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 صحوة ضمير ام لعبة شاطر
 )   علي شمخاني مثاال(

 صباح الموسوي: بقلم 
 

رز ظاهرتين       ران المتابع للشأن األحوازي الیمكنه المرو      ذه الساحة     على مجریات الساحة دون  تسجيل اب  ،في ه
ومي ل         اهير ال   االولى تتمثل بظاهرة تنامي الوعي الق ا الفاعل عن الساحة             دى الجم ذ    تي غاب وجوده السياسية من

دیر   لتفائل حيث آانت هذه الجماهير تعيش حالة من ا    العراقية   –وقف الحرب االیرانية      و التفاعل على  اصوات  ه
 .  خيم اليأس و توقفت الحرآة  ولكن عندما  توقف صوت ذلك الهدیر ،نها المدافع التي آانت على مقربة م

 
ة              ، اما الظاهرة الثانية   ه االمني ام واجهزت ة في مؤسسات النظ   فهي حضورو مشارآة بعض الوجوه العربيه العامل

ة                   اهير الواعي ا الجم ة التي باتت تحييه ة والقومي ذه الظاهرة یمكن تفسيرها         ،والعسكریة في المناسبات الدیني  وه
ذه العناصر          ،بواحدة من اثنتين     دى ه ذا                التي حص   اما صحوة ضمير ل ى ه ا عل ى مناصبها من خالل  تأمره لت عل

عب  ن        ،الش ا م الي افراقه عبية  وبالت حوة الش ذه الص ى ه اف عل اول االلتف د یح ط جدی ة بمخط ا مدفوع ا انه  وام
 . تصبح  برآان متفجر الیمكن اخماده حول الى مرحلة الفعل السياسي و مضمونها القومي وشل حرآتها قبل ان تت

 
ادة    جية  االنسان وهي نادرة لوويلة تتعلق في سكورغم ان صحوة الضمير حا     ردي ع  ،الحدوث وتأتي على شكل ف

 .االانها غير مستبعدة 
 

الفنية والندوات االدبية ولكن هل یجب علينا ان نصدق وبكل بساطة ان هؤالء الذین باتوا یحضورون  المهرجانات           
ت ضمائرهم وتذآروا عروبتهم وشعبهم المقهور    التي تقام من قبل الجماهير المعبئة بالروح القومية هم ممن صح         

. 
 

د الفطر السعيد مؤخرا                       فمن   اء بعي ة األحواز احتف   ،بين الذین حضروا المهرجان الشعري الفني الذي اقيم في مدین
ي  رب ف ر الح مخاني وزی ي ش ية عل ة الفارس ول   و ،  الحكوم ن اص ك م ع  هوالش ذا واق ة فه ع ،عربي ن الواق  ولك

تظ     خراال ذ ان ان ورة               انه ومن د انتصار الث ي صفوف مليشيا الحر س بع ه               م ف ع قيم ذا الرجل من جمي د انسلخ ه فق
ام والسلطة               ، ناهيك عن القيم العربية واالسالمية االصيلة األخرى            ،االنسانية اع ضميره للنظ د نفسه وب حيث جن

رة    ـ والحق یقال ان هذا النظام قد اصنفه وآاف        ،الفارسية الجائرة    ه    توالتي آان  ئه على خدماته الكبي ا قيام  من بينه
 . بقمع الجماهير األحوازیة التي اصبح اليوم مشارآا لها في احتفاالتها 

 
ى شمخاني               بعض من   ومن نافلت القول یمكن االشارة الى        ا السيد عل ة التي ارتكبه ال االجرامي بحق الشعب    االعم

 .  منصبه الراهن األحوازي ابان تدرجه في المناصب القيادیة في مليشياالحرس وصوال الى
 

لمشارآة ضمن مجموعة من     باالضافة    هذا ، م 30/5/1979فجر   سوداء في المشارآة في مذبحة االربعاء ال     -اوال
ة السبت          قطعان الحرس في الهجوم على بيت الزعيم الدیني والوطني الراحل االم           من   25ام الخاقاني وذلك في ليل

