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املقدمة

يف إطار التمهيد لتهيئة الظروف والبيئة املالئمة لقوافل الظالم (راهيان نور) – قوات
الباسيج ،-اليت تتجدد رحالهتا لألحواز يف أايم نريوز من كل عام ،وظفت الدولة الفارسية
مجيع امكاانهتا ووضعتها على أهبة االستعداد .وذلك من أجل توفري ما حتتاجه هذه
القوافل لقضاء فرتة زمنية يف األحواز .إذ أمرت اجلهات املسؤولة يف الدولة الفارسية
بتنفيذ حزمة من قرارات لصاحل قوافل الباسيج.

دعم سخي لقوافل الظالم على حساب الشعب األحوازي
أعلن معاون رئيس دائرة "الدواء والغذاء" يف األحواز جتهيز  50صيدلية مؤقتة لتأمني
الدواء والعالج لقوافل الظالم .وأنه حتدث عن استعداد صيدليات األحواز لتقدمی
خدماهتا هلذه القوافل حىت يف أايم العطلة .ويف یوم اخلميس املوافق 2015-03-19
م كشف املال سيد حممد ،رئيس مؤسسة األوقاف واألمور اخلريیة يف مشال األحواز عن
مشروع (ثقايف -مذهيب) حتت مسمى "آرامش هباري" .ويف إطار هذا املشروع ستتم زايرة
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عشرات األضرحة يف األحواز ،كما نصبت  30خيمة جمهزة بكادر مذهيب(طائفي)
یتشكل من  65معمما جاؤوا من مدینة قم و 22معمما من األحواز مهمتهم اإلجابة عن
األسئلة الشرعية .ومن بني املناطق اليت أقيمت فيها اخليام منطقة الشلمجة ومدینة
السوس .وتطرق املال حممد يف تصرحياته إىل إقامة احتفاالت عيد اجملوس يف ضرحيي "علي
بن مهزاير" و"سبزقبا" .وضمن حدیثه حتدث عن وجود  726مكاان وضرحيا "مقدسا" يف
مشال األحواز .وتستخدم الدولة الفارسية هذه األضرحة من أجل نشر أفكارها الصفویة
وترسيخها بني عامة الناس .كما إهنا حتاول ربط املذهب ابفكارها الضالة واترخيها املظلم
حىت تغزو عقوهلم.
وتوقعت وكالة أنباء الدولة الفارسية قدوم مخسة مالیني فرد من بينهم قوات الباسيج
سيزورون مشال األحواز يف أايم رأس السنة الفارسية.
وصرح العقيد حسني كهيائي ،رئيس شرطة مدینة عبادان ،لوكالة فارس قائال إن يف أايم
نريوز مت نصب  20خيمة يف املتنزهات واحلدائق العامة ويف مداخل وخمارج املدینة .وهذه
اخليم تستخدمها قوات الشرطة والباسيج من أجل وضع حترك الشارع األحوازي قيد
املراقبة واالستعداد للتدخل من أجل تقدمی املساعدات لقوافل الظالم ،وقمع أي حترك
مناهض لالحتالل وممارساته .وأشار يف حدیثه عن مسامهة قوات الطوارئ وهالل األمحر
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يف تقدم الدعم والتسهيالت لقوافل قوات الباسيج ،اليت أتيت من مدن الدولة الفارسية
حتت مسمى قوافل الظالم (راهيان نور) .
كما نقل موقع خوزنيوز تصرحيات ملنوجهر رمحاين ،مدیر دائرة العمران ومد الطرق يف
مشال األحواز إنه يف األشهر الثالثة املاضية نُصبت ستون ألف الفتة يف طرق األحواز.
وذلك من أجل رحالت قوافل الظالم يف أايم نريوز .وأضاف لقد مت ختطيط  8آالف
كيلومرت من طرق األحواز وعبد  300كيلو مرت من الطرق .كما مت تشكيل مخسني فریق
إنقاذ وتدخل سریع تضم يف صفوفها  300عنصر .ومت توزیع هذه الفرق يف خمتلف
مناطق األحواز .
