
 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 1 

 .!! يراين املنحرف.. بني امللف النووي والسلوك اإل إشكالية التداخل
 ( التضليل .. والغموض .. والتسويف ، ملاذا ؟ )

 الرفيق الدكتور أبو احلكم 
 

، يف أروقة الصحافة  ،  خاصة منذ فرتة طويلة .. وهو جدل عقيم يدور اجلدل
ذا ، ما إ يراين( النووي اإل تفاقاال ، حول ) الكونغرس والبيت األبيض األمريكيو 

حة األمن القومي ما إذا كان يصب يف مصل، ميكن تيسري الدفع به من عدمه ؟ 
 ومصلحة األمن قليميث عن مصلحة األمن اإلال أحد هنا يتحد -األمريكي أم ال 

عضاء جملس األمن الدويل أمريكا وترتك لألخرين من أتنسحب منه ، ؟  - الدويل
الدخول يف مارثون التفاوض و   - ؟ ، أم يعاد التفاوض بشأنه من جديد تداعياته

بوجود ثوابت غامضة ومبهمة وخطرية تكمن يف  - لسنني عجاف أخرى عقيمة
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( بسالمته على  األخضر الضوء عطاء )إستمرار يف لزمات االبنوده وال تفي مبست
 عن توسعية دموية يراينالسياسي اخلارجي اإل طاملا يعرب السلوك ، أمن املنطقة والعامل

- . 
روقة للتأثري على يراين يف هذه األخل فيه اللويب اإل، يتد ع سياسيلك صرا اهن  - 

ة والعمل على ك هبذا امللف وتدفع به حنو التهدئالشخصيات السياسية اليت متس
ن هذا أساس أ.. على  حتاد االوريبمتريره بسالسة مبا تريده طهران وبعض دول اال

عته ووافقت عليه .. مريكًيا ر أًيا و ممأمريكًيا خالًصا إمنا هو بطبيعته أالتفاق مل يكن ا
( مع ة املتع عقد زواج )( اليت كانت ت أوباما جاءت يف ظل إدارة ) ولكن املوافقة

مريكية وال يف ال يف املصلحة األ ، ، آنذاك تصب التفاقامعطيات  طهران ومل تكن 
 مصلحة دول املنطقة وال العامل .!!

خرى أ ة من عقوباتوهل تفرض حزم، ؟  : هل تنسحب امريكا اجلدل الراهن
 .؟! نتيجة لعدم التزام طهران بروح االتفاق
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 : شكاليةاإل
زمته ، إذ ميكن التوصل إىل خمرجات أل فاقتاتفاق النووي كيف اال املشكلة ال تكمن

يهام شكلة اجلوهرية اخلطرة تكمن يف اإل.. إمنا امل املعنيني بالتوافق مثاًل بني الفرقاء
 .. هنا ، تكمن اخلطورة .!! يراينلوك السياسي اإلتفاقية عن الساال(  فصل عدم )بـ

يراين املنحرف والذي يتمثل خالل العقد بؤرة اخلطورة تكمن يف السلوك اإل إن
 : املنصرم وحلد اآلن باآليت

نوب ج - حزب هللا وسط ممثلة بـ)لشرق األقليمية يف اإدوات أيران إتستخدم  -1
(  يف العراق - يراينرهايب اإلوة اإلحزب الدع )و ( يف اليمن - احلوثيون )( و لبنان

يراين والسيطرة على ار بلدان املنطقة وبسط النفوذ اإل، كوكالء لزعزعة استقر 
ستخدام ا( ، فضاًل عن  صنعاء –دمشق  -بريوت  -بغداد  عواصم هذه البلدان )

العراق .. وفيلق القدس واحلرس يف  - احلشد الشعيب يراين أدوات )النظام اإل
دول املنطقة وبأوامر من و  العراق ة أجواء الرعب والقتل والدمار يفشاع( إل يرايناإل
 رهابية )ين وأتباعه من قادة املليشيات اإليرا( املرشد األعلى اإل علي خامنئي )

( وعدد  قيس اخلزعلي - أبو مهدي املهندس - هادي العامري -قاسم سليماين 
 رهابيني .من اإل
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 . مدخل مضيق باب املندب تلغيم إيران ملداخل البحر األمحر عند  -2
 السعودية واألمارات نصب قواعد صواريخ يف اليمن موجهة حنو دول اجلوار )  -3

  ( على وجه التحديد .
 - العراقية من احلدود القريبة ( النخيب )خ يف العراق منطقة نصب صواري  -4

 . السعودية لزعزعة األمن السعودي
 وريا .سلحة وصواريخ إيرانية يف سأإنشاء مصانع   -5
يرانية يف اجلنوب اللبناين بدعوى املقاومة زين هائل للصواريخ البالستية اإلخت  -6

