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 0ص                                                                                                    الفهرس

      7ص                                                                                                    المقدمة 

  41ص     الفصل االول : بداية العالقات بين ايران والواليات المتحدة في القرن الثامن عشر   

 م  4021موقف الواليات المتحدة من الثورة الدستورية 

 تعزيز النفوذ االمريكي في ايران 

 ميم النفط االيراني أت

 را  آجماعة " فدائيو االسالم " تغتال رئيس الوزراء االيراني رزم 

 محمد مصدق  رئيسا للوزراء 

 02ص                      الفصل الثاني : االنقالب العسكري االمريكي ضد حكومة محمد مصدق 

 دور كرميت روزفلت في تدبير االنقالب 

 زاهدي ينفي وقوع انقالب عسكري في ايران 

 االنقالب العسكري  یالحركة الطالبية تحتج عل

 اصالحات امريكية في ايران 

 نشاطات وكالة االستخبارات المركزية )السي اي ايه ( في ايران 

 منظمة االستخبارات االيرانية )السافاك (

 سافاك في امريكا واسرائيل  تدريب عناصر ال

 حكومة اميني المدعومة من االمريكان  

 اصالحات سياسية مدعومة من الواليات المتحدة 

 4010انتفاضة الخامس عشر من خردا د  

 نظام الشاه شرطي الواليات المتحدة في المنطقة 

 كيف أصبح شاه ايران شرطيا المريكا في المنطقة ؟ 
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 حربها ضد اليمن الشاه يدعم السعودية في 

 الشاه يدعم نظام الملك حسين 

 الشاه يدعم االنظمة الديكتاتورية الموالية للواليات المتحدة 

 11ص                                           الفصل الثالث : التواجد العسكري االمريكي في ايران  

 الشاه يطلب السالح من االمريكان 

 ستشارين العسكريين االمريكيين في ايران منح الحصانة القضائية للم

 الواليات المتحدة ومواجهة نفوذ االتحاد السوفيتي والشيوعية 

 السوفييت في االراضي االيرانية  یاقامة مواقع للتجسس عل

 التعاون االيراني االمريكي في المجال النووي 

 النفط االيراني واالطماع االمريكية 

 العالقات الثقافية االيرانية االمريكية 

 الواليات المتحدة تساعد الشاه في قمع الشعب 

 41ص                          الفصل الرابع  : بوادر الثورة في ايران ودعم االمريكان للشاه      

 احراق سينما ابادان 

 االمريكان يحرضون الشاه على القمع 

 يران اعالن االحكام العرفية في ا

 4037شهريور  47واقعة 

 قمع التظاهرات في جامعة طهران 

 تشكيل حكومة عسكرية لمواجهة التظاهرات 

 مهمة الجنرال هايزر في طهران 

 خروج الشاه من ايران 

 حكومة شابور بختيار 

 عودة االمام الخميني الى ايران 
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 انتصار الثورة االسالمية بقيادة االمام الخميني 

 422ص                                          : اقتحام السفارة االمريكية في طهران الفصل الخامس 

 كيف اقتحم الطلبة االيرانيون السفارة االمريكية في طهران ؟ 

 طبس لالفراج عن الرهائن مدينة  یهجوم امريكي عل

 طبس  یمعلومات امريكية عن الهجوم االمريكي عل

 وثائق السفارة االمريكية في طهران 

 (  4وثائق السفارة االمريكية في طهران :تقييم انظمة دول الخليج الفارسي )

 (  0وثائق السفارة االمريكية في طهران :تقييم انظمة دول الخليج الفارسي )

 ( 0وثائق السفارة االمريكية في طهران :تقييم انظمة دول الخليج الفارسي )

 ( 1ارة االمريكية في طهران :تقييم انظمة دول الخليج الفارسي )وثائق السف

 نماذج من وثائق السفارة االمريكية في طهران 

 انتهاء ازمة الرهائن االمريكيين واالفراج عنهم 

 اين هم الطلبة الذين اقتحموا السفارة االمريكية  في طهران ؟.

 ؟  ماذا يقول الطلبة الذين اقتحموا السفارة االمريكية

                             الفصل السادس : دور الواليات المتحدة في الحرب العراقية االيرانية ومساعدة المعارضين االيرانيين 

 432ص

 حلفاء الواليات المتحدة يدعمون صدام ضد ايران.

 حلفاء الواليات المتحدة العرب يدعمون صدام 

 الواليات المتحدة تساعد ضباط النظام السابق للقيام بانقالب عسكري 

 االمريكان يسقطون  طائرة ركاب مدنية ايرانية  

 هجوم امريكي علي سفينة امداد وزوارق حربية ايرانية

 الواليات المتحدة تدعم جماعة مجاهدي خلق المعارضة  

 الواليات المتحدة تدعم منظمة بجاك 
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 االمريكيون يدعمون مجموعة جند هللا االرهابية 

 السي اي ايه تدعم مجموعة )تندر(  

 414ص                                     1+5 ةالتفاق النووی بين ايران ومجموعلفصل السابع : اا

 بين ايران والغرب ابرز بنود االتفاق النووی

 علی اتفاقية فيينا مع ايران باالجماع مجلس االمن يصادق 

 الموقف االمريكي من ايران بعد االتفاق النووي 

 

 ذرائع الرئيس االمريکی دونالد ترامب لالنسحاب من االتفاق النووی 

 زمة عقوبات علی ايران انسحاب ترامب من االتفاق النووی وفرض ح

 عقوبات ضد قطاع النفط االيرانی فرض 

 دة مع طهران يشروط الواليات المتحدة لبدء مفاوضات جد

 االستراتيجية االمريکية الرغام ايران للعودة الی طاولة المفاوضات 

 ولون االيرانيون الى الموقف االمريكي من االتفاق النووي ؟ؤكيف ينظر المس

 تاريخ العقوبات االمريکية  علی ايران 

 403ص                                             الفصل الثامن : دونالد ترامب وعدائه السافر إليران 

 غتيال الجنرال قاسم سليمانی بأمر من ترامب ا

 ايران تتعهد باالنتقام 

  ةاغتيال  العالم النووی محسن فخری زاد

 ظريف : مذکرة توقيف "ترامب" صدرت بمتابعة وزارة الخارجية 

 بحق دونالد ترامب قبض القضاء العراقی يصدر مذکرة 

 شروط ايران للعودة الی االتفاق النووی 

 هزيمة ترامب فی االنتخابات الرئاسية وفوز جو بايدن 

 ردود فعل ايرانية علی هزيمة ترامب 
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 ايران الی مائدة المفاوضاتهزيمة ترامب  بسبب وعوده بجر 

 رأی الصحافة العالمية فی هزيمة ترامب 

 خبير امريکی : بايدن يخطط للعودة الی االتفاق النووی 

 مستقبل العالقات االيرانية االمريکية فی ظل رئاسة جو بايدن 

 وزير الخارجية االمريکی يختلق اخبار کاذبة ضد ايران 

  یو حول دعم ایران لتنظیم القاعدةعبد الباری عطوان یفند مزاعم بومب

 ظریف یرد علی تصریحات بومبیو
  

 712ص                                                                                           الخاتمة 

 712ص                                                                               والمراجعالمصادر 
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 المقدمة 

العالقات  بين ايران و الواليات المتحدة عالقة قديمة تعود الى اواخر القرن الثامن 

همية حتى فترة الحرب الباردة بعد عشر .لم تكن هذه العالقات على قدر كبير من األ

شهدت العالقات بين البلدين العديد من  .الحرب العالمية الثانية وبدء تصدير النفط 

فترة الثورة الی مريكية مع رضا بهلوي التوترات بداية من تعاون الحكومة األ

 االسالمية في ايران .

 ناصر الحاکم القاجاری  بدأت العالقات بين ايران والواليات المتحدة عندما بعث

 .ابو الحسن شيرازي ميرزاالوهو  4431الدين شاه أول سفير الى واشنطن في عام 

أول مبعوث دبلوماسي رسمي للواليات کصمويل بنجامين عين  4440وفي عام 

المتحدة في ايران .وتم االعالن عن بدء العالقات بين البلدين بصورة رسمية سنة 

4011. 

تعززت العالقات بين الواليات المتحدة وايران  في عهد محمد رضا بهلوي وكانت 

ن االيراني لدعم نفوذها في ايران .و قامت الواليات أخل في الشالواليات المتحدة تتد

و اطاحت به   4030المتحدة بتدبير انقالب عسكري ضد حكومة محمد مصدق سنة 

 ن فر منها .أواعادت شاه ايران الى ايران بعد 

كانت الواليات المتحدة حتى قبل الثورة االسالمية ، تتدخل في كل كبيرة وصغيرة في 

حتى انه ُوصف بعميل الواليات ، وكان الشاه أحد بيادق الواليات المتحدة ، ايران 

 المتحدة وشرطيه في الخليج الفارسي .

تدهورت العالقات بين  4070فبراير / شباط  44بعد انتصار الثورة االسالمية في 

ايران والواليات المتحدة ،  حيث وافقت الواليات المتحدة على استقبال الشاه محمد 

وهذا ما اغضب طلبة الجامعات االيرانية الذين هاجموا سفارة ، بهلوي للعالج  رضا

موظفا في   30واحتجزوا 4070تشرين الثاني / نوفمبر  1الواليات المتحدة في 

السفارة ودعوا الى اعادة الشاه الى ايران.  قطعت الواليات المتحدة عالقاتها 
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بمبادرة من الرئيس  4042ابريل الدبلوماسية مع ايران في السابع من نيسان/ 

 االمريكي السابق جيمي كارتر .

ابات كارتر في االنتخجيمی وكانت قضية الرهائن سببا في هزيمة الرئيس االمريكي 

وانتخب رونالد ريغان مكانه ، و افرجت ايران عن  4044التي جرت في عام  

حدة  للواليات المت يوم تنصيب الرئيس االمريكي رونالد ريغان رئيسا 30الرهائن ال

 . 4044كانون الثاني / يناير/ 02في 

من ايران موقفا سلبيا الى اقصى حد ، بحيث اعترفت  ةالواليات المتحدكان موقف 

وزيرة الخارجية االمريكية السابقة هيالري كلينتون بخطأ الموقف االمريكي من 

 مريكيين الى فتح حوار مع طهران .ايران ودعت المسؤولين األ

فرضت الواليات المتحدة قيوًدا على إيران منذ أن احتجزت ايران الرهائن 

حظر تجاري كامل على طهران عام فرض ، مما أدى إلى 4070األمريكيين عام 

4003. 

باإلضافة إلى ذلك فرضت األمم المتحدة عقوبات موسعة على الجمهورية اإلسالمية، 

ديسمبر/ كانون األول  الصادر في 4707حيث يفوض قرار مجلس األمن رقم 

منع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد لكل الدول االعضاء في األمم المتحدة "  0221

والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في األنشطة المتعلقة 

  .الی ايران "بالتخصيب أو المياه الثقيلة 

بهدف زيادة  4717القرار رقم من الدولي أصدر مجلس األ 0227وفي مارس/ آذار 

الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي وذلك بمنع التعامل 

شخًصا ومنظمة أخرى معظمها مرتبط  04مع البنك اإليراني الحكومي )سبه( و

 .بالحرس الثوري اإليراني

يد االسلحة إلى إيران وتقي توريدونصت قرارات مجلس االمن كذلك على منع 

 . .القروض الممنوحة لها
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الحظر على األصول اإليرانية والسفر على  4420مدد القرار  0224وفي مارس  

 .المزيد من الشخصيات اإليرانية

عاما من  04بعد  0227شهدت العالقات االيرانية االمريكية  بعض االنفراج عام  

ثات حول القضية على اجراء محاد 0227التوتر والقطيعة . وقد وافق الطرفان عام 

العراقية في العاصمة العراقية بغداد . و التقي سفيرا ايران والواليات المتحدة في  

 في بغداد بحضور المسؤولين العراقيين .  0227ايار/ مايو 04

منذ قطع  ةوكان هذا اللقاء اول لقاء يجري بين ممثلي ايران والواليات المتحد

 . 4042العالقات بين البلدين عام 

ران ترى بان الواليات المتحدة دعمت شاه ايران طيلة ثالثة عقود وان عليها بعد اي

نها دولة مستقلة أسقوط الشاه واقامة الجمهورية االسالمية ان تعامل ايران على 

 كسائر دول العالم وال تتدخل في شؤونها  .

الئي عولكن الواليات المتحدة ترفض المطلب االيراني وتتعامل معها من منطلق است

 عادة العالقات مع الواليات المتحدة .ي مسوغ إلأايران  یولهذا السبب ال تر

الخالف القائم بين الواليات المتحدة وايران يتعلق بعدة نقاط منها :  االرصدة 

والتي  4070االيرانية المجمدة في البنوك االمريكية منذ قيام الثورة االسالمية عام 

و الحظر التجاري والتكنولوجي والعسكري الشامل مليار دوالر   40تقدر بنحو 

 المفروض على ايران .

حيث  4044العالقات االيرانية االمريكية ظلت متوترة حتى الثالث من تموز/ يوليو 

اسقطت الفرقاطة االمريكية فينسين طائرة تابعة للخطوط الجوية االيرانية من طراز 

 .002 ـجميع رکابها ال ) ايرباص ( حيث قتل اثر ذلك

ايران  یفرضت واشنطن حظرا تجاريا وماليا عل 4003من نيسان/ ابريل  02وفي  

حزيران / يونيو من نفس العام  قرارا يفرض  40الكونغرس االمريكي في  یوتبن

ستثمار في قطاع النفط والغاز في عقوبات على الشركات االجنبية  التي تريد اإل

 ايران .
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اليات المتحدة لم يمنع المسؤولين في البلدين من اللقاء توتر العالقات بين ايران والو

على هامش اجتماع لالمم المتحدة حول افغانستان في نيويورك حيث التقي وزير 

 الخارجيه السابق كمال خرازي ووزيرة الخارجية االمريكية مادلين اولبرايت .

بعد ه لها  . ووقد اعتذر الرئيس االمريكي بيل كلينتون اليران عن الظلم الذي سبب

انتخاب جورج بوش رئيسا للواليات المتحدة اتخذ بوش موقفا متشددا ازاء ايران و 

 ضمن محور الشر .  0224كانون الثاني / يناير 00صنف ايران في 

امكانية  یالمح الرئيس االمريكي جورج بوش ال 0223كانون الثاني / يناير  47وفي 

 من امتالك اسلحة نووية . تدخل عسكري لبالده في ايران  لمنعها 

 4وقد ارسل الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد بعد انتخابه رئيسا للجمهورية في 

الرئيس االمريكي جورج بوش يقترح فيها وسائل  یرسالة ال  0221ايار/  مايو  

 حتقان في العالم .جديدة لتخفيف اإل

استعدادها للمشاركة في محادثات   0221ايار/ مايو04بدت الواليات المتحدة في أو

 خيرة عن برنامجها النووي .طراف مع طهران اذا تخلت هذه األمتعددة األ

بان إالرئيس بوش حوارا  یعل 0221ايلول / سبتمبر  1واقترح الرئيس االيراني في 

 قتراح .ولكن واشنطن رفضت اإل، دورة الجمعية العامة لالمم المتحدة 

التقي خبراء امريكيون وايرانيون على هامش   0227يووفي الثالث من ايار/ ما

مؤتمر شرم الشيخ وتبادلت وزيرة الخارجية االمريكية كونداليزا رايس ووزير 

 جراء محادثات بينهما. إالخارجيه االيراني منوجهر متكي الحديث دون 

 ةفايران تتهم الواليات المتحد، الخالف االيراني االمريكي واسع ومتعدد الجوانب 

 4000ييد مظاهرات الطلبة في يوليو/تموزأومنها ت، بالتدخل في شؤونها الداخلية 

واصدار تقارير تدين ايران بانتهاك حقوق االنسان وتضييق الحريات الدينية .كما ان 

راع لصاهناك خالفات بين البلدين حول القضايا االقليمية واهمها الموقف من تسوية 

 العربي االسرائيلي. 
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يرانية لواليات المتحدة  بعض القيود على ايران  للسماح باستيراد السلع اإلوخففت ا

ستثمار في التجارة و اإل یاال ان ذلك لم يمنع بوش من تجديد الحظر االمريكي عل

 ايران .

الواليات المتحدة في عهد الرئيس السابق جورج بوش كانت  تهدد ايران بشن حرب 

ازة حي یان ايران تعمل عل یوتر، عليها بسبب عدم تعليقها تخصيب اليورانيوم 

حدة بان الواليات المت یوتر، بينما تنفي ايران االتهامات االمريكية ، االسلحة الذرية 

سرائيل وال تقبل بما ال يرضي نها منحازة إلمعها ألجراء مباحثات رادة إلال تملك اإل

 اسرائيل .

وبعد فوز الرئيس االمريكي باراك اوباما في االنتخابات الرئاسية في الواليات 

 یالمتحدة ،اعرب اوباما عن رغبته في الحوار مع ايران ، وكشف المرشد االعل

   0240نوفمبر تشرين الثانيية هللا علي خامنئي في الثالث من آللجمهورية االسالمية 

وباما له ودعا في رسائله أعن رسائل خطية وشفهية عديدة بعث بها  یوللمرة االول

 تعاون ايران مع الواليات المتحدة لحل المشاكل العالمية. یال

 یواكد المرشد في كلمته التي القاها في جمع من طلبة الجامعات بمناسبة حلول الذكر

ارة االمريكية في طهران ان الرئيس االمريكي اعلن في رسائله الثالثين الحتالل السف

ئل رسا یالمتكررة عن نيته في التغيير مشيرا الى انه ) اي المرشد ( لم يعلق عل

ولكنه لم ير اي تغيير في المواقف ، اوباما  وانتظر ان يقوم الرئيس بتنفيذ وعوده 

 االمريكية بل استمرت التهديدات االمريكية لبالده ،

واكد المرشد علي خامنئي موقف ايران من العالقة مع الواليات المتحدة بالقول :" انه 

طالما لم تكف االدارة االمريكية عن التهديد ونزعتها االستكبارية فان الشعب 

 االيراني لن ينخدع بالتصريحات التصالحية ظاهريا ".

ن الذكرى الثالثي ةاسبمن جهته قال الرئيس االمريكي باراك اوباما في بيان له بمن

ان الواليات المتحدة  :"لعملية احتجاز الرهائن في السفارة االمريكية في طهران

دلة المصالح المتبا یعالقة مع ايران مبنية عل یال یترغب في تخطي الماضي وتسع

ان واشنطن ال تتدخل في الشؤون الداخلية االيرانية :"،وقال " واالحترام المتبادل
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كما انها تعترف بحقها ، التفجيرات االرهابية التي جرت في ايران وانها ادانت 

ان  :".وتابع الرئيس االمريكي" الطاقة النووية السلمية یالدولي في الحصول عل

الواليات المتحدة اظهرت بمعية باقي دول المجتمع الدولي حسن النوايا واالستعداد 

 ."عادة الثقة لبناء خطوات إل

خير يريد ان يطمئن مرشد الجمهورية مريكي في بيانه األن الرئيس االأيبدو 

طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة وتسعي  یان بالده مصممة عل یاالسالمية ال

الداخلية وهي تعترف بحق  اعالقة متكافئة مع ايران ولن تتدخل  في شؤونه یال

 ايران في الحصول على الطاقة النووية السلمية.

يونيو  /اني حسن روحاني في االنتخابات الرئاسية في حزيران بعد فوز الرئيس االير

زار االخير نيويورك والقى كلمة في االمم المتحدة اعرب فيها عن رغبته في  0240

وقد جرى خالل اقامته في نيويورك اتصال هاتفي بين .فتح حوار مع دول العالم 

يث حوار بين الجانبين ح الرئيسين  االيراني واالمريكي حول العالقات الثنائية وبدء

افضى الى اتفاق حول البرنامج  4+3ذلك الى بدء حوار بين ايران ومجموعة  یاد

.كما جرى حوار  0240نوفمبر  01النووي االيراني والتوقيع على اتفاق مؤقت  في 

ولقاء بين وزيري خارجية البلدين في جنيف وتبادل الوزيران الحديث حول العالقات 

 بين الجانيبن وبدء الحوار بينهما. 

زاد العالقات االيرانية االمريکية تدهورا  0241تخاب دونالد ترامپ سنة لکن ان

بحيث فرض الرئيس االمريکی طوال فترة رئاسته حتی هزيمته فی االنتخابات 

کما قام الرئيس .اقصی العقوبات االقتصادية علی ايران  0202الرئاسية عام 

اير قائد فيلق القدس فی يناالمريکی باصدار االوامر الغتيال الجنرال قاسم سليمانی 

 عند وصوله الی بغداد. 0202/کانون الثانی 

ولم يتوان الرئيس االمريکی المهزوم عن فرض کل انواع  العقوبات علی ايران من 

اجل اسقاط نظامها ، ولکن ايران صمدت بوجه الرئيس االمريکی المهزوم ولم تحقق 

 امنيته فی االستسالم لمطالبه وبدء الحوار معه .
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ايران   فی ةان تدهور العالقات االيرانية االمريکية  کان بسبب تدخل الواليات المتحد

 4030ابتداءا من تدبير انقالب عسکری  ضد حکومة الدکتور محمد مصدق سنة 

ودعم حکومة محمد رضا شاه وانتهاءا بفرض عقوبات علی ايران من اجل اسقاط 

قات مادام الرؤساء االمريکيون نظامها االسالمی .وسوف لن تتحسن هذه العال

يتخذون سياسات هوجاء ويتدخلون فی شؤون ايران الداخلية ويتوقعون من 

 اهدافهم االستعمارية .  شروطهم ولالرضوخ المسؤولين االيرانيين 
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في القرن الثامن عشر بداية العالقات بين ايران والواليات المتحدة الفصل االول :

 للميالد

( في بداية القرن 4سافر الميرزا ابو الحسن خان إيلجي سفير ايران في بريطانيا )

( الى الواليات المتحدة ليرى القارة الجديدة.وفي نفس 4432-4422التاسع عشر )

الوقت نزل أول أمريكي كان يريد التجارة مع الدول االسيوية في سواحل الخليج 

عة من المبشرين  االمريكيين ايران قبل الفارسي وهو جاستين بركينز .و وصلت جما

( بدأ 0سية بين البلدين ، ليبدأوا التبشير الديني في هذا البلد. )دبلومااقامة عالقات 

خالفا لسياسة بالدهم التي  4400هؤالء نشاطهم الديني في شمال غرب ايران سنة 

 كانت تتبع سياسة خارجية منعزلة .

( رئيس وزراء ناصر 0الملقب بـ " أمير كبير" )كان الميرزا محمد تقي خان فراهاني 

الدين شاه القاجاري أول مسؤول ايراني فتح باب العالقات مع الواليات المتحدة 

.وكان امير كبير يريد بناء قوة بحرية قوية في الخليج الفارسي ولكنه لم يكن يعتمد 

ان كاركر مد خعلى البريطانيين.فقد كتب كتابا الى سفير ايران في اسطنبول مير مح

يطلب  منه ان يلتقي الممثل السياسي للواليات المتحدة في العاصمة التركية ويجري 

. تم اللقاء في اكتوبر )تشرين االول ( سنة بين البلدين ويعقد معاهدة معه مباحثات 

معاهدة صداقة وتعاون بحري  بينهما في    ووقعت ايران والواليات المتحدة  4434

للواليات المتحدة ان يكون ايران بموجبه في قسطنطينة ،  تسمح  4431ديسمبر  40

 لها تواجد في الخليج الفارسي وان تفتح قنصلية لها في مدينة بوشهر )جنوبيکون 

قات (.وكان هذا االمتياز تستفيد منه فقط بريطانيا من قبل وبذلك بدأـ العالايران 

                                                             
 4

هجرية.لقب بميرزا ابو الحسن خان شيرازي ايلجي وعين من  4010هجرية وتوفي في  4402ابو الحسن خان شيرازي سياسي ودبلوماسي ايراني عاش في العصر القاجاري .ولد سنة 

)كتاب  ر السفارة البريطانية في طهران . الف كتاب حيرت نامه هجرية وتوجه الى بريطانيا بصحبة جيمز موريه سكرتي 4001جانب فتحعلي شاه قاجار  سفيرا اليران في بريطانيا سنة 

 تحدث فيه عما شاهده في بريطانيا خالل توليه منصب السفير االيراني .الحيرة( 

ان االيرانيين في هذه الحلقة . وعرف عنه بانه ك وخالل تواجده في لندن التحق بالماسونية البريطانية وبعد عودته الى ايران اسس حلقة الماسونية في ايران وادخل عدد كبير من السياسيين

 عاما مرتبا من السفارة البريطانية في طهران ازاء خدماته لبريطانيا . 03يتلقي مدة 

 هجرية منصب سفير ايران في بريطانيا وكان في نفس الوقت سفيرا اليران في  الدولة العثمانية والنمسا وفرنسا . 4001و 4000كما انه تولي بين سنة  

هجرية عين وزيرا  4012عودته الى ايران سنة  بعد عودته الى ايران في انتهاء مهامه الدبلوماسية  توجه الى روسيا ووقع معها معاهدة غولستان وعمل سفيرا اليران في روسيا وبعد

من جديد وزيرا  4031وقع ميرزا ابو الحسين شيرازي معاهدة تركمن جاي مع الروس وعين سنة  4010شعبان  3اي عشر سنوات.وفي  4032للخارجية واستمر في هذا المنصب حتى سنة 

  هجرية. 4010شعبان  47للخارجية في ايران واستمر خمس سنوات في منصبه وقد توفي في 
 0

  0سيد علي موجاني " بررسي مناسبات ايران وامريكا" ، ص 

م( في قرية هزاوه التابعة لمدينة اراك )وسط(  وهو أحد روساء الحكومات في عصر ناصر الدين شاه 4427)  4441ميرزا محمد تقي خان فراهاني المشهور باسم امير كبير ولد سنة 0 

شهرا وقد اسس ثانوية دار الفنون  00شاه  وقتل اثر وشاية بحقه بعد نفيه الى مدينة كاشان ودفن في مدينة كربالء . عرف باصالحاته خالل تروسه الحكومة التي دامت القاجاري تزوج شقيقة ال

 والرشوة واجري اصالحات في الشوون المالية. وهي اول ثانوية عصرية انشأت في  طهران ، كما اسس صحيفة سميت باسم "وقائع اتفاقية"  ، كما حارب الفساد االداري 
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السياسية بين ايران والواليات المتحدة رسميا . توفي امير كبير بعد شهر من التوقيع 

. بعد وفاة امير كبير ، وفي عهد اقا خان  هذه المعاهدة على المعاهدة ولذلك لم  تنفذ 

( على ايران وسلخوا 1نوري رئيس الوزراء فرض االنجليز معاهدة باريس )

انستان جزءا من االراضي االيرانية.ولهذا السبب اصدر افغانستان منها ، وكانت افغ

ناصر الدين شاه الى سفرائه في اوروبا وهم ميرزا قاسم خان والي الحاکم القاجاری 

في بطروسبورغ والميرزا احمد خان في اسطنبول وجان داود خان في فيينا بدراسة 

ت مع الدبلوماسيين اقامة عالقات مع الواليات المتحدة من جديد ، وان يجروا اتصاال

  اهاالمريكيين .ونتيجة لهذه االتصاالت قبلت الواليات المتحدة طلب ايران ووقعت مع

معاهدة للتعاون المشترك في بطرسبورغ  لتكون بعيدة عن انظار البريطانيين 

 والفرنسيين وحتى ال تقوما باالخالل بالمعاهدة.

في  لها ةاليات المتحدة ان تفتح سفاروبعد التوقيع على المعاهدة ، طلبت ايران من الو

طهران .وكان هدف ايران من ذلك ان يكون ذلك سدا أمام مطامع روسيا وبريطانيا 

نا الفتتاح السفارة  .لقد رحب الكونغرس االمريكي بالطلب االيراني وأصدر إذ

 االمريكية في طهران .

م (  .فقد عين 4440هجرية ) 4022بدأت العالقات الدبلوماسية  بين البلدين سنة  

اول سفير امريكي في  طهران   4440الرئيس االمريكي جستر ارتور الن في يناير 

في بداية وصوله الى طهران اثناء بنجامين (.وقال 3وهو صموئيل غرين بنجامين )

لقائه بحاكم ايران ناصر الدين شاه :" ندعو الى اقرب واسلم العالقات المتبادلة 

بصورة دائمة ".ورد عليه الشاه بالقول: " انقلوا الى حكومتكم  والمفيدة بين البلدين

بامتن السبل بان الحكومة االيرانية ترغب ان تبقى السفارة االمريكية دائمة في ايران 

".بقي السفير االمريكي عدة اعوام في ايران بعد ذلك سلم السفارة الى فردريك 

                                                             
م ، بعد خالفات بين ايران وبريطانيا بشأن هرات . فقد احتلت بريطانيا اجزاء من جنوب ايران )مينائي  خرمشهر وبوشهر وجزر جنوب  4437عقدت معاهدة باريس في شهر مارس اذار 1 

من ايران  واعترفت ايران بوجود دولة  4410دة باريس وغض النظر عن مدينة هرات التابعة لها وقد سلخت مدينة هرات سنة  ايران (  واجبرت ناصر الدين شاه القاجاري على قبول معاه

 افغالنستان . 

ن" ايران ام مهمته كتابا بعنووكتب في ختا 4423الى  4420صموئيل غرين بنجامين اول سفير امريكي يعين رسميا في ايران وقد استغرقت مهمته في ايران نحو اربع سنوات من سنة 3 

حدة الواليات المتفي لندن وترجم الى الفارسية. كان صموئل غرين من المستشرقين االمريكيين وكان قد اجري بحوثا حول الشرق . وبعد انتهاء مهمته عاد الى  4447وايرانيون " طبع سنة 

اليراني في المجتمع افی کتابه ووصوله اليها عن طريق البحر واستقباله من قبل المسوولين االيرانيين كما انه تناول  ومارس حياته العادية .فالمولف تحدث في كتابه عن توجهه الى ايران

ايران  جم الفحم والحديد فييرانيين مشيرا الى  مناعصره والمصادر الطبيعية في ايران وجمال الطبيعة في شمال ايران كما تحدث عن العاصمة طهران ايام اقامته فيها والي عادات وتقاليد اال

 الوروبيةا ويتوقع ان تصبح ايران مثل الدول الصناعية.كما تناول السفير االمريكي حالة الهدوء في ايران مقارنا ايران بالدول الصناعية االوروبية التي يصفها بالدول التي تعاني من الصخب 
ايران وخاصة رجال الحكم  تاه القاجاري  وعائلته وشرح تاريخ الحكم القاجاري في ايران وتناول الشخصيات التي حكم.وتناول صموئل في كتابه حياة الملك االيراني ناصر الدين ش

 .   (440 – 14، ص محمودمحمود –انگليس والوزراء  فيها وامراء البالط القاجاري ) روابط ايران و
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ات من اقامة عالقات وينستون الذي تولى المنصب شهرين فقط.بعد ست سنو

دبلوماسية مع الواليات المتحدة ووصول اول سفير للواليات المتحدة الى طهران ، 

(  الى الواليات المتحدة 1توجه حاج حسين قلي خان صدر السلطنة معتمد الوزراء )

النه كان قد عاد  توا من ( حاج واشنطن ـ ) .وقد لقب السفير ب 4444في اكتوبر 

 . لحرام بيت هللا ازيارة 

 موقف الواليات المتحدة من الثورة الدستورية 

اتخذت الواليات المتحدة موقف الصمت وسياسة الحياد تجاه الثورة الدستورية ) 

( ، ولكن العديد من االمريكيين كانوا ينشطون ثقافيا ودينيا في 7( )4021المشروطة 

لموقف االمريكيين وقعا ايران ودعموا الثورة الدستورية وتعاونوا مع الثوار .وكان 

ايجابيا على االيرانيين . و قتل أحد االمريكيين واسمه هوارد باسكرويل وهو خريج 

جامعة برينستون  أثناء الثورة في مدينة تبريز ودفن بالقرب من القنصلية االمريكية 

( .ولكن السفير االمريكي رفض استقبال اي الجيء في السفارة 4في مدينة تبريز  )

لم يكن موقفه من الثورة الدستورية ايجابيا.هذا في الوقت الذي رحبت فيه وبذلك 

الصحافة االمريكية باحداث الثورة الدستورية . وقد اهتم البرلمان االيراني الذي كان 

يسيطر عليه الثوارباالمريكيين النه لم يكن لهم ماض استعماري .واثر طلب الحكومة 

طوير وتحسين االقتصاد االيراني  ، ارسلت الواليات االيرانية  من الواليات المتحدة ت

المتحدة وفدا اقتصاديا برئاسة مورغان منتو مستو الى ايران ولكن الوفد لم يوفق في 

مهمته بسبب العقبات التي وضعها الروس والبريطانيين في طريقه ، و طرد الوفد من 

ي كان يديره الثوار ايران .وعندما قرر محمد علي شاه القاجاري حل البرلمان الذ

كتب سفير الواليات المتحدة الي وزير خارجيته بان ايران تواجه الفوضى ، وطلب 

من الوزير ان يحدد سياسة بالده من الوضع في ايران .رد وزير الخارجية االمريكي 

عليه بأن وصف الحركة الوطنية االيرانية بانها ذات طابع تخريبي وفوضوي وقال: 

مريكية ال يمكنها ان تعترف بالحركات المخربة والفوضوية اال اذا " ان الحكومة اال

                                                             
له في واشنطن وقد اعيد الى طهران بسبب قيامه بذبح شاة يوم عيد االضحي  الوزراء الملقب بـ )حاجي واشنطن ( ممثالحسين قلي خان معتمد  4444عين ناصر الدين شاه القاجاري سنة 1 

ربة خطوةوجهت ضفعلته وقال له بان هذه ال في شرفة فندق في لندن حيث اثارت خطوته هذه الصحافة البريطانية واستدعي علي اثرها من جانب الحاكم االيراني الي طهران الذي انبه علي

 حيث تولي منصبه اقل من عام عاد بعدها الى ايران .  4007وتوفي سنة  4410كبيرة لسمعة ايران عند االوروبيين . ،ولد في طهران سنة 

رية في البالد وقد اضطر الشاه الى الموافقة على في ايران في عهد مظفر الدين شاه القاجاري اذ طالب الشعب باقامة حكومة دستو 4021الثورة الدستورية أو " المشروطة " وقعت سنة 7 

 تشكيل اول برلمان منتخب من الشعب  وتدوين اول دستور للبالد.  

 .47جون دي استمبل ، درون انقالب ايران ، ص4 
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تولى قادة هذه الحركات السلطة وعلى هذا نوصيكم ان ال تتدخلوا مطلقا في الشأن 

 االيراني".

بدأت الحرب العالمية االولى واتخذت ايران موقف الحياد في الحرب .ولكن الحياد 

ن اثار الحرب . وفي هذه االثناء وصل االيراني قد تم نقضه ولم تسلم ايران م

السفيراالمريكي  الجديد كالدول الى طهران .وسعى السفير الي اقناع الحكومة 

االيرانية  بالدخول في الحرب لصالح الحلفاء.وكان هدف السفير االمريكي هو توجيه 

ضربة الى مصالح الروس والبريطانيين . وقد نشر السفير بيانا اعلن فيه معارضته 

( بين وثوق الدولة والسر برسي كوكس وقد وضعت  ايران 0) 4040لعقد اتفاقية 

 تحت الحماية البريطانية .

وفي نفس الوقت شكلت لجنة برئاسة السفير االمريكي في طهران وكانت تضم عددا 

من رجال الدين االمريكيين وبدأت نشاطها بين المواطنين االيرانيين الذين كانوا 

 حرب والجوع واالمراض الُمعدية .يعانون ويالت ال

شكلت لجنة في نيويورك باسم لجنة المساعدة االيرانية االمريكية  4044وفي سنة 

وتولت جمع المساعدة للشعب االيراني .وبعد انتهاء الحرب العالمية االولى وبعد ان 

 فاكتسبت  ايران اهمية من وجهة النظر  الجغرافية السياسية في المنطقة وبعد اكتشا

النفط في مناطق من ايران زادت رغبة الواليات المتحدة في التواجد في الحياة 

السياسية في ايران ،  ولم تخف الشركات النفطية االمريكية رغبتها للحصول على 

امتيازات نفطية في ايران وفي الطرف المقابل ، كان لرجال الدولة االيرانيين الرغبة 

مع االمريكيين .وقد اصدر مجلس الشورى الوطني في عقد اتفاقيات في مجال النفط 

اذنا لعقد اتفاقية نفطية بين الحكومة االيرانية وعدد من  4004االيراني  سنة 

الشركات االمريكية الستخراج النفط في شمال ايران ولكن لم تتخذ اية خطوة عملية 

 في هذا المجال.

                                                             
الدولة  وعن الجانب البريطاني السر برسي  وثوق الوزراء رئيس  بين الحكومتين  االيرانية والبريطانية وقعها عن الجانب االيراني 4040وقعت االتفاقية في التاسع من اب اغسطس  .0

الدول قية اثر معارضة البرلمان في الداخل وكوكس .وبموجب هذه االتفاقية فقد وضعت جميع شوون ايران المدنية والعسكرية تحت اشراف المستشارين البريطانيين. وقد علق العمل باالتفا

 لمتحدة وفرنسا . االجنبية ومنها روسيا والواليات ا
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الوفود الدينية االمريكية ( الحكم في ايران ، كانت 42وتزامنا مع تولي رضا شاه )

تنشط في شمال غرب ايران وتعمل على تشجيع المسلمين على اعتناق  المسيحية . 

وافادت التقارير المرفوعة من مدينة ارومية االيرانية بان الدكتور باكارد رئيس الوفد 

الديني االمريكي بذل جهودا حثيثة في اثارة الخالف بين المسلمين و المسيحيين نظرا 

 ماضيه ونشاطه في اوروبا .ل

وبسبب تدهور الوضع االقتصادي في ايران،   قرر مجلس الشوري الوطني 

)البرلمان (  ، الطلب الى الواليات المتحدة الرسال وفد استشاري  مالي الى ايران  

وقد وافق الرئيس االمريكي علي ارسال وفد امريكي برئاسة مورغان شوستر الى 

 ايران  .

تريد  ان تواجه نفوذ روسيا وبريطانيا عندما طلبت من الواليات المتحدة كانت ايران 

ارسال وفد مالي الى طهران وان تورط الواليات المتحدة في القضايا السياسية في 

ايران ولكن وجود الوفد االمريكي في ايران اثار الروس والبريطانيين الذين 

ان بعد تسعة اشهر من االقامة عارضوا وجود شوستر واجبر االخير علي مغادرة اير

 (.44) ها في

( وصل وفد امريكي 4001-4000) 4020الى 4024وفي عهد رضا شاه اي بين 

اقتصادي برئاسة ارتور ميلسبو الى ايران لكي يعمل على تحسين  االقتصاد االيراني 

ولكنه لم يوفق في عمله الن الحكم قد تغير وقد ادى الخالف بين ميلسبو  و رضا شاه  

الى فسخ العقد مع الوفد.ولم يولي رضا شاه اهتماما بالوفد االمريكي نظرا لعالقاته مع 

 البريطانيين . 

اثر اعتقال السفير االيراني في الواليات المتحدة عبد الغفار خان  وتوجيه تحذير من 

 فی الصحافةنشر مقال ضد رضا شاه بعد وزير الخارجية االمريكي الى السفير و

 4004-4001توترت العالقات بين البلدين وتم تعليق العالقات في  ،االمريکية 

 4004وبقي موظف امريكي واحد في السفارة االمريكية في طهران . وفي سنة 

                                                             
(  ايران شمال) مازندران لمحافظة التابعة االشت في 4477 -اذار-مارس 43 في(   شاه ورضا سبه وسردار ميربنج خان ورضا ، خان رضا)  منها القاب بعدة عرف الذي شاه رضا ولد42 

 4014 حتى 4003 في و 4003 حتى للوزراء رئيسا قاجار شاه احمد الملك قبل من كلف ثم ومن للحرب وزيرا واصبح 4000 فبراير 00 في القاجاريين بحكومة اطاح عسكري انقالب قاد.

 . 4011 يوليو-تموز01 في جوهانسبورغ في وتوفي افريقيا  جنوب الى ونفي التنحي الى ايران احتالل بعد 4014 عام اضطر وقد.  ديكتاتوريا حكما ايران حكم

  .14دوران بهلوي ، ص مروري بر سياست خارجي ايران در 44 
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توجه المسؤول في وزارة الخارجية االمريكية واالس مري الى طهران وقدم من 

ثر ذلك  اعيدت جانب الرئيس االمريكي روزفلت اعتذارا الى الحكومة االيرانية وا

 العالقات الدبلوماسية  بين البلدين من جديد.

،  وأعلنت ايران عن حيادها 4000أغسطس  –ب آبدأت الحرب العالمية الثانية في 

في هذه الحرب مثلما فعلت  في الحرب العالمية االولي .ولكنها  تعرضت لهجوم 

 7الهجوم على ايران في الحلفاء رغم إتخاذها موقف الحياد.بدأت قوات  الحلفاء 

واحتلت القوات الروسية والبريطانية واالمريكية ايران .   4014سبتمبر  –ايلول 

رضا   یاقتربت القوات الروسية من طهران .وكان عل 4014ايلول سبتمبر  0وفي 

شاه بسبب تعاونه مع المانيا النازية ان يرحل من ايران.ولم يكن لدى الشاه اي حيلة ، 

اكما اليران من جانب االنجليز ولما لم يكن بامكانه مواصلة خدماته النه نصب ح

لالنجليز نُحي جانبا .لم يكن امام رضا شاه اال الخروج من ايران وقد خطط االنجليز 

 ةألن  يتوجه رضا شاه الى الهند و أخبر بهذا القرار البريطاني واعدت باخر

رئيس وزرائه محمد علي فروغي بريطانية لنقله الى هناك .و ارسل رضا شاه يطلب 

وعند حضوره طلب منه أن يكتب كتاب استقالته لتقرأ في البرلمان وأن يعين  مكانه 

نجله محمد رضا . وهكذا ركب رضا شاه سيارته وحيدا وتوجه الى اصفهان قبل 

وصول القوات الروسية الى طهران ومن هناك توجه الى ميناء بوشهر ليستقل 

ى الهند ولكن الباخرة بدال من أن تتوجه الى الهند توجهت الى الباخرة المتوجهة ال

وبعد فترة من االقامة فی جزيرة موريس طلب رضا شاه من جزيرة موريس 

بسب تردی الطقس فی الجزيرة وقد نقل جنوب افريقيا االنجليز ان ينقلوه الی 

ياته ححيث  قضي بقية االنجليز رضا شاه الی عاصمة جنوب افريقيا جوهانسبورغ 

 في  العاصمة جوهانسبورغ.

