع الشعب العربي األحوازي في سجن كبير ال يدخل اليه من المنتجات الثقافية
واللغوية إال الفارسية .ولو ال تطور تقنية االتصاالت وعصر األنترنيت لما تبقى اليوم من تلك اللغة
غير ذكرها.

-2منع إرتداء الزي العربي
مازالت دولة االحتالل تمنع اإلنسان األحوازي بل تحظر عليه إرتداء الزي العربي في المؤسسات
الحكومية حيث وصل األمر إلى منع المواطنين األحوازيين من إرتداء الزي العربي في األماكن
الرياضية وأبرز حادث في هذا الخصوص منع األحوازيين الذين كانوا يرتدون الزي العربي ،من
دخول ملعب كرة القدم خالل المباراة التي جمعت فريقي فوالذ األحواز والهالل السعودي في
تاريخ  02مارس من هذا العام ،وبعد ما تمكن البعض من االفالت والدخول للملعب ،اعتقل
المئات منهم بعد انتهاء المباراة.

-2تدمير وتجفيف األهوار
أدت السياسة العدوانية لتجفيف األهوار في األحواز من قبل دولة االحتالل إلى تجفيف كامل هور
اللقيطة في قضاء السوس وهور الصحين في قضاء الخفاجية ولم تقف هذه السياسة عند هذا الحد
بل تطور األمر ليصل إلى تجفيف نحو  %22من أكبر هور في شرق األوسط الممتد بين العراق و
األحواز وهو هور العظيم أو هور الحويزة في منطقة ميسان المحاذية مع قطر العراق الشقيق حيث
قامت شركات النفط الفارسية من أجل التنقيب واستخراج النفط على فعل هذه الجريمة الشنعية
5
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بحق البيئة واإلنسان األحوازيين األمر الذي تسبب في تدمير كل القرى المحيطة بالهور وتشريد
عشرات اآلالف من سكان هذه المناطق الذين يعتمدون في حياتهم على الثروات السمكية
والحيوانية في هذا الهور.
وتقلصت مساحة هور تميم في منطقة أبوشهر –وسط األحواز -إلى  2111هكتار نتيجة تغيير
مسار نهر تميم الذي يصب في هذا الهور حيث كانت مساحة هور تميم تفوق العشرين ألف
هكتار.
وبدوره هور الفالحية أو الدروق ثاني أكبر أهوار الشرق األوسط وأكبر هور في األحواز لم يسلم
من هذه السياسية العدوانية حيث يتعرض هذا الهور إلى التدمير نتيجة التلوث الناتج عن تسرب
مئات األطنان من النفايات الكيمياوية ألكثر من  31شركة في مجال البتروكيمياويات والنفط في
المناطق المحاذية للهور فضال عن ارتفاح ملوحة مياه هذا الهور نتيجة دخول مياه البزل من مشروع
قصب السكر االستيطاني .

