
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
 األخوة األحوازیين المناضلين الكرام
 تم نشر موضوع آامل حول قضية األحواز في صحيفة اليوم السعودي وهو موضوع مطول ونرجوا منكم نشره وإعادة إرسالة إلى آافة األخوة العرب آما
 نرجوا منكم أن ترسلوا بنسخه منه إلى آل من قناة الجزیرة والعربية وجزاآم اهللا خير الجزاء

From: "ARAB ALAHWAZ" <ahwaz_@hotmail.com>  View Contact Details 

To:
al-ahwaz@al-ahwaz.com, aso@ahwazstudies.org, alahwaz@hotmail.com, al-mohamra@al-mohamra.nu, 
arabistan@arabistan.org

Subject: موضوع آامل عن قضية األحواز في الصحف السعودیة

Date: Tue, 19 Apr 2005 10:15:00 +0300

بين مخاوف سكانه التاریخية وجهود الدولة اإلیرانية لتحقيق االستقرار..األحواز   
الكویتأحمد السالمي ـ 

مة االحداث                                  لى مقد ز إ لذي قف قليلون هم الذین یعرفون االحواز االقليم العربي في ایران وا
ما اآتشفوه                              االسبوع الماضي عندما تسربت أنباء عن احتجاجات قام بها سكان االقليم ضد 
دن                       ماء الم ير اس د تغي انهم بع رانيين مك الل ای ردهم واح دف ط ط یسته ود مخط ن وج م
 .واالماآن باسماء فارسية
 اتهام جهات خارجية
وم االحد جهات                      هم ی قد ات ان  یذآر ان وزیر الداخلية االیراني عبد الواحد موسوي الري آ
م االحواز جنوب                              في اقلي خارجية بالوقوف وراء االحداث التي شهدتها محافظة خوزستان 
  .ایران ذات االغلبية العربية بانها موآمرة مدبرة من الخارج
ادي                               ي ان ای اليم االیران ام االق ماع حك و قال الري في تصریح للصحافيين على هامش اجت

ى                  اء القبض عل ى الق يرا ال ة مش ذه الفتن ارة ه ي اث ت دورا ف دود لعب ارج الح ن خ 200م
 .شخص من الذین قاموا بأعمال شغب في محافظة خوزستان
  رسالة مجهولة تشعل الوضع المتأزم

ن                 :وأضاف الري     إن الذین زوروا هذه الرسالة ظنوا ان بامكانهم افتعال أزمة بين المواطني
العرب في خوزستان وبقية شرائح المجتمع االیراني في المحافظة في اشارة لرسالة نسبت               
سة االدارة                ب مؤس ي ابطحي تطال د عل ابق محم ة الس ة الجمهوری ب رئاس س مكت ى رئي إل

رانيين                      وطين العرب االی ادة ت ة للمحافظة بإع بة السكاني ير الترآي ط بتغي ووصف . والتخطي
أبطحي في حينه والمتحدث باسم الحكومة عبد اهللا رمضان زاده الرسالة بأنها مزورة تماما                        
فيما أمر الرئيس االیراني محمد خاتمي جهاز االستخبارات بالتحقيق في مصدرها آما نفي                          

لك           :"وقال  . ابطحي على موقعه االلكتروني أن یكون آتب هذه الرسالة         ما یمت انه لم یكن یو
صالحيات الصدار أمر لتغيير الترآيبة السكانيه للمحافظة مؤآدا أن هذا االمر غير ممكن                        
 .في إیران
 دراسة جذور المشكلة
لة                              وقد ارسلت السلطات االیرانية وفدا برلمانيا الى محافظة خوزستان لدراسة جذور المشك

  .التي ادت الى انعدام االمن هناك
ذ وقوعه تحت                                              لة من ة وسوء المعام ردي األوضاع المعيشي وآانت الرسالة المشارة اليها شرارة اشعلت األوضاع المتأزمة في اإلقليم بسبب ت