لم يخطر على بال رضا شاه بانه سيواجه هذا المصير،  إذ أنه حكم ايران حوالي 

عشرين عاما حكما ديكتاتوريا وإستبداديا ،  وقد عامل  رضا شاه معارضيه معاملة 

فضة وكان مصيرهم السجن والنفي والقتل واإلعدام و فرض على الشعب أفكاره 

معتقداتهم وفرض السفور على النساء ونزع عنهن الحجاب عنوة  راءه وعارضآو

 تأسيا بصديقه التركي كمال اتاتورك .
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بعد مغادرة رضا شاه ايران ، لم يكن االنكليز راغبين في أن يتولى إبنه محمد رضا 

السلطة بعد أبيه ولكن محمد رضا حاول إقناع االنكليز والروس بأنه سيضمن 

ما  وافقوا على توليه الحكم .ولكن الروس والبريطانيين كانوا مصالحهم في ايران إذا 

يفضلون أن يكون محمد رضا ملكا دون أن يكون حاكما على ايران وكانوا يرغبون 

ان يكون رئيس الوزراء هو الحاكم في ايران وأن ال يتدخل محمد رضا في شؤون 

 ( . 40الحكم.)

في ايران ، وكان محمد رضا بهلوي كان سفيرا بريطانيا وروسيا لهما الكلمة الفصل 

يأمل ان تقبل بريطانيا وروسيا ببقائه وحكمه على ايران ، ولكنه لم يكن يملك اي 

وسيله مقابل قوة البريطانيين والروس حيث كانت قواتهما والقوات االمريكية تحتل 

 ايران .

 يرانوقع البريطانيون والروس واالمريكان على معاهدة تتضمن خروج قواتهم من ا

بعد ستة أشهر من إنتهاء الحرب .عارض البرلمان االيراني المعاهدة ولكن رئيس 

الوزراء محمد علي فروغي تمكن من أخذ موافقة البرلمان ووقع المعاهدة وزير 

الخارجية االيراني وسفيرا بريطانيا وروسيا . وأرسل رئيس الوزراء االيراني برقية 

فلت وقعها الشاه محمد رضا بهلوي  ليضمن الى الرئيس االمريكي فرانكلين روز

 .4010شباط  -فبراير 00موافقة االمريكان على المعاهدة. .وكان تاريخ البرقية 

بعد اسبوع ، رد الرئيس االمريكي فرانكلين ثيودور روزفلت على برقية الشاه محمد 

ان ررضا بهلوي معربا عن سروره بتوقيع المعاهدة الثالثية التي ضمنت استقالل اي

 موكدا على الصداقة القديمة التي تربط البلدين ايران والواليات المتحدة .

امتعض البريطانيون من خطوة رئيس الوزراء االيراني محمد علي فروغي وبرقية 

الشاه الى روزفلت الن هذه البرقية كانت بمثابة فتح الباب أمام االمريكان في ايران 

و  4010شباط  –فبراير  02من منصبه في .و اضطر فروغي الى تقديم استقالته 

اختيرعلي  سهيلي رئيسا للوزراء ولكنه اضطر الى االستقاله ليتم تعيين قوام السلطنة 

                                                             
 .4427تاريخ كامل ايران ، ص   40 
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وبذلك أصبح الشاه  4010نوفمبر تشرين الثاني  01رئيسا للوزراء الذي توفي في 

يخ ) تارمحمد رضا وحيدا بعد أن فقد  أحد اكبر داعميه من السياسيين االيرانيين ).

 .(.4424كامل ايران ،)تاريخ ايران الكامل ( ص

كان دخول االمريكيين الى الساحة السياسية االيرانية قد أنقذ الشاه محمد رضا ، إذ 

قرر االمريكان إقامة مركز قيادة لهم في الخليج الفارسي ، وأرسلوا ثالثين الف جندي 

رت ثة جيوش . وبعد أن استقوضابط وخبير وتقني الى ايران التي أصبحت مقرا لثال

القوات األمريكية في ايران قوي نفوذ االمريكان في ايران وكانت هذه فرصة للشاه 

 لكي يعزز عالقته المباشرة مع االمريكان ويقوي مركزه الضعيف.

استغل الشاه محمد رضا بهلوي فرصة عقد أول موتمر قمة لقادة  الحلفاء ) االمريكان 

في ايران ليتصل بهؤالء القادة ويقوي موقعه في حكم ايران. والبريطانيين والروس( 

 -فقد عقد كل من روزفلت وتشرشل واستالين مؤتمرا في طهران في بداية ديسمبر

. وكانت ايران قد أعلنت الحرب على المانيا والتحقت بالحلفاء 4010كانون االول 

عالقات جيدة مع .وبذلك تمكن محمد رضا شاه أن يقوي مركزه في ايران وان يقيم 

 الواليات المتحدة االمريكية .

بدأت صداقة حميمة بين محمد رضا واالمريكيين ودخلت هذه العالقات مرحلة  

جديدة ، وحظي  الشاه  باعتماد السياسيين االمريكيين .وكان يحب الجمهوريين اكثر 

يد  على من الديمقراطيين النه كان بهذا يحقق طموحاته العسكرية .و شد االمريكيون

 محمد رضا ولم يبخلوا عليه باية مساعدات .

خالل الحرب العالمية الثانية ، وبمجرد احتالل االراضي االيرانية من قبل الجيوش 

، وضع االمريكان مشروعا  4011-4010البريطانية واالمريكية والروسية بين سنة 

 بعنوان " سياسة الواليات المتحدة في ايران " 

فلت أول رئيس امريكي يزور ايران .وكانت االدارة االمريكية قد كان فرانكلين روز

مليون دوالر خالل الحرب ضمت اسلحة  12قدمت الى ايران مساعدة تقدر ب 

ومعدات حربية ومواد غذائية ..و اتفق قادة الدول التي احتلت ايران في مؤتمرهم في 

هاء الحرب العالمية طهران  ان تخرج قواتهم من ايران بعد مضي ستة اشهر على انت
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.فقد نفذت كل من الحكومتين البريطانية واالمريكية التزاماتها ووعودها باخراج 

قواتها من ايران، ولكن روسيا لم تخرج قواتها من ايران بذريعة ان اليابان لم تستسلم 

بصورة كاملة لها  .و ردت روسيا على طلب ايران بانهاء احتاللها  بالرفض وابقت 

االراضي االيرانية .وقد تغيرت سياسة الواليات المتحدة حول عدم التدخل  قواتها في

في الشأن االيراني .وكانت مصالح االمريكان قد تباينت مع مصالح الروس في كل 

من اليونان واوروبا الوسطى وايران.ولهذا السبب بدأ الرئيس االمريكي هري 

ايران .و شجع  ضغوطه على روسيا الخالء 4011ترومان في اواخر صيف 

ترومان ايران على تقديم شكوى الى مجلس االمن الدولي بسبب عدم إخالء روسيا  

الذربيجان .وكانت ايران أول دولة تقدم شكوى الى مجلس االمن التي كانت قد 

تأسست توا.ولكن هذه الخطوة لم تفلح ، وحصل تالسن بين وزيري الخارجية 

حول قضية ايران .وهدد ترومان روسيا االمريكي والروسي في االمم المتحدة 

بصورة غير مباشرة بالهجوم النووي ضد بالده.وأخيرا أخلت القوات الروسية 

اذربيجان بعد تعرضها الى ضغوط كبيرة ولعب  رئيس وزراء ايران احمد قوام 

اذربيجان ولم  4011السلطنة دورا في هذا االمر، ودخلت القوات االيرانية  في شتاء 

 مة الحكم الذاتي في كردستان من المقاومة والصمود .تتمكن حكو

خلفت  الحرب العالمية الثانية خرابا هائال في اوروبا واسيا .ونفذت الواليات المتحدة 

خطة مارشال في اوروبا للحيلولة دون نفوذ الشيوعية ودعما لتواجدها واقامة صداقة 

اطق االخرى المبدأ الرابع مع الدول المتضررة في الحرب. كما نفذت في اسيا والمن

من خطة ترومن. بموجب الخطتين  فان  الدول التي شملتها الخطتين حصلت على 

مساعدات مالية وفنية وصناعية وعسكرية كثيرة حتى تقوم ببناء ما دمرته 

الحرب.وكانت ايران اول دولة في الشرق االوسط تحصل على مثل هذه المساعدات 

مان في ايران كان جزءا من " ادارة التعاون الدولي " أو .فالمبدأ الرابع من خطة ترو

الوكالة االمريكية للتطوير الدولي" وكانت تدار بعنوان دائرة التعاون الفني وهيئة 

النشاطات االمريكية في ايران.و ركزت هذه المنظمة االمريكية وكانت اكبر منظمة 

 ال الزراعة والتدريب .وقدمتفي العالم نشاطاتها على تقديم المساعدات الفنية في مج

المنظمة مساعدات كبيرة  وقروض الى القطاعات الصناعية والطرق والمطارات 
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والزراعة  الى ايران كما قدمت مساعدات على شكل قروض لشراء االسلحة.والجدير 

باالشارة ان الواليات المتحدة لم تكن ترغب تقديم مساعدات مالية كبيرة  الى ايران  

كتفت بتقديم مساعدات فنية وصناعية لها ، وكانت تعتقد بان االموال التي وكانت قد ا

تقدمها اليران سوف تذهب الى جيوب المسؤولين وال تصرف ضمن المخطط. ولكن 

المسؤولين االيرانيين والشاه محمد رضا نفسه اصر على االمريكيين تقديم 

ركز الشيوعية اي روسيا المساعدات الى ايران متذريعين بان ايران تقع الى جوار م

واذا ما وقعت حرب ، فعلى ايران ان تدافع عن نفسها وعن مصالح اوروبا .ولهذا 

اجبر االمريكيون على ارسال المساعدات الى ايران وهذه المساعدات أخذت ابعاد 

واسعة بعد سقوط حكومة محمد مصدق .وتزامنا مع تنفيذ خطة المساعدات االمريكية 

دد كبير من المستشارين االمريكيين ليقدموا مساعداتهم في ، وصل الى ايران ع

المجاالت الثقافية والمالية والعسكرية والصناعية وكان لوصول المستشارين 

 االمريكيين اثارا سيئة على ثقافة المجتمع االيراني.

لم يكن منح امتياز النفط الى شركة نفط ايران وبريطانيا ايام حكومة القاجاريين ، 

به في ايران ، حيث ان النفط لم يكن قد حصل على مكانته واهميته في ذلك مرحبا 

منح ايران اهمية ومكانة كبيرة لما  4027الوقت.ولكن اكتشاف النفط في ايران سنة 

له من اهمية تجارية واقتصادية.وكانت ايران اول دولة اسيوية يكتشف فيها النفط . 

ادا كبيرا على النفط في  الحصول على وبعد وصول رضا شاه الى الحكم اعتمد اعتم

ميزانية حكومته .وقد بدأ بعد اكتشاف النفط بناء سكك الحديد والطرق والمصانع 

والمدارس والجامعات .وكان رضا شاه يحتاج الى المال من اجل  تنفيذ خطته لجعل 

ايران بلدا صناعيا .وكان  النفط االيراني في جميع مراحله االكتشاف واالستخراج 

واالستثمار في يد شركة النفط االيرانية البريطانية.ولم تكن للحكومة االيرانية أي 

سيطرة على النفط  وكانت الشركة تدفع للحكومة االيرانية  سنويا ستمائة الف جنيه 

استرليني .لم يقبل رضا الشاه هذه الكمية الضئيلة من المال بل مزق االتفاقية الموقعة 

االيرانية البريطانية ولكنه السباب لم يعرفها المؤرخون ،   بين ايران وشركة النفط

حتى  4000وافق على اتفاقية اخرى لم تكن تختلف عن االولى كثيرا وذلك سنة 

 نهاية حكومته حيث اجبر على مغادرة ايران . 
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  تعزيز النفوذ االمريكي في ايران

اثمرت جهود البريطانيين في ايران عن محادثات بين الحكومة االيرانية وشركة 

بين الجانبين  4000النفط البريطانية  وادت الى التوقيع على ملحق التفاقية سنة 

 ولكن البرلمان االيراني عارض التوقيع على الملحق 

ملوها التي تحبعد الحرب العالمية الثانية ، ضعفت قوة البريطانيين إثر االضرار 

نتيجة الحرب وبالعكس قوي نفوذ االمريكان بسبب عدم الحاق خسائر بهم نتيجة 

الحرب العالمية الثانية ، لذلك حاولوا التغلغل في بلدان الشرق االوسط وخاصة في 

ايران ولكن البريطانيين حاولوا الحد من نفوذ االمريكان في ايران الن تغلغل 

هم . تقرب الشاه محمد رضا بهلوي لالمريكان ظنا منه االمريكان كان يحد من نفوذ

أن إعتماده على االمريكان سيزيد من قوته ويتمكن من مواصلة حكمه ، ولكن 

البريطانيين كانوا مستائين من تقرب الشاه لالمريكان ، لذلك زار وزير الخارجية 

دعاهم الى البريطاني أنطوني ايدن ايران والتقي عمالئه ومنهم سيد ضياء الدين و

الضغط على الشاه لتعزيز عالقاته مع البريطانيين وقد اضطر الشاه الى السفر الى 

 . لندن وازالة سوء الفهم بين الجانبين

ومع ان العالقات االيرانية البريطانية عادت الى عهدها القديم ، ولكن النفوذ 

ية للحكومة االيراناالمريكي زاد في ايران نظرا لتقديم االمريكان مساعدات اقتصادية 

وتعززت العالقات االقتصادية بين البلدين ودخل المستشارون العسكريون الى ايران 

  .وتغلغلوا في الجيش ووصلوا الى القيادة العامة للجيش االيراني

 

  تاميم النفط االيراني

)المسماة  4000احتج أعضاء البرلمان االيراني على التوقيع على ملحق إتفاقية 

ة دارسي ( بين الحكومة االيرانية وشركة النفط البريطانية ، ذلك الن هذا باتفاقي

 الملحق كان يضر بمصالح ايران ويخدم المصالح البريطانية .
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بين حكومة رضا شاه وشركة  4000أيار  04وكانت اتفاقية دارسي قد وقعت في 

ثمار استالنفط البريطانية  وبموجب هذه االتفاقية فان بريطانيا حصلت علي حق 

م .و صادق مجلس الشوري الوطني االيراني 4000مصادر النفط االيرانية حتى سنة 

علي االتفاقية ومنع رضا شاه الحديث عن النفط وعن اتفاقية دارسي في االوساط 

الشعبية وفي الصحافة وفي البرلمان.وطبقا لهذه االتفاقية فان بريطانيا كانت تدفع 

شلينغات ومبلغ الصحاب االسهم .وكانت  1من النفط اليران مقابل استخراج كل طن 

الشركة البريطانية طبقا لهذه االتفاقية معفاة من الضرائب ولم يكن عليها ان تقدم 

 حساباتها الى الحكومة االيرانية باعتبار ان حساباتها سرية..

تموز  47وقد وقع ممثلو الشاه محمد رضا بهلوي وشركة النفط البريطانية في 

حصلت ايران مقابل كل طن من النفط ست شلينغات  4000لحق التفاقية م 4010

ماليين جنيه  3شلينغات وكان علي الشركة البريطانية ان تدفع اليران  1بدل 

 .  4000استرليني  . و اضطرت الحكومة االيرانية تاييد كل ما جاء في اتفاقية 

ضة البرلمان التفاقية ( النائب في البرلمان اعلن عن معار 40ولكن  محمد مصدق )

وملحقها .و اتحدت القوي االسالمية والوطنية في البرلمان االيراني من اجل  4000

 تأميم النفط وحصل تعاون جيد بين عضوي البرلمان محمد مصدق وآية هللا كاشاني

داعيا الى الغاء كل االمتيازات  4014واصدر اية هللا كاشاني بيانا في شباط )41 . (

ركة النفط البريطانية في ايران .وكان بيان اية هللا كاشاني سببا في الممنوحة لش

اعتقاله ونفيه الى لبنان .وقد استمر نفيه سنة واربعة أشهرولكن تظاهرات خرجت في 

                                                             
 في دراسته واكمل فرنسا في القانون درس ثرية عائلة في طهران في 4440 ايار مايو 40 في(  السلطنة مصدق)  مصدق محمد ولد40 

 في يسالتدر قام ايران الى عودته وبعد ايران في القانون دكتوراه على يحصل ايراني اول وهو القانون في الدكتوراه على وحصل سويسرا

 سنة لنفطا بتأميم وقام للوزراء رئيسا بهلوي رضا محمد الشاه وعينه البرلمان في نائبا اصبح وبعدها طهران في السياسية العلوم مدرسة
 وعاد واعتقل االنقالب نجاح بعد منصبه من نحي وقد 4030 عام اغسطس – اب 40 في ضده عسكريا انقالبا دبروا االمريكان ولكن 4034

 4017 مارس 3 في مصدق محمد توفي وقد العسكري االنقالب من االولى المرحلة فشل اثر هروبه بعد ايران الى بهلوي رضا محمد الشاه

 ( طهران غرب(   سابقا كرج)  البرز محافظة قري احدى في)  اباد احمد في ودفن
 العراق الى توجه عشرة الخامسة وفي رأسه مسقط في االبتدائية المرحلة درس م 4477 سنة طهران في كاشاني القاسم ابو سيد ولد41 

 خامسةال في االجتهاد درجة الى ووصل العلمية الحوزة في دروسه وتلقى النجف في العلمية الحوزه في يدرس كان الذي بوالده لاللتحاق

 العراق من ربه وقد.  اليهم ويسلمه عليه القبض يلقي لمن جائزة عينوا الذين االنجليز ضد العراق في السياسي بدأنشاطه عمره من والعشرين
 سيد مع نتعاو االسالمية القوانين بسن بهلوي رضا محمد الشاه حكومة طالب وقد البرلمان بدخوله السياسي نشاطه واستأنف ايران الى وجاء

 حق عن ودافع لسطينف في البريطانيين سياسة وادان فلسطين بتقسيم المتحدة االمم قرار عل واحتج الفلسطينيين دعم في صفوي نواب مجتبى

 وقد ايران في البريطانية القوات جانب من البرلمان اعضاء من 411 مع كاشاني اعتقل. الفلسطينيين على اليهود بعدوان وندد الفلسطينيين

 41 في توفي.  مصدق محمد الوزراء رئيس مع اختلف.  4032 4011 و 4011 سنة في اعتقل.   الثانية العالمية الحرب بعد عنه افرج
 .  طهران جنوب ري في ودفن 4010 مارس
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طهران تدعو الى عودة اية هللا كاشاني الى الوطن وقد اضطرت حكومة حسن علي 

دة الى ايران.وقد عاد اية هللا منصور الي الغاء قرار النفي وقدمت دعوة له للعو

 (43( .)4032حزيران  42)  4000خرداد  02كاشاني الى ايران في 

(   4032اكتوبر  40) 4000مهر  02قام عضو البرلمان محمد مصدق  في 

، واقترحت   4000بمساءلة الحكومة ولكن الحكومة اعلنت تأييدها لملحق اتفاقية 

دق تأميم صناعة النفط وقام علماء الدين بقيادة االقلية في البرلمان برئاسة محمد مص

 .آية هللا كاشاني بتأييد التأميم وطالبوا الشعب تاييد هذه الخطوة

تعززت خطوات اعضاء البرلمان من اجل تأميم صناعة النفط االيراني ولكن 

بريطانيا وعمالئها في الداخل عملوا على احباط مساعي التأميم ووضع البريطانيون  

تحت ضغط شديد واغلقوا مصرفين لهم في ايران وطالبوا الحكومة االيرانية ايران 

اعادة مليون جنيه استرليني من الودائع البريطانية  ودعوا التجار االيرانيين الی 

مليون  432تسديد ديونهم للبنوك البريطانية وسحبت شركة نفط الجنوب البريطانية 

عارضت حكومة رئيس الوزراء حاج علي تومان من التداول في السوق االيرانية .و

( تأميم صناعة النفط مؤكدة على ان ايران ليس بامكانها إدارة مصنع 41رزم آرا )

 لالسمنت فكيف يمكنها ادارة صناعة النفط ؟

 را آرزم  تغتال رئيس الوزراء االيراني" فدائيو االسالم " جماعة 

صناعة النفط وقعا كبيرا على كان لمعارضة رئيس الوزراء حاج علي رزم آرا تأميم 

( بقيادة السيد نواب  47القوی الوطنية واالسالمية ، فقد قامت جماعة فدائيو االسالم )

                                                             
 43. 70بيست سال تكابوي اسالم شيعي در ايران ) عشرون سنة من تحرك  االسالم الشيعي في ايران(  ،ص 43 
 العسكرية الكلية في ابنه ادخل السبب ولهذا القزاق جيش في ضابطا والده وكان طهران في 4024 في ارا رزم علي حاج الجنرال ولد41 

 االيراني الجيش الركان رئيسا وعين لواء رتبه الى ووصل العسكرية المراتب في وتدرج ايران الى وعاد فرنسا في عسكرية دةورة وتلقي

 الدكتور ومنهم  عارضوه البرلمانيين من عددا ولكن االيراني البرلمان طلب علي بناء للوزراء رئيسا 4032 حزيران في ارا رزم عين
 تاميم ان يطانيابر واعلنت النفط صنلعة بتأميم االيراني البرلمان بقرار  بريطانيا تقبل لم النفط لتاميم معارضا اعتبره الذي مصدق محمد

  4034 اذار – مارس 1 زوفي النفط تاميم لمعارضته بالخيانه ارا رزم وصف وقد االيراني االيراني النفط

 البرلمان صادق التالي اليوم وفي. االسالم فدائيي مجموعة اعضاء احد واغتاله طهران في الشاه مسجد في  الوزراء رئيس اغتيل -47
    .النفط صناعة تاميم علي االيراني

 مرالع من يبلغ للعلم طالبا وكان"  صفوي نواب" بـ الملقب لوحي مجتبى  مير سيد يد علي 4013 سنة االسالم فدائيو جمعية تاسست44 

 لها سبيال المس العمل االسالم فدائيو جمعية اتخذت.  ايران في نشاطاتها بدأت وايديولوجية دينية جماعة اول وهي  عاما وعشرين اثنين

 يدس والدكتور(   الشاه وزراء رئيس)  ارا رزم علي الحاج والفريق هجير الحسين وعبد كسروي احمد  العلماني الكاتب  باغتيال وقامت
 ادةق علي القبض القي وقد يقتل لم الذي(. الشاه وزراء رئيس)عالء وحسين(  مصدق محمد الدكتور حكومة خارجية وزير)  فاطمي حسين
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( بالتخطيط الغتيال رئيس الوزراء رزم آرا بسبب معارضته لتأميم 44صفوي ) 

صناعة النفط ودفاعه عن المصالح النفطية البريطانية في ايران . فقد اطلق خليل 

( النار على رئيس   4034مارس 7) 4000اسفند  41عضو الجماعة يوم  طهماسبي

الوزراء رزم آرا وأرداه قتيال، وبذلك حال دون قيام الحكومة بمنع تأميم النفط 

 .االيراني

فاغتيال رزم آرا شدد من عزيمة الشعب واصراره على تاميم صناعة النفط وقد 

(على تأميم  4034مارس  43)  4000اسفند  01صادق البرلمان االيراني يوم 

صناعة النفط وبذلك تمكن الشعب االيراني من السيطرة على صناعة النفط ونجح 

نواب االقلية في المصادقة على القرار وهزم اغلبية اعضاء  البرلمان الذين كانوا 

 . يعارضون هذه الخطوة

يدعون  ذين كانواكان  موقف االمريكان من تأميم النفط مثيرا للتساؤل. فاالمريكيون ال

الدفاع عن الحريات  كان عليهم ان يدافعوا عن الحركة الوطنية االيرانية ولكنهم لم 

يفعلوا .فالحكومة االمريكية اتخذت ثالثة مواقف متناقضة: ففي البداية دافعت عن 

الحكومة الوطنية االيرانية ، وضغطت على بريطانيا ولكنها بعد ذلك ظهرت بمظهر 

جانبين الى المصالحة، وفي النهاية اقنعت بريطانيا الحكومة الوسيط ودعت ال

االمريكية بان خطوة الحكومة االيرانية في تأميم صناعة النفط ستضر بمصالح 

 بريطانيا والواليات المتحدة.

                                                             
 االحكام ونفذت ضدهم  االعدام احكام وصدرت عجل علي هوالء وحوكم طهماسبي وخليل وواحدي صفوي نواب رأسهم وعلي الجمعية

 .30-37ص ، كسرائي شاكر:  بقلم(  0241-4402)  السياسية والشخصيات االحزاب ، ايران:  كتاب راجع. ) بحقهم

 ودرس طهران في االبتدائية المرحلة درس علمائية عائلة من طهران في 4001 في صفوي بنواب المعروف لوحي مير مجتبى سيد ولد18 

 حجاب بنزع امر الذي شاه رضا حكم ضد الثانوية نفس في تظاهرات اقام وقد طهران  في االلمانية الصناعية المدرسة في الثانوية المرحلة

 صلتح حيث االنكليز ضد مظاهرات تزعم ولكنه( جنوب) ابادان مدينة في االيرانية الوطنية النفط شركة في وعمل. االيرانيات النسوة

 من الهرب ىال  صفوي اضطرنواب  وقد بريطانيا ضد العمال بين خطاب القاء بعد االنكليز والمسؤولين الشركة في العمال بين اشتباكات

 فويص نواب عاد وقد. اساتذتها على والتفسير واالصول الفقه ودرس هناك العلمية الحوزة ودخل االشرف النجف مدينة  الى وتوجه ابادان

 4013 سنة  كسروي احمد  العلماني الكاتب  اغتيال في وشارك(االسالم فدائيو جمعية) اسالم فدائيان جمعية واسس  ايران الى النجف من

 الحسين عبد بهلوي رضا محمد الشاه حكومة في البالط وزير جمعيته اعضاء من عدد مع ليدبر السجن من وخرج عامين لمدة اعتقل وقد

 جمعية في رفاقه من وعدد صفوي نواب على القبض القي وقد.4034  سنة في ارا رزم على الفريق الوزراء ورئيس  4010  سنة هجير

 يناير 47في فيهم االعدام حكم ونفذ فاشلة عالء حسين ايران وزراء رئيس اغتيال محاولة بعد 4033 نوفمبر 00في  االسالم فدائيي

4031 .  
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 محمد مصدق  رئيسا للوزراء

بعد إعدام رئيس الوزراء رزم آرا على يد جماعة فدائيي االسالم شكل حسين عالء 

ومة ولم يتمكن من الغاء قرار تاميم صناعة النفط رغم جهوده الكبيرة وقد الحك

اضطر الى االستقالة و كلف البرلمان محمد مصدق الذي يرجع له الفضل في تاميم 

 . النفط تشكيل الحكومة

شهرا وطلب مصدق من الشاه محمد  43شكل مصدق حكومته واستمرت حكومته 

الدفاع ، لكن الشاه عارض طلبه لذلك اضطر رضا بهلوي ان يتولى بنفسه وزارة 

مصدق الى تقديم استقالته وقد كلف الشاه  قوام السلطنة بتشكيل الحكومة.ولكن الشعب 

عارض تولي قوام السلطنة رئاسة الحكومة وعارض اية هللا كاشاني بشدة تولي قوام 

 يستقل  السلطنة رئاسة الحكومة ، وطالب بتنحيه وهدد باعالن الجهاد ضده ان لم

لم تقبل بريطانيا  بقرار البرلمان االيراني بتأميم صنلعة النفط واعلنت بريطانيا ان 

 تاميم النفط االيراني هو مخالف للقوانين الدولية .

وكان وزير الخارجية البريطاني انطوني ايدن قد قال بهذا الصدد :" ان قلق بريطانيا 

يمكن ان تتكرر في البلدان االخري في من تأميم صناعة النفط هو ان هذه الخطوة 

 الشرق االوسط ".

قدمت بريطانيا شكوي ضد ايران الى محكمة العدل الدولية في الهاي احتجاجا علي 

 4030تموز  04تاميم صناعة النفط االيراني ولكن محكمة العدل الدولية اعلنت في 

 لحة للتحكيم فيان الخالف بين ايران وبريطانيا خالف داخلي وان المحكمة غير ص

 القضية. 

وعندما يئست بريطانيا من محكمة العدل الدولية ،  قدمت شكوي الى مجلس االمن 

وقد حضر الدكتور محمد مصدق ممثال عن الحكومة االيرانية اجتماعا لمجلس االمن 

الدولي والقى كلمة اعتبر فيها ان مجلس االمن ال صالحية له في اصدار حكم بشأن 

 ني البريطاني .الخالف االيرا
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وبعد ان فشلت بريطانيا في مسعاها الدانة ايران في محكمة العدل الدولية ومجلس 

االمن الدولي  وبعد ان لم تتمكن من اتخاذ اي نتيجة من ضغوطها علي ايران 

ودعوتها الى مقاطعة النفط االيراني ، فكرت بتدبير انقالب عسكري ضد حكومة 

دن وزير الخارجية البريطاني انذاك في كتابه : محمد مصدق .وقد كتب انطوني اي

)مذكرات انطوني ايدن ("  ان الحكومة البريطانية كانت تري الحل الوحيد لقضية 

 النفط اسقاط حكومة مصدق ، وكانت تعتقد  انه يجب ان اليبقى مصدق فارغ البال". 
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 محمد مصدق االنقالب العسكري االمريكي ضد حكومةالفصل الثاني :

بانه انقالب عسكري  4030يطلق علي االنقالب العسكري ضد حكومة مصدق سنة 

امريكي قامت به ونفذته وكالة االستخبارات المركزية  االمريكية السي اي ايه 

بريطانيا وذلك للحفاظ علي  1-بالتعاون مع وكالة االستخبارات البريطانية إم أي 

مرداد  04ف هذا االنقالب بالفارسية بانقالب مصالحهما النفطية في ايران .ويعر

4000 . 

قامت وكالة االستخبارات المركزية  السي اي ايه بالتعاون مع نظيرتها البريطانية ام 

بالتخطيط لتنفيذ انقالب عسكري في ايران .وقد استخدمت  4030نهاية سنة  1-اي 

 الوكالتان امكانات وتسهيالت لتنفيذ خطتهما .

    Operation  Bootات البريطانية علي العملية اسم عملية التمهيد  )  اطلقت المخابر

أجاكس )    –( بيتنما اطلقت المخابرات االمريكية علي العملية اسم مشروع أياكس 

Tpajax Project  ).   كان لبريطانيا شبكة تجسسية قديمة داخل ايران وكان لديها

خبراء يتكلمون الفارسية ولهم ماض يربو عن ثالثين عاما . كان هوالء لديهم 

عالقات مع السياسيين ورجال الدين وروساء العشائر والتجار وجنراالت الجيش وقد 

ني وبينت اتجاهاتهم قائمة باسماء الضباط الكبار في الجيش االيرا 1اعدت االم اي 

وارتباطاتهم العائلية وبرامجهم ونقاط الضعف عندهم . ولكن  السي اي ايه  لم تكن قد 

جمعت مثل هذه المعلومات عن ايران وكانت هذه المعلومات ثمينة بالنسبة اليها ، 

 جعلتها تفكر في جمعها عن الدول االخرى.

حوالي مائة خبير يتعاونون مع االمريكان كان لهم خبراء يعملون في سفارتها وهم 

الجيش االيراني  ولديهم اتصاالت مع الضباط االيرانيين الشباب الذين تدربوا في 

 الواليات المتحدة وعادوا توا الي ايران ويعملون اغلبهم في القوة البرية .

شخص  322السي اي ايه وظفت مجموعة كبيرة من القبضايات في طهران )عددها 

عفري احد القبضايات الكبار في طهران ( وأرسلت كرميت ويقودهم شعبان ج
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روزفلت الى طهران لتنفيذ االنقالب . وقد طمأن االخير شاه ايران بانه سوف يدبر 

انقالبا عسكريا ضد مصدق ولكن الشاه لم يكن راضيا بان يحل عدد من الجنراالت 

نما كان الشاه ، بي 4030اب  40محل الدكتور مصدق .نفذ  االنقالب العسكري يوم 

في ايطاليا  وقبل مغادرته وقع قرارا بعزل مصدق والثاني بتعيين فضل هللا زاهدي 

رئيسا للوزراء .واقام القبضايات مظاهرات في شوارع العاصمة بالتعاون مع 

العسكريين الذين كانوا يلبسون مالبس مدنية ، وتحركت دبابات الجيش وحاصرت 

تبكت مع الدبابات التي كا نت تحمي منزل الدكتور المراكز المهمة في العاصمة واش

مصدق وهزمتها ، بعدها احتلت الدبابات االذاعة واعلنت تعيين الجنرال فضل هللا 

زاهدي رئيسا للوزراء  من جانب الشاه محمد رضا بهلوي .وقد القي القبض علي 

ن مصدق وسجن وقدم الى المحاكمة وحكم عليه باالعدام ثم خفف الحكم الى سج

 لثالث سنوات ومن ثم فرض عليه االقامة الجبرية في قرية أحمد اباد شمال ايران .

بان  4030اغسطس  –اب  02و ذكرت صحيفة نيويورك تايمز االمريكية بتاريخ 

شخص قد قتلوا في االشتباكاتت التي وقعت في العاصمة طهران   022اكثر من 

 ثورة بدون اراقة دماء.. 4030اغسطس  –اب  40.ولكن الشاه اعتبرانقالب  

واعلن الرئيس االمريكي ايزنهاور لالمريكيين"  بان االيرانيين انقذوا بالدهم من 

 براثن الشيوعيين  دعما وحبا لملكهم الشاه.".

كان لالنقالب العسكري االمريكي البريطاني ضد حكومة الدكتور مصدق اثارسلبية 

وزراء عمل علي تاميم النفط  وعميقة  علي الشعب االيراني وقد اطاحت برئيس

وتخليص بالده من سيطرة الشركات البريطانية واالمريكية وكان االنقالب العسكري 

قد اثار كره الشعب لالنقالبيين وللشاه محمد رضا بهلوي الذي فر قبل االنقالب الى 

 ايطاليا وعاد بعد تنفيذ االنقالب ملكا علي ايران .

لشعب وقد قاد علماء الدين فيما بعد ثورة علي الشاه كان لالنقالب اثار كبيرة علي ا

واطاحت بحكومته واقامت   4070شباط  44محمد رضا بهلوي انتصرت في 

 (40الجمهورية االسالمية .)

                                                             
.A History  of  Modern  IRAN. 2008 .P 218 40 
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استمر التمهيد لالنقالب ضد حكومة مصدق ستة اشهر وتفيد الوثائق المنشورة من 

مريكية مدى التنسيق بين قبل وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الخارجية اال

 الدولتين لتدبير االنقالب العسكري .

جاء فيها:  4030فبراير  43ففي برقية بعثت بها وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 

" تعقيبا على المشاورات مع االمريكيين حول االوضاع في ايران ، فان السفير 

يجة  لمحادثاته مع وزارة االمريكي في لندن اطلع وزارة خارجية بالده  بانه  نت

فقد اتفق الجانبان علي ان يأخذا وجهة نظر سفارتيهما في  الخارجية البريطانية 

ماهي  -4طهران وان تتشاور السفارتان في الرد علي االسئلة المطروحة التالية: 

نسبة وفاء الجيش للشاه محمد رضا بهلوي؟  واذا طلب الشاه من الجيش القيام 

هل بامكان الجيش ان يقوم بانقالب ناجح ؟واي سياسي جدير بقيادة بانقالب عسكري ف

اذا لم يتمكن مصدق من حل المشاكل فما  -0االنقالب وما نسبة نجاح االنقالب ؟ .

نسبة احتمال سقوط حكومته ؟ وهل ان حكومة معتدلة يمكنها ان تحل محل حكومة 

 مصدق أم ان حزب توده يمكنه ان يسيطر علي الحكم؟ . 

مريكان كانوا يشاركون البريطانيين الراي بضرورة اسقاط حكومة محمد مصدق اال

عن طريق انقالب عسكري ، فقد جاء في تقرير لوزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 

بان الحكومتين البريطانية واالمريكية تواصالن المشاورات بشأن  4030تموز  00

ي وان وزارة الخارجية اسقاط حكومة مصدق عن طريق تدبير انقالب عسكر

الى سفيرها في طهران هندرسون  4030تموز  00االمريكية بعثت برقية بتاريخ 

واطلعته على ان سفارة بريطانيا في واشنطن قد تدارست اوضاع ايران مع وزارة 

الخارجية االمريكية وتقرر ان تقوم السفارتان البريطانية واالمريكية في طهران 

في ايران وان تقدما وجهات نظرهما بشان االسئلة التالية: بتقييم مشترك لالوضاع 

هل هناك احتمال ان يحل شخص اخر مكان محمد مصدق ولو عن طريق انقالب  -4

 -0هل هناك احتمال لنجاح انقالب عسكري وما رد فعل الشاه علي ذلك  -0عسكري 

 (02دور كل من امريكا وبريطانيا في هذا االنقالب ؟)

                                                             
 .004ص ، النفط تاميم حركة من السياسي امريكا موقف عن تقرير02 
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المريكي في طهران هندرسون تقريرا الى وزارة الخارجية فقد كتب السفير ا

اعلن فيه بانه تشاور مع القائم باالعمال البريطاني  4030تموز  02االمريكية بتاريخ 

 في طهران ميدلتون وأنهما توصال الى ما يلي: 

"ال يمكن في الوقت الحاضر احالل شخص مكان محمد مصدق ، اال عن طريق -4

ي وليس هناك اي قائد عسكري جدير قادر علي ضمان نجاح تدبير انقالب عسكر

االنقالب العسكري المحتمل ، ويبدو ان اللواء حجازي هو االجدر بين الضباط 

" ان نجاح االنقالب العسكري رهن بقيام عسكريين -0االيرانيين لقيادة االنقالب .

الشاه ضعفا  بهذا االنقالب  وباسم الشاه وبدون علمه النه من المحتمل ان يظهر

ويتسبب بكشف االنقالب وزعماءه .ومن الضروري ان يشارك قائد فرقة مقيم في 

 ( .04طهران وقائد الحرس الملكي في العملية بصورة مرحلية".)

( اعلنت حكومة مصدق عن كشف 4030اكتوبر  40) 4004مهر  04بتاريخ 

حجازي ) القائد مؤامرة ضد الحكومة وتم اعتقال مدبريها وهم اللواء عبد الحسين 

السابق للكلية العسكرية ( والعميد بهرام اريانا )القائد السابق للواء الحرس الملكي ( 

والعميد حاجي انصاري )المعاون السابق للواء الحرس( وسبعة من السناتورات 

واربعة من اعضاء مجلس الشورى )البرلمان ( واالخوة رشيديان والسيد ضياء 

واتهم هوالء بالتعاون مع السفارة البريطانية في طهران  طباطبائي واسد هللا علم

واعترفوا بتلقي اموال من الجيش والبالط للقيام بانقالب عسكري ، ولكن هؤالء تم 

 (00االفراج عنهم دون انزال اية عقوبات بحقهم. )

بعد أن تأكد االمريكان بأنهم غير قادرين على الحصول على النفط االيراني ، اعدوا 

نفيذ انقالب عسكري ضد حكومة محمد مصدق . وكان دور البريطانيين دورا خطة لت

مساعدا .وخططت وكالة االستخبارات االمريكية ل ) السي اي ايه (  لالنقالب 

 العسكري وقدمت االموال للمنفذين الذين استعانوا بالقبضايات والنساء الفواحش . 

                                                             
 .(.403ص ، النفط تاميم حركة من السياسي امريكا موقف عن تقرير04  ")
   .411كشف تاريخ ، 00 
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( ولكنه   4030أغسطس  -با 41)  4000مرداد  04نفذ االنقالب العسكري يوم 

فشل ،  وهرب الشاه محمد رضا الى الخارج ، ولكن االنقالبيين تمكنوا من تنفيذ 

خطتهم واسقاط حكومة محمد مصدق ، وعين اللواء فضل هللا زاهدي رئيسا للوزراء 

. وكتب وزير الخارجية البريطاني حول االنقالب مايلي:" وصل خبر سقوط الدكتور 

أمضي مع زوجتي وأوالدي إستراحة  في جزر اليونان  وقد نمُت مصدق بيدي وأنا 

قرير العين ذلك اليوم . وقد نشرارشيف االمن القومي االمريكي في الذكري الستين 

لالنقالب العسكري االمريكي في ايران وثائق تظهر دور السي اي ايه في قيادة 

 تحدة في الخارج.االنقالب معتبرا هذه الخطوة جزءا من نشاطات الواليات الم

عاد الشاه الى ايران بعد نجاح االنقالب العسكري ، ورسخ االمريكان نفوذهم 

عاما .ودخلت واردات النفط الى جيوب  03السياسي والعسكري في ايران لمدة 

 .شركات النفط  االمريكية والبريطانية بعد انقطاع لفترة قصيرة

اط الجيش لم يظهر اي رد فعل فحزب توده ) الشيوعي( الذي كان له شبكة من ضب

يذكر على االنقالب العسكري . فقد اطلق سراح كثير من اعضاء حزب توده من 

السجون بعد ان أعلنوا الندم ، وكثير منهم دخلوا في خدمة النظام وأعدم عدد من 

ضباط حزب توده ، وهرب قادة الحزب الى الخارج . والقي القبض على محمد 

 النقالبيين وحكم عليه بالسجن ثالث سنوات.مصدق وحوكم في محكمة ل

 دور كرميت روزفلت في تدبير االنقالب 

 4041كيم روزفلت الذي كان  أصدقاءه يسمونه )كيم( ولد في بوينس ايرس سنة 

وانهي دراسته في  جامعة هارفارد وحصل على شهادة الدكتوراه منها وبدأ بالتدريس 

فنون االعالم في الحرب االهلية  في نفس الجامعة وكان عنوان  اطروحته "

البريطانية" . وبعد الحرب العالمية الثانية اصدر الرئيس االمريكي فرانكلين روزفلت 

أمرا بتاسيس مكتب وليم دونوان للمعلومات وكان كيم من اوائل الذين التحقوا بهذا 

 "المكتب وكان اول بحث اجراه كيم روزفلت هو " عن ايران والعشائر القشقائية 

وكان هذا البحث اول بحث عن تاريخ ايران المعاصر وبعد تأسيس " دائرة الخدمات 

والتي كانت بمثابة "  4010( التحق روزفلت بهذه الدائرة سنة  ossاالستراتيجية ) 
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االستخبارات االمريكية " قبل ان يتم تأسيس السي اي ايه.و تولى روزفلت مسئولية " 

وكانت  اول زيارة قام بها روزفلت الى ايران سنة دائرة الشرق االوسط" فيها 

ولكن دالئل تشير الى   4017كما ذكر بانه زار ايران زيارة ثانية في صيف   4011

بزيارة اليران اي خالل احداث اذربيجان  و التقي شاه  4011انه قام في صيف 

ائر  ايران محمد رضا بهلوي وتوجه مباشرة الى جنوب ايران والتقى زعماء العش

 القشقائية  في شيراز وعرف نفسه بانه حفيد الرئيس االمريكي ثيودور روزفلت .

