
 
 

 الهروب الى األمام ليس أفضل الحلول
قوات الحرس الثوري والقفز إلى الهاوية العراقية: إيران  

  
أخذت العوامل الداخلية والخارجية في العراق تتضافر على تسريع وتيرة األحداث ودفع األوضاع إلى المزيد من التعقيد 

ومن أهم العوامل . طورة مفتوحا على مصراعيهوالتصعيد لدرجة أصبح معها باب االحتماالت بالغة الحسم والخ
الداخلية، عدم تمكن حكومة عالوي حتى اآلن من سد الفراغ السياسي والقيادي الناجم عن سقوط النظام السابق، 

 واالنفالت األمني الذي فتح المجال واسعا أمام العناصر األجنبية للتغلغل في المجتمع العراقي أفرادا وأحزابا
شيعة وسنة والتي بات < المقاومة العراقية>اب مشروع متكامل أو استراتيجية واضحة ومحددة لدى ومؤسسات، وغي

خيارها المتمثل في االعتماد على العنف يمنح الفرصة والذريعة لمزيد من التدخالت األجنبية، وإطالة أمد التواجد 
 .العسكري الغربي في العراق

غ على مجرى األحداث والتي ساهمت مؤخرا مساهمة فعالة في ارتفاع وتيرة أما العوامل الخارجية ذات التأثير البال
التوتر على الساحة العراقية، فأهمها أخطاء واشنطن االستراتيجية على الصعيدين السياسي والعسكري، وتعاظم الدور 

ه مثيل، وإصرار الجهات اإليراني واتساع دائرة نفوذه السياسي والعسكري واالستخباراتي داخل العراق بشكل لم يسبق ل
.المتشددة في إيران وخاصة قوات الحرس الثوري على نقل نزاعها المستفحل مع واشنطن إلى الساحة العراقية  

وهذا األخير بات يتخذ أهمية بالغة الخصوصية لصلته المباشرة باستراتيجية طهران الهادفة إلى تفكيك التحديات 
كي في العراق، وهي االستراتيجية التي أدت عملية تنفيذها حتى اآلن إلى تصعيد والتهديدات الناجمة عن الوجود األمير

الموقف بين طهران وكل من بغداد وواشنطن، وتعقيد المعادلة السياسية في المنطقة وتشابك خيوطها على نحو غير 
.ة واألمنية في العراقمسبوق لدرجة أصبح معها مصير النظام اإليراني يتوقف على ما ستؤول إليه األوضاع السياسي  

ويبدو أن الترابط بين مصير إيران ومستقبل العراق على هذا النحو لم يأت من فراغ، وأغلب الظن أنه يدخل ضمن 
، <إعادة رسم الخارطة السياسية في الشرق األوسط حسب المصالح األميركية >االستراتيجيات األميركية الهادفة إلى 
يراني في دائرة استهدافهاوخاصة تلك التي تضع النظام اإل . 

هل استراتيجيات إيران وسياساتها : ويدعو هذا التطور المثير لالستغراب إلى طرح تساؤل بالغ األهمية واإللحاح وهو
على الصعيد الخارجي تصب عمليا في خانة مآرب أميركا ومصالحها في المنطقة، بدال من مواجهتها ودرء 

 !أخطارها؟
طاق التهديدات الواقعة على األمن القومي اإليراني ومستقبل نظام والية الفقيه خالل العامين لم يعد سرا أن اتساع ن

من خالل < استراتيجية تعليب إيران>األخيرين نتيجة سقوط كل من كابول وبغداد على يد واشنطن، وبدء عملية تنفيذ 



 العراق غربا وأفغانستان شرقا، وكل من :تطويق مجالها اإلقليمي الحيوي بالوجود العسكري األميركي في المنطقة
أنشطة إيران النووية >أذربيجان وتركمانستان شماال، والخليج العربي جنوبا، والتصعيد األوروبي األميركي ضد 

