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 اليوم السياسي
 | عناوين الصفحة|  مواضيع الصفحة| 

 
  طالبان األفغانية تطلق محطة اذاعية 
  سكان جزر القمر يفرون من ثوران برآان 
  أمريكا تحث اليابان على استئناف استيراد اللحم البقري 
  المدائن تعرقل إعالن الحكومة العراقية ومنصب رئيس المخابرات لجماعة عالوي 
  سيارات مفخخة ومعسكر لتدريب االرهابيين في المدائن 
  شبان بتهمة اإلعداد الغتيال زعيم حزب شاس 3اسرائيل تعتقل  
  مجمع الكرادلة المغلق يبدأ اجتماعاته الختيار البابا 
  أساليب تعذيب جديدة ضد المعتقلين الفلسطينيين 
  النزاع على آشمير يمكن ان ينفجر من جديد: مشرف 
  الفلبين واالنفصاليون المسلمون يبدأون محادثاتهم 
  القوميون المعتدلون يفوزون في االنتخابات التشريعية في الباسك 
  ميقاتي يسابق الزمن إلجراء االنتخابات اللبنانية في موعدها 
  بيان شيوعي وآخر إسالمي للتفاوض مع حكومة الخرطوم 
 بين مخاوف سكانه التاريخية وجهود الدولة اإليرانية لتحقيق االستقرار..األحواز  

 بين مخاوف سكانه التاريخية وجهود الدولة اإليرانية لتحقيق االستقرار..األحواز 
أحمد السالمي ـ الكويت

قليلــون هــم الــذين يعرفــون االحــواز االقليــم العربــي فــي ايــران          
ــا         ــذي قفــز إلــى مقدمــة االحــداث االســبوع الماضــي عندم وال
تسربت أنبــاء عـن احتجاجــات قـام بهـا سـكان االقليــم ضــد مــا                     
اآتشفوه من وجود مخطط يستهـدف طـردهم واحـالل ايرانييــن           

 .مكانهم بعد تغيير اسماء المدن واالماآن باسماء فارسية
 اتهام جهات خارجية

يذآر ان وزير الداخلية االيراني عبـد الواحـد موســوي الري آـان                  
قد اتهم يوم االحد جهــات خارجيــة بــالوقوف وراء االحــداث التـي      
شهدتها محافظة خوزستان في اقليم االحواز جنــوب ايــران ذات           

 . االغلبية العربية بانها موآمرة مدبرة من الخارج
و قال الري في تصريح للصحافيين على هامش اجتمـاع حكـام                     
االقاليم االيراني ان ايادي من خارج الحدود لعبت دورا في اثارة                   

شـخص مـن      200هذه الفتنة مشـيرا الــى القــاء القبـض علــى               

 جانب من مصفاة عبدان
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 .الذين قاموا بأعمال شغب في محافظة خوزستان
 رسالة مجهولة تشعل الوضع المتأزم 

إن الــذين زوروا هــذه الرســالة ظنــوا ان بامكانهــم        :وأضــاف الري   
افتعال أزمة بين المواطنين العرب في خوزستان وبقيــة شـرائح                   
شارة لرسـالة نسبـت                         المجتمع االيراني فـي المحافظـة فــي ا
إلــى رئيــس مكتــب رئاســة الجمهوريــة الســابق محمــد علــي         
ــة            ــير الترآيب ــط بتغي ــب مؤســسة االدارة والتخطي ابطحــي تطال

ووصــف . السكانيــة للمحافظــة بإعــادة تــوطين العــرب االيــرانيين      
أبطحي في حينه والمتحــدث باسـم الحكومـة عبـد اهللا رمضـان                  
زاده الرسالة بأنها مزورة تماما فيما أمر الرئيس االيراني محمـد                     

خاتمي جهاز االستخبارات بالتحقيق في مصدرها آما نفي ابطحــي علـى موقعــه االلكترونــي أن يكـون
انــه لـم يكـن يومــا يمتلــك صــالحيات الصـدار أمــر لتغيــير الترآيبــة السكانيــه:"وقــال  . آتب هذه الرسالة  

 .للمحافظة مؤآدا أن هذا االمر غير ممكن في إيران
 دراسة جذور المشكلة

وقد ارسلت السلطات االيرانية وفدا برلمانيا الى محافظة خوزستان لدراسة جذور المشكلـة الــتي ادت
 . الى انعدام االمن هناك