عاما مضت 80االحتالل الفارسي قبل  . 
ع                                     ى الموق افة إل ة باإلض ة الزراعي ه بالخصوب از أرض از وتمت النفط والغ ني ب و غ ران فه ل ای اليم داخ م األق ن أه واز م م األح بر إقلي ویعت
ا                                    اإلستراتيجي حيث إن إقليم األحواز یقع إلى الجنوب الشرقي من العراق ویتصل معه اتصاًال طبيعيًا عبر السهول الرسوبية وشط العرب بينم
 .یفصله عن إیران حاجز طبيعي متمثًال بسلسلة جبال زاجروس
 خلفية تاریخية

ام                              ل من ع في العشرین من ابری فرس  خ                  1925ویقع اقليم االحواز على شط العرب وقد احتله ال تدراج الشي تم اس د أن  اه ، بع د الش في عه م 
ية إال أن الجنرال زاهدي                                         ات سياس من أجل إجراء مباحث خزعل الكعبي أمير األحواز إلى فخ نصبه له قائد الجيش اإلیراني الجنرال زاهدي 

ام                                 يه حتى ع ع مجموعة من مرافق ي طهران م قال الشيخ خزعل واودع السجن ف رة      1936قام باعت ات متوات ول روای له     : وتق إن السم دس 
 .بالطعام فمات مسمومًا

ي                                   185000تبلغ مساحة إقليم األحواز        ریس الت ة التف عرب رغم محاول آم مربع ویبلغ عدد سكانها حوالي السبعة مالیين نسمة غالبيتهم من ال
 .قامت بها الحكومات اإلیرانية المتعاقبة
 قبائل عربية
ة                               ة ربيع سكنت األحواز قبيل وقد سكن األحواز عبر التاریخ األنباط والتدمریون وهي أقوام تنحدر من أصل عربي ، ومن القبائل العربية التي 
يرة                                ئل أخرى آث ة وقبا بيع وعتيب ير وس العربية و بنو آعب وبنو عامر وبنو طرف وبكر وتميم وحرب ومطير والدواسر وشمر وعنزة و ظف
 . وآلها قبائل عربية لها امتدادها بالجزیرة العربية ولها أمراء وشيوخ یحكمونها
یة                                         ة واآلشوریة والسومر غرار الحضارات البابلي ى  ویعود تاریخ األحواز إلى سبعة آالف عام قامت على أرضه الحضارة العيالمية وهي عل
ك                                              تاریخ األحواز وخاصة ذل عددة لطمس  ذا رغم المحاوالت المت ا ه لى یومن في بالد ما بين النهرین وال تزال أوابد هذه الحضارة شاخصة إ
ن بوضوح االنفصال                                            ا یبي فرس مم الد ال اریخ مختلف آل االختالف عن حضارة ب عة وهو ت راق المتتاب التاریخ المتجانس مع حضارات الع
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 سوق تجاري بمدینة االحواز
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 .الكامل بين األحواز وبالد فارس
 الدور البریطاني

ان البریطانيين مع اإلیرانيين من أجل احتالل األحواز وتم لهم ذلك بعد أن شعرت بریطانيا أن الشيخ خزعل                           : ویقول مؤرخون لتاریخ المنطقة       
ها حيث                                       ي غير محل اتهم آانت ف والء ، إال إن حساب بات یشكل خطرًا على مصالحهم في مياه الخليج فأرادت أن تستبدله ببدیل آخر یكن لها ال
سلمتها                                                     ه و سقطت إمارت ضد الشيخ خزعل وأ ها تعاونت  هو أن ي  الخليج العرب اعترفت بریطانيا فيما بعد أن أآبر خطأ اغترفته في تاریخها ب
 .لشاه إیران رضا بهلوي
 مقاومة لم تنجح
ي                                   ورات ف د قامت الث لك فق ة آانت غير ذ ة إال أن الحقيق د سكانه أي مقاوم م یب رانيين ل د اإلی د أن سقط بي ویعتقد آثيرون أن إقليم األحواز بع
دن                                    رى والم دمير الق اموا بت ت، فق ك الوق ي ذل ا االستعمار ف ان یتبعه تي آ ة ال ارس سياسة األرض المحروق ذي م ي ال ل اإلیران ة المحت مواجه