-2اغتصاب األراضي الزراعية
اغتصبت دولة االحتالل قرابة  031ألف هكتار من أجود األراضي الزراعية في أقضية تستر
والسوس واألحواز لمشروع قصب السكر االستيطاني الذي بدأ في عام 0226م.
كما دشنت دولة االحتالل الفارسية مشروعا استيطانيا جديدا في عام  6102تحت مسمى
“المنطقة الزراعية الحرة ” وعلى ضوء هذا المشروع سيتم اغتصاب خمسمائة وخمسين ألف هكتار
من األراضي الزراعية األحوازية وسيتم توطين غير العرب في األحواز لزراعتها.
إن هذا المشروع االستيطاني تحت مسمى ” المنطقة الزراعية الحرة” الغتصاب المزيد من األراضي
الزراعية األحوازية ومنحها لغير العرب وتوطنهم في األحواز .وتسعى الدولة الفارسية عبر هذا
المشروع االستيطاني اغتصاب خمسمائة وخمسين ألف هكتار من األراضي الزراعية األحوازية تتوزع
بين تسعة عشر قضاء في شمال األحواز .وتبدأ هذه األراضي ،التي سوف يسلبها العدو الفارسي من
الشعب العربي األحوازي ،من أقصى شمال األحواز (ناحية موسيان) وتنتهي في قضاء رأس البحر،
وسط األحواز.
وبأوامر من خامنئي خصصت دولة االحتالل الفارسية لهذا المشروع ميزانية هائلة تقدر بأكثر من
مليارين وأربعمائة وثالثة وثمانين مليون دوالر لكل عام ،كما أن الصندوق المالي “الفارسي” –
الصيني سيمول هذا المشروع بأكثر من ستمائة وثالثة عشر مليون دوالر.
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-2تدمير بساتين النخيل ومنع زراعة األرز
األغلبية الساحقة من األحوازيين تعتمد في حياتها االقتصادية والمعيشية على الزراعة والرعي بسبب
وفرة المياه في األحواز وكثرة األنهر فيها حيث تقدر مياهها الجارية بأكثر من  ۰۴مليار متر مکعب
و أراضيها القابلة للزراعة المائية بأکثر من خمسة ماليين هکتار -كل هکتار يعادل  ۰۴،۴۴۴متر
مربع -لكن في الوقت الحالي فقط مليون وخمسمائة ألف هكتار من هذه األراضي مزروعة ويبلغ
اإلنتاج الزراعي في األحواز نحو  02مليون و 611ألف طن من أنواع المنتجات .لكن في العقدين
األخيرين أو ربما أكثر بقليل دأبت السلطات الفارسية على بناء الكثير من السدود تحت حجج
عديدة مرة تحت حجة توليد الطاقة ومرة من أجل توزيع المياه بالتساوي على المواطنين ومرة من
أجل منع هدر المياه .والمحصلة جفاف األراضي األحوازية وصدور قرارات عديدة من الدوائر
الزراعية المحلية بمنع الزراعة (األرز) واجبار المزارعين على دفع أجور مبالغ فيها من أجل الحصول
على كميات مياه في األغلب تكون غير كافية لسد حاجة المزارعين األمر الذي تسبب في تراجع
اإلنتاج الزراعي إلى مستويات قياسية حيث انخفض اإلنتاج إلى  06مليون طن في هذا العام.
تقدر مساحة األراضي المزروعة بالنخيل في األحواز تقدر ب  002،222هكتارا ،وإنتاجها يقدر
بأكثر من  202ألف طن من التمور .وتستحوذ شركات التصدير الفارسية -بدعم من دولة االحتالل
على سوق التمور في األحواز وتحظر على مزارعين األحوازيين تصدير ثمار نخليهم إلى الخارج.لم تنته معاناة الفالحين األحوازيين عند هذا الحد بل تجاوز األمر ذلك حيث تعرضت قرابة مليون
ومائتي ألف نخلة في قضاء عبادان وحده للتلف نتيجة ارتفاع نسبة ملوحة في األنهار األحوازية
مثل ،الدجيل (كارون) ،السليج وشط العرب .باإلضافة إلى الحرائق المفتعلة التي يتهم فيها
األحوازيون جهات حكومية مسؤولة تابعة لالحتالل بالوقوف ورائها وذلك بعد رفض السكان بيع
أراضيهم الزراعية للتجار الفرس.

-2تدمير اآلثار التاريخية والمعالم العربية
إن االحتالل الفارسي قام بهدم وتدمير العديد من اآلثار التاريخية في األحواز ،حيث تعرضت معظم
القصور والمباني الحكومية التي تعود لفترة حكم شيخ خزعل بن جابر إلى التدمير بشكل كامل وما
تبقى منها آيل للتخريب والزوال نتيجة اإلهمال المتعمد من قبل السلطات المحلية التابعة
لالحتالل.
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وقامت قوات الحرس الثوري في تاريخ  6101-00-2بنسف قصر الفيلية بالقرب من مدينة
المحمرة و المطل على شط العرب بشكل كامل على الرغم من أن القصر يعد من اآلثار التاريخية
المدرجة على الئحة اآلثار التي يجب حمايتها بموجب قانون دولة االحتالل.
كما أن هناك مخاوف بين األوساط الثقافية األحوازية من نية االحتالل على هدم قصر الشيخ عبد
الحميد بن خزعل ،بعد الكشف عن وجود آليات ثقيلة في ساحة القصر .حيث رصد عدد من
النشطاء األحوازيين والمهتمين باآلثار والتراث مؤخرا تحركات مشبوهة تجري في قصر الشيخ عبد
الحميد بن خزعل ربما يكون الهدف من ورائها تدمير هذا القصر واألثر التاريخي األحوازي .ويعتقد
األحوازيون أن قضية هدم وتخريب اآلثار التاريخية تعتبر شكال من أشكال العمل المنظم والممنهج
الذي يهدف إلى طمس الهوية العربية في األحواز.
وتسعى دولة االحتالل من خالل هذه األعمال إلى تحريف الحقائق التاريخية لتعزيز نظريتها التي
تفيد أن األحوازيين لم يكونوا يوما من األيام يحكمون هذه األرض وإن األحواز جزء ال يتجزأ من
جغرافيا الدولة الفارسية.

