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الدعوة إلى طرد األهوازيين من وطنهم
نموذج صارخ لسياسة التمييز العنصري

مقاال الحد الكتاب 2004نشرت صحيفة فارسية حاقدة في السادس من مارس عام   
 العنصریين الفرس هاجم من خالله ابناء الشعب العربي االهوازي طالبا منهم مغادرة

«اذا لم یعجبكم الوضع فغادروا ایران جميعكم»: ایران قائال لهم بالحرف الواحد  
,و استنادا الى أقواله التي وردت في اآثر من مكان, وعلى الرغم من ان آاتب المقال  

شأن المواطنين, اعتبر االهوازیين مواطنيين ایرانيين ومن المفروض ان یكون شأنهم  
وان النظام, لهم حق المواطنة الكاملة حسب االعراف والقوانين الدولية, الفرس  

 االیراني هو المسؤول عنهم قانونيا وال یجوز وتحت اي اعتبارات او اي ذریعة من
سرعان ما, اال اننا نرى النظام االیراني والناطقين باسمه, الذرائع سلبهم هذه المواطنة  

 یتناسون هذه الحقيقة ویكشرون عن انيابهم الحادة وعن حقدهم وعنصریتهم الدفينة
 تجاه المواطنين العرب االهوازیين وذلك بسحب هذا الحق ویطلبون منهم الرحيل

 بمجرد انهم اختلفوا مع النظام او اصبح لدیهم عدد من مواقع االنترنت لشرح معاناتهم
 . والظلم والحيف الذي لحق بهم على ید االنظمة المتعاقبة على الحكم في ایران

 ان حسين صادقي وآأي مثقف شوفيني حاقد ال یستطيع آبت مشاعره العنصریة فانه
آتاب»صار یتحدث عن « مواقع اهوازیة معادیة لوطنهم»بعد ما آان یتحدث عن   

ليجعل من معرآة الشعب العربي االهوازي من اجل« اهوازیين معادین لالیرانيين  
 نيل حقوقه القومية ومعارضته النظام في ایران وآانها معرآة بين االهوازیين العرب

الذین, الذین یوجد بين صفوفهم المئات من المناضلين والشرفاء, واالیرانيين الفرس  
,یؤیدون مطالب الشعب العربي القومية وحقهم المشروع في تقریر مصيرهم بأنفسهم  
 اال ان حسين صادقي ومن خالل تسویقه هذه االقاویل یحاول المتاجرة بالشعارات

 القومية والدینية من اجل تحریك مشاعر المواطنيين االیرانيين تجاه العرب
فصل االهواز الفارسية عن»وذلك من خالل اتهامه االهوازیين في , االهوازیين  

«محاصرة ایران»واالنخراط في المشاریع االميرآية في المنطقة من اجل « ایران  
 ناسيا الدعوات السریة والعلنية من قبل النظام االیراني جماعات وافرادا ومن قبل
 بعض اطراف المعارضة السيما القوميين الفرس والملكيين على االنخراط في هذه

 المشاریع وناسيا ایضا ان السياسة الرعناء التي انتهجتها حكومته هي التي جلبت الى
وهي التي جلبت على الشعوب االیرانية آل هذه المآسي, المنطقة االساطيل الغربية  

. والویالت وليس ابناء الشعب العربي االهوازي
,ورغم ان حسين صادقي یشرك االآراد واالذریين في جلب االميرآان الى المنطقة  
 من اجل محاصرة ایران اال انه ینفرد باالهوازیين دون سواهم صابا جام غضبه

وان احد هذه القوميات هي القومية»وحقده العنصري الدفين ضدهم حيث یقول   
التي تحاول فصل« الف نسمة 500العربية التي یصل عدد افرادها في ایران الى   

» متناسيا ان جميع االحصائيات الرسمية وغير الرسمية« االهواز الفارسية عن ایران  
 تدحض افتراءاته المتعلقة بعدد نفوس االهواز وقد سبقني بعض االخوة ممن ردوا

. على حسين صادقي وبينوا باالدلة التي ال تقبل الشك تعداد سكان االهواز
 اما عن اسباب معاناة العرب االهوازیين وتردي احوالهم االقتصادیة وانتشار الفاقة

«مواطنين ایرانيين»الحرمان بين صفوفهم یتناسى صادقي اقواله السابقة آونهم   
ویرى ان مسؤولية هذا التدهور« صدام حسين»فيصبح لهم اخوان عرب وقائد اسمه   

في حين برأ« قائدهم صدام حسين »و« اخوانهم العرب»تقع آما یقول على آاهل   
 ساحة النظام االیراني من هذه المسؤولية ناسيا ان السيد علي حامنئي الذي یعتبر نفسه

