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المحامي راشد الردعان  رأي آخر

! االهوازیين؟.. لماذا قتل

ن ون بي ا االهوازی وم به تي یق اهرات ال ي الكویت عن سبب التظ ن ف واز المقيمي اء االه د ابن سألت اح
ة منهم وا اربع م فقتل وري عليه الرد الف الحين واآلخر ضد الحكومة االیرانية التي امرت رجال االمن ب

ي     ن االیران ل. برصاص االم ن قب يئة م ة س ل معامل رب نعام وازیين الع ن االه ع نح ال بصوت مرتف فق
. آل انواع انتهاك حقوق االنسان تمارس ضدنا... الحكومة االیرانية فال وظائف وال شغل وال مناصب

د عرب االهواز استمعت الى صاحبنا وتذآرت برنامجا مصورا بثته احدى الفضائيات عن عادات وتقالي
ه فهم ال یختلفون عن اهل الخليج اطالقا فلهم دواوین ومجالس وطریقة اللبس واآرام الضيف واحترام

وة  ة والنخ اء.. والشهام اجرت للبحث عن الم م ه رة ث ي الجزی ت ف ة آان ل عربي ون لقبائ م ینتم فجميع
 . واالآل نتيجة للحروب التي مرت بها المنطقة

قضية االهوازیين الذین بدأوا یتحرآون بشكل مستمر ویتظاهرون احتجاجا على الوضع الذي هم فيه ال
ذه ت ه د انجب د فق ن یفي م ل ف معه تخدام العن ت فاس رع وق ا بأس ة لحله ة االیراني ادر الحكوم د ان تب ب
ى دون عل واز یعتم ل االه ان اه ابق آ ي الس اآلخرین فف اواتهم ب وقهم ومس دون حق بابا یری ة ش المنطق
د ان م یری م ومتفه ل واسع متعل د خرج جي الزراعة والصيد وغير ذلك من المهن المتوارثة اما اآلن فق
ة م أو ای ة ق يم في طهران أو مدین واطن یق ة أي م یأخذ فرصته في الوظائف العامة وان یعامل معامل

 . مدینة من مدن الجمهوریة االیرانية االسالمية
اعتقد ان القضية تحتاج لحكمة ومعالجة سریعة قبل ان یتفاقم الوضع فتفتح ملفات حقوق االنسان ضد
يرة ة الصغ ول المشكل ابقا وتتح راد س ة االآ ة آقضي دة الدولي ى االجن واز عل ة االه ون قضي ران وتك ای
المحلية الى مشكلة دولية قد تكون سببا لتدخل دولي غير محسوب یضع الجمهوریة االیرانية في وضع

 . ال تحسد عليه
ة من ران الحكم خذ ای ا ولتأ ان من الحكمة معالجة صغائر االمور قبل ان تكبر وتتشعب ویصعب عالجه
دخل رفض ة بالت ة وطالبت القوى الدولي الشيخ زاید ـ رحمه اهللا تعالى ـ فعندما احتلت الجزر االماراتي
عال رب اراد اش م الع و ان حكي ا، ول ا بأنفسن ل مشاآلن رانيين نح ا االی ا وجيرانن ال بأنن ا وق ا قاطع رفض

 . الموقف لطلب تدخال دوليا وآان له ما اراد
نرید من الجمهوریة االسالمية االیرانية ان تعطي آل ذي حق حقه فقتل شباب االهواز الذین یتظاهرون
للمطالبة بحقوقهم لن یحل المشكلة ولن یجعلهم یتراجعون عن مطالباتهم ولجوء الحكومة االیرانية الى
ام وضع الحكمة وفتح صفحة جدیدة مع عرب ایران سواء االهوازیون أو السنة امر مهم جدا فنحن ام
ل تي هي تحت المجهر وآ ة ال ة االیراني ق بالجمهوری ر یتعل ان االم ات خاصة اذا آ ي یحمي االقلي دول
حزم وشدة دون ة ب لداخلي لكي تتصدى للقوى الدولي ح وضعها ا ا ان تصل المدافع موجهة اليها فعليه

 !! ثغرات أو انتهاآات لحقوق المواطن االیراني
 

 ! ماذا تتوقع من االردن؟
ة را عن حادث ة تسلمت تقری ة الكویتي اده ان الخارجي ة مف ي بعض الصحف اليومي برا نشر ف رأت خ ق
ا یعف اللسان القریة التراثية في االردن حيث نال الجناح الكویتي والقائمون عليه سبابا وشتما وألفاظ
ن ا نستغرب م ة انن وع، والحقيق ام العراقي المخل م عالقة وطيدة بالنظ عن ذآرها من قبل اشخاص له
ك ها بذل ة ل ة ال عالق ا ان الخارجي دة اسباب اهمه ع لع تسلم الخارجية الكویتية تقریرا مفصال عن الواق
المعرض آما ان الجميع آان یتوقع ما حدث بل واآثر من ذلك ففي االردن تقيم رأس االفعى ابنة طاغية

ى...بغداد د الجمل عل وفيها آل البعثيين الفارین والفلسطينيين الذین یحقدون على الكویت اآثر من حق

 ..وأقرأ للكاتب 

..وأقرأ أيضا
The Milky Way

  يوسف الدعيج
ما ی.. إنجليزي ویسبنا   

  المفرج
خالصة دین اإلرهاب و

  عامر المكراد
الزمن   اس ب -    اإلحس

  الحربي
من ضفاف الرافدین إلى

  عبداهللا الحصين
زو و غ اب ه ة اإلره قم

عبداهللا خلف  -   للكویت 
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د تظاهرات الحدود التي ة الكویت وتأیي ا سوى مهاجم م له ها ایضا صحافة ال ه ه وفي دي علي من یعت
 ! حدثت أخيرا، فماذا اذن نتوقع من االردن؟

 
 خبر ... اقوى

دة اآدت وآالة انباء االناضول ان محكمة في شرق ترآيا اصدرت حكما بالسجن على أحد األشخاص لم
م حزب» سيد«عشرة اشهر ودفع غرامة قدرها اربع مائة ليرة الستخدامه آلمة              ى زعي في االشارة ال

 !! العمال الكردستاني عبداهللا اوجالن
!! عند ذآر اسامة بن الدن»شيخ«ترى آم من مشایخنا سيكون نزیال للسجون الستخدامه عبارة¾
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