وتكشف احلقائق على أرض الواقع أن الدولة الفارسية متارس التضييق على األحوازیني من
أجل منح الراحة والطمأنينة لقوافل الظالم واملستوطنني ،كما أهنا تستخدم ثروات األحواز
ومصادر اقتصادیة أخرى لتوفري فرص أفضل لقوافل الظالم ومن یتبعها يف الفكر
واملعتقد.
وتدل املعطيات السياسية واألمنية أن قوات الباسيج أتيت إىل األحواز حتت مسمى قوافل
الظالم (راهيان نور) ویزداد توافدها يف أايم نريوز من كل عام .ابعتبارها حلقة من سلسلة
متكاملة ملشروع عنصري یتخذ من الطائفية لباسا له .وتسعى الدولة الفارسية عرب هذه
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القوافل إىل نشر الفكر الصفوي وضخ الكره واحلقد ضد العرب وأهل السنة .كما حتاول
هذه الدولة املارقة خلق عالقة وجدانية بني الشعب الفارسي وأرض األحواز واستغالهلا يف
الفرتات القادمة ضد الشعب األحوازي وتطلعاته .وتعترب قوات احلرس الثوري والباسيج
على رأس القوات اليت متارس القمع حبق الشعب العريب األحوازي .لذلك یعترب استهداف
هذه القوات اليت أتيت حتت مسمى قوافل الظالم هدفا مشروعا للمقاومة األحوازیة ،من
املفرتض أن یتم دعم هذا التوجه من قبل الطبقة السياسية األحوازیة ونشر الوعي املضاد
هلذه القوات املعادیة من أجل التصدي هلا

.

التضييق على الشعب األحوازي وقمعه
أصدرت سلطات االحتالل الفارسي قرارا یقضي مبنع الباعة العرب املتجولني يف مدینة
عبادان ،كما حرمتهم من استغالل األكشاك املخصصة للباعة املتجولني .وإثر هذا القرار
اجملحف جتمع عدد من الباعة العرب يف السوق الليلي يف مدینة عبادان ،یوم األربعاء
املوافق  2015-03-13م وأعلنوا عن رفضهم هلذا القرار.
وأوضحت مصادر أحوازیة مطلعة أن هذه االحتجاجات جاءت بعد قرار بلدیة مدینة
عبادان ،اختصار منح األكشاك املخصصة للباعة املتنقلني ،للمستوطنني فقط .األمر
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الذي أاثر استياء العرب األحوازیني على هذا القرار العنصري من قبل عمدة مدینة
عبادان املستوطن “حممود رضا شريازي”.
وبعد هذه املتضایقات االقتصادیة وغريها من مضایقات متارسلها الدولة الفارسية يف املدن
األحوازیة وال سيما مدینيت احملمرة وعبادان ،أقدم مواطن أحوازي یدعى "یونس عساكرة"
على إضرام النار يف جسده أمام بلدیة مدینة احملمرة .وأييت هذا احلدث بعدما صادرت
البلدیة كشكه الوحيد ،الذي یسرتزق منه ليعيل أسرته ،بدون أن تقدم له تعویضات
مناسبة أو متنحه فرصة عمل أخرى .
وكان قد نقل "أحوازان" املوقع اإلعالمي حلركة النضال العريب لتحریر األحواز اخلرب التايل
أن املواطن األحوازي ” یونس عساكرة ” أضرم النار بنفسه أمام مبىن بلدیة مدینة احملمرة
احتجاجا على سوء األوضاع املعيشية واعتداء سلطات االحتالل عليه ومصادرة عربته
اليت یبيع فيها الفاكهة واخلضروات ليعيل عائلته .وأضاف موقع أحوازان "أن الضحية نقل
إىل إحدى مستشفيات مدینة األحواز العاصمة بسبب حالته اخلطرة ،كما وصفت جروحه
ابخلطرية حيث بلغت احلروق يف جسمه إىل نسبة  ،%70مما هتدد حياته ابملوت".
