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في العمق
!!فضيحة إيران الفارسية في األهواز العربية

وأحضروا معهم شریط فيدیو مهربًا من, زارني قبل أیام وفد آریم من العرب األهواز  
آان حدیثهم مفعمًا باالحزان والهموم والحسرة على ما آل اليه, الجمهوریة االیرانية  

فاذا بها تسحق, حالهم داخل ایران التي تزعم حب االسالم والدفاع عن المسلمين  
ال لشيء سوى النهم ليسوا, المسلمين العرب عندها وتهدم بيوتهم وتسحق قراهم  

اقحاح»فارسيين  «.
عندما بدأت انتفاضة االهواز ضد الظلم: المتحدث باسم الوفد األهوازي قال لي  
ذهبنا نتحدث مع العقالء وممن یظهرون, الفاضح الواقع علينا من النظام االیراني  

سكع اسفهان»: ففوجئت بأحدهم یقول لي, االتزان من المسؤولين في النظام االیراني  
الكلب»: ومعنى هذا الكالم هو« عرب در بي یابان ملخ مي خوراد, آبا یخ ميخرد  

وهذا مثل« االصفهاني یشرب الماء البارد والعرب في الصحراء تأآل الجراد  
حيث ان ال خسارة, معروف عندهم ودائما یرددونه على العرب االیرانيين تحقيرا لهم  

 ان تشرب آالبنا من الماء البارد اما انتم فمستواآم تأآلون الجراد اذا عطشتم في
!الصحراء

ولكنه مستباح الدم, األهوازي في ایران ليس فقط ال قيمة له عند الدولة االیرانية  
فالنظام االیراني الذي یزعم انه نظام اسالمي قد حرم اي قرض من, والعرض والمال  
واما حق التوظيف. بينما القروض تعطى فقط لالیراني االعجمي, الدولة لالهوازي  

واتحدى ایران ان تخبرنا عن اسم, والعيش الكریم فمحرم البتة على االهوازیين  
ألم نقل في, ولكن ال غرابة في ذلك ابدًا! مسؤول في النظام االیراني من االهواز  

.البدایة انه نظام فارسي
ال یدل على اال على تنامي الحقد, ما رأیته في شریط الفيدیو المهرب من ایران  

فلقد رأیت بيوتًا تسحق, وتأصل الكراهية في نفوس االیرانيين ضد آل ما هو عربي  
ورأیت الناس تبيت, وحتى المدارس لم تسلم من القصف, بالدبابات على رؤوس أهلها  

ولكن ال غرابة ان یطلع آل هذا من. في الشارع والكالب تحوم من حولها وتنام معها  
.نظام اآلیات الفارسية

 عندما زار الرئيس خاتمي سيده بابا الفاتيكان الراحل قبل اآثر من سنة اهداه آتابًا
وهو من اهم الكتب المقدسة« شاهناما الفردوسي»مقدسًا لدى االیرانيين وهو آتاب   

 التي تتحدث عن التاریخ االیراني بدءًا من االرث المجوسي المجيد ومرورًا بكسرى
والذي ینكرون فيه فضل سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب, ثم دخولهم في االسالم  

ما یهمنا من هذا, رضي اهللا عنه في اخماد نار المجوس وهزم امبراطوریة آسرى  
 الكتاب ان افتتاحيته قد جاء فيها المثل الذي یردده االیرانيون على العرب دوما وهو

» عرب در بي یابان ملخ مي خوراد, سكع اسفهان آبا یخ ميخرد «.
بسبب الرسالة, عندما اشتعلت قبل اآثر من شهر انتفاضة الشعب االهوازي في ایران  

,التي تسربت من مكتب الرئيس خاتمي والموقعة باسم مستشاره محمد رضا ابطحي  
 وطالب فيها تهجير القوميات العربية من اراضيهم وذلك من أجل ابعادهم عن وطنهم

لم یكن یرید االهوازیون من هذه االنتفاضة ان, لطمس التاریخ االهوازي آله هناك  
آل الذین, ولم یكونوا یریدون المشارآة في الحكم, تستقل قراهم الخربة عن ایران  

 یریدونه ان یساووهم بالكالب االیرانية التي تتمتع بشرب الماء البارد بينما جفت
آانوا یریدون ماء, آانوا یریدون رغيفا وخبزا.. حلوقهم من شرب عصارة الجراد  

ومع هذا نتساءل ما هو رد, یریدون مستشفى او حتى نصف مستوصف, وآهرباء  
?الدولة االیرانية على مطالبهم

قمع بالكامل وهذا القمع ال یفرق بين صغير أو آبير امرأة أو: آان الرد آالتالي  
ومن یقتل بالمظاهرات الیتم تسليم جثته الى أهله إال بعد ان, طفل أو مسن, عجوز  
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وأما الجرحى فقد جمعهم, یدفعوا للحكومة اإلیرانية خمسة آالف دوالر أميرآي  
 الجيش في مكان خصص لعالجهم وعندما حل الليل جاءهم الرصاص وقتلوهم جميعًا

.وهم نائمون

معاشر السادة النبالء
«اإلسالم والشعوبية في إیران»من أهم الكتب التراثية واإلسالمية في إیران هو آتاب   

وقد جاء في مقدمة هذا, والذي طبعته مؤسسة نشر تراث التاریخ اإلسالمي في إیران  
:الكتاب على لسان شاعرهم الملهم والذي یعبر عن رؤیتهم للعرب

وحائز إرث الملوك العجم... أنا ابن األآارم من نسل جم
وآفى عليه طوال القدم... ومحيي الذي باد عن عزمهم

هلموا إلى الخلع قبل الندم... فقل لبني هاشم أجمعين
ألآل الضباب ورعي الغنم... فعودوا الى أرضكم بالحجاز

فكيف ستكون نظرتهم لبني أهواز, إذا آانت هذه رؤیتهم في بني هاشم ?
آاتب آویتي *

mlaifi@maktoob.com

 * محمد يوسف المليفي
 

أخبر صديق
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