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دماء وبكاء: العيد في االهواز

فقد...آان العيد في االهواز مختلفا عن جميع البلدان االسالمية والعربية االخرى  
فقد خرج االهوازیون منددین....ُعجنت آعكة العيد بالدماء وضحكات االطفال بالبكاء  

بسياسات النظام االیراني في االهواز وطالبوا السلطات االفراج عن اخوانهم المعتقلين
.منذ انتفاضة ابریل

 وتضامن المتظاهرون مع السجناء وعوائل الشهداء وآانوا في مسيرة انسانية لزیارة
 اسر الشهداء وتقدیم المساعدات لهم ولكن سرعان ما وصلت القوات االیرانية لكي

فقتلت وقمعت....تبدل فرحة العيد الى مآتم .
 واعتقلت سلطات نجاد المدافع عن فلسطين ومن یهدد اسرائيل تفعل في االهوازاآثر

.واآثر مما تفعله اسرائيل في فلسطين
 وفي خضم هذه االضطرابات ُاعتقلت المناضلة األهوازیة زهراء ناصر طرفي یوم

هذه السيدة التي لم.السبت الخامس من الشهر الجاري على ید سلطات البطش الفارسي  
الثقافية في االهواز" االمجاد"ترتكب جرما سوى انها عربية مثقفة وتدیر مؤسسة   

 تعاني االن مما ال یستطيع اقوى الرجال تحمله وال یقبله أي شرع او دین من قبل من
.یرتدون العمائم البيضاء منها والسوداء

 لقد سعى النظام االیراني الخماد أي حرآة سلمية في االهواز وظل یسعى لبتر جذور
وها هو. العروبة في هذا االقليم للضغينة التي یحملونها تجاهنا منذ ایام سيدنا الفاروق  

ان یقمع ویعتقل ویذبح) هذا النظام االسالمي(یحاول جاهدا  .
 ووصل به االمر الى اعتقال الحرائر االهوازیات وتعذیبهن بابشع الطرق الالانسانية
 والالاسالمية فهاهي السيدة زهراء في سجن آارون هذا السجن الذي ُیرعب قلوب
 الرجال ألن النظام یستخدم اشرس عمالئه في االهواز وفي معتقالت االهواز وذلك
 النه آان یخشى دوما من ظهور أي حرآة تطالب باسترجاع حقوق الشعب العربي

فكيف لزهراء سليلة النسب الرفيع ان تتحمل االهانة على ید.االهوازي المسلوبة  
.المحتل الفارسي في ظل صمت الرجال في العالم العربي

 اننا نطالب المؤسسات المعنية آافة بحقوق االنسان والمؤسسات الدولية وعلى رأسها
 االمم المتحدة بالتدخل السریع لمنع النظام العنصري من هذه الممارسات الالانسانية

 ونطالب بالتدخل السریع الطالق سراح السيدة زهراء وآافة المعتقلين االهوازیين في
.السجون االیرانية

 آما ارجو من الحرآات النسویة آافة وصاحبات االقالم الحرة التضامن مع السيدة
.زهراء وشجب اعتقالها ألنها لم ترتكب ذنبا سوى انها تحمل الدماء والثقافة العربية

?ویظل السؤال نفسه یتكرر الى متى یظل العالم منخدعا باسالم هؤالء

آاتبة من األهواز *
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