المياه« ..كلمة سر» االحتالل الصفوي
لتهجير أهالي األحواز
نهج��ت إي��ران خ�لال األع��وام
ً
خططا جدي��دة لتهجير
األخي��رة
أهالي األحواز العرب من أقاليمهم
حيث ّ
حولت املياه إلى اس��تخدامات
ً
وحرب��ا خفية عل��ى أهالي
أمني��ة
األح��واز الع��رب م��ن خ�لال عدة
خط��ط لتدمير البيئة البيئية في
األح��واز م��ن خ�لال بناء الس��دود
والتل��وث الج��وي وتجفي��ف منابع
املياه.
َّ
وأك��دت الدراس��ات أن تجفيف
املي��اه ف��ي األح��واز أدى إل��ى قطع
أرزاق نح��و أربعني قري��ة يقطنها
اآلالف األمر ال��ذي أدى إلى هجرة
إجباري��ة وكان عل��ي خامنيئ��ي
َّ
قائ��د النظام اإليراني قد أكد على
ً
اس��تخداما
ض��رورة اس��تخدام املياه
ً
أمني��ا وطالب املس��ؤولني بأخذ هذا
األمر بع�ين االعتبار ،وقد جاء هذا
التصري��ح لقائد النظ��ام اإليراني
في ع��ام  2003في برنامج أس��مته
«طه��ران» برنام��ج التنمي��ة مل��دة
 20س��نة للب�لاد ،حس��ب صحيفة
الجزيرة السعودية.
نقل المياه ومصادرة
الحقوق

َّ
م��ن جهت��ه أك��د عض��و التي��ار
الوطن��ي العرب��ي الديمقراطي في
األحواز مهدي الهاشمي لـ«الجزيرة»
لقد بنت الدولة اإليرانية العشرات
من الس��دود على أنهر األحواز التي
تنبع م��ن مرتفعات سلس��لة جبال
زاج��روس ،بحي��ث بن��ت أكث��ر من
ً
خمسني سدا على منابع ومصب نهر
كارون والعش��رات من السدود على
أنه��ر الكرخة والجراح��ي والزهرة
وعدي��د م��ن األنف��اق لنق��ل مي��اه
أنهر إقليم األح��واز إلى املحافظات
املركزي��ة اإليراني��ة دون عل��م
السكان األصليني في إقليم األحواز
ودون أخذ إذنهم ودون مراعاة أدنى
حقوقهم في هذه املصادر الحيوية
وخزنت إيران امللي��ارات من األمتار
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دشنت إيران األنفاق لنقل مياه كارون والدز والجراحي
إلى المحافظات الفارسية دون علم شعب األحواز
الذي بنى حضارته على ضفاف هذه األنهر


أح���م���د ال��ن��ع��م��ان��ي
املكعب��ة م��ن املي��اه ف��ي املحافظات
الواقع��ة ف��ي ش��مال وش��رق إقليم
األحواز.
ً
مش��يرا إلى أن إيران قد دش��نت
ً
 25س��دا على نهر كارون و 8س��دود
على نهر الكرخة وخمس��ة س��دود
على نهر الجراحي ،وتستمر الدولة
ً
اإليراني��ة ف��ي بن��اء  19س��دا على
ً
نهر كارون و 12س��دا آخر على نهر
الكرخة وخمسة سدود أخرى على
نه��ر الجراحي ويج��ري التخطيط
لعديد من السدود األخرى.
أنفاق لسرقة المياه
َّ
وأك��د الهاش��مي أن الدول��ة
اإليراني��ة س��بق ودش��نت في عهد
البهل��وي ً
عددا م��ن األنف��اق لنقل
مي��اه نه��ر كارون إل��ى املحافظ��ات
الال مركزي��ة اإليرانية ،كما ازدادت
وتي��رة بناء ع��دد م��ن األنفاق في
فترة «جمهوري إسالمي إيران» وقد
تم بن��اء األنفاق لنق��ل مياه األنهر
الجارية منذ آالف السنني في غرب
زاجرس إل��ى املحافظ��ات املركزية
اإليرانية .وأنشأت نفق کوهرنك
األول ونف��ق كوهرنك الثاني ونفق
كوهرن��ك الثالث (بي��ركان) ،ونفق
كالب ونف��ق جش��مه لنغ��ان ،ونفق
قم��رود لنق��ل مي��اه کارون إل��ى