اسست وكالة االستخبارات المركزية االمريكية )السي اي  4017في شهر مايو ايار 

ايه ( والتحق روزفلت بهذه الوكالة وتولي مسوولية " دائرة الشرق االوسط  " في 

 للسي اي ايه  في بيروت ، كما عين استاذا عين مسووال 4030الوكالة . وفي سنة 

للتاريخ في الجامعة االمريكية في بيروت وتولى رئاسة " الجمعية االمريكية 

الصدقاء الشرق االقصى " . وبسبب مسووليته عن المكتب االقليمي للوكالة في 

بيروت فانه كان علي اطالع واسع بكل الموامرات التي كانت تنفذها الوكالة في 

 رق االوسط .الش

عن طريق العراق وهو  4030دخل روزفلت الى ايران في السابع من تموز يوليو 

يحمل جواز سفر مزور باسم جيمزف الكريج لينفذ االنقالب العسكري ضد حكومة 

محمد مصدق .وقد عرف روزفلت في الصحافة االوروبية بسبب قيادته االنقالب 

 العسكري باسم " سيد ايران " .

كرميت روزفلت انه صرف أقل من ستين الف دوالر لتدبير االنقالب ضد واعلن 

حكومة مصدق وتجميع القوات الموالية لمحمد رضا شاه . ويعتقد بعض الخبراء ان 

دور كرميت روزفلت في تدبير االنقالب كان رئيسيا النه هو الذي كان قد دبر 

 (.00االنقالب ضد حكومة مصدق )

عن اول لقاء له مع شاه ايران محمد رضا بهلوي بعد ويذكر روزفلت في مذكراته 

االنقالب العسكري في طهران وقد  التقاه في قصره وقال له الشاه : " انني مدين 

 بحكومتي هلل والشعب والجيش و لك " .

                                                             
  00، درون انقالب ايران ، جان ، دي استمبل ، ص 00 
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لم ينته دور روزفلت بتدبير االنقالب العسكري في ايران واعادة الشاه بل انه قدم 

عاما من العمل في السي اي ايه .و عمل في شركة  47استقالته من منصبه بعد 

غولف النفطية وهي احدى خمس شركات نفطية في العالم وتولي مسوولية مساعد 

مدير الشركة و سيطرت الشركة علي النفط االيراني خالل حكومة الجنرال فضل هللا 

 زاهدي .

في استغل روزفلت عالقته بالشاه ليخرج من الشركة وليؤسس شركة سمسرة 

واشنطن ونظرا لعالقته مع الشاه فانه قام بدور السمسار في شراء االسلحة اليران 

. وكان روزفلت قد حصل علي عمولة كبيرة في صفقة شراء 4074و4011بين 

من شركة نورثروب . ولم ينس الشاه دور روزفلت في  41ايران لطائرات اف 

سقوط حكومته بالقول" عودته الى الحكم في ايران حتى بعد خروجه من ايران و

 ( 01صديقي السيد روزفلت". )

وتذكر كتب التاريخ ان االخوة رشيديان ) سيف هللا واسد هللا وقدرت هللا ( كانوا 

" ولكنهم اعيروا الى وكالة 1يعملون مع وكالة االستخبارات البريطانية "ام اي 

ي سكري االمريكاالستخبارات المركزية " السي اي ايه " ليشاركوا في االنقالب الع

ضد الدكتور مصدق .و قام هوالء بدور كبير في انجاح االنقالب وكانوا يتفاخرون 

بادوارهم فيه وقد حصلوا علي ثروات طائلة في عهد الشاه محمد رضا بهلوي بسبب 

 (. 03دورهم في اعادته الى الحكم.)

رت فيها او نشرت الصحافة البريطانية في التسعينات من القرن الماضي معلومات أش

الى دور رئيسي لبريطانيا في االنقالب العسكري ضد حكومة الدكتور مصدق ، 

 ولكن بريطانيا حاولت كتمان هذا االمر وعدم السماح بنشر معلومات عن دورها.

 .زاهدي ينفي وقوع انقالب عسكري في ايران 

 ياتينفي اردشير زاهدي نجل رئيس الوزراء الجنرال فضل هللا زاهدي قيام الوال

المتحدة بانقالب عسكري في ايران ضد حكومة الدكتور محمد مصدق وذلك في 

                                                             
 .001-044، ص0ظهور وسقوط سلطنت بهلوي ، ج01 
  014نفس المرجع ، ص 03 
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كتاب مذكراته التي نشرها في ايران بعنوان " خاطرات اردشير زاهدي )مذكرات 

 اردشير زاهدي (.

اردشير زاهدي الذي يقول في مذكراته بانه كان أحد االشخاص الذين شاركوا مع   

ي في اسقاط حكومة مصدق يري بان حكومة مصدق والده الجنرال فضل هللا زاهد

هي التي سيطرت علي الحكم ونّحت الشاه وحكمت ايران بالقوة والحديد وسجنت 

معارضيه واغلقت الصحف واسكتت كل صوت معارض واضاف ان حزب توده 

)الشيوعي ( قد قويت شوكته في عهد مصدق ، واراد ان يقوم بانقالب عسكري ضد 

 (01علي االوضاع .) الحكومة  والسيطرة

بانها ثورة شعبية وان  4030اغسطس  -اب 40ويصف اردشير زاهدي احداث 

الشعب االيراني نهض ضد حكومة مصدق ويضيف بانه سمع باذنه شعارات 

 المتظاهرين في شوارع طهران وهم يهتفون يعيش الشاه .

ا بة وفيهويشير أردشير زاهدي مجددا الى مذكرات كرميت روزفلت ويقول بانها كاذ

 جملة افتراءات ضد االيرانيين . 

هذا،  في الوقت الذي اعترف فيه االمريكيون والبريطانيون بتدبيرهم االنقالب 

العسكري ضد حكومة مصدق فقد  اعترفت وكالة االستخبارات المركزية األميركية 

لعام ا"سي آي إيه" علناً للمرة األولى بمسؤوليتها عن االنقالب الذي وقع في إيران ب

 .على رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطياً محمد مصدق 4030

سنة على ما تردد عن  12وذكرت مجلة "فورين بوليسي" األميركية انه بعد مرور 

 40اشتراك االستخبارات األميركية والبريطانية في اإلطاحة بمصدق في 

" ، نشر مختصر تقرير داخلي أعده مؤرخ من الـ"سي آي إيه4030آب/أغسطس 

تحت عنوان "معركة إيران"، يعترف فيه المجتمع االستخباراتي األميركي عن 

 0لكنها لم تتضمن الفقرة  4044مسؤوليته في االنقالب . وقد نشرت الوثيقة في العام 

 .تحت عنوان "عملية سرية" والتي تصف االنقالب بحد ذاته

                                                             
 . 410-410نفس المرجع ص 01 
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ما حصلت عليه )فورين وال يزال القسم األكبر من الفقرة سرياً لكن وللمرة األولى 

ان "االنقالب  0بوليسي( يؤكد مشاركة الـ"سي آي إيه" في االنقالب. ويرد في الفقرة 

العسكري الذي أطاح بمصدق وحكومة الجبهة الوطنية كان بتوجيه من السي آي إيه 

 ."باعتباره عمالً في السياسة الخارجية .

سوفياتي دفع الواليات المتحدة وتضيف ان خطر ترك إيران "مفتوحة أمام االعتداء ال

إلى التخطيط لعملية أجاكس وتنفيذها .يشار إلى ان اسم "أجاكس" كان الرمز السري 

 .(07الذي أطلق على االنقالب. )

اعترف الن دالس رئيس وكالة االستخبارات المركزية االمريكية أثناء االنقالب 

نقالب العسكري واعدت العسكري أمام الكونغرس االمريكي وقال :" انني نفذت اال

ايار –الشاه الى ايران".وجاء في تقرير للسفارة االمريكية في طهران بتاريخ مايو 

 4030:" نفذ العسكريون االيرانيون بدعم من الواليات المتحدة في اغسطس  4070

 (.04االنقالب العسكريث ضد مصدق ، واعادوا الشاه الى كرسي الحكم".)

عدل االمريكي السابق في مقابلة مع مجلة سان اعترف رمزي كالرك وزير ال

بتدخل بالده في  0220يونيو  –حزيران  42الصادرة في لوس انجلوس بتاريخ 

 4030ايران والقيام بانقالب عسكري ضد حكومة مصدق قائال:" نحن دبرنا سنة 

  انقالبا عسكريا ضد الحكومة االيرانية المنتخبة وعينا الشاه وحكومة بهلوي مكانها ،

عاما علي ايران وقضت علي الزراعة في هذا  03سيطرت الواليات المتحدة خالل 

البلد وبعدها حذت ايران حذو الغرب في جميع المجاالت ، واصبحت ايران حارسة 

لمصالحنا في احد اهم المناطق في العالم . لقد قال لي وليم كولبي )احد روساء السي 

وفرضه علي الشعب االيراني يعد أحد مفاخر  اي ايه ( مرات عديدة ان انتخاب الشاه

 عاما افضل الخدمات لنا". 03السياسة الخارجية االمريكية الن الشاه قدم خالل 

اذار  -مارس 47اعلنت وزير الخارجية االمريكية السابقة مادلين اولبرايت بتاريخ 

 4030 ةفي كلمة لها في مؤتمر التعاون بين االمريكيين وااليرانيين :" في سن0222

                                                             
 0240-4-40صحيفة الحياة السعودية ، بتاريخ 07 
 .07،ص 0وثائق السفارة االمريكية في طهران رقم 04 
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قامت الواليات المتحدة بدور مهم في التنسيق لالطاحة بحكومة رئيس الوزراء 

االيراني المنتخب محمد مصدق .كانت حكومة الرئيس االمريكي ايزنهاور تعتقد بان 

هذا العمل مبرر السباب استراتيجية ولكن االنقالب العسكري كان عقبة في 

نه من السهل استباط انه لماذا  االيرانيون التطورات السياسية في ايران وعلي هذا فا

سنة الماضية  03غاضبون من التدخل االمريكي في شوونهم الداخلية ، فخالل 

دعمت الواليات المتحدة والغرب نظام شاه ايران وكما  قال الرئيس االمريكي بيل 

انية ركلينتون  فان علي امريكا ان تعترف بدورها في اثارة المشاكل في العالقات االي

االمريكية حتى ان الواليات المتحدة اضرت بالعالقات التخاذها مواقف ضد ايران 

خالل الحرب بين ايران والعراق واالن يبدو ان مواقف الواليات المتحدة وخاصة من 

 صدام حسين كانت مؤسفة للغاية وقصيرة النظر". 

في كلمة القاها  0220حزيران  1واخيرا قال الرئيس االمريكي باراك اوباما بتاريخ 

في جامعة القاهرة: " في بحبوحة الحرب الباردة ، كان للواليات المتحدة دور في 

 اسقاط الحكومة االيرانية التي كانت قد انتخبت بصورة ديمقراطية". 

 االنقالب العسكري  یالحركة الطالبية تحتج عل

بعد شهر من وقوع االنقالب العسكري ضد حكومة محمد مصدق ، افتتحت السنة 

الدراسية في ايران ، وكان لطلبة الجامعات موقفا مناوًء لالنقالب العسكري االمريكي 

اذ عطل الطلبة الدروس في كافة الجامعات االيرانية احتجاجا على اسقاط حكومة 

رئاسة حكومة االنقالب ، واقام الطلبة  محمد مصدق وتولي الجنرال فضل هللا زاهدي

 مظاهرات ضد حكومة الشاه محمد رضا بهلوي 

بعد اكثر من ثالثة اشهر من وقوع االنقالب العسكري زار نائب الرئيس االمريكي 

 ريتشارد نيكسون طهران  من اجل تقييم اثار االنقالب ودراسة وضع الشاه .

ظاهرات منددة بالزيارة وحاولت قبل وصول نيكسون اقام طلبة جامعة طهران م

الحكومة اظهار قوتها امام الطلبة فارسلت تعزيزات عسكرية الى جامعة طهران لقمع 

مظاهرات الطلبة وقد اشتبك الجيش مع المتظاهرين الذين حاولوا الخروج من الكلية 

وقتل ثالثة من طلبة الكلية  4030كانون االول –ديسمبر  7التكنولوجية وذلك يوم 
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قنية واصيب عدد كبير من الطلبة بجروح .وفي اليوم التالي اضرب كافة طلبة الت

الجامعات في ايران احتجاجا علي قمع الحركة الطالبية ، واعلن طلبة الجامعات في 

دول العالم وال سيما في الواليات المتحدة والغرب تضامنهم مع الطلبة االيرانيين ، 

ئيس االمريكي الى طهران تظاهر الطلبة ديسمبر وعند وصول نائب الر 0في يوم 

الجامعات وامتنع الطلبة من حضور المحاضرات خالل خمسة عشر يوما .واعلن يوم 

ديسمبر في ايران " يوم الطالب الجامعي " في ذكري مقتل طلبة الجامعة التقنية  7

 احتجاجا علي زيارة نائب الرئيس االمريكي لطهران وسياسة الواليات المتحدة تجاه

 ايران,. 

  اصالحات امريكية في ايران

توصل االمريكيون الى قرار بان تنفيذ اصالحات صورية أفضل سبيل لمواصلة 

( بتنفيذ اصالحات 00حكومة الشاه في ايران .و ُكلف رئيس الوزراء علي اميني )

زراعية في ايران ، و ايد االمريكيون خطة علي اميني الذي تقرب كثيرا اليهم وهذا 

 4010ر حفيظة الشاه محمد رضا بهلوي الذي زار الواليات المتحدة في ما اثا

وحصل على تاييد تام من االمريكان لمواصلة االصالح الزراعي ، و ازاح علي 

( الذي كان اكثر من 02اميني من رئاسة الحكومة وعين مكانه امير اسد هللا علم )

 .اميني مرتبطا باالمريكان

(  ما يسمى  بـ " الثورة البيضاء " 4010يناير 0)4014دي  40اعلن الشاه في 

وقراره اقامة استفتاء على مباديء هذه الثورة . و كان رد علماء الدين وخاصة االمام 

الخميني على قرار الشاه مدويا . واعلن العلماء في انحاء ايران عن معارضتهم لهذا 

قراره الذي اجرى االستفتاء ، واعلنوا عن مقاطعة الشعب له،  ولكن الشاه نفذ 

                                                             
م في طهران  ودرس في ثانوية دار الفنون ومنها توجه الى فرنسا ودرس القانون واالقتصاد وحصل علي شهادة الدكتوراه في االقتصاد  4023ولد الدكتور علي اميني  في طهران سنة 00 

ومن ثم في حكومة محمد مصدق وبعد االنقالب   4032وانتقل بعدها الى وزارة المالية  وعين وزيرا لالقتصاد في حكومة منصورسنة  4000نة وبعد عودته الى ايران عمل في العدلية س

جون اف كندي ولكنه اختلف  بدعم من الرئيس االمريكي 4010و4014تولى وزارة المالية في حكومة الجنرال  زاهدي  وتولي رئاسة الوزراء بين  4030العسكري ضد حكومة مصدق سنة 

 . 4000و توجه الى فرنسا وعاش هناك وتوفي سنة  4010مع الشاه وقدم استقالته سنة 
 ومتحكفي فقد تعرف علي الشاه واصبح احد اركان  قائنات منطقة زعماء احد ابن كان انه الى ونظرا ، كرج في الزراعة كلية من وتخرج رأسه مسقط في بيرجند شمال شرق ايران درس 02

 انه الى ونظرا ، كرج في الزراعة كلية من وتخرج رأسه مسقط في درس ايران شرق ، شمال بيرجند في 4040 اب في ، الوزراء ورئيس االيراني الشاهنشاهي البالط وزير علم هللا اسد ولد 

حمد ساعد متعرف علي العائلة المالكة وعندما تولى احمد قوام الحكومة عين اسد هللا علم حاكما علي محافظة سيستان وبلوشستان وعندما تشكلت حكومة  فقد قائنات منطقة زعماء احد ابن كان

ي الشاه محمد رضا بهلوي واصبح موضع عين علم وزيرا للداخلية وتدرج في المناصب وبقي وزيرا في مختلف الوزارات وبغد سقوط حكومة محمد مصدق عين مسووال عن عقارات واراض

وعندما شكل حسين عالء الحكومة عين اسد هللا علم وزيرا للداخلية . وبعد ان تولي الدكتور علي اميني  4033اعتماد الشاه وقد قام بابالغ عزل الجنرال زاهدي من رئاسة الحكومة سنة 

حيث قدم  4011مارس  7وبقي علم في منصبه حتى  4010جوالي  04الحكومة وعين الشاه اسد هللا علم رئيسا للوزراء في الحكومة وحصل خالف بينه وبين الشاه قدم اميني استقالته من 

اريس في حيث توجه الى فرنسا للعالج من السرطان وقد توفي في ب 4071جوالي  02عين وزيرا للبالط  وبقي في منصبه حتى  4011استقالته من منصبه وعين رئيسا لجامعة شيراز وفي 

    .   4070ابريل  41
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م( واعلن في نفس اليوم عن تاييد  4010يناير  01)4014بهمن  1اإلستفتاء يوم 

الشعب االيراني له وواجه هذا االستفتاء تأييد الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي 

 وُوصف المعارضين لالستفتاء بانهم مجموعة من الرجعيين.

االيرانية بقيادة محمد مصدق اثر انقالب عسكري ومنذ االطاحة بالحكومة الوطنية 

( الى الحكم حلت الواليات المتحدة  04امريكي وصعود الجنرال فضل هللا زاهدي )

محل االستعمار البريطاني في ايران و كان االمريكان  يفعلون مايشاؤون حتى سنة 

مساعدة  .االدارة االمريكية التي لم تقدم اية مساعدة لحكومة مصدق ، قدمت 4074

 بقيمة مائتي مليون دوالر لحكومة الجنرال زاهدي .

استغلت االدارة االمريكية نجاح االنقالب العسكري واسقاط حكومة الدكتور محمد 

مصدق فدعمت سلطتها على جميع االجهزة الحكومية في ايران ، وقد نسقت االجهزة 

ة وتولت منظمة التخطيط الحكومية االيرانية نشاطاتها مع االجهزة الحكومية االمريكي

والميزانية في ايران مسوولية التنسيق بين االجهز ة الحكومية االيرانية واالمريكية 

(.00) 

عدد مستشاريها الفنيين في  4031سنة  وسنة 4030زادت الواليات المتحدة بين 

قائمة بعدد مستشاريها   4030ايران . و نشرت وزارة الخارجية االمريكية في يناير 

يران ، اعلنت فيها بان عدد المستشارين الفنيين في سفارتها في طهران يبلغ في ا

 400بلغ عدد المستشارين االمريكيين  4030عشرة مستشارين .و في اكتوبر 

مستشارا .كما نشرت ال سي اي ايه قائمة بالمستشارين االمريكيين في ايران حيث 

ذا العدد في نفس العام الى مستشارا و وصل ه 027،    4031بلغ عددهم في يناير 

مستشارا .وكان عدد االيرانيين الذين  يعملون لحساب االمريكيين في ايران  024

 ايرانيا. 0422

                                                             
وقد رقي الى مرتبة عميد بعد  نجاح االنقالب وتولي عدة  4004في مدينة همدان )غرب( وكان احد انصار رضا شاه في انقالبه العسكري سنة  4400الجنرال فضل هللا زاهدي ولد سنة 04 

ب افريقيا اتهم الجنرال زاهدي  بالتعاون مع االلمان واعتقل من جانب الحلفاء اثناء احتاللهم ايران ونفي الى مناصب عسكرية خالل حكم رضا شاه في ايران . وبعد نفي رضا شاه الى جنو

لي نفس وتولي وزارة الداخلية في حكومة حسين عالء . كما تو 4010فلسطين وبعد الحرب العالمية الثانية عاد الى ايران وتولي رئاسة الشرطة وعين سناتورا في مجلس الشيوخ سنة 

.وقدم استقالته وغادر ايران 4033، عين رئيسا للوزراء واستمر في منصبه حتي اذار  4030اب سنة  40المنصب في حكومة محمد مصدق وبعد نجاح االنقالب العسكري ضد مصدق في 

 .  4010ين من عمره أي في ايلول سبتمبر الى الخارج وعين سفيرا اليران في المكتب االوروبي لالمم المتحدة في جنيف و توفي في الواحدة والسبع
  وامريکا ايران های منصوري ، جواد ،  چالش 00، ص 00
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كانت السفارة االمريكية في طهران تعمل على جميع االصعدة وبشكل كبير بحيث بلغ 

ن سييعدد دبلوماسييها وموظفيها قبل الثورة االلفين ، وكان مجموع عدد الدبلوما

والموظفين االمريكيين مع افراد عوائلهم خمسة االف شخص وكان عدد الموظفين 

 (.00االيرانيين العاملين في السفارة الفين ايراني )

كانت نشاطات السفارة االمريكية في طهران كبيرة ومتنوعة نظرا لتطور العالقات 

ها انت تقوم ببين البلدين وكانت النشاطات العسكرية من اكبر النشاطات التي ك

السفارة وكان العسكريون االمريكيون الذين ياتون الى ايران يقومون بتدريب 

االيرانيين على االسلحة والتقنية الحديثة وكانت مهماتهم قصيرة المدى ولمدة سنة 

واحدة لم يصطحبوا معهم عوائلهم . وكانت السفارة تقوم بنشاطات سياسية واقتصادية 

وادارية ، كمل كان بين موظفي السفارة عددا من الجواسيس وقنصلية واستخباراتية 

 ( .01االمريكان الذين كانوا يعماون مع االيرانيين .)

 نشاطات وكالة االستخبارات المركزية )السي اي ايه ( في ايران

كان لوكالة االستخبارات المركزية ) السي اي ايه ( فرع في طهران ، وكان يتولى 

طهران العقيد ياتسويتش . كان ياتسويتش ضابطا في القوة الجوية رئاسة الوكالة في 

اليوغوسالفية حيث فر بطائرته  الى الواليات المتحدة وحصل على الجنسية 

االمريكية  فيها.وقد التحق بالسي اي ايه و رقي في الوكالة  وعين رئيسا للوكالة في 

ا بما يجري في ايران طهران وهو أهم منصب في السي اي ايه .كان ياتسويتش ملم

م( تعرف 4011-4037وخالل مهمته في طهران والتي استغرقت ثمان سنوات )

على االوضاع في ايران جيدا وكانت اتصاالته مع قادة الجيش والقوات المسلحة 

 (03والسافاك .)

وخالل تواجد العقيد ياتسويتش في ايران شكلت الواليات المتحدة منظمة السافاك ) 

االيرانية في عهد الشاه ( ، و ارسلت الواليات المتحدة عشرة االستخبارات 

مستشارين الى ايران لتدريب اعضاء السافاك وبقي هؤالء في ايران حتى سنة 

                                                             
 .00-04ماموريت در ايران )مهمة في ايران ( بقلم السفير االمريكي السابق في ايران  وليم سوليفان ، ص00

 01
 . 00نفس المرجع ، ص

 .007، ص 4ظهور وسقوط سلطنت بهلوي ، ج03 
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، وكان تبادل المعلومات بين االيرانيين واالمريكان والبريطانيين مسموحا  4010

ان شيئا عاديا ولم خالل حكم محمد رضا بهلوي وان تقديم معلومات الى االمريكان ك

يعد تجسسا و على العكس من ذلك ، فان االتصال مع الروس كان ممنوعا وكان من 

يقوم بذلك يعاقب عقابا شديدا .  وكان الروس ال يعترضون على ذلك النهم كانوا 

 (01م .) 4031يتلقون المعلومات من اعضاء حزب توده الشيوعي حتى سنة 

ايران نقل الى اليونان ولكنه كان يتردد على وبعد ان انتهت مهمة ياتسويتش في 

ايران ، وقد زار ريتشارد هولمز ايران عندما كان معاونا لرئيس السي اي ايه 

وزارها عندما اصبح رئيسا للسي اي ايه . عين هولمز سفيرا المريكا في ايران وكان 

اهتمام هولمز منصبا على الدول العربية في الخليج الفارسي وكان يزورها 

باستمرار.وكانت السفارة االمريكية في طهران قد كتبت تقارير كثيرة عن االوضاع 

في دول الخليج الفارسي السعودية والكويت والبحرين وقطر وعمان واالمارات 

العربية المتحدة ونشرها الطلبة الذين اقتحموا السفارة االمريكية في طهران موكدين 

والدول المجاورة تقوم بالتجسس علي الدول علي ان السفارات االمريكية في ايران 

وشعوبها . وسوف نذكر العديد من هذه التقارير التي كانت تتناول زعماء هذه الدول 

حياتهم الخاصة  وادق المعلومات عنهم وعن ميولهم ونشاطاتهم المختلفة واتصاالت 

 اعضاء السفارات االمريكية في ايران و تلك الدول مع الزعماء والمسوولين

والوزراء وكسب معلومات خاصة وسرية منهم وارسالها الى الخارجية االمريكية. 

كما أن السفارات االمريكية في المنطقة كانت تحصل علي معلومات سرية من البلد 

الذي تنشط فيه وال سيما االوضاع االقتصادية وبالتحديد النفط والغاز واالوضاع 

 (07العسكرية واالمنية . )

 ارات االيرانية )السافاك (منظمة االستخب

لم يكن لدي الشاه محمد رضا بهلوي ، استخبارات يمكنه من خاللها ان يرصد 

معارضيه ويكشف المتامرين ضده ، ولكنه انتهز فرصة خروج القوات البريطانية 

والروسية واالمريكية من ايران ليشكل منظمة االستخبارات المعروفة بالسافاك .فبعد 
                                                             

 .004-007ص  نفس المرجع ،01 

 

 07
 .012نفس المرجع ، ص
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وسية كبيرة في الجيش االيراني . وكانت هذه الشبكة قد شكلت كشف شبكة تجسس ر

من جانب حزب توده الشيوعي وكانت تضم ضباطا شيوعيين كبار، وبعد كشف هذه 

الشبكة والقضاء عليها ، قرر الشاه تشكيل منظمة استخبارات حديثة بمساعدة 

ثة جديدة وحدياصدقائه االمريكان  .قدم االمريكان خطتهم لتشكيل منظمة استخبارات 

اذار  -مارس 40الى الشاه وشاركوا هم انفسهم في تاسيس المنظمة .وقد اسست في 

" منظمة   -ساواك  -وسميت باسم " سازمان اطالعات وامنيت كشور 4037

 المعلومات واالمن في البالد".

 تدريب عناصر السافاك في امريكا واسرائيل 

يات المتحدة للتدريب ، ولكن اسرائيل ارسل عناصر السافاك في البداية الى الوال

اصبحت شريكة المريكا في تدريب عناصر السافاك . وكانت التعليمات الصادرة من 

الواليات المتحدة واسرائيل لعناصر السافاك تشمل التدريب العام في مجال الشرطة 

 واالستخبارات واساليب مكافحة تجسس الروس والكشف عن اساليبهم .

مريكي في ايران وليم سوليوان في كتابه "ماموريت در ايران "  يقول السفير اال

)مهمة في ايران ( انه لم يتمكن من معرفة عدد اعضاء السافاك بالضبط ،  مع انه 

(، من 04كان سفيرا المريكا في ايران ولكنه خمن عددهم بحوالي ستة االف عنصر. )

خاصة او في مهمات غير االشخاص الذين كانوا يتعاونون مع المنظمة بصورة 

 خاصة.

كانت مهمة السافاك في بداية تاسيسه العمل ضد شبكات التجسس ولكنها غيرت 

مهمها الى العمل كشرطة سرية لتعقب المعارضين للحكومة واعتقالهم وتعذيبهم من 

 اجل الحصول على اعترافات منهم .

نة يينه بداية سكان اول رئيس عين على رأس السافاك ، هو تيمور بختيار  ، وكان تع

م بتوصية من االمريكان . ولكن بختيار كان يسعي الى المال والجاه والقوة  4037

والنفوذ ولم يكن الشاه محمد رضا بهلوي راضيا عنه بل كان يخاف من نفوذه ، لذلك 

لكي يعيش بعيدا عن ايران .وبعد فترة من   4010اعتقله وارسله الى فرنسا في بداية 

                                                             
 10ص ، سوليفان وليم  ايران في السابق االمريكي السفير بقلم(  ايران في مهمة) ايران در ماموريت 04 
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س توجه بختيار الى العراق واصبح مدعوما من صدام حسين ، ولكنه االقامة في باري

 اغتيل في العراق علي يد أحد انصاره الذي مولته السافاك ليقوم باغتياله .

عضوا وكانت مهمتها تثبيت حكومة  432تاسست منظمة  السافاك في البداية من 

 وان ثاني رئيسالشاه وقمع معارضيه ، وبعد تنحية بختيار ، عين فتح هللا باكر

للسافاك حيث قام بتصفية انصار بختيار في السافاك وتم انهاء مهمة المستشارين 

 االمريكان ، وحل محلهم خبراء اسرائيليون .

وبعد باكروان عين الجنرال نعمة هللا نصيري رئيسا للسافاك وبقي نصيري رئيسا 

اسة السافاك للسافاك حتى قبل اشهر من بداية الثورة حيث نحي نصيري من رئ

 وبانتصار الثورة تم القضاء علي منظمة السافاك وحلها.

االدارة االمريكية قامت بدعم منظمة االستخبارات االيرانية السافاك . وذلك من اجل 

تدعيم قدراتها في ايران وتعزيز مصادرها المعلوماتية واالمنية واالستخبارية 

ل ايران وخارجها والحيلولة دون ..وكانت مهمة هذه المنظمة ضبط االوضاع في داخ

 4031حصول اية اضطرابات وقالقل  في الداخل .وقد شكلت هذه المنظمة سنة 

 بمساعدة المستشارين االمريكيين. 

استخدم السافاك التعذيب مع السجناء المعارضين للشاه بحيث جاءت تقارير 

 يرانية وكانتالمنظمات الدولية تؤيد وجود تعذيب باشد االساليب في السجون اال

الواليات المتحدة تعلم بوجود التعذيب في السجون االيرانية ولكنها لم تعترض علي 

 ذلك عند الشاه .

وقد كتب السفير االمريكي في ايران وليم سوليفان في كتابه "مأمويت در ايران 

" بأن السافاك الذي يتمتع بسمعة سيئة في داخل ايران  72")مهمة في ايران ( ص

يحظي بدعم الواليات المتحدة وان قرار الرئيس االمريكي جيمي كارتر  وخارجها

بمواصلة عالقات السي اي ايه مع السافاك رغم وعوده بمراعاة حقوق االنسان يبدو 

 في غاية الصعوبة".
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ويقول جيمز اليف في كتابه "التعذيب في العالم ": في الندوات التي كانت تقيمها 

لسافاك االيرانية ، كانت تدربهم علي احدث اساليب السي اي اي العضاء منظمة ا

التحقيق والتعذيب وكانت السي اي ايه تضع احدث االدوات المستخدمة في تعذيب 

السجناء تحت تصرف السافاك . كان خبراء التعذيب في السي اي ايه يدربون اعضاء 

 انية ".الث السافاك علي اساليب النازيين في تعذيب السجناء اثناء الحرب العالمية

 

 حكومة اميني المدعومة من االمريكان 

انتخب الرئيس االمريكي من الحزب الديمقراطي جون اف  كندي  4012في سنة 

رئيسا للواليات المتحدة وكان الديمقراطيون ال يرغبون بتقديم المساعدات العسكرية 

ورة قيام والمالية الى الحكومات الصديقة وخاصة الحكومة االيرانية.و طرحوا ضر

اصالحات في دول امريكا الالتينية وايران ، كان كندي يرغب ان تقوم اصالحات في 

ايران في مجال الزراعة وان يكون هناك تعامل بين الشعب واالقطاعيين .فقد 

فرضت الواليات المتحدة علي اميني الذي كان سفيرا اليران في واشنطن على الشاه 

 ليكون رئيسا للحكومة .

وانهى دراسته االبتدائية في مدرسة رشدية  4023اميني في طهران سنة ولد علي 

الى فرنسا والتحق بكلية الحقوق في  4001والثانوية في دار الفنون وتوجه سنة 

جامعة غرونويل وتخرج منها والتحق بجامعة باريس وحصل علي شهادة الدكتوراه 

زارة العدل وانتقل بعدها وبعدها عاد الى ايران وعمل في و 4004في االقتصاد سنة 

الى وزارة المالية وتولى مناصب عديدة في هذه الوزارة .وبعد سقوط رضا شاه 

وتولي احمد قوام رئاسة الحكومة عين علي اميني مساعدا لرئيس الوزراء في حكومة 

وزيرا لالقتصاد في حكومة حسن  4032.كما عين سنة  4010قوام السلطنة سنة 

منصب وزارة االقتصاد في حكومة الدكتور  4034سنة علي منصور .كما تولي 

 محمد مصدق .
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كان والد علي اميني محسن خان امين الدولة ابن ميرزا علي خان امين الدولة رئيسا 

( وعرف بانه احد رجال محمد علي  4007-4003للوزراء في العصر القاجاري )

 شاه قاجار .

ضل هللا زاهدي وانيطت به حل تولي علي اميني منصب وزير المالية في حكومة ف

قضية النفط الن االمريكيين الذين قاموا باالنقالب العسمكري ضد حكومة مصدق 

كانوا يطالبون ايران بحصة في النفط وقام علي اميني بالتوقيع علي اتفاقية مع هوارد 

بيج ، سميت اتفاقية  اميني بيج والتي منحت الشركات النفطية االمريكية حصة تقدر 

 بالمائة من واردات النفط االيراني. 12بـ 

وبعد تنحية الجنرال فضل هللا زاهدي من جانب الشاه محمد رضا بهلوي ، تولى 

منصب رئاسة الوزراء وعين اميني وزيرا للعدل وفي بداية  4033حسين عالء سنة 

عين علي اميني سفيرا اليران في الواليات المتحدة. و خالل مهمته في  4011

المتحدة توطدت عالقاته مع االمريكيين وتمكن اميني من كسب ثقة الواليات 

االمريكان وال سيما الرئيس االمريكي جون اف كندي ووكالة االستخبارات المركزية 

االمريكية ال سي اي ايه وكان علي رأسها الن دالس الذي كانت تربطه صداقة 

 شخصية مع علي اميني .

عالقات متوترة الن  4037مريكان في سنة كانت عالقات محمد رضا بهلوي مع اال

 حكومة رئيس الوزراء منوجهر اقبال لم تتمكن كسب رضى الواليات المتحدة .

كان علي اميني سفيرا اليران في الواليات المتحدة ، وكانت تربطه بشركات النفط 

االمريكية روابط جيدة وقدادلي اميني اثناء وجوده في الواليات المتحدة وشغله 

ب السفير االيراني بتصريحات للصحفيين االمريكيين قال فيها انه يجب ان منص

تكون صناعة النفط االيراني تحت اشراف االمريكيين الذين يمكنهم ان يقدموا النفط 

االيراني كمساعدات الى الدول الفقيرة في الشرق االوسط  .هذه التصريحات واجهت 

ثارت غضب الشاه محمد رضا بهلوي ترحيب الشركان النفطية االمريكية بينما ا

 ( .00والحكومة االيرانية التي عزلت اميني من منصبه واستدعته الى طهران )

                                                             
 . 002، ص 0ظهور وسقوط سلطنت بهلوي )ظهور وسقوط حكومة بهلوي ، ج00 
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ولكن علي اميني لم يعد الى طهران وتوجه الى فرنسا بتوصية من المسؤولين 

االمريكيين واقام شهرا في باريس .وخالل هذه الفترة اجرى المسوولون االمريكيون 

اه محمد رضا بهلوي واقنعوه بالعدول عن قراره باستدعاء اميني الى محادثات مع الش

 طهران .

الى طهران والتقي الشاه محمد رضا بهلوي و كان  4034عاد علي اميني في مايو 

  4012اغسطس   –لقاًء صريحا .استمرت حكومة منوتشهر اقبال حتى اب 

 )استمرت حكومته اكثر من ثالث سنوات ونصف (.

ي جون اف كندي الرئاسة في الواليات المتحدة ، قدم مستشاروه تقريرا وبعد ان تول

اليه تقترح عليه ان يقوم علي اميني بمهمة تنفيذ االصالحات التي ترغب تنفيذها في 

ايران وعلي هذا اقترح االمريكان علي الشاه ان يكلف اميني بتشكيل الحكومة الجديدة 

 ات التي تريد ان ينفذ في ايران . وان يمهد تعيينه الطريق لتنفيذ االصالح

فرض االمريكيون علي اميني على الشاه ليكون رئيسا للوزراء وليقوم باصالحات 

امريكية في ايران .وما كان على الشاه ان يقبل بما يريده االمريكان منه .وكان 

االمريكان قد هددوا الشاه محمد رضا بهلوي خالل زيلرته الوروبا ، انه اذا لم يقبل 

بحكومة اميني فان عليه ان يواجه السقوط من السلطة وان سيكون علي اميني رئيسا 

 (.12للجمهورية في ايران .)

يقول شاهبور غالم رضا بهلوي شقيق الشاه في مقابلة مع اذاعة صوت امريكا في 

: " عندما اصبح تكليف علي اميني بتشكيل الحكومة امرا متوقعا ، قدم  4041سنة 

ثائق الى الشاه محمد رضا بهلوي تشير الى ان اميني  كان ايام دراسته البريطانيون و

في الواليات المتحدة عضوا في السي اي ايه وكان لفترة يتجسس للواليات المتحدة 

 في تركيا ، وانه جاسوس كبير ومدرب تدريبا جيدا على يد االمريكيين .".

                                                             
 .021نفس المصدر ، ص12 
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، واستمرت حكومته عام  تولى علي اميني رئاسة الحكومة 4014مايو   –أيار  7في

ونصف .وقد اعلن الشاه محمد رضا بهلوي في مقابلة مع صحفي امريكي بان حكومة 

 كندي هي التي اجبرته علي تكليف علي اميني لتشكيل الحكومة .

كان اميني خالل فترة توليه منصب رئيس الوزراء يحظى بدعم الواليات المتحدة 

وس هولمز يقدم المشورة الميني وقد عين وكان السفير االمريكي  في طهران جولي

 بالتزامن مع تولي اميني منصب رئيس الوزراء. 

كان علي اميني اكثر المسؤولين رغبة في اقامة عالقات مع االسرائيليين وفور 

تصديه رئاسة الحكومة عين  الدكتور حسن ارسنجاني وزيرا للزراعة  بسبب 

ن زارة اتصل أرسنجاني بالخبراءاالسرائيلييعالقاته مع االسرائيليين  وبعد توليه الو

ليتحدث معهم حول تقسيم االراضي في ايران .كما قام الوزير بدعوة موشي ديان 

الذي كان يتولى منصب وزير الزراعة انذاك ، لزيارة ايران  وقد زار ديان ايران في 

 والتقى الشاه محمد رضا بهلوي .  4010سبتمبر  –ايلول  44

أميني نظرا لعالقاته بالواليات المتحدة ولم يكن يرغب الشاه في  كان الشاه يخشى

استمرار حكومة اميني وقدم وعودا لالمريكيين خالل زيارته للواليات المتحدة في 

، وذكرت فرح بهلوي زوجة الشاه محمد رضا  4010نيسان  –العاشر من ابريل 

ذلك تمكن من كسب بهلوي بان الشاه قدم هدية ثمينة الى جاكلين زوجة كندي وب

 رضى الرئيس االمريكي لعزل علي اميني .

وقد اوصى االمريكيون علي اميني بان يستقيل من منصبه ، وهكذا قدم اميني استقالة 

، وتولى الشاه بنفسه القيام باصالحات  وعين  4010يوليو  –تموز  44حكومته في 

 مكانه اسد هللا علم .

مساعده ليندون جونسون الى ايران لالعالن ارسل الرئيس االمريكي جون اف كندي 

عن دعمه للحكومة الجديدة ، وقد التقى جونسون الشاه محمد رضا بهلوي ورئيس 

وزرائه اسد هللا علم وتباحث معهما حول برامج الواليات المتحدة وما تريده من ايران 

اليات وكذلك برامج الحكومة االيرانية واكد جونسون في هذه اللقاءات علي ان الو



50 
 

المتحدة ال تنوي تغيير الحكم في ايران وانها تشجع الشاه علي تنفيذ االصالحات التي 

 بدأها .

 اصالحات سياسية مدعومة من الواليات المتحدة 

اعد الشاه محمد رضا بهلوي بعد عزل اميني مشروعا من ست مواد للقيام 

ة البيضاء " اي اقتصادية واطلق على المشروع اسم " الثور –باصالحات سياسية 

ثورة دون اراقة دماء.عرض الشاه المشروع على االمريكان وحظي برضاهم 

.االصالحات التي اراد الشاه تنفيذها في ايران شملت توزيع االراضي على الفالحين 

ولكن هذه الخطوة لم تساعد الفالحين على الحصول على اراض بل تسببت في 

شاريع البناء وااللتحاق بالقطاع الخاص هجرتهم الى المدن الكبرى والعمل في م

 ونتيجة لذلك ازدادت مشاكل المدن نتيجة هجرة القرويين اليها .

بالمائة من  72قبل تنفيذ االصالحات في ايران كانت نسبة  سكان القري   حوالي 

مجموع السكان ، وكان الفالحون ينتجون المواد الغذائية التي يحتاجها المجتمع 

ايران مكتفية ذاتيا في الزراعة ولكن االصالحات تسببت في القضاء  االيراني وكانت

 على الزراعة واصبحت  البالد بحاجة الى استيراد المواد الغذائية من الخارج 

ويقول الجنرال فردوست أحد رجال البالط الملكي :" نتيجة لسياسة االصالح 

الى اراض بور وقسمت الزراعي ، التي نفذها الشاه فان االراضي الزراعية تحولت 

االراضي واصابها الخراب ، ولم يتمكن الفالحون من مواصلة الزراعة نظرا 

لحصولهم على اراضي زراعية صغيرة وعدم حصولهم على مساعدات مالية 

وتزامن ذلك مع بدء الحكومة تنفيذ مشاريع جذبت عدد كبير من سكان القرى الذين 

 يع .هاجروا الى المدن للعمل في هذه المشار

مايلي: " كانت ايران قبل الثورة  4074وكتبت مجلة االيكونوميست البريطانية سنة 

مبلغ  4077البيضاء تصدر المحاصيل الزراعية الى الخارج ، ولكنها انفقت سنة 

 من واردات النفط ( على توريد المحاصيل الزراعية".  ئةبالما 40مليار دوالر ) 1/0
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مشروع اصالحاته الذي اطلق عليه اسم " الثورة عرض الشاه محمد رضا بهلوي 

و  4010كانون الثاني  –يناير  01البيضاء " على الشعب ليصوت له وذلك  في  

 كان مشروعه يتضمن ست نقاط وهي:

 -1بيع اسهم المصانع الحكومية  -0تاميم الغابات  -0االصالح الزراعي  -4

ل جيش العلم.  . قرر تشكي -1اشراك العمال في ارباح المصانع االنتاجية .

