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? أعياد الدم األهوازية

فعلها رجال وقادة الحرس الثوري اإلیراني الذین یخرجون على العالمين, هكذا إذن  
وتدعو, )إسرائيل (بتصریحات عارمة وسينمائية تهدد بالویل والثبور وعظائم األمور 

 إلزالتها من الخارطة والوجود بينما حقيقة الفعل السياسي الملموس والمتجسد غير
,والعالقة له بتلك التهدیدات الفارغة والمجربة من قبل في شرقنا السعيد, ذلك تماما  
ال تجد تطبيقاتها إال في أجساد) نجاد(وإندفاعة الرئيس اإلیراني ) ثوریة(ویبدو أن   

 الشعوب والقوميات الخاضعة للسيادة والهيمنة الفارسية وفي طليعتها الشعب العربي
بعد أن أضحت, في األهواز الذي بات اليوم هدفًا تعرضيًا واضحًا للسلطات اإلیرانية  

انتفاضاته وتحدیاته ورفضه لواقع الهيمنة واإللغاء واالحتالل ومحو الشخصية القومية
 والثقافية من األمور الحياتية المعاشة في إیران التي تغلي على مرجل برآان تذمر

وحيث لم تجد السلطات الحاآمة من حل سوى, ساخن بات ینذر اليوم بأوخم العواقب  
 تصعيد لغة التهدید الخارجية وإختالق لعبة تصریحات حرب اإلبادة ضد إسرائيل
 والتي هي في حقيقتها نكتة ثقيلة وبائسة تعبر عن بؤس وإفالس الدعایة الثوریة

 والطائفية اإلیرانية ألن تجارب التاریخ القدیم منه والحدیث قد أثبتت بأن إیران بالذات
 ال یمكن أن تهدد أو تشكل أي خطر على إسرائيل سوى بتنظيم التظاهرات الفارغة

 التي تنفس المكبوت من المشاعر في الشارع ثم ینتهي األمر بمجرد الحمالت
 . اإلعالمية الفارغة

 أما حمالت الدم والقتل واإلرهاب والتشرید ضد الشعب العربي في األهواز فهي قد
الثورة اإلیرانية للشعب األهوازي وهي الرسالة الدمویة الحقيقية) عيدیة ( أضحت   

 التي تعبر عن توجهات ومشاریع الفئة الحاآمة وهي بالتالي الستراتيجية الرسمية
وإذا آان لنا أن نفاضل بين احتالل? اإلیرانية في التعامل مع الشعوب المقهورة   

فإن االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية لم یلغ لغة وثقافة وهویة أهل, واحتالل   
 فلسطين بينما إنظروا ماذا حصل في عربستان وآيف تشوهت الجغرافية والتاریخ

 والطوبوغرافيا والحالة السكانية والمجتمعية وآيف ضج الشعب األهوازي الذي خرج
وینزل إلى الشارع ليقاوم الطغاة ویعلن بأن, في یوم عيده یحمل روحه على راحته   

 أعياده الحقيقية ستكون في ذلك اليوم القریب الذي یستعيد فيه حریته وآرامته وسيادة
 قراره بعد عقود من الهيمنة واإلحتالل و محاوالت إلغاء الشخصية المارد الحر

وصرخات العيد األهوازیة هي الرسالة المعلنة والصریحة, األهوازي قد إنطلق  
وتعيد للشعب األهوازي حریته وثقافته, األولى في سلسلة رسائل ستنهي االحتالل  

وعيد الشهادة األهوازي سيكون الفاصلة التاریخية التي, وشخصيته االعتباریة   
فال قدرة للطغاة وإن تعمموا وارتدوا جبة التقوى على مقاومة, ستنهي األوضاع الشاذة

وآل عيد والحریة بألف,حرآة التاریخ المندفعة دوما لصالح الشعوب المضطهدة  
. !خير

آاتب عراقي مقيم في النرویج *

dawoodalbasri@hotmail.com 

 * داود البصري
 

أخبر صديق

Page 1 of 2مستقلة-سياسية-یومية

11/6/2005http://www.alseyassah.com/alseyassah/opinion/view.asp?msgID=8581



 

 

Page 2 of 2مستقلة-سياسية-یومية

11/6/2005http://www.alseyassah.com/alseyassah/opinion/view.asp?msgID=8581