قم��رود ونف��ق خدنكس��تان ،ونفق
بهشت أباد وقال الهاشمي :إن إيران
ق��د دش��نت ه��ذه األنف��اق لنق��ل
مي��اه كارون ،وال��دز والجراحي إلى
املحافظات املركزية اإليرانية منها
أصفهان وكرمان ويزد وقم وسمنان.
لقد تم بناء هذه املش��روعات لنقل
مياه أنهر األحواز دون علم الشعوب
والس��كان األصليني الذي��ن قد بنوا
حضاراتهم على ضفاف هذه األنهر
اإلنس��اني .فقد
منذ فج��ر التاريخ ِ
تأث��رت حي��اة املالي�ين م��ن أبن��اء
الش��عوب الواقعة على ضفاف هذه
األنه��ر نتيجة االنخفاض الش��ديد
في منسوب مياه هذه األنهر ويموت
ً
س��نويا اآلالف م��ن األحوازي�ين
نتيجة التل��وث البيئي الكارثي في
هذا اإلقليم.
انخفاض منسوب مياه أنهر
األحواز

وأضاف الباحث مهدي الهاشمي
أن وتي��رة انخف��اض منس��وب مياه
نه��ر كارون ق��د ازدادت بحيث كان
منس��وب مياه نه��ر كارون  500متر
مكعب في الثانية (في التسعينيات)
ً
ووص��ل إل��ى ً 50
مكعب��ا ف��ي
مت��را
ّ
الثانية في األع��وام األخيرة وجل

م��ا يجري في مصب نه��ر كارون هو
مي��اه ص��رف صح��ي ذات التل��وث
ً
صالحا ألي استخدام.
العالي وليس
كم��ا تصاعد تي دي اس مياه كارون
ف��ي إقلي��م األح��واز  500ميلجرام
ف��ي املتر املكع��ب في التس��عينيات،
إل��ى أكثر م��ن  2500ميلج��رام في
املتر املكع��ب في األع��وام األخيرة
وازدادت ملوح��ة مي��اه ه��ذا انه��ر
( )ECم��ن  500إل��ى أكثر من 2800
في األعوام األخيرة.
ً
كم��ا أنه��ا تض��خ س��نويا أكث��ر
م��ن  200ملي��ون مت��ر مكع��ب م��ن
مي��اه الص��رف الصح��ي والزراع��ي
والصناعي إلى أنهر األحواز بحيث
أكثر من نص ه��ذا الحجم يأتي من
املحافظات املش��رفة عل��ى األحواز.
مما أدى إلى انخفاض منس��وب مياه
أنه��ر الكرخة والجراح��ي والزهرة
بحيث أكثر أيام الس��نة تجف هذه
ً
ً
األنهر جفافا كامال.
تدمير هور العظيم
وأش��ار الهاش��مي إل��ى أن��ه كما
تقلص��ت مس��احة ه��ور العظي��م
م��ن  3500كيلومت��ر مرب��ع ف��ي
الس��بعينيات وهبط��ت إل��ى أق��ل
من  200كيلومت��ر مربع في الوقت
الراهن.
ج��اء ه��ذا الح��دث البيئ��ي
الرهي��ب نتيجة جف��اف نهر كارون
واملش��روعات التي أحدثتها شركة
البت��رول اإليرانية بحيث تم حفر
أكثر من مائة بئر بترول وتأس��يس
مش��روع أزاد كان النفط��ي وت��م
تقطي��ع أوصال هذا اله��ور الحيوي
وبن��اء الط��رق وس��كك طويل��ة
تس��ببت ف��ي الجفاف الكام��ل لهذا
الهور العظيم.
وأضاف أنه جفاف هور العظيم
تسبب في تزايد العواصف الرملية
بحي��ث أصبح جوء إقلي��م األحواز
ً
نظير له واألحواز
ال
بش��كل
ا
ملوث
ً
أصبح��ت أكث��ر مكان��ا للتل��وث في
العال��م ،وازدادت غلظ��ة الجزيئات
العدد األول  -ديسمبر 2017م