عبا  4010يناير  01نظام  الشاه اجراء االستفتاء على مشروعه وفي يوم 

النظام ازالمه للمشاركة في التصويت واعلن مساء عن تصويت الشعب على 

 مشروعه ومشاركة خمسة ماليين وستمائة شخص في االستفتاء .  

ن ء مقاطعة االستفتاء ووزع بياولكن االمام الخميني اعلن قبل اربعة ايام من االستفتا

 االمام الخميني في طهران والمدن االيرانية .

وقد بعث الرئيس االمريكي كندي برقية الى الشاه هنأه فيها على مصادقة الشعب على 

 مشروعه حيث ان الشاه قام بتنفيذ المهمة خير قيام .

 1431انتفاضة الخامس عشر من خرداد 

بعدد من علماء الدين قبل أيام من حلول رأس السنة  اجتمع االمام الخميني في قم

االيرانية الجديدة " عيد النوروز" واقترح عليهم ان يعلن عيد نوروز يوم حداد عام 

 احتجاجا على خطوات الشاه ضد االسالم .

القى اقتراح االمام الخميني ترحيب العلماء في قم وكافة المدن االيرانية وارسلت 

علماء في المدن االيرانية تدعوهم الى اعالن عيد نوروز يوم برقيات الى جميع ال

 عزاء وحداد .

، بينما كانت تقام مراسم بمناسبة استشهاد االمام  4010مارس  –من اذار  00و في 

الصادق االمام السادس لدى الشيعة في الحوزة العلمية في مدينة قم ،  وكان يحضر 

هاجمت القوات الخاصة  المدرسة  گلپايگانی المراسم أحد مراجع الدين وهو اية هللا 

الفيضية وهي الحوزة العلمية الئيسية في مدينة قم  و قتلت  العديد من طالب الحوزة 

 العلمية خالل هذا الهجوم .
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القى االمام الخميني كلمة في  4010حزيران  0وفي العاشر من محرم المصادف ل 

حادة لحكومة الشاه قال فيها : " انهم  المدرسة الفيضية في مدينة قم ووجه انتقادات

يعارضون أساس االسالم وعلماء الدين ، انهم ال يريدون اساس الدين ، ان اسرائيل 

ال تريد ان يكون القران حاكما في هذا البلد ، وال تريد علماء الدين وال العلماء ، لقد 

معوا من فيها رأيتم ان عمالء السي اي ايه هم الذين هاجموا المدرسة الفيضية وق

.اسرائيل تريد ان تبسط سلطتها على ايران وعلى اقتصادها وتجارتها وزراعتها ، 

 تريد إزالة كل العقبات في طريقها .

لقد رأيتم كيف أن النظام أجرى استفتاًء مزورا مخالفا لمصالح الشعب االيراني ، نفذ 

يون ؟ انك رجعي اسود االستفتاء بقوة السالح ، هل ان علماء الدين واالسالم هم رجع

 قمت بثورتك البيضاء . لماذا تريد ان تخدع الشعب وان تطلق التهديدات ضده ؟ 

لقد اخبروني اليوم بان قوات االمن القت القبض علي جمع من الخطباء والوعاظ في 

 -4طهران ودعتهم الى عدم االشارة في خطبهم ومواعظهم الى ثالثة أمور وهي: 

ال تقواوا بأن االسالم في خطر  -0عدم مهاجمة اسرائيل  -0 عدم التهجم على الشاه

(.14) 

واضاف االمام الخميني :" ان جميع مشكلنا تعود الى هذه النقاط الثالث ، اذا تجاهلنا 

 النقاط الثالث لم يبق اي

خالف ، اليس االسالم في خطر ؟ اليس الشاه هو كذا وكذا ؟ ألم تكن  اسرائيل تشكل 

 ن ؟ خطرا على المسلمي

ما عالقة الشاه باسرائيل لكي تقول لنا االستخبارات ال تتحدثوا عن الشاه واسرائيل ؟ 

 (.10هل أن الشاه اسرائيلي وهل انه يهودي؟ )

أثارت كلمة االمام الخميني في المدرسة الفيضية في قم الشارع االيراني وخرجت 

ترح رئيس مظاهرات في قم وطهران ضد النظام وهنا شعر النظام بالخطر واق

الوزراء علي الشاه الذي غضب من خطاب االمام الخميني ،  اعتقال االمام الخميني .  

                                                             
 . 12-00، ص0تاريخ سياسي معاصر ) التاريخ السياسي المعاصر( ،ج14 

  12-00، ص 0نفس المصدر،ج10 
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القت قوات االمن االيرانية القبض على االمام الخميني وذلك في اليوم الحادي عشر 

من محرم اي بعد يوم من كلمته  واودعته السجن ومن ثم وضعته في منزله تحت 

اعتقال االمام الخميني الى المواطنين في انحاء ايران وقد  االقامة الجبرية .وصل نبأ

خرجت الجماهير في طهران وانحاء ايران في مظاهرات منددة بخطوة النظام وكانت  

هذه المظاهرات كبيرة بحيث شعر النظام بالخطر حيث اعلنت الحكام العرفية في 

ظاهرين وكل جميع انحاء ايران وصدرت اوامر باطالق الرصاص الحي على المت

 الشخاص الذين ال يلتزمون باالحكام العرفية .

عمت التظاهرات كافة المدن االيرانية واطلق الجيش وقوات الشرطة واالمن النار 

على المتظاهرين وفي هذا اليوم الذي اطلق عليه انتفاضة الخامس عشر من خرداد 

جاجا على اعتقال ايار( قتل عدد كبير من المواطنين الذين خرجوا احت –مايو  3)

 (.10شخص .) 43222و 1222االمام الخميني وقدر عدد القتلى بين 

وكتب الجنرال حسين فردوست مساعد الشاه  في كتابه ظهور وسقوط سلطنت بهلوي 

خرداد وصلُت الى الدائرة المركزية  43خرداد ما يلي: "صباح يوم  43عن انتفاضة 

ائرة الثالثة العميد مصطفى امجدي الذي للسافاك كان في انتظاري المدير العام للد

بادرني بالقول :" خرجت اليوم تظاهرات كبيرة في انحاء العاصمة ويتحرك 

المواطنون في مجموعات من جنوب طهران نحو الشمال.سألته عن عدد المتظاهرين 

قال كل مجموعة مكونة من خمسة الى سبعة االف شخص .قلت الم تخبروا 

خبرنا الجنرال باكروان )رئيس السافاك ( وهو اتصل بالشاه المسوولين ؟ قال بلى ا

 (. 11واصدر الشاه اوامره الى قائد الحرس الملكي اويسي من اجل قمع المتظاهرين.)

ايار ان الشاه اصدر اليوم امرا  -وذكرت وكالة يونايتدبرس في الخامس من مايو

باطالق النار على المتظاهرين وقمعهم ، وقد ارسل االف الجنود المزودين باالسلحة 

والرشاشات والدبابات لسحق االنتفاضة وقد اعلن الجيش حالة الطواريء ويتولى 

 الشاه بنفسه سحق االنتفاضة. 

                                                             
  440خاطرات ايت هللا خلخالي ،)مذكرات اية هللا خلخالي( ، ص10 

 11
 . 342ظهور وسقوط سلطنت بهلوي )ظهور وسقوط حكومة بهلوي( ، ص
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مايو ايار " لم يلغ الشاه  7لة اليونايتدبرس عن الفريق نصيري قوله يوم ونقلت وكا

 .حتى االن امر اطالق النار على المتظاهرين" 

 نظام الشاه شرطي الواليات المتحدة في المنطقة

كان الشاه محمد رضا بهلوي  حامي مصالح الواليات المتحدة في المنطقة ، وقد 

بب توفر المال والنفط والقوة العسكرية بالحفاظ على كلفت الواليات المتحدة الشاه بس

مصالحها في المنطقة وهذا ما كان يحظى بدعم وتأييد دول الخليج الفارسي وخاصة 

 السعودية التي كانت هي ايضا اداة لالمريكان وحامية لمصالحهم في المنطقة .

هذه  ي ويشعرفوجود شاه ايران كان يقوي من نفوذ الدول العربية في الخليج الفارس

الدول باالمان واالستقرار وكان لملوك السعودية والدول العربية الخليجية افضل 

العالقات مع الشاه محمد رضا بهلوي وكان هوالء يخشون سطوة الشاه وال يحاولون 

 اغضابه ، بل كانوا يخضعون له ويحاولون كسب وده .

الخليج الفارسي وال كان الشاه محمد رضا بهلوي يحتقر شيوخ السعودية ودول 

يستقبلهم اال نادرا وكان يغضب منهم اذا ما ارتكبوا خطأ بحقه .ولهذا السبب عندما 

سقط نظام الشاه واعلنت الجمهورية االسالمية في ايران تواطأ حكام السعودية 

وبعض دول الخليج الفارسي وليس كلهم  ضد النظام االسالمي ودعموا صدام حسين 

 قاط النظام االسالمي في ايران .بالمال والسالح الس

وها هي السعودية وبعض دول الخليج الفارسي تجري اتصاالت علنية مع اسرائيل 

لبدء عالقات معها والتعاون معها ضد ايران وااليحاء للعرب والمسلمين ان ايران 

 هي عدوة العرب والمسلمين .

بق والمسوول وها هو االمير تركي الفيصل رئيس االستخبارات السعودي االس

المكلف من القيادة السعودية باجراء اتصاالت علنية وليس سرية مع القادة 

االسرائيليين لتطبيع العالقات معها لمواجهة ايران يلقي كلمة في موتمرفي باريس  

لجماعة مجاهدي خلق المعارضة للنظام االسالمي ، يعلن فيها عن ان بالده مع اسقاط 

 ان المعارضة ستنتصر في اطاحة النظام في ايران .النظام في ايران ، مضيفا 
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وال غرابة أن نرى صحيفة القبس الكويتية القريبة من النظام في الكويت تكتب 

ما ردده التركي عن"  اسقاط النظام في ايران  0241-1-42بعنوانها العريض يوم 

." 

ظهر بما الموقف السعودي والخليجي بصورة عامة من النظام االسالمي في ايران ي

ال يدع مجاال للشك ان هذه الدول تفضل حكومة شاه ايران العميلة المريكا على نظام 

 اسالمي يحكم ايران ويعمل علي اقامة عالقات متكافئة معها ولم تستعمل اقوة ضدها 

 كيف أصبح شاه ايران شرطيا المريكا في المنطقة ؟ 

ارد علن الرئيس االمريكي ريتشبعد ان فشلت سياسة الواليات المتحدة في فيتنام ، ا

نيكسون بان الواليات المتحدة تحول القسم االعظم من مسوولياتها الدفاعية الى 

حلفائها في المنطقة .وذكرت بالذات شاه ايران والسعودية فهما العمودان اللذان 

ستعتمد عليهما في منطقة الخليج الفارسي . فكان ان قامت الواليات المتحدة بتجهيز 

ه والسعودية بما تطلبانه من اسلحة ومعدات عسكرية للقيام بالمهمة الموكلة الشا

 اليهما. 

بسبب تقارب وجهات نظر النظام السعودي ونظام الشاه وعمالتهما للواليات المتحدة 

، فقد كلفتهما الواليات المتحدة بالقيام بدور الشرطي في منطقة الخليج الفارسي 

 وحماية مصالحها .

والسعودية يعمالن بالتنسيق بينهما لمواجهة خطر الشيوعية والمحافظة كان الشاه 

علي استمرار تدفق النفط في منطقة الخليج الفارسي ، والمساعدة علي تدعيم 

قدراتهما العسكرية في المنطقة .وقدمت الواليات المتحدة مساعدات عسكرية 

قوما بالمهمة الموكلة واقتصادية اليران بقيادة الشاه والنظام في السعودية لكي ت

 بالكامل دون الحاجة الى تواجد قواتها في المنطقة.

وقد قال مستشار االمن القومي للرئيس االمريكي جيمي كارتر زبينغنيو بريجنسكي 

عن سياسة بالده في منطقة الخليج الفارسي " ان ايران هي اهم قاعدة استراتيجية لنا 

بريطانية من شرق السويس .ان خروج في الخليج الفارسي بعد خروج القوات ال
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القوات البريطانية من الخليج الفارسي قد اوجد فراغا في المنطقة وان سياسة 

الواليات المتحدة تقوم علي سد الفراغ بواسطة تدعيم القدرة العسكرية اليران اوال 

سايروس ونس وزبينغيو بريجنسكي " المؤامرة  (13والسعودية في المرحلة الثانية.)

 (.  423ايران"  ،ص في 

ففي لقاء شاه ايران مع الرئيس االمريكى ريتشارد نيكسون في واشنطن اعلن 

نيكسون :" ان الواليات المتحدة تحتاج الى صديق مستقل ومستقر يمكنه أن يقوم 

بدور مسؤول وبناء في المنطقة وخاصة في منطقة الخليج الفارسي ، لذلك فان تعزيز 

بدور مسؤول في الشوون الدولية وخاصة في الخليج الفارسي يعد قدرات ايران للقيام 

 من واجبات الواليات المتحدة ".

كان الشاه محمد رضا بهلوي مياال للقيام بدور الشرطي النه كان يعتبر االتحاد 

السوفيتي والعراق تهديد له ، وفي نفس الوقت كان يريد ضرب المعارضة في الداخل 

 المنطقة .، وفرض سيطرته علي دول 

توقف الرئيس االمريكي ريتشارد نيكسون برفقة وزير  4070نيسان  –ففي ابريل 

خارجيته هنري كيسنجر في طهران في طريق عودته من موسكو والتقى شاه ايران 

 ووعده بالسماح له بشراء كافة انواع االسلحة غير النووية .

تغيير ات المتحدة االمريكية ووكتب مارتين استانيلند في كتابه " سقوط اصدقاء الوالي

:" ان الرئيس االمريكي ريتشار د نيكسون   420الحكومات في البلدان االجنبية ، ص

سمح للشاه بشراء انواع االسلحة غير النووية من الواليات المتحدة ، بعد ان وافق 

 الشاه على  دعم حملته االنتخابية ". 

كي ريتشارد نيكسون عشرين مليار فشاه ايران اشتري خالل رئاسة الرئيس االمري

دوالر اسلحة ومعدات امريكية وبذلك أصبحت ايران من اكبر موردي االسلحة 

 االمريكية في العالم.

                                                             

 . 423،ص سايروس ونس وزبينغيو بريجنسكي " المؤامرة في ايران"  45 
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كان االمريكيون يعلمون مدى حب الشاه لشراء االسلحة الحديثة ، لذلك فانهم باعوا 

 يل المثالالشاه اسلحة ومعدات من صنع الواليات المتحدة أضعاف سعرها وعلى سب

مليون دوالر بينما كان سعرها  44باعت الواليات المتحدة اليران طائرة حربية بقيمة 

مليون دوالر بينما  004مليون دوالر .كما انها باعت الشاه مدمرة حربية بقيمة  3/6

مليون دوالر.)اسد هللا علم ، مذكرات علم ، المجلد الخامس ،ص  402كان سعرها 

004.) 

اول حسن طوفانيان مساعد وزير الحرب ومسؤول شراء االسلحة ، يقوم كان الفريق 

بشراء االسلحة من شركات االسلحة في الواليات المتحدة  وكان يحصل علي ماليين 

 الدوالرات من العموالت كان يقدمها للشاه ويحصل نسبة من هذه العموالت .

ع االسلحة الحديثة ، الشاه محمد رضا بهلوي الذي زودته الواليات المتحدة بانوا

ارسل قوات الى سلطنة عمان للمشاركة في قمع ثوار ظفار.  يقول الجنرال حسين 

فردوست أحد مساعدي الشاه في كتابه " ظهور وسقوط سلطنت بهلوي )ظهور 

:" واجهت سلطنة عمان خطر 312وسقوط حكومة بهلوي (، المجلد االول ، ص 

جانب اليمن الجنوبية .فاليمن الجنوبية التي  ثورة من جانب منطقة ظفار التي تقع الى

كانت قاعدة للسوفييت في المنطقة ، دعمت ثوار ظفار والجيش العماني لم يكن قادرا 

علي مواجهتهم .فالبريطانيون الذين خرجوا من المنطقة لم يبقوا من قواتهم في عمان 

 رضا وقد ارسلاال قليال . فالسلطان قابوس طلب المساعدة بصورة رسمية من محمد 

الشاه ثالثة كتائب الى منطقة ظفار وقد استخدمت القوات االيرانية نيران المدافع 

والرشاشات والهاونات والقصف الجوي بينما لم يكن لدي الثوار اال اسلحة خفيفة . 

 تطهير المنطقة . 4073القوات االيرانية تمكنت بعد عامين من الحرب سنة 

دث اللبنانية ردا على سوال حول سبب مشاركة ايران في فقد صرح الشاه لمجلة الحوا

الحرب ضد ثوار ظفار : " لقد طلب منا السلطان قابوس المساعدة ونحن قدمنا له 

 المساعدة ، ونحن مستعدون لنقدم المساعدة لكل من يتقدم بالطلب منا." 

 

 الشاه يدعم السعودية في حربها ضد اليمن 
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ان  الشاه محمد رضا بهلوي كان ينفذ أوامر أسياده  اشرنا في الحلقات الماضية الى

االمريكان في المنطقة، ويتعاون مع االنظمة الموالية  المريكا ومنها النظام السعودي 

التي اطاحت  4010سبتمبر  01الذي وقف الى جانب الملكيين في اليمن ضد ثورة 

 يين  .بالملك محمد البدرالذي فر الى السعودية وتلقى دعما من السعود

استمرت الحرب اليمنية ثماني سنوات بين الملكيين والجمهوريين وانتهت الحرب 

 بسيطرة الفصائل الجمهورية على الحكم وقامت الجمهورية العربية اليمنية .

تلقى االمام البدر وأنصاره الدعم من السعودية واالردن وبريطلنيا وتلقى 

د الناصر . انتهت المعارك الجمهوريون الدعم من الرئيس المصري جمال عب

وسبقها انسحاب  4014بانتصار الجمهوريين وفكهم الحصار على صنعاء في فبراير 

 بريطانيا من جنوب اليمن وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . 

كان للشاه دور في تزويد الملكيين في اليمن بالسالح والتدريب العسكري ..فعندما فر 

الى السعودية تلقى دعما عسكريا من ال سعود وهذا الدعم تسبب  الملك محمد البدر

 في اطالة أمد الحرب ثماني سنوات.

كان السرائيل  دور في اشعال نيران الحرب اليمنية ، اذ قامت اسرائيل بدعم الملك 

الهارب بالتنسيق مع اليهود اليمنيين .كما ارسلت اسلحة روسية كانت قد غنتمها في 

الى ايران ليقوم نظام الشاه بارسالها الى اليمن دون ان يعرف أحد  حربها مع العرب

 بانها مرسلة من اسرائيل .

وكان أحد مسوولي منظمة السافاك االيرانية قد سافر الى السعودية والتقى كمال ادهم 

رئيس جهاز االستخبارات السعودي للتنسيق لبدء العمليات العسكرية .كما توجه أحد 

مة السافاك الى اليمن ليطمئن الملك اليمني محمد البدر بان نظام مساعدي رئيس منظ

 الشاه يقف الى جانبه ويقدم له االسلحة  والتدريب العسكري

كما استخدم االسرائيليون  عالمة القوة الجوية االيرانية ووضعوها على طائراتهم 

دات  معللتمويه على مشاركتهم في الحرب لصالح الملكيين في ارسال االسلحة وال

 العسكرية لهم .
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وهكذا نري ان العالقات بين ايران والسعودية كانت جيدة في عهد الشاه ولكنها 

توترت بعد قيام الثورة االسالمية الن السعوديين غضبوا من سقوط الشاه محمد رضا 

 بهلوي ، وحملوا الواليات المتحدة المسوولية في سقوط نظام الشاه.

لسعوديون أن الواليات المتحدة لم تعمل كل ما بوسعها " فبعد سقوط الشاه ، شعر ا

النقاذه وعدم قدرتها على ضمان بقاءه أي نظام صديق عندما يسقط ، وقد تساهم هل 

في اسقاطه عندما تفقد الثقة في قدرته  على ضمان المصالح االمريكية او عندما يميل 

 ( .11باتجاه معاكس لها." )

معلقا على سقوط نظام الشاه :" ان الدرس الذي تلقته  وقال الملك خالد بن عبد العزيز

السعودية ودول الخليج )الفارسي ( من ايران ، هو ينبغي عليها التعاون فيما بينها ال 

 ( 17االعتماد على الدول الكبرى لضمان امنها )

وبعد سقوط الشاه وقيام الجمهورية االسالمية وقفت الرياض الى جانب صدام في 

ن وزودته بالمال والسالح من اجل اسقاط النظام االسالمي ولكن حربه ضد ايرا

 الثورة االسالمية انتصرت على صدام وسقط صدام 

وهزم السعوديون والخليجيون في مسعاهم لتوجيه ضربة الى ايران عن طريق 

 الحرب التي شنها صدام على ايران.

 الشرطة السعوديةاتسمت العالقات بين البلدين بالتوتر حيث هاجمت قوات المن و

وقتلت عددا كبيرا من  4047اب سنة –الحجادج االيالرانيين في مكه أغسطس 

الحجاج االيرانيين وقطعت العالقات بين البلدين ولكن العالقات استؤنفت بعد تولي 

الرئيس االيراني اكبر هاشمي رفسنجاني السلطة ولكن السعوديين الذين يدعون قيادة 

فوذ ايران وقد اتخذوا موقفا سلبيا من االتفاق النووي بين االمة العربية يخشون ن

   4+3ايران ومجموعة 

                                                             
 .(العالقات السعودية االمريكية وأمن الخليج )الفارسي ( وليد حمدي العظمي ، ص444 46
 .(نفس المصدر ، ص440 47
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وقد ارتكبوا جريمة كبري في موسم الحج الماضي عندما  حصل تدافع بين الحجاج 

حاج ايراني نتيجة عدم تمكن  122في منى وقتل االف الحجاج  من بينهم اكثر من 

 السلطات السعودية من ادارة موسم الحج 

 ادي هجوم على السفارة السعودية في طهران الى قطع العالقات بين البلدين .و

السعوديين غاضبون من نظام الجمهورية االسالمية بسبب اتخاذه مواقف ضد تدخل 

السعودية في اليمن وسوريا والعراق وهم االن يحاولون اثارة التوتر داخل ايران عن 

دعمهم ماليا وكان اخر خطوة قام بها طريق اثارة المعارضين للنظام االيراني و

النظام السعودي ضد ايران مشاركة احد امراء النظام السعودي في مؤتمر لمنظمة 

مجاهدي خلق في باريس واعالنه عن دعم المعارضة السقاط النظام االسالمي في 

 ايران.

 

 الشاه يدعم نظام الملك حسين 

في العراق  بقيادة عبد الكريم قاسم ، جرت محاوالت  4034تموز 41بعد قيام ثورة 

للقيام بثورة ضد الملك حسين في االردن ، اال ان الشاه محمد رضا بهلوي ارسل 

تعزيزات عسكرية الى  الملك حسين للحيلولة دون سقوط نظامه  الذي عرف في ذلك 

متحدة وصديقا وفيا للصهاينة وارسل محمد الحين بانه من انصار واتباع الواليات ال

معلنا بانه  4073رضا بهلوي طائرات الفاتوم الى االردن ، و زار االردن في يناير 

 لن يتواني في تقديم اي مساعدة له.  

علي يد عبد الكريم قاسم كما  4034فعندما سقط الحكم الملكي في العراق في سنة 

ته اراد الشاه ان يرسل قوات الى العراق يشير الى ذلك اردشير زاهدي في مذكرا

لقمع حركة عبد الكريم قاسم ، ولكنه تلقى تحذيرا من االتحاد السوفياتي انذاك بالتخل 

 العسكري اذا ما ارسلت ايران قوات الى العراق,.

ويقول اردشير زاهدي سفير الشاه في الواليات المتحدة وهو ابن فضل هللا زاهدي 

اء بعد االنقالب العسكري االمريكي ضد حكومة محمد الذي عين رئيسا للوزر
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، في مذكراته التي نشرت في ايران:" اننا عملنا على  4030مصدق في ايران سنة 

الحصول من الواليات المتحدة على اسلحة وطائرات لالردن ، بل اننا اقنعنا الواليات 

رن كان في ذلك المتحدة بان نرسل طائرات حربية الى االردن "، ويضيف : " ان اال

الحين يمر بازمة خانقة  لم يقدم العرب اليه اية مساعدات بسبب توتر عالقاته مع 

 الدول العربية ، ولذلك كنا نقدم المساعدات المالية  الى االردن ".

ويضيف اردشير زاهدي :" كان الملك حسين خالل زيارته لواشنطن  أثناء  االزمة 

ضد الشاه(  يطلب لقائي وقد ارسل  لي  4070االيرانية وسقوط النظام ) ثورة 

 رسائل عدة  لكي اطلب من االمريكان مساعدات لنظامه 

 ولكن هذه الرسائل وقعت في ايدي نظام الجمهورية االسالمية.".

المساعدات االيرانية لالردن دعمت العالقات بين الملك حسين والشاه محمد رضا 

، وزار الملك حسين ايران قبل الثورة  بهلوي حيث توطدت العالقات بين الجانبين

االسالمية ولكن وقوع الثورة في ايران وسقوط الشاه ازعج الملك حسين الذي فقد 

ظهيرا وداعما له ، فما كان من الملك حسين اال ان تحول الى صدام حسين ودعمه 

في حربه المفروضة علي ايران بسبب المنافع التي كان يجنيها من النظام العراقي 

 النفط الذي كان يتسلمه منه مجانا .و

وهكذا نرى بان نظام الشاه محمد رضا بهلوي قدم مساعدات عسكرية لالنظمة 

الموالية للواليات المتحدة في المنطقة ، على اعتبار أنه شرطي الواليات المتحدة في 

 المنطقة.

حكم تت كانت مواقف االردن من ايران مواقف نفعية لم تقم علي اسس سليمة بل كانت

بها المصالح " فعندما سقط الشاه في ايران انهارت العالقات بين البلدين ووصلت الى 

مستوي قطع التمثيل الدبلوماسي .واستمرت هذه العالقات تسير في طريق التوتر بعد 

، ثم جاءت أزمة الجزر الثالث حيث ايد  االردن االمارات لتزيد عالقات  4042عام 

.)رانيا الزعبي ،  العالقات االردنية االيرانية بين العداوة االردن وايران تعقيدا 

 قناة الجزيرة(. يتبع –والدبلوماسية الحذرة 
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العالقات االيرانية االردنية رغم استئنافها  من جديد لم تكن طبيعية بعد الثورة الن 

االردن يقيم عالقات مع الدول االخرى علي اساس مصالحه ، ال علي اساس 

لمصالح المتبادلة بين البلدين فالملك عبد هللا يسير علي طريق والده الملك العالقات وا

حسين في تنظيم عالقات بالده مع الدول االخري علي اساس ما يكسب منها من 

اموال ومساعدات فعندما حصل الملك عبد هللا علي مساعدات من السعودية بعد زيارة 

، اصبح  0241في ابريل نيسان ولي ولي العهد لالردن االمير محمد بن سلمان 

مدافعا عن مصالح االمة العربية و اتهم ايران بالتدخل في شوون الدول العربية 

واحتج علي الهجوم علي السفارة السعودية في طهران واستدعى سفيره في طهران 

للتشاور. الملك عبد هللا ليس لديه صديق سوى المال والمساعدات التي يتلقاها من 

يقيم عالقات مع الدول التي تقدم له المساعدات فهو يبيع مواقفه علي   االخرين فهو

 اساس ما يجنيه من اموال من الدول االخرى. 

 الشاه يدعم االنظمة الديكتاتورية الموالية للواليات المتحدة 

لم يكتف الشاه بارسال قواته الى سلطنة عمان واالردن واليمن ، بل ساعد االكراد 

حكومة المركزية ودعم حكومة المغرب ضد جبهة البوليساريو العراقيين ضد ال

وساعد حكومة زائير ضد المطالبين باالستقالل في والية شابا ، كما دعم الشاه 

حكومة الباكستان التي كانت عضوا  في حلف بغداد ضد الهند كما ارسل الشاه 

 مساعدات للرئيس الصومالي الجنرال زياد باره في حربه ضد اثيوبيا .

ويقول الجنرال حسين فردوست مساعد الشاه " ان ما قام به الشاه في تنفيذ سياسته 

الخارجية هو التبعية الوامر الواليات المتحدة وبريطانيا وفي الشرق االوسط كان 

وعلق  الشاه في مقابلة (  14محمد رضا " شرطي المنطقة " وكان يفخر لهذا اللقب .)

شرطي المنطقة بقوله :" انني أمعنت وفكرت سنة  مع مجلة نيوزويك على قيامه بدور

ورأيت ان الواليات المتحدة ال يمكنها ان تقوم بدور الشرطي الدولي  4062و 4090

خرجت بريطانيا من المنطقة  و لم يكن لالمريكان رغبة في ملء  4074.وفي سنة 

 الفراغ لذلك فقد قمت أنا بهذه المهمة".

                                                             
 .(ظهور وسقوط حكومت پهلوی )ظهور وسقوط حكومة بهلوي، ج4 ،ص 141 48
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وصرح الشاه محمد رضا بهلوي حول قيامه بدور شرطي الواليات المتحدة في 

المنطقة قائال :" ان جيشنا كان له أهمية استراتيجية للغرب ، النه كان يقضي علي 

 اية حركة انفصالية وكان لدى ايران المال والقوى البشرية للقيام بهذه المهمة ". 

ري كيسينجرحول ما كان يقوم به الشاه وصرح وزير الخارجية االمريكي االسبق هن

من خدمات للواليات المتحدة بقوله:" ان ايران وضعت نصب عينيها خاصة في 

سياستها الخارجية الصداقة مع الواليات المتحدة ان ايران كانت تقوم  بدعمنا فالشاه 

في  ةكان يحارب قدرات جيرانه الراديكاليين لكي ال يتمكنوا من تهديد االنظمة المعتدل

السعودية واالردن ودول الخليج الفارسي .انه كان يزود اساطيلنا بالطاقة دون قيد او 

شرط ، وهو لم يستخدم سيطرته للحصول على المصالح الشخصية ولم يلتحق 

 بالمقاطعة النفطية ضد الغرب او اسرائيل .

 فايران في عصر الشاه كانت أحد افضل واهم واوفى أصدقاءنا في العالم." .

ايار  -مايو 1وكتب السفير االمريكي في طهران وليم سوليفان تقريرا سريا بتاريخ 

حول دور الشاه في ضمان مصالح الواليات المتحدة :" ان العالقات بين  4074

ايران والواليات المتحدة ممتازة ، عالقاتنا قائمة على المصالح االمنية الثنائية ووجها 

ميع القضايا االقليمية والدولية .ان ايران بما لديها من ت النظر المشتركة ، بالنسبة لج

نفوذ وقدرات متزايدة مستعدة دوما لكي تقوم بدور اكثر فعالية  في شوون المنطقة ان 

ايران وصلت الى وضع قوة مستقرة ومعتدلة وموالية لنا وهي تنفذ سياساتنا التي 

 .( 10)  وضعناها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.")

 

 

 

 

                                                             
 .(وثائق السفارة االمريكية في طهران - الجزء االول ، ص020 49
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 التواجد العسكري االمريكي في ايران الفصل الثالث :

كان خطر الشيوعية الذريعة الكبرى بيد الواليات المتحدة لمواجهة حركات التحرير 

في العالم  ، فسياسة الواليات المتحدة المعادية للشيوعية كانت تدر عليها بالفائدة 

ضة نظام الشاه للشيوعية ومنها دعم حكومة الشاه محمد رضا بهلوي بذريعة معار

 ووقوفه في وجهها. 

كانت الواليات المتحدة تري ان حزب توده الشيوعي في ايران هو التهديد الحقيقي لها 

في ايران ، ولكن الشاه  كان يخيف االمريكيين من حكومة محمد مصدق وكان يقول 

 ان .ايربان حكومة مصدق كانت سببا لقوة حزب توده وانتشار نفوذ الشيوعية في 

ضد حكومة مصدق وتوقيع ايران اتفاقا  مع الشركات  4030كان انقالب سنة 

النفطية االجنبية وتاسيس منظمة السافاك ومعاهدة بغداد وعقد اتفاقية دفاعية بين 

 ايران والواليات المتحدة كلها ذرائع لمواجهة خطر الشيوعية في ايران. 

كانت الواليات المتحدة تصف كفاح الشعب االيراني ضد االستعمار واالستبداد بانه 

حركة شيوعية  ولكنها كانت تستخدم مصطلحات جديدة عندما كانت تفشل في اقناع 

االخرين ومنها " حركات ضد االمن وضد العرش"  و"حركات تعمل لصالح 

 االجنبي " وماركسية اسالمية " و" رجعية سوداء" . 

كانت الواليات المتحدة تدرك جيدا موقع واهمية ايران الجغرافي واالستراتيجي 

ومكانتها كدولة منتجة للنفط وللغاز وطموح الشاه من اجل القيام بدور رئيسي في 

منطقة الخليج الفارسي ، وميول الشاه للواليات المتحدة والغرب وعدائه لالتحاد 

 السوفيتي .

منذ الحرب العالمية الثانية علي دعم ايران اقتصاديا  لقد عملت الواليات المتحدة

وعسكريا  وبناء جيش قوي للشاه وقام الشاه في المقابل بوضع تسهيالت امام 

الواليات المتحدة وانها ادركت بان دعم ايران الشاه سيحافظ علي المصالح المشتركة 

 للواليات المتحدة.
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ا ارسلته الى وزارة الخارجية برقم وقد كتبت السفارة االمريكية في طهران تقرير

طلبت فيه تقديم الواليات المتحدة مساعدات االمنية اليران علي الشكل  417024

 التالي:

: مساعدة ايران لتعزيز قدراتها في صيانة وحفظ االتنظمة التسليحية المكتسبة من 4

 الواليات المتحدة.

الد وهو بالتالي يساعد علي :مساعدة ايران لتطوير قواها البشرية لضمان امن الب0

 الحفاظ علي المصالح االمريكية .

:مساعدة ايران علي ايجاد وحفظ القوات المقاتلة والداعمة لوجستيكيا من اجل سد 0

 حاجاتها .

 :مساعدة ايران من اجل الحفاظ علي قدراتها الكافية والعملية لتعبئة القوات.1

 ة النفوذ الشيوعي وتحقيق أهداف اخري.:الهمل على ايجاد التعاون االقليمي لمقاوم3

: ضمان الحصول المستمرللواليات المتحدة والعالم الحر علي مصادر النفط والغاز 1

. 

 : تشجيع ايران علي المشاركة في الترتيبات االمنية الدول المنحازة للغرب.7

 دواشار تقرير السفارة الى ان ايران تزعم بانها تتعرض للتهديد من جانب االتحا

السوفييتي ، ولكن ايران ال تعلن بانها سوف تتعرض قريبا لهجوم من جانب االتحاد 

السوفيتي وهي تتوقع ان تتمكن من مواجهة اي هجوم سوفيتي لعدة ايام علي اكثر 

تقدير .ايران تعتقد بانها لن تتمكن من مواجهة اي هجوم سوفييتي ولكنها تتمكن من 

العون والمساعدة من قوات العالم الحر.كما ان الوقوف امام اي هجوم حتى ياتيها 

 ايران تشعر بالخطر من العراق واالنظمة المتطرفة ومن جارتها افغانستان .
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شاه ايران يعتقد بان بالده تتعرض من جانب معارضيها الداخليين للتهديد واهم 

ما كالمعارضين الداخليين هم رجال الدين الذين بامكانهم اثارة الشعب ضد الحكومة 

 ( 32) ان هناك جماعات ارهابية تخشي منهم الحكومة .

ويضيف تقرير السفارة االمريكية في طهران ان ايران تريد ان يكون لها جيش يتمكن 

 من مواجهة التهديدات 

فايران لديها االن برنامج موسعة  لتعزيز قواتها العسكرية والدفاع عن البالد .فايران 

سكرية  تنظر الى الماضي وتري من الضروري تالفي التي تريد تعزيز قدراتها الع

 كل ما يمكن ان يتكرر من احداث سابقة مثل: 

 :احتالل ايران من جانب القوى الكبري وميلها للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبال.4

 : دور ايران السياسي كقوة اقليمية 0

ي مجال وخاصة ف:التاثير الجانبي للبرامج العسكرية علي االقتصاد غير العسكري 0

 االيدي العاملة الماهرة فنيا وتعزيز البنى التحتية واستخدام التكنولوجيا الغربية.

: قدرة ايران علي كسب االنظمة التسليحية الحديثة والتوصل الى االكتفاء الذاتي 1

 بدون مساعدة خارجية.

 : اعطاء االولية للحفاظ علي حقول النفط االيرانية .3

 عدم االرتباط بدولة واحدة لضمان السالح .:رغبة الشاه في 1

 :وجود شكوك حول دعم امريكا اليران في حالة هجوم قوة عظمى علي ايران.7

:رغبة ايران للحصول على القوة من اجل الدفاع عن الحكام التقليديين في المنطقة 4

خليا امقابل القوى الثورية ويعتقد الشاه ان هوالء الحكام يمكنهم الثبات في الحكم د

 واقليميا.

                                                             
 وثائق السفارة االمريكية في طهران المجلد  44 ص 002 50
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ويضم تقرير السفارة االمريكية في طهران ، تقييما للقوات البرية والبحرية والجوية 

االيرانية وما يتوقعه المسوولون االيرانيون من الواليات المتحدة من دعم ومساندة 

 لمواجهة االخطار المحدقة بايران.

 الشاه يطلب السالح من االمريكان 

بهلوي الحكم ، عزم على تجهيز الجيش االيراني باالسلحة منذ ان تولى محمد رضا 

والمعدات العسكرية ، وفي البداية حاول االستفادة من المادة الرابعة من مبدأ ترومن 

للحصول على االسلحة والمعدات العسكرية ، ولكنه كان يتخذ موقفا سلبيا من 

صول على ما كان الزعماء الديموقراط مثل كندي وكارتر، ألنه لم يتمكن من الح

يريده من األسلحة ، ولكنه كان يتخذ مواقف ايجابية عندما كان الجمهوريون يصلون 

عند بداية  4011الى البيت االبيض فمشتريات ايران من األسلحة إزدادت سنة 

حكومة أمير عباس هويدا وخاصة في الخمسينات من القرن الماضي عندما إرتفعت 

ات المتحدة اسلحة ومعدات عسكرية إليران بدال من أسعار النفط.حيث باعت الوالي

برامج المساعدات العسكرية . وقد عين الشاه الجنرال اللواء حسن طوفانيان مسووال 

عن مشتريات االسلحة .وكان من الطبيعي ان تعمل شركات صناعة  االسلحة 

 االمريكية في الحصول على موافقة المسوولين العسكريين وسماسرة االسلحة في

ايران لبيع اسلحة ومعدات اكبر  اليهم  ، ولهذا كان العديد من المسوولين االيرانيين 

 يحصلون على عموالت ورشوات مقابل شراء االسلحة من الشركات االمريكية. 

اصبحت ايران عضوا في حلف بغداد الذي كان معاهدة عسكرية امنية بمشاركة 

الماضي احد اهم حلفاء امريكا  امريكية.وكانت ايران في السبعينات من القرن

العسكريين خارج القارة االوروبية واكبر حليف لها في منطقة الخليج الفارسي .وكان 

الفريق طوفانيان مشاركا في جميع صفقات االسلحة المشتراة من الواليات المتحدة 

. لقد كان الجنرال طوفانيان على اتصال دائم مع المسوولين  4074و 4011بين سنة 

الجيش االمريكي وكذلك مع كبار المسوولين عن صفقات االسلحة مثل جونز  في

 نوثروب وويليام ميلي .
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ويقول الجنرال محمد حسين فردوست عن صفقات االسلحة االمريكية اليران انه 

لم تصل مبيعات االسلحة االمريكية اليران  4074و   4032خالل عشرين عاما بين

 4074الى 4074مة مشتريات ايران من السالح بين الى مليار دوالر ولكن بلغت قي

اي في ثماني سنوات من حكم الشاه محمد رضا بهلوي تسعة عشر مليار 

دوالر.وتضمنت الصفقة انواع المقاتالت والدبابات وحامالت الجنود واالسلحة 

الخفيفة واالوتوماتيكية والزوارق الحربية والغواصات.وكانت اخر صفقة عقدها 

لواليات المتحدة شراء عدد من طائرات االواكس بمبلغ ملياري دوالرحيث الشاه مع ا

 امتنعت الواليات المتحدة عن تسليمها الى ايران بعد انتصار الثورة االسالمية. 

