
 !!!وهكذا يتقدم الشعب االهوازي في اللعبة

 االهواز/بنت الکرخة

   

                     

  خلق الشعب األهوازی خالل مظاهرة،فی أيام سعيدة له وهی أيام عيد الفطر المبارک 
نوفمبر الجاري، مشهد عظيم ورائع سجله فی تاريخه الزاهر، معلنا  5و4الموافق 

ومواجهاتها العنيفة مع معتقلين اإلنتفاضة   استنکاره ألعمال السلطات االيرانية الدنيئة
واجهت  النيسانية وتضامنا مع أسر الشهداء والمعتقلين منذ االنتفاضة النيسانية التی

استنکارات من قبل مجامع عالمية لحقوق اإلنسان وشتی منظمات عالمية ،و يعتبر ذلک 
إنجازو خطوة کبيرة تخطيها الشعب األهوازی بعد أن مارست السلطات اإليرانية خطط 

عرض سناريوها البشع  ومؤامرات ضد الشعب العربی االهوازی، ومنها
والتي أدی إلی قتل وجرح  اکتوبرالماضی  15عبراإلنفجارات األخيرة التی عرضته فی 

کبيرمن المواطنين األهوازيين وتغطية أخبارهذا اإلنفجار بعد حدوثه کما لوحظت  عدد
) علی سبيل المثال وکالة أنباء مهر وفارس(الحمالت اإلعالنية فی وکاالت األنباءالداخلية

لتکبير الحدث والغلو فيه وتزويد عدد القتلی والجرحی فی مدة قصيرة وبصورة سريعة 
لحدوثها فی شهررمضان وحين  ی عبراإلشارة  الکارثة المأساو مشيرة إلی مدی 

وحاولت السلطة بذلک تهميش . اإلفطاروهو شهرووقت مقدس يحترمه المسلمين کثيرا
صورةاألحزاب السياسية األهوازية ووضع عالمة إستفهام علی نشاطهن ونشاط  

فی ) کما اتهمت صحيفة فجرااليرانية النشطاء والمثقفين ( السياسی والثقافی  المثقفين
البالدو کما رأينا صباح ليلة اإلنفجارخطابات اعربوا عنها زعماء  الداخل وخارج 

حداد « وزير الداخليةاليرانيةو» بورمحمدی«رئيس الحکومة و و» نجاد«السلطة ک
موجهين أصابع اإلتهام إلی الدول االجنبية   رئيس المجلس االيرانی  »عادل
و األحزاب السياسية وجماعات عشوائية خارجية ال وجود لها علی الكرة » بريطانيا«ک

عن اإلنفجارات األربعة   باإلعالن  األرضية واذ أردنا أن نقيم کل هذه التغطية األخبارية
فی مدينة األهوازوالتی   التی حدثت خالل أيام اإلنتخابات اإليرانية  مايو الماضی و13فی

 .مجردلعبة بالتأکيد تبنتها منظمات وجماعات، نثق بهذا االمر بأن هذا الحدث 
  

ومما يلفت النظرفی هذا المجال هو عرض هذه المسرحية، بعدما إتخذ االتحاد االوروبی 
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قرار بدعم القضية العربية االهوازية بأيام قليلة ، ومن جانب اخرأتی هذا األمر متزامنا 
الحاکم العسکری الجديد علی إقليم األهوازو التی » حيات مقدم«الحکم ل  مع تفويض

لعرب االهواز کی تتعامل تعامال  أطمحت السلطات االيرانية بذلک ان تکرر التاريخ 
عنيفا مع الشعب العربی األهوازی مرة اخری وذلک لقمع العرب وردعهم فی اقليمهم 

فی مجزرة األربعاء السوداء فی المحمرة التی  کما أداها سلفه العسکری  العربی 
خالل فتره حکم  10/4/1979بعد تعيينه حاکما فی األهوازفی   »أحمد مدنی« إرتکبها

القصيرة بعد اطاحة الحکم الملکی علی يد الشعوب االيرانية جهدا  » مهدی بازرگان«
لقطف ثمار النضال العربی فی األهواز الغاضبة تجاه السياسات التمييزيه العنصرية التی 

 .تمارسها الحکومة االيرانية بحق اهلها العرب 
بأن الحکومة االيرانية أملت بکل ما اشرنا اليه،  واالمر المهم التی تجدر االشارة به هو، 

فی بناء أسس حکومة سوداء ،وضع خطوط حمراء،زرع بذورالخوف والرعب فی قلوب 
آما امربذلك الحاآم العسكري حيات (الشعب االهوازی ومنعهم من ارتداء زيهم العربي

تخفيض اصوات المستغيثن للتراجع عن مطالباتهم االنسانية و   و)مقدم خالل المظاهرة 
 .القومية

  
 ولکن ماذا حدث فی هذه اللعبة؟

فکما اشرنا مسبقا، ثارالشعب االهوازی فی مظاهرة خالل ايام العيدالماضية بشجاسة 
وخلق مشهدعظيم لم تعهده السلطة قبل ذلك، إجتيازاعن الحواجزالتی  وشجاعة تامه

وضعتها الحکومة والخطط التی خططتها ، بناءا علی تخفيض االصوات المطالبة 
وإلقاءالرعب فيه والتی   بالحقوق اإلنسانية والقومية وردع الشعب العربی األهوازی

أشرنا إليها فی السابق ،حيث فوجئت السلطة بالمشهد التی قام به الشعب العربی 
والمؤمرات التی ظنت بأن تستطيع أن  وأمست فاشلة المشاريع  االهوازی فی يوم العيد

هذا المشهد العظيم ،و   أمام  للتحرکات الشعبية عبرهن ،حتی ضاعت بها الحيل تعرقل 
 لجئت آالعادة إلي لغة الضعفاءوهي لغة اإلعتقاالت ،و

  الشعب األهوازي هو المتقدم فی هذه اللعبة أصبح  هکذا
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