
 )8(هل تعلم 
هل تعلم أن األحواز أرض عربية حمتلة وكلما قام أبناء هذه األرض مبظــاهرة ضــد
النظام اإليراين ليطالبوا حبقوقهم املسلوبة، نسب هذا النظـام مظـاهراهتم لعوامـل

 خارجية؟

فكان حيمل هذا النظام الفارسي صدام حسني مسؤولية كل املظاهرات اليت قمنا هبـا
وال ندري ما عالقة صدام باألحواز وقد تعاون األخري يف زمن الشاه حممــد! من قبل 

بعد اتفاقية اجلزائر وسلم املناضــلني 1975رضا البهلوي مع احلكومة اإليرانية عام         
وكانوا قد فروا مـن جــور) أي خمابرات إيران يف عهد الشاه          (األحوازيني للسافاك    

 !!!احلكومة اإليرانية إىل دولة شقيقة هي العراق

مناضالً أحوازياً اهتمته بعمالة صدام وعاقبتــه! وكلما اعتقلت اجلمهورية اإلسالمية        
 !بأشد العقوبات

  
إىل بريطانيا بعد مــا 2005نيسان   15هل تعلم أن النظام اإليراين نسب انتفاضة              

سقطت حكومة صدام وكأن األحوازيني مهنتهم العمالة لألجانب وليس هلم وطــن
 .حمتل ليناضلوا من أجل حتريره

  
نيسـان 15هل تعلم أن النظام اإليراين اعتقل مخسة إخوان وابن عمهم يف انتفاضة                        
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وعاقبهم بعقوبات جائرة منها اإلعدام والسجن ملدد طويلة املــدى وذنبــهم أهنــم
 سياسيون يطالبون حبقوق شعبهم األحوازي؟

وقد حكم عليه بالسجن ملـدة) مهندس كمبيوتر (وهؤالء األبطال هم حمسن الباوي            
!وحكم خبمسة وعشرين عاماً    ) طالب يف جامعة بريوت اللبنانية         (وعماد  ! ثالثني عاماً  

وحكم بإحدى) طالب يف جامعة األحواز     (وهاين  ! وقد حكم باإلعدام    ) تاجر(وزامل  
وابن عمهم أسد الباوي     ! وحكم بستة عشرة سنة    ) طالب أيضاً   (ومسلم  ! عشرة سنة 

 !حكم بعشرة أعوام) يعمل مع زامل(
واحلاجة أم حمسن وحيدين يف مـرتل كــان) أبو حمسن (وقد أصبح احلاج سامل الباوي        

أوالدمها حيومون فيه كالفراشات يف بستان، وقد أمسى هذان الشيخان مبغــوتني ممـا
 .أصاهبما من رجال املخابرات اإليرانية وقد افتكوا جبميع أوالدمها

  
هل تعلم أن رجال الشرطة اإليرانية عندما يشطبون الشعارات الثورية الــيت يكتبهــا

بعدما أســر صــدام)!!! املوت لصدام (األحوازيون على احليطان، يكتبون حدرها          
 ! وأودع يف قفص حياكم منذ ثالثة أعوام؟

 يا هؤالء؟ 2005فما دخل صدام بانتفاضة األحواز 

  
هو طاهر احللمي) حمافظة من حمافظات األحواز     (هل تعلم أن أحد كبار جتار احملمرة             

بعدما اهتمته احلكومة اإليرانية بتحريض الناس؟ 2005وقد أضحى مشرداً منذ عام          
 .وقد اقتحموا مرتله عدة مرات ليعتقلوه ولكنهم مل جيدوه
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نيسان أصبحت هدفاً للحكومـة 15هل تعلم أن املناطق اليت تفجرت منها انتفاضة                
أشد) حي املالشية  (و) حي الثورة  (اإليرانية فأنزلت هذه احلكومة اجلائرة على أهايل            

 العقوبات؟

تيار الكهربائي من هاتني املنطقتني يف أوقات الظهــر! فتقطع احلكومة اإلسالمية هذه    
 !اليت تبلغ درجة احلرارة اخلمسني، لعدة ساعات

ولوثت مياه الشرب حيث تفوح من املياه رائحة كأهنا رائحة اجملاري، وهلــذا تــرى
 ! اغلب األطفال أصيبوا بأمراض كاإلسهال الدموي

 ! كما أن اجملاري فائضة مغطية اإلسفلت يف الشوارع

  
 : هل تعلم أن دعائي كان يف كل صباح

 ). وآله وصحبه" ص"اللهم أخرجين من كل سوء أخرجت منه حممداً (

اللهــم: (واصبح بعد االعتقاالت العشوائية اليت قامت هبا أنظمة املخابرات اإليرانية                     
أخرجين من سوء املخابرات اإليرانية كما أخرجت حممداً وآله وصحبه مــن ســوء

 ؟)كسرى وخسرو برويز
  

هل تعلم أن يف كل حمافظة من حمافظات األحواز يوجد مخسـة مراكــز للمخــابرات
 اإليرانية تقريباً؟

  
هل تعلم أن املتهم برئ حىت تثبت إدانته ولكن يف األحواز احملتلة، املتهم يعامل كــاجملرم

 !يعذب ويسجن ويهان، وخاصة إذا كان متهماً بالسياسة؟
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هل تعلم أن النظام اإليراين أعدم شابني أحوازيني باملأل العام مها مهدي حنتوش وعلى

 عودة متهماً إياهم مبحاربة النظام حىت خيوف األحوازيني من عاقبة النضال؟

  
هل تعلم أن حممد املنصوري وثالثة من أصدقاءه متهمون بتشكيل حزب سياسي سري
عمل ضد احلكومة اإليرانية، فحكم عليهم باإلعدام منذ عشرة أعوام ومل ينفذ احلكم هبم

 حىت اآلن لقلة األدلة ضدهم؟

ومل ير بنتــه! نيسان، ممنوع الزيارات    15وحممد الذي تعرف عليه أحد سجناء انتفاضة        
 !!!زينب اليت بلغت العشرة أعوام من عمرها حىت اآلن

  
هل تعلم أن أخوتك يف األحواز العربية حمتلة أراضيهم، مقموعة انتفاضاهتم، يساء إليهم،

 يستهان هبم، مفروضة عليهم هيمنة إيرانية ظاملة؟ 

أم أنك تعلم لكنك تفضل أخّوة اإليرانيني الذين سيغدرون بك الحقــاً علــى أخـّوة
 !األحوازيني العرب وكأنك ال تعلم؟

  
 األحواز -عادل العابر

  
  
  

Do you Yahoo!? 
Next-gen email? Have it all with the all-new Yahoo! Mail Beta. 
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