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  كمال خرازي،  يراين،اإل ارجيةاخلحديث صحايف لوزير 
  لضربة عسكرية أميركية للعراق يجدد فيه معارضة بلده
  ]مقتطفات[ *.طهران

  
  

 هل . منذ بداية األزمة العراقية لوحظ نشاط مكثف للدبلوماسية اإليرانية يف حماولة الستبعاد اخليار العسكري
 مباشر؟ترى إيران أنها معنية باألزمة يف شكل 

  ،لسنا طرفاً مباشراً يف األزمة لكننا دولة يف املنطقة جماورة للعراق، ونرئس اآلن منظمة املؤتمر اإلسالمي
واحلؤول دون  والتطورات، ونعتقد أننا يجب أن نقوم بدور ونسعى إىل تخفيف األزمة قلقون من األزمةلذلك نحن 

عسكري على العراق يصعّد حدة التوتر يف املنطقة، ومن نحن نعتقد أن الهجوم ال. ازدياد التوتر يف املنطقة
األفضل أن نبحث جميعاً عن حل سياسي إلنهاء األزمة، وذلك بتطبيق قرارات جملس األمن والسماح للفرق 

 .الدولية بالتفتيش
 
 شدد الرئيس سيد حممد خاتمي أخيراً على أن ضربة أميركية للعراق ستؤدي إىل كارثة تهدد أمن املنطقة .

 كيف تهدد الضربة األمن اإلقليمي، بما فيه أمن إيران؟
  إن جمرد وجود القوات األجنبية يف املنطقة يهدد أمننا، واندالع حرب يف املنطقة يهدد أمن كل الدول

يف حال تعرض العراق لهجوم سنواجه حشوداً من املهجرين والالجئين، وكارثة بيئية، ويمكن أن . اجملاورة
 .العسكرية آثار أمنية إقليمية، وكل هذا يهددنا ويهدد جميع اجليران ةتكون لهذه احلمل

فتحت األبواب للقوات األجنبية، وبقيت هذه القوات بعد ) 1991عام (لألسف، حرب العراق والكويت   
انتهاء احلرب، واليوم بحجة حرب جديدة مع العراق، تزيد هذه القوات حجمها وحتاول أن ترسخ وجودها، ما 

نحن لسنا راضين عن وجود القوات األجنبية ونعتبر أمننا . توتر يف املنطقة ويشكل عامل تهديد لكل دولهايصعّد ال
  .مهدداً

  [.......]  
  
 كيف توضح رؤية إيران لالستراتيجيا األميركية يف املنطقة؟ 
 سع ألميركاأميركا تسعى إىل زيادة نفوذها يف املنطقة، وحضور القوات األجنبية يهيىء األرضية لنفوذ أو .

مزيد من ما يشجع دول املنطقة على شراء  انتشار هذه القوات هو يف حد ذاته عالمة على انعدام األمن اإلقليمي
وشن هذه القوات األجنبية هجوماً . األسلحة، أي أن أميركا بوجودها العسكري تدفع إىل سباق التسلح يف املنطقة

. ملنطقة والعامل اإلسالمي كله، وسيفهم باعتباره إهانة لشعب مسلمعلى دولة إسالمية يترك تأثيرات سلبية على ا
لذلك نالحظ . هذا أحد األهداف األميركية، أي اإلهانة واإلذالل، ولن يكون يف مصلحة املنطقة والعامل اإلسالمي

واسعة يف املنطقة للعمل العسكري األميركي ضد العراق، وغالبية الشعوب والدول اإلسالمية  أن ثمة معارضة
تعارض اخليار العسكري ألنها ال تستطيع تقبّل أن تهاجم أميركا دولة إسالمية، من دون أن يعني هذا تبريراً 

ياسي وإقناع العراق بالتزام حل سلذلك أقول إننا يجب أن نسعى إىل . لعدم تطبيق العراق قرارات جملس األمن
 .قرارات اجمللس

  
 ما رؤيتكم لهذا النظام، وهل يستبعد . تطالب إيران منذ مدة بتشكيل نظام إقليمي أمني وسياسي يف اخلليج

 العراق؟ منه
 وال . أمن اخلليج يرتبط بتعاون الدول املطلة عليه وبنوع الثقة بينها، وباآلليات األمنية التي ينبغي أن تشكل
يجب النظر إىل هذه . كن ضمان أمن اخلليج بقوات أجنبية، وإذا حصل ذلك فإنه سيكون أمناً اصطناعياً وموقتاًيم
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القضية برؤية بعيدة املدى، وأن نسعى إىل ترسيخ ثقة متبادلة يف املنطقة، وتبديد القلق وتشكيل آليات أمنية 
م اعتداء أي بلد على بلد آخر، ويحكُم التعاون بما يضمن عد الدول الساحلية على اخلليج، إقليمية بمشاركة 

استعداد ) اخلليجية(أمّا أن العراق مستعد أو هل لدى بقية الدول . والصداقة العالقات الثنائية بين هذه الدول
رك نحو حيمنع بقية الدول اإلقليمية من أن تت لقبوله يف هذه املنظومة فهذا موضوع قابل للبحث، ولكن يجب أالّ

 .يحول دون أن توفر املقدمات للتعاون األمني دف، وأالّهذا اله
وإذا حققت بقية دول املنطقة هذا الهدف وأمنت األرضية الالزمة لهذه العالقة، وإذا اتخذت خطوات   

حقيقية يف هذا االجتاه وجنحت هذه الدول يف إبرام اتفاق أمني يف ما بينها، عندئذ يمكن أن ينخرط العراق يف 
 . الوقت املناسبهذا اإلطار يف

  [.......]  
  
 أال تعتقدون أن . يقول املسؤولون يف إيران إن اجلمهورية اإلسالمية ليست يف حاجة إىل عالقة مع أميركا اآلن

 اخليار االستراتيجي أمام إيران هو حتسين العالقة مع واشنطن لتفادي الضغوط وسياسة التطويق؟
  أي أننا نعتبر احلكومة . يختلف عن الكيان الصهيوين) عهام(نحن نعترف باحلكومة األميركية، والوضع

تنا مع كل الدول التي نعترف بها شرط أن تقوم هذه اا يجب أن ننظم عالقنناألميركية حكومة قانونية، ونعتقد أ
إذا قبل األميركيون بأن . العالقات على االحترام املتبادل واملساواة، وأميركا ليست استثناء يف هذا اجملال

تعاطوا مع اجلمهورية اإلسالمية على أساس االحترام املتبادل والتساوي، عندها سيضعون جانباً سياساتهم ي
 .السلطوية املهيمنة وستتغير تصرفاتهم املعادية إليران، وآنذاك لن جند مانعاً يف إقامة عالقة

  [.......]  
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