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عاید المناع. د  مكاشفة

األهواز وبوادر انتفاضة 

وب غرب اطق خوزستان جن ام في من ك بای ل ذل ا قب ما حدث یومي الجمعة والسبت الماضيين وربما م
ان «ایران او ما یعرف بـ        وات االمن» عربست ين ق ا ب اي ارض العرب ليس الحدث الصدامي االول م

ة ة مناوئ ات اهوازی ا حرآ ذه المنطقة شهدت محاوالت سابقة قامت به ية، فه اهير عرب االیرانية وجم
لذي ة وا للحكم االیراني في االهواز لكن هذه الحرآات جوبهت بقمع عنيف من قبل قوات االمن االیراني

م الشاهنشاهي                              ة االسالمية عنه في عهد الحك د الجمهوری م یختلف في عه واذا. یبدو انه ـ القمع ـ ل
ا محو ررة ومن اهمه آانت اسباب المواجهات التي تشتد حينا وتهدأ بل وتختفي احيانا هي اسباب متك
ة الفارسية وتحریم التحدث رسميا م باللغ فرض التعلي ة من خالل  اطق العربي ة في المن الهویة العربي
رى اطق اخ ي من تقرار ف ة واالس اطقهم العربي ادرة من ى مغ رب عل ان الع ع السك ة وتشجي ة العربي باللغ
ى وتشجيع غير العرب وخاصة الفرس لالستقرار في المناطق العربية، وفرض ادارات حكم فارسية عل
م اسباب المحافظات والمناطق العربية آافة، بل حتى ان سياسة التطهير العرقي التي قيل انها آانت اه
د انتفاضة عرب االهواز في االیام الماضية والتي نفى االیرانيون ورودها برسالة منسوبة للرئيس محم
ل ة في اوائ ام الحكومة االسالمية االیراني ل قي خاتمي، هذا التطهير آان من اسباب مواجهات سابقة قب

ویبدو انها ال تزال مستمرة، هذه باعتقادنا االسباب المبررة للمواجهات لكنها ليست السبب 1979عام  
راق راد الع به اآ ع  ا یتمت ل لم م ذاتي مماث ى حك ل عن حصول العرب عل ه ال یق الحقيقي الذي نعتقد ان

وفي ظل هذا النوع من الحكم فان عرب االهواز یطمحون ان یدیروا شؤونهم الداخلية بانفسهم. قانونيا
ة الفارسية قسرا                           م اللغ .وان یعلموا ابناءهم اللغة العربية وان یتعلموا بهذه اللغة دون ان تفرض عليه
م ها حقول بالده تي تحتوی دات النفط ال يرة من عائ ة آب ليس هذا فحسب بل انهم یریدون ان تتجه نسب
خدمات ردي ال ة وت ة وتفشي االمي ر والبطال اني من الفق تي تع ناطق االهواز ال ة لم الى مشاریع التنمي

 . وسوء البنية التحتية
ن مطالبة االهوازیين بالحكم الذاتي هي الحد االدنى فاذا لم تتحقق بعد ثمانين عاما من الضم االیراني فل
ة یكون مستغربًا ان تتحول التظاهرات المطالبة بحقوق وطنية ضمن الدولة االیرانية الى انتفاضة قومي

قه اذ إن حكومة. تطالب بقيام وطن قومي حر ومستقل       م یصعب تحقي ذا حل ون ان ه واالهوازیون یعرف
ا ة احتله ن اي بقع ازل ع م تتن الفه ول اه واس ى الش ى خط ارت عل ة س المية االیراني ة االس الجمهوری

ا وضمها عام         .. االباطرة برى 1925واذا آانت االهواز قد تم احتالله و موسى وطنب الك ان جزر اب ف
عام              ا الشاه  تي احتله ى 1971وطنب الصغرى ال ى رفض حت یة االسالمية تصر عل تزال الجمهور ال 

ن لجرهم صدام حسي د احبطوا خطط  ون ق آان االهوازی ا، واذا  التحكيم الدولي لوضع حد للنزاع حوله
انهم ال شك ة االسالمية ف عن الجمهوری ا  اتلوا دفاع انوا ق ران واذا آ به مع ای اء حر ه في اثن الى جانب
م ذا ان ل یعلمون ان اقصى طموحاتهم هو الحصول على حكم ذاتي ضمن الجمهوریة االسالمية، لكن ه
ن ى تحسي وميين االهوازیين عل ا سيشجع الق یحصل وليس هناك ما یشير الى امكانية حدوثه فانه حتم

ة                   ة والوطني ا الحياتي ع مطالبه ل. االجواء من خالل تحریض الجماهير المغبونة على رف ومن خالل الفع
ية ة الحال صراعات مسلحة في ظل االجواء الدولي ى  د تتحول ال ة ق ورد الفعل فان االنتفاضات السلمي
ون ن تك ران ل ان ای ا ف التي نعتقد ان نشطاء الحرآات االهوازیة یفهمونها جيدا ویجيدون االستفادة منه

ان             ات المتحدة. طليقة اليد آما آانت في سالف االزم قة للوالی ارة لصي االهواز المنتفضة هي االن ج ف
ي دعم االمریك ان ال الي ف ة وبالت اآن اخرى قریب ان وام راق وفي افغانست التي تتمرآز جيوشها في الع
ه االدارة ث عن بررا تبح واز م ون انتفاضة االه و ان تك اه ه ا نخش ل ان م ل، ب ر محتم وازیين ام لاله

 . االمریكية الزالة العوائق المادیة ما بين وجودها في العراق ووجودها في افغانستان

 ..وأقرأ للكاتب 
ة وزارة الداخل إنساني

 الحضاري 
إسقاط الفواتير والزیادة
حریة التعبير أداة اإلصال

 دالالت معرآة الرس 
هل یكون االستحقاق الد

 قاضية للرقابة الشعبية؟ 

..وأقرأ أيضا

ع  -   بدایة االنتصار 

خراب العراق والبعث ا
  المحسن محمد الحسيني

فقنا ذي ص زب اهللا ال ح
  سيد خلف البهبهاني

لدی المرأة في الخطاب ا
  خلف

د       د والفوائ  -    العوائ
  الجاسم الصقر

ضغ... یضغط   ... ضغط
  أحمد الصالح

ة   ة البهدل الم  -    ! قم
  الشحومي

ن والن ي الفت وع ف الرج
 -    الراسخين المحققين   

  الكوس
م  -   العراق وایران 

حمد الجاسر وأبو عبدال
فرحان عبداهللا أحمد ا  - 

لننجد المسجد األقصى ق
عصام عبداللطيف الفل  - 
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ائل س بالوس ة ولي لمية وحضاری ائل س عوبها بوس ل ش ل مشاآ ة لح ادة االیراني رك القي نى ان تتح نتم
ال دا طوی القسریة والعدوانية وان تدرك هذه القيادة ان جاریها السابقين في العراق وافغانستان لم یصم

 . امام التدخل العسكري االمریكي

  ! متى نحترم عقولنا؟     
  كاظم
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