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عيد الفطر المبارك وعيد نيروز

ومنها المحبيس و!ان ممارسات العادات العربية في رمضان في االحواز ممنوع  
وهذا ما حصل فعال اذ تم!االحتفال بعيد الفطر المبارك في االحواز ممنوع!القرقيعان  

اعتقال مجموعات من الشباب العربي االحوازي على ضفاف نهر آارون في رمضان
 في مدینة االحواز العاصمة لممارستهم لعبة المحيبس التي تعد من العادات التقليدیة

بعد انقضاء الشهر الفضيل استعد ابناء, في رمضان عند الشعب العربي االحوازي   
 االحواز لالحتفال بقدوم العيد وذهبوا لبلدیة النظام لطلب ترخيص القامة احتفال العيد
 في احدى الصاالت ولكن تم رفض الطلب من قبل البلدیة وهو امر ليس مستغربا من
 النظام مما اضطر الشباب في االحواز االحتفال في الشوارع و االزقة و على ضفاف

 آارون وبالزى العربي المعهود ما اثار حفيظة النظام وقام بمهاجمة المحتفلين
 بالهراوات والضرب وقام باعتقال المئات منهم في یوم العيد وهو عيد االسالم و هم

یعني عيد العرب وهو في الجمهوریة االسالمية ال یتعدى) عيد عربا(طبعا یسمونه   
 اليوم الواحد رسميا وتعطل الدوائر والوزارات ليوم واحد فقط الغير و هذه السنة في

!تقویمهم الشمسي صادف یوم الجمعة و خلصوا بذاك من العطلة و آفى
خمسة عشر یوما رسميا) نوروز(في المقابل نراهم آل عام یحتفلون بعيد النيروز  

 تعطل جميع الوزارات و الدوائر لمدة خمسة عشر یوما و ال یعود الدوام اال بعد شهر
 تقریبا بسبب السفر والترحال ونراهم یحتفلون في الصاالت والحدائق والشوارع و
 یمرحون وترقص نساؤهم في االماآن العامة والحرج وال احد یعترض سبيلهم في

 حين ابناء االحواز العربية یمنعون من االحتفال بعيد الفطر واالضحى ویضيق عليهم
.ویتم اعتقال المئات منهم

 في زمن الشاه نقول ان النظام انذاك علماني لكن ما بال الجمهوریة االسالمية التي
تعطل یوما او نصف یوم في عيد الفطر واالضحى? تعتبر نفسها ام قرى االسالم  

مليون من اهل السنة في ایران من 20مالیين عربي في االحواز واآثر من 8وتحرم   
?ممارسة احتفاالتهم والتعبير عن الفرح والسرور في اعياد االسالم

 هذا یدل على ان النظام القائم في ایران غير جلده فقط آما تفعل االفعى و خرج من
 جلد الشاه العلماني و دخل في جلد النظام االسالمي لكن المحتوى والمضمون بقي آما

 هو قومي شوفيني اتخذ من االسالم حصان طرواده للوصول الى اهدافه القومية
 والتوسعية على حساب االخرین وانه ال یحتاج لالحتفال بعيد العرب والمسلمين مادام
 عنده عيد النيروز عيد ایران المجوسية القدیمة التي قضى عليها العرب المسلمون
 وبوالدة المصطفى االمين صلى اهللا عليه واله وسلم انشق ایوانهم واطفئت نارهم و

نراهم اليوم یتمسكون, نشفت بحيرة ساوه وهيا عالمات ارعبتهم وأقضت مضاجعهم  
 بعيد المجوسية ویفضلونه على عيد االسالم ویحاربون اي احتفال للشعب العربي

 االحوازي بهذا العيد السعيد و ما یحدث على ارض االحواز هو الدليل القاطع على ما
.نقول و اهللا ولي المؤمنين

:في مایلي ماحصل في االحواز في یوم العيد
 خرجت الحشود العربية االحوازیة بعد صالة عيد الفطر المبارك في احياء المالشية

ولشكر باد وابو ذر ومسيرآوت عبداهللا) حي الثورة(والدائرة  .
 بعد التقاء المسيرات من االحياء المختلفة تشكلت مسيرة جماهيریة یقدر عددها باربعة
 االف الى خمسة االف شخص حيث شكلوا موجة انسانية بيضاء متشكلة من الالبسين
 الدشادیش البيضاء والكوفيات الحمراء ینادون بشعارات وطنية من اجل اطالق سراح

:المعتقلين السياسيين منها
بالروح بالدم نفدیك یا اهواز -

االهواز عز بالدي... ام الشهيد تنادي  -
عيدك امبارك یاخویة البسجن -
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یعقال انسویلك هيبة -
لوضاع اسمك قول احوازي -

اهللا ومحمد وعلي االحواز یبقى عربي -
 سارت الجماهير حتى وصلت الى الطریق المؤدي الى منطقة آوت عبدا هللا و التقت

بالروح بالدم نفدیك یا احواز: الحشود وصاحت . 
آان استقبال النساء من الحشود المتظاهرة بالزغارید وبالماء البارد وحلویات العيد هو

.المنظر السائد في شوارع االحياء التي مرت بها المسيرة
قامت قوات االمن باطالق النار في الهواء واستعملت الغاز المسيل, وفي المقابل   

 .للدموع وبادرت بضرب المتظاهرین واعتقال العشرات منهم
صب المتظاهرون وابال من الزجاج على رؤوس, وفي المواجهات قبالة حي لشكراباد

وشهدت حضورا واسعا. هذه المسيرة امتدت لمدة اربع ساعات. قوات االمن االیرانية  
هذه هي االنتفاضة البيضاء. من قبل المصورین .

:نقطة ضوء
-آوت عبداهللا: تم اعتقال عدد من ابناء االحواز في یوم العيد في االحياء التالية

-قلعة آنعان -المالشية -وسط االحواز وضفاف آارون -)حي الثورة(الدائرة-الشكارة
 وتم اعتقال ابناء الشيخ سالم الباوي والكثير من ابناء الوطن الشرفاء و منا الى احرار

.العالم و المنظمات العالمية لحقوق االنسان

آاتب وباحث من االحواز *
ahwazi80@maktoob.com

 *المنذر االحوازي
 

أخبر صديق
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