وآانت الرسالة المشــارة اليهــا شــرارة اشــعلت األوضــاع المتأزمــة فـي اإلقليــم بسبـب تـردي األوضــاع
 .عاما مضت 80المعيشية وسوء المعاملة منذ وقوعه تحت االحتالل الفارسي قبل 

ويعتبر إقليم األحواز من أهم األقاليم داخل ايران فهو غني بالنفط والغاز وتمتاز أرضه بالخصوبـة الزراعيــة
باإلضافة إلى الموقع اإلستراتيجي حيث إن إقليم األحواز يقع إلى الجنوب الشرقي مـن العـراق ويتصــل
معه اتصاًال طبيعيًا عبر السهول الرسوبية وشــط العــرب بينمــا يفصلـه عـن إيــران حــاجز طبيعــي متمثـًال

 .بسلسلة جبال زاجروس
 خلفية تاريخية

م في عهد1925ويقع اقليم االحواز على شط العرب وقد احتله الفرس في العشرين من ابريل من عام                          
الشاه ، بعد أن تم استدراج الشيخ خزعل الكعبي أمير األحواز إلى فخ نصبه لـه قائــد الجيــش اإليرانـي
الجنرال زاهدي من أجل إجــراء مباحثـات سياســية إال أن الجـنرال زاهــدي قــام باعتقـال الشيـخ خزعــل

إن السـم: وتقـول روايــات متواتــرة      1936واودع السجن في طهران مع مجموعة من مرافقيه حتى عـام                  
 .دس له بالطعام فمات مسمومًا
آــم مربــع ويبلــغ عــدد ســكانها حوالــي السبعــة مالييــن نسمــة 185000تبلــغ مساحــة إقليــم األحــواز  

 .غالبيتهم من العرب رغم محاولة التفريس التي قامت بها الحكومات اإليرانية المتعاقبة
 قبائل عربية

وقد سكن األحواز عبر التاريخ األنباط والتدمريون وهي أقوام تنحدر من أصل عربي ، ومن القبائل العربية
التي سكنت األحواز قبيلة ربيعة العربية و بنــو آعــب وبنــو عــامر وبنــو طـرف وبكــر وتميـم وحــرب ومطيــر
والدواسر وشمر وعنزة و ظفير وســبيع وعتيبـة وقبائـل أخــرى آثــيرة وآلهــا قبائـل عربيـة لهــا امتدادهــا

 .بالجزيرة العربية ولها أمراء وشيوخ يحكمونها 
ويعود تاريخ األحواز إلى سبعة آالف عام قامت على أرضه الحضارة العيالمية وهي على غرار الحضــارات
البابلية واآلشورية والسومرية في بالد ما بين النهرين وال تزال أوابد هــذه الحضــارة شـاخصة إلــى يومنـا
هذا رغم المحاوالت المتعددة لطمس تاريخ األحواز وخاصة ذلك التاريخ المتجــانس مـع حضــارات العــراق
المتتابعة وهو تاريخ مختلف آل االختالف عن حضارة بالد الفرس مما يبين بوضوح االنفصال الكامــل بيــن

 .األحواز وبالد فارس
 الدور البريطاني

ان البريطانيين مع اإليرانيين من أجل احتالل األحواز وتم لهـم ذلــك بعــد: ويقول مؤرخون لتاريخ المنطقة         
أن شعرت بريطانيا أن الشيخ خزعـل بـات يشكـل خطـرًا علـى مصــالحهم فــي ميـاه الخليــج فــأرادت أن
تستبدله ببديل آخر يكن لها الوالء ، إال إن حساباتهم آانت في غير محلها حيث اعترفــت بريطانيـا فيمــا
بعد أن أآبر خطأ اغترفته في تاريخها بـالخليج العربـي هـو أنهــا تعاونــت ضــد الشيــخ خزعــل وأســقطت

 .إمارته وسلمتها لشاه إيران رضا بهلوي
 مقاومة لم تنجح

ويعتقد آثيرون أن إقليم األحواز بعد أن سقط بيــد اإليــرانيين لــم يبــد سـكانه أي مقاومـة إال أن الحقيقــة
آانت غير ذلك فقد قامت الثورات في مواجهة المحتل اإليراني الـذي مــارس سياســة األرض المحروقــة
التي آان يتبعها االستعمار في ذلك الوقت، فقاموا بتـدمير القـرى والمـدن العربيــة وتـم إعــدام الشبـاب