وفيما يلي قائمة بقيمة االسلحة االمريكية التي اشتراها الشاه من الواليات المتحدة بين 

 :4074الي 4010

 مليون دوالر(السنة      الثمن )ب

4010   4/009 

4072   0/401 

4074   0/060 

4070   6/170 

4070   0/0474  

4071   0/1009  

4079   4/0117 

4076   1/4701  

4077    4/9740  

4074    0/0946   
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( 34) 

كان لزيادة االسلحة والمعدات االمريكية المشتراة من قبل شاه ايران االثر الكبير في  

سكريين والمستشارين االمريكيين في ايران فقد وقعت ايران بين سنة زيادة عدد الع

اتفاقيات عسكرية مع الواليات المتحدة دخل بموجبها المستشارون  4074الى  4070

العسكريون الى ايران لتقديم المساعدات الفنية والقيام بتدريب الجيش االيراني على 

دة.وقد خصصت قواعد عسكرية لهم االسلحة والمعدات المشتراة من الواليات المتح

 خارج العاصمة طهران :

 : 4074و 4070وفيما يلي قائمة بعدد االمريكيين المتواجدين في ايران بين سنة 

 السنة      الموظفين      العسكريين      االمريكيين غير العسكريين       المجموع 

4070       000         4404                     7662                     0247 

4070       101         4920                     4260                     0004   

4071       007         4076                    42622                  40020 

4079       009         4467                    46070                  40401 

4076       001         4444                    02040                  00901 

4077       919        4900                     12264                  10419 

4074       966        4017                     90204                  90014  

  07114                  07042                       44    492)ديسمبر( 4074

(30) 

 منح الحصانة القضائية للمستشارين العسكريين االمريكيين في ايران 

                                                             
 ( درون انقالب ايران ) الثورة االيرانية من الداخل ( ،جان دي استمبل ، ص424 51
 .(درون انقالب ايران ) الثورة االيرانية من الداخل (  ،جان دي استمبل ، ص 442 52
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استغل الشاه محمد رضا بهلوي فرصة تولي جونسون الرئاسة االمريكية ،وقام 

بشراء كميات كبيرة من االسلحة من الواليات المتحدة واستقبل عدد كبير من 

المستشارين العسكريين االمريكيين ، وكانت االدارة االمريكية تعمل من اجل 

 –نوفمبر  47الحصول على مكاسب خاصة  لمستشاريها العسكريين في ايران . ففي 

قدم رئيس الحكومة االيرانية اسد هللا علم الئحة لمجلس الشيوخ   4060تشرين الثاني 

 اسية أو ما يعرف بـ "الكابيتالسيون " .لمنح العسكريين االمريكيين حصانة دبلوم

كلمة الكابيتالسيون تطلق على نوع من المعاهدات التي يتمتع بموجبها أتباع دولة قوية 

وقبل ان (  30في دولة ضعيفة اخرى ، بالحصانة القضائية وبنوع من الحكم الذاتي )

يس ر رئيناقش مجلس الشيوخ هذه الالئحة التي قدمت بصورة سرية جدا ، تم تغيي

الحكومة فحل حسن علي منصور مكان اسد هللا علم ، و اصر منصور على ضرورة 

المصادقة على الالئحة   ، وتمكن من اخذ مصادقة مجلس الشيوخ على الالئحة التي 

. هذه الالئحة كانت تخرق 4061يوليو  –تموز  09ضم اليها مادة واحدة وذلك عشية 

القضاء.واثر مصادقة مجلس الشيوخ على  السيادة الوطنية اليران وتضعف سلطة

حيث  4061تشرين االول  –اكتوبر  40الالئحة صادق مجلس الشورى عليه في 

 عضوا . 64عضوا ومعارضة  71حصل المشروع على تاييد 

ولم تتمكن الحكومة االيرانية من اخفاء خبر المصادقة على المشروع اذ علم الشعب 

في  4061تشرين الثاني –نوفمبر  06خميني كلمة في االيراني باالمر والقى االمام ال

الحاضرين في منزله "  اعلن بانه بالمصادقة على الالئحة بيع استقالل ايران مضيفا 

ليس اليران بعد اليوم من عيد ، لقد حولوا العيد الة مأتم ، لقد باعونا وباعوا استقاللنا 

 قص العامة" .، وفي نفس الوقت أضاؤوا المشاعل وأقاموا حفالت الر

واضاف االمام الخميني : " إنهم منحوا االمريكان بجميع فئاتهم من خبراء عسكريين 

وفنيين واداريين وخدم وكل من له أدنى عالقة بهم ، الحصانة القضائية فال يمكن أن 

يطال أحد منهم باي جريمة يرتكبها فوق ارض ايران ، فلو أن خادما أو طباخا عندهم 

ة وطنية كبرى وأغتالها أو أهانها عالنية فان الشرطة االيرانية ال تطاول على شخصي
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تستطيع توقيفه وال للمحاكم االيرانية في محاكمته ، بل يرجع ذلك الى المحا كم 

 االمريكية فهي التي تصدر احكامها في هذا الموضوع ".

ون واضاف االمام الخميني :" فلو ان أحدا دهس كلبا أمريكيا بسيارته فانه سيك

عرضة للتحقيق والمالحقة القضائية حتى ولو كان ذلك الشخص هو " الشاه" نفسه 

.أما لو دهس طباخ امريكي "شاه ايران" نفسه أو اي رجل من طكبار الشخصيات فال 

 يمكن مالحقته قضائيا." 

(31  ) 

. وكانت كلمة االمام الخميني قد ادت الى ردود فعل حكومية عليها ، و قامت قوات 

ونفي الى  4061تشرين الثاني  –االمن باعتقال االمام الخميني في الرابع من نوفمبر 

تركيا .وكانت الحكومة تعتقد انه بنفي االمام الخميني الى تركيا قد تمكنت من اسكات 

 اصوات المعارضين لها. 

 واليات المتحدة ومواجهة نفوذ االتحاد السوفيتي والشيوعيةال

كان خطر الشيوعية الذريعة الكبرى بيد الواليات المتحدة لمواجهة حركات التحرير 

في العالم  ، فسياسة الواليات المتحدة المعادية للشيوعية كانت تعود عليها بالفائدة 

ارضة نظام الشاه للشيوعية ومنها دعم حكومة الشاه محمد رضا بهلوي بذريعة مع

  .ووقوفه في وجهها

كانت الواليات المتحدة ترى ان حزب توده الشيوعي هو التهديد الحقيقي لها في ايران 

، ولكن الشاه  كان يخيف االمريكيين من حكومة محمد مصدق وكان يقول بان 

 . حكومة مصدق كانت سببا لقوة حزب توده وانتشار نفوذ الشيوعية في ايران

ضد حكومة مصدق وتوقيع ايران اتفاقا  مع الشركات  4030كان انقالب سنة 

النفطية االجنبية وتاسيس منظمة السافاك ومعاهدة بغداد وعقد اتفاقية دفاعية بين 

  .ايران والواليات المتحدة كلها ذرائع لمواجهة خطر الشيوعية في ايران
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ه د االستعمار واالستبداد بانكانت الواليات المتحدة تصف كفاح الشعب االيراني ض

حركة شيوعية  ولكنها كانت تستخدم مصطلحات جديدة عندما كانت تفشل في اقناع 

االخرين ومنها " حركات ضد االمن وضد العرش"  و"حركات تعمل لصالح 

 االجنبي " وماركسية اسالمية " و" رجعية سوداء.

 الغرب وكان يسمح للوالياتكان محمد رضا بهلوي صديقا وحليفا للواليات المتحدة و

المتحدة ان تقيم قواعد لها في شمال ايران بالقرب من الحدود الروسية للتجسس على 

 السوفييت .

كان الروس يعلمون ان االمريكان يقيمون قواعد للرادار في شمال ايران للتجسس 

 عليهم ولكن كانوا يقيمون عالقات دبلوماسية مع نظام الشاه .

ريكان والبريطانيين والروس ايران ووضصلت القوات المحتلة الى عندما احتل االم

العاصمة االيرانية وعقد كل من الرئيس االمريكي ايزنهاور ورئيس الوزراء 

البريطاني تشرشيل و الزعيم السوفيتي استالين اجتماعا في طهران ، كان الزعيم 

 قصره بطهران كما السوفييتي هو من بادر الى لقاء شاه ايران محمد رضا بهلوي في

 استقبل اسنالين في قصره في موسكو اشرف اخت الشاه وقدم اليها هدايا ثمينة. 

كانت عالقات ايران السياسية واالقتصادية مع الروس عادية في عهد محمد رضا 

بهلوي  وقد زار الشاه موسكو كما زار الزعماء السوفييت طهران ولكن السوفييت 

 الشاه باالمريكان وتجسس االمريكان عليهم .كانوا يدركون جيدا عالقات 

شكل االمريكان بعد الحرب العالمية الثانية حلف الناتو وهو تحالف عسكري وسياسي 

في مقابل االتحاد السوفييتي كما شكلوا حاف السنتو تالذي كان يضم في عضويته كال 

 41د ثورة من تركيا وايران والعراق وباكستان والواليات المتحدة وبريطانيا وبع

في العراق خرج العراق من الحلف وكان هذا الحلف يقف في وجه  4034تموز 

 التحاد السوفييتي . 

االتحاد السوفييتي كان يدرك عدم جدية حلف السنتو لذلك لم يظهر اية حساسية تجاهه 

بحلف بغداد الذي اطلق على حلف السنتو بعد خروج  4033.التحقت ايران سنة 
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مقر حلف بغداد في انقره وكان في عضويته ايران وتركيا وباكستان  العراق منه .كان

 وبريطانيا والواليات المتحدة. 

 السوفييت في االراضي االيرانية یاقامة مواقع للتجسس عل

كان لوكالة االستخبارات المركزية االمريكية السي اي ايه نشاط كبير في ايران 

اليرانية الروسية و كان السي اي ايه خاصة في شمال ايران حيث تقع علي الحدود ا

ينافس نظيره السوفييتي الكا جي بي .فبعد االنقالب العسكري االمريكي في ايران 

أقامت االستخبارات االمريكية  4030ضد حكومة محمد مصدق في اب اغسطس 

مراكز للتجسس في شمال ايران وجهزتها باجهزة الرصد والتنصت الحديثة ضد 

ية والفضائية في االتحاد السوفييتي وخاصة في مرتفعات كبكان النشاطات الصاروخ

في محافظة خراسان شمال شرق ايران وفي صفي اباد وبهشهر وبار اباد مغان علي 

الحدود االيرانية الروسية. وكان رجال االستخبارات المركزية االمريكية السي اي 

ية شاطاتهم التكنولوجايه يراقبون تحركات القوات السوفييتية في شمال ايران ون

 والعسكرية والصاروخية علي مدار الساعة.

اجهزة تجسسية وتنصت حديثة ودخلت الوجبة  4033وقد نصبت السي اي ايه سنة 

االولى من جواسيس السي اي ايه الى ايران واستقروا في شمال ايران علي الحدود 

 االيرانية السوفييتية .

حوكم بعد قيام الثورة عن قواعد االمريكان في وقد تحدث الفريق هاشم برنجيان الذي 

صفي اباد وبهشهر وفي مناطق اخري من شمال ايران قائال:" ان الشاه محمد رضا 

بهلوي وضع بستانه في صفي اباد وبهشهر تحت تصرف السي اي ايه وكان اعضاء 

السي اي ايه يقومون داخل قواعدهم بنشاطاتهم دون ان يكون لاليرانيين الحق 

دخل في شوونهم بل ان القوة الجوية االيرانية كانت ترسل جنودا لها للمحافظة بالت

علي القاعدة وافرادها دون ان تتدخل في شانهم.كما ان القوة الجوية كانت ترسل 

 ( 33)من كوادرها للتدرب في هذه القواعد. 032سنويا 
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شمال  ايه فیويقول السفير االمريکی فيی ايران وليم سوليفان عن قواعد السی ای 

ايران : " ان  االجهزة الحديثة الموجودة في قواعد االمريكان في شمال ايران قد 

سمحت لهم للحصول علي نجاحات كبيرة وكانت هذه االجهزة تراقب نشاطات 

السوفييت التجسسية واالستراتيجية والعسكرية والصاروخية وتحصل على معلومات 

 غاية في الدقة" .

ايه بالتجسس علي االتحاد السوفيتي بل انها وضعت اجهزة رصد لم تكتفي السي اي 

وتنصت وتجسس في جنوب ايران وخاصة في جابهار وبندر عباس وكانت تريد 

تغطية كافة انحاء ايران باجهزتها التجسسية ولكن انتصار الثورة حال دون قيام 

 االمريكان بالتجسس في مناطق اخري من ايران .

عة للسي اي ايه موجودة في مراكز السافاك في طهران وكان كانت الرادارات التاب

 رجال السافاك يقومون بالحفاظ عليها وكان السافاك قد التزم المحافظة عليها .

مارس اذار  0وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد بعثت تقريرا لها من طهران بتاريخ 

اي اي في شمال  اي بعد عشرين يوما من انتصار الثورة حول قواعد السي 4070

ايران علي الحدود االيرانية السوفييتية ومراكز الرصد والتنصت :" " ان االمريكيين 

فقدوا سيطرتهم علي قواعد الرصد والتنصت في شمال ايران ومنوا بهزيمة منكرة 

خبيرا امريكيا قاموا بتدمير كافة  02.ونقلت الوكالة عن مصادر امريكية قولها ان 

مليون  322نصت والتجسس في القاعدة والتي قدرت قيمتها ب اجهزة الرصد والت

كيلومترا عن  12دوالر  .كان االمريكان يتجسسون من قواعدهم التي كانت تبعد 

الحدود االيرانية السوفييتية علي نشاطات السوفييت وخاصة نشاطاتهم الفضائية 

ية االمريكوالصاروخية والعسكرية .كما زار صحفي من صحيفة لوس انجلس تايمز 

قاعدة السي اي ايه في مدينة بهشهر شمال ايران وذلك بعد انتصار الثورة في ايران 

 واعد تقريرا عنه.

وكتبت صحيفة كيهان االيرانية بان الواليات المتحدة واسرائيل كانت لهما قاعدة 

تجسسية سرية في منطقة بارس اباد مغان علي الحدود االيرانية السوفييتية ودمر 
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خبراءهما جميع االجهزة الموجودة قبل خروجهم من ايران قبل الثورة.وكانت القاعدة 

 تضم رادارات قوية تقوم بتسجيل كافة النشاطات السوفييتية في الليل.

ولكن عندما سقط نظام الشاه فقدت الواليات المتحدة قواعدها في شمال ايران حيث 

نهم نقلوا  قواعدهم الى تركيا كانت تتجسس علي السوفييت .واعلن االمريكان ا

وقبرص .كما اعلن الحزب الشيوعي القبرصي ان الواليات المتحدة نقلت كافة 

 اجهزتها التجسسية من ايران الى القواعد العسكرية البريطانية في قبرص.يتبع 

 

  التعاون االيراني االمريكي في المجال النووي

وية في الخمسينات من القرن الماضي  بدأت محاوالت ايران للحصول على التقنية النو

. وكانت الواليات المتحدة اول دولة شجعت الشاه محمد رضا بهلوي على اقتناء 

م وقعت ايران والواليات   4037مارس  -التقنية النووية .وفي الخامس من اذار

المتحدة على اتفاقية  تعاون الستخدام ايران للطاقة النووية الغراض سلمية 

تفاقية مقدمة واحدى عشرة مادة . وصادق البرلمان االيراني على .وتضمنت اال

م وطبقا للما دة الثالثة لهذه االتفاقية ، 4030فبراير  –االتفاقية  في االول من شباط 

  :فان الطرفين سيتبادالن المعلومات المتعلقة بالموضوعات  التالية

 بحثية واستخدامها على تخطيط وانشاء  وتشغيل محطات انتاج الكهرباء ومفاعالت*

  .شكل ادوات تطوير وهندسة

 .انشاء وتشغيل مفاعالت االبحاث النووية االنشطارية واالنصهارية*

مراقبة وتوفير االمان )السالمة(  لالنشطة الذرية للبالد عبر مركز االمان والسالمة *

  .الذرية

مجاالت الصناعة اجراء االبحاث فی مجال تطوير استخدام االشعاعات الذرية فی  *

 .والزراعة والطب
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وطبقا لالتفاقية ، فان لجنة الطاقة الذرية االمريكية ستقدم  اليورانيوم  المحتوي على 

باي كمية ضرورية كوقود  لتشغيل المفاعل البحثي الى  ( U-235) 003نظائر يو 

شغيل وت الحكومة االيرانية . كما ان اللجنة ستبيع أو ستؤجر المواد الضرورية النشاء

 .المفاعالت البحثية في ايران الى الحكومة االيرانية أو من يمثلونها قانونيا

وبحث الجانبان حول امكانية عقد اتفاقية اخرى للتعاون في انتاج الطاقة من الطاقة 

في  4011حزيران  4النووية  وتبادل المشورة بينهما.وقد تم تعديل االتفاقية في 

قد صادق البرلمان االيراني عليه .كما عدلت االتفاقية مرة واشنطن بموافقة الطرفين و

  .وصادق البرلمان عليه 4010اذار مارس  44ثانية في 

تزامنا مع التوقيع علي اتفاقية  التعاون  الذرية بين ايران والواليات المتحدة ، نقل 

ى معهد العلوم النووية الذي تشرف عليه منظمة حلف السنتو ،  مقره من بغداد ال

طهران وقامت جامعة طهران بتشييد مركز باسم المركز الذري لجامعة طهران من 

اقترحت جامعة طهران انشاء  4034اجل التدريب والبحوث النووية .وفي سنة 

مفاعل ذري بقدرة خمسة ميغاواط ووضع االقتراح على جدول اعمال الحكومة 

الى ايران في اطار برنامج  االيرانية .وقدم الرئيس االمريكي ايزنهاور مفاعل نووي

 ..)) الذرة من اجل السالم

اتفقت ايران والواليات المتحدة لتشكيل لجنة مشتركة من اجل تدعيم  4071وفي سنة 

التعاون الثنائي في جميع المجاالت ومنها التعاون في مجال العلوم النووية والسيما 

 اتفاقية تمهيدية  تقوم الواليات انتاج الطاقة النووية .وتزامنا مع هذا وقع البلدان على

المتحدة بتزويد ايران بالوقود المخصب للمفاعالت النووية التي كان من المقرر ان 

تشيدها الواليات المتحدة اليران. وطبقا لالتفاق المذكور فقد تم اقتراح ان يدخل 

ة يالتعاون النووي بين ايران والواليات المتحدة كجزء من برنامج اللجنة االمريك

 .االيرانية المشتركة وتحت اشراف ادارة بحوث وتطوير الطاقة االمريكية

وقع وزير الشؤون االقتصادية والمالية االيراني ووزير الخارجية  4073وفي سنة 

االمريكي اتفاقية للتطوير االقتصادي حيث تضمنت االتفاقية بيع الواليات المتحدة 

   دوالرمليار  1-1اليران ثمانية مفاعالت بقيمة 
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 4022وافقت لجنة الطاقة الذرية االمريكية بيع مفاعل ماء خفيف بطاقة مقدارها 

ميغاواط  الى ايران كما وقعت ايران والواليات المتحدة اتفاقية اخري تزود بموجبها 

 . الواليات المتحدة ايران  بوقود المنشات النووية االيرانية

ر مع اعضاء اللجنة االيرانية االمريكية التقى وزير الخارجية االمريكي هنري كيسنج

المشتركة واعلن بان ايران ترغب ان تبنى لها الواليات المتحدة ما ال يقل عن اربع 

مفاعالت نووية النتاج الكهرباء مع مصانع لتحلية المياه .وحاول  المسؤولون 

ي د فااليرانيون جلب رضى الواليات المتحدة النشاء مؤسسات اعادة استخدام  الوقو

مليار دوالر في  0-73ايران . واعلنت ايران اثر ذلك بانها مستعدة لالستثمار بمبلغ 

 . مصنع لتخصيب اليورانيوم في الواليات المتحدة

وبعد انتخاب جيمي كارتر رئيسا للواليات المتحدة ، اجرى شاه ايران محادثات معه 

في  جديدة للتعاون النووي حول التعاون الفني بين البلدين وقد وقع البلدان اتفاقية

كما وقعت منظمة الطاقة الذرية االيرانية اتفاقية مع  4073الرابع من اذار مارس  

وزارة الطاقة االمريكية بشأن تدريب الخبراء  االيرانيين في مجال العلوم والهندسة 

 النووية . وقرر الجانبان طبقا لهذه االتفاقية التعاون لتدريب اعضاء مركز التقنية

في مجال الموضوعات المتعلقة بالهندسة والعلوم  . (ENTEC) النووية في اصفهان

 .النووية

وطبقا للمادة الثالثة لهذه االتفاقية ، فان البرنامج التدريبي كان يشمل العلوم والتقنية 

المالئمة لهذه المتطلبات. ومنها تصميم وهندسة المفاعالت وادارتها وسالمة 

المعطيات ، وفيزياء النوترون التجريبي ، وعلوم  البيئة ، المفاعالت ، وتحليل 

االلكترونيات واستخدام االدوات ، ادارة الخاليا الحارة  ونفايات النظائر االشعاعية 

 .واستخداماتها والترسبات النووية وتقنية الصوديوم وادارة المختبر العام

تميك االمريكية  في وقعت ايران خمس اتفاقيات مع شركة جنرال ا 4071وفي سنة 

 . مجال المفاعالت الذرية

وطبقا لالتفاقية االولى فان الشركة االمريكية تعهدت تقديم كافة قطع الغيار لتحويل 

 .المفاعل البحثي في طهران النتاج الوقود النووي
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واالتفاقية الثانية اكدت على تقديم خدمات التصميم وتحويل مفاعل طهران البحثي 

ات  والتقارير المرتبطة بها وتدريب خبراء منظمة الطاقة الذرية وتقديم المعلوم

  .االيرانية

واالتفاقية الثالثة تضمنت االشراف عالى المفاعل حين بدء العمل فيه وانجار 

 .االختبارات من اجل تشغيله

 .وتضمنت االتفاقية الرابعة تسليم االجهزة المرتبطة با لمفاعل النووي

 .صت على نصب واختبار اجهزة وقود المفاعلواالتفاقية الخامسة  ن

وكان التوقيع على االتفاقايات بين ايران والواليات المتحدة اصداء في الخارج وكتبت 

الفايننشال تايمز بان ايران قامت بشراء مفاعالت نووية وان قرار ايران للحصول 

ع مثل تتابعلى برنامج نووي كبير حظي بترحيب عالمي وهذه اول دولة منتجة للنفط 

 . هذا البرنامج

ولكن االمريكان لم يوفوا بوعودهم لاليرانيين ، بل اتخذوا مواقف عدائية تجاه الشعب 

االيراني فور سقوط الشاه محمد رضا بهلوي ، ومنذ انتصار الثورة االسالمية في 

ايران كان الموقف االمريكي من البرنامج النووي االيراني عدائيا بحيث ضغطوا 

االمم المتحدة الستصدار قرارات ضد ايران وقد اصدرمجلس االمن الدولي عدة علي 

قرارات فرضت بموجبه عقوبات اقتصادية علي ايران بذريعة سعي ايران للحصول 

علي القنبلة الذرية . كما ان الواليات المتحدة فرضت أيضا عقوبات على ايران تبعتها 

حيث  0241علي ايران  حتي سنة  دول االتحاد االوروبي واستمرفرض العقوبات

اتفقت ايران مع الدول الست الكبري على حل الملف النووي برضي الطرفين وقد 

التزمت ايران بتعهداتها طبقا لتقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا 

أمانو واضطرت الواليات المتحدة ودول االتحاد االوروبي واالمم المتحدة الغاء 

 قراراتها ضد ايران.
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 النفط االيراني واالطماع االمريكية 

كان اكتشاف واستخراج النفط في ايران  أحد أهداف االستعمارين البريطاني 

واالمريكي للسيطرة علي ايران كان ذريعة بريطانيا والواليات المتحدة لتوسيع 

ط والسيطرة علي ابار النفنفوذهما في ايران  الحيلولة دون نفوذ االتحاد السوفيتي 

 وبالتالي الحصول علي خيرات هذا البلد.

لقد دخل االمريكيون  ايران للسيطرة على خيراتها ، وكانت اهم خطوة قاموا بها 

لتدعيم سيطرتهم علي ايران هو القيام بانقالب عسكري ضد حكومة رئيس الوزراء 

ادقهم وهو علي اميني محمد مصدق وعندما نجح االنقالب العسكري جاءوا باحد بي

ونصبوه وزيرا للمالية في حكومة الجنرال فضل هللا زاهدي العادة مداخيل النفط 

اليهم  ، وكان الميني دور كبير في اجراء محادثات حول النفط وعقد اتفاقية مع 

 بيج .–االمريكيين ، سميت باتفاقية اميني 

بين ايران ومجموعة  4031سبتمبر سنة  44وبموجب هذه االتفاقية التي وقعت في 

، تعهدت  4030شركات نفطية عقب االنقالب العسكري ضد حكومة مصدق عام 

عاما الى الشركات النفطية  03الحكومة االيرانية ان تبيع منتوجاتها النفطية طوال 

 الموقعة على االتفاقية اي الشركات االمريكية والبريطانية والهولندية والفرنسية .

اليرانية علي ان تقوم الشركات النفطية الموقعة علي االتفاقية وافقت الحكومة ا 

 باستخراج وبيع النفط .

بالمائة  12ووفقا لالتفاقية ، فان حصة شركة النفط االيرانية البريطانية كانت 

 1بالمائة وشركة النفط الفرنسية  41بالمائة وشركة شل  12والشركات االمريكية 

 بالمائة .

الغت الحكومة الثورية  4070شباط  44الثورة االسالمية في ولكن عندما انتصرت 

كافة االتفاقيات النفطية بين ايران والشركات الغربية ، واصبح اكتشاف واستخراج 

 وبيع النفط االيراني بيد الشركة الوطنية للنفط االيراني.
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ية ا أثار توقيع  اتفاقية اميني بيج ، معارضة الشخصيات السياسية االيرانية وخاصة

هللا كاشاني والحركة الوطنية ولكن حكومة زاهدي تمكنت من الحصول على  تاييد 

 البرلمان و اسكات أصوات المعارضين بالقوة..

كانت حكومة الشاه محمد رضا بهلوي قد غيرت االقتصاد االيراني من اقتصاد 

لى النفط ع تقليدي الى اقتصاد تابع للنفط اذ كانت ايران قبل االنقالب العسكري تعتمد

بالمائة  41بالمائة ولكن الشاه جعل ايران تعتمد علي واردات النفط بنسبة  02بنسبة 

 وكانت ايران قبل االنقالب العسكري تعتمد على نفسها في انتاج  4074سنة 

بالمائة من  32المواد الغذائية ولكنها اصبحت في سنوات قبل الثورة تعتمد على 

 (31الخارج.) احتياجاتها من االستيراد من

 

 العالقات الثقافية االيرانية االمريكية

كان االمريكان يشعرون بالخطر من الحركات الدينية في ايران ، لذلك كان همهم 

الوحيد القضاء علي الحركات التي ظهرت في ايران ومنها حركة التنباك والثورة 

قرن الماضي الدستورية )المشروطة  ( وظهور حركات دينية في االربعينيات من ال

 ،و كان االمريكيون يخططون لمواجهة اية حركة اصالحية يتزعمها علماء الدين .

كان االمريكيون يعملون بجد على مسخ الهوية الثقافية للشعب االيراني وكانت وكالة 

االستخبارات االمريكية السي اي ايه قد هيات االجواء لمواجهة ثقافة شعوب العالم 

ميت " جمعية الشرق االوسط الصدقاء امريكا " لمواجهة الثالث وشكلت جمعية س

النفوذ السوفيتي والمعارضة وقدمت مساعدات وتسهيالت كبيرة لطالب الجامعات 

للدراسة في جامعات الواليات المتحدة .و افتتحت الجمعية مكتبها في طهران في اب 

 تزامنا مع االنقالب العسكري االمريكي في ايران . 4030اغسطس  –

انت مهمة هذه الجمعية مساعدة الخريجين االيرانيين من الجامعات االمريكية ك

للحصول على عمل في ايران وقد دعمت الجمعية موسسات اخرى مثل الجمعية 

                                                             
 31

 07ص  ، جواد منصوري ،چالش های ايران وامريکا 
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االمريكية ومنظمة الكشافة في طهران والنادي الدولي للتجار ، ونادي  -االيرانية 

ة من الضباط العاملين روتاري .وكان ثالثة من مجموع خمسة اعضاء الجمعي

 (.37والمتقاعدين لوكالة االستخبارات المركزية السي اي ايه )

أنشأت الواليات المتحدة جمعيات وموسسات عديدة من اجل تنفيذ برامجها الثقافية في 

ايران ومنها : جيش السالم ، كما أسست مدارس خاصة ، و كنائس ، ومكتبات ، 

افالم وفّعلت جمعية العالقات االيرانية واصدرت  صحف ومجالت ، وطبعت كتب و

االمريكية الثقافية ، واسست محطتي تلفزيون ، وبثت برامج فارسية في اذاعة صوت 

امريكا وارسلت االف الطلبة الى الواليات المتحدة للدراسة في جامعاتها واهدت كتب 

يب وادوات مدرسية و تعليمية وأسست  مراكز تعليم عالي ، واقامت دورات لتدر

 المدراء .

أنشأت الواليات المتحدة في ايران " الجمعية االيرانية االمريكية " في طهران وكانت 

هذه الجمعية حسب تقرير أعده السافاك "  مركزا ثقافيا يقوم بالدعاية للثقافة 

االمريكية االوروبية ويرتادها االف الطلبة االيرانيين لالستماع الى المحاضرات 

والحوار مع االساتذة ولعب الشطرنج ومشاهدة  االفالم والرقص وقراءة المقاالت 

 (34وتعلم اللغة االنجليزية واالستماع الى الموسيقى .)

كان الهدف من تاسيس الجمعية التعريف بالواليات المتحدة لاليرانيين وجمع 

المعلومات عن ايران وااليرانيين ، هذه الجمعية التي غيرت اسمها فيما بعد الى " 

ية العالقات الثقافية االيرانية االمريكية " كانت تعني بجمع المعلومات والتعرف جمع

على االفراد واقامة عالقات خاصة مع االشخاص والجمعيات ونشر وجهات نظر 

 (30الواليات المتحدة عن الثقافة االسالمية.)

جل ا كان الشاه قد استخدم المستشارين  االمريكيين في مختلف الدوائر الحكومية من

بث الثقافة االوروبية واالمريكية وكان هوالء يشرفون على السياسات والتخطيط 

 وتاليف الكتب التعليمية .

                                                             
  074، ص 4منشورات رسا ن طمارك .ج. غازيورفسكي ،سياست خارجي امريكا وشاه ) السياسة الخارجية للواليات المتحدة والشاه ( ، ترجمة جمشيد زنكنة ،       37

 . 00، ص 4000،  4منشورات مركز اسناد انقالب اسالمي ، ط 4خرداد برواية وثائق السافاك ( ، ج 43خرداد به روايت اسناد ساواك) انتفاضة  43جواد منصوري ، قيام 34 

   00 جواد منصوري ، ص  ، وامريکا ايران های چالش30 
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كان المستشارون االمريكيون قد اعلنوا بان الثقافة االسالمية فقد فقدت مفعولها في 

المجتمع االيراني و اطلقوا علي ايران  بأنها " جنة الراسماليين " و" جزيرة 

 (12تقرار"  وطالبوا الراسماليين االمريكيين االستثمار في ايران.)االس

كان الشاه محمد رضا بهلوي قد وضع االسالم جانبا وتحدث في كلمة القاها في 

الذكري الخمسين لتاسيس العائلة البهلوية وقال : " انني اعلن بان العائلة البهلوية ال 

ين وال تعرف واجبا غير خدمة البالد تحب غير ايران ، وال تتعصب اال الى االيراني

 ( 14والشعب " ولم يشر الى االسالم وال الى الحفاظ على الهوية االسالمية .)

 الواليات المتحدة تساعد الشاه في قمع الشعب

كانت حركة تاميم النفط االيراني من قبل حكومة محمد مصدق قد القت ترحيب 

 الشعوب الحرة في المنطقة وال سيما الشعببين  المصري و الجزائري. 

فاالنقالب العسكري االمريكي  ضد حكومة محمد مصدق وهزيمة الحركة الوطنية 

ئهم في الداخل ، اذ ان " االيرانية لم تكن نهاية الكفاح والمقاومة ضد االجانب وعمال

منظمة المقاومة الوطنية " شكلت بعد اسبوعين من االنقالب العسكري االمريكي 

بمشاركة االحزاب الوطنية وعقدت اجتماعها االول وانتخبت لجنتها المركزية ولكن 

هذه المنظمة لم تتمكن من تحقيق أهدافها نظرا الختالف اهداف اعضائها وقادتها 

 (.10لمنطقي وقد تم حلها وانهاء مهمتها. )وتنافسهم غير ا

تاسيس منظمة امنية لمواجهة حركات   4032وبداية  4012قرر الشاه بعد أحداث 

المعارضة  ، وقد اسست هذه المنظمة الجديدة باسم " سازمان اطالعات وامنيت 

كشور )ساواك( ) منظمة المعلومات واالمن)السافاك( ، وكان هدف نظام الشاه  من 

س هذه المنظمة قمع اي تحرك داخلي والحفاظ على النظام الشاهنشاهي . وقامت تاسي

 الواليات المتحدة بدعم الجهاز المعلوماتي واالستخباراتي للجيش وتفعيله  .

                                                             
 نفس المرجع 12 

 . 434، ص 4ماروين زونيس : شكست شاهانه ) الهزيمة الشاهية ( ترجمة عباس مخبر ، طهران ، منشورات طرح نو ، ط14 

 . 01ص  ، منصوري جواد  ، وامريکا ايران های چالش 10 
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" السافاك " االيراني اسس بمساعدة السي اي ايه والموساد واصبح احد االجهزة 

قوم بمهات السي اي ايه في المنطقة .كان االمنية المشهورة في العالم . وكان السافاك ي

تيمور بختيار اول رئيس لهذه المنظمة وموسسها وقد لعبت السافاك دورا فاعال في 

 قمع حركة الشعب االيراني . 

كانت اسرائيل تعتبر نظام الشاه حليفها الوحيد في المنطقة ، لذلك قامت الموساد سنة 

ولت الموساد تدريب عناصر السافاك ، بتقديم المساعدة لهذه المنظمة . وت 4037

  (.10)وتزويدها بالمعدات الحديثة للقيام بواجباتها االمنية والتجسسية .

كانت السي اي ايه والموساد تدعمان السافاك بحيث احتجت بريطانيا عليهما . وخالل 

طلب منه تاسيس " مكتب  4030زيارة الشاه محمد رضا بهلوي لبريطانيا سنة 

ات" في البالط الشاهنشاهي وهذا المكتب كان اداة بيد بريطانيا خاص للمعلوم

 ( 11لالستفادة منه لتعزيز منظومتها المعلوماتية في ايران.)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
منشورات مركز اسناد انقالب اسالمي ،  4خرداد برواية وثائق السافاك ( ، ج 43خرداد به روايت اسناد ساواك) انتفاضة  43جواد منصوري ، قيام 10 

ماروين زونيس : شكست شاهانه ) الهزيمة الشاهية ( ،  نفس المرجع   00. چالش های ايران وامريکا ،  جواد منصوري ، ص 00، ص 4000،  4ط

 . 01چالش های ايران وامريکا ،  جواد منصوري ، ص   ، . 434، ص 4جمة عباس مخبر ، طهران ، منشورات طرح نو ، طتر

 
  01ص  ، منصوري جواد  ، وامريکا ايران های چالش11    



84 
 

 بوادر الثورة في ايران ودعم االمريكان للشاه   الفصل الرابع :

مقال بعد نشر  4077بدأت  الشرارة  االولى للثورة على النظام الشاهنشاهي في سنة 

كانون  -نوفمبر 41في صحيفة " اطالعات" االيرانية بقلم احمد رشيدي مطلق في 

بعنوان : " ايران واإلستعمار األحمر واألسود" تضمن إهانة لالمام  4077االول  

الخميني الذي كان يعيش في المنفى في النجف االشرف ، وقد صدرت احتجاجات 

بموافقة الشاه نفسه  ضد ثورة الشعب وردود أفعال كبيرة  ضد المقال الذي كتب 

 االيراني بقيادة االمام الخميني.

يناير  0و 4تجلت ردود الشعب االيراني في تظاهرات جرت في مدينة قم في يومي 

وقد توصل النظام الى انه من الضروري قمع المتظاهرين  4074كانون الثاني  –

كان ان اصدر نظام الشاه لكي ال تتحول التظاهرات الى معارضة حقيقية للنظام و

يناير حين خروج  0تعليماته للقوات المسلحة باطالق النار علي المتظاهرين يوم 

المتظاهرين واغلبيهم من رجال الدين وطلبة العلوم الدينية من مرقد السيدة معصومة 

في قم .وقد قتل عدد كبير من المتظاهرين في الشوارع المحيطة بالمرقد . وكانت 

 فاك قد قدرت عدد المتظاهرين في قم بعشرة االف شخص.منظمة السا

وعلقت مجلة دير اشبيغل االلمانية علي قمع المتظاهرين في مدينة قم بالقول:" بدات 

التظاهرات في قم بخروج الطلبة العلوم الدينية الى الشوارع وقد قتل في هذه 

ة لرسميالتظاهرات ستة أشخاص حسب النظام وستين شخصا حسب المصادر غير ا

 ." 

وتزامنت االحتجاجات داخل ايران بتصريحات الرئيس االمريكي جيمي كارتر عن 

االوضاع الداخلية في ايران التي اعتبرت بانها غير واقعية وتنم عن عدم ادراك 

المسوولين االمريكيين لالوضاع الداخلية االيرانية .طرح الرئيس االمريكي شعار" 

الثالث" وقد ضغط الرئيس االمريكي على الشاه من  الحريات السياسية لدول العالم

اجل االفراج عن السجناء السياسيين في ايران.  وقد التحق السياسيون المفرج عنهم 

 من السجون الى صفوف الثوار المعارضين للشاه. 
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وصف الرئيس االمريكي ايران بانها "جزيرة مستقرة " وهذا كان يظهر عدم معرفته 

في ايران ، في الوقت الذي كانت الثورة تجتاح  جميع انحاء ايران   باالوضاع الداخلية

.فالمسوولون االمريكيون لم يكونوا يريدون ان يسقط نظام الشاه ، وكانوا يعملون من 

أجل بقائه في الحكم وقد وضعوا نصب أعينهم المحافظة على نظام الشاه باي ثمن 

 ومنه قمع االحتجاجات الشعبية .

السياسي للسفارة االمريكية في طهران جان دي استمبل في كتابه "  يقول المستشار

( "اعلنت الواليات المتحدة االمريكية يوم التاسع من 13من داخل الثورة االيرانية"  )

بانها ستزود الشاه بهروات وغازات مسيلة للدموع وسائر االجهزة  4074نوفمبر 

كريين كانوا يوجهون الشرطة في المضادة العمال الشغب ، كما ان المستشارين العس

القيام بعمليا ت ضد اعمال الشغب في الشوارع .ولكن الدعم االمريكي لم يتمكن من 

وصلت الثورة الى ذروتها وامتألت شوارع المدن  4074دعم نظام الشاه.ففي سنة 

 االيرانية با لثوار".

 احراق سينما ابادان

اني كانون الث –في التاسع من يناير  بعد قمع تظاهرات طلبة العلوم الدينية في قم

، كان الشاه يأمل أن يتمكن من اسكات صوت االيرانيين ولكنه لم يوفق ، وقد  4074

استخدم النظام الجيش للنزول الى الشوارع وقمع كل نتظاهرة تخرج في اي مدينة من 

 المدن االيرانية .

ة استخدام الجيش لم يتمكن نظام الشاه من اسكات صوت الشعب االيراني بواسط

وقوات االمن والشرطة في مهاجمة التظاهرات وقتل وجرح المتظاهرين ، بل ان هذه 

االساليب كانت تحفز المواطنين علي تحدي النظام والخروج تباعا في تظاهرات 

 معادية للشاه.

فكر النظام في خطوة اخري وهي احراق احدى السينمات واتهام الثوريين بانهم هم 

الذين احرقوا السينما وهكذا قرر النظام احراق سينما ركس في مدينة ابادان )جنوب 

. كان هدف النظام من احراق السينما هو اتهام 4074اب  40البالد(  في 
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هم يعارضون السينما.ولكن ما لبث ان الثواراالسالميين  باحراق السينما بذريعة أن

عرف الشعب االيراني ان النظام هو الذي قام بهذه الجريمة المروعة التي راح 

 شخصا كانوا يشاهدون فيلما ايرانيا. 177ضحيتها 

أدخل اعضاء في السافاك متخصصون في المتفجرات مواد محترقة الى مدينة ابادان 

بهلوي في مقاتبلة صحفية:" انني اخشى من وفي نفس اليوم اعلن الشاه محمد رضا 

وقوع مصيبة كبرى تدبرها الرجعية السوداء )يقصد علماء الدين ( من اجل إثارة 

 خوف كبير في البالد".

اشعل اعضاء السافاك النار في  4074اغسطس  -اب 40بعد يوم من المقابلة اي في 

نما .وقد قتل في هذا سينما ركس ابادان بينما كان الناس يشاهدون عرضا في السي

 شخصا . 177الحادث 

وقد اعلن منوتشهر ازمون المعاون التنفيذي لرئيس الوزراء خالل محاكمته بعد 

انتصار الثورة بالقول:" لقد اشعلوا النار في سينما ابادان بأمر مباشر من الشاه 

ان .وعندما اخبرنا رئيس الوزراء جمشيد  اموزكار إصفّر وجهه ولم يعلم باالمر ,

 الحادث دبر  بامر من الشاه.

حاول نظام الشاه ان يتهم رجال الدين بالحادث ولكن المعلومات المتتالية كشفت كيف 

ان النظام كان هو المدبر للحادث اذ انه اغلق ابواب السينما قبل  وقوع الحريق لمنع 

ا خروج الناس من السينما وقد منع رجال الشرطة المواطنين االقتراب من السينم

لتقديم المساعدة وكان مخفر الشرطة قريبا من السينما ، و ذكر ان  سيارات االطفاء 

تاخرت من الوصول الى مكان الحادث بسبب عدم اطالع المسوولين كما انه لم تكن 

 هناك مياه جاهزة الخماد الحريق .

ن ااالوضاع في ايران اخذت تزداد سوءا يوما بعد يوم واقترح االمريكان علي الشاه 

يعين المهندس جعفر شريفي امامي رئيس مجلس الشيوخ االيراني رئيسا للوزراء 

 بدال من جمشيد اموزغار.
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كتبت اشرف بهلوي في مذكراتها بان تعيين امامي جاء بتوصية من االمريكان .)من 

(. كان جعفر شريف امامي احد  013وبرادرم )انا واخي (، اشرف بهلوي ص

فة في ايران . وقد اختار اغلب اعضاء وزارته من الوجوه الماسونية المعرو

 الماسونيين.

وقد القى جعفر شريف امامي في بداية تسلمة منصب رئيس الوزراء كلمة اكد فيها 

 بانه سيفسح المجال امام االحزاب السياسية للقيام بنشاطاتها .

تصريحات جعفر شريف امامي لم تقنع االيرانيين في حصول تغيير في الوضع ، 

خرجت تظاهرات بعد صالة عيد الفطر  4074ايلول  1ففي يوم عيد الفطر المبارك 

 في طهران مطالبة باسقاط نظام الشاه .

وقد شاهد الشاه خالل ركوبه طائرة هليكوبتروتحلق الطائرة في سماء طهران ،  

العدد الكبير من المتظاهرين قدرت اعدادهم بمائتي الف شخص وايقن الشاه ان  

 ير مستقر .الوضع غ

شكل االمريكيون لجنة خاصة في واشنطن لتدارس الوضع المتفجر في ايران ، وقد 

 قامت اللجنة بدرس االوضاع في ايران وكانت تقدم اقتراحات لكل مرحلة من االزمة 

وكتب ديفيد فاربر استاذ التاريخ بجامعة تمبل االمريكية يقول بان وارن كريستوفر 

الى   4074اب  –مريكي كتب مذكرة سرية في اغسطس مساعد وزير الخارجية اال

الرئيس االمريكي جاء فيها:" من الصعب علي الشاه ان يواصل مسيره ، علينا ان 

 (  11نشجعه علي الصمود ".)

