
 خطط إيران السياسية في العراق
  

 لقد ثبت على طيلة املسار التارخيي املعاصر حماولة إيران لفرض نفسها أو التدخل يف شؤون الدول العربية و اخلليج العريب خاصة من
 بينها العراق و يعود بدء هذه احملاولة إىل عهد حممد رضا شاه البهلوي يف أزمة شط العرب كما و استمرت على نفس الوترية والسياسة

املدعية باإلسالم واملذهب اإلمامي ، لقد كانت و ال تزال إيران حتلم بالتخلص من العراق العريق يف\ والية الفقيه\العدائية سلطة   
 حضارة األمة العربية وحكمه العريب الذي طاملا ووقف سدا رصينا أمام مناوئاهتا العنصرية و كاحبا قويا ضد انتشار أي ثقافة فارسية قد
 سعت إىل انتشارها يف املنطقة إىل أن انتهى الوضع الراهن يف العراق إىل هذا املستوى فحضت ببعض أمنياهتا العنصرية بفضل وجود

\لقد زاد يف الطنبور نغمة \ بعض املتغلغلني باسم األحزاب و امليليشيات و الفيالق والعمائم كما إن الدستور العراقي احلايل كما يقال 
من حيث أن املادة الثالثة املنصوص عليها عبثت هبوية العراق وشطرته إيل كردي وعريب رغم وجود عروبته يف صفحات التاريخ على مر

 العصور ومثل هذا اجملرى يف تصورنا مؤشرا مستقبليا سوف حيدث يف إيران نفسها اليت حتكم على شعوب متعددة من بينها العرب
 االحوازيني بالقمع والتخويف والتعتيم من بعد هذا كله أي بني ضياع اهلوية العربية للعراق و الدستور احلايل انرب ى إيران إىل تنفيذ

خططه و أهدافه املعادية إيل العرب والعراق يف ظل األوضاع الراهنة ميكن أن نشري إليها بالتلخيص علي التايل
 

حماولة إعادة السيطرة الصفوية الزائفة اليت حاولت أن حتكم العراق يف عهدها -أوالً
توسيع الثقافة الفارسية يف املنطقة عرب معرب العراق -ثانياً
إحياء سياسة تصدير الثورة اإليرانية اليت تبنها اخلميين -ثالثاً

 ويف هذا النطاق البد من فرض سؤال هام هل يف اإلسالم عنصرية واعتداء على بالد املسلمني ال شك إن اإلسالم يرفض هذا اجلانب
والية\بل جاءت \ وجهان لسياسة واحدة \ ولكن واقع السياسة اإليرانية احلالية تتابع ملل سلف من احلكم يف إيران و كما يقال   

اليوم اكثر نشاطا لألسباب اليت أشرنا إليها مبكرا يف صدر احلديث ورمبا قد يغري بعضا من السذج حضور إيران على الصعيد\ الفقيه 
 العراقي يف إن إيران حمبة للشعوب املضطهدة ومسرجة للوضوء اإلنساين هلا يف مسار ختلصيها من الديكتاتوريات والسلطات املستبدة

من نيسان عام 15ولكن قد نسي هؤالء إن احلكم اإليراين احلايل أي والية الفقيه لو كان كم يظنون ملا قتل األبرياء االحوازيني يف   
 عند ما طالبو ا حبقوقهم املشروعة و التأكيد على عروبة األحواز وعليه لو كان احلضور اإليراين يف العراق أو غريه جيدي نفعا 2005
 إذا النتفع به الشعوب املوجودة قسرا يف حكم إيران ناهيك عن إيصال النفع إىل غريها وهذه حقيقة قد يصعب يف بداية األمر قبوهلا إال
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إذا ما تعمقنا يف سياسة إيران املاضية واملعاصرة

الباحث
كمال ال صقور

ابو مشس االحوازي
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