وحتى اآلثار لم. األحوازي دون أي محاآمة أو فرصة للدفاع عن أنفسهم من أجل إرهاب باقي األهالي                      
تسلم من التدمير والتخريب من أجل طمــس هويـة األحـواز العربيـة وإنهــاء ارتباطهــا التــاريخي بعروبتهـا
وربطها بالتاريخ الفارسي ، فعمدت إلى تزوير التاريخ واالدعاء بحقهـا بـاألحواز الــتي غـيرت اســمها إلـى
األهواز آما قامت بتغيير أسماء المدن العربية إلى أسماء فارسية فالمحمرة العاصمة التاريخيــة لألحــواز
سموها خرمشهر وعبادان إلى آبادان والحوزة إلى الهويزة حتى األحواز تــم تسميتهــا بخوزســتان ، آــل

 .ذلك ضمن سياسة التفريس المتبعة 

 سوق تجاري بمدينة االحواز
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  متمردا فى هجوم للجيش 16مقتل .. آولومبيا  

 تغيير االسماء العربية
ولم تسلم األسماء الشخصية من التفريس فكل األسماء العربية تم تحويلها إلــى أســماء فارسـية ولــم
يعد من حق أي أسرة أن تسمي أوالدها إال بأسماء فارسية ، ومن يرفض ذلــك ال يتـم إصـدار أي إثبــات

 .له وال يتم االعتراف به
ولم تكتف الحكومات اإليرانية بذلك بل سعت لعملية التهجير للقبائل العربية المقيمــة فــي األحـواز إلــى
ما مارسـت مناطق الشمال اإليراني واستجالب سكان هــذه المنــاطق إلـى األحـواز وإسـكانهم فيهـا آ
سياسة التجويع للشباب األحوازي نتيجة انعدام فرص العمل ومن أجل إجباره على الهجرة نحو الداخــل
اإليراني وبالتالي يتم إبعادهم عن وطنهم وأهلهم وانتماؤهم ولصقهم بمنــاطق جديـدة بعـادات وأعــراف
أخرى ،أو الهجرة خارج اإلقليـم وفقـدهم لهــويتهم العربيـة مـن خـالل ارتبــاطهم بمعيشتهـم وهمومهـم

 .الخاصة
 منع اصدار الصحِف 

ليس هذا فقط بل التعليم أيضًا لم يسلم من سياسة التفريس فاللغة الفارسـية هـي اللغــة المعتمـدة
بالتعليم و هي اللغة الرسمية الوحيدة فــي إيــران ومنعــوا إصـدار صـحف أو مجــالت أو مطبوعـات عربيــة
خشية من أن تتفتح عقليات الشباب أو يوصلوا أصواتهم إلـى خـارج نطــاق الحـدود الــتي رسـمتها لهـم

 .الحكومات اإليرانية طوال سنوات االحتالل التي مضى عليها أآثر من ثمانين عاما
ومن األحواز ايضا حولت مجاري األنهار نحو الداخل اإليراني وحرمت األراضــي األحوازيــة منهــا ممـا جعــل
الزراعة األحوازية في تراجع آبير وهي من النشاطات السكانية األساسية فيها حيث أنهــم قــاموا بعـدة
عمليات أثرت بشكل مباشر على مدخول األحوازيين منها زراعـة قصـب السكــر فــي األراضــي الزراعيــة
لحساب الحكومة وبشكل إجباري وريه بمياه نهر آارون وفتح مجرى له تعود إليه المياه المالحــة ليصبــح
ماء النهـر مالحـًا متــأثرًا بملوحــة األرض، باإلضـافة إلـى مـد قنــاة مائيـة مــن نهــر آـارون أيضـًا إلــى قريــة

الــتي تشتهــر بزراعــة" مسقــط رأس الــرئيس اإليرانــي الســابق رفسنجــاني           "الفارســية " رفسنجــان "
وبالتالــي" الـرئيس السـابق رفسنجـاني          "الفستق من أجل ري األراضي التي تعود ملكية أغلبهــا إلــى                  

يتأثر من هذه العملية المزارعون والصيادون الذين يعتمدون على نهر آارون بمصدر رزق لهم ، آما تقــوم
السلطات اإليرانية باستخراج البترول األحوازي وتصديره واالستفادة من عائداته دون أن يكون لألحوازيين

 .أي منفعة منه 

عرض هذا الموضوع في صفحة مستقلةطباعةإرسال هذا الموضوع لصديقأعلى الصفحة

 
 بقية مواضيع الصفحة
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