وأتيت هذه املضایقات االقتصادیة واألمنية حبق األحوازیني قُبيل أايم نريوز وتسيري رحالت
قوافل الظالم-راهيان نور ،التسمية الفارسية -إىل مناطق األحواز وال سيما املناطق اليت

6

حرکة النضال العريب لتحریر األحواز

كانت مسرحا للحرب بني الدولة الفارسية والعراق .وبسبب هذه املضایقات وتضامنا مع
الضحية "یونس عساكرة" ،دعا نشطاء سياسيون أحوازیون الشعب األحوازي إىل التظاهر
واالحتجاج ،وذلك يف یوم االثنني املوافق  2015/03/16م ويف الساعة العاشرة صباحا
يف مدینة احملمرة وأمام بلدیة املدینة .
واستمر االحتقان الشعيب يف األحواز إىل أن متثل ابالصطدامات الدمویة اليت حدثت
عقب مباراة كرة القدمی بني فریقي فوالذ األحوازي واهلالل السعودي .ويف بدایة املباراة
وأثنائها استقبل أبناء الشعب العريب األحوازي الفریق السعودي حبفاوة وشجعوه بطریقة
ملفتة لألنظار .كما أهنم رفعوا الفتات ابللغة العربية حتيي به وابلشعب السعودي .كل هذه
املمارسات كانت تعرب عن حالة من الكبت یعاين منها الشعب األحوازي .
ودائما ما یغتنم أبناء األحواز هذه الفرص واملناسبات من أجل التعبري عن تطلعاهتم جتاه
أبناء جلدهتم ،كما أهنم حياولون مد اجلسور مع أمتهم اليت انقطعوا عنها بفعل االحتالل
الفارسي.
وذكرت مصادر “أحوازان” أن أغلب األحوازیني الذین كانوا یرتدون الزي العريب ،منعهم
االحتالل من دخول امللعب ،ولكن رغم كل هذا التضييق متكن البعض من دخول امللعب
واملشاركة يف تشجيع فریقي فوالذ واهلالل.
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وبعد انتهاء املباراة هامجت قوات الشرطة واألمن األحوازیني واعتدت عليهم ،مث دارت
اشتباكات بني اجلانبني .واستخدمت قوات االحتالل السالح وأدوات قمع أخرى ضد
املتظاهرین األحوازیني .كما دافع املتظاهرون عن أنفسهم فردوا عليها ابحلجارة وحرقوا
سيارات اتبعة لشرطة االحتالل ،مما أسفر هذا احلادث عن إصابة عدد من عناصر
الشرطة جبروح خمتلفة.
ويف ذات الوقت رفع األحوازیون العلم الوطين األحوازي وهتفوا بشعارات تندد
ابالحتالل وقمعه املستمر .ومن بني شعاراهتم حسب موقع" أحوازان " ابلروح ابلدم
نفدیك اي أحواز ،ال ال لالحتالل الفارسي .وغريها من الشعارات اليت تبني امتعاض
الشعب األحوازي من الدولة الفارسية وما متارسه على أرض األحواز .
وإثر هذه األحداث اعتقلت قوات االحتالل العشرات من األحوازیني وخاصة كل من
یلبس الثوب العريب أو الشماغ األمحر ،ألهنما یرمزان للعروبة وأهل السنة .واالحتالل
یعترب العروبة وأهل السنة من احملظورات وجيب االبتعاد عنهما.
وأفادت مصادر أحوازان أن قوات العدو الفارسي اعتدت على الكثري من العرب
األحوازیني ،مث اعتقلت عددا كبريا منهم وخاصة من یرتدون الزي العريب .وقد ذكر موقع
أحوازان العدید من أمساء املعتقلني.
