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االفتتاحية

أصولية تمهد لالنفجار.. إیران 
هي, وال تعود بالضرورة, الشعارات االنتخابية تنطفئ عندما تغلق صنادیق االقتراع  

اي أن ما یقوله المرشح للرئاسة یخرس عنه عندما.. برنامج عمل الرئيس المنتخب  
.یصبح رئيسا

 الى اي مدى تنطبق هذه القاعدة العالمثالثية على احمدي نجاد القادم من عمق الخمينية
ورسالة نصرة المظلومين والفقراء, الثوریة وایدیولوجيتها المفعمة بروح العدالة ?

فإن نجاد الرئيس لن یكون نجاد المرشح, وهذا ليس جوابا على السؤال, بالتأآيد  
والفشل, اللهم اال اذا آان یستشعر مأزق الثورة االیرانية المتمثل باالختناق, للرئاسة  

متناسيا العقود التي مرت على سقوط, فأراد العودة الى اصول البدایة, في اقامة الدولة  
او, ومعترفا في الوقت نفسه أن مشروع اقامة الدولة مؤجل, الشاهنشاهية في ایران  

.معترفا بفشل النظریة الخمينية في اقامة دولة
 ما نراه فعال أن فوز نجاد االیدیولوجي على رفسنجاني البراغماتي والعملي والواقعي

الى: ویطرح في الوقت نفسه السؤال, والسياسي یمثل ارتدادا عن مشروع بناء الدولة  
وهل تحتاج ایران الى الثورة بعد, آمفاهيم وعقائد, اي مدى تحتاج ایران الى الثورة  

?مضي نحو ثالثة عقود على انتصارها
 الذي یبدو أن االرتداد یعبر عن وجود ازمة عميقة في ایران ال تتمثل فقط بالعالقات

بل في عالقة المنظومة الثوریة التي یحرسها المرشد االعلى بالمجتمع, مع الخارج  
,والذي اقترب من االنفجار في ضوء معدالت بطالة حادة, االیراني الداخلي نفسه  

اال تعبيرا عن غياب التفاهم, بهذا المعنى, وليس فوز نجاد. واوضاع اقتصادیة متردیة  
 بين المجموع االیراني والمفاهيم االیدیولوجية التي تحكمه وتصادر ارادته وتفكيره

.وحریته بأدوات التحریم الدیني ومسوغات القداسة
الذي, هل سيعود نجاد الى تفعيل مبدأ تصدیر الثورة, واذا آان هذا هو المأزق الحقيقي

?لجأ إليه الخميني في البدایة لحمایة وضعه الداخلي
ودول الجوار لم تستقبل هذا, الواضح من اليوم االول العالن فوز نجاد أن العالم  

,وواضح ان الرجل سيعاود السيرة الخمينية االولى, الفوز ال بالترحيب وال بالتفاؤل  
والذي لن یكون مشرفا على ایام, اي تصدیر االزمة الداخلية االیرانية الى الخارج  

بشر بقدوم, والمرشد االعلى الذي احكم قبضته على آل المؤسسات, جميلة مع طهران
 االزمات والتوترات االقليمية والدولية حين اعتبر فوز نجاد بمثابة االهانة االولى

اضافة الى التصریح الخطير الذي اطلقه حازم. الموجهة للوالیات المتحدة االميرآية  
وقال فيه إن ایران احتلت جزیرة ام الرصاص. وزیر الدفاع العراقي السابق, الشعالن  

وهي جزیرة عراقية وجزء ال یتجزأ من التراب الوطني, الواقعة في شط العرب  
واذا صح الخبر فإنه یضع العراق في سلة واحدة مع دولة االمارات التي. للعراق  

عبر هذا االحتالل بإثارة الغبار الكثيف في هذا, وتتسبب, تحتل ایران جزرها الثالث  
الى جانب ان هذا الخبر سيضع سائر القضایا العالقة بين, االقليم البالغ الحساسية دوليا  

وبالذات قضایا تحدید الجرف القاري, ایران وجيرانها على طریق مسدود .
فالرجل. بدأت العواصف تتحرك, في اللحظة االولى لوقوف نجاد امام باب الرئاسة  

