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يتصاعد الخالف بين ايران والواليات المتحدة االمريكية يوما بعد يوم، خاصة بعد طرح الملف النووي االيراني على جدول اعمال 

ولية للطاقة الذرية والقرار الذي اصدره مجلس حكامها القاضي بتوقيع ايران على البروتوآول الخاص بمعاهدة الحد الوآالة الد

وتحتل هذه القضية، القسم االعظم من اخبار وسائل االعالم . من انتشار االسلحة النووية وانهاء عملية تخصيب اليورانيوم

 . ة بكثب آخر المستجدات ويذآرهم ذلك بما حدث للعراق في هذا المجالالعالمية حيث يتابع الناس في ايران والمنطق

فالجميع يعلم ان الواليات المتحدة االمريكية واسرائيل هما الدولتان الرئيسيتان اللتان تنفخان في نار القضية بين الحين واآلخر 

اعدت بأعمالها المتطرفة المناوئة لحقوق ويقول االصالحيون ان اجنحة متشددة في السلطة االيرانية س. آيال يخفت وهجها

 االمريكية االصل ساعدت على اصطفاف حتى دول صديقة اليران مثل آندا الى جانب -االنسان ومنها اغتيال الصحافية الكندية 

 . المعسكر المناوئ لها في قضية الطاقة النووية

ا في الضغط على ايران لمنع االخيرة من تطوير منشآتها وقد تمكنت امريكا من أن تكسب االتحاد االوروبي وروسيا الى جانبه

 . وتحذر القوى االصالحية من اجماع دولي يمكن ان يتكون ضد ايران في هذا المجال. النووية

وقد اثارت الخالفات بين ايران والواليات المتحدة االمريكية حول الطاقة النووية االيرانية، سجاال ولغطا من الجانبين نراه في 

 . ريحات المسؤولين و ما تكتبه الصحافة ويبثه االعالم في البلدين حيث يترقب العالم مايمكن ان يسفر عن هذه التجاذباتتص

وآلما نقترب من نهاية اآتوبر الجاري وهو في الواقع نهاية االنذار الموجه من قبل مجلس الحكام يزداد الفضول للتعرف على 

 .  المجلسنوعية الرد االيراني على قرار هذا

 سجال في الداخل وصراع مع الخارج
  

السلطة االيرانية من جهة واالدارة االمريكية من جهة اخرى  الشك ان اثارة قضية الطاقة النووية في ايران وتصعيد الصراع بين

النهائية لهذا  وستكون المحصلة. والخالف بين التيارات السياسية المتنافسة والمتخاصمة في ايران ساعد على توسيع السجال

مجلس الحكام تابعة للظروف الداخلية واالقليمية  السجال الحاد والدائر بين المحافظين واالصالحيين بشأن الرد على قرار

والسريع وبكافة تياراتها تحبذ حاليا المماطلة وآسب الوقت وهذا ما يفسر عدم ردها الفوري ويبدو ان السلطة االيرانية. والدولية

بين االجنحة المتنافسة في السلطة والتي تتخذ  آما يعود التأرجح الحاصل في المواقف الى ميزان القوى. جلس الحكامعلى قرار م

 االصالحيين يدعون الى التوقيع على البروتوآول االضافي دون قيد او شرط ومعظم فمعظم. مواقف متباينة تجاه هذا القرار

الدولية للحد من انتشار االسلحة  ب المتشددون منهم باالنسحاب من المعاهدةالمحافظين يدعون الى رفض التوقيع بل ويطال

.  تدعو بتوقيع البروتوآول الخاص لكن بشروط-المعتدلين من التيارين الرئيسيين   تضم-غير ان هناك فئة ثالثة . النووية بأآملها



المنسق العام للشؤون االمنية  نعلم ان قرار مجلس الحكام يرفض اي شروط؛ آما ان الدول االوروبية اقترحت وخالل زيارة ونحن

اقترحت ان تقوم بتقديم بعض التكنولوجيا النووية اليران وألغراض  والسياسية في االتحاد االوروبي خافيرسوالنا الى طهران

االيرانية باالقتراح أم  م يعرف احد نوعية هذه التكنولوجيا ومدى تطورها وهل قبلت السلطةول. للبروتوآول سلمية مقابل توقيعها

النهائي في هذا الموضوع ليس وزارة الخارجية وال الرئيس خاتمي وال  ال؟ ونقول السلطة، وليس الحكومة النه في الواقع المقرر

  .ية آية اهللا علي الخامنئيلالمن القومي بل هو مرشد الثورة االيران حتى المجلس االعلى

  من يحاصر من؟
بمجموعه ال يحبذ التوقيع على البروتوآول االضافي دون قيد يبدو من تصريحات المسؤولين االيرانيين االخيرة ان النظام االيراني

الحاآمة يتوقع  االجنحةليس رأي التيار االصالحي، لكن ومن خالل متابعة السجال الدائر منذ فترة بين  -آما قلنا-وهذا . او شرط

  ان يكون الرأي الغالب للتيار الذي يعتقد بالمماطلة

المتحدة االمريكية بإنهاء تحرشاتها ضد ايران و هذا غير ممكن في  ومن ثم عدم التوقيع على البروتوآول اال اذا تعهدت الواليات

  .الراهنة الظروف االقليمية

االمريكية ليست في وضع يسمح لها بان تقوم بأي عمل عسكري ضد   الواليات المتحدةوينطلق التيار المحافظ في تحليالته من ان

  .تورطها في افغانستان والعراق وانشغالها في قضية االنتخابات الرئاسية ايران ألسباب عدة اهمها

ان هي التي تحاصر في خطبة صالة الجمعة ان اير وال ننسى ان الرجل القوي في السلطة االيرانية هاشمي رفسنجاني اعلن

فهذا معناه ان ايران ليست مستعجلة للتوقيع على البروتوآول االضافي و هي . صحيح الواليات المتحدة االمريكية وليس العكس

وتتصور ايران. المتحدة االمريكية بدول االتحاد االوروبي وروسيا وذلك بالرغم من اصطفاف هذه الدول الى جانب الواليات واثقة

لتضييعها وهي ليست جادة في مواجهتها للمشروع النووي االيراني  د مصالح اقتصادية هائلة لن تجازف اوروباانه وبوجو

  .ايران ناهيك عن روسيا التي تكسب مليارات الدوالرات من صفقاتها النووية مع. االمريكية آالواليات المتحدة

 .نووية بل تهدف الى استغالل الطاقة النووية ألغراض سلمية اسلحةويؤآد المسؤولون االيرانيون مرارا ان ايران ال تنوي انتاج

العراق وحلفائها في الشرق والشمال تحاصر النظام االسالمي  فان الواليات المتحدة االمريكية وبأساطيلها في الخليج وقواتها في

الرئيس االيراني المتحدة وهذا ما سمعناه منظاهر القضية الن ايران ايضا تدعي انها تحاصر الواليات  من آافة الجهات؛ لكن هذا

ذلك بواسطة االساطيل بل عن طريق حرب عصابات تصب السابق هاشمي رفسنجاني ونشاهده في افغانستان والعراق حيث لم يتم

راقي سيقرر فيالع واليتردد بعض المحللين في االدعاء بان الوضع. االيرانية مهما آان القائمون بها في النهاية في خانة االهداف

وقوات التحالف في العراق سيكون نجاحا لهذه السلطة ونجاح  اذ ان فشل االمريكان. النهاية مصير السلطة االسالمية في ايران

  .خاصة للمحافظين في السلطة األمريكان سيكون فشال لها

 

  
 