إلى مستوى التلويح باستخدام ورقة العقوبات الدولية ضد طهران من خالل إمكانية إحالة الملف النووي < المريبة
س األمن الدولي، دفع بوالة األمر في إيران إلى اعتماد استراتيجية دفاعية جديدة ترتكز على ركيزتين اإليراني إلى مجل
ردع الخطر األميركي من خالل تحويل العراق إلى مستنقع للقوات األميركية بحيث يجعلها عاجزة >أساسيتين، أولهما 

انطالقا من االعتقاد < الرادع النووي مهما كان الثمنالحصول على >أما الركيزة الثانية فهي . <عن التحرك نحو إيران
بأن السبيل المأمون الوحيد لضمان بقاء النظام والحفاظ على سالمة األراضي اإليرانية في ظل المستجدات الدولية 
واإلقليمية األخيرة، هو امتالك طهران ذراعاً نووية ترهب األعداء وتفرض دورا إيرانيا فاعال ومتميزا على أي 

.استراتيجية دولية أو إقليمية جديدة في المنطقة  
  
 ولوياتأ

وال شك في أن قادة الحرس الثوري الذين يعدون من أعظم رجال الدولة اإليرانية نفوذا وسلطة، ومن أقوى حلفاء التيار 
ه االستراتيجية المحافظ المتشدد الذي يهيمن على أهم مراكز صنع القرار في إيران، قد ساهموا بدور أساسي في رسم هذ

وفقا لمصالحهم السياسية ومنطلقاتهم العقائدية التي تعتبر قوات الحرس الثوري مؤسسة سياسية إيديولوجية تضع الذود 
على رأس أهدافها وأولوياتها، وليس مجرد جهاز عسكري كالجيش النظامي اإليراني < الثورة اإلسالمية ومكاسبها>عن 

.الحكم والسياسةالذي يحظر عليه التدخل في شؤون   
ومن أهم العوامل الداخلية في إيران التي ساهمت في اإلسراع في تبني استراتيجية ردع كهذه، فشل الحركة اإلصالحية 
برئاسة خاتمي في تحقيق أهدافها ومشاريعها، وفي مقدمتها حل األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في البالد، 

ة لدى نظام والية الفقيه، والنزاع المتصاعد مع واشنطن، والقيام بدور صمام أمان للنظام وخاصة أزمتي الهوية والشرعي
وهذا ما شجع خصوم الرئيس خاتمي من المحافظين المتشددين وخاصة قوات . على الصعيدين الداخلي والخارجي

مواقف وإجراءات سياسية الحرس الثوري على السعي إلى إبعاد اإلصالحيين من دائرة السلطة في إيران، من خالل 
حاسمة كإبعاد اإلصالحيين من المعركة االنتخابية التشريعية األخيرة التي انتهت بهيمنة خصومهم المحافظين المتشددين 
على معظم مقاعد البرلمان الجديد، وتشديد قبضة رجال االستخبارات والحرس الثوري على أهم مراكز صنع القرار في 

لمرشد األعلى آية اهللا علي خامنئي والمجلس األعلى لألمن القومي، وأكثر األجهزة اإلعالمية إيران، بما فيها مكتب ا
اإليرانية أهمية كمؤسسة اإلذاعة والتلفزيون والمؤسسات االقتصادية والمالية الرئيسية في البالد، مثل مؤسسة 

.زهراءالمستضعفين، ومؤسسة اآلستانة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد، ومؤسسة ال  
وبالتزامن مع تراجع دور اإلصالحيين في المؤسسة الحاكمة، فقد أخذت التيارات المتشددة في إيران تنتزع عمليا صفة 
العقالنية واالعتدال النسبي التي اتسمت بها سياسات إيران على الصعيدين الداخلي والخارجي منذ تسلم الرئيس خاتمي 

 .زمام السلطة التنفيذية
قد برزت مؤخرا مواقف متشددة من قبل النواب اإليرانيين الجدد، والتي تدعو علنا إلى تحدي اإلرادة ونتيجة لذلك ف

األوروبية األميركية من خالل مطالبتها الحكومة بإعادة عملية تخصيب اليورانيوم، وصارت المؤسسات اإليرانية المعنية 
بريطانيا وفرنسا (لنووية والدول األوروبية الرئيسية الثالث بالملف النووي تزداد تشددا تجاه الوكالة الدولية للطاقة ا

