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 !ايران والتهديد االمريكي بين الحقيقة والمؤامرة 
 

 ، واصفا 2002/  آانون الثاني –يناير  / 28جاء التهديد االمريكي االخير على لسان الرئيس بوش االبن في يوم 
 .الذي يهدد السالم العالمي ) محور الشر ( ايران وآوريا والعراق بدول 
ي االخير على طاولة التحليل السياسي لقراءاته لنقف على حقيقته ومعرفة  االمريكدديواذا ما اردنا ان نضع الته

مستلزمات التحليل السياسي الخراجه الى ابعاده ونواياه واهدافه على المستويين القريب والبعيد بعد ربطه ببعض 
 :حيز القراءة السياسية التحليلية ، سنجد 

 : اوال 
ة تنفيذية رسمية في الواليات المتحدة االمريكية المتمثلة بشخصية جاء التهديد االمريكي على لسان اعلى سلط

 الى الكونغرس والشعب رف بخطاب االتحاد السنوي الموجهع هيئة خطاب رسمي علىرئيسها بوش االبن ، و
االمريكي ، والذي شكل في مضمونه سياسة االدارة االمريكية الخارجية ضد ما تسميه باالرهاب ما بعد احداث  

  .2001بتمبر  س11

 :ثانيا 
الكبيرة والصغيرة متفرجا للغضب االمريكي ، واعالن اميرآا حالة بدوله جاء هذا التهديد في وقت يقف العالم 

 .   ال ثالث لهما )ضدي  و امعي( ، مستخدمة شعار الحرب على االرهاب 
 

 :والسؤال الذي يعنينا من هذا االمر والخاص بمنطقتنا هو 
 د االمريكي اليران ؟ما حقيقة التهدي

 ؟والى اي بعد وهل هو تهديد يستهدف النظام االيراني 
 ام يستهدف عزل ايران عن ممارسة دورها في دعم المنظمات التي تسميها اميرآا باالرهابية ؟

 ام هو ابتزاز سياسي امريكي اليران ودفعها للتعاون مع االدارة االمريكية ضد العراق ؟
 

الذي تسعى االدارة االميرآية مرحليا بالوصول اليه عبر ! ي نعتقد انه صلب المحور نحن حددنا السؤال الذ
لمطالب االمريكية التي باوسائلها السياسية واالقتصادية الضاغطة وغيرها على الدول ، واجبار تلك الدول بالقبول 

ها الحيوية الواسعة في العالم  وتحت غطاء حماية مصالحللواليات المتحدةتصنفها اميرآا وتربطها باالمن القومي 
 .واحالل االمن والسلم العالميين 

 
وان التهديد االمريكي اليران . هو تهديد مباشر للعراق وليس اليران مريكي على المدى القصيران التهديد اال

 ، بل نصنفه على انه مجرد مناورة سياسية تعرفهاوالتلويح به ال يستهدفها في الوقت الحاضر على االقل 
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سياسيا الظهار ايران و، ولكن طهران تستغله اعالميا ايضا الخارجية االيرانية جيدا وتدرآه وزارة الدفاع االيرانية 
 .وبطل قومي واسالمي بثوب المستهدف من قبل اميرآا 

 
 الصف آما ان التهديد االمريكي اليران هو ابتزاز سياسي تسعى االدارة االمريكية استغالله من اجل جر ايران الى

 االمريكية في حرب لطائرات عندما سمحت حكومة طهران ل1990االمريكي ضد العراق ، آما هو الحال عام 
الخليج الثانية باستخدام مجالها الجوي في ضرب القطاعات العراقية في الجنوب العراقي لعزل االرتال العراقية في 

 طيارا عراقيا مع 135اليام من الحرب بحجز اآثر من  آما قامت الحكومة االيرانية في تلك االجنوب عن بغداد ،
 تنفيذعلى  ضمن مهمة اتفقت بغداد مع طهران بهابعث قد طائراتهم المجهزة بالعتاد والذخيرة ، آان العراق 

عمليات حربية تستهدف االسطول االمريكي المرابط في منطقة حوض الخليج العربي ، اال ان الحكومة االيرانية 
 وعندما اندلعت ا الذي ابرمته مع الوزيرين العراقيين سعدون حمادي وطارق عزيز مع رفسنجاني ،نقضت اتفاقه

تعويضات حرب الثمانية سنوات التي جزء من الطيارين وصادرت الطائرات واعتبرتها ايران سجنت الحرب 
نحب الفرس فيها حرب سنوات  8 وبهدف اخذ الثأر من العراق وتصفية جزء من حسابات خسرتها امام العراق

الويل وتجرعوا مرارة الهزيمة من الجيش العراقي الباسل الذي اذل الغرور والعنجهية والتعالي والتفاخر الفارسي 
وبالمقابل فتحت ايران اجواءها لطائرات دول التحالف في توجيه الضربات الى العنصري في نفوس الفرس 

 .العراق 
 

عبر ألتها ن تحقيقه ق الهدف االيراني الذي عجزت عتفاق تحقيوايضا آانت ايران تهدف من نقض هذا اال
سريا  العراقي فعمدت الى تحقيق هذا الهدف عبر دعم اميرآا لحكموهو اسقاط اطيلة حربها ضد العراق العسكرية 