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ومت تناقل معلومات على الواتس أب ،الذي یستخدمه الشباب األحوازیون للتعبري عن
آرائهم ووجهات نظرهم ،تفيد ابستشهاد أحوازیني أثناء قمع املظاهرة يف یوم الثالاثء
املوافق  2015-03-17م.
وإضافة لذلك ،كشفت املستجدات يف األحواز أن الشعب األحوازي یعيش حالة احتقان
وامعتاض بسبب االحتالل الفارسي وطغيانه ،وینتظر الفرصة املناسبة للتعبري عن ذاته
وطموحاته اليت تتمثل ابلعروبة والتحرر من االحتالل .كما أن دالئل واضحة تكشف أن
الشعب العريب األحوازي ما زال متمسكا هبویته العربية رغم القمع والتنكيل وما زال مل
یرضخ لالحتالل وإرادته حىت وأن بدا عكس ذلك.

اإلعالم العريب یسلط الضوء على األحداث
بُعيد هذه األحداث املتسارعة يف األحواز ،سلط اإلعالم العريب وال سيما اخلليجي الضوء
على حيثيات األحداث وتطرق إىل الكثري من التفاصيل .ومن بني الوسائل اإلعالمية اليت
تطرقت للقضية األحوازیة قناة وصال ،قناة صفا ،قناة األحواز ،قناة املستقبل ،قناة
السعودیة األوىل وقنوات أخرى .كما أن الصحف واملواقع االلكرتونية العربية أعطت حيزا
واسعا للقضية األحوازیة وتطرقت لألحداث الدمویة يف األحواز ،ومن بينها صحيفة
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اجلزیرة ،الوائم ،سبق ،العربية نيوز ،املواطن السعودیة ،الشرق السعودیة ،االقتصادیة ،عني
اليوم .فضال عن التوتري الذي استخدمه األشقاء اخلليجيون ومبعيتهم العرب لتناول
األحداث يف األحواز ودعمها معنواي وإعالميا.
ونقلت صحيفة "عني اليوم " تصرحيات للمناضل حبيب اسيود ،انئب رئيس مكتب
السياسي حلركة النضال العريب لتحریر األحواز ،إذ تطرق لالعتقاالت اليت اعقبت مباراة
فوالذ واهلالل واعتربها استهدافا مقننا ضد األحوازیني ،كما أنه حتدث عن منع ارتداء
الزي العريب ألنه یظهر اهلویة العربية األحوازیة .وأضاف أن الالفتات املكتوبة ابللغة
العربية – الفتات ترحب ابلفریق السعودي  -هي اليت زادت من غضب حرس الثوري
بعد ما اغضبته اجلماهري العربية ابرتدائها الزي العريب .ويف ذات الوقت ق ّدر املعتقلني
األحوازیني بـ  1300أحوازي إضافة إىل عدد من اجلرحى والقتلى ،وحرق ثالث عرابت
عسكریة اتبعة لقوات االحتالل.
وما أظهره التفاعل اإلعالمي األخري عن القضية األحوازیة یبني أن أبوااب إعالمية قد
فٌتحت للقضية األحوازیة وأصبح اإلعالم العريب واخلليجي على وجه اخلصوص متفاعال
مع القضية األحوازیة وتفاصيلها .وأن التعتيم الفارسي لن یدوم طویال مهما استمات
االحتالل مبحاوالته .
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سياسة االحتواء وااللتفاف على مطالب الشعب
بعد هذه التطورات اخلطرية سارع العدو الفارسي الحتواء املوقف وااللتفاف على مطالب
الشعب األحوازي .إذ يف مساء یوم األحداث (الثالاثء املوافق 2015-03-17م) نفى
رمحن موسوي ،مساعد قائد الشرطة لشؤون االجتماعية ،غالبية األحداث  -بدون أن
یسند كالمه أبي دليل واضح  .-كما أنه حاول تطمني الشارع األحوازي عرب حدیثه عن
اخالء سبيل املعتقلني األحوازیني بعدما أخذت منهم تعهدات مكتوبة .ويف ذات الوقت
حذر من األخبار واملعلومات اليت تنتشر حول املستجدات يف األحواز وطعن مبصداقيتها،
وهذا أسلوب یستخدمه الفرس ضد خصومهم .
