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 انتفاضة األهواز تدخل يومها السابع 
 والحرس الثوري يجتاح اإلقليم العربي

 "الحياة"شارون يطالب العالم بتعطيل 
 في إيران إلسقاط النظام 

 
 خاص -« السياسة»

 :الوكاالت -طهران  -القدس المحتلة 
حذر رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون من أن العالم بدأ يعتــاد                  
ية                       فكرة حصول ايران على قنبلة نوويـة مطالبـاً بعقوبـات اقتصاد
ية                   ياة فــي الجمهور وديبلوماسية دولية تطال جميــع منــاحي الح

 .االسالمية لتغيير النظام االيراني الذي يريد تدمير اسرائيل
وتزامن التصعيد االسرائيلي الجديد مع تزايد حدة المواجهات في مـا                   

والتي تقول السلطات االيرانية انها        « باالنتفاضة األهوازية »بات يعرف 
انتهت لكن االحزاب األهوازية تؤكد استمرارها لليوم السـابع وســط               
اجراءات قمعية وصفتها بالوحشية مـن جانــب الجيـش االيرانــي             
والحرس الثوري الذي انتشر في كل مدن وقرى اقليـم االهــواز أو                      

 .حسب التسمية الرسمية االيرانية« خوزستان»
وعبر رئيس الوزراء االسرائيلي عن قلقه أمس من ان العــالم بـدأ                       
نه                 يتعود بدرجة متزايدة على فكرة ان ايران ستصنع قنبلة نووية لك

 .قال ان الوقت ليس مناسبا لعمل عسكري لمنعها
في النهاية ال اعتقد انه سيكون هناك اي بــديل غيــر               »وقال شارون   

احالة ايران الى مجلس االمن الدولي واتخــاذ خطــوات ديبلوماسـية          
 .«)الجهود النووية(واقتصادية كوسائل ضغط لوقف هذه 
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نسمع عن هــذا ربمـا فـي         .. انني منزعج من حقيقة اننا      »: وأضاف
وان العالم بدأ يتعود بدرجـة      .. اوروبا اكثر منه في الواليات المتحدة       

متزايدة على فكرة ان اليوم سيأتي وان ايران ستكون عضوا في نادي                    
 .«األسلحة النووية

هذا مثير لالنزعاج بوجه خاص لسبب رئيسي هــو اننـا              »واعتبر ان   
انه بلد يتحدث فيه حتى مــن يطلـق            , ندرك تهديدات ايران السرائيل        

 .«عليهم المعتدلون عن هدف وطني بتدمير اسرائيل والشعب اليهودي
وقال شارون عندما سئل ان كانت اسرائيل ستبحث في قصف منشآت                     

, ال اعتقد ان هذه هي المرحلة للعمليات العسكريـة             »نووية في ايران       
اعتقد ان المرحلة اآلن هي مرحلة ضغط اقتصادي وديبلوماسي علــى          

 .«ايران
ان هنـاك خطــرا      « معـاريف   »قال شارون لصحيفة     , من جهة ثانية   

بالتأكيد بأن تصبح ايران دولة نووية تلك مسألة خطيرة ويجب عمـل                      
 .«كل شيء لمنعها

أعنــي  »: قال« بكل شيء   »وعندما طلب من شارون توضيح ما يعنيه            
اسرائيل ال يمكنها وليست مضطرة     , وليس الحرب بالضرورة  , كل جهد 

ليس من المفترض ان نكون رأس الحربــة            , الى ان تقود هذه الحملة    
 .«سواء عسكريا او ديبلوماسيا

وقد ركز شارون بشكل اكبر على فكرة تغيير النظام في ايران اال انـه                
قال ان مثل هذا السيناريو يحتاج الى موقف موحـد مـن المجتمــع                   

 .خصوصا من اعضاء مجلس األمن الدولي, الدولي
قلنا ان تغيير النظام لن يحصل إال بزيـادة الضغــط علـى                    »: وأوضح

ايران اقتصاديا وديبلوماسيا وسياسيا وعلى كل منحى مـن مناحـي                     
يجب ان تمارس هذه الضغوط في فترة محـددة مـن الوقـت                  , الحياة

