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ي عىل مخاطر 
 
 منطقة التداعيات التصعيد االمريكي االيران

    

يكية واجهة واحتمال نشوب الحرب بين الواليات المتحدة االمرمتصاعدات التوترات التي تنذر بال   

 االتفاق مب منوالجمهورية االسالمية االيرانية عشية الذكرى السنوية االولى النسحاب الرئيس االمريكي ترا

مجها بح برنا، الذي وافقت ايران بموجيه على ك، المعروف رسميا " خطة العمل الشاملة المشتركة " وي النو

  يألمريكا الرئيسوالتي التزمت االطراف الموقعة عليه عدا  ،النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها 

رفي المص والتعامللنفط والغاز االيراني واعادت ووسعت نطاقها وامرت الدول بالتوقف عن شراء ا ، ترامب

 .  ال ستواجه عقوبات مماثلة هي ايضا  امعها و

  هو جر ايران الى طاولة حسب تصريحات المسؤولين األمريكيين ان الهدف من التصعيد االخير    

 محايدضات غير مباشرة وعن طريق طرف ثالث مفاو يريدونطهران المسؤولين في بينما  ،المفاوضات 

ا ، فال بنفسه " التي تتبناه ،  تحدده طهرانالمقاومة والممانعة  يتناسب مع خطاب " وعلى طريقتهم بشروطهم

 تنازل اال مقابل تنازل .

تدداعيات  عن تجربة ، بان الحروب ال تجلب اال الخراب والددمار ، ومدا يترتدب مدنتدرك  ان البشرية عموما     

واالمدن  ، وتهددد السدلموويالت ال تطال االطراف المتحاربة فحسب ، وانما تمتدد الدى امداكن ومنداطق المعدارك 

  إلنسدان لالدوليين ، فالحرب تعد من اخطر انتهاكات الشرعة الدولية لحقدوق االنسدان علدى االصدعدة الحياتيدة 

 كافة . 

عة رات واسان زيادة حدة الصراع االمريكي االيراني وتصاعده واحتمال المواجهة العسكرية سيترك تأثي   

 تشمل : و ، منطقة الخليج العربي ودول الشرق األوسط على 

م في ها والتحكحيث يتصارع المتحاربون على النفوذ والهيمنة على دول المنطقة وتوجهات، سياسي الجانب ال - 

 وتأزيم اوضاعها المحلية وتهديد تحولها الى انظمة ديمقراطية . قرارتها 

تاكة ، وبيع مخزون األسلحة الفبهدف عسكرة المنطقة  طورةثيرة ومتالجانب العسكري ، ضخ أسلحة ك -

 .المنتفعة المنتجة من المصانع الحربية 

ستؤدي الحرب الى تخلفه وترديه ، نتيجة هروب الرأسمال الداخلي الى  الخارج  ، الجانب االقتصادي-  

  تشيع حالة البطالة والفقر وقلة وواالعمار الخارجي من االستثمار فتتوقف التنمية  وعزوف الرأسمالي

 الخدمات . 
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  اكلي تعاني المشتخصوصا ال،  اتوالثقافي ستؤدي الحرب الى تقسيم المجتمع ، الجانب االجتماعي -

  .طرفين لالى قسمين مؤيد او معارض ألحد اوتنقسم ،  واثنيا   منقسمة عقائديا   واالزمات ، وهي اساسا  

ت ستعداداالان اال إ ، رغم تصريحات الطرفين االمريكي وااليراني التي تشير الى عدم الرغبة في الحرب  

نهم يراني بأممنهجة للحرب ، يقابلها من الجانب اال من الجانب األمريكي المنطقةفي عسكرية الوالتحشدات 

  نفط % من ال 40 ـد للحرب وتلويحهم بغلق مضيق هرمز الحيوي الذي يجهز العالم بعلى أهبة االستعدا

 والغاز . 

 الىو، الغاز وسيكون العراق اكثر الدول المتضررة من اإلمر ) ألنه بحاجة الى ايران على مستوى الطاقة    

لعراق ااحتالل  منذالموقعة بين العراق وامريكا بموجب اإلتفاقية األمنية متشابكة مع امريكا وطيدة و اتعالق

  .  ( االن ولحد 2003 / 4/  9 في

ر تها ليفكلما سبق فان العراق بحاجة الى حس وطني عالي يتجاوز مصالح الكتل السياسية وصراعا وفقا     

 لسابق مندادي االذي ما زال يعيش شقائه وانقساماته وتخبطاته لما تركه النظام االستب ،كوطن وشعب  قبالعرا

ية الطائف ونظام سياسي فاشل بني على سياسة المحاصصة، خطايا ، وما نتج عن االحتالل من ازمات ومشاكل 

 ن . ق االنسائ حقوواالثنية المقيتة وما افرزته من فساد وفاسدين ، لذا يجب التركيز على االلتزام بقيم ومباد

على  القتصاديان سياسة فرض األمر الواقع والحصار ا تعتبر الجمعية العراقية لحقوق االنسان / بغداد ،   

ما كوليس حكامها ، وعدم احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها  من فرضها  الرئيسي متضررالشعوب ال

من  21ادة الم كما جاء فيلكل شخص حق المشاركة في أدارة شؤون بلده أن وورد في ميثاق االمم المتحدة ، 

 قواثيلم ريحا  وص حا  فاض ا  قمة ، يعد خرر االنظيلتغي، والتلويح باستعمال القوة االعالن العالمي لحقوق االنسان 

الم نحاء العان جميع تهيب بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية وكل محبي السالم ، والعقالء م و ، األمم المتحدة
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