من, نائب االمام المهدي وولي امر المسلمين والقائد الذي الیشارآه احد في هذه القيادة
 المفروض ان ینظر بعين الرأفة والرحمة الى حال رعيته ومن جملتهم الشعب العربي

الذي یتولى,االهوازي باعتبارهم جزءا من جمهرة المسلمين اذا لم نقل المواطنين  
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,اال ان صادقي بدل من یحمل هذه المسؤولية قيادته,شؤونهم االجتماعية واالقتصادیة  
فاالجدر باالقلية العربية في ایران ان تلوم»وذلك انطالقا من قوله , یحملها للعرب  

وآأنما جيبوتي او الكویت اواالمارات او« اخوانهم العرب على فقرهم وليس ایران  
 السعودیة او حتى موریتانيا هي التي قامت بنهب ثروات االهواز النفطية وهي التي

او هي التي صادرت اراضي, اقامت السدود على منابع االنهار المتدفقة على المنطقة  
 الفالحين العرب من اجل اقامة المشاریع االقتصادیة السياسية على ارض االهواز من

 . اجل تغيير واقعه السكاني
هو ليس المناضل« تتطارق اسنانه»من یقرأ مقالة حسين صادقي یرى ان الذي   
وانما هو وامثاله ممن اعمى الحقد, العربي الذي یطالب بحقوق شعبه المشروعة  

ورغم عشرات المنظمات المعارضة, وصاروا الیرون امامهمالقومي بصيرتهم   
 الیران اال االهوازیين ليحملوهم مسؤولية التدخالت الخارجية في شؤون المنطقة

,«تطویق ایران حسب زعمه»والتساوق مع المشاریع االميرآية الهادفة الى   
 وليواصل حقده بالنهایة الى وصف ابناء الشعب العربي االهوازي المؤمن بأنهم
» النهم یبالغون في تعداد نفوسهم حيث جاءت حسب احصائيات حسين« آذابون  

فلماذا االستمرار في آذبهم, الف نسمة 500ال یتجاوز »صادقي  «.
 اما موضوع المواقع االهوازیة التي اثارت غضب السيد حسين صادقي فهل یستكثر
 صادقي على االهوازیين وجود بضعة مواقع اعالمية تتحدث الى العالم عن مأساة

.?اربعة مالیين نسمة عربي اهوازي او نصف مليون نسمة حسب زعمه
ثم اال یحق لنا ان نسأل حسين صادقي عن رصد الميزانيات الضخمة لعشرات المواقع

وتوجيه ماآنات, والمحطات الفضائية واالذاعية وتمویل مئات الصحف العميلة  
 االعالم االیراني للخارج لتجميل صورة النظام ولبث سموم الحقد والكراهية بين

ممهدة, صفوف المسلمين وغير المسلمين وزرع بذور الفتنة والتفرقة فيما بينهم  
ثم یأتي ليعتبر الشعب العربي بانه مصدر لالرهاب, االجواء لخلق االرهاب  .

 وفي مقاله یكشف حسين صادقي والذي هو نموذج صادق للعنصریة الفارسية وتعبير
 صادق ودقيق عن سياسة التمييز العنصري التي یمارسها ساسة ایران تحت غطاء

اذا این هي اقوال خاتمي التي یقول فيها ان ایران تتمنى ان تكون, االسالم ضد العرب  
? مثل سویسرا لشعوبها

 اننا نعلم ان الغالبية العظمى من بلدان العالم االعضاء في هيئة االمم المتحدة تتواجد
اال اننا لم نقرأ او نشاهد مسؤوال ما في احدى هذه الدول قال, فيها قوميات مختلفة  

 الحدى هذه القوميات ولكونها التقبل سياساتها ان تغادر وطنها آما قال حسين صادقي
في النهایة على االیرانيين ذوي االصول العربية ان یحترموا" مخاطبا االهوازیين   

." الوطن الذي ولدوا فيه وبأن االهواز جزء الیتجزأ من ایران فاذا لم یعجبكم فغادروا
فقد افتوا بتحریم الغناء ولعب الشطرنج, ولكن بالنسبة لحكام ایران فكل شي جائز  

 وممارسة الریاضة بالنسبة للنساء وعيد النوروز واالربعاء الحمراء االیرانية ثم
 احلوها ترى هل یأتي اليوم الذین یصدرون فيه فتوى بهدر دم االهوازیين آما فعلوا

آما دعا حسين صادقي الى ذلك, من قبل او بطردهم من اراضيهم ?.
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