 .«ووضع جدول زمني واضح
, يجب وضع المطالب بطريقــة دقيقـة بشـروط زمنيــة             »: واضاف

االميركيون لديهم تقديرات حول ما اذا كـان االوروبيـون والــروس                  
اعتقد ان الــروس ســيتفقون مـع         , سيسيرون معهم في هذا النهج        
 .«االميركيين وربما الصينيين كذلك

برأيي يجب ان يعززوا مثل هـذا التحـالف للـدول دائمــة                 »: وتابع
العضوية في مجلس االمن وال يمكن سـوى للواليــات المتحـدة ان               

يجب رفع هذه المسألة الى مجلس األمـن              « تترأس مثل هذا التحالف     
 .«الننا نتحدث هنا عن تهديد
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على صعيد آخر أكد عدد من األحزاب والحركات األهوازية في المنفى                      
استمرار االنتفاضة الشعبية لليوم السابع على التوالي في مدن وقرى               

 .عدة من االقليم ذي الغالبية العربية
وقال المكتب السياسي لمنظمة تحريــر األهــواز فـي بيـان تلقـت                

نسخة منه امس ان مسيرة سلمية فـي مدينــة االهـواز             « السياسة»
عاصمة االقليم تحولت الى مجزرة حيـن فتـح الجنــود االيرانيـون                 
وعناصر الحرس الثوري النار على المتظاهرين ما أدى الى ســقوط                   

قتيال وجريحا بينهم عدد كبير من النساء واالطفال اضافة الى           45نحو  
 .العشرات الذين اعتقلوا عقب المواجهات

مصادر اهوازية ان انتحاريا فجر نفسه في احد مجمعات النفط                 وذكرت  
مسببا دمارا كبيرا شنت على إثره السلطات االيرانية حملة اعتقــاالت                 
واسعة شملت جميع المعتقلين السياسيين السابقين ومنعت المشافــي             
في االقليم من استقبال الجرحى أو صرف االدوية إال بعد تعهد مكتوب                      
يقدمه األهالي بمنع أبنائهم من االشتراك في المظاهرات ودفع غرامة                 

 .مالية تقدر بأربعين مليون ريال ايراني
ان « النهضـة العربــي االهــوازي      »أكد قيادي في حزب      , من جانبه 

السلطات تمنع ذوي القتلى من دفن أبنائهم إال فــي ســاعات الليــل                 
وكشف ان أهـالي مدينـة معشـور            , أشخاص فقط  6أو   5وبحضور  

االكثر اضطرابا بين مدن االقليم شيعوا في جنازة حاشدة قتيلين سقطا                
برصاص الجيش رغم محاوالت الشرطة والباسدران المنتشرين بكثافة                 

 .في أحياء المدينة منع الجنازة
وأوضح ان السلطات ردت على التحرك الشعبي بطرد جميع الجرحــى              
من مستشفى المدينة ما دفع االهــالي السـتقبالهم وعالجهـم فــي                   

 .منازلهم
اعلن مدعي مدينة االهواز امـير خــاني ان السلطـات                 , في المقابل 

شــخصا اعتقلـوا خـالل          344افرجت عن نحو مئتين مـن اصــل           
 .التظاهرات العنيفة

نحو مئـتي شــخص     »ونقل التلفزيون االيراني عن المدعي قوله ان                 
 .«اعتقلوا خالل االضطرابات االخيرة في االهواز افرج عنهم

اسر المعتقلين اآلخرين يمكنهم دفـع كفـاالت الطــالق              »واضاف ان   
 .«سراح ابنائهم

القضاء سيتعامل بحزم مع المحرضين علـى هـذه              »وأكد المدعي ان     
 .«وعددهم عشرة(...) االضطرابات 
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وكان الناطق باسم وزارة الداخلية االيرانية جهانبخش خانجاني صرح             
الثالثاء ان خمسة اشخاص قتلوا في الصدامات التي وقعت في االيــام               
 .االخيرة بين قوات االمن والعرب الذين يشكلون غالبية في خوزستان
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