ي  مجالها الجوي للطائرات االمريكية من استغالل اجواءها فتوفتحفي حربها ضد العراق في حرب الخليج الثانية 
 اسقاط الحكومة  قوات التحالف بقيادة اميرآا بتحقيق النصر على العراق والعمل علىتضرب العراق ، ودفع

صدام حسين وحزب البعث العربي االشتراآي بواسطة اآللة العسكرية االمريكية الرئيس سها العراقية التي يرأ
 على بغداد عبر المعارضة االنقضاضورب ختطاف هذا النصر من الغ ، في محاولة ايرانية الوالغربية للتحالف

 عسكرية لها ، فزجت بقوات بدر ةاعدن مقرا سياسيا لها ومن األحواز قالدينية العراقية التي تتخذ من طهرا
التابعة لما يسمى بمجلس االسالمي االعلى في العراق الذي يتزعمه باقر الحكيم ، وهذا المجلس هو اتالف من 

وات الى البصرة ومدن الجنوب وتقدمت تلك الق االسالمي وتنظيمات اخرى معارضة ، حزب الدعوة ومنظمة العمل
 الى الوسط ، فأنشغل الجيش العراقي بالدفاع عن العراق بصده لتلك القوات المدعومة من الجيش االيراني زاحفة

 ميدانية تنهي آل ، فقبل العراق على ايقاف الحرب وتوقيعه على اتفاقيةفي آن واحد ومقاتلة قوات التحالف 
قوات المعارضة العراقية وطردها الى ، وتفرغ الجيش العراقي بسحق االعمال الحربية بين العراق ودول التحالف 

 .واسر العديد منها المحتلة األحواز 
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وتشكيل وآان التدخل االيراني المباشر في تلك الحرب بمثابة مؤامرة على العراق ليكون تابعا اليران سياسيا 
 .كومة عراقية دينية على غرار حكومة طهران التي يتزعمها رجال الدين المتسيسون ح
 

اما سبب وقوف ايران الى جانب العراق في الوقت الراهن فيعود الى رغبة ايران بعدم وقوع بغداد تحت سيطرة 
وبالتالي ستنصب )  همخوفا على انفسوانما  وليس بدافع الغيرة االسالمية او لسواد عيون العراق ( االمريكان

 االفغانية الموالية الميرآا ، مما يتخوف االيرانيون من آرازاياميرآا نظاما عراقيا مواليا لها على غرار حكومة 
 ! الجغرافية والسياسية ة ايراندوقوعهم في آماشة عسكرية وسياسية تهدد وح

 
عام العالمي واالسالمي ضمن خطة وربما تكون سياسة ايران الرافضة للتهديد االمريكي ما هي اال تضليل للرأي ال

 عند ساعة ، تنفذ ايران شروط هذه الخطة فيه السقاط الحكومة العـراقيةيكية ايرانية سرية للتآمر على العراق رما
أقامة نظام سياسي عراقي واسع يشمل المعارضة الدينية الصفر ، بالمقابل تتعهد االدارة االمريكية لطهران ب

 . على يد جيوش اجنبيةما بعد سقوط صدام حسين العراقية التي تدعمها ايران 
 

 بعد ان توفر لها آل عوامل وآما هو معروف للمراقب السياسي ان اميرآا ال تلعب اللعبة وهي خاسرة ، بل تلعبها
 تحقيق اهدافها وسياسية وعسكرية وضغوط وتهديد ، بهدف ةادية ومالي عبر وسائل مختلفة منها اقتصالنجاح

 .التي تسعى الى تنفيذها 
 

تسعى االدارة االمريكية عبر ارسال فعملية توجيه ضربة عسكرية قاضية للعراق ناجحة بتقديرات امريكية 
 امابرز مه ، ومن عمليةواشراآهم في مهام هذه المبعوثيها الى دول المنطقة بغية حشد التأييد ضد العراق 

 :مبعوثيها الحصول على 
 

فك اي ارتباط تعاوني بين ايران والعراق ، قد توظفه بغداد لصالحها عسكريا ، وجر ايران الى الخندق  .1
اعدة  في ضرب حكومة طالبان وتنظيم القاالمريكي واستخدام ايران وثقلها آما استخدمت اميرآا باآستان

لها مع وحدات عسكرية ايرانية التي تتخذ من األحواز مرآزا المعارضة العراقية ، ودفع قوات بدر 
 . خبراء امريكانيديرها  مساندة

 .مشترآة راق من الشمال عبر االراضي الترآية والكردية بقوات ترآية آردية امريكية ـالهجوم على الع .2

 .ط االمريكي عبر الضغـ االردن بخنق العراق اقتصاديا عبر االردن بأغالق الحدود من جان .3

ودي بريا وجويا وبحريا في ضرب العراق والزحف للسيطرة على ـاستغالل العمق الكويتي والسع .4
 .الجنوب 