-2تغيير أسماء المدن والقرى واألنهار
تتجلى طبيعة اإلجراءات العنصرية ضد األحوازيين عندما غيرت دولة االحتالل اسم األحواز إلى
خوزستان واليقتصر األمر على تسمية اإلقليم بل غير االحتالل أسماء كل المدن ،القرى واألنهار
إمعانا في محو أي أثر للوجود العربي في هذه الجغرافيا.
قائمة المدن األحوازية واألنهار التي غير االحتالل تسميتها:
األسم العربي والتاريخي
األحواز
المحم ِرة

خرمشهر

عبادان

ابادان

أهواز  -خوزستان

ميسان

دشت ازادگان

الخفاجية

سوسنكرد

الحويزة

هويزة

البسيتين
رأس البحر
معشور
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األسم الفارسي المزور

بستان
هنديجان –هنديان
ماهشهر
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الخلفية
قضاء مالثاني
قضاء كوت عبد الله

شهرستان الباوية
شهرستان كارون

تستر

شوشتر

القنيطرة

دزفول

قصبة النصار

اروندكنار

الفالحية

شادكان

خورموسى

سربندر

ميناء خورموسى
ميناء الجنابي
ميناء جرون  -العباسي

بندر امام خميني
بندر كناوه
بندر عباس

ميناء لنجة

بندر لنكه

ميناء جمير

بندر خمير

بلدة بئر مبارك

جاه مبارك

مدينة القماندية

كاوبندي -قابندي

ناحية قصر الكنادرة

كوشكنار

قضاء خورموج

دشتي

جزيرة جسم

قشم

جزيرة قيس

كيش

جزيرة شيخ شعيب

الوان

جزيرة صلبوخ

مينو

جزيرة أم الربانيين -خرج

خارك

صري
جزيرة ّ
جزيرة هنيام
عسلو
نهر الخير

سيري
هنكام
عسلوية
خيراباد-زهره-هنديجان

نهر الدجيل

كارون

نهر الجراحي

مارون

بلدة بيت سالم
السوس
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خلف اباد – رامشير

ساسان -ميانرود
شوش
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بلدة علوان

الوان

الحائي

الهائي

رامز

رامهرمز

رأس عصبان

نابند

بلدة عجيرب

جغاميش

ميرعبدالله
ميناء الطاهرية

بندر طاهري -سيراف

قلعات

كالت

بئر رقيّة

جارك

ميناء كندة

النعيمية
جزيرة األراك
الدموخ
ميناء كنعان

بندر كنگ -گنگ
نخل تقي
الرك
چغادك –چاه كوتاه
بندر كنكون -بندر كنگون-بندركنگان

جزيرة شيخ سعد

جزيرة شيف

نهرتميم

نهر حله

ميناء لفت

بندر الفت

أبوشهر

بوشهر

بلدة عينات

تمبك

ميناء دلمون

ديلم

وادي الغاف
جزيرة ديرة
جزيرة بني فرور
بلدة جويبدة
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ده مال

دشت جيحون – دشت جيهون
جزيره دارا
جزيره فارور
چوئبده
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-01منع التسمية العربية للمواليد
تمنع دولة االحتالل األحوازيين من تسمية أبنائهم باألسماء العربية وفي هذا اإلطار خصصت دولة
االحتالل قائمة بأسماء تم تعميمها على دوائر النفوس تضم أسماء االئمة باإلضافة إلى عدد قليل
من األسماء العربية وماتبقى كلها أسماء فارسية التمت للثقافة العربية بصلة.
من بين األسماء المحظورة هي أيهم ،فهد ،صدام و ....كما أن دولة االحتالل حظرت استخدام
الهمزة في التسميات مثل جيداء ،أسماء ،حوراء ،اسراء ،شيماء حيث تكتب كتالي جيدا ،اسما،
حورا ،اسرا ،شيما.

