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الصفحة التالية: : صفحة سابقة <<  عورة الى المقاالت >> 

 نقطة نظام
 

 بيت الزجاج اإليراني

 في الوقت الذي یظن فيه النظام االیراني انه بقتاله االميرآيين على ارض العراق سيمنع انتقال الحرب الى
فان التصورات اذا ما اصر هذا النظام على ظنونه ستتحول الن تكون عواصف عاتية, داخل اراضي ایران  

.تجوب انحاء البيت االیراني غرفة غرفة
 ایران تعرف ان الوضعية السياسية استقر عليها العراق تقوم على االعتراف بتعدد االلوان العرقية والقومية

وحين تستقر هذه الوضعية على الحقائق العراقية القائمة فانها ستنتج نظاما. والمذهبية في المجتمع العراقي  
.تعددیا یعترف بكل الثقافات القائمة في مجتمع العراق

 هذا الواقع بحد ذاته یشكل رعبا للنظام االیراني الن معاني التعدد واالیمان به ستنتقل آالهواء الى المجتمع
.االیراني نفسه الذي یتشكل من امم وشعوب وليست الفارسية هي قومية الكل في هذا المجتمع

 وبالمقارنة فان النظام العراقي الجدید سيكون النظام المطلوب الیران من اجل ان یتساوى ابناء شعبها في
وطبيعي هنا ان یدرك النظام االیراني مخاطر النموذج العراقي. الحقوق السياسية والقومية واالعتراف الثقافي  

ومن الطبيعي ان یحاول التزیيف وینسب تصحيح المجتمع االیراني لذاته وتصویب اوضاعه الى, عليه  
 المستكبر االعظم وهو الوالیات المتحدة االميرآية وان یمعن في التزیيف اآثر ویقول ان االميرآيين هم الذین
 قسموا العراقيين ویستهدفونهم بالتفتيت والتفرقة بينما الحقيقة طبعا غير ذلك تماما حيث ان االميرآيين هم الذین

 اطلقوا طاقات الشعب العراقي بالتحریر وحرروا الثقافات االخرى التي آان نظام صدام حسين یقمعها
.ویصادرها

ففي ایران اآثریة شيعية واقلية. ومن جهتنا فاننا نعترف بمشروعية خوف النظام االیراني من النموذج العراقي  
وآل هذه الشعوب هي التي نطلق عليها الشعوب, وفيها اآراد وفيها عرب وفيها بلوش وفيها هزارة, سنية  

.االیرانية استنادا الى الوعاء المكاني الذي تعيش فيه
 وفي ایران فوق هذا قمع احادي لكل هذه الشعوب واطفاء لثقافاتها واضطهاد لكل من یتمسك بهذه الثقافة او

.یمارسها
 هذا الوضع شبيه بوضع المجتمع العراقي ایام صدام حسين حيث آان هناك قمع قومي مذهبي لسائر المذاهب

.واالقوام االخرى من اآراد وآالدواشوریين وسریان وترآمان
.اآلن یخشى النظام االیراني ان تنفجر بداخله المطالبات الثقافية والقومية بالحقوق المقموعة والمصادرة  

 والنظام هنا من خالل ادعائه الحكم باالسالم المؤدلج یحاول ان یقمع باسم المساواة الدینية وهي هنا التستقيم اذ
 ان هذه المساواة تعتمد على تسييد المذهب ال على اشاعة الدین فمن یخالف المذهب الیتساوى مع اهله وليس له

.ذات الحقوق السياسية بل عليه اداء الواجبات من دون مقابل واال واجه القمع المتوسل لكل اسباب القوة



 
 

 ما نراه ان تتوقف ایران عن سياسة الذراع الطویلة التي تتغطى بمبدأ تصدیر الثورة فتكف عن التدخل في
وان تكف ایضا عن, شؤون العراق الداخلية وتكف عن التزیيف بالقول ان اميرآا هي سبب بالء العراقيين  

وهي ان لم تتوقف عن هذه التحرشات, التدخل في الخصوصيات اللبنانية المحلية وعدم التالعب بتوازناتها  
 التي تغطيها بواجبات محاربة االميرآيين فان النموذج العراقي آت اليها وان مایجري في النجف سيجري في
 آل مدینة ایرانية تتمتع بقدسية المكان وبتاریخية االشخاص من مرقد االمام الخميني في طهران الى مراقد

.االئمة في مشهد وقم

 عبداألمير الترآي
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