ويف یوم اخلميس املوافق  2015-03-19م زار وزیر املخابرات الفارسية ،املال حممود
علوي ،مدینة احلميدیة إحدى مدن األحواز الساخنة والتقى بعض الشخصيات األمنية
واالجتماعية وشيوخ العشائر .وحاول "علوي" اسرتضاء احلضور عندما حتدث عن مشاریع
االعمار والتطور يف هذه املدینة الثائرة .كما أنه تطرق لألوضاع األمنية وهدد احلضور
بطریقة غري مباشرة عندما قارن بني أوضاعهم األمنية وبني ما حيدث يف العراق وسوراي.
هذا ما مت االعالن عنه ولكن مراقبني یرون أغلب تفاصيل وأهداف هذا االجتماع قد مت
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إخفائها ومل یعلن عنها .وبعد ذلك ذهب إىل مدینة احلویزة والتقى مبندوب مرشد الدولة
الفارسية .ويف مساء ذات اليوم اجتمع وزیر املخابرات مع بعض شيوخ القبائل األحوازیة
واملستوطنني يف قاعة "الشهيد هامشي" التابعة للحاكم العسكري يف مدینة األحواز
العاصمة .ومل یعرف فحوى هذا االجتماع وما زالت تفاصيله وأهدافه غامضة .بيد أن
خرباء ابلشأن األحوازي یعتربون زايرته من أجل مناقشة أوضاع األحواز األمنية اليت تتجه
حنو االنفالت ،وطلب التعاون من قبل الذین ميلكون القدرة على التأثري يف األحواز .
ويف اتریخ  2015-02-20م زار اجلنرال نقدي رئيس منظمة ابسيج املستضعفني بعض
مدن الصفيح يف األحواز وال سيما منطقة املالشية أحد معاقل الثوار .وحاول "نقدي"
اغراء بعض من ضاقت هبم السبل من أجل كسب والئهم ،كما أنه أمر ببناء مستوصف
ومسجد وحوزة لتدریس املذهب الصفوي.
وتكشف زايرة نقدي عدة نقاط ،أمهها إن القوات اليت أتيت حتت مسمى قوافل الظالم
كلها من الباسيج واجلهات األمنية والسياسية ویوجد فيها شخصيات رفيعة املستوى
تتمتع بتأثري واسع على سياسة االحتالل يف األحواز .كما أن املالشية تعترب من املعاقل
املهمة للثوار األحوازیني لذلك حياول االحتالل كسب بعض الناس وتفكيك حلمتها
الداخلية واجهاض أي عمل مقاوم یستهدف قوافل الظالم أو مراكز االحتالل .وتكشف
هذه الزايرة اليد الطوىل لقوات الباسيج والقوات األمنية يف حتكمها بثروات ومصادر
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القوة،كما تبني أهنا لن تدخر جهدا من أجل توظيف هذه املصادر بغية حتقيق مآرهبا يف
األحواز وخارجها .
كما تبني ممارسات االحتالل أنه یستخدم سياسة العصا واجلزرة أثناء تعامله مع الشعب
األحوازي ویستخدم سياسة "فرق تسد" لتفتيت اللحمة يف اجملتمع األحوازي واستهداف
أي نشاط معادي له وألفكاره مث إعادة صياغة اجملتمع ابلشكل الذي خيدمه.

