
  برـواز واستخالص العـإنفجارات األح
  

أّدت إلى عشرات القتلى و 12/06/2005اإلنفجارات العنيفة التي هّزت عاصمة إقليم األحواز صباح األحد 
ب فيه النظام اإلیراني الذي أراد أن یلقن الشعب األحوازي درسًا والجرحى، لم تكن إال استمرار لسلسة عنف متواصل تسّب

  .ره النظاما یتصّوعنف بكثير مّمحوازي أ، فكان الرد األفي الغطرسة والعنف
  

ة التي انفجرت في الخامس عشر من حوازّیستمرار لالنتفاضة األعّد بمصابة إ ُی،األحدحواز صباح حدث في األوما 
نه  وما تضّممن العام الحالي، واألسلوب الذي انتهجه النظام اإلیراني لردع المنتفضين األحوازّیين – آبریل –شهر نيسان 

من أعمال قسوة وبطش وقتل وتجریح واعتقاالت واغتياالت أّدى إلى هذه النتيجة التي تعّد حتمّية ورّدة فعل طبيعية لما 
  .ةلحق باألحوازّیين من أذى على أیدي أجهزة األمن واالستخبارات اإلیرانّي

  
إشتباك  شهر نيسان الماضي على أنها مجّرد ة العارمة فيوإذا آان النظام اإلیراني قد وصف االنتفاضة األحوازّی
 االحتالل والتي لم تتوقف منذة باسترداد الحقوق المشروعة بين قبيلتين عربيتين محاوًال بذلك تسویف المطالب األحوازّی

د لقدیم في هد الدامي الجدیحرجًا تمامًا أمام هذا المش، فاّن هذا النظام اليوم، قد وجد نفسه ُم1925اإلیراني لألحواز عام 
ة المتعاقبة على دفة الحكم في  األنظمة اإلیرانّيحاولتاألحواز، وذلك بعد أن استطاع األحوازّیون آسر حاجز الرعب الذي 

  .تراجع هيبة النظام وآسر شوآته وفضح سياساته التعسفّية تجاه إقليم وشعب األحوازآذلك ، و فرضه عليهمإیران
  

 في سماء مدینة األحواز صباح األحد، یمكن وصفها بانفجار المخزون الهائل من إّن االنفجارات العنيفة التي دوت
حوازي هي إنفجار الغضب األ یعيشوها، وبالتالي أنحالة الظلم واالضطهاد والكبت الشدید التي قّدر لألحوازیين 

إقتصادیًا : شدید على آافة المستویات لألحواز وما رافقه من حرمان اإلیرانيوتراآمات ثمانية عقود من االحتالل 
  .وسياسيًا وثقافيًا وإجتماعيًا

  
وفي خضم هذا الصراع العنيف الذي یشهده األحواز وفي ظل تصاعد وتيرة األحداث مؤخرًا في اإلقليم، فان مثل هذه 

من الدالالت اتها الكثير  ورسالة أحوازّیة تحمل في طّي- إن لم نقل طبيعيًا–االنفجارات تكاد تكون أمرًا شبه طبيعيًا 
 تلك الرسائل الواردة من قبل النظام اإلیراني والموّجهة لشعب األحواز أثناء اإلنتفاضة األخيرة التي والمضامين، رّدًا على

  .لم تنتهي بعد
  

هم فإطالق النار العشوائي تجاه المتظاهرین األحوازّیين العّزل إال من اإلرادة واإلصرار، وقتل وجرح المئات من
" أآياس بالستيكية شّفافة"وإعتقال آالف اآلخرین ورميهم في غياهب السجون وتعذیبهم حتى الموت، ثّم وضعهم في 

 الدروس الستخالص لألحوازیينصریحة واضحة و ةإیرانّي بمثابة رسالة إالورميهم في نهر آارون الخالد، لم یكن 
  . تمرارهم في المطالبة بحقوقهم المغتصبة هذا هو مصيرهم المحتم في حال اسأن، على أساس والعبر

  
وبدماء شهدائهم وجرحاهم على أن هذه الدماء سوف لن تذهب ُسدا، واّن ساتهم ن بمقّد قسم األحوازّیووبالمقابل،

 ما حدث في األحواز مؤخرًا من الرد األحوازي سيكون مزلزًال وعنيفًا یهّز األرض تحت أقدام المحتل اإلیراني، وعليه فاّن
نفجارات عنيفة ومزلزلة، یمكن أن یكون درسًا وعبرة للنظام اإلیراني الذي جاء دوره اآلن لتلقي الدروس واستخالص ا

 یتوقع المزید من الضربات أنة، لذا عليه  اختار هذا النظام أن یناصبهم العداء والكراهّيأنالعبر على ید األحوازّیين، بعد 
ة أساسًا على الغطرسة والالمباالة تجاه األحوازّیين الذین برهنوا مرارًا بأنهم حتى یكّف عن سياساته المبنّيالموجعة 

  .روس لمن یعادیهمد اللعبر من أسالفهم المناضلين وتلقينقادرون على استخالص ا
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