
 انفجارات األحواز وتوّرط النظام اإليراني
 

سبت الماضي الموافق       وم ال ل        15/10/2005شهدت مدينة االحواز ي ة قبي ّزا قلب المدين ين ه انفجارين عنيف
ا       ام بريطاني ران باته سارعت إي موعد اإلفطار، أّديا إلى استشهاد عشرة مواطنين وجرح ما يزيد عن ستين آخرين، ف

ة                      بالوقوف وراء تفجيري     د من األطراف االحوازي ات، وتجزم العدي ذه االتهام د رفضت ه االحواز، إال أن بريطانيا ق
 .بان تفجيري االحواز هي من صنع المخابرات اإليرانية

 
واطنين                    ام الم وأفادت العديد من المصادر أن االنفجار األول قد نجم عن وجود سيارة مفخخة انفجرت وسط زح

ذين                ليليه انفجارًا ثانيًا بعد خ     مسة دقائق فقط حيث تجّمع حشود من المواطنين األحوازيين إلنقاذ عشرات الجرحى ال
 .سقطوا جّراء االنفجار األول

 
ّوات              ة الق ة وخاص ادي الخارجي الء واألي ى العم ام إل ابع االته ه أص ي بتوجي ام اإليران ارع النظ ه س وآعادت

ل              البريطانية المرابطة في الجنوب العراقي المتالصق بإقليم         ارات، وبالمقاب ذه االنفج ا تقف وراء ه ى أنه االحواز عل
اّن                        دت ب ة وشخصيات مستقلة أآ ى مستوى تنظيمات سياسية فاعل ة عل فان العديد من األطراف الرسمّية األحوازّي

 .تفجيري االحواز هما من صنعة النظام اإليراني
 

صفية حسابات سياس  دن ضمن ت ران ولن ين طه ات ب ادل االتهام دخل تب د ت اني ق سعي البريط ة بال ا عالق ية له
وذ الواضح في                             سلبي والنف دخل ال ران بالت ام البريطاني إلي ى مجلس األمن واالته ووي اإليراني إل إلحالة الملف الن
دام                  سبب انع راق ي وب الع ة في جن ّوات بريطاني ان وجود ق اد ب رئيس اإليراني أحمدي نج الشأن العراقي، وادعاء ال

زاع،                       األمن في آل من العراق و      ي الن ين طرف إيران، ولكن ما يهمنا هو أن ال تكون األحواز ساحة خصبة للصراع ب
 .وان ال تكون القوى الوطنية االحوازية المخلصة ضحية االتهامات اإليرانية الباطلة

 
دافهم طوال                             ار أه وا باختي ذين تفنن ا من شيم االحوازيين ال م يكن يوم ومن المعروف أن سفك دماء األبرياء ل

ذا                      الع ائع ه ا أن أحداث ووق ل ألرض وشعب االحواز، آم ام اإليراني المحت قود الثمانية من نضالهم المرير ضد النظ
ان                 النضال تبّين بوضوح براءة االحوازيين من مثل هذه الجرائم الالانسانية والمنافية للمعايير األخالقية، وبالمقابل ف

ذه األحداث                 هذه األحداث والوقائع تؤآد بان أيادي النظام اإل        اء االحوازيين وآانت آخر ه دماء األبري يراني ملطخة ب
ذي              ه مع المنتفضين وال االنتفاضة الشعبية االحوازية الباسلة واألسلوب الرهيب الذي انتهجه هذا األخير في معاملت

 .قد تميز بالقمع الشديد وبالقتل والبطش وبارتكاب الجرائم والمجازر في صفوف االحوازيين
 

ام اإليراني                    وقيام ا  ّسر مدى اشمئزاز النظ لنظام اإليراني بارتكاب هذه المجزرة الجديدة يوم السبت الماضي يف
د شهدت تطورًا                           شعرية ق ة وال دوات الفكري ة والن ة، خاصة وان األمسيات الثقافي تالت االحوازي ات والتك من التجمع

ال االحوازيين              زداد إقب ارك               ملحوظًا في اآلونة األخيرة في االحواز، وي ذه المناسبات في شهر رمضان المب ى ه  عل
الذي يعّد فرصة للتعبير ولممارسة الطقوس والعادات والتقاليد وإحياء التراث االحوازي الذي يسعى النظام اإليراني                

 .إلزالته ودثره من الوجود
 

ا             ورط في سفك دم ة والت و   وليس من مصلحة االحوازيين إطالقًا القيام بمثل هذه المجزرة الدامي اء، ول ء األبري
ذه القوى سوف                       ان ه افترضنا جدًال باّن القوى الوطنية االحوازية تنوي القيام بمثل هذه األعمال، فانه يمكن الجزم ب
ّرد       ا، وبمج ذ مخططاته رى لتنفي ة أخ ة إيراني ران أو أصفهان أو أي مدين ل العاصمة طه ة مث دن اإليراني ار الم تخت

 .نها عملت على إسقاط صفة الوطنية من نفسهااختيارها مدينة االحواز العربية فأ
 

اء االحوازيين، وهي التي تقف وراء                         ًا في سفك دم ة متوّرطة حتم ة اإليراني لذا يبدو جليًا بان األجهزة األمني
مجزرة يوم السبت الماضي، وبذلك يكون النظام اإليراني قد قّدم دليًال آخرًا وحّجة دامغة لالحوازيين بالسير قدمًا في           

ة   ان ة التاّم ق الحرّي م تحقي سّنى له ى يت ام حت ذا النظ صمود ضد ه ضال وال ضرورة مواصلة الن لة وب تفاضتهم الباس
 .والتخلص من نير االحتالل اإليراني الفارسي البغيض ألرض وشعب االحواز
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