كتب كنت البيج مقاال في مجلة النيوزويك بعنوان " ايران علي شرف االنفجار" جاء 

فيها: "وارن كريستوفر تولى المسوولية في غياب سايروس ونس خالل تواجده في 

كامب ديفيد ، لقد شكل كريستوفر مجموعة عمل حول ايران وهذا يدل على انوينقل 

ن الشاه جرب كل السبل ولكن ال فائدة الكاتب عن دبلوماسي مقيم في ايران قوله ا

منها" . ويضيف : االوضاع في ايران وصلت الى مرحلة متأزمة. ان ما يقلق 
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المسوولين االمريكيين هو ان الشاه يتعرض الى ضغط المعارضين له ، وله فرصة 

  قليلة في اجراء مناورات .

 االمريكان يحرضون الشاه على القمع 

دان نشرت السفارة االمريكية في طهران تحليال لالوضاع بعد حادث سينما ريكس ابا

في ايران ، دعت فيه الشاه الى استخدام القمع والعنف مع المتظاهرين واجراء حوار 

مع الجبهة الوطنية واستخدام اساليب ديمقراطية  في ايران بدل الديكتاتورية . وكانت 

طنين ض على عدد كبير من المواالسفارة تعتقد في تحليلها ان على الشاه ان يلقي القب

وان يستخدم العنف لوقف الحركة الثورية الدينية في ايران ) تاريخ سياسي معاصر 

 ( .17 ايران )

تقترح  4074اب  47السفارة االمريكية في طهران في تقريرها السري المؤرخ 

هة جاعالن االحكام  العرفية في ايران وتقول: " علي الشاه ان يستخدم العنف في موا

حركة الشعب ، فاعالن االحكام العرفية في البالد في هذا الظرف بالذات يعني 

 ( 14االعالن للمعارضين بان هذا االسلوب هو االنسب لمواجهتهم.) 

 

 اعالن االحكام العرفية في ايران 

، قرر نظام الشاه بدعم من االمريكان اعالن االحكام  4074في السابع من ايلول 

ن واحدى عشرة  مدينة ايرانية . ليتمكن حسب مقترحات بريجنسكي العرفية في طهرا

 والسفارة االمريكية في طهران القاء القبض علي المعارضين وقمع الحركة الثورية.

عقد اجتماع لمجلس الوزراء مساء السابع من ايلول في طهران حضره الفريق اول 

حكام العرفية في ازهاري والفريق مقدم وصادق مجلس الوزراء علي اعالن اال

طهران واحدى عشرة مدينة ايرانية واطلع الشاه علي القرار والذي وافق عليه فورا 

وقد عين الفريق اول غالم علي اويسي قائد القوة البرية حاكما عسكريا في طهران 
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وضواحيها. وشملت االحكام العرفية اضافة الى طهران كل من قم وتبريز ومشهد 

 وقزوين وكرج وكرمان وجهرم وكازرون .وشيراز واهواز ابادان 

وتولي اويسي نفس المهمة  4010وكانت االحكام العرفية قد اعلنت  في ايران سنة 

 ولقب انذاك " بقصاب ايران".

 شهريور 11واقعة 

في اليوم التالي من اعالن االحكام العرفية في طهران والمدن االيرانية توجه 

ضد النظام ةواالستماع الى احد علماء الدين ، ولم المواطنون الى ساحة جاله للتظاهر 

 يكن احد منهم علي علم باعالن االحكام العرفية .

وبينما كان المتظاهرون جالسين علي االرض فاذا بقوات الشاه تطلق النار علي 

شهريوروكانت مجزرة   47المتظاهرين في ساحة جاله  التي سميت فيما بعد بساحة 

يث قتل عدد كبير من المواطنين ، وعرفت بمذبحة الجمعة كبيرة بمعنى الكلمة ح

 السوداء. 

و ذكرت صحيفة الغاردين البريطانية في تقريرها عن المذبحة ما يلي:الساحة كانت 

تشبه ساحة االعدام لقد اكطلق الجمنود النار علي المحتجين الذين كانوا جالسين علي 

 023شخصا و 47ة عن مقتل االرض ، وقد اعلنت المسوولون مساء يوم المجزر

جرحي ، ولكن المعارضين للنظام اعلنوا عدد القتلى اكثر من اربعة االف وفي نفس 

 شخص. 322الساحة قتل 

وقد اعلن بهمن نادري بور احد رجال السافاك المعروف بتعذيب السجناء  خالل 

عة شهريور كان بين ثالثة الى ارب 47محاكمته بعد الثورة بان عدد قتلي مجزرة 

 االف شخص. 

 377وكتب روبرت شولزينغر في كتابه " دبلوماسية امريكا في القرن العشرين ص 

اعلن الشاه االحكام العرفية  4074ما يلي: عن المجزرة " في السابع من سبتمبر 

بناًءعلى توصية بريجينسكي وفي اليوم التالي فتح الجنود النار على المتظاهرين 

 متظاهر. 0222الى  722وقتلوا بين 
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وقد تردد بين المواطنين ان جنودا اسرائيليين كانوا بين الجنود الذين اطلقوا النار علي 

 شهريور . 47المتظاهرين يوم 

وقال فريدون هويدا شقيق رئيس الوزراء امير عباس هويدا في كتابه " سقوط الشاه ، 

النظام  شهريور كان نقطة تحول في عمر 47ان مجزرة الجمعة السوداء في  32ص 

، وان اشاعات ترددت علي لسان المواطنين بان طائرات اسرائيلية نقلت كوماندوس 

 اسرائيليين الى طهران الطالق النار علي المتظاهرين ". 

بعد عشرين يوما من الجمعة السوداء كتب جيمي كارتر رسالة الى الشاه اعلن فيها 

لقومي االمريكي زبينغيو دعم الواليات المتحدة لنظامه.واتصل مستشار االمن ا

بالشاه واعلن دعم بالده لقمع الثوار االيرانيين علي يد  4074بريجنسكي في  اكتوبر 

قوات النظام.الرئيس االمريكي بعد تدهور االوضاع في ايران لم يتمكن اتخاذ سياسة 

صحيحة تجاه ايران واُصيب بتزلزل في اتخاذ القرارات . وكانت وزارة الخارجية 

ية قد صنفت االمام الخميني في خانة قادة الجبهة الوطنية االيرانية .بعد فترة االمريك

عين شاهبور بختيار من قادة الجبهة الوطنية رئيسا للوزراء. وفي الخامس من اكتوبر 

 هاجمت قوات النظام تظاهرات طلبة المدارس في طهران وقتلت عددا منهم .  4074

االيرانية ضد نظام الشاه ، وقد توصل تزايدت التظاهرات في طهران والمدن 

المسوولون االمريكيون الى ان مواصلة دعم الشاه لن ينقذ االوضاع في ايران وقد 

قال الرئيس االمريكي جيمي كارتر لمستشاريه ان مواصلة دعم الشاه ال فائدة منها 

 النه لم يعد يمتلك اي قاعدة شعبية في ايران .

  قمع التظاهرات في جامعة طهران

تظاهر طلبة جامعة طهران ضد نظام  4074تشرين الثاني –في الرابع من نوفمبر 

الشاه وحاولوا االطاحة بتمثال الشاه في الجامعة ، تدخلت قوات مكافحة الشغب 

 واطلقت النار على الطلبة داخل حرم الجامعة وقتلت 

قت النار طالبا وجرحت المئات كما عادت قوات الجيش الى الجامعة مساًء واطل 31

 على الطلبة المحتجين واردت عددا منهم قتلى وجرحت العشرات.
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اثر هجوم قوات الجيش على جامعة طهران ومقتل عشرات الطلبة ، خرجت 

مظاهرات في اليوم التالي وشهدت طهران مظاهرات كبيرة رافقتها هجمات على 

 الدوائر الحكومية واشعا ل النار فيها . 

 اجهة التظاهرات تشكيل حكومة عسكرية لمو

اثر موجة التظاهرات والتوتر في العاصمة واشعال  4074في الخامس من نوفمبر 

النار في كثير من المباني اطلع  الشاه محمد رضا بهلوي سفيري الواليات المتحدة 

وبريطانيا بانه قرر اقالة حكومة شريف امامي وتكليف الجنرال ازهاري رئيس قيادة 

يش ، بتشكيل حكومة عسكرية لمواجهة المظاهرات والتوتر االركان المشتركة للج

 في العاصمة.

في اليوم التالي اعلن الشاه عن تشكيل حكومة عسكرية بقيادة الجنرال ازهاري . 

وكان الشاه بتشكيل حكومة عسكرية يستخدم اخر اوراقه النقاذ الموقف وكان يرى 

لوضع المتوتر وهو يحظى بان الجنرال ازهاري هو الشخصية المناسبة لمواجهة ا

 4074كتبت صحيفة النيويورك تايمز في السابع من نوفمبر(10بدعم االمريكان )

مقاال اعلنت فيه عن دعم حكومة جيمي كارتر لحكومة الجنرال ازهاري العادة 

االستقرار والنظام الى ايران . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية االمريكية جيل 

شاه في قراره هذا ، واضاف بان السفير االمريكي في طهران شوغر : اننا ندعم ال

 سوليوان يلتقي الشاه بصورة مستمرة.".

استمرت التظاهرات والتفجيرات في طهران والمدن االيرانية ولم تتمكن الحكومة 

 العسكرية من وضع حد لها وكان المستشارون العسكريون االمريكيون هدفا للثوار . 

قتل أحد المستشارين العسكريين  4074كانون االول  –يسمبر ففي الثالث عشر من د

في مدينة اهواز، واثرها  قامت طائرة عسكرية امريكية بنقل مائة مستشار امريكي 

 من هذه المدينة .

                                                             
 .(ظهور وسقوط سلطنت پهلوي )ظهور وسقوط حكومة بهلوي ، المجلد االول ، ص 372 69
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بعد اسبوع من هذا الحادث ، هاجم المتظاهرون في مدينة تبريز القنصلية االمريكية 

لم تعد ايران مكانا امنا لالمريكيين وال سيما  في المدينة واشعلوا النار فيها.وهكذا

 .المستشارون العسكريون 

عندما أدرك االمريكيون بان كافة االساليب التي استخدمها الشاه لقمع ثورة الشعب 

االيراني باءت بالفشل اعلن الرئيس  االمريكي جيمي كارتر بان زعماء الدول 

الشاه ان يخرج من ايران ولم اجد  الصناعية في مؤتمر غوادالوب يعتقدون بان على

 من يدعم الشاه اال القليل.

عن الرئيس االمريكي  4070كانون الثاني  -يناير 0و نقلت وكالة اسوشيتدبرس يوم 

جيمي كارتر قوله ان قرار الشاه الخروج من ايران يعود اليه ، ولم نقدم له مثل هذه 

 ، فاننا سنرحب بذلك  .التوصية ، ولكن اذا اراد الشاه الخروج من ايران 

وصل الجنرال روبرت هايزرمساعد  4070كانون الثاني   -وفي السادس من يناير

قائد القوات الجوية االمريكية في اوروبا  الى طهران  في مهمة خاصة للتعرف على 

االوضاع في ايران ولكي يطلع المسوولين االمريكين بما يجري في هذا البلد ، وقد 

 نية الواليات المتحدة بالقيام بانقالب عسكري في ايران .ترددت انباء عن 

كتبت صحيفة الفيغارو الفرنسية بان الجنرال غالم علي   4070وفي الثامن من يناير 

 اويسي يزور واشنطن القناع المسوولين االمريكييين بالقيام بانقالب عسكري .

ذين اجتمعوا في و ذكرت اشرف بهلوي اخت الشاه بان زعماء الدول الصناعية ال

مؤتمر غوادالوب قرروا بان يغادرالشاه  ايران ، وانه ملزم بالقيام بهذا االمر .وقد 

غيرت الواليات المتحدة سياستها تجاه الشاه وامرته بالخروج من ايران .و اعلن 

 كانون الثاني -وزير الخارجية االمريكي سايروس ونس في الثالث عشر من يناير

 ه ان يغادر ايران باسرع وقت ممكن.بان على الشا  4070

قتل ضابطان امريكيان برتبة  4070كانون الثاني   -وفي الخامس عشر من يناير

عقيد في طهران كما قتل في السادس عشر من يناير عقيد امريكي اخر وكان مديرا 
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لشركة ) بارسون جوردن في مدينة  كرمان (.كما قتل عسكري امريكي امام منزله 

 . 4070كانون الثاني   -ي التاسع عشر من ينايرفي طهران ف

 مهمة الجنرال هايزر في طهران 

وصل الجنرال روبرت هايزر الى ايران في مهمة ذكرها السفير االمريكي في 

 (  "مهمة في ايران " قال فيها Mission To Iranطهران وليم سوليوان في كتابه )

نيين بان عليهم ان يعتمدوا على دعم ان هايزر كلف بان يطمئن الجنراالت االيرا:" 

الواليات المتحدة وان يطلب اليهم التوحد والتنسيق بينهم في المراحل الحساسة من 

تاريخ ايران بعد مغادر الشاه محمد رضا بهلوي ايران وتشكيل حكومة شابور 

بختيار. كما ان هايزر كان مكلفا ان يقنع جنراالت الجيش االيراني بان يتناسوا 

 هم للشاه وان يطيعوا حكومة بختيار". وفاء

ويضيف السفير االمريكي بان تلقى تعليمات من واشنطن تطلب فيه ان يلتقي الشاه 

وان يطلب منه مغادرة ايران باسرع وقت .كان الشاه قد عين المجلس الملكي لكي 

 يقوم في غيابه بمهمة وظائفه وواجباته .

اه بما طلبه المسوولون االمريكيون  منه ابلغ السفير االمريكي وليم سوليوان الش

بمغادرة ايران ولكن السفير بحث مع الشاه الوجهة التي يجب ان يتوجه اليها الشاه بعد 

مغادرة طهران ويقول السفير االمريكي بانه طرح علي الشاه التوجه الى سويسرا 

شاه ولكن الولكن الشاه لم يقبل بذلك كما انه طرح علي الشاه التوجه الى بريطانيا 

رفض ذلك وقد اقترح السفير علي الشاه ان تقدم الواليات المتحدة دعوة اليه لزيارة 

واشنطن وهنا وافق الشاه ولكن الحكومة االمريكية ال تريد ان تقدم دعوة رسمية للشاه 

خشية معارضة االيرانيين لذلك فقد تلقى السفير عرضا من واشنطن بان يذهب الشاه 

الى الواليات المتحدة بدعوة من سفير امريكا السابق والتر  بصورة غير رسمية

 (   واستضافته في قصره في كاليفورنيا  WALTER  ANNENBERGاننبرغ )

قبل ثالثة ايام من خروج الشاه من ايران اعالن االمام الخميني عن تشكيل مجلس 

 لقيادة الثورة في ايران .
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قبل التاكد من مغادرة الشاه ايران والتوجه الى الواليات المتحدة ، تلقي الشاه دعوة 

من الرئيس المصري انور السادات لزيارة اسوان في طريقه الى الواليات المتحدة 

 وقد قبل الشاه الدعوة وتقرر ان يتوجه الشاه مباشرة من طهران الى اسوان 

 خروج الشاه من ايران 

وضاع في ايران ، اضطر الشاه الى مغادرة البالد حيث غادرها في بعد تدهور اال

( بعد ان حازت حكومة شاهبور بختيار علي ثقة 4037دي 01) 4070يناير  41

برلمان الشاه واصبح رئيسا للوزراء . وكان االمريكيون يعتقدون بان مغادرة الشاه 

 سوف تنهي االحتجاجات وتعود االوضاع الى حالتها العادية .

بعد االعالن عن خروج الشاه من ايران ، خرجت الجماهير االيرانية الى الشوارع 

لتحتفل بمغادرة الشاه اايران وقد خرج المواطنون الى الشوارع في العاصمة طهران 

والمدن االيرانية واظهروا الفرح ووزعوا الحلويات مبتهجين بانتصار الثورة 

 االسالمية .

س بخروج الشاه من ايران ودعا الى استقالة بختيار رحب االمام الخميني من باري

واعضاء المجلس الملكي وقال االمام الخميني ان خروج الشاه من ايران ليس هو 

االنتصار النهائي بل هو مقدمة النتصارنا .ودعا الى مواصلة التظاهرات في ايران 

 من اجل اسقاط حكومة بختيار. 

 حكومة شابور بختيار

ايران ، كان على شابور بختيار الذي تولى رئاسة الوزراء بتوصية بعد مغادر الشاه 

من الواليات المتحدة وبريطلنيا بعد رفض الدكتور غالم حسين صديقي تولي هذه 

المهمة ، أن يدير شوون ايران في غياب الشاه ، وقد وعد بختيار بعد حصوله علي 

 انهاء االحكام العرفية فيثقة البرلمان ومجلس الشيوخ التابع  للشاه حل السافاك و

 البالد .

االمام الخميني الذي كان يعيش في العاصمة الفرنسية باريس ندد بحكومة بختيار 

 واعلن من باريس  انه سيشكل مجلس قيادة الثورة .
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كان بختيار عضوا في الجبهة الوطنية وكان االمريكان يعتقدون بان بختيار يمكنه ان 

في الجبهة الوطنية التي كانت تعتبر معارضة وطنية يقوم بمهمته نظرا لعضويته  

وان يسير بالنظام الملكي في ايران دون اي تغيير .تولى بختيار مسوولية الحكومة 

وكان االمريكان يريدون من بختيار ان يواصل الحكم الملكي بدعم من الجيش 

االت الى جنر االيراني واذا ما فشل في مهمته ان يعلن االحكام العرفية ويسلم السلطة

 الجيش .

ان احد المكاسب التي حصلت عليه الواليات المتحدة من شابور بختيار هو الغاء 

صفقة االسلحة الموقعة بين الشاه  والواليات المتحدة حيث وافق شابور بختيار على 

الغاء الصفقة بعد مباحثات مع الجنرال روبرت هايزر في طهران .وقد اعلن السفير 

هران وليم سوليوان بان الغاء الصفقة اكسب الواليات المتحدة اربع االمريكي في ط

 مليارات دوالر .

حاول بختيار االتصال باالمام الخميني من اجل كسب موافقته علي استمرار حكومته 

وارسل رئيس المجلس الملكي وهو سيد جالل طهراني الى باريس للقاء االمام 

طهراني ان يستقيل من رئاسة  المجلس  الخميني ، ولكن االمام الخميني طلب من

الملكي وهكذا قدم جاللي استقالته من رئاسة المجلس الملكي وهو في باريس وقد 

 استقال عدد اخر من اعضاء المجلس الملكي .

بعد استقالة رئيس المجلس الملكي واعضائه ، ضعف موقف شابور بختيار وكان 

 ذي اعلن من باريس انه سيعود الى ايران عليه ان ينتظر ما سيقرره االمام الخميني ال

قرر شابور بختيار اغالق مطار طهران للحيلولة دون هبوط طائرة االمام الخميني 

  في المطار ودام االغالق ثالثة ايام ولكنه اضطر الى فتح المطار .

 عودة االمام الخميني الى ايران 

لم يكن االمريكان على استعداد العادة النظر في سياستهم في ايران بعد سقوط حكم 

الشاه محمد رضا بهلوي ، إذ  اتخذت الواليات المتحدة مقترحات بريجنسكي بشان 

قمع الثورة بالقوة ، ومقترحات جيمي كارترالمتضمنة خمس نقاط منها اختيار حكومة 
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ن جديد .اختار الشاه المقترحات الثانية وطنية وخروج الشاه من ايران وعوده م

واختار شاهبور بختيار رئيسا للوزراء وغادر ايران .كانت حكومة بختيار تحظى 

بدعم الجيش االيراني واالوساط الدولية كما تولت الواليات المتحدة المسوولية 

اللوجستيكية لحكومة بختيار ولكن القوات االمريكية لم تتدخل في ايران بصورة 

اشرة . دعت الواليات المتحدة االمام الخميني الى تاجيل عودته الى ايران حتى مب

يستتب االمن وتعود االوضاع الى حالتها العادية وحذرت الواليات المتحدة بان 

معارضة حكومة بختيار من الممكن ان تودي الى قيام الجيش االيراني بانقالب 

ن وطالبهم باخراج الشاه من ايران عسكري ولكن االمام الخميني رد على االمريكا

وعدم دعمهم حكومة بختيار وعدم الوقوف في وجه  ثورة الشعب االيراني .ففي يوم 

طلب بريجنسكي من سفير الواليات المتحدة في طهران التخطيط  4070شباط  44

 النقالب عسكري ولكن السفير االمريكي رفض االنصياع له .

عاد االمام الخميني الى ارض الوطن على متن  4070فبراير   –في االول من شباط 

طائرة الخطوط الجوية الفرنسية مع مجموعة من انصاره الذين كانوا معه في باريس 

، ولم تفلح توصيات بعض المقربين بان وصوله الى طهران من الممكن ان يعرض 

نظام  يحياته الى الخطر بسبب احتمال ان تقوم طائرات القوة الجوية التي كانت توال

الشاه باسقاط طائرته في الجو.ولكن االمام الخميني قرر العودة ، دون ان يكترث 

للتحذيرات المتتالية.وقد وصلت الطائرة التي كانت تقل االمام الخميني في الساعة 

دقيقة صباحا الى مطار مهراباد في طهران بعد خمسة عشر عاما قضاه  07التاسعة و

 في المنفى . 

يين االيرانيين االمام الخميني في مطار طهران وخرجوا يسيرون وقد استقبل مال

مشيا علي االقدام خلف السيارة التي كانت تقله الى مقبرة جنة الزهراء جنوب طهران 

.واضطر المرافقون لالمام الخميني ان ينقلوه الى طائرة عمودية لتقله الى مقبرة جنة 

 ين .الزهراء بسبب ازدحام الطرق بماليين المواطن

وعند وصوله الى مقبرة جنة الزهراء اعلن االمام الخميني في كلمة له امام الشعب 

 االيراني انه سيسقط  حكومة بختيار ، وسيعين حكومة ثورية الدارة شوون البالد.
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وفي الخامس من فبراير عين االمام الخميني المهندس مهدي بازركان رئيسا موقتا 

عضاء حكومته  الدارة شوون البالد. وبذلك اضطر للوزراء علي ان يعين بازركان ا

شابور بختيار الى االختفاء ومن ثم الهرب من ايران بعد ان يئس من مواصلة 

 حكومته وقد وصل الى باريس لالقامة فيها. 

فبراير اعلن مراتب القوة الجوية لدي تجمعهم في مدرسة  –وفي التاسع من شباط 

الخميني عن مبايعتهم لالمام  ودعمهم للثورة  .  علوي جنوب طهران حيث يقيم االمام

وفي العاشر من شباط اعلنت الحكومة العسكرية  عن منع التجول في طهران من 

الساعة الرابعة عصرا ولكن االمام الخميني اصدر تعليمات بالغاء حظر التجول ودعا 

شوارع الشعب االيراني للخروج الى الشوارع وقد خرج االهالي في طهران الى ال

متجاهلين تحذيرات الجيش وحصلت اشتباكات بين الجيش والمواطنين واطلقت قوات 

الحرس الملكي النار باتجاه المواطنين وحاصرت القاعدة الجوية في داخل العاصمة 

ولكن اهالي المنطقة تجمعوا امام القاعدة ليحولوا دون اقتحامها من جانب قوات 

 الحرس الملكي.

د رجالهم االوفياء وقد قال وزير الخارجية االمريكي االسبق االمريكان فقدوا أح

هنري كيسنجر: ان الواليات المتحدة لم يكن لديها اوفى من الشاه ، وان الواليات 

 المتحدة قد أهملته.

 انتصار الثورة االسالمية بقيادة االمام الخميني 

وقف الحياد فبراير اعلن قادة الجيش عن وقوفهم م –وفي الحادي عشر من شباط 

وعدم القيام باي عمل ضد الثورة. وقد سقطت ثكنات الجيش في طهران العاصمة بيد 

الشعب االيراني واستسلمت كافة قطعات الجيش للثوار وهكذا سقط نظام الشاه 

وانتهت سيطرة الواليات المتحدة على ايران  والتي دامت سبع وثالثين سنة 

 ي .وانتصرت الثورة بقيادة االمام الخمين

انتصار الثورة االسالمية في ايران فاجأت المسوولين االمريكيين .لقد اتصلت غرفة 

عمليات البيت االبيض مع السفير االمريكي في طهران وليم سوليوان وسألته هل 

 هناك امكانية للقيام بانقالب عسكري في ايران ؟.
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يسارالسفارة مسلحا  ينتمون الى ال 432بعد انتصار الثورة االسالمية ، هاجم 

 االمريكية ولكن الحكومة الموقته تمكنت من اخراج المسلحين من مبنى السفارة .

فبراير اعترفت الواليات المتحدة بالحكومة االيرانية الموقتة برئاسة  –شباط  47وفي 

 المهندس مهدي بازركان . 

سوليوان اذار استدعت الحكومة االمريكية سفيرها في طهران وليم –مارس  44وفي 

الغت الحكومة االيرانية عقدا مع الواليات المتحدة  4070ابريل نيسان  41.وفي 

 لتدريب افراد القوة البحرية االيرانية .

اعدمت ايران الراسمالي المعروف حبيب القانيان وقد استنكرت  4070ايار  4وفي 

سلوب االمريكي الواليات المتحدة اعدامة واحتجت الحكومة االيرانية الموقتة علي اال

 وعدته تدخال في الشؤؤون الداخلية االيرانية.

اصدر مجلس الشيوخ االمريكي  قرارا شديد اللهجة ضد  4070مايو ايار  44وفي 

ايران وهو اول قرار يصدر في الواليات المتحدة ضد ايران بعد انتصار الثورة 

 االسالمية .

يكي االسبق هنري كيسنجر اعلن وزير الخارجية االمر 4070مايو ايار  04وفي 

 بان سقوط الشاه يعد هزيمة كبري للواليات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية . 

اعلن وزير الخارجية االيراني الدكتور ابراهيم يزدي   4070يونيو –حزيران  1في 

ان ايران ترفض تعيين والتر كاتلر سفيرا للواليات المتحدة في طهران بسبب تدخالته 

 ون الحكومة الزائيرية .في شو

مليار  0اغسطس تم الغاء عقد شراء اسلحة من الواليات المتحدة بقيمة  –اب  44في 

 دوالر.

وصل الشاه محمد رضا بهلوي الى الواليات المتحدة  4070اكتبر  1وفي 

اكتوبر منح الرئيس االمريكي شاه ايران اقامة دائمة في الواليات  00للعالج.وفي 

 المتحدة.
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خرج الماليين من االيرانيين في  4070تشرين الثاني  –الول من نوفمبر في ا

 تظاهرات احتجاجا علي الواليات المتحدة لسماحها للشاه في االقامة في هذا البلد.
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  إقتحام السفارة االمريكية في طهرانالفصل الخامس : 

اجل العالج  بعد اشهر من التنقل كان لدعوة شاه ايران الى الواليات المتحدة من   

بين العواصم العالمية وقعا كبيرا على الشعب االيراني حيث قدمت ايران احتجاجا 

شديد اللهجة الى الواليات المتحدة على هذه الدعوة الن هذه الدعوة كانت بمثابة دعم 

 . جديد للشاه وااليحاء بان الواليات المتحدة التزال تريد اعادته  الى ايران

توجه طلبة الجامعات االيرانية في طهران في الساعة العاشرة والنصف من     

وتزامنا مع ذكرى نفي االمام  4070صباح  الرابع  من تشرين الثاني  نوفمبر 

والذكرى االولى الستشهاد  طلبة المدارس والجامعات في  ،الخميني الى تركيا 

ى مبني السفارة االمريكية في توجهوا ال جامعة طهران على يد جالوزة الشاه ،

 . طهران لالحتجاج على دعوة الشاه الى الواليات المتحدة

وعندما وصل طلبة الجامعات ) التي قدر عددهم الكاتب االمريكي جان دي استنبل     

شخص (  الى مبنى  السفارة تسلق العديد منهم  جدار السفارة ودخلوها   322ب 

من موظفي السفارة رهائن   30ا واحتجزوا دون ان يجدوا مقاومة من حراسه

واعلنوا بانهم لن يفرجوا عن الرهائن اال بعد ان تسلم الواليات المتحدة الشاه الى 

 الجمهورية االسالمية االيرانية لمحاكمته. 

وقد أطلق الطلبة الجامعيون االيرانيون الذين إقتحموا السفارة  االمريكية على    

سائرون على نهج االمام الخميني (  وأصبحوا بعد سنوات انفسهم اسم ) الطلبة ال

رجال الدولة في الحكومات المتتالية التي حكمت ايران ، ووضع الطلبة ايديهم على 

الوثائق والمستندات المتبقية داخل السفارة بعد قيام موظفي السفارة باتالف أهم 

 .  الوثائق التي كانت بحوزتهم

الوثائق التي اتلفت واظهرت هذه الوثائق التي طبعت وتمكن الطلبة من ترميم     

على شكل كتب وصل عددها الى  اكثر من اربعين كتابا باسم " وثائق وكر التجسس 

االمريكي " وترجمت الوثائق االنجليزية الى الفارسية لتظهر مدى قيام السفارة 
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لى الثورة  االمريكية في طهران بالتجسس على ايران والدول المجاورة وبالتامر ع

 . ودس عمالئها داخل االجهزة االيرانية من اجل القضاء على الثورة الفتية

وتمكن الطلبة من الكشف عن اسرار السفارة ومدى ارتباطها بالعديد من    

المسؤولين في الحكومة الموقتة. كما انهم كشفوا مؤامرات مسؤولي السفارة  على 

نوا ينوون توجيه ضربة الى الثورة الثورة ومعرفة عمالء السفارة الذين كا

  .االسالمية

كان لسيطرة طلبة الجامعات االيرانية على السفارة االمريكية في طهران وقع كبير    

على االدارة االمريكية التي لم تتمكن ابداء اي رد فعل على اقدام الطلبة وكان لنبا 

 . حاء العالمالسيطرة على السفارة واحتجاز الرهائن صدى  كبيرا في كل ان

خطوة الطلبة واجهت ترحيبا كبيرا من قبل االمام الخميني ومجلس الخبراء وكذلك   

الشعب االيراني حيث استمرت التظاهرات والمسيرات المؤيده للطلبة بالقرب من 

  . السفارة االمريكية بعد احتاللها

ا بل اعتبرته ولكن الحكومة الموقتة برئاسة مهدي بازركان لم ترحب بهذه الخطوة   

خطوة غير دبلوماسية ورأت بان هذه الخطوة تضع العصا داخل عجالت الحكومة 

 ولذلك استقال مهدي بازركان من منصبه بعد يومين من اقتحام السفارة االمريكية.

وهذا اظهر مدى الخالف بين نظرة اعضاء الحكومة المؤقتة الذين كانوا ينتمون الى 

ة والجبهة الوطنية وبين القادة الثوريين الذين كانوا حركة تحرير ايران الليبرالي

يعتقدون بان الخطوات الثورية هي التي يمكن ان تدعم الثورة وتواصل مسيرتها وان 

 الخطوات المحافظة يمكن ان تسقط الثورة.

الطلبة الذين اقتحموا السفارة واخذوا موظفي السفارة رهائن طالبوا الواليات المتحدة 

محمد رضا بهلوي الذي كان يعيش في نيويورك الى ايران ولكن  باعادة الشاه

الحكومة االمريكية رفضت طلبهم  واعلن المتحدث باسم البيت االبيض جودي باول 

ان الشاه جاء الى الواليات المتحدة للعالج وانه سمح له البقاء فيها الغراض انسانية 
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يد النفط االيراني الى .واثر ذلك امر الرئيس االمريكي جيمي كارتر وقف تور

 الواليات المتحدة.

اصدر الرئيس االمريكي جيمي كارتر تعليماته  4070وفي الرابع عشر من نوفمبر 

بتجميد كافة اموال ايران المودعة في البنوك االمريكية.وفي السابع عشر من نوفمبر 

ين محتجزامر االمام الخميني باطالق سراح كافة النساء والسود االمريكيين ال 4070

 في السفارة االمريكية.

دعا االمين العام لالمم المتحدة كورت  4070وفي الخامس والعشرين من نوفمبر 

فالدهايم مجلس االمن الى اجتماع لبحث الوقائع في ايران وعقد هذا االجتماع وتقرر 

 . 4070ان يعقد مجلس االمن اجتماعه القادم في االول من ديسمبر 

طلبت الواليات المتحدة من محكمة العدل الدولية في  الهاي  4070نوفمبر  00وفي 

 دراسة قضية احتجاز الرهائن االمريكيين في ايران .

من دبلوماسيا ايرانيا  في الواليات  440ديسمبر امهلت الواليات المتحدة  400وفي 

 المتحدة خمسة ايام لمغادرة االراضي االمريكية .

بين الواليات المتحدة وبنما ،  انتقل شاه ايران  ، بعد محادثات 4070ديسمبر 43في 

 من الواليات المتحدة الى بنما واستقر في جزيرة كونتادورا .

اعلن الرئيس االمريكي جيمي كارتر بانه يطلب من مجلس  4070دسمبر  04في 

 االمن الدولي فرض عقوبات اقتصادية علي ايران.

مم المتحده كورت فالدهايم مجلس اطلع االمين العام لال 4070من ديسمبر  02في 

االمن الدولي بانه ينوي شخصيا العمل على االفراج عن الرهائن االمريكيين وانه 

سيتوجه الى ايران ولكن الطلبة االيرانيين الذين اقتحموا السفارة اعلنوا بانه غير 

مؤهل للتباحث معهم وسوف يمتنعون من اجراء محادثات معه .فالدهايم وصل في 

الى طهران . واعلن المسوولون االيرانيون  4042م االول من يناير كانون الثاني اليو

بان االمين العام لالمم المتحدة  جاء الى ايران من اجل االطالع عن حال الرهائن 

 .وقد التقى فالدهايم المسوولين االيرانين في طهران .



103 
 

في مصر وأجري لالقامة  4042مارس  00غادر الشاه محمد رضا بهلوي بنما في 

 عملية جراحية في مصر.

 اعلن االمام الخميني ان الرهائن يجب ان يبقوا بيد الطلبة  4042في السابع من ابريل 

قطعت الواليات المتحدة عالقاتها الدبلوماسية مع ايران في السابع من نيسان/ ابريل 

 من 03بمبادرة من الرئيس االمريكي السابق جيمي كارتر، واخرجت   4042

الدبلوماسيين االيرانيين في الواليات المتحدة  وفرضت  ضغوطا اقتصادية علي 

ايران.كما اعلن كارتربانه اذا لم يفرج عن الرهائن االمريكيين فان الخطوة التالية 

 ستكون التدخل العسكري في ايران.

 

  كيف اقتحم الطلبة االيرانيون السفارة االمريكية في طهران ؟

ه احد الطلبة الذين اقتحموا السفارة االمريكية في طهران ابراهيم اصغر زاد

يوما  يروي قصة اقتحام الطلبة   " السائرين  111واحتجزوا  الدبلوماسيين فيها لمدة 

علي خط اال مام الخميني"  السفارة االمريكية وذلك في مقابلة مع صحيفة اعتماد 

 (72)االيرانية 

ا ممثلي الطلبة في الجامعات االيرانية نعقد ويقول اصغر زادة في هذه المقابلة :كن

اجتماعاتنا في" مكتب تعزيز الوحدة " ونتداول االوضاع في البالد بعد الثورة ،  

وخاصة قبول الواليات المتحدة للشاه علي اراضيها وعدم رد فعل الحكومة الموقتة 

 برئاسة مهدي بازركان علي خطوة الواليات المتحدة ، ويضيف لقد طرحت في

اجتماع المجلس المركزي لمكتب تعزيز الوحدة ضروة احتجاجنا على خطوة 

الحكومة االمريكية .فعندما طرحت هذه الفكرة ، اعترض كل من محمود احمدي 

نجاد )رئيس الجمهورية السابق ( وسيد نجاد على ذلك وقاال بان عدونا الرئيسي هو 

ن السيدين السفارة السوفييتية ولكالشيوعية واالتحاد السوفييتي  وعلينا ان نحتج على 

 . محسن  مير دامادي وحبيب هللا بي طرف دعما فكرتي.

                                                             
 .صحيفة اعتماد ا لعدد الخاص لسنة 4000)0241م(  - 70
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المجلس المركزي  لمكتب تعزيز الوحدة كان يتالف من :محسن مير دامادي من 

جامعة بلي نكتيك والسيد حبيب هللا بي طرف من جامعة طهران ، ومحمود احمدي 

نجاد من جامعة تربيت معلم وابراهيم اصغر نجاد من جامعة العلم والصناعة ، وسيد 

 . زاده من جامعة شريف الصناعية

وبعد االجتماع قررنا نحن الثالثة ان نقتحم السفارة االمريكية وطلبنا  الى الطلبة 

االخرين االنضمام الينا .كانت السفارة االمريكية محصنة مثل ثكنة عسكرية ولم يكن 

لدينا سبيل للحصول على معلومات من داخل  لدينا معلومات عن السفارة ولم يكن

السفارة خاصة ان حكومة بازركان لم تكن علي عالقة جيدة معنا .لقد شكلنا مجلسا 

  عضوا من طلبة الجامعات االيرانية. 43يضم 

وقد اضفنا الى المجلس كال من عباس عبدي ومحمد هاشمي وعباس سروش ودعوت 

،  و رضا سيف اللهي ومحمد نعيمي بور أنا كال من السادة  علي اصغر زحمتكش 

من جامعة شريف الصناعية وجاء من جامعة طهران السادة رحمان دادمان وغياثي 

   وعرفان وجاء السيد رحيم باطني من جامعة ملي ) الشهيد بهشتي حاليا(.

لقد تعرفنا على اوضاع السفارة من البناية المقابلة للسفارة وكانت تضم سكن للطلبة 

يين . و التقينا مع السيد موسوي خوئيني ها وكان ممثال لالمام الخميني في الجامع

المجلس المشرف على االذاعة والتلفويون ووضعناه في الصورة .وطلبنا منه ان 

ابان  40يطلع االمام الخميني على ما نريد ان نقوم به .وحددنا يوم االقتحام يوم 

وم على الطلبة في جامعة ( والمصادف لذكرى الهج4070اكتوبر  1) 4034

 . طهران

ولكن موسوي خوئيني لم يطلع االمام الخميني بقرارنا النه اعتقد بان االمام ربما 

سيعارض القرار او لربما  سيؤيده النه كان يؤيد حكومة مهدي بازركان وحكومة 

 بازركان كانت تعارض مثل هذه الخطوة.   

االمام الخميني اقتحامنا السفارة فاننا سوف ولكننا قررنا القيام بخطوتنا ، فاذا عارض 

 .  . نترك السفارة ولكن اذا ايد خطوتنا فاننا سنواصل عملنا هذا
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في الليلة التي سبقت االقتحام ، كتبُت بيانا عن سبب االقتحام ليقرأ يوم اقتحام السفارة 

.  اليوائها الشاهاشرت فيه الى ان سبب االقتحام هو االحتجاج على الواليات المتحدة 

واشرت في البيان اننا نريد احتالل السفارة لفترة قصيرة  لالحتجاج على سياسة 

 .الواليات المتحدة   تجاه الثورة االسالمية

وتزامنا مع اقتحام السفارة االمريكية ، ذهب السيد رحمان دادمان الى السيدين اية هللا 

الذين كانا يتراسان انذاك  مجلس  محمد حسين بهشتي واية هللا حسين علي  منتظري

 . الخبراء الذي تولى تدوين الدستور وكان موقفهما ابجابيا من خطوتنا

لقد تجمعنا في شارع بهار شرق السفارة وكانت مظاهرات تمر من امام السفارة و 

سرنا مع المتظاهرين وتوقفنا امام السفارة في الجانب الجنوبي اي مقابل الباب 

رة التي كان يحرسها افراد من قوات الشرطة االيرانية .  وفي الساعة الرئيسية للسفا

الحادية عشرة اقتحمنا السفارة بعد ان كسرنا القفل الحديدي الذي كان في الباب 

بواسطة الة حديدية حملتها احدى الطالبات تحت تشادرها .وقد تسلق العديد من الطلبة 

لسفارة ولكني لم اتمكن من التسلق وقد جدار السفارة ودخلوا اليها ، وفتحوا باب ا

 . دخل الطلبة وعامة الشعب الى داخل السفارة من الباب الرئيسية

طالب ومجموع المقتحمين   022الى  022كان عدد الطلبة الذين دخلوا السفارة بين 

شخص بين طالب وأناس عاديين .وقد استغرق احتالل السفارة اربع  322حوالي 

م الخميني قد ايد خطوتنا ووصفها بانها ثورة ثانية وان الواليات ساعات . وكان االما

  المتحدة سدت جميع االبواب امامنا ولم يكن امامنا اي سبيل النهاء احتالل السفارة

لقد اتفقنا نحن الطلبة على انه اذا دخلنا السفارة واطلق الحراس النار علينا واستشهد 

ضي بهم  الي مكان اقامة صالة الجمعة ونردد عدد منا ، عندها كنا نحمل شهداءنا ونم

شعارات ضد الواليات المتحدة ،  الننا لم نكن نحمل معنا أي سالح عند االقتحام . لقد 

اتفقنا مع بعضنا ان نقتحم السفارة وان نجلس هناك احتجاجا علي سياسة الواليات 

 .المتحدة واذا ما تعرضنا الى اطالق النار عندها نغادر السفارة

عد اقتحامنا للسفارة ،  جمعنا الرهائن في مبنى السفارة الرئيسي وذلك خالل فترة ب

وجودنا داخل السفارة ولكن عندما هاجمت الطائرات االمريكية صحراء طبس 
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وفشلت عمليتها النقاذ الرهائن ، اضطررنا الى تقسيم الرهائن الى عدة اقسام 

مريكية  .وكان طلبة ايرانيون ووزعناهم في عدة اماكن خشية تكرار العملية اال

يدرسون في الواليات المتحدة قد اطلعونا بان وفدا من الصليب االحمر يريد ان يزور 

الرهائن ومن الممكن ان يقوم الوفد بنقل معلومات عن الرهائن واماكن تواجدهم 

داخل مبني السفارة الى االمريكيين ، ولكننا وافقنا على طلب الوفد لزيارة الرهائن 

 . واللقاء معهم .وسمحنا لهم بزيارة الرهائن

كان تعاملنا مع الرهائن تعامال انسانيا وكنا نضع تحت تصرفهم كل االمكاناتالتي 

يطلبونها ، وكان هناك طباخ باكستاني يعد لهم الطعام ، وكانوا يتمتعون برعاية 

انوا كصحية جيدة وتوضع تحت تصرفهم كتبا وافالميبشاهدونها عبر الفيديو  ، و

يقيمون طقوسهم الدينية وقد اعددنا مراسم عيد راس السنة وعيد الميالد وجاء عدد 

من القساوسة االمريكيين واقاموا للرهائن طقوس العيد .لم نسمح للطلبة بان يغطوا 

وجوههم النهم لم يقوموا بعمليات مسلحة ضد السفارة .وقد كنا نلتقي بالصحفيين 

مريكيين داخل السفارة ونشرح لهم هدفنا من االقتحام االجانب وخاصة الصحفيين اال

  . واحتالل السفارة

لقد كانت خطوات  االمريكان ضد ايران بعد احتالل السفارة هي التي تسببت في 

استمرار عملية احتجاز الرهائن لمدة طويلة فعمليات طبس الفاشلة وكذلك مساعدة 

يرانية للقيام بانقالب عسكري ضد الواليات المتحدة العسكريين في قاعدة نوجه اال

الثورة ومساعدة الواليات المتحدة للعراق في هجومه علي ايران كلها كانت السبب 

  . في استمرار احتجاز الرهائن وان الطلبة لم يكن في نيتهم اطالة امد االحتجاز

لقد ادى احتجاز الرهائن الى استقالة حكومة مهدي بازركان احتجاجا على العملية ، 

ونحن لم نكن ننوي توجيه ضربة الى حكومة بازركان ولكن استقالة الحكومة ادت 

الى توتر االوضاع الن الحكومة كانت تحافظ على عالقات ايران مع الدول االجنبية 

وان استقالتها تسببت في االخالل في هذه العالقات . ان حكومة مهدي بازركان 

لية اقتحام السفارة وكان عليها ان ال استعجلت وقدمت استقالتها بعد يومين من عم

تتسرع في اتخاذ مثل هذه الخطوة ، وكان عليها ان تصمد ال ان تستقيل بمجرد اقتحام 

  . السفارة من قبل الطلبة
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 طبس لالفراج عن الرهائن مدينة هجوم امريكي علي  

اعلن البيت االبيض االمريكي عن  4042نيسان  -في الخامس والعشرين من ابريل 

كيلومترا عن طهران   142فشل عملية انزال في صحراء طبس االيرانية التي تبعد 

من اجل انقاذ الرهائن المحتجزين في السفارة االمريكية. واضاف بان  ثمانية من 

 االمريكيين قد قتلوا في عملية االنزال .