 واملمانعة .
 .!! وجعل اخلليج العريب حبرية فارسية ( هرمز يراين بغلق مضيق )التهديد اإل  -7
الحة يف البحر العريب وبالقرب من هتديد السفن التجارية والعسكرية وممرات امل  -8

قرتاب السريع ، واال ستفزازات وإطالق القذائفباب املندب .. والقيام بأعمال اال
 حتكاك و التصعيد .ىل االإ، األمر الذي يدفع  من السفن احلربية األمريكية وغريها

احتجاز البحارة األجانب والتحقيق معهم وإذالهلم .. وإيقاف سفن الصيد   -9
 قليمية العربية .شها بطريقة القرصنة يف املياه اإلتيوتف
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( جنوب اليمن  عدن يرانية بتأسيس قواعد عسكرية يف )اعالن الرغبة اإل -10
 السواحل السورية . -وعلى حافات البحر األبيض املتوسط 

األجنبية يف رب القواعد العسكرية األمريكية و يراين الصريح بضالتهديد اإل -11
قتصادية على طهران اقدمت أمريكا على فرض عقوبات أما املنطقة إذا 

 تفاق النووي .!!نسحاب من االواال
 القيام بتجارب صاروخية باليستية متكررة خالفًا لقرار جملس األمن الدويل -12

جيب على إيران عدم اختاذ ، الذي يؤكد على أنه ))  2010( لسنة 1929رقم )
سلحة األطالق إستية القادرة على لصواريخ البالجراءات متعلقة بتطوير قابلية اإأي 

ن الدول ستأخذ كل أ، و  ستيةطالق تقنيات الصواريخ البالإالنووية مبا يف ذلك 
يران يف لوجيا أو منح أي مساعدات تقنية إلجراءات الضرورية ملنع نقل التكنو اإل

 .!! (( هذا اجملال
، مع نظام كوريا  هابر ، وهي دولة مارقة ترعى اإل تعاون إيران الكامل  -13

نتشار تفاقيات حظر االالتقنيات النووية ، وهو ما خيالف الشمالية على مستوى ا
 النووي ووسائل إيصاهلا .
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 : إذن ..
تقليم  يستوجب ) ،  هذا يرايناإل للنظام السياسي اخلارجي السلوك إن  -أوالً 

انية .. من نس( على جرائمه ضد اإل حماكمته ( متهيًدا لـ) قفص ( وضعه يف ) أظافره
الق نطاال، الذي ميثل قاعدة  أجل إعادة تشكيل املعادلة من جديد يف العراق

ستقرار واألعمار والتنمية رسي وتكريس األمن واالرهاب الفالتنظيف املنطقة من اإل
. 

يراين .. جرامي اإل( اإل السلوك السياسي )( و امللف النووي ال عالقة بني )  -ثانًيا
كتسابه ا ية مضللة وهدفها التمدد بالوقت و هما هي عمل( بين الربط وإن عملية )

 للنظام وتشتيت اجلهود وعدم تركيزها يف إطار احلسم .. فالسلوك الدموي الشائن
تها تتم من خالل تفاقية النووية فمعاجل، أما اال يراين حياسب عليه القانون الدويلاإل

 ختصاص .!!األروقة ذات اال
حزب  - احلوثيني -حزب هللا  أدوات إيران ممثلة بـ) عتباراعالن عن إن اإل  -ثالثًا

طوة على طريق تقليم ومليشيات إيران الطائفية ( أدوات إرهاب متثل خ - الدعوة
، اليت ارتكبتها طيلة  ع تطاوهلا وحماسبة هذه األدوات على جرائمهانمأظافر إيران و 

لعراق وسوريا هذه السنوات بأوامر من املرشد األعلى ورجاالته وحلد اآلن يف ا
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مع الدولة املارقة  رهاب .. فهل يتم التعاملعمال اإلأمن  ، ولبنان واليمن وغريها
رهاب وتعبث بأمن املنطقة واستقرارها مبعزل عن لغة اللف والدوران اليت ترعى اإل

 .؟! تفاق النووييراين لبنود وروح اال( النظام اإل متثالاعدم  ( أو ) متثالا حول )
مكشوفة للعامل .. وال تستطيع طهران وال اللويب الفارسي تغطيتها ... باتت  اللعبة

يراين .. كما أن أساليب أمريكا يف تعاطيها هما كانت براعة اخلداع والدجل اإلم
الت وال يف وضع املشك لن تنفع أبًدا ال يف حل ، املناور واملطاول واملراوغ والغيب

يراين من إفالت القاتل املتسلسل اإلهتام وال تقدمي ضمانات بعدم اجملرم يف قفص اال
يراين اإل رهاب الطائفي والشعويبألن التمادي يف عدم كبح مجاح اإل..  العقاب

 ( ويف أكثر من مكان يف املنطقة والعامل .!! داعش سيولد أكثر من )
9  /10  /2017 
 

  الشبكةكّتاب 
 الكاتب أبو احلكمصفحة 
   البعث العظيمفرسان 
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