في الجو إلى أكثر من عش��رة آالف
ميكروجرام في املتر املكعب .حسب
اإلحصائيات الحكومي��ة اإليرانية
عدد األيام التي
في إقليم األحواز ً
يكون فيها الهواء ملوثا يفوق الـ300
يوم في كل عام.
األمطار الحمضية
َّ
وأك��د الهاش��مي أن��ه وخ�لال
األعوام األخي��رة ونتيجة لتفاقم
ً
لألزم��ة البيئية في األحواز تزامنا
م��ع األمط��ار األول��ى ف��ي موس��م
الخري��ف يصاب كل ع��ام أكثر من
خمس�ين أل��ف أح��وازي بع��وارض
التس��مم نتيجة استنش��اق الغازات
الس��امة املتصاع��دة بع��د ح��دوث
األمطار وق��د تمتلئ املستش��فيات
نتيجة مراجعة اآلالف من املصابني
له��ا .فق��د تك��ررت ه��ذه الظاهرة
خالل السنوات الثالث األخيرة.
الكارثة اإلنسانية في األحواز
وأکدت دراسة أجرتها جامعة
تش��مران اإليراني��ة ف��ي مدين��ة
األحواز في عام  ،2010أن عش��رين
ف��ي املائ��ة م��ن املتوف�ين كان��وا قد
لقوا حتفه��م نتيجة التلوث الجوي
واستنش��اق الجزيئات امللوثة للهواء
في األح��واز .ه��ذه الدراس��ة التي
تمت من قبل ف��رع الطب لجماعة
تش��مران ف��ي األح��واز قد ش��ملت
 9826حال��ة وفاة وأعلنت أن 1718
حال��ة م��ن الوفي��ات كان��ت نتيجة
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زيادة انخفاض منسوب مياه نهر كارون
ّ
وجل ما يجري في المصب هو مياه
صرف صحي ذات تلوث عالي


التل��وث العال��ي لله��واء ف��ي إقليم
األحواز.
وبن��اء عل��ى التقاري��ر الواصلة
من مراك��ز الرصد الجوي اإليرانية
ف��ي األح��واز ،ف��إن التل��وث الجوي
ف��ي األح��واز نات��ج ع��ن وج��ود
الجزيئ��ات بحجم  2إلى  5ميكرون،
وتس��ببت هذه الجزيئات في شتى
أنواع األم��راض التنفس��ية وأنواع
الس��رطان .ف��ي ع��ام  2015وصلت
كثافة ه��ذه الجزئيات إلى أكثر من
عش��رة آالف ميكروجرام في املتر
املكعب بحيث تعطلت أجهزة قياس
التل��وث الج��وي عن العم��ل ووصل
التل��وث إل��ى درج��ات غي��ر قابلة
للقياس.
الهجرة من القرى إلى المدن
وأشار الهاش��مي إلى أن تجفيف
ه��ور العظيم بش��كل ش��به نهائي
تس��بب ف��ي قط��ع مص��در حي��اة

أربع�ين قرية واقع��ة على ضفاف
هذا الهور .فقد أصبحت هذه القرى
خالية من السكان بشكل كامل.
كم��ا ت��م تجفي��ف انه��ر كارون
والكرخ��ة والجراح��ي والزه��رة أو
التلوث الش��ديد للمياه املتبقية في
مص��ب األنهر تس��ببت ف��ي الوقف
ش��بة الكام��ل لعجل��ة الزراعة في
الق��رى األحوازي��ة وتس��بب ف��ي
هجرة آالف األس��ر األحوازية إلى
األحياء الهامشية للمدن أو الهجرة
إلى املحافظات اإليرانية األخرى.
كما منعت الس��لطات اإليرانية
املزارعني العرب في القرى الواقعة
في حوض نهر الكرخة من استخدام
مي��اه هذا النهر لغرض الزراعة مما
تس��بب في إيقاف الزراعة في هذه
القرى وتواجه ه��ذه القرى تهديد
التغيير الديموغرافي الشامل.
كم��ا املي��اه القليل��ة والش��ديدة
التل��وث املتبقية في مص��ب األنهر
األحوازي��ة ف��ي ظل ع��دم اكتراث
الس��لطات اإليراني��ة لحاج��ة