وتبين فيما بعد ان الكوماندوس االمريكيين كانوا ينوون الهجوم علي السفارة 

 االمريكية في طهران وقتل الطلبة وانقاذ الرهائن ونقلهم الى خارج ايران .

الواليات المتحدة قررت القيام بعمليات عسكرية النقاذ الرهائن االمريكيين ، وقد 

شكلت لجان عديدة لدراسة المكان الذي ستقوم فيه القوات االمريكية بانزال قواتها ، و 

وهي منطقة صحراوية ، و زار وفد من لجنة اختارت صحراء طبس في شرق ايران 

الصليب االحمر الدولي ايران والتقي الوفد الرهائن داخل السفارة واطلع المسوولون 

االمريكيون علي تقرير الوفد وعرفوا ان جميع الرهائن ال زالو في مبنى السفارة 

 االمريكية في طهران .

مقرر ان يشارك فيها ضباط سميت عمليات طبس باسم "عمليات دلتا " وكان من ال

من النظام السابق واعضاء من منظمة السافاك وان يتوجه الكوماندوس المشاركون 

في العملية بواسطة طائرة عمودية الى ملعب امجدية المقابل لمبنى السفارة االمريكية 

في طهران وان يهاجموا السفارة االمريكية ويفرجوا عن الرهائن ويعودوا الى 

 يركبوا طائراتهم ويعودوا الى المكان الذي اتوا منه. صحراء طبس و

القوات المشاركة في العملية تدربت على العملية  في فورت برغ االمريكية و في 

مطار كارولينا الشمالية .كما ان المشاركين في العملية نقلوا الى قواعد امريكية في 

 كل من سلطنة عمان ومصر.

ة مسوولين علي اطالع بالعملية وهم الرئيس العملية كانت سرية جدا كان اربع

االمريكي جيمي كارتر ووزير الدفاع هارولد براون ومستشار البيت االبيض 

 هاميلتون جوردن ومستشار االمن القومي االمريكي زبينغيو بريجينسكي .
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عندما فشلت عملية انقاذ الرهائن وفر المهاجمون بطائراتهم وطائرات الهليكوبتر 

 لى حاملة الطائرات االمريكية نيميتز اعلن الرئيس االمريكي فشل العملية .المتبقية ا

وتعليقا على العملية الفاشلة ، اصدر االمام الخميني بيانا اعلن فيه " بان خطأ الرئيس 

االمريكي جيمي كارتر هو انه يظن انه بالقيام بمثل هذه المناورات الحمقاء يمكنه ان 

ثار من اجل تحقيق الحرية واالستقالل وقدم كل هذه يصرف الشعب االيراني الذي 

الضحايا من اجل االسالم العزيز،  عن طريقه وهدفه .ان كارتر لم يدرك  مع اي 

شعب يواجه  وضد اي مدرسة فكرية يحارب ، ان شعبنا يناضل بدمه لتحقيق الجهاد 

  وان الهجوم علي ايران هو هجوم علي بالد المسلمين" .

  طبس یة عن الهجوم االمريكي علمعلومات امريكي

شرح جيمز بيل مؤلف كتاب "النسر واالسد" ، تفاصيل عملية انقاذ الرهائن الفاشلة 

 كما يلي: 

" ليلة الخامس والعشرين من ابريل توجهت ثماني طائرات عمودية وست طائرات 

من  02شخصا )كوماندوس ( يشكلون فريق االنقاذ و 02وعلى متنها  402-سي 

القوات العسكرية الى المنطقة المحددة في صحراء طبس شمال ايران . وكان من 

ميال وتنزل في  024افة المقرر ان تتحرك المجموعة من المكان المذكور وتقطع مس

 منطقة تقع على بعد خمسين ميال جنوب شرق طهران . 

كان من المقرر ان يختفي افراد المجموعة يوم الجمعة وهو يوم عطلة في ايران في 

مكان ما ويخرجوا مساًء وهم بمالبس عسكرية ايرانية وينقلوا من المنطقة بواسطة 

المريكية في طهران ، وكان من خمس شاحنات اعدت مسبقا الى قرب السفارة ا

المقرر ان يتسلق افراد المجموعة جدار السفارة ويدخلوا الى داخلها ويوقفوا اي 

تحرك من جانب الطلبة ويقوموا بانقاذ الرهائن ونقلهم الى ملعب امجدية المقابل 

للسفارة . كما انه كان من المقرر ان تتوجة مجموعة من الكوماندوس االمريكيين الى 

رة الخارجية االيرانية حيث هناك ثالثة امريكيين ونقلهم الى ملعب امجدية ومن وزا

هناك ينقلون الى طائرات عمودية متوقفة في الملعب ويحلقوا نحو طبس ومن هناك 
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وينقلوا تحت مراقبة الطائرات الحربية  402يركب الرهائن في طائرات النقل سي 

 ( 74االمريكية الى خارج ايران.)

لتي سميت " قبضة النسر" فشلت بسبب عطل فني حصل في ثالث طائرات العملية ا

عمودية من مجموع ثماني طائرات عمودية واصطدمت طائرة عمودية بطائرة  سي 

واشتعلت فيهما النيران. وقتل ثمانية من طاقمها . وبعد فشل العملية اضطرت  402-

مكان علي عجل ونسيان المتبقية مغادرة ال 402 –الطائرات العمودية وطائرات سي 

 ( . 70مجموعة من االسلحة والخرائط وكميات من الوثائق السرية في المكان . )

كانت خطة الواليات المتحدة بعد الهجوم علي طبس وتوجه الكوماندوس الى طهران 

قتل الطلبة االيرانيين الذين كانوا يحرسون الرهائن ونقل الرهائن الى خارج ايران . 

كويت " قائد عمليات انقاذ الرهائن" :" كان علينا عند الوصول الى ويقول تشارلي ب

السفارة االمريكية في طهران  ان نقتل جميع الطلبة الذين كانوا يقومون بحراسة 

الرهائن داخل السفارة ولم يكن القرار اعتقال الطلبة ، كان علينا ان نطلق النار علي 

 جباههم 

فكان علينا ان نطلب حضور طائرات عسكرية  واذا كنا بحاجة الى مساعدة خارجية

مليمتر حتى تقوم هذه الطائرات باطالق  423مجهزة برشاشات ومدافع من عيار 

النار علي الناس الموجودين في الشوارع المحيطة بالسفارة .واذا كان عدد القتلي 

ان ، فكان علينا 402 -والجرحي كبيرا بحيث ال تحتويهم طائرات النقل االمريكية سي

وكان من المتوقع ان يقتل في هذه  414 -نطلب طائرات عسكرية من طراز سي

العملية عدد من الرهائن االمريكيين ، وقد قال أحد الرهائن، " اشكر هللا علي ارساله 

 (. 70عاصفة رملية " . )

: اجبر ( Inside the Iran revolution  ( )71ويقول جان دي استمبل في كتابه )  

يكي جيمي كارتر الى اصدار تعليمات سرية جدا لتحرير الرهائن عن الرئيس االمر

طريق القيام بعملية عسكرية  العادتهم  الى بالدهم.فقد قطع كارتر قبل اسبوعين من 

                                                             
 .(جيمز بيل ، النسر والعقاب ، ص 300 71
 .(النسر والعقاب ، ص 142 72
 .النسر والعقاب ، ص 140 73
   Inside the Iran revolution )جان دي استمبل،  ص010،  (74
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االنزال الجوي في طبس عالقات بالده مع ايران وابطل تاشيرة دخول االيرانيين الى 

ايران وطلب من الشركات الواليات المتحدة ونفذ الحصار االقتصادي علي 

والمواطنين االمريكيين اقامة دعاوي علي ايران الخذ خسائر من االموال االيرانية 

المجمدة في البنوك االمريكية .و فرضت الواليات المتحدة  عقوبات تجارية علي 

ايران باستثناء المواد الغذائية واالدوية ، واقترحت علي االمم المتحدة نفس العقوبات 

االتحاد السوفييتي استخدم حق الفيتو .كما ان الواليات المتحدة اقترحت علي ولكن 

 البلدان االوروبية واليابان باقامة دعاوي مشابهة ضد ايران.

كانت عملية االنزال في طبس هزيمة مرة للواليات المتحدة وخاصة للرئيس 

ر فاشلة قدم وزياالمريكي جيمي كارتر وكان نصرا كبيرا اليران .اثر هذه العملية ال

الخارجية االمريكي سايروس ونس استقالته من منصبه وضعفت هيبة الواليات 

المتحدة  ، واتهمت االذاعة والصحافة السوفييتية الواليات المتحدة بانها كانت تريد 

القيام بانقالب عسكري اخر في ايران وكانت عمليات طبس للتغطية على هذه 

 العملية.

ارك عدد من الضباط الموالين للشاه في هذه العملية ويساعدوا كان من المقرر ان يش

 االمريكيين في الهجوم علي السفارة االمريكية النقاذ الرهائن .

فقد تحدث عدد من الضباط االيرانيين الموالين للشاه الذين تمكنوا من الفرار من 

ضد ايران بعد العملية الفاشلة في طبس ، عن عملية انقالب عسكري امريكي 

 الجمهورية االسالمية وان االنزال في طبس لم يكن هدفه انقاذ الرهائن االمريكيين .

ويقول هؤالء " ان ما اعلنه الرئيس االمريكي جيمي كارتر عن سيناريو انقاذ 

الرهائن لم يكن صحيحا اذ ان انزال الكوماندوس االمريكييين في صحراء طبس لم 

منه اثارة انتفاضة شعبية ضد الحكومة االيرانية . يكن النقاذ الرهائن بل كان الهدف 

 R.H.53االمريكية وطائرات الهليكوبتر من طراز ) 402 –ان هبوط طائرات سي 

( كان من اجل التحضير النفجار داخل ايران .انما حطت الطائرات االمريكية في 

صحراء طبس من اجل نقل اسلحة حديثة جدا الى المعارضين للنظام االسالمي 

خاصة العسكريين الموالين للنظام السابق  من اجل بدء حرب عصابات .فالطائرات و
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العسكرية االمريكية كانت مليئة باالسلحة االمريكية الحديثة لكي تنقل الى اعداء 

 الثورة الذين كانوا محرومين من االسلحة والمعدات العسكرية .

ن للشاه في بدء حرب كانت الواليات المتحدة قد خططت لنجاح الضباط الموالي

عصابات والسيطرة علي االوضاع والسماح للواليات المتحد من جديد الدخول الى 

ايران والسيطرة علي المراكز التي فقدتها علي الحدود السوفيتية للتجسس على 

  السوفييت .  

بعد فشل عملية انقاذ الرهائن ، قام الطلبة الذين اقتحموا السفارة بنقل الرهائن الى 

مدينة ايرانية . كان جواسيس  47ناطق متعددة . وذكر بان الرهائن وزعوا علي م

الواليات المتحدة في ايران ال زالوا ناشطين ، فقد اعلن أحدهم بانه راي عددا من 

الرهائن ينقلون الى منزل في اصفهان ، كما اعلن طيار بريطاني بانه  شاهد عددا من 

 الى مدينة مشهد. الرهائن االمريكيين ينقلون بطائرة

فالطلبة كانوا يدركون بان نقل الرهائن الى مناطق متعددة من ايران يحبط اية خطة 

 يدبرها االمريكيون النقاذهم .

بعد فشل عملية انقاذ الرهائن تم اعتقال عدد من االمريكيين الذين دخلوا ايران قبل 

تقارير اخبارية عن  بدء العملية االمريكية في طبس تحت مسميات عديدة منها اعداد

 الرهائن واماكن احتجازهم .

عقدت الحكومة االيرانية موتمرا دوليا في طهران بين الثاني والسادس من حزيران 

لتعلن جرائم الواليات المتحدة بحق الشعب االيراني وقد حضر هذا الموتمر  4070

بق رمزي ممثلون عن مختلف الدول . و حضر الموتمر المدعي العام االمريكي السا

كالرك رغم الحظر الذي فرضه الرئيس االمريكي علي االمريكيين من السفر الى  

 ايران وتراس كالرك وفدا امريكيا مولفا من عشرة اشخاص .

الواليات المتحدة في عهد الرئيس جيمي كارتر اتخذت اقسى العقوبات علي ايران ، 

ان المتحدة وقطع ايدي االمريكبسبب قيام الشعب االيراني بثورة ضد الشاه والواليات 

عن ايران ، وهكذا نرى  ان الواليات المتحدة لم تكتف بهذا القدر من الضغوط علي 
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 04ايران ، بل شجعت البلدان االوروبية علي اتخاذ خطوات عملية ضد ايران . ففي 

اجتمع وزراء خارجية عشر دول اوروبية واتفقوا علي تقليص  4070نيسان  –ابريل 

 لياتهم في طهران . عدد ممث

 وثائق السفارة االمريكية في طهران

نشر طلبة الجامعات الذين سيطروا على السفارة واحتجزوا موظفيها رهائن نشروا 

الوثائق التي حصلوا عليها من السفارة االمريكية في طهران وقد تمكنوا من لصق 

 . ةالوثائق بعد ان قطعها الموظفون  بواسطة الة خاصة الى قطع صغير

ومن بين االف الوثائق التي تم الحصول عليها من السفارة وثائق عديدة مترجمة   

يدرك  القاريء  من خاللها بان السفارة االمريكية في طهران في عهد الشاه كانت 

تقوم بالتجسسس على ايران والدول العربية واالسالمية واالتحاد السوفييتي المجاور 

ث اجهزة الرصد والتنصت ، وتقدم المعلومات  التي اليران بواسطة مراكز تضم احد

تحصل عليها الى وكالة االستخبارات االمريكية السي اي ايه والسافاك و الموساد 

، ووكاالت التجسس االخري من 1االسرائيلي ووكالة االستخبارات البريطانية ام اي 

 .اجل ان يخططوا للتامر ضد ايران و العرب والمسلمين

ة االمريكية في طهران مركزا للتجسس كما قال الطلبة الذين  اقتحموا كانت  السفار

السفارة ، وعندما احتل الطلبة السفارة االمريكية ، انتهت عمليات التجسس على 

ايران والدول العربية واالسالمية واصبحت ايران صديقة للدول العربية واالسالمية 

ا لم يدركه العديد من الزعماء العرب تقدم لهم المساعدات بدل التجسس  عليهم وهذا م

والمسلمين  حتى االن او لم يريدوا االعتراف به وظلوا يتامرون ضد ايران 

 .ويتهمونها بانها تريد النامر ضدهم

ان الوثائق التي سيطر عليها الطلبة السائرون علي خط االمام وترجموها من 

ة يخص ايران او الدول العربي االنجليزية الى الفارسية تضم جوانب متعددة منها فيما

واالسالمية او ما يخص االتحاد السوفييتي حيث كانت الواليات المتحدة تتجسس علي 

السوفييت من مراكز اقامتها علي الحدود االيرانية السوفييتية ووضعت فيها احسن 

اجهزة الرصد والتنصت. فالوثائق التي كانت تخص ايران كانت تتحدث عن مصادر 
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اصة النفط والغاز والوضع السياسي والعسكري في عهد الشاه واالتصاالت الطاقة وخ

بين السفارة ومختلف الشرائح ومنهم السياسيين االيرانيين من ازالم الشاه وضباط 

القوات المسلحة والجنراالت الذين كان بامكانهم القيام بتحركات عسكرية ضد 

حدث عن معلومات كان يقدمها انتفاضة الشعب االيراني .كما ان الوثائق كانت تت

جواسيس السفارة او المرتبطين بها عن االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية والدينية في ايران .

كان المسوولون في السفارة يلتقون السياسيين االيرانيين في منازلهم او داخل السفارة  

واعضاء مجلس الشوري  اويحضرون في الحفالت التي كان يقيمها الوزراء

وجنراالت الجيش والمتنفذون والتجار ويكسبون منهم معلومات عن االوضاع في 

ايران ويتبادل هوالء الدبلوماسيون المعلومات مع السفراء االخرين المقيمين في 

 طهران  .

كما كان الدبلوماسيون االمريكيون االعضاء في السفارة االمريكية يتحدثون مع 

االجانب االوروبيين والعرب حول العالقات االيرانية مع الدول  الدبلوماسيين

االوروبية والعربية واالسالمية ومن بين الوثائق نري ان الدبلوماسي االمريكي 

 يتحدث عن الدبلوماسي العربي وزوجته وصفاتها واخالقها وجمالها .

ة لعربيبعض التقارير التي عثر عليها الطلبة تضم معلومات دقيقة عن الدول ا

المجاورة اليران  والمصدرة للنفط مثل السعودية والكويت واالمارات العربية 

المتحدة وقطر والبحرين وعمان وعالقاتها بالشاه ومصادرها من النفط والغاز حتى 

ان بعض التقارير تحدث عن النفط في الكويت واالضرابات التي حصلت في الكويت 

ن في عهد الملك السابق عيسي بن سلمان ال في صناعة النفط واالوضاع في البحري

خليفة واالنتفاضة الشعبية في البحرين من جانب االغلبية الشيعية وكيف ان الملك 

تمكن من التفاهم مع قادة الشيعة في البحرين علي عكس ابنه الملك الحالي حمد بن 

دنية رعيسي الذي قمع انتفاضة الشعب البخحريني واستعان بالقوات السعودية واال

 لقمع حركة الشعب البحريني والمطالبة بالحقوق المساوية مع االخرين. 
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كما تضمنت الوثائق نبذة عن حياة كافة الملوك والروساء العرب في الستينات و 

السبعينات من القرن الماضي وعالقات هوالء مع بعضهم البعض والعالقات 

اق وبين ايران واالمارات االيرانية العربية وخاصة العالقات بين ايران والعر

 والجزر االيرانية الثالث والعالقات االيرانية السعودية.

كما تضمنت الوثائق معلومات عن الجماعات الفلسطينية في السبعينات وما قامت به 

 اسرائيل من اغتياالت للشخصيات الفلسطينية .

لي ء العرب عان الوثائق التي عثر عليها الطلبة تضمنت ردود فعل الملوك والروسا

سقوط الشاه ونظامه حتى ان احدى الوثائق تتحدث عن ان زعيم عربي اصيب بكابة 

 على ما ال اليه مصير  الشاه محمد رضا بهلوي النه كان صديقا حميما له .

وتضمنت الوثائق ايضا اثار سقوط الشاه علي الدول العربية في الخليج الفارسي 

كويت والبحرين وتحدثت احدى الوثائق عن وخاصة االمارات والسعودية وقطر وال

 الشيعة في البلدان العربية وتاثير انتصار الثورة االسالمية االيرانية عليهم .

ونظرا الهمية منطقة الخليج الفارسي عند الواليات المتحدة ووجود قواعد عسكرية 

أمريكية في دول الخليج الفارسي ووجود االسطول االمريكي الخامس في البحرين ، 

فان السفارة االمريكية كانت تتحدث باستمرار عن التواجد االمريكي في المنطقة وما 

 الشاه محمد رضا بهلوي والسعودية قامت به الواليات المتحدة من دعم 

باعتبارهما العمودين المتوازيين في اطار استراتيجية الرئيس االمريكي ريتشارد 

 نيكسون ، والمدافعين عن مصالح الواليات المتحدة في المنطقة. 

وتحدثت وثائق السفارة عن جوالت المسوولين االمريكيين الدبلوماسيين منهم 

الخليج الفارسي ولقائهم مع القادة العرب في المنطقة وتبادل والعسكريين في دول 

وجهات النظر معهم حول النفط والغاز ومحاربة اية حركة تستهدف التواجد 

 االمريكي في المنطقة .

فوثائق السفارة االمريكية في طهران تحدثت عن االوضاع السياسية واالمنية في 

ي السعودية والبحرين والكويت وقطر الدول العربية في الخليج الفارسي ومنها ف
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واالمارات المتحدة وعمان والحركات المعارضة للشيوخ ومنها في البحرين وعمان 

والسعودية والكويت وكذلك تحدثت الوثائق عن العراق وحزب البعث وصدام حسين 

وعالقات العراق بايران في عهد الشاه وعالقات صدام بالدول الخليجية وما كان يقوم 

 دام من اثارة القالقل في هذه الدول .به ص

كما تطرقت الوثائق الى عالقات ايران ودول الخليج الفارسي مع االتحاد السوفييتي  

 ومدي توغل النفوذ السوفييتي  في ايران وخاصة دعم حزب توده الشيوعي .

ففي الوثائق التي سيطر الطلبة عليها داخل السفارة ، اشارت الى التواجد العسكري  

االوروبي في منطقة الخليج الفارسي وخاصة التواجد البريطاني وكيف ان 

 البريطانيين انهوا تواجدهم في المنطقة وحلت القوات االمريكية محلهم . 

تحدثت الوثائق كثيرا عن العالقات العسكرية بين الواليات المتحدة ودول الخليج 

لحة للدول العربية من اجل الفارسي وضرورة ان تقدم الواليات المتحدة احدث االس

الحفاظ عليها من المعارضين وزيارة القادة العسكريين االمريكيين الى دول المنطقة 

ومعرفة حاجة الدول العربية من الطائرات والدبابات والصواريخ والمعدات الحربية 

الضرورية.كما ان الوثائق تحدثت عن رغبة دول الخليج الفارسي في تدريب قواتها 

 ية على يد الخبراء االمريكيين العسكر

الوثائق اشارت الى موضوع هام جدا لالمريكيين وهو مضيق هرمز وكيفية السيطرة 

عليه ومراقبة البواخر المحملة بالنفط وضرورة ان يبقى المضيق مفتوحا.كما تحدثت 

 عن خطط الواليات المتحدة الطارئة للحفاظ علي امن مضيق هرمز .

الى تنافس دول الخليج الفارسي فيما بينها حول مقترحات اشارت وثائق السفارة 

بعضها بشان مضيق هرمز فمثال اشارت وثيقة عن تحقيق اجرته عمان حول مضيق 

 هرمز وقدمت مقترحات بشانه ولكن البحرين اظهرت غضبا من خطوة عمان .

ففي وثائق السفارة نري ان السفارة مهتمة جدا بحياة ونشاط وماضي وحاضر شيوخ 

الخليج الفارسي وتفرد وثيقة للشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ووثيقة للشيخ راشد بن 

حميد ووثيقة للشيخ عيسى بن سلمان ووثيقة البنه حمد بن عيسى والشيخ راشد بن 
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سعيد ال مكتوم والشيخ محمد بن حمد بن حمد الشرقي وامير قطر االسبق الشيخ 

مي والشيخ خالد بن محمد القاسمي والشيخ احمد ال ثاني والشيخ صقر بن محمد القاس

عيسى احمد بن رشيد ال معلى والسلطان قابوس بن سعيد ..الوثاق السالفة الذكر 

تتحدث عن حياة كل منهم سنة ميالده ودراسته في الداخل والخارج طول كل منهم 

ووزنه واخالقه االجتماعية و قيامه بسفرات الى الخارج وما يصرفونه علي لهوهم 

  لذاتهم .وم

 

 (1)وثائق السفارة االمريكية في طهران :تقييم انظمة دول الخليج الفارسي 

مثلما أشرنا في الحلقة الماضية فان السفارة االمريكية في طهران كانت مركزا 

للتجسس علي ايران ودول المنطقة وكانت مركزا ايضا لوكالة االستخبارات 

مع المعلومات عن ايران والدول العربية المركزية االمريكية السي اي اي وكانت تج

المجاورة واالتحاد السوفييتي وترسلها في تقارير سرية الى واشنطن . ففي وثيقة 

نشرها الطلبة االيرانيون تتضمن دراسة معمقة  عن الدول العربية في الخليج 

الفارسي وقد ذكر في صدر التقرير بان الكشف عن هذا التقرير لالجانب ممنوع 

 قب المسوول عن كشفه.وسيعا

التقرير سري وصادر عن المركز الوطني للمعلومات الخارجية يحضر رويته من 

ويتضمن نبذة عن الوضع  4070مارس  02قبل االجانب وقدكتب التقرير في 

 االقتصادي والسياسي في شبه الجزيرة العربية .

 وجاء في مقدمة التقرير وفهرسته مايلي: 

 نظرة عامة:

 لد يواجه صعوبات حادة في ادارته لشوونه االقتصادية والسياسية.البحرين : ب

 الكويت : البلد الذي يقدم الرشوة لمنع وقوع ثورة.

 اليمن الشمالي : العالقات بين هذا البلد والسعودية عالقات وردية؟
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 عمان: البلد الذي يدرك القرن العشرين .

 قطر : موسسة عائلية تتهددها التنمية . 

 توجد توازنا في  قواتها لقبول  التطورات . السعودية:

 اليمن الجنوبي : خنجر في ظهر شبه الجزيرة العربية.

 االمارات العربية المتحدة : ضغوط من اجل الوحدة .

هذه اهم العناوين في هذا التقرير الذي يدرس كل بلد في منطقة الخليج الفارسي علي 

 منه.حدة ويذكر النقاط االيجابية والسلبية لكل 

ففي مقدمة التقرير يشير كاتبوه بان الهدف منه هو تقديم تقرير للمسوولين عن 

السياسة الخارجية في الواليات المتحدة حول دول شبه الجزيرة العربية مضيفا ان هذا 

التقرير يتضمن الضغوط السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تواجهها هذه الدول 

 .اليجاد تغيير في المنطقة 

 4070ففي بداية التقرير نري ان كتابه يشيرون الى ان ارتفاع اسعار النفط في 

في دول الخليج الفارسي قد ادى الى ان قوى في هذه البلدان بدأت تتوقع  4071و

حصول تغييرات داخلية .اذ ان زيارة مداخيل النفط في دول المنطقة ومن ضمنها 

الوقت كانت لها اعراض جانبية ومنها ايران هددت التقاليد االجتماعية وفي نفس 

التضخم ، ونفوذ االجانب وعدم حصول التساوي بين المواطنين وشيوع الفساد 

واضافة الى ذلك فان  الحكومات في منطقة الخليج الفارسيوهي حكومات ملكية ال 

 تريد ان تتقاسم السلطة مع الطبقة المتوسطة التي تنمو شيئا فشيئا.

كتب بعد انتصار الثورة االسالمية في ايران بالتفاوت بين ايران ويشير التقرير الذي 

الثورة والملكيات الموجودة في دول الخليج الفارسي التي اقلقتها الثورة االسالمية في 

ايران وهي تحاول ان تواجه التطورات المتسارعة بالحد من حركة التجديد 

 االجتماعي واالقتصادي .
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الوضع االقتصادي في شبه الجزيرة العربية اثر ارتفاع وبعد أن يشير التقرير الى 

اسعار النفط وتحسن الوضع االقتصادي ينوه الى تزايد اعداد العمال االجانب في 

المنطقة وخاصة في السعودية والقلق المتزايد من عدم استخدام القوى البشرية المحلية 

 عايا كوريا الجنوبيةوان رعايا مصر واالردن وفلسطين والباكستانيين والهنود ور

الذين يعملون في السعودية هم قوى عاملة غير ماهرة ويضيف التقرير ان عدد 

االوروبيين بالنسبة للعمال االجانب محدود ولكن االوروبيين يمتلكون الخبرة 

 والتكنولوجيا .

ويرى التقرير ان ثلث سكان السعودية هم اجانب وان نصف اليد العملة اجنبية .وفي 

وقطر واالمارات فان السكان المحليين هم اقلية واالجانب يشكلون االغلبية  الكويت

 في هذه البلدان .

ويشير التقرير الصادر عن السفارة االمريكية في طهران ان الفلسطينيين في دول 

الخليج الفارسي يشكلون قلقا متزايدا للمسوولين في هذه الدول النهم يجعلون موقف 

ت العربية االسرائيلية يدخل مراحل خطيرة .فشعوب  هذه الدول هذا البلد من الخالفا

ترى بان وجود االوروبيين في بلدانهم يشكل تهديدا لهم خاصة وان االوروبيين 

يحملون افكارا مادية وليبرالية وان تقاليد االسيويين )الصينيين واليابانيين ( غريبة 

 بالنسبة للعرب

 ن في دول الخليج الفارسي.ويستثنى من هوالء اليمنيون المقيمو

ان الفلسطينيين والمصريين الذين عاش كثير منهم سني حياتهم في دول الخليج 

الفارسي يتقاضون اجورا اقل من نظرائهم المحليين وال يسمح لهم الحصول على 

جنسية البلد الذي يقيمون فيه.فاالجانب في دول الخليج الفارسي ال يحصلون علي 

التي تحصل عليها شعوب هذه الدول وهذا ما يجعل االجانب غير  المزايا االجتماعية

راغبين في مواصلة العمل في هذه الدول وهناك خطوات سريعة لطرد اي من هوالء 

 االجانب اذا ما ارتكبوا أي خطا. 

ويتحدث التقرير عن المميزات التي لدي الُسنّة الذين يشكلون االغلبية من ابناء 

عاني منه الشيعة في هذه البلدان ويقول: ان المسلمين السنة الجزيرة العربية وما ي
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يسيطرون علي االوضاع في دول الخليج الفارسي وان الشيعة في جزيرة العرب 

الذين يقطنون في شرق السعودية اي مناطق استخراج النفط وفي الكويت ايضا 

 شيعة فيبالمائة من سكان البحرين يعانون من تمييز،  حيث يعمل ال 12ويشكلون 

خدمة اصحاب االراضي والتجار السنة . ان هوالء أي  اصحاب االراضي 

والتجاريميزون بينهم وبين نظرائهم من المذاهب االخرى ويحرمونهم من بعض 

 االعمال والمشاغل .ان الخالفات بين الشيعة والسنة في اليمن الشمالي هو خالف قديم 

ميني في البحرين لهم قوة اكبر، وان فاالعتقاد السائد هو ان انصار االمام الخ

 اليساريين في هذا البلد لهم نفوذ وقوة.

فالبرغم من التوترات في السنوات االخيرة في المنطقة ، فان اكثر دول شبه الجزيرة 

العربية واجهت توترات اجتماعية وطالبية اقل من المستوى ، فالحكومات في شبه 

وب ولكنها تمكنت ان تقمعها . ففي الجزيرة العربية واجهت ضغوطا من الشع

البحرين هناك معارضة لتعليق عمل البرلمان من قبل حكام ال خليفة الذين لم يسمحوا 

لالتحادات العمالية بالعمل ، ولكن هناك فئات في البحرين عملت خالل االسابيع 

الماضية علي تشكيل حكومة مسوولة في هذا البلد. فعائلة ال صباح في الكويت  

ت درسا من تجربة الشاه في ايران بان قمع الحريات السياسية أمر خطير .فبعد اخذ

قمع الحركة الثورية في ظفارفي السبعينات والثمانينات ، فان سلطنة عمان  تواجه 

 حاليا معارضة غير فعالة .

ويشير التقرير الى جيوش دول الخليج الفارسي ويري بان الجيش في هذه البلدان 

بامكانه قمع اي حركة معارضة دون الحصول علي مساعدة جيوش  ليس قويا وليس

اجنبية . ان تجهيز الجيوش باسلحة ومعدات متطورة ال يقوي قدرات هذه الجيوش 

الن الشباب في دول الخليج الفارسي ال يرغبون في االنضمام الى جيوش بلدانهم 

ثناء اليمن وبالعكس يفضلون العمل في االعمال غير العسكرية وهنا يمكن است

الشمالي والجنوبي من هذه القاعدة .فالسعودية تقدم المساعدات لحكومة اليمن 

 المركزية  والقبائل حتى ال تحرم من اصدقاء لها في هذا البلد. 
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ويشير التقرير الى انتصار الثورة االسالمية في ايران وتاثيرها علي الدول العربية 

سالمية في ايران قد احدثت توترات سريعة في الخليج الفارسي ويقول ان الثورة اال

في شبه الجزيرة العربية وان حكام المنطقة أخذوا يعيدون النظر في شوونهم الداخلية 

حتى يحدوا من تاثير الثورة علي بلدانهم وشعوبهم. ان انصار االفكار المحافظة 

 ن اجليشكلون االغلبية في دول المنطقة وقد اصدر حكام دول المنطقة تعليمات م

خفض استخدام ادوات التجميل ومراعاة االحكام الدينية وعدم تجاوز الحصص في 

تصدير النفط وليست هناك عالئم تشير الى وجود توجه للبرلة العملية السياسية وليس 

هناك ما يشير الى وجود توجه لالنفتاح السياسي في هذه البلدان . فالحكام يخشون 

بالحريات السياسية ، ولكن ال يمكن تجنب التغييرات السقوط اذا ما سمحوا لشعوبهم 

 السياسية التي تطالب بها الطبقة المتوسطة في هذه البلدان. 

 

  (1وثائق السفارة االمريكية في طهران :تقييم انظمة دول الخليج الفارسي )

الف  012وتحدث التقرير عن البحرين وأشار  الى ان سكان البحرين يقدر عددهم بـ 

بالمائة من السنة ، ويحكمها ملك من ال خليفة وهو   12بالمائة منهم شيعة و 12نسمة 

 بالمائة من الشعب البحريني متعلمون . 12الملك عيسي بن سلمان  وان 

ويضيف التقرير ان ال خليفة يحكمون البحرين منذ مائتي عام وان البحرين لها اهمية 

ية رين امكانات للقوة البحرية االمريككبرى بالنسبة للواليات المتحدة حيث تقدم البح

في الخليج الفارسي .ويضيف التقرير ان حكومة البحرين تواجه معارضة تستلهم 

مباديء الثورة االسالمية وتطالب بمشاركة اكبر في السياسة وتحقيق العدالة 

 االجتماعية .

ل يحتويتحدث التقرير عن حكام ال خليفة وكيف انهم يسيطرون على هذه االمارة و

اعضاء هذه العائلة نصف كراسي الحكومة والمناصب الحكومية . كما ان الشيخ 

يريد ان تبقى  4014عاما ويحكم البحرين من سنة  13عيسى الذي له من العمر 

الحكومة في عائلته وان يقضى علي كل ما من شأنه ان يهدد حكم هذه العائلة كما انه 

 لعرب والبلدان االوروبية. يريد ان يعزز اسس العالقة مع جيرانه ا
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ويقول التقرير : انه مع وجود الفساد وسوء استغالل السلطة فان حكم ال خليفة ال 

يتعرض الى تهديد جاد من قبل معارضيه  .الحكومة واثر ضغوط الشعب قامت 

بايجاد تغييرات في الدستور كما ان الشيخ عيسي لم يف بوعوده بالقيام باالصالحا ت 

رفض مطالب االتحادات العمالية وقام  4073جتماعية كما انه  سنة السياسية واال

بتعليق المجلس الوطني )البرلمان( كما انه لم يراع الحقوق الديمقراطية وان هناك 

 معارضة للحكم ويطالب المعارضون بتقليص نفوذ الحكام وتعديل الدستور .

ية ول رغم ان اغلبالتقرير يخصص جانبا كبيرا الوضاع الشيعة في البحرين ويق

بالمائة من سكان البحرين اال ان  12الشعب البحريني من الشيعة اال انهم يشكلون 

اوضاعهم االقتصادية والسياسية متردية وهم يخضعون لسلطة السنة وهم العائلة 

المالكة واكثر تجار البحرين .ان طبقة العمال والصيادين والفالحين هم من الشيعة . 

نذ سنوات تحركاتهم النهم يرون التمييز بينهم وبين االقلية واضح فالشيعة بدأوا م

وبين وان السلطات القضائية والتربوية والدينية بيد السنة في هذا البلد . ان الشيعة في 

البحرين يشعرون بانهم ادني من نظرائهم السنة في البحرين وهذا امر مولم بالنسبة 

الى الجمعيات اليسارية واالتحادات العمالية   لهم ولهذا السبب اخذ الشيعة باالنضمام

ولكن هذه المحاوالت لم تغير من اوضاعهم شيئا .ان قادة الشيعة في البحرين 

يشجعون الشباب علي االحتجاج ضد الحكم وان الثورة االسالمية قد منحت الشيعة 

ل ان مفي البحرين الجرأة للمطالبة بحقوقهم القانونية من حكام البحرين ومن المحت

 يقوم هوالء بنشاطات مضادة للحكومة. 

ان الحركات اليسارية في البحرين قد تعززت اخيرا بعد انتصار الثورة االسالمية 

ولكن الحكومة تمكنت من سحق تحركاتهم بواسطة قوات االمن القوية .ان حكومة 

لذي ا البحرين لم تتمكن من الوقوف امام المد اليساري الذي يكتسح الشباب البحريني

 يواجه دعما من اهالي البحرين. 

ان القادة الدينيين للشيعة واليساريين يعرضون نظام ال خليفة للخطر ، ولكنهم ال 

يتفقون علي سياسة واحدة تجاه الحكومة وهناك شواهد قليلة على وجود تعاون بين 

ن االجانبين ولكن من المحتمل ان يكون هناك تعاون مشترك بين الطرفين مستقبال و



122 
 

الحكومة البحرينية ستضطر اخيرا الى االستجابة لمطالب الشيعة واليساريين وتقسيم 

 السلطة بين الجانبين.

ويشير التقرير الى الجيش البحريني ويرى  بان القوة الدفاعية للبحرين ضعيفة وهي 

اكثر ضعفا من قوات دول الخليج الفارسي االخرى ، وان ميزانية الدفاع تشكل فقط 

ائة من الناتج القومي لهذه االمارة . مضيفا ان السعودية تقوم بدفع ثمن االسلحة بالم 1

المشتراة للبحرين .ويضيف التقرير أن الحكومة البحرينية ال تشعر بخطرمن اي 

تهديد خارجي فالحكومة تريد زيادة االسلحة من اجل ضمان االمن في الداخل 

الحديثة بالمقارنة مع جيوش دول وتعزيز نفوذ الجيش الذي يفتقر الى المعدات 

 المنطقة.  

ان التطور االقتصادي السريع قد زاد التوتر بين السنة والشيعة ، اذ ان مالك 

االراضي والتجار والصفوة السياسية التي تتشكل اغلبها من السنة استفادوا من 

 خم. ضالتطور االقتصادي اكثر من الفالحين والعمال الذين تذهب عائداتهم نتيجة الت

ان المساعدات التي تقدمها السعودية لحكومة البحرين والعالقات الصناعية والمالية 

المتزايدة بين البلدين زادت من نفوذ السعودية في البحرين .ان حكام ال خليفة الذين 

لهم عالقات عائلية مع الطبقة الحاكمة في السعودية والكويت يرغبون متابعة وتنفيذ 

في الشوون الداخلية والخارجية .الشك ان معارضة السعودية سياسات السعوديين 

للتجربة البرلمانية في البحرين ، زادت من قرار عيسي بن سلمان ال خليفة تعليق 

 العمل بالبرلمان وجعلته اكثر تصميما على حل البرلمان. 

هللا  دويتناول تقييم السفارة االمريكية في طهران اليمن  الشمالية التي يرأسها علي عب

صالح وبعد التعريف بهذا البلد من حيث المساحة والسكان والدين ونسبة االمية 

واالقتصاد والناتج المحلي وعدد افراد القوات المسلحة يتناول العالقات بين اليمن 

 الشمالية والسعودية.

وجاء في  التقرير بان اليمن الشمالية تعتمد علي المساعدات االقتصادية والسياسية 

عودية ، مضيفا ان السعودية التعتمد علي اليمن الشمالية وحتى انها تحيك الس
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الموامرات ضدها ، من اجل اضعافها الن السعوديين  يريدون نظاما يخضع لهم 

 ويكون الجبهة االمامية لهم في الدفاع امام حكومة اليمن الجنوبية الراديكالية. 

لى لسلطان قابوس بن سعيد حيث يشير اكما يتناول التقييم سلطنة عمان التي يحكمها ا

ان السلطان قابوس يعمل من اجل ايصال بالده الى تحديات القرن العشرين بحيث ال 

تهدد حكمه المطلق .انه تمكن من القضايا علي ثوار ظفاروبدا بتحديث االقتصاد 

والمجتمع عن طريق عائدات النفط .ويضيف التقرير ان الحكومة المطلقة للسلطان 

س لم تثر الشعب ضده ويحتمل التقرير ان تحصل ثورات ضد السلطان ، الن قابو

الشاه لم يعد موجودا في ايران وهو كان ظهيرا للسلطان قابوس . ويضيف التقرير ان 

السلطان قابوس يطالب االمريكيين واالوروبيين بان يدعموه مقابل اي تحرك مضاد 

ابوس عن دعم الخطوات المضادة مدعوم من القوى الخارجية .فامتناع السلطان ق

النور السادات وعدم مشاركته في موتمر بغداد قد عرض موقفه الى الخطر من 

جانب الدول العربية المتطرفة التي وصفت داعمي السادات بالخونة وهددتهم 

 بالعمليات االرهابية.