الي                          اقي األه من           . العربية وتم إعدام الشباب األحوازي دون أي محاآمة أو فرصة للدفاع عن أنفسهم من أجل إرهاب ب لم  م تس ار ل وحتى اآلث
ر                              لى تزوی تاریخ الفارسي ، فعمدت إ ا بال ا وربطه التدمير والتخریب من أجل طمس هویة األحواز العربية وإنهاء ارتباطها التاریخي بعروبته
المحمرة العاصمة                            التاریخ واالدعاء بحقها باألحواز التي غيرت اسمها إلى األهواز آما قامت بتغيير أسماء المدن العربية إلى أسماء فارسية ف
ك ضمن سياسة                                          آل ذل ا بخوزستان ،  تم تسميته یزة حتى األحواز  التاریخية لألحواز سموها خرمشهر وعبادان إلى آبادان والحوزة إلى الهو
 . التفریس المتبعة
 تغيير االسماء العربية
ا إال                                          د من حق أي أسرة أن تسمي أوالده م یع ولم تسلم األسماء الشخصية من التفریس فكل األسماء العربية تم تحویلها إلى أسماء فارسية ول
 .بأسماء فارسية ، ومن یرفض ذلك ال یتم إصدار أي إثبات له وال یتم االعتراف به
ولم تكتف الحكومات اإلیرانية بذلك بل سعت لعملية التهجير للقبائل العربية المقيمة في األحواز إلى مناطق الشمال اإلیراني واستجالب سكان                              
اره على                                                      فرص العمل ومن أجل إجب دام  اب األحوازي نتيجة انع ع للشب سة التجوی ا مارست سيا ا آم هذه المناطق إلى األحواز وإسكانهم فيه
ادات وأعراف أخرى ،أو الهجرة                                           دة بع ناطق جدی م بم ماؤهم ولصقه م وانت الهجرة نحو الداخل اإلیراني وبالتالي یتم إبعادهم عن وطنهم وأهله
 .خارج اإلقليم وفقدهم لهویتهم العربية من خالل ارتباطهم بمعيشتهم وهمومهم الخاصة
  منع اصدار الصحِف
یران                                                ي إ دة ف ة الرسمية الوحي التعليم و هي اللغ مدة ب ة المعت ليس هذا فقط بل التعليم أیضًا لم یسلم من سياسة التفریس فاللغة الفارسية هي اللغ
ي                         طاق الحدود الت ومنعوا إصدار صحف أو مجالت أو مطبوعات عربية خشية من أن تتفتح عقليات الشباب أو یوصلوا أصواتهم إلى خارج ن
 .رسمتها لهم الحكومات اإلیرانية طوال سنوات االحتالل التي مضى عليها أآثر من ثمانين عاما
جع                                             ي ترا یة ف ا جعل الزراعة األحواز ا مم ومن األحواز ایضا حولت مجاري األنهار نحو الداخل اإلیراني وحرمت األراضي األحوازیة منه
آبير وهي من النشاطات السكانية األساسية فيها حيث أنهم قاموا بعدة عمليات أثرت بشكل مباشر على مدخول األحوازیين منها زراعة قصب                               
اء                                       ياه المالحة ليصبح م ه الم ود إلي ه تع ح مجرى ل السكر في األراضي الزراعية لحساب الحكومة وبشكل إجباري وریه بمياه نهر آارون وفت

ة                                   لى قری ارون أیضًا إ هر آ ة من ن ية  " رفسنجان "النهر مالحًا متأثرًا بملوحة األرض، باإلضافة إلى مد قناة مائي يس    "الفارس ط رأس الرئ مسق
لى                          " اإلیراني السابق رفسنجاني ا إ ة أغلبه ود ملكي تي تع ق من أجل ري األراضي ال عة الفست تي تشتهر بزرا اني  "ال ابق رفسنج رئيس الس "ال

ة                              وم السلطات اإلیراني ا تق م ، آم ارون بمصدر رزق له ر آ ى نه دون عل ذین یعتم ادون ال ة المزارعون والصي ذه العملي أثر من ه الي یت وبالت
 . باستخراج البترول األحوازي وتصدیره واالستفادة من عائداته دون أن یكون لألحوازیين أي منفعة منه
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