التي تلعب دور الوسيط لتسوية هذه القضية، وأعلن عن تشكيل جهاز لتدريب المتطوعين للقيام بعمليات ) وألمانيا
انتحارية ضد قوات التحالف داخل العراق، وقامت قوات الحرس الثوري في خطوة غير مسبوقة في تاريخ إيران 

حكومة خاتمي لم تلتزم >عسكريا بعيد تدشينه ألن ) مطار اإلمام الخميني(لحديث باحتالل مطار طهران الجديد ا
.<!!بالمعايير األمنية الضرورية في عملية بناء المطار وإدارته  

  
 الهروب

) الهروب إلى اإلمام (ة وبذلك يتبين أن إيران أو باألخص التيارات المتشددة فيها اختارت هذه المرة االعتماد على سياس
التي كان ) التعمد إلى تفجير األزمات(لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي باتت تتهددها، واللجوء إلى سياسة 

النظام اإليراني يعتمد عليها طوال عهد آية اهللا الخميني كوسيلة للتغطية على عدم كفاءة الحكومة وفشلها في حل مشاكلها 
خارجية، مثل عملية احتالل السفارة األميركية في طهران، وإصدار فتوى إهدار دم الكاتب البريطاني سلمان الداخلية وال

وهي السياسات التي ألحقت بالمصالح اإليرانية خسائر ال تجبر على جميع األصعدة السياسية واالقتصادية . رشدي
.واالجتماعية  

ـ وانسجاما مع هذا التوجه، أخذت قوات الحرس الثور ي بأجهزتها المختلفة وخاصة جهازها االستخباراتي، وما يسمى ب
، وبمساعدة األجهزة األمنية واالستخباراتية اإليرانية األخرى كوزارة االستخبارات وجهاز االستخبارات )فيلق القدس(

، مستخدمة كل ما )ةدفع المخاطر عن إيران بانشغال األميركان في الساحة العراقي(الخاص بالقيادة، تنفذ استراتيجية 
.لديها من أدوات وإمكانيات وتجارب  

وفي هذا اإلطار تمكنت إيران من إحداث اختراق استخباراتي أمني للعراق لم يسبق له مثيل من خالل استغالل الفراغ 
السياسي واالنفالت األمني، وإقامة مراكز استخباراتية عديدة ومد الدعم المالي واللوجستي لعدد من األحزاب 

، والترويج لنظرية والية الفقيه، )جيش المهدي(والتنظيمات وخاصة جماعة مقتدى الصدر وجيشها المسمى بـ 
والدعوات إلى إضفاء صيغة مقدسة على العنف بشكل ال يقبل المساومة، والتغلغل داخل مؤسسات الدولة والمراكز 

. العراقية في الجنوب مدن شبه إيرانيةالدينية والحوزات العملية الشيعية، لدرجة أصبحت معها بعض المدن  



ويبدو أن هذا اإلنجاز بالغ األهمية على الساحة العراقية هو الذي أغرى التيارات األكثر تشددا في المؤسسة الحاكمة 
على توسيع دائرة نفوذها في العراق إلى مستوى الضلوع بدور مباشر وميداني في العمليات العسكرية التي اندلعت 

بل أحيا لدى هذه التيارات الحلم اإليراني القديم المتمثل في إقامة دولة شيعية موالية لنظام . المدن الشيعيةمؤخرا في 
والية الفقيه في جنوب العراق، خاصة وأن األحداث التي تلت سقوط نظام صدام حسين قد دفعتها إلى االعتقاد بأن 

. هم سوى تطويره إلى مستوى االنفصال السياسي اإلداريالتصدع الطائفي في العراق قد أصبح تحصيل حاصل فال علي
ويبدو أن تهديد نائب محافظ البصرة وممثل مقتدى الصدر في هذه المحافظة قبل أيام بإعالن استقالل محافظات الجنوب 

.عن العراق لم يأت من خارج دائرة التأثير اإليراني  
  

 خارطة جديدة
إليرانية المتشددة عند اتخاذ قرارات سياسية خطيرة على هذا المستوى بأن وقد ال يكون في وارد حسابات التيارات ا