لذي ا تقرير السفارة يتناول حكم السلطان قابوس في عمان ويصفة بانه الحاكم المطلق

يجمع جميع السلطات في يده فهو المصدر الوحيد للتقنين واعلى سلطة قضائية في 

البالد .سلطنة عمان تفتقد الى الدستور والناس ليس لهم اي دور سياسي في الحكم 

فعمان ليس فيها برلمان وهو يتقيد باجماع اعضاء الحكومة وقد حاول في الفترة 

مع عامة الشعب وزعماء القبائل ولكن ليس سهال االخيرة التقرب من الشعب واللقاء 

للمواطنين العاديين لقاء السلطان اال للعديد من مستشاريه الذين هم مقربون من دوائر 

الشرطة والجيش . فاقرب المقربين من مستشاريه هم من االنجليز والعرب غير 

 العمانيين وبعضهم مشهور باخذ الرشوة وبعضهم معروف بالعمالة .

التقرير انه اضافة الى مايعانيه السلطان قابوس من قصور فان المواطنين  ويضيف

العمانيين راضون عنه نسبيا ، وهم  ممتنون منه ، النه تمكن من عزل والده من 

الحكم. ومن الممكن ان يواجه السلطة معارضة لحكمه بسبب تساهله مع الفساد 

ناعه عن تقبل اي مقترح لتقسيم والرشوة واالسراف وعدم االهتمام بشوون الحكم وامت

  النفوذ والسلطة .
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 (4وثائق السفارة االمريكية في طهران :تقييم انظمة دول الخليج الفارسي )

يتناول تقييم السفارة االمريكية في طهران إمارة  قطر التي كان يحكمها الشيخ خليفة 

قبل ان يستولي الشيخ حمد على الحكم ويعزل والده ، فقد حكم الشيخ خليفة قطر في 

 بعد عزل ابن عمه االمير احمد  4070فبراير 

ق ودعم التنسيفبعد تسلمه  السلطة وضع نصب عينيه االهداف التالية: الحفاظ علي 

عائلة ال ثاني ومنح المناصب العليا للقطريين ، الحفاظ علي الحكم في عائلة ال ثاني 

واقامة تنوع في االقتصاد وتحسين العالقات مع الجيران العرب والواليات المتحدة 

 من اجل الحفاظ على امن قطر.

به معتقداتهم وتش فاسلوب حكم الشيخ خليفة يعتمد على القبيلة . فعائلة ال ثاني سنية

المعتقدات الوهابية في السعودية . فقد هاجرت هذه العائلة من السعودية الى قطر 

وهذا يظهر نفوذ وسلطة حكومة الرياض علي الشيخ خليفة.  فقطر لديها دستور 

موقت وحكومة مولفة من عائلة ال ثاني ومجلس استشاري فجميع القرارات 

عاتق الشيخ خليفة .فالمجلس االستشاري يقدم  والتنفيذية وسن القوانين تقع علي

المشورة للحاكم وال اهمية له عند القطرييين .فاالمير ارجع تعيين خلفه الى عائلة ال 

ثاني الذين ينتخبونه باالجماع وان كثيرا من الشوون المتعلقة بالقوانين تعود الى 

 االعراف والتقاليد في هذا البلد. 

والخالف بين اعضاء العائلة المالكة في قطر ويضيف ان  ويشير التقرير الى النزاع

 عدد أمراء  عائلة ال ثاني

امير وجميع هوالء يحصلون علي امتيازات خاصة ومرتبات من  422و 022بين 

الحكومة .فهناك عدم رضى يسود اوساط العائلة المالكة بسبب تقسيم المناصب 

يعود الى الحسد بين االمراء  الرسمية والفساد بين مستشاري االمير وعدم الرضى

والقلق من الحرمان من تقسيم الغنائم . فاالمير بتقسيمه المناصب علي االمراء يحد 
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من سخطهم ويعدل من مصالح االمراء المنافسين بعضهم لبعض. فاالمير خليفة عين 

 ابنه الشيخ حمد وليا للعهد واضعف فرص تولي اخيه الحكم. 

الوضع في السعودية ويشير الى ان السعويين قلقون من والتقرير يتناول بالتفصيل 

انتصار الثورة االسالمية في ايران الن سقوط الشاه يعني ذهاب احد الحكومات 

الملكية في العالم وان هذا االمر يعرض النظام الحاكم في السعودية الى الخطر .ان 

قة وبين الطبالطبقة الحاكمة في السعودية ليست مستعدة لتقسيم السلطة بينها 

المتوسطة النامية ولكن هذا االمر ال يمكن تجنبه .ان الطبقة الحاكمة في السعودية 

متهمة بالفساد بين عامة الشعب السعودي وال يملك الحكام اي وسيلة للدفاع عن 

انفسهم .االن ال يهدد حكم ال سعود اي خطر خارجي ولكن ال يمكن ضمان استمرار 

مدى الطويل علي هذا المنوال. ان انتصار الثورة في ايران االوضاع مستقبال وعلي ال

يجبر السعوديين علي اعادة النظر في مصالحهم االستراتيجية في المنطقة . 

فالسعوديون يشعرون بالخطر من توسع النفوذ الروسي وان الواليات المتحدة غير 

 قادرة علي الحد من نفوذ الروس. 

السعودية ويرى بان الملك عبد العزيز ال سعود  ويتحدث التقرير عن نظام الحكم في

هو موسس المملكة وبعده يحكم اوالده السعودية والملك خالد يحكم السعودية منذ 

) عند كتابة التقرير ( ويعاني من مرض القلب وهذا  11وهوفي السن ال 4073

 المرض يمنعه من تولي ادارة البالد.

و الذي يحافظ علي القيم المعنوية ولكن ان من يحكم السعودية هو زعيم البالد وه

حدود صالحيات الملك غير محددة لعدم وجود دستور في البالد او هيئة  قانونية 

االف امير وهم من احفاد عبد العزيز .  3الى  1مدنية .ان عائلة ال سعود مكونة من 

الد باليوجد في السعودية سلطة قضائية فالملك يصدر احكامه في القضايا الهامة لل

 ويجعل مهمة الوزارات البت في القضايا غير المصيرية والهامة .

السعوديون يتخذون قراراتهم عن طريق االجماع وفي حاالت خاصة يقوم االمراء 

الكبار من ال سعود اصدار التعليمات.فعدد التكنوقراط الدارسين في الخارج  يتولون 
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 ة في السعودية وهم يشاركون فيمسووليات كبيرة ولكن هوالء ال يشكلون قوة مستقل

 اتخاذ القرارات.

ال توجد في السعودية اتحادات عمالية وال وسائل اعالم مستقلة وليس هناك 

مجموعات سياسية فعالة في هذا البلد ، ولكن هناك معارضة بشان عدم حصول 

 .المرأة علي حقوقها وقيام الجماعات الدينية المحافظة بالضغط علي المراة السعودية

القوات المسلحة تخضع لمركزي قيادة فالقوة البرية والجوية والبحرية تحت امرة 

االمير سلطان بن عبد العزيزوزير الدفاع ، والحرس الوطني تحت قيادة االمير عبد 

هللا بن عبد العزيز  . ويشغل عدد من االمراء مناصب عليا في القوات المسلحة وان 

الية .ويقدر التقرير عدد افراد  الحرس الوطني بـ مرتبات القوات المسلحة مرتبات ع

الف  شخص ويقوم الحرس الوطني بالحفاظ علي االمن الداخلي والمحافظة  02222

علي العائلة المالكة .والحرس يمنع اية محاولة انقالبية داخل الجيش .فاعضاء الحرس 

يقدم افضل واعلي  الوطني هم من قبائل البدو وهم اوفياء للعائلة المالكة وان الحكم

 المرتبات لهوالء الحرس ويضمن والءهم.

ويتناول التقرير عدد االجانب العاملين في السعودية ويقدر عددهم بمليوني شخص 

ماليين شخص عدد سكان السعودية . ويقول التقرير بان هناك تخوف  1من مجموع 

هناك حركات من االجانب الذين يقومون باضعاف القيم الدينية في السعودية . ف

معارضة بسبب ظروف العمل وان العمال االجانب ال يشكلون تهديدا للنظام النهم 

ياتون الى السعودية للعمل وجمع اموال والعودة الى بالدهم وال يتدخلون في السياسة 

 . 

ففي السعودية يشكل اليمنيون اعدادا كبيرة من اليد العاملة االجنبية وهم ياتون الى 

الحصول علي تاشيرة دخول والمسوولون السعويون يشعرون بالخطر السعودية دون 

من تواجد اليمنيين باعداد كبيرة . وهناك  المصريون والفلسطينيون واالردنيون 

ويشكلون ربع عدد االجانب في السعودية وهم يقومون بممارسة التعليم والتدريس 

اكستان وكوريا والخدمات المدنية.وهناك عمال اجانب من اسيا وخاصة من الب

الجنوبية وان عدد االمريكيين واالوروبيين في السعودية يقدر بـخمسين الف شخص 
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الف شخص وهم يثيرون قلق  403.فعدد الفلسطينيين في السعودية يصل الى 

السلطات السعودية وقد امتنعت الحكومة السعودية اعطاء التابعية لهم و وضعت 

لدخول والعمل لمنع دخول مزيد من عقبات في طريق الحصول علي تاشيرة ا

 الفلسطينيين الى السعودية.

السعوديون السنة يشكلون االغلبية وهم يشتركون في اللغة والمذهب وهم محافظون 

الف شيعي يسكنون المحافظات الشمالية من السعودية وهم يشكلون ربع  403وهناك 

جتماعي النفط في وضع ا سكان تلك المنطقة .فالشيعة في السعودية كانوا قبل اكتشاف

واقتصادي مزر وسيء ، وكانوا يعملون عند المزارعين والتجار السنة.ولكنهم في 

الفترة االخيرة تمكنوا من تحسين اوضاعهم بسبب مشاركتهم في اعمال التجارة . 

فالشيعة في السعودية يعانون من التمييز في التوظيف في القوات المسلحة والشرطة 

خري .وتفيد الدراسات بان التطور االقتصادي في السعودية يجعل وبعض االعمال اال

 اوضاع الشيعة افضل واحسن.

السعودية التي لديها فائض من عائدات النفط وتواجه هجوما من االجانب للعمل فيها ، 

 لديها نقص في السكن والنقل وهذا ما يشكل عقبة في طريق التنمية .

كرية للسعودية ويقول بان ربع ميزانية الدولة ويتحدث التقرير عن الميزانية العس

خالل خمس سنوات يخصص للمشتريات العسكرية التي تشمل شراء المعدات الثقيلة 

وبناء قواعد برية وبحرية ومراكز قيادة واتصاالت واكثرها مشتراة من الواليات 

من  43–المتحدة.فالسعودية حصلت علي احدث الطائرات ومنها طائرات اف 

ات المتحدة  ، فقد بلغت مشتريات السعودي من الواليات المتحدة حتى اواخر الوالي

مليار دوالر وعقود  44مليار دوالر وبلغت عقود البناء للجيش  40،   4074سنة 

 مليار دوالر.  4شراء المعدات الثقيلة 

 

 (3وثائق السفارة االمريكية في طهران :تقييم انظمة دول الخليج الفارسي )
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تقرير الى الفساد داخل العائلة المالكة السعودية وما يقوم به االمراء من تلقي ويشير ال

رشى ومن مشاركة في العقود مع االجانب وخاصة في عقود البناء حيث ان هذا 

الفساد يثير حنق الشعب وكراهيتهم لالمراء وقد حصل االمراء علي ثروات طائلة 

ير الى ان عمولة االمراء من العقود بسبب مشاركتهم في الصفقات مع االجانب .و اش

الموقعة مع االجانب تبلغ خمسة بالمائة . فاالجانب ال يحق لهم عقد صفقات اال عن 

طريق وكاالت سعودية وهذه الوكاالت تحصل على عموالت كبيرة مقابل التوقيع 

 على العقود. 

طة فهناك السلويشير التقرير الى الخالفات بين امراء ال سعود والتنافس بينهم علي 

خالفات بين العائلة المالكة السعودية بسبب فقدان قيادة قوية في السعودية كما ان 

هناك خالف بين االمراء حول التحديث فاالمير فهد يدعو الى التحديث الغربي وال 

يرى فائدة من التحديث بدون الغرب ولكن الملك خالد واالمير عبد هللا يعارضون اي 

عن الطبقة المحافظة في العائلة ، ويقاومون اي تحرك يستهدف  تحديث وهم ممثلون

 تحديث البالد.

ويري التقرير بان الزعماء السعوديين يرون ان الثورة االسالمية في ايران قد غيرت 

موازين القوى في المنطقة وقد زاد  خطر الروس في حصار المنطقة .والسعوديون 

اتهم علي محمل الجد . فالسعوديون يعيدون يعتقدون ان االمريكيين لم يأخذوا تحذير

االن النظر في عالقاتهم مع الواليات المتحدة والغرب . كما ان السعودية بصدد اعادة 

العالقات مع العراق ويبدو ان السعوديين مستاؤون من الموقف االمريكي من 

ن االوضاع في المنطقة ، ولكن هذا الموقف يضعف مكانة االمراء السعوديين الذي

يويدون  تعزيز العالقات مع الواليات المتحدة ، وهناك احتمال ان يجري السعوديون 

 محادثات مع الروس لوقف تقدمهم في المنطقة. 

بعد خروج  4074ويتناول التقريردولة االمارات العربية المتحدة التي تأسست سنة 

حاد ارات تتكون اتاالنجليز من منطقة الخليج الفارسي  ، ويقول التقرير ان دولة االم

يتكون من سبع امارات ضعيفة وغير مستقرة وقد بدأ الخالف بين االمارات بسبب 

التنظيمات االدارية والقوات المسلحة والميزانية ولكن الشيخ زايد رئيس االمارات 
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حاول ان يعزز سلطاته في الوقت الذي يحاول االمراء االخرين االستقالل في العمل 

 سيق بين االمارات لم تصل جهود الشيخ زايد الى النتائج المرجوة وان عدم وجود التن

ويشير التقرير الى ان االمارات تحكم بواسطة التقاليد االسالمية والقبلية وهناك 

تنافس حاد بين االمراء الذين ال يرون ان تحتكر مجموعة من االمراء القرارات بيدها 

تحاد وتوزيع المناصب في الحكومة كما ان هناك خالف بين االمراء حول عاصمة اال

وتمثيل المشيخات الفقيرة والميزانية الفدرالية والحدود غير المرسومة فهناك خالف 

حاد بين الشيخ زايد والشيخ راشد حول تقسيم السلطات وتوزيع المشاريع بين االمراء 

 وهذا ما يشكل اكبر خطر يتهدد االمارات .فالعديد من المسوولين في االمارات

 اظهروا معارضتهم لكيفية قيادة الشيخ زايد لالمارات .

فاالمارات تفتقد الى االهداف الوطنية والقيادة الموحدة وقد ادى ذلك الى خسائر كبيرة 

على مستوى تحديث االمارات .ان ما نشاهدة من عدم التقدم في تنمية االمارات  يعود 

 ال هدف من تنفيذها اال للحصول الى التنافس بين االمراء وترتبط بالمشاريهع التي

 على الشهرة .

ويشير التقرير الى ان االمارات تعمل علي تحديث الجيش فقد ارتفعتميزانية الجيش 

وهذه  4077مليون دوالر سنة  142الى اكثر من  4070مليون دوالر سنة  12من 

 السرعة كبيرة بالمقارنة مع الدول العربية االخري 

ن يعتبر شرطي المنطقة قد زاد الضغوط علي االمارات النها ان سقوط الشاه الذي كا

 بصدد تعزيز قدراتها لمواجهة االخطار المحدقة بالمنطقة .

ويتناول التقرير االيدي العاملة في االمارات وهجوم العمال االجانب من اجل البحث 

اعة بالمائة من االيدي العاملة المحلية تعمل في الزر 03عن فرض العمل ويقول ان 

والصيد وان الفالحين الذين يستخدمون االساليب التقليدية في الزراعة ال يزيد دخلهم 

السنوي عن مائة دوالر . ان مدخول المواطنين االماراتيين في المدن ال يزيد كثيرا 

بالمائة  02عن مدخول الفالحين النهم يفتقدون الى المهارات . ويضيف التقرير ان 

بالمائة من الشيعة وان شرطة االمارات  42الطائفة السنية ومن االماراتيين هم من 

 تمكنت من ضبط االوضاع باستخدام القمع وحالت دون وجود التطرف .
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كما ان الدولة وضعت قوانين تحكم دخول العمال االجانب ولكي تتمكن من السيطرة 

 تعلي تواجد العمال االجانب وتحد من دخول العمال بصورة غير شرعية.وقد وضع

القوانين لتتحكم في اقامة العمال االجانب فقد منعت القوانين اقامة العمال االجانب في 

 االمارات الكثر من خمس سنوات .

ان اي تحرك عمالي معارض يودي بطرد العامل االجنبي من االمارات . وقد 

وضعت الدولة عقبات في طريق منح تاشيرات الدخول لالمارات لكي تتمكن من 

ل االجانب .ان ما يهدد امن االمارات هو وجود عمال اجانب غير مهرة ضبط العما

يعاملون معاملة سيئة من قبل ارباب العمل وهؤالء معرضون باستمرار الى الطرد 

 من البالد.

ان العمال االجانب المهرة يتقاضون مرتبات عالية وهم راضون عن هذه المرتبات 

يرون ان وجودهم وبقاءهم مرتبط وبامكانهم ان يشتروا اراضي وعقارات وهم 

 باستمرار النظام في هذه الدولة. 

ان الفلسطينيين يشكلون اكبر جالية عربية في االمارات ويبلغ عددهم بين اربعين 

وثمانين الف شخص وهم من اقوى الفئات االجنبية في االمارات وال يشكلون اي 

 تهديد لالمارات.

 

 نماذج من وثائق السفارة االمريكية في طهران 

الوثيقة التالية تظهر بوضوح مدى تجسس السفارة االمريكية في طهران لصالح 

اسرائيل وضد ايران والعرب والمسلمين . كانت السفارةاالمريكية في طهران تضع 

معلومات استخباراتية تحت تصرف االسرائيليين لكي تتمكن اسرائيل من التخطيط 

د الدول العربية واالسالمية .وهذه  وثيقة تم نشرها من قبل ) الطلبة السائرون على ض

 : نهج االمام الخميني ( عثر عليها داخل السفارة االمريكية في طهران

  1الوثيقة رقم 
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  4/4/4070سري  بتاريخ 

  141011من الرئيس : رقم 

ن ، بيروت ، دمشق ، الى : تل ابيب ، صورة الى ) السفارات االمريكية في عما

اورشليم ، طهران ، الكويت ، المنامة ، ابو ظبي ، مسقط ، صنعاء ، القاهرة ، 

 . طرابلس ، تونس ، الجزائر ، الرباط .الدار البيضاء

  تحذير: يشمل مصادر واساليب استخباراتية

 00404الى تل ابيب : 

ال لتي يطلبها رجل االتصفيما يتعلق بالبرقية /آ/ فان االخبار المعيد النظر فيها وا

  : االسرائيليون  يشمل اساسا خمسة مواضيع جديدة وهي

  آ/ مساعي من أجل االتحاد بين سوريا والعراق

  ب/ االخوان المسلمون

 ( ج/ دور العراق في الخليج ) الفارسي(

  د/: ايران

  ه/ اليمنيون

مختارة حول هذه ان مكتب االركان يوافق على اسهام االسرائيليين بالمعلومات ال

 .الموضوعات

اما بشان حدود المعلومات التي يرغب االسرائيليون في الحصول عليها فال يوجد اي 

مشكلة رئيسية اال ان نحذر متلقي رسائلنا ان ال نتدخل في السياسة الداخلية لحلفائنا 

 . مثل السعودية واالردن باستثناء االخبار التي تتضمن نوعا من التحذير المسبق

ن مكتب االركان مسئول عن االخبار التي تتحدث عن عدم استقرار الحكومة ا

وتشكك باالسرائيليين .ومن اجل الحيلولة دون توجيه  هذا االتهام فان اعداد االخبار 
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السرية لالسرائيليين يجعل  موقف مصر في المحادثات السرية ضعيفا.وان االخبار 

 .التي تتعلق بمصر يجب ان يتم قراءتها

مكتب االركان يشعر بان استمرار تقديم التقارير االستخباراتية المختارة الى  ان

االسرائيليين سيساعد االسرائيليين على ان تتمكن الواليات المتحدة من المحافظة على 

المحادثات مع االسرائيليين حول اوضاع الشرق االوسط وان تبرز وجهات نظرها 

ر وجهات النظر تعتبر خطوتين الى االمام اليهم.  ومع ان هذه المحادثات واظها

وخطوة الى الوراء اال اننا  نشعر بان ذلك سيساعد االسرائيليين على ان يجلسوا الى 

طاولة  محادثات السالم. ان جزءا من التقدم الذي حصل حتى االن جاء من خالل 

وقوع  ةسعينا للتخفيف من تخوف اسرائيل من قابلية استمرار معاهدة السالم وامكاني

 . حرب ضد اسرائيل او بين الدول العربية توثر على اسرائيل

ان مكتب االركان يقدم الشكر للمركز بسبب التقارير االستخباراتية التي تقدم الى 

 . االسرائيليين

 -يجب الحفظ في الملف  4070يوليو/ 04وحتى تاريخ  44/4/0/03االضبارة : 

 سري بالكامل.

 

  يمنع مشاهدة التقرير لالجانب    - 4070بتاريخ نوفمبر  4الوثيقة رقم 

تقرير سري من وكالة االستخبارات المركزية السي اي ايه  عن شخصية اشرف 

 غربال سفير مصر في الواليات المتحدة

نوفمبر  7يتحدث التقرير عن حياة السفير اشرف عبد اللطيف غربال الذي عين في 

و كان يعمل قبل تعيينه في هذا المنصب مستشارا سفيرا لمصر في واشنطن .  4070

صحفيا للرئيس المصري انور السادات . ويصف التقرير غربال بانه احد موظفي 

وزارة الخارجية المصرية القدماء وهو ليس غريبا بالنسبة لالمريكيين ، النه درس 

ممثال في جامعة هارفارد االمريكية وعين بعد التحاقه بوزارة الخارجية المصرية 

دائما لمصر في االمم المتحدة كما عين فيما بعد رئيسا لمكتب رعاية المصالح 
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المصرية في السفارة الهندية في واشنطن.وهو من اهم الدبلوماسيين المصرين في 

 .الواليات المتحدة

ويشير التقرير الى وجهات نظر غربال حول سياسة امريكا في الشرق االوسط 

ان الواليات المتحدة قد اهدرت فرصا ثمينة في الشرق ويقول بان غربال يعتقد 

 .االوسط ويامل ان تتحسن عالقات مصر بالواليات المتحدة

وينقل التقرير وجهة نظر غربال حول سياسة الواليات المتحدة في الشرق االوسط 

حيث يرى بان الواليات المتحدة سوف لن تغير سياستها في الشرق االوسط اال اذا 

 .ها تتعرض للخطروجدت مصالح

ويعلق التقرير علي اراء غربال ويقول ان غربال ال يدري انه اذا ارادت مصر ان 

تواجه الواليات المتحدة بشان قضايا ومشاكل الشرق االوسط  فانها ستواجه مشاكل 

جمة . ويرى التقرير ان تفاول غربال يعود الى انطباعاته عن وزير الخارجية 

 . االمريكي هنري كيسينجر

وينقل التقرير عن شخصية امريكية قولها ان غربال يصر علي ان يضم وجهات 

نظره في  اطار سياسات مصر الرسمية ، ولم يتمكن غربال ان يقيم اتصاالت موفقة 

 . بالمسوولين في البيت االبيض ووزارة الخارجية ورئيس الجمهورية االمريكية

 

 . سري 101الوثيقة رقم 

 ركزية االمريكية السي اي ايهوكالة االستخبارات الم

 4074سبتمبر  -بتاريخ ايلول 

 البحرين واميره

يتناول التقرير نبذة عن حياة امير البحرين السابق الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة 

.ويضيف 4074اغسطس  –اب  41الذي اعلن استقالل البحرين عن االنجليز في 
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حمد ال خليفة .انه ليس بسبب  بان الشيخ عيسى تولي الحكم بعد ابيه سلمان بن

 . ابتكاراته اصبح مهما بل بسبب تغيير االوضاع في منطقة الخليج الفارسي

ويري التقرير ان الشيخ عيسى يواجه في حكمه مشاكل عديدة منها :الخالفات  

العنصرية واالقتصادية والمذهبية وهو يفتقد الى الشعبية بين البحرينيين وان كثيرا 

ذين يعملون تحت امرته ياملون سقوطه ، وسيرحبون بسقوطه عن من االفراد ال

العرش.الشيخ عيسي يخشي أخاه الشيخ محمد بن سلمان ال خليفة الذي يتولى رئاسة 

 .الشرطة واالمن العام فاستقالل البحرين لن يزيل اي من مشاكل هذا البلد

روه قد اعتبسياسة الشيخ عيسي الداخلية اثارت غضب الشباب القومي والمتشدد و

بيدقا للبريطانيين ورجعيا وقد اثارت اعماله الشخصية استنكار البحرينيين . انه يحب 

كثيرا جمع الثروة ومعاشرة  النساء  وان الناس العاديين ال يمكنهم اللقاء باالمير .ان 

  جميع هذه القضايا جعلت المعارضين له يتكتلون من اجل اسقاطه من الحكم

سفر الى الخارج كثيرا وقد زار بريطانيا والواليات المتحدة الشيخ عيسي يحب ال

 . واوروبا والسعودية والكويت  وقطر ودوبي

انشات ( ويلبس  3اقدام و 3الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة قصير القامة ) طوله 

اللباس العربي وهو خجول ويحب االلعاب والمالهي االوروبية ويرتاد النوادي الليلية 

ل المشروبات الروحية ولكن ال يظهر امام الناس ويشارك في الحفالت وهو يتناو

الليلية وكان في شبابه يعشق السيارات الرياضية وقد حصل له حادث سيارة سنة 

 .اصيب اثرها بجروح 4012

الشيخ عيسي بن سلمان لم يكن اداريا ، لذلك وضعت مسوولية ادارة المراسم علي 

.انه لم  4030العراق لتنصيب الملك فيصل سنة  عاتقه ، وقد شارك في احتفاالت

الشيخ عيسى هو الوحيد بين . يهتم بما كان يقوم به والده في تسيير امور البحرين

القادة العرب الذي سمح للقوات االمريكية في فيتنام استخدام النفط البحريني . انه 

 . يامل ان يكون لالمريكان تواجدا فعاال  في الحكومة البحرينية
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ان امير البحرين ال يتمتع بسياسة حاسمة ولهذا السبب تراه يتعرض النتقادات 

معارضيه.انه طرد المعلمين المصريين من البحرين بسبب تشجيعهم الطلبة 

الجامعيين للتظاهر لصالح اتحاد العرب .رد فعله تجاه اضراب العمال في شركة نفط 

اءة والمنطق .وقد سمعت اصوات كان غير الئق ويفتقر الى الكف 4071البحرين سنة 

معارضيه الول مرة خالل اضراب وتظاهرات الطلبة ، في الوقت الذي كانت قوات 

االمن والشرطة البحرينية تقوم بقمع التظاهرات المناوئة للحرب بين العرب 

 . واسرائيل بعد عامين من اضرابات عمال صناعة النفط

  

 سري  115الوثيقة رقم 

البحريني : الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان  ال خليفة ) الملك  الموضوع ولي العهد

 ( الحالي

فهو ولي العهد ووزير الدفاع والقائد العام  4010ولد الشيخ حمد في البحرين سنة 

 .للقوات المسلحة

انه درس في البحرين وفي كلية ساند هرست العسكرية في بريطانيا ومتزوج من 

 .جليزية ولهم ولد واحدامرأة مثقفة انهما يتحدثات االن

الشيخ حمد موالي للغرب وله تعامل جيد مع المستشارين االردنيين الذين يعملون في 

 . الجيش البحريني

زار الواليات المتحدة وزار دوال اخرى . انه شاب ويتعامل جيدا مع االخرين وهو 

 في الدرجة االولى منعزل

الف شخص  442مولف من  ولكن هذه الخصيصة سرعان ما تزول . للبحرين جيش

فالقوة الدفاعية في البحرين مكونة من كتيبة مشاة وسرية  دبابات . كما ان الحرس 

 . عنصر من افراد قبيلة سعودية 022الملكي يتكون من 
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 سري 113الوثيقة رقم 

 الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان –حكام شيوخ الخليج الفارسي 

الى الحكم بعد عزل اخيه المحافظ ومحب  وصل الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان

 .المال الشيخ شخبوط الذي كان يجمع امواله في صندوق ويضعه تحت سريره

الشيخ زايد وصل الى الحكم بمساعدة  االنجليز .البريطانيون كانوا ينظرون اليه في 

بداية حكمة بعين الرضى ولكن سياساته المالية الخاطئة واسرافه جعاله يوصل 

الى مرحلة االفالس .وهذه السياسة جعلت البريطانيين يعيدون النظر في ابوظبي 

سياستهم تجاهه .ومع ان عائدات النفط في ابو ظبي تعزز من سلطاته اال ان الشيخ 

راشد منافسه الرئيسي وامير دبي يعتبر اكثر قدرة وكفاءة منه.فزايد يبدو رجال 

 . خليفتهمنطقيا وله ابن يسمى خليفة من الممكن ان يكون 

 

 سري 113الوثيقة رقم 

 الشيخ قابوس بن سعيد البو سعيد سلطان عمان –مسقط 

وهو االبن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور البو سعيد وقد حل محل ابيه اخيرا ولد في 

. انهي مرحلة الدراسة  الثانوية في بريطانيا ودرس بين سنة  4012نوفمبر 44

البريطانية .وقد اخفى والده ابنه عدة سنوات في جامعة سند هرست  4010 – 4012

عن االنظار حسدا . انه يوالي بريطانيا بسبب اقامته الطويلة في انكلترا وقد خدم في 

. فالذين التقوا  4010وفبراير  4010احدي الوحدات العسكرية البريطانية بين اب 

 . السلطان قابوس يرونه شخصا مجدا وقويا تماما

 

 لشيخ خالد بن محمد القاسميا –امير الشارقة 



137 
 

خالد يعتبر شخصية محافظة وهو يفضل اصحابه البدو على االخرين . قبل وصوله 

كان له محل بيع االصباغ في دبي وكان عمله يدر عليه  4013الى االمارة سنة 

 أرباحا . 

 

  11الوثيقة رقم 

 4070كانون الثاني  –يناير  1التاريخ 

  سي -واشنطن ، دي –الى وزارة الخارجية  من السفارة االمريكية في جدة

 الموضوع : السعودية تدعم الشاه 

 –كتبت صحيفة الجزيرة السعودية في عددها ليوم السبت السادس من يناير  -4

مقاال في صفحتها االولى بعنوان " المملكة تعلن دعمها  4070كانون الثاني 

ة في اقل من اسبوع لشاه ايران " وذكرت الصحيفة بانها اجرت وللمرة الثاني

مقابلة مع ولي العهد )فهد بن عبد العزيز( واعلن وجهات نظر سياسية مهمة . 

 وقد رد ولي العهد السعودي علي اسئلة الصحفيين بما يلي: 

نحن ندافع عن اي نظام يحظي بالشرعية في بلده وان نظام الشاه يعتمد علي مثل -4

 هذه الشرعية.

ان ليست في صالح اي شخص سوى العدو ، ونحن ان االحداث الدموية في اير-0

 نامل ان يقوم االيرانيون بانهاء هذه االحداث بأنفسهم

ان ما يجري في ايران يهدد مستقبل االستقرار السياسي في الخليج )الفارسي (  -0

 و في منطقة الشرق االوسط ".

ان ولي العهد ) السعودي ( اضاف نقطة الى تصريحاته وقال:" ان االوضاع  -0

ي ايران ليست في صالح االيرانيين وال في صالح االسالم والمسلمين " ف

وعلي هذا االساس فان الشاه يحظي بالشرعية ، كما أسلفنا ، وال شك اننا ندعم 

 وضعه وتواجده".
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وعلقت صحيفة الجزيرة علي تصريحات ولي العهد السعودي واكدت  في  -1

د ما يز بين الوضع الداخلي لبلمقالها الرئيسي :" على سياسة السعودية  التي تم

، وما يرتبط بخارج حدود ذلك البلد. وشددت الصحيفة على سياسة المملكة 

القاضية بالحفاظ علي عالقاتها مع االنظمة التي تعتمد علي الشرعية بل الحفاظ 

 علي عالقاتها مع شعب ذلك النظام .

بان التقدم وترى صحيفة الجزيرة السعودية بان االمير فهد اعتقادا منه  -3

والتطور ال يحصل اال في ظل االمن والسالم واالستقرار، فانه  دعا االيرانيين 

الى مواجهة االوضاع في بالدهم ، وازالة الخالفات التي ادت الى التوتر 

 واراقة الدماء في بالدهم.

واكدت الجزيرة بان إستخدام السالح ليس هو االسلوب االنسب في المواجهه  -1

دته لحل المشاكل الداخلية ، ولن يكون ذلك مناسبا في اي وقت بين الشعب وقا

، واشارت الصحيفة الى احداث لبنان الدامية وقالت ان مقتل عشرات االالف 

وجرح مئات االالف وتخريب االوضاع االقتصادية للشعب اللبناني هي من 

 نتائج االوضاع الكارثية في لبنان . 

الجزيرة ان موقع ايران الممتاز اقليميا ودوليا وفي ختام مقالها قالت صحيفة  -1

وتخطيطها السياسي واالقتصادي واالستراتيجي له اهمية كبرى المن 

واستقرار منطقة الخليج ) الفارسي ( والشرق االوسط ، وال يمكن الحد غير 

الشاهنشاه والحكومة االيرانية انقاذ الشعب االيراني حتى يسود السالم 

اليران ولشعبها وبالتالي يعم االستقرار في منطقة الخليج  واالستقرار واالمن

 )الفارسي(  والشرق االوسط .

  15الوثيقة رقم 

–من السفارة االمريكية في جدة الى وزارة الخارجية واشنطن ، دي  –سري جدا 

 سي.

 الموضوع : وجهة نظر السعودية حول ايران 
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في اتصال هاتفي في االول من قال وزير الخارجية السعودي االمير سعود الفيصل 

بان السعودية قلقة جدا من االحداث في ايران وان  4070كانون الثاني  -يناير

الحكومة السعودية قلقة من ان ذهاب الشاه سيقضى علي مظاهر الوحدة في هذا البلد 

وان الجيش االيراني سيتفكك وتتحول البالد الى نظام قبلي ، وعلى هذا فان االوضاع 

 متوترة وسوف ال تكون لها اثار جيدة على المنطقة .ستكون 

سالته ما هو الحل ؟ قال ان الشاه يحتاج الى دعم لوجستي ، وانه يحتاج الى طرق -0

 الستمرار تدفق النفط وتوزيع المواد الغذائية .

واضاف سعود الفيصل ال سبيل اخر امام الشاه ، وانه )اي وزير الخارجية السعودي 

 يجري . ( قلق جدا مما

سألناه هل يمكنه ان يتنبا بما سيحدث في النهاية ، قال ان االوضاع بشكل ال يمكنه ان 

 يتنبأ بالمستقبل .

 

  11الوثيقة رقم 

 4070يناير  42بتاريخ 

 –سي  الى السفارة االمريكية في الكويت –واشنطن دي  –من وزارة الخارجية 

 عاجل 

 عاجل–نسخة الى السفارة االمريكية في طهران 

 الى السعودية 43الموضوع : طائرات اف 

عليكم ان تكونوا علي علم باننا سنصدر في الساعة الثامنة بتوقيت واشنطن البيان 

المشترك التالي من جانب حكومة الواليات المتحدة والحكومة السعودية حول زيارة 

 تطلع كانون الثاني .ويمكن للسفارت ان -للمملكة اواسط يناير 43-طائرة اف 40

 حكومات البلد المضيف علي هذا الموضوع.
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 نص البيان المشترك:

" بدعوة من الحكومة السعودية  ، فان الواليات المتحدة سترسل سربا من طائرات 

الى السعودية ولمدة وجيزة ، وسوف تبقى الطائرات في الرياض عاصمة  43اف 

لكة خالل هذه الزيارة. ان المملكة ،  وان هذا السرب سيزور القواعد الجوية في المم

الهدف من الزيارة عرض هذه الطائرات للسعوديين ، وهذه الزيارة ستعزز العالقات 

القريبة بين السعودية والواليات المتحدة وتظهر رغبتنا في تعزيز امن المملكة 

 العربية السعودية .وسوف نرسل في برقية منفصلة التوجيهات الضرورية .

 التوقيع سايرس ونس .

 

  11الوثيقة رقم 

 4070مايو  -ايار 0بتاريخ 

 سي الى السفارة االمريكية في اورشليم  -من : واشنطن ، دي

 استدعاء رئيس مكتب السي اي ايه من الرياض 

الواليات المتحدة تستدعي رئيس مكتب وكالة االستخبارات المركزية االمريكية في 

 عوديين .هذا العنوان كتبته صحيفةالرياض للحيلولة دون بروز اختالف اكثر مع الس

 . 4070ايار  –لوس انجلس تايم بتاريخ الثامن من مايو 

وقال المسوولون االمريكيون يوم االثنين بان حكومة الرئيس جيمي كارتر استدعت 

سرا رئيس وكالة السي اي ايه التابع للسفارة االمريكية في جدة للحيلولة دون ظهور 

 خالف مع السعودية .

ذا المسوول عن السي اي ايه الذي لم يكشف اسمه اخرج من السعودية ، بسبب ان ه

غضب القيادة السعودية من نشره  تقريرا عن وجود خالف بين العائلة المالكة في 

 السعودية في الصحف االمريكية.
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ان الخبر الذي وتر العالقات بين الواليات المتحدة والسعودية كان قد نشر في صحيفة 

بوست نقال عن مسوول امريكي مجهول وجاء فيه ان ولي العهد السعودي  الواشنطن

الذي يعتبر عند المسوولين في حكومة الرئيس جيمي كارتر " اقوى الشخصيات " 

 في المملكة واكثرهم مواالة المريكا يواجه العزل والسقوط .

 الخالفات بينان هذا الخبر قد أثار القيادة السعودية ويطرح في وقت تشتد فيه 

الواليات المتحدة والسعودية وهي اكبر دولة مصدرة للنفط الى الواليات المتحدة ، 

 حول دور الواليات المتحدة في التوقيع علي اتفاقية السالم بين مصر واسرائيل.

ان اغلب المتخصصين في شوون الشرق االوسط يحذرون االدارة االمريكية ، بان 

ة بقبول جانب من سياستها التي ال يقبله السعوديون ، اذ ان عليها ان ال تجبر السعودي

السعوديين يعتبرون ان بعض وجهات نظر البيت االبيض والبنتاغون والكونغرس 

 بشان اتفاقية السالم بين مصر واسرائيل تفرض عليهم من قبل االمريكيين.

بن  ير فهدففي حين كان احد االمراء السعوديين وهوبندر بن سلطان ابن شقيق االم

عبد العزيز يزور السعودية الغراض اخري ، نشر تقرير عن قلق االمريكيين من 

وجود خالفات بين اعضاء العائلة المالكة السعودية ، وقد اثار التقرير حساسية 

السعوديين بشدة بحيث طلبوا من االمير بندر ان يطمئن من احد المسوولين الكبار في 

ارة االمريكية ال تنوي نشر دعايات في هذا الصدد ضد االدارة االمريكية بان االد

 السعوديين . 

ففي السعودية ال تنشر  الصحف الكبري اي تقرير حساس يرتبط بالسياسة الخارجية 

اال بعد الحصول علي إذن من السلطات الرسمية .وكثير من المسوولين السعوديين ال 

 ون إذن من االدارة االمريكية. يصدقون بان تقريرا ينشر في صحيفة هامة امريكية د

 

 انتهاء ازمة الرهائن االمريكيين واالفراج عنهم

انتهت ازمة الرهائن االمريكيين الذين تم احتجازهم داخل السفارة األمريكية بطهران 

يوما من قبل الطلبة االيرانيين وتم االفراج عنهم بوساطة جزائرية .ولكن  111لمدة 
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االمريكي جيمي كارتر الذي عمل علي االفراج عن هذه القضية اطاحت بالرئيس 

الرهائن باي ثمن ودبر عملية النقاذ الرهائن منيت بالفشل الذريع ، وكانت عملية 

احتجاز الرهائن درسا كبيرا للمسوولين االمريكيين الذين كانوا يطيحون بروساء دول 

مد راء االيراني محفي بلدان العالم الثالث واحسن مثال علي ذلك االطاحة برئيس الوز

فقد اطاحت عملية احتجاز الرهائن في ايران بالرئيس االمريكي  4030مصدق سنة 

جيمي كارتر ، ولم تنجح جهوده النقاذ الرهائن قبل االنتخابات الرئاسية التي فاز فيها 

 الرئيس االمريكي رونالد ريغان .

 1مريكية بطهران يوم وكانت مجموعة من الطلبة االيرانيين قد  اقتحمت السفارة األ

دعما للثورة االسالمية اإليرانية التي أطاحت بحكم  4070نوفمبر  –تشرين الثاني 

 .الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان حليفا استراتيجيا للواليات المتحدة األمريكية

 -تشرين الثاني  1يوم ) من  111أمريكيا لمدة  30وقام الطالب اإليرانيين بإحتجاز 

 ( . 4044كانون الثاني  –يناير  02حتى  4070نوفمبر 

 4070أكتوبر  00وكانت أهم مطالب الطلبة هي "تسليم الشاه الذي كان موجودا منذ 

بنيويورك ليحاكم في إيران وإعادة جميع األموال التي تحت تصرفه في الخارج 

ون ؤوبالذات في البنوك األمريكية وعدم تدخل الواليات المتحدة األمريكية في الش

 ."الداخلية إليران

فبعد فشل محاوالتها للتفاوض على إطالق سراح الرهائن قامت الواليات المتحدة 

وانزلت قواتها في صحراء  4042أبريل  -نيسان  01بعملية عسكرية إلنقاذهم في 

طبش شمال ايران ، غير انها منيت بالفشل ليلجأ بعدها طرفا النزاع إيران و الواليات 

 دعوة الجزائر للعب دور الوسيط .المتحدة الى 

وقد تواصلت المفاوضات بين الواليات المتحدة وإيران بصورة مكثفة بوساطة 

الجزائر وأجرى وارن كريستوفر مساعد وزير الخارجية االمريكي في تