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 التي تمارس منذ ةفي األحواز ضد الظلم و االحتالل و ممارساته الالانسانيانتفض أبناء شعبنا العربي  

رمان إلى ذروته في وقت حكم الماللي في طهران و هذه المرة ثمانون عاما و وصل ذلك االضطهاد و الح
  .و صودرت أراضيه و مياه  باسم الدین و اإلسالم و أهل البيت. یضطهد األحوازي و یعدم في الشوارع

آما تصورها البعض  و  ليست األولى في تاریخ االحتالل هذه االنتفاضة النيسانية الشجاعة 
ية و تحریكها بأیادي أجنبية من اجل الضغط على إیران و لكن ربطها بتواجد القوات األمریك

آانت االنتفاضة أمر محتوم البد منه نتيجة لعدة . الوضع و الحقائق تقول عكس  ذلك تماما
عوامل مرتبطة بشكل مباشر بالصحوة األحوازیة و الوعي الوطني و القومي المتنامي 

بضرورة استرجاع الحقوق المصادرة و الشعور " وطن  مغتصب"والمتمثل باألحواز آـ 
من جهة و تصاعد  النبرة العنصریة عند الشوفينيين الفرس و التي تطبقها السلطات 
اإلیرانية من خالل سياساتها اليومية المتمثلة بـ الظلم و االضطهاد بحق األحوازیين و 

, ثانيةاإلصرار على  حرمان العرب األحوازیين من جميع حقوقهم بكل أشكاله من جهة 
شكلت تلك الحقائق ظاهرة متناقضة على ارض األحواز و وصل بالشارع األحوازي إلى 

و في هذا الظرف الحساس و المتناغم  . حالة الغليان یحتاج إلى شرارة لينفجر الوضع
و آانت شرارة االنتفاضة هذه المرة هي . جاءت الشرارة و انفجر الشارع األحوازي وانتفض 

 رئاسة الجمهوریة اإلیرانية في فترة حكم محمد خاتمي و تحمل توقيع مستشار سند صادر من مكتب
و وزارتي )  نجفيردآتو( محمد علي ابطحي و موجهة إلى منظمة التنمية و التخطيط  , خاتمي

مفادها تهجير ثلثي العرب من المنطقة  و استبدالهم بغير العرب من الفرس  و , االستخبارات و  الزراعة
ذربيجانيين  بفترة عشرة سنوات و تغير ما تبقى من أسماء المدن و األحياء و القرى من أتراك األ

  . العربية إلى الفارسية
  
  
  

  :الخلفيات و األسباب
  

انتفض شعبنا العربي في األحواز في یوم الخامس عشر من شهر نيسان ليس للمرة األولى و بالطبع لن 
التراآمات المتمثلة باحتقار العرب و مخططات و سياسات هذه االنتفاضة جاءت نتيجة . تكون األخيرة

  :أهمها
  :مصادرة األراضي العربية

  
 صادرت السلطات اإلیرانية و في ظل ما تسمى بالجمهوریة اإلسالمية اآلالف الهكتارات من األراضي 

 أآثر من العربية بغية الوصول إلى أهدافهم المشئومة في األحواز  بمشاریع استيطانية خبيثة و هجرت
  :  و أهم تلك المشاریع هينتيجًة لتلك المشاریع  قریة أحوازیة120

 من الشمال و الشمال الشرقي للمحافظة صادرت السلطات اإلیرانية مشروع استيطان رجال الدین 
  .من األراضي العربية هكتار)  آالف 6(أآثر



من األراضي الزراعية لعرب  ر ألف هكتا20أآثر من صادرت السلطات اإلیرانية , مشروع قصب السكر
  .األحواز

من األراضي العربية    ألف هكتار25أآثر من  صادرت السلطات ,)شيالت( مشروع الثروة السمكية 
  .باسم مشروع الثروة السمكية

صادرت السلطات اإلیرانية في هذا , )في الحرب اإلیرانية العراقية ( دائييناي الف" گرانایثار "مشروع  
  .وهذا المشروع  في منطقة الجفير  ألف هكتار 47المشروع 

شيرین " المؤآدة یوجد هناك مشروعا استيطاني  باسم   حسب الوثائق:مشروع مستوطنة شيرین شهر
 و هذا المشروع  ألف مستوطن فارسي500أآثر من الواقع بين مدینة األحواز  و عبادان و تضم " شهر

   .اعة في الحكومة السابقةاحد آبار المسئولين من وزیر الزرتم بطلب  
 بقرب من مدینة سبيدار (  مثلو هناك العشرات المستوطنات التي زرعت في زمن الشاه المقبور

 و تمت تكملة تلك المشاریع و المستوطنات في زمن ....)و بقرب من مدینة الحویزة یزد نو –األحواز 
  ). من المحمرة بقرب2  و شيرین1شيرین (  مثل مستوطنة الجمهوریة اإلسالمية

  
  :مصادرة المياه

  
و تصادر الحكومية اإلیرانية مياه انهر األحواز مثل مياه نهري آارون و الكرخة إلى مزارع  صادرت 

الفستق في مدینة رفسنجان وسط إیران الذي یمتلكها هاشمي رفسنجاني رئيس الجمهوریة اإلیرانية األسبق 
لى محافظات یزید و إصفهان و شيراز و بيع قسم آبير و رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام حاليا و إ

و ما تبقى من مياه نهري الكرخة و آارون استخدم . من مياه األنهر إلى دول الخليج مثل الكویت و قطر
إلى مشاریع سياسية استيطانية ظاهرها اقتصادیة مثل مشروع قصب السكر الذي یسحب  سنویا  أآثر من 

 نصف المليار متر مكعب من مياه نهر آارون و یعود بفضالته الملوثة إلى النهر نفسه و هذه مليارین و
  .المياه الملوثة العائدة من فضالت مشروع قصب السكر تستخدمها الناس للشرب و حاجاتهم األخرى

وازي جاءت أهمية االنتفاضة أنها جاءت بمناسبة  مهمة و بتخطيط دقيق من  قبل أبناء شعبنا العربي األح
ویؤآد إلیران , في ذآرى الثمانون الحتالل األحواز ليذآر إیران و العالم انه یعيش ذآرى أليمة و حزینة

أیضا جاءت في ظرف حرج یمر به إیران بسبب االنتقادات و . انه رافض لالحتالل و سياسة االحتالل
ف النووي و مباحثاته مع أوروبا ملف حقوق اإلنسان المنتهك في إیران و أیضا مل الضغوط الدولية حول

  . و األهم من ذلك جاءت في منعطف تاریخي مهم تمر بها المنطقة. و أمریكا
    

  :البطالة
  
یصدر ( أحدى أهم مأساة أبناء شعبنا األحوازي و رغم وجود الثروات الهائلة في األحواز من بترول  

ضي صالحة للزراعة لكن السياسة اإلیرانية و غاز و مياه و أرا)  مالیين برميل4إیران یوميا أآثر من 
اآلالف العمال  یجلبهم النظام , هي تتجه نحو حرمان أبناء شعبنا من آل اإلمكانيات و فرص العمل

اإلحصائية و حسب . اإلیراني من مدن الفارسية و یستخدمهم في الشرآات النفط و المشاریع االستيطانية
البطالة تصل في المحمرة  في  !!! .%46حواز قدرت بأآثر من  حجم البطالة في األ1999الرسمية لعام 

مدینة دزفول في نفس اإلقليم العربي و الذي یقطنها االآثریة من % . 50سبيل المثال و ليس حصریًا 
هذا  یبين بوضوح العنصریة الفارسية العمياء و الحقد الدفين !! فقط% 7غير العرب حجم البطالة فيها  

   .وج مع العرب و غير العربو تعاملهم المزد
  

   : االدمان
  

تستخدم السلطات اإلیرانية المواد المخدر  آـ احد المخططات الهادفة لتذليل هذا الشعب و النيل من 
توزع  الجهات الخاصة المرتبطة باالستخبارات یوميا المئات الكيلو غرامات لتخدیر  طاقات . مقاومته



و حسب . ن ال یكون عنصرا ناشطًا و مطالبا  لحقوقه العادلةالشعب و خاصة الجيل الشاب من اجل إ
  اإلحصائيات الرسمية من مرآز مكافحة اإلدمان 

في األحواز تزامن إدمان الشباب مع ارتفاع معدل الجریمة حيث القتل والسرقة أصبحت في األحواز 
تجة عن اإلدمان عند الشباب آما وارتفعت نسبة الوفيات النا. وبسبب آثرة المعتادین هي األعلى في إیران

 اشهر مقارنة مع الستة اشهر 6خالل % 44إلى "   بـ مرآز مكافحة اإلدمانىحسب إحصائية ما یسم
 حالة وفات ناتجة 1834 حيث تجاوز عدد الوفيات في الستة اشهر الماضية حدود 2003السابقة من عام 

  . عن اإلدمان على المخدرات
  
  :سياسة التفریس 

  
هذا  سياسة تفریس بكل أشكاله بدءا من   حتى یومنالطات اإلیرانية منذ یوم األول لإلحتال السلتمارس

تغيير أسماء المدن و القرى و األحياء العربية إلى الفارسية و مرورا بمنع العرب  من الدراسة باللغة أالم 
  !! اللغة العربية و وصوال بمنع العرب بتسمية أطفالهم بأسماء عربية

كثير من المخططات التي تمارسها السلطات اإلیرانية بحق األحوازیين إلخضاعهم لألمر الواقع و هناك ال
  .التي ليس لها حدا و ال إحصائية..... مثل القتل و االعتقاالت و

 آل تلك األمور هي ظلم و حرب شاملة ضد شعب ال ذنب له إال انه وقع تحت  احتالل لدولة  جارة تدعي 
  في الماضي و الحاضر ال تسمح له بالتحرك أو إثارة القضية األحوازیة  لظروف الدوليةو ا. اإلسالم دینيا

و إال آيف نفسر دعم و مساندة دولية و تحت غطاء األمم . النها ليس بصالح القوة المهيمنة في العالم
فضل من المتحدة لشعوب  مثل التيمور الشرقية و لجنوب السودان و آثير من الشعوب ؟ هل هؤالء هم أ

الشعب األحوازي أو الظروف االقتصادیة و السياسية تفرض نفسها في الدعم و المساندة  لشعب ما و تمنع 
  ذلك لشعب ثاني؟

 علينا االستفادة من آثير من الوسائل و اآلليات المتاحة لدینا بشكل صحيح  و بذلك نستطيع تغيير آثير من 
ورها ساهمت في آثير من مأساة شعبنا العربي في صمتها لما موازنة القوة و المصالح الدولية التي هي بد

  .یجري في األحواز و تواطئها من اجل الوصول إلى أهدافها االقتصادیة و السياسية
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