القروي�ين الع��رب ملي��اه صالح��ة
للشرب أصبحت تهدد حياة وسالمة
آالف األحوازي�ين مم��ا تجبره��م
على ت��رك موطنه��م والهجرة إلى
املحافظات األخرى.
موت النخيل في جنوب
األحواز

ولفت الهاش��مي إلى أن امللوحة
الفائق��ة للمي��اه املتبقي��ة في أنهر
األحواز وقلة منس��وب املي��اه لهذه
األنهر تسببت في وصول مياه البحر
إلى حقول النخي��ل األحوازية في
ش��مال الخلي��ج العرب��ي وتدم��رت
املالي�ين م��ن النخي��ل األحوازي��ة
نتيجة هذه األزمة البيئية الناتجة
عن السياس��ات األمني��ة اإليرانية
في إقليم األحواز.
مطالب بالتعويض
والمراقبة الدولية

َّ
م��ن جانب��ه أك��د املتح��دث
باس��م التي��ار الوطن��ي العرب��ي
الديموقراط��ي ف��ي األح��واز
عبدالرحم��ن األحوازي أن مطالب
األحوازي�ين تترك��ز عل��ى ضم��ان
منس��وب مياه ال يقل عن  70باملائة
من منس��وب نه��ر كارون الطبيعي،
بحيث تص��ل املياه الحالي��ة لكافة
إقلي��م األح��واز حت��ى القري��ة
األخي��رة الواقع��ة عل��ى ضف��اف
الخلي��ج العرب��ي ووق��ف كاف��ة
مش��روعات بناء الس��دود واألنفاق
ووضع كافة املش��روعات التي تنقل
مياه أنه��ر األحواز إل��ى املحافظات
املركزي��ة اإليرانية تح��ت مراقبة
دولي��ة وضم��ان الحص��ة املائي��ة
الكافية الهور األحواز خاصة هور
العظي��م وه��ور الفالحي��ة بحيث
تص��ل مس��احة ه��ذه األه��وار إلى
مس��احتها في فت��رة الس��بعينيات
وطال��ب األحوازي��ون بوض��ع آلية
فعالة ملواجهة تسرب مياه الصرف
الصح��ي والزراع��ي والصناع��ي
الفائق��ة التلوث إلى مص��ب األنهر
األحوازي��ة وضم��ان منس��وب مياه
ً
كاف ف��ي ً 13
نه��را مش��تركا ما بني
ٍ
إيران والعراق ملواجهة التصحر في
ش��رق العراق والقض��اء على ظاهر
العواص��ف الرملي��ة القاتلة ووضع
لجن��ة لرص��د املعان��اة اإلنس��انية
الناتج��ة عن الكارث��ة البيئية في
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انتظار قرارات المجتمع
الدولي