-00تقطيع أوصال األحواز (التقسيم الجغرافي)
األحواز اإلقليم العربي الواقع في شمال وشرق الخليج العربي ،وإلى الشرق من شط العرب .يحد هذا
اإلقليم من الشرق جبال زاغروس وجبال البختياري ،ومن الشمال جبال األكراد وجبال اللر ،ومن
الجنوب ساحل خليج عمان وبالد البلوش ،يسكن هذا البلد العربي قرابة اثنا عشر مليون عربي.
تبلغ مساحة األحواز  322كيلومتر مربع بعد االحتالل أقدمت السلطات اإليرانية على تقسيم وتوزيع
مناطق األحواز التاريخية إداريا على سبعة محافظات متجاورة.
حيث قامت دولة االحتالل الفارسية باإللحاق مساحات كبيرة من األحواز إلى إدارة األقاليم الفارسية -
فارس ،كهجيلويه وبوير أحمد ولورستان -وتقسيم ما تبقى من مساحة األحواز إلى أربعة أقاليم  -شمال
األحواز(خوزستان) ،أبوشهر(بوشهر) ،جرون(هرمزغان) وعيالم(إيالم) -إمعانا من االحتالل إلضعاف
وتهميش وطمس الهوية العربية لهذه المناطق.

-06تغيير التركيبة الديمغرافية (االستيطان)
مشاريع االستيطان الفارسي على أرض األحواز عديدة لكن أخطرها مشروع مهر االستيطاني الذي يعتبر
من المشاريع العمالقة التي تشرف عليها وزارة "اإلسكان وبناء المدن" ،واوكلت هذه الوزارة تنفيذ هذا
المشروع إلى مؤسسة "بنياد مسكن انقالب اسالمي".
ونفذت مؤسسة " بنياد مسكن انقالب اسالمي" المشروع بطريقتين ،الطريقة األولى تشمل فقط بناء
مدن جديدة خارج المدن القديمة ،وأما الطريقة الثانية تشمل فقط بناء وترميم وحدات سكنية في المدن
11
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القديمة ويطلق عليها البؤر االستيطانية المتناثرة .ولحد اآلن شيدت مؤسسة "بنياد مسكن انقالب
اسالمي" أربعة مدن في األحواز وأسماؤها كالتالي – 0 :شيرين شهر في غرب األحواز -6علوي في
جنوب األحواز وبالتحديد في منطقة جرون -3رامين شرق األحواز -2عاليشهر وسط األحواز بالتحديد
في منطقة أبوشهر .
في شمال األحواز (محافظة خوزستان) أنشئت أكثر من  001آالف وحدة استيطانية تحت إطار
مشروع مهر ،منها مستوطنتي رامين وشيرين شهر ومن أجل هذا المشروع تم اغتصاب اآلالف من
الهكتارات من أخصب األراضي األحوازية .
أما وسط األحواز (محافظة أبوشهر) أنشئت فيها أكثر من  32ألف و 313وحدة استيطانية تابعة
لمشروع مهر االستيطاني بما فيها مستوطنة عاليشهر.
أما جنوب األحواز (محافظة جرون) الواقعة على الضفة الشرقية من الخليج العربي والمطلة على مضيق
باب السالم (مضيق هرمز) أنشئت فيها أكثر من  22ألف وحدة استيطانية تابعة لمشروع مهر بما فيها
مستوطنة علوي .
بينما منطقة عيالم حيث تقع في الجزء األعلى من شمال األحواز أنشئت فيها أكثر من  02ألف وحدة
سكنية تم بناؤها في إطار مشروع مهر االستيطاني.
وتستخدم الدولة الفارسية هذا المشروع بغية إعادة توزيع السكان لصالح توجهاتها السياسية والقومية
وصهر الشعب األحوازي في بوتقة الثقافة الفارسية.

-03نشر البطالة والمخدرات
تعتبر األحواز من أغنی بالد العالم من حيث الثروه الطبيعية و منها النفط والغاز و فيها أکثر من 022
مليار برميل من النفط الخام (  % ٠١من احتياطی نفط الخام العالم ،أی المخزون الثالث فی العالم.
و فيها أکثر من  32تريليون متر مکعب من الغاز الطبيعي وبذلك تمتلك األحواز المخزون األول في
العالم .وبذلك تحتوي األحواز  %22من مخزون وإنتاج النفط و %011من مخزون وإنتاج الغاز في
خريطة مايسمى بإيران وعلى الرغم من أن األحواز تؤمن  %21من الدخل القومي للدولة الفارسية إال
أن معدالت البطالة في األحواز تعد هي األعلى مستوى في مايسمى بدولة إيران حيث تجاوزت نسبة
البطالة عتبة  %22وذلك بحسب اإلحصائيات الرسمية الفارسية.
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ومن أجل فرض سيطرتها التامة عملت دولة االحتالل على قتل روح التحدي والعزيمة عند الشباب
األحوازي عبر نشر المخدرات وبأسعار بخسة ،إذ تشير آخر اإلحصائيات إلى تعاطي نحو  611ألف
أحوازي للمخدرات والمواد األفيوني المتنوعة.

-02تدمير البئية
تسبب التلوث البيئي المتعمد والممنهج من قبل دولة االحتالل في ارتفاع نسبة الملوحة في مياه األنهر إلى
مستويات قياسية نتج عنه نفوق مئات آالف األطنان من السمك في السنوات القليلة الماضية.
إن ظاهرة العواصف الترابية بدأت تجتاح المدن األحوازية منذ  03عاما والسبب وراء ظهور هذه األزمة
كما يراه الخبراء يعود إلى التخريب والتدمير البيئي الذي قامت به دولة االحتالل طوال العقود الماضية من
تجفيف لألهوار وحرف مسار األنهر األحوازية وبناء عشرات السدود وتفشى حالة التصحر في أجزاء واسعة
من األحواز.
إن دولة االحتالل لم تتخذ اجراءات الالزمة للتقليل من انبعاث ثاني اكسيد الكبريت مما تسبب في هطول
أمطار حمضية في السنوات الثالثة الماضية ،حيث إن في عام  6103م ،نقل أكثر من  66ألف مواطن
أحوازي في مدينة األحواز العاصمة إلى المشافي جراء إصابتهم بحاالت اختناق وتسمم بعد هطول األمطار
الحمضية في الخريف ،وتكررت هذه الظاهرة في عام  6102إذ أصيب  02ألف مواطن بحاالت اختناق
وتسمم وحدث هذا األمر في هذا العام وبحسب التقارير الطبية في عموم مستشفيات مدينة األحواز
العاصمة أظهرت إصابة  62ألف و 211مواطن أحوازي في مدينة األحواز العاصمة بحاالت اختناق بعد
هطول أمطار الحمضية خالل األيام القليلة الماضية.
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المصادر:
 -0الموقع الرسمي لحركة النضال العربي لتحرير األحواز – أحوازنا www.ahwazna.net
 -6الموقع الرسمي لمنظمة الدفاع عن حقوق اإلنسان األحوازي www.aodhr.org
 -3موقع العربية www.alarabiya.net
 -2كامران مصلح ،فريددهقاني،محمدرضا الزامي ورضا ميرزا ابراهيمي ،ذخاير نفتي جهان ،موسسه مديريت انرژی
افق ،تهران 0322
 -2كامران مصلح ،فريددهقاني،محمدرضا الزامي ورضا ميرزا ابراهيمي ،استفاده بهينه از منابع گازي ايران ،موسسه
مديريت انرژی افق ،تهران 0322
 -2رتبه بندي استانهاي كشور برحسب توليدوعملكرد محصوالت كشاورزي ،اداره كل مطالعات وبررسي هاي
اقتصادي ،بانك كشاورزي0321،خالد المسالمة ،األحواز أرض عربية محتلة ،بوخوم الطبعة الثانية 6112
 -2منظمة السجون في الدولة الفارسية/ http://prisons.ir.
-2شركت عمران شهرهاي جديد،وزارة اإلسكان والمدن /http://ntoir.gov.ir
-2منظمة العفو الدولية www.amnesty.org
-01منظمة هيومن رايتس وتش www.hrw.org
-00تقارير خاصة للمقر الخاص من مجلس العالمي لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة السيد أحمد شهيد.
-06دائرة الصحة في األحواز /http://vchhealth.ajums.ac.ir
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