تمتد التبعات بالغة السلبية والخطورة لهذه المغامرات إلى داخل الحدود اإليرانية نفسها، مما يسهل عملية تنفيذ المشاريع 
لخارطة الجيوسياسية في المنطقة، والتي والهادفة إلى إعادة رسم ا) الشرق األوسط الكبير(األميركية الساعية إلى إقامة 

.تهدد األمن القومي إليران ووحدة أراضيها في الصميم  
واقع األمر أن التيارات المذكورة وخاصة قوات الحرس الثوري صارت من خالل محاوالتها لتوجيه ضربات إجهاضية 

الفشل العسكري األميركي في (أتون وهم مسبقة ضد الوجود األميركي في العراق تقع في المصيدة األميركية وتدخل في 
إن قوات الحرس الثوري لجأت إلى >وقد ذهبت بعض المصادر اإليرانية إلى وصف هذه الحالة بقولها ). العراق

.<!!االنتحار في العراق خوفا من الموت الذي قد يأتيها انطالقا من هذا البلد  
ي تسعى إلى االلتزام بقواعد اللعبة السياسية في النظام العالمي ومما ال شك فيه أن حكومة الرئيس خاتمي اإلصالحية الت

الجديد، تشعر بمدى خطورة مغامرات الحرس الثوري الراهنة على الساحة العراقية، ولذلك فإنها تعارض بشدة مثل هذه 
. لمنعهاالمغامرات التي من شأنها أن تدفع بالبالد إلى مستقبل مجهول، ولكنها ال تمتلك األدوات الضرورية  

تجدر اإلشارة إلى أن حكومة خاتمي كانت أول من اعترف بحكومة عالوي المؤقتة، وحاولت بشتى الطرق والوسائل 
إال أن األجهزة األمنية والعسكرية اإليرانية المدعومة من أصحاب القرار الحقيقيين في . إقامة عالقات أكثر إيجابية معها

ل إصرارهم على نقل الصراع مع واشنطن إلى الساحة العراقية وعلى حساب طهران أفشلوا تلك المساعي من خال
مصالح الشعب العراقي وأولوياته، وفي مقدمتها الوحدة الوطنية، واستتباب األمن واالستقرار، وإقامة نظام ديموقراطي 

لعراقي للديمقراطية النموذج ا>وذلك بهدف القضاء على . فدرالي، وإعادة اعمار البالد، وجالء القوات األجنبية
العدو األول >ويبدو أن هذا ما دفع بوزير الدفاع العراقي حازم شعالن إلى وصف إيران بـ . في مهده< األميركية
.<للعراق  

  
 خطاءأ

إن ما يجري على >: 12/8/2004اإلصالحية في عددها الصادر يوم ) شرق(وفي هذا الخصوص تقول صحيفة 
ويبدو أن .  صلة بإيران قد بلغ مؤخرا مستوى من الخطورة ما يثير القلق داخل البالدالساحة العراقية من تطورات ذات

واضعي السياسة الخارجية اإليرانية ومنفذيها ارتكبوا أخطاء جسيمة في العراق، بسبب سيطرة بعض األوهام والعقلية 
 .>المثالية على عقولهم، خاصة في عملية انتقاء الحلفاء هناك

إن استمرار التصريحات المناوئة إليران من قبل وزير الدفاع العراقي، >: لموالية لخاتمي بقولهاوأضافت الصحيفة ا
وانتشار االتهامات والشائعات حول العالقات االستخبارية بين إيران والزرقاوي الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، وتوجيه 

صدر، واختطاف القنصل اإليراني في كربالء، وأربعة االتهام إليران بتسليح مليشيات المقاومة التابعة لمقتدى ال
صحفيين يعملون لوكالة األنباء اإليرانية في بغداد، وعمليات اعتقال وإرهاب زوار العتبات المقدسة من اإليرانيين، 