وق��ال األح��وازي إنه س��بق أن
ش��ارك في اجتماع األم��م املتحدة
بش��أن األقلي��ات ف��ي  24و 25م��ن
نوفمب��ر  2016ف��ي جني��ف ،الذي
يعق��د مرة ف��ي كل ع��ام من ضمن
فعالي��ات األم��م املتح��دة لحماي��ة
األقلي��ات والش��عوب .وتأتي أهمية
ه��ذا املنتدى ف��ي التوصي��ات التي
يرفعها املقرر الخاص لألمم املتحدة
بشؤون األقليات القومية ،واإلثنية،
واللغوية ،والدينية ،وسائر األقليات
إل��ى مجل��س حق��وق اإلنس��ان في
األم��م املتحدة حيث يق��وم باتخاذ
إجراءات قانوني��ة لحماية األفراد
املنتم�ين إل��ى األقلي��ات كإص��دار
الق��رارات وس��ن القوان�ين امللزم��ة
بهذا املجال .وحسب النظام السائد
في إدارة اجتماع��ات املنتدى ،يحق
ملندوب��ي ال��دول أن يعترضوا على
كالم مندوب��ي املؤسس��ات الت��ي
تن��وب ع��ن األقلي��ات ويقاطعونها
أثن��اء تحدثه��م ،لك��ن ف��ي املقابل
ال يح��ق ملندوب��ي األقلي��ات أن
يقاطعوا حدي��ث مندوبي الدول أو
يعترضوا عليهم .ويس��تغل مندوبو
ال��دول الديكتاتورية والش��مولية
مث��ل إيران ،والصني ،ه��ذه الفرصة
ملقاطعة حدي��ث املتكلم�ين ،وكانوا
يحظ��ون بدعم ومبارك��ة من قبل
مندوب��ي ال��دول التي تش��اطرهم
ال��رأي مث��ل روس��يا ،وكوبا ،وس��ائر
ال��دول الش��مولية .واس��تخدم
مندوب��ي ال��دول الش��مولية ه��ذا
األس��لوب اللئيم والخبيث إلضاعة
الوق��ت بغي��ة من��ع ع��دد أكبر من
التحدث وبالفعل قد ضاع كثير من
وقت اليوم األول جراء االعتراضات
واملساندات التي قدمها مندوبو هذه
الدول لبعضهم .وأض��اف أن ما كان
ً
الفت��ا لالنتب��اه ال��ذي يهمن��ا نحن
كأحوازي�ين هو؛ أن فعالي��ات الوفد
اإليران��ي في املنتدى تظه��ر ً
تماما
مدى تخوف ه��ذا النظام العنصري
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إقلي��م األحواز وإجب��ار إيران على
دفع الغرامة للمتضررين واملتوفني
وتقبل تكاليف الع�لاج للمصابني
بأنواع األمراض نتيجة هذه التلوث
البيئ��ي الكارثي .ومحاس��بة إيران
الس��تخدامها املي��اه كس�لاح أمن��ي
لتغيي��ر التركيب��ة الديموغرافية
في األقاليم غير الفارسية.

م��ن ه��ذا املنت��دى وأمثال��ه .حيث
ح��اول أعض��اء الوف��د املتك��ون من
أربعة أش��خاص ،أن يعرقلوا حضور
وف��ود الش��عوب غي��ر الفارس��ية
م��ن خ�لال مقاطع��ة حديثه��م
وإضاعة الوقت العام للجلسة .ومن
الفعاليات الدنيئة والرخيصة التي
قام بها الوفد اإليراني كانت سرقة
منش��ورات الش��عوب غير الفارسية
الت��ي وضعوها عل��ى طاولة خارج
قاع��ة االجتماع ،حت��ى ال تحصل
عليه��ا س��ائر الوف��ود ،ف��ي محاولة
لطمس الحقيقة متخذين األسلوب
القذر الذي تقوم به دولتهم طيلة
التاري��خ .كما ق��ام الوف��د اإليراني
بتوزيع كتي��ب «لألقليات في إيران
«حسب تعبيرهم» ،حيث تم تجاهل
الع��رب ف��ي ه��ذا الكتي��ب وع��دم
ذكره��م ،األم��ر ال��ذي تم اإلش��ارة
واالعت��راض علي��ه أثن��اء حديث
اثنني من املتحدثني األحوازيني.
وأش��ار إل��ى أن��ه كم��ا ج��اء في
امل��ادة الثاني��ة م��ن مب��ادئ التي��ار
الوطن��ي العرب��ي الديمقراطي في
األح��واز :تترك��ز عل��ى أن اإليمان
بأن اإلنس��ان واألرض ،أي جغرافيا
األحواز السياسية والبيئة والهوية
العربي��ة األحوازي��ة الت��ي تع��د
ً
امت��دادا لحض��ارة عيالم الس��امية،
تعد من املكونات الوجودية لشعبنا
وقضيتن��ا العادل��ة ،بحيث ال يمكن
الفص��ل بينها أو تجاهل أي منها في
صراعن��ا الوج��ودي م��ع االحتالل
اإليراني لألحواز ،وأضاف أنه وبناء
على املادة التاسعة من مبادئ التيار
الوطن��ي« :العمل م��ن أجل الحفاظ
عل��ى العناص��ر البيئي��ة املصيرية
ف��ي األح��واز كاألنه��ار واأله��وار،
لضمان ديمومة املجتمع األحوازي»،
يس��عى التي��ار الوطن��ي لحماي��ة
البيئة في األحواز كنعصر أساس��ي
ف��ي الدفاع عن الوجود العربي في
ه��ذا اإلقلي��م املحتل ال��ذي يواجه
سياس��ات التطهير العرقي الهادئة
والناعمة.
وأضاف األحوازي أنه سيستمر
التي��ار الوطن��ي ف��ي العم��ل م��ع
املؤسسات الدولية الحامية لحقوق
اإلنس��ان والبيئة ،لل��ذود عن حياة
أبناء األحواز الذين أصبحوا ضحية
السياس��ات العنصري��ة اإليراني��ة
ف��ي التدمي��ر املمنه��ج للبيئ��ة في
األحواز.

سياسة التفريس
وتس��عى الحكومة الفارسية منذ احتاللها لإلقليم إلى
تدمير ُ
َّ
العربية والعادات والتقاليد املميزة للشعب
الهوية
العربي ،إضافة إلى تكريس األوضاع املؤلمِ ة للس��كان ،عبر
ُ
سيطرة املهاجرين الفرس على كافة مناحي الحياة.
ً
َّ
فمثال بالنس��بة للعمل ،فعل��ى الرغم من أن الفرس ال
ِّ
يمثل��ون أكثر من  %20م��ن مجموع س��كان اإلقليم ،فإنهم
يس��يطرون على كافة مجاالت العمل؛ إذ إن األفضلية في
ُ
ً ُ
َ
دائما للفرس ،فقد أصدر مجلس
العمل واالستخدام تعطى
ال��وزراء اإليراني قراره عام  1964واملعمول به حتى اآلن،
يحرم على العرب إشغال الوظائف الحكومية َّ
الذي ِّ
الهامة،

ُ ِّ
واالنتماء إلى كليتي الشرطة والحربية.

وكذل��ك األمر بالنس��بة لألعمال التجاري��ة ،فقد كان
العرب حتى الستينيات يس��يطرون على التجارة ،خاصة
تجارة األقمشة الصوفية ،وكانت نسبتهم ال تقل عن %95
من بائعي األقمشة ،أما اآلن فنسبتهم ال تتجاوز %1؛ ذلك
َّ
َّ
ألن الفرس اتجهوا ملنافسة العرب في هذا املجال ،وتمكنوا
من السيطرة على السوق بمساندة الحكومة.
ُّ
َّ
َْ
وألغت الحكومة الفارس��ية حق التنقل واإلقامة ،فقد
َْ
ألغى مجل��س الوزراء جوازات الس��فر الدراس��ية للطالب
الع��رب ،ومن��ع إعطاء جواز س��فر ِّ
ألي عرب��ي يرغب في
ً ُ
السفر إلى األقطار العربية ،وأيضا تمارس سياسة التهجير
َ َْ
ضد العرب ،وخاصة زعماء العشائر العربية؛ حيث نفتهم
ََ
وجلبت الفرس م��ن األقاليم األخرى؛ بهدف
إل��ى العراق،
تغليب العنصر الفارسي على العرب ،وبهدف ْ
قمع نشاط
ََ
جعلت الحكومة الفارس��ية من عربستان
العرب
َّ
عسكرية.
منطقة
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