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االفتتاحية
قنبلة إیران تهدد أمن الخليج

برفاهية, بدولة« الشعب الثائر»آي یتمتع , وبعد أآثر من ربع القرن, حان الوقت  
حان الوقت للشعب االیراني أن یتلقى.. بفرص عمل, بازدهار اقتصادي, عيش  

المفرط في, وعلى إسهامه الكبير في تغيير النظام الشاهنشاهي, المكافأة على ثورته  
وإقامة الجمهوریة االسالمية, ملكيته .

وال, حازت على ما تستحق, االخرى« الشعوب الثوریة»حتى اآلن ال هذا الشعب وال   
ومن شدة. الثورة فيها نجحت في التحول الى دولة مؤسسات ودساتير وأنظمة وقوانين  

ان جهود أنظمتها بذلت في, البؤس الذي حل بهذه الشعوب من ثوراتها المستدامة  
وتعليم ایدیولوجيتها, ورأت أن وظيفتها تصدیر الثورة لآلخرین, الشأن الخارجي  

واحتالل بالد اآلخرین وفرض الوصایة على اآلخرین وتنظيم الصراع مع, لآلخرین  
وآأن هذه السياسة المنشغلة, وخوض المواجهات مع المجتمع الدولي, اسرائيل  

,ورفاهية الشعب, وتربط قيام الدولة, بالخارج تعلق واجباتها الوطنية بالداخل  
بانتهاء هذه المعارك المفبرآة التي ال یجب ان یعلو صوت على, وازدهار االقتصاد  

.صوتها
آون الجوع من, فان شعوب االنظمة الثوریة یجب أن تجوع, وبما أن االمر آذلك  

,وأن تتنازل عن حریتها وآراماتها وجميع حقوقها المدنية, واجبات الصمود والنضال  
وربما اتهم الناشطون فيها, وإن لم تستسلم هذه الشعوب طوعا اتهمت بالتخاذل  

لكن في آل االحوال فان الصوت الذي یعلو على صوت المعرآة لن یكون.. بالخيانة  
ومن التحقيقات في سرادیب االجهزة, ناجيا من التنكيل ومن االعتقال واالغتيال  

ومكاتب المخابرات, األمنية .
وعلى الرغم من مرور عقود من الزمن على, واالنظمة الثوریة التزال حتى االن  

تحتاج الى افتعال المعارك الخارجية لتغطية عجزها عن بناء دولة عصریة, قيامها  
,ولتبریر مصادرتها لمجتمعاتها, وتقوم بواجباتها البدیهية تجاهه, تخدم شؤون شعبها  

حتى ولو شارفت, ولضمان بقائها الى أجل غير مسمى, باسم االیدیولوجية الثوریة  
.بلدانها على االفالس واالنهيار

 ونعتقد ان معرآة البرنامج النووي االیراني داخلة في خطط إشغال الناس بقضایا
وداخلة في لزوميات توفير شروط االستنفار الدائم المطلوب لدوام, خارجية مفتعلة  

والذي یدفع على هذا القول انحراف الحوار االیراني مع االوروبيين حول هذا. النظام  
الموصومة, عن مساره التقني البحت الى مسارات االیدیولوجيا المتعرجة, البرنامج  

وإمالء المفاهيم الخاصة على دول ال تتعاطى وفق إنتاجات, والتأویل, دائما بالتشاطر  
وتلتزم بمنطق العقل, المخيلة .

تلقى عروضا مجزیة مقابل, في هذه المعرآة حول البرنامج النووي, النظام االیراني  
,وامتناعه عن انتاج الوقود النووي, استخدامه للطاقة الذریة في االغراض السلمية  

وما یترافق مع هذه الرقابة, وخضوعه لرقابة وآالة الطاقة الذریة لتوفير الضمانات  
,وفي الظاهر ال یبدو في االمر شيء یخرج عن االجماع الدولي. من تفتيشات دوریة  
سيادة»اال أن النظام االیراني رفض العرض متذرعا بمبدأ , وعن قوانين الوآالة  

آان النظام, وهذا الرفض غير المبرر. الذي یمنع التدخل في الشؤون الداخلية« الدول  
ومعالجة, وتفيد بأن أوان االصالحات, بحاجة اليه لتصدیره آرسالة الى الداخل  

وربما تم ربط هذه المسألة الحقا بالوضع. لم یأت بعد, االزمات المعيشية واالقتصادیة  
,وبحزب اهللا في جنوب لبنان, وبتحریر القدس, وبالصراع مع اسرائيل, في العراق  

 وبدعم االنظمة المشابهة في مواجهة الهجمات االمبریالية عليها لزوم دوام الحاجة الى
.المعارك الخارجية وتغذیة الدور االقليمي

,هل النظام االیراني: یصح السؤال, بهذه السياسة القائمة على االلهاء وافتعال المعارك
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یخوض حربا باردة مع الدول الكبرى من اجل التفاهم أم من اجل, وأمثاله من االنظمة  
تسعى في) نظریا(وهل االنظمة الثوریة ? والوقوع في مخاطرها, استدامة الحرب  

?نهایة المطاف الى االنتصار في معرآة أسلمة العالم وتثویره
وال یبدو حتى اآلن ان الثورة, وأغلبها بدأ یهاجر من أجل لقمة العيش, الشعوب تعبت  

وهضبة, وال یبدو ان القدس تحررت, ثورة اآلخرین, بالتصدیر, االسالمية أصبحت  
وبهذا الواقع المریر أصبح من الواجب على. والدولة الفلسطينية قامت, الجوالن عادت

,النظام االیراني وغيره ان یتوقف عن افتعال المعارك الخارجية وهذا من مصلحته  
وربما لو تحقق هذا الهدف نصبح على وشك, وتنمية شعبه, والعودة الى بناء بلده  

.االنتصار في اي معرآة خارجية
وال, وعلى أساس أن الشعوب الجائعة ال تقاتل مع النظام الذي تسبب لها بالجوع  

مثل تجربة الشعب العراقي مع صدام حسين, تنتصر .
لماذا تسعى ایران الى امتالك: وبناء على آل هذه الشواهد الحاضرة یتوجب السؤال  

وضد من ستستخدمها في المستقبل, القنبلة ?
 في الحساب المبسط ان هذا السالح المدمر بشكل شامل لن یستخدم ضد اسرائيل وضد

وهذه. والرتهان الوضع العراقي, وسيكون مرفوعا في وجه دول الخليج, أميرآا  
ومعه دول, الحقيقة تكفي لوحدها لكي تجعل العالم آله یقلق على أمنه واستقراره  

فهذه الدول آما هي أوطان, الخليج ذاتها التي تعارض امتالك ایران للسالح النووي  
وبحيرات من الذهب االسود تتولى تغذیة االقتصاد, هي ایضا آبار نفط, وشعوب  
ویهدد طرقات نفطها وانسيابه الى شرایين العالم, وال یجوز ألحد أن یهددها, العالمي .

أحمد الجاراهللا
 

أخبر صديق
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