وإصدار حكم قضائي ضد أحمد الجلبي، واغتيال مساعد قائد قوات البدر، وانتشار أنباء حول كشف شفرات االتصال 
ديبلوماسي بين وزارة الخارجية في طهران والسفارة اإليرانية في بغداد، وقبل ذلك اغتيال الدبلوماسي اإليراني، ال

واألسوأ من ذلك اغتيال محمد باقر الحكيم، أصبحت تدعو إلى ضرورة اإلسراع بإعادة النظر في سياساتنا داخل العراق 
.على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي  

ومن المتوقع أن . لجارية على الساحة العراقية تدل على فشل سياسات إيران الخارجية وعقمها في العراقإن التحوالت ا
ومن هنا يتوجب على . تترتب على ذلك تبعات ونتائج وخيمة على جميع األصعدة السياسية واألمنية واالقتصادية

ة تتولى مهمة تدارس األوضاع الجارية في المسؤولين اإلسراع بتشكيل لجنة خاصة من الخبراء في الشؤون العراقي
.<العراق، والسبل الكفيلة بإعادة النظر في سياساتنا الراهنة في هذا البلد مهما كان الثمن  

وتزامنا مع اتساع دائرة العنف في جنوب العراق، تصاعدت االنتقادات للسياسات والمواقف اإليرانية المتناقضة في هذا 
كمة وخارجها، وحتى من قبل بعض التيارات المحسوبة على قوات الحرس الثوري الخصوص داخل المؤسسة الحا

نفسها، ومنها تيار الجنرال محسن رضائي قائد قوات الحرس الثوري السابق والذي انتقد بشدة في موقعه على 
اني في الشؤون خبير إير(، وذلك على لسان <مواقف إيران المتباينة تجاه ما يجري على الساحة العراقية< اإلنترنت
إن التطرف والتذبذب اللذين اتسمت بهما مواقف الجمهورية اإلسالمية تجاه األحداث األخيرة في العراق، >): الدولية

وخاصة في ما يتعلق بالتطورات المتصلة بالمراكز الشيعية المقدسة، أديا إلى زعزعة مكانة إيران لدى الرأي العام 
.<الشيعي في العالم  



إن التناقض في سلوكنا داخل العراق أخذ بالبروز >: بقوله) ر اإليراني المحسوب على الجنرال رضائيالخبي(وأردف 
بداية عندما اعترفت الجمهورية اإلسالمية بمجلس الحكم االنتقالي المعين من قبل أميركا، وأعلنت دعمها له، فيما كانت 

تقوم بها التيارات الوهابية وجماعات فدائيي صدام في أجهزتنا اإلعالمية تقف إلى جانب العمليات اإلرهابية التي 
.العراق، وخاصة في مدينة الفلوجة، وتصفها بأنها مقاومة شعبية ضد االحتالل األميركي  

  
 ردود فعل

الماضي حين أدت مغامرات أحد التنظيمات الشيعية المتطرفة إلى أزمة خطيرة في العتبات ) مايو(وفي شهر أيار 
في النجف بقذيفة، أبدى المسؤولون في إيران ردود فعل شديدة، ) عليه السالم(ضريح اإلمام علي المقدسة وإصابة 

وأعلن الحداد العام في البالد، وخرجت مظاهرات كبيرة إلى الشوارع تهدد قوات االحتالل في العراق باالنتقام، 
. لدعاياتها المناوئة ألميركا وخاصة بريطانياوخصصت األجهزة اإلعالمية اإليرانية قسطا كبيرا من طاقاتها وإمكانياتها  

أما اليوم فعلى الرغم من أن القوات األميركية أخذت تشن حمالت عسكرية مباشرة ضد المدن الشيعية المقدسة في 
، وتوفر الغطاء األمني الضروري لذبح القادة )عليه السالم(العراق، وتدمر قسما كبيرا من ضريح اإلمام علي 

شيعية المحسوبة على إيران في العراق، فإن المسؤولين واألجهزة اإلعالمية في الجمهورية اإلسالمية والشخصيات ال
 .>!!صاروا يلوذون بالصمت ويتجنبون اتخاذ أي موقف صارم في هذا الخصوص