ومن ثقافة خطف الرهائن, ومن حزب اهللا, قادم الى منصبه من الحرس الثوري  
ومن مجموعة الطالب الخمينيين المتطرفين الذین, واعتمادها في الوسائل السياسية  

وارتهنوا موظفيها وهددوهم باختطاف, احتلوا السفارة االميرآية في بدایة الثورة  
ونيران, وسخونة الشعارات, اي ان نجاد قادم من ایدیولوجيا التطرف, ارواحهم  

فإنه بالتأآيد, وهذا هو االرث الذي یحمله, واذا آان هذا هو تكوینه, المشاعر الوطنية  
اال اذا أعاد نجاد النظر وانتهج سياسة واقعية, لن یفيد ایران وال الشعب االیراني  

والى عالقات دولية, ایران اآلن بحاجة الى عالقات طيبة مع االقليم, یتطلبها منصبه  
والى تسویة مشكالتها مع العالم بخصوص, والى اصالحات سياسية واقتصادیة, جيدة  
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ووضعه, وبالتالي هي بحاجة الى انهاض شعبها وتحسين حياته, برنامجها النووي  
.على صلة طبيعية مع العصر الذي یعيش فيه

..إن عودة ایران عن هذه االستحقاقات الحيویة سيدفعها ثانية الى الحصار والعزلة  
واذا آانت ایران. ولن تحقق الفوائد لسوریة اآلن, وهذه العزلة لم تحقق فائدة لليبيا  

فإن هذه, تظن انها تحتوي على مصالح نفطية تثير شهوة اآلخرین على االنتفاع  
 المصالح لن ترجح على المصالح الدولية المتطلعة الى االستقرار في االقليم وفي

في مقارنة بالستراتيجيات الكبرى, وبالتالي فإن النفط االیراني, الشرق االوسط  
سيكون بال تأثير, الموضوعة للمنطقة .

,وینفذ له ما یرید, واذا عرفنا ان نجاد سيكون سكرتيرا للمرشد االعلى برتبة رئيس  
,بالشوائبوامتالئها , نستطيع ان نفهم تشكيك رفسنجاني بشفافية العملية االنتخابية  

وانه آان الوحيد, او انتقاد للسلطة المطلقة التي یتمتع بها خامنئي, على انها مساس  
.القادر على الحد منها لو فاز بالرئاسة

یمسك اآلن بكل ایران, المعصوم والمطلق السلطة, وفي آل االحوال فإن ولي الفقيه  
الى لعب دور, عن طریق المراهقة الثوریة, وسيعود ثانية, من دون وجود منازع له  
وهذه..والى المطالبة بمكان في العالم هو اآبر من حجم ایران, اآبر من امكانات ایران

واندالع, المغامرة نتوقع ان تكلف ایران الكثير مثلما آلفتها عمليات تصدیر الثورة  
اللهم اال االف, الحرب مع العراق التي انتهت بطرفين مهزومين لم یقبض منها شيء  

,وتراجع التنمية, والقضاء على االخضر واليابس في البلدین, القتلى واالسرى  
وتأزم االوضاع االقتصادیة, وارتفاع معدالت البطالة .

 واذا آانت احدى المواطنات قد قالت بأنها لم تنتخب ال نجاد وال رفسنجاني النها ال
فإن موقفها هذا یذهب الى مستقبل ایران الذي ترى انه, تعرف بماذا سيفيدها االثنان  

بات یقف امام مفترق مهم ال یبدو فيه اال خيار, مع نجاد, وان الشعب االیراني, مسدود
وخارج یسعى الى اسقاطها, اصولية تهرب من مأزقها الى الخارج, من اثنين .

ال سيما وأن نجاد أعلن أنه, والمسألة ال تحتاج اال الى الوقت الذي یتطلبه االنتظار  
وأعلن عن موقف مغایر یحتاج هو اآلخر إلى الوقت, سينتهج سياسة السالم واالعتدال

.واالنتظار

أحمد الجاراهللا
 

أخبر صديق

 

Page 2 of 2مستقلة-سياسية-يومية

6/26/2005http://www.alseyassah.com/alseyassah/opinion/view.asp?msgID=7202