املقاومة تتوعد االحتالل
صرح املناضل حبيب جرب ،رئيس حركة النضال العريب لتحریر األحواز لصحيفة "الوطن
أوالین" يف اتریخ  2015-03-19م بوجود توجه لدى حركة النضال لتكثيف عملياهتا
العسكریة ضد العدو الفارسي وتطویر كتائب حمي الدین آل انصر من أجل الدفاع عن
الشعب العريب األحوازي والوقوف بوجه االحتالل الفارسي وممارساته اهلمجية .كما أنه
حتدث عن تنسيق و خطط مستقبلية مع قوى أحوازیة داخل الوطن ومع البلوش
واألكراد من أجل تضافر اجلهود وتصعيد العمليات العسكریة ضد العدو الفارسي.
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ويف یوم اجلمعة املوافق  2015-03-20م استهدف مقاومون أحوازیون دوریة لشرطة
االحتالل وذلك على الطریق العام بني مدینيت األحواز العاصمة واحملمرة وابلقرب من حي
الثورة .
وذكر موقع "أحوازان" ،املوقع اإلعالمي حلركة النضال العريب لتحریر األحواز ،أن هذه
العملية أتيت بعد یوم من عملية مماثلة يف مدینة احلميدیة ،نفذهتا املقاومة الوطنية األحوازیة
ضد حافالت عسكریة تنقل قوات الباسيج وحتت مسمى قوافل الظالم (راهيان نور).
كما نقل موقع أحوازان يف اتریخ  2015-03-21م املعلومات التالية "أن جمموعة من
الثوار هامجت املخفر رقم 11التابع لقوات الشرطة الفارسية يف مساء یوم اجلمعة املوافق
 20مارس  2015يف مدینة اخلفاجية ابألسلحة الرشاشة والرصاص احلي".
وأشار مسؤول املكتب اإلعالمي حلركة النضال العريب لتحریر األحواز أن املقاومة الوطنية
األحوازیة ایضا قد نفذت عملية عسكریة ضد خمفر رقم  12التابع لقوات األمن
الفارسية .وقال:إن هذا املخفر ،الذي یقع يف حي أبوذر أحد أكرب أحياء مدینة اخلفاجية،
قد مت استهدافه يف صباح یوم االثنني املوافق  2015-03-23م .وإثر ذلك اغلقت
قوات األمن واملخابرات مداخل وخمارج مدینة اخلفاجية وأاثرت الرعب بني املارة.
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كما حتدثت مصادر " أحوازان" عن مقتل ثالثة ضباط من احلرس الثوري وجرح أكثر من
مخسة أخرین ابلقرب من مدینة احلميدیة ،وكلهم نقلوا إىل مستشفى بقائي يف مدینة
األحواز العاصمة .ويف اتریخ  2015-03-24استهدفت املقاومة الوطنية األحوازیة
مقر املباحث يف مدینة اخلفاجية ،ويف یوم األبعاء املوافق  2015-03-25م هامجت
املقاومة مركبة للحرس الثوري ابلقرب من قریة بيت حمميد التابعة لقضاء السوس .
وتشري املعطيات على أرض الواقع أن الغضب الشعيب بلغ ذروته وأصبح الشعب العريب
األحوازي یعيش حالة كـالنار حتت الرماد ابنتظار من حيركه مث یقوده بوجه العدو الفارسي.
كما األحداث تؤكد أن جيل الشباب یؤمن ابفكار املقاومة وخيلص هلا ولكنه حباجة إىل
من یرتبط به وميده مبا حيتاجه يف هذه املرحلة املصريیة.
وإضافة لذلك فالعدید من املؤشرات تؤكد أن املقاومة الوطنية األحوازیة ستصعد من
عملياهتا امليدانية ضد االحتالل الفارسي وأدواته ،سوف تكون املرحلة املقبلة غري املراحل
اليت عهدانها يف الفرتات املاضية ،والعمل امليداين والسياسي واإلعالمي سيأخذ اجتاها
تصاعداي بوجه العدو الفارسي.
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