 ودفع وفي ظل التطورات المثقلة بالمؤشرات الدالة على تورط إيران المباشر في بث بذور الفوضى والفتنة الطائفية
بعض التيارات الشيعية المتطرفة إلى خوض حرب غير متكافئة ضد القوات األميركية نيابة عنها، تجد حكومة خاتمي 
نفسها في موقف حرج للغاية حيث أنها ال تستطيع حشد الجماهير اإليرانية وتعبئتها إلى جانبها من خالل كشف مدى 

لعراقية تشكلها على األمن القومي للبالد، وحتى ووحدة أراضيها، الخطورة التي باتت مغامرات خصومها على الساحة ا
من جهة، وتقف عاجزة عن انتزاع نفسها من العواقب الوخيمة المترتبة على مغامرات خصومها المتشددين على الساحة 

ى مستوى العراقية من جهة أخرى، خاصة إذا ما تجاوزت التهديدات والمخاطر اآلتية من العراق مستوى المخاوف إل
.الفعل  

وأخشى ما تخشاه الحكومة اإليرانية في هذه المرحلة المصيرية أن يؤدي تسارع األحداث واتساع نطاق الفوضى 
اإلقليم ) عربستان(والعنف واالنفالت األمني في جنوب العراق، إلى امتداد التبعات الخطيرة لهذا الوضع إلى األهواز 

 لإلقليم الجنوبي الشيعي في العراق، مما قد يمنح القوات األميركية الذريعة العربي الشيعي الغني بالنفط والمجاور
لتصفية حساباتها مع إيران في هذا اإلقليم الذي يشكل الشريان الحيوي لالقتصاد اإليراني حيث أنه يوفر نحو تسعين في 

 .المائة من صادرات إيران البترولية
يرانية أن الخلفية التاريخية لإلقليم والمتمثلة في ضمه إليران عام ومما يعزز مثل هذه المخاوف لدى الحكومة اإل

 بمعزل عن إرادة شعبه من جهة، وسياسات األنظمة اإليرانية المتعاقبة وممارساتها القمعية هناك من جهة 1925
ل أخرى أوجدت أرضية مالئمة الضطراب حبل األمن واالستقرار في اإلقليم أو حدوث تدخل عسكري غربي محتم

هناك، خاصة إذا ما تحقق مشروع التيارات اإليرانية المتشددة الهادف إلى فصل اإلقليم الجنوبي الشيعي عن العراق، 
.بشكل أو بآخر  

  
 األهواز

وفي حال حدوث مثل هذا األمر، فإن السحر سينقلب على الساحر وتصبح إيران هي الخاسر األكبر في المعادلة 
ال أي جزء من جنوب العراق المجاور إلقليم األهواز سيؤدي حتما إلى انفصال هذا فال شك في أن انفص. العراقية

اإلقليم عن إيران، ألسباب واعتبارات سياسية واستراتيجية دولية وإقليمية عدة تعلم بها الحكومة اإليرانية أكثر من 
.غيرها  

يقة تربط األهواز بجنوب العراق على جميع وعالوة على االمتداد الجغرافي واالستراتيجي، فإن ثمة وشائج وعالقات وث
وهي الصالت التي لم تتمكن النزاعات السياسية المتعاقبة . األصعدة القومية والطائفية والثقافية والعشائرية وحتى العائلية

 .بين النظامين العراقي واإليراني وحتى حرب الثماني سنوات من النيل منها
يمين، والذي يمتد من الحضارة البابلية والعيالمية حتى نهاية الدولة الشيعية وهناك أيضا تاريخ مشترك يجمع اإلقل

العربية المشعشعية في القرن الثامن عشر، والتي أسسها سيد محمد بن فالح الواسطي المشعشعي وكانت تتخذ من مدينة 
.صرة وواسطالحويزة في إقليم األهواز عاصمة لها و تضم بعض األقاليم في جنوب العراق ومنها الب  

وبذلك قد يتطور الوضع في هذه المنطقة بالغة األهمية استراتيجيا وعسكريا واقتصاديا إلى مستوى ظهور دولة عربية 
وهو السيناريو الذي كانت . شيعية تضم إقليم األهواز وبعض المحافظات الشيعية في جنوب العراق، وعاصمتها البصرة

وقبل ذلك طرح في بداية القرن العشرين .  نقال عن مصادر غربية1995 إحدى الصحف الخليجية قد تحدثت عنه عام
.عندما رشح حاكم عربستان األمير خزعل ملكيا على دولة عربية تضم هذا اإلقليم إلى جانب العراق أو أجزاء منه  

المور في ايران وفي تطور الحق يكشف جانبا مهما من حالة االرباك والهلع التي تشعر بها الجهات التي تمسك بزمام ا
ضد < المقاومة>الحالي العراقيين الى االتحاد في ) اغسطس( دعا الحرس الثوري في الخميس الثاني عشر من آب 

وجاء في بيان للحرس الثوري االيراني نشرته وكاالت . االميركيين الذين توقع لهم فيتنام جديدة في المستقبل القريب
 في المقاومة ضد المحتل وان يضع خالفاته جانبا الن هذا االمر هو ضمانة على الشعب العراقي ان يتوحد>االنباء 

اليوم الذي سيشهد فيه المحتلون >: واضاف البيان. <للنصر على االميركيين وعلى الذين يتعاونون مع البيت االبيض
.<الهزيمة نفسها التي لحقت بهم في فيتنام ليس ببعيد  



من ابرز االطراف االجنبية التي تعمل من اجل ) البسدران(س الثورة االيرانية من جهتها تعتبر الواليات المتحدة حر
 .زعزعة العراق

< الفظاعات>كما نددالحرس الثوري االيراني الذي يعتبر القوة الرئيسية في الدفاع عن النظام االسالمي في ايران بـ
المجازر>التي يرتكبها االميركيون في النجف االشرف وكذلك بـ  االماكن المقدسة < اغتصاب>و< برياءبحق اال 

كما . وخصوصا ضريح االمام علي احد ابرز الرموز الدينية عند الشيعة الذين يشكلون االكثرية في ايران وفي العراق
االميركيين وحلفائهم مغادرة العراق المسلم>طلب البيان من  <. 

كرههم >يين للتظاهر بعد صالة الجمعة للتعبير عن وانضم الحرس الثوري الى الدعوة الرسمية التي وجهت الى االيران
وتزامن بيان الحرس الثوري مع تصريح أدلى به المتحدث باسم . <للمحتل وتضامنهم مع الشعب العراقي المظلوم

بالده < اشمئزاز>امام الوضع في العراق وعن < قلق ايران الشديد>الخارجية االيرانية لوكاالت االنباء وعبر فيه عن 
.التي يرتكبها االميركيون هناك< لفظاعاتا>من   

< وازدواجية الذين يتحدثون عن الديمقراطية>عند المحتلين < الغياب الكامل لالخالق>واستنكر حميد رضا اصفي 
المنظمات الدولية على التحرك باسرع ما يمكن >وحث اصفي . ومواصلة االحتالل وتأخير نقل السلطة الى العراقيين

 .> في النجف ومنع استمرار المجازر بحق االبرياءلمواجهة االحداث
وبناء على مجمل هذه المعطيات، يمكننا القول أن إيران المحافظين المتشددين وال نقول إيران خاتمي، ليست عدو 

 !!العراق األول كما وصفها وزير الدفاع العراقي مؤخرا، فحسب وإنما العدو األول إليران نفسها أيضا
  

األهوازيلندن ـ منصور   
 

2004 آب 28-22 -المشاهد السياسي  
  
  

 كالم الصورة
  

 أحداث النجف قد تغير المعادالت لغير صالح إيران
  

الهروب الى األمام.. الحرس الثوري اإليراني  
  

أخطأوا الحسابات واختاروا مفردات التصعيد.. المتشددون في إيران  
  

ماماليس على ما يرام ت.. الوضع الداخلي في إيران  
  

 إيران تحت االحتواء األميركي الكامل
 :تنويه 
تسترعي انتباه السادة القراء ان التسمية التاريخية :  لجنة حماية تسمية األحواز :األحواز لالنترنت شبكة 

 زاألحـواز وليست األهـوا العربية للمنطقة هي