 .عزل بغداد عن جنوب وشمال العراق  .5

 .دعم العملية العسكرية االمريكية بموافقة سرية من الدول المحيطة بالعراق  .6
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، انه رقم صعب في معادلة صدام حسين ليس بالرجل الهين اال ان العراق ليس افغانستان ، والرئيس العراقي 
 .المنطقة يمتلك قوة قادرة على الدفاع عن العراق وسيادته 

 
واميرآا بطبيعة الحال عسكريا ال .  من خالل دراسة حرب افغانستان ويوغسالفيا تلك الخطة االمريكية التي نلحظها

يران معا ، وانما تلعبها في بداية االمر ضد العراق من تخوض معرآة او حرب واسعة النطاق تشمل العراق وا
خالل جر دول المحيط العراقي وبتأييد العالمين العربي واالسالمي وبمبارآة غربية السقاط حكم صدام حسين ، 
الذي اصبح يشكل تهديدا مباشرا السرائيل المتالآه الخبرة في التصنيع العسكري وقدرته على الصناعة النووية 

على المستوى البعيد في ظل حكم من اسرائيل ألمباشرا  اديتهدتشكل  يتلك االسلحة التغير التقليدية لحة سالوا
   .شخصية قوية مثل صدام حسين ب يتمثلقوي في بغداد 

 
 لرغبة اميرآا ومطالبها ضد العراق سريا تحت غطاء لماذا  في نهاية المطافوفي آل االحوال ستستجيب ايران

الذي يشكل مع األحواز الصراع ، راق ـ سنوات من الحرب الضروس مثل الع8ان من اجل بلد قاتلنا نهدد وحدة اير
ف السنين ، آانت فيه فارس هي جانب المعتدي على االرض و ارادة الالذي يرجع عمقه الى اآلوالعربي الفارسي 

 وبعده آان الفرس يقفان مع وحق العرب في الحياة في اوطانها ، وآانت فارس منذ آورش االخميني وما قبله
االعداء ليشكال تهديدا استعماريا لالرض العربية في األحواز والعراق وسوريا وفلسطين وحتى مصر والخليج 

 .العربي 
 

 الخاصة بالعراق هو ان االدارة االمريكية تسعى الى اسقاط النظام العراقي واحالل نظام آخراذا المعادلة السياسية 
 .يتسم بالضعف وال يشكل تهديدا للدولة العـبرية ت المرحلة القادمة في المنطقة  يلبي متطلبابديل

 
اما المرحلة القادمة ، والتي ستكون خاصة بايران ولبنان وسوريا ، ونقصد ايران ولبنان انما نعني حزب اهللا اي 

ها او اسكات اصوات وعلى سوريا خيارا اما الحرب علي عنه وتحويله الى حزب سياسي ، االيرانيقطع الدعم 
ين السالم غير المشرف مع بهدف انصياع الفلسطينيالمنظمات الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مراآزا لنشاطاتها 

على سوريا اذا ما رفضت طرد الحرب لت عندما سمحت اميرآا لترآيا بأعالن حالة ـآما فع، بدون القدس اسرائيل 
 .)  الترآي – العمال الكردي رئيس حزب( الزعيم الكردي الترآي اوغالن 

 
ران معا ، مما تشكل هذه الحالة مق االستراتيجي في الوقت الراهن لسوريا وايـوسقوط العراق هو سقوط الع

شة مع اسرائيل وتقديم التنازالت ـضعف في الموقف السوري تجاه مفاوضات ما تسمى بمفاوضات السالم اله
 على دفع الفلسطينيين بالقبول بالسالم المنقوص كس الحالة بمجملهاع، وتنة االسرائيليالمذلة لصالح الدولة 

 .والمهين للقضية الفسطينية ولالمتين العربية واالسالمية 
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 دديسي الحاآم في بغداد ، اما التهان التهديد االمريكي للعراق جدي ويستهدف اسقاط نظامه السيا: خالصة القول 

سة التأديب لنظام رجال الدين ، وتقوية التيار االصالحي الذي يتزعمه االمريكي اليران ال يخرج عن حدود سيا
 . المتمثل بشخصية رفسنجاني ) المحافظ ( خاتمي على حساب التيار المتشدد 

 
هناك اوراق مبعثرة لدول المنطقة تلملمها االدارة االمريكية وتوظفها لصالحها ولصالح حلفاءها واخيرا نرى ان 

نها في الوقت الحاضر ما يدعو الى تغيير خارطة ايران السياسية اي  تقسيم ايران وارجاعها ال نرى مفي المنطقة 
آراد والبلوش والترآمان ما قبل احتالل القوميات غير الفارسية ومنها العرب االحوازيون واالاالصلية الى حقيقتها 

 . ونعم باهللا  اهللا عزوجل ، ومنطقتنا مقبلة على وضع ال يعلمه اال واالذريين والبختياريين وغيرهم
 .راق وامة العـرب من آل سوء ومكروه ـفي الختام ال يسعـنا اال ان نقول اللهم احفظ الع

 واهللا أآبر والمجد لالمة والعـزة للعـروبة واالسالم
 

 واز لالنترنتـشبكة األح
com.ahwaz-al.www 
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