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الصمود االهوازي وتخبط النظام

ها هو اليوم تنتابه, النمر الورقي بدا یتهاوى امام صمود شعبنا الباسل یوما بعد یوم  
 حالة من الذعر ویقوم باعتقاالت عشوائية في صفوف ابناء االهواز البررة الذین

.نذروا انفسهم للوطن والحریة ورفع الضيم
این المنظمات الدولية المعنية بحقوق االنسان مما یحصل من تعسف تجاه: والسؤال  

این الضمير االنساني من سرادیب التعذیب االیرانية التي فاقت النازیة, ابناء االهواز  
ان شعارات الحریة والعدالة والمساواة التي قامت عليها الثورة االیرانية? في وحشيتها

 تبخرت على رمال االهواز المعطرة بدماء الشهداء الذین سقطوا دفاعا عن االرض
,والعرض في وجه النازیين الجدد والمجرمين والقتلة الذین استباحوا ارض االهواز  
 ان العنصر والعرق االري دوما یرى نفسه فوق الجميع وانه افضل المخلوقات وهذا

.ما قامت عليه النازیة ایام هتلر تتجلى اليوم في نظام والیة الفقيه
 اذ النظام الظالمي ال یعترف بوجود قوميات في ایران ویسميهم باالقوام الساآنة في
,ایران ویصور القوميات اناسا وافدین ال ینتمون لالرض یستطيع ترحيلهم متى شاء  

ومثال على ذلك ان العرب في االهواز آانوا, في حين تدحض حقائق التاریخ نظریته  
 في االهواز قبل قدوم اآلریين من اوروبا واسيا الوسطي والهند وحضارة عيالم في

ان سكان, االهواز واالثار التاریخية في مدینة السوس االهوازیة تدل على ذلك  
 االهواز االصليين هم العرب وليس االقوام الهندواروبية القادمة من خلف الجبال نحو

.سهول وحضارة االهواز العریقة
 والحقيقة الثانية ان االمبراطوریة الفارسية احتلت االهواز ایام الساسانيين آما احتلت
 العراق واليمن وان عرب االهواز هم من ساندوا وساعدوا الخليفة الثاني رضي اهللا
 عنه في فتح االهواز من ایدي الهرمزان الساساني وهذا ما ال یجعل مجاال للشك في
 ان القبائل العربية من بني تميم وبني بكر بن وائل واخرى آانت في االهواز وان

.الساسانيين آانوا وافدین ومحتلين وليس العكس
 ان سكان االهواز االصليين هم العرب وهذا موثق لدى المنظمات الدولية وحقيقة على
 منظمة الشعوب غير الممثلة) unpo ارض الواقع من ضمن تلك المنظمات منظمة

التي آان لها دور آبير في استقالل تيمور الشرقية وآذلك علم) في االمم المتحدة  
.وجغرافية االهواز معترف بها من قبل تلك المنظمات

 ومن منطلق القانون الدولي ال یجوز للحكومة االیرانية عقد االتفاقات االقتصادیة
 والنفطية من دون اخذ موافقة السكان االصليين لالقليم اواعطائهم نسبة من العائدات
 النفطية العمار مناطقهم المحرومة وزیارة نائب االمين العام لالمم المتحدة السيد
 آوتها ري االخيرة لالهواز ومشاهدته لحال االهوازیين الصعبة تدل على صدقهم

.ومظلوميتهم
في المئة 1.5في النقيض نرى مجلس شورى النظام یصوت بعدم الموافقة على نسبة   

 وهي نسبة ضئيلة من عائدات النفط لالهواز وتبقى حكومة الجمهوریة االسالمية
وحدها التي تجيز لنفسها نهب الثروة النفطية للشعب العربي االهوازي رغم ان مجلس

في المئة من البترول االیراني وهومبلغ 1.5وزرائها قد اقر قانون تخصيص مبلغ   
.ضئيل جدا لتنمية المنطقة

العيس: وهذا یعكس مدى االجحاف والظلم الواقع علينا وینطبق علينا هنا قول الشاعر  
.في البيداء یقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول

عندما, ان ابناء االهواز العربية یطالبون مثلهم مثل غيرهم بتقسيم الثروة بشكل عادل  
في المئة من نفط الجنوب للجنوب ونحن 50ننظر الى السودان مثال تم تحدید نسبة   

 لسنا بمعزل عن ذلك ونرى اليوم في العراق هناك مشروع تقسيم الثروة والفيدرالية
في الجانب الثاني نحن احق بالفيدرالية آحد ادنى الن ایران فيها, مع تحفظنا على ذلك  

وایضا نطالب باالعتراف باللغة العربية لغة, قوميات وطوائف اآثر من العراق بكثير  
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 رسمية ثانية في ایران الن هناك اآثر من ستة مالیين عربي في االهواز اذا قبلنا جدال
وایضا هناك اللغات الكردیة واالذریة والبلوشية, بان نحن ضمن النسيج االیراني  

.والبختياریة
 نحن في االهواز نحذر النظام اذا آان حریصا على وحدة اراضيه ان یعيد الحقوق الى

من الدستور االیراني اللتين تنصان على حقوق 19و 15اصحابها ویفعل المادتين   
.القوميات غير الفارسية التي ظلت مجمدة في العهد الملكي واالسالمي

 ان شعب االهواز هوشعب مسالم حریص على االخوة االسالمية فهل من العدل هذا
 الظلم الواقع علينا من نظام ینادي بحمایة المستضعفين والمحرومين والعدل

وبدا یظهر للعيان زیف تلك الشعارات التي استخدمها النظام آغطاء للظلم? والمساواة  
 وا لعدوان على الشعوب االیرانية وباالخص القوميات غير الفارسية التي تشكل

في المئة من سكان ایران ویبقي الفرس اقلية مقارنة بالقوميات االخرى 55بمجموعها 
.

یستطيع لجمان النظام یقوم هذه االیام بمداهمات واعتقاالت تعسفية ظنا منه انه   
 انتفاضة شعبنا الباسلة وتصفية رموزها ونحن نقول له ان التجارب اثبتت آلما زاد

ان االحتالل االیراني لالهواز البد, الظلم اقترب الظالم من نهایته واضمحالل سطوته  
.ان یضمحل وان حقنا في العيش بحریة البد ان یتحقق ولوبعد حين

فالبد ان__اذا الشعب یوما اراد الحياة: وهنا نذآر بقول الشاعر ابوالقاسم الشابي  
والبد للقيد ان ینكسر__والبد لليل ان ینجلي _ یستجيب القدر 

مالحظة *
وصلنا هذا النداء وبدورنا نقوم بایصاله الى ابناء شعبنا االبي على الضيم *

االعالميين واالعالميات العربستانيين....نداء موجه الى آافة االخوة واالخوات  *  
.بشكل خاص والعرب بشكل عام

المرئية والمقروءة((وجهوا خطاباتكم وترآيزآم من خالل وسائل اعالمكم   
بسبب ما, على التنویه من مخاطر االقتتال الداخلي هذه االیام خاصة)) والمسموعة  

 تزرعه االیادي الفارسية الخبيثة في اقليم عربستان بمعية بعض المتعاونين معها من
ممن یعزفون على)) بعض السادة((رؤساء القبائل و)) بعض((من: ضعفاء النفوس   

 وتر الطائفية الصفویة البغيضة وهم یهدفون الى تسهيل وتعجيل بيع االراضي العربية
جزیرة: خصوصا في مناطق مثل , الى الفرس والتجار منهم على وجه خاص   

باالضافة الى انتشار االحتقان بين عامة الشعب... صلبوخ والمحمرة وعبدان وغيرها 
 حيث تشير المعلومات الواردة مؤخرا عن شبه االقتتال الحاصل بين بعض القبائل

فنرجو من االخوة واالخوات.. وزمرته )) سيد حسين((العربية هناك بفعل مشروع   
 اصحاب الشان االعالمي تكثيف اعمالهم وتسليط االضواء على هذه الظاهرة الخطيرة

التي بدات تتصاعد وتاخذ منحا خطيرا في االقليم

باحث وآاتب من األهواز *
ahwazi80@maktoob.com

 *المنذر االهوازي
 

أخبر صديق
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