ه  1399شعبان  22 شمسي الموافق      1358شهر تير سنة      أمر من حسن الهوتي اول مسؤ ل          ،. هجری ك ب   وذل
 .حيث قتل في الهجوم اثنين من العرب الذین آانوا یحرسون بيت الزعيم الراحل ، للحرس الثوري في األقليم

 
رآ   (لعربي االسالمي    اتنظيم  ال المشارآة في اعدام السيد عبد الحميد الموسوي احد مؤسسي         - ثانيا  اء الق ) ن ابن

ازالو          (، لشاهنشاهي وآان شمخاني احد اعضاه هذا التنظيم       ایام النظام ا   ذین م يظم  ال ك التن رز اعضاء ذل ومن اب
 عبد الحميد الموسوي رجل ثابت العقيدة       وآان الشهيد  ) .احياء الخطيب المنبري السيد محمد فاخر شعاع النزاري         

 .لنظام الفارسي وراح یطالبه بأعادت الحقوق القومية المغتصبة األسالمية شعارات البو لم یتأثر 
 

ا   13/5/1983 في مدینة األحواز في یوم  التي خرجت دوره الفاعل في ضرب االنتفاضة الجماهيریة   -ثالثا احتجاج
ار    13في   على المقالة التي نشرتها صحيفة اطالعات          أنهم مجموعة من ا        وآانت تصف عرب        ای غجر  لاألحواز ب
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ام        في ذلك اليوم العشرات من ابناء شعبنا بين شهيد وجریح على ایدي عن              وقع   حيث ى    اصر حرس النظ ادة عل بقي
 . شمخاني 

 
 دوره الرئيسي في حل فریق رفيش لكرة القدم في مدینة األحواز واعتقال مدیر ومدرب الفریق وهو الفریق         -رابعا

 . نية  في عموم ایران من اقوى فرق الدرجة الثاآان و ،العربي الوحيد 
             

ة استخب     ترأ -خامسا ـ    ارات الحرس في األحواز والتي عرفت          سه للجن رون مرزي      (ب ة ب ة عمل خارج    )  آمي  لجن
د السنجري ورسول الموسوي                            رز اعضائها محم ان من اب ة وآ ات األحوازی ا مالحقت نشاط الحرآ وآانت مهمته

  .ن بومحمد الخالدي و المدعو خليلي وآخریوا
 

عبنا  دماء ش دیهم ب ذین تلطخت ای رز ال د اب اریخ اح ذه صفحة ملخصة من ت ي ،ه ذآر عل رائم ت ذه الج ل ه د آ   فبع
متناسيا تلك الدماء وذلك الدین الذي  ،شمخاني انه عربي وراح یحضر االحتفاالت والمهرجانات العربية األحوازیة          

  .  لشعب األحوازي في رقبته
 

ة خاسر ؟      ، حرب علي شمخاني اال د ميرال ارآان   وهنا نسئل    ذه صحوة ضمير ام لعب ا   ( هل ه ى ان   رغم انن نتمن
ائرة     لطاته الج دمت الغاصب الفارسي وس ي خ ون ف ازالوا یعمل انوا وم ذین آ ع ال دعوهم تصحى ضمائر جمي  و ن

  .)  الذي على اآتافه وصلوا الى مناصبهم هذههمشعباالستفادة من مناصبهم لخدمت  وبالعودة الى صفوف الشعب
 

ف یمكنك االستفادة من      فانا نسأهللا ان یهدیك سبيل الرشاد وانت تعرف آي        صحوة ضمير هذه   آانت   ذاا لهل  نقو وهنا
 .  الشعب العربي ةمنصبك لخدم

 
ان           نت ترید ان تلعب  آ اما اذا و ة هو الطوف ة القادم ه المرحل ا تحمل اعلم ان م ة رآوب الموجة  ف يس الموج    لعب ول

 . الذي القبله لك به 
 
 .على الباغي تدور الدوائراعلم ان                                 و 
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