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 إيران تتهم بريطانيا بتحريك

 انتفاضة األهواز العربية
 
 :خاص -« السياسة»

 :الوكاالت -طهران 
بدأت بوادر أزمة جديدة في العالقات بين ايران وبريطانيا مع اتهـام                      
مسؤولين ايرانيين وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بلقاء قـادة                  
انفصاليين أهوازيين في المنفى في وقت تتجه فيه المفاوضات النووية                

 .بين الجمهورية االسالمية واالتحاد االوروبي الى نهاية سلبية
وبينما سعى وزير الدفاع االيراني األميرال علي شمخاني الى استمالة                    
األهوازيين العرب حذرت المعارضة األهوازية من مخططات أعدتهـا                
االستخبارات االيرانية الغتيال قيادات االنتفاضــة العربيــة واتهمـت                 
ميليشيات عراقية موالية اليران بشن حملة تهجــير ضــد الالجئيــن             

 .األهوازيين في العراق
وفي تطور مفاجئ سيزيد من تدهور العالقات المتوترة أصـالً بيــن                  
طهران ولندن اتهم عضو لجنة األمن القومي في مجلـس الشــورى                

كاظم جاللي بريطانيا بتحريك األحــداث        ) البرلمان(االسالمي االيراني   
الدامية في اقليم االهواز وشن هجوما الذعاً على وزيـر الخارجيـة                      
صالي العربــي منصــور                   البريطاني بسبب لقائه مـع الـزعيم االنف

 .األهوازي
االيرانية امس عن جاللي قوله ان لقاء سـترو          « مهر»ونقلت وكالة   

هذا اللقاء الـذي تــم فـي         »مع األهوازي ال يمكن تبريره واعتبر ان                
الوقت الذي يمر فيه البرنامج النووي السلمي االيراني فـي مرحلـة                    
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داعيـاً المجلـس ووزارة الخارجيـة            , «حساسة للغاية أمراً مرفوضاً     
 .لمتابعة الموضوع

وشدد جاللي على ضرورة ان تقدم الحكومة البريطانية تفسيرا مقنعـاً           
السيما وان العالقات القائمة بين الــدولتين ال يمكـن ان تتفـق مــع                 

 .استقبال عناصر انفصالية تبغي االطاحة بالنظام االيراني االسالمي
ورأى جاللي ان رفض سترو التعليق على لقائه مع منصور األهوازي                 

 .واعترافه بمصافحته يؤكد تورط لندن في تطورات األهواز الدامية
قال وزير الدفاع اإليراني ان األهوازي هو العقل المدبـر                 , من جانبه  
واتهم شمخاني الزعيم االنفصالي بأنه كــان قبــل انتصــار               , لألحداث

) السافــاك(الثورة االسالمية يتعاون مع جهاز مخابرات نظام الشــاه               
واضطهد العرب وابان فترة الحرب المفروضة ايضا كان عميالً لحزب                    

 .البعث وال يحظى بأي مكانة بين العرب في خوزستان
ان العرب في خوزستان دافعوا بقوة عــن حـدود          : وأضاف شمخاني 

جنوب البالد وان المدعو االهوازي لم يتمكن من ربط العرب بالنظـام                    
, البعثي البائد وهذا الطابع مازال سائدا بين العـرب فـي خوزسـتان                    

معتبرا انه ونظرا للخيانة التي ارتكبها ليس له وزن يذكر وان العرب                     
 .يعتبرونه شخصا عديم الهوية

في المقابل حذرت مصادر عربية أهوازية في ايــران مــن عمليــات              
تصفية جسدية تنفذها السلطات االيرانية ضد قادة االهواز وذلك عقب                   
تأكيد وزير االستخبارات االيراني اعتقال معظم هؤالء القادة في وقت              
اعلنت مجموعة مسلحة اهوازية تفجير انبوب نفطي ايراني ثان يمتد                 

 .بين مدينتي مسجد واالهواز
وكشف انه بعد الغزو االميركي للعراق قامت عناصر من االستخبارات                    
االيرانية والميليشيات الموالية لها في العراق بالهجوم على المجمعات                   
السكنية لالهوازيين في مدن الكوت والعمارة جنوب العراق وقتل عدد                      
منهم واجبار الباقين منهم على الفرار الى مخيــم اقامتــه مفوضــية             
الالجئين التابعة لالمم المتحدة لهم في مدينة البصرة على الحدود مع               

 .ايران
من جانبه نفى الناطق الرسمي باسم الجبهة الديمقراطيــة الشعبيـة                    
للشعب االهوازي العربي ابو شريف االهوازي ما ذكرته مصادر فــي            
حركة التحرير الوطني االهوازية عن بداية مفاوضات مـع السلطــات            
االيرانية النهاء االنتفاضة العربية مقابل اعــتراف طهــران بحقــوق           

 .الشعب االهوازي
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حذر وزير الخارجية االيراني كمال خرازي امس من               , على صعيد آخر     
ان بالده شارفت على اتخاذ قرار حول معاودة نشاطات نووية حساسة                      

 .قد يعني انتهاء المفاوضات مع االوروبيين
تهديداتنا بشأن التخصيب      »ونقل التلفزيون االيراني عن خرازي قوله            

 .«ليست كالما فارغا وسنتخذ قريبا قرارا بهذا الشأن
واضاف خرازي الذي تحدث من نيويورك حيث يشارك فـي مؤتمـر                    

قلنا لألوروبيين ان       »االمم المتحدة حول معاهدة حظر االنتشار النووي            
مواصلة المفاوضات غير نافعة في حال لـم تتوصــل الــى النتائـج                  

وتابع ان االتفاق الذي تم التوصل اليه بيـن األوروبييـن                 , «المرجوة
فــي حــال عـدم توصـل        »واإليرانيين في نوفمبر ينص على انـه           

وهــذه هـي    , ســيتم وقفهـا    , المفاوضات الى نتيجة بعد ثالثة اشهر        
 .«المرحلة التي نقف عندها اليوم

إال . وانتقد خرازي بشدة بطء المفاوضات من دون التوصل الى نتيجة                
على عكس ما يقوله      « قادرة على مواجهة االزمات      »انه اكد ان ايران         

 .الغربيون
ان محاولة ترهيب ايران بأزمات سياسية واقتصاديــة لــن                  »وأوضح  

اي حق تخصيب اليورانيــوم       , تمنعها من المطالبة بحقوقها الشرعية        
 .«الذي تنص عليه معاهدة منع انتشار األسلحة النووية

ويرى األوروبيون ان عدول إيران نهائيا عن تخصيب اليورانيوم هو                   
 .الضمانة االقوى بعدم تصنيعها للسالح النووي

وقال خرازي ان االقتراحات اإليرانية ترتكز على اربعة أسس بينهــا            
معمـق   »استئناف التخصيب الغراض مدنية صرفة وتحت اشـراف               

مشيرا الى ان احد هذه االسس          , للوكالة الدولية للطاقة الذرية    « ودائم
تعاون وثيق بين ايران واوروبا فــي          »و  « رسم حدود التخصيب    »هو  

 .«المجاالت االقتصادية والسياسية والمسائل االقليمية
ورأى خرازي ان إيران ستتعهد بمصادقة مجلس الشورى على توقيع                  

قوانين اخرى العطاء الضمانة بانها ال       »البروتوكول االضافي واقرار     
 .«تصنع السالح الذري
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