
فلتكن العقوبة غري احلصار
عاند حكام إيران األوربيني و األمريكيني حول برناجمهم النووي

و ستعاقب إيران مهما ساندهتا دول كروسية و الصني و غريها من الدول اليت يرش حكام إيران, و أصبحت األزمة حمتدمة مما ستؤدي إىل إرجاع ملف إيران النووي إىل جملس األمن ال حمال   
. بالرشاوي عليها كرش املطر

 السؤال الذي يطرح على الساحة و عجزت إجابات إيران عن إقناع املعنيني و
 : املتابعني عنه هو

 ملاذا اإلصرار على هذا الربنامج اخلطر ما دامت إيران متتلك السدود العديدة
لتوليد الكهرباء و املعادن و النفط الوفري لتهيئة الوقود ؟

 أال ُيخشى من إيران إذا ما امتلكت القنبلة النووية أهنا ستغزي األمة العربية
بأسرها و جتربها على اخلضوع و الرضوخ لوالية الفقيه ؟

يف جنوب العراق بل يف العراق كله" و الدليل على هذا تدخل ماليل إيران علنا
.

 اليوم تتدخل إيران يف مجيع شئون العراق و تصر على احتالل اجلزر اإلماراتية و
ضعيفة ختشى من أمريكا و حىت بعض الدول العربية) أي إيران ( هي   
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فكيف إذا امتلكت القنبلة النووية و أصبحت قوية ال, كالسعودية و مصر   
ختاف أي قدرة ؟

أال حيق لنا أن نشك بنوايا ماليل إيران حول برناجمهم النووي

ال ميكن" قبل أن يتوسع و يصبح حبرا) ُيسد النهر من صدره ( و نطالب بأن   
السيطرة عليه ؟

 أال حيق لنا و لكل العرب أن نطالب بفرض اشد العقوبات على إيران بعد أن
 عرفنا نواياها التوسعية اليت تريد أن تلتهم كل العامل و تفرض عليه إسالمها

الصفوي ؟

, و لكن فلتكن العقوبات من أي نوع سوي احلصار االقتصادي

هذا الشعب, ألن احلصار سيدمر و بالدرجة األوىل الشعب العريب األحوازي   
يف خمالب اإليرانيني يقتلون و يسجنون" الذي نساه كل العرب و تركوه أسريا  

و عاىن هذا الشعب األعزل ما عاناه, أبناءه و يتالعبون مبصريه كيفما يشاءون   
 يف احلرب اإليرانية العراقية حيث كان يتغدى و ال يتعشى لسوء األحوال

حىت اخلبز اصبح ببطاقات متوينية و حجة احلكومة هي احلرب و. االقتصادية   
. احلصار االقتصادي

 مل يكن الشعب اإليراين يعاين ما عانيناه حنن العرب يف األحواز من جراء
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هتجرنا و سكنا األطالل و اخليم يف, هتدمت بيوتنا و مل ُتبىن حىت اآلن , احلرب 
و مل يعاود اكثر املهاجرين إىل أوطاهنم األحوازية بسبب سياسات. بالد الفرس 

. إيران العنصرية اليت تريد تفتيت العرب و إبعادهم عن األحواز

حيث, ال شك أن احلصار االقتصادي اآلن سيدفع مثنه األحوازيون ال غريهم   
ستتخذ, أن احلكومة و بعد االنتفاضات األخرية اليت قام هبا هذا الشعب ضدها 

 احلصار ذريعة لتجويعه و إذالله و الضغط عليه و احلجة ستكون كأختها هو
. احلصار ال غريه

 فما ذنبنا حنن األحوازيون أن ُنحاصر تارة بسبب تصدير الثورة اإلسالمية
اإليرانية و تارة بسبب القنبلة النووية ؟

سوى احلصار" إذن عاقبوا هذا النظام املعاند مبا تروه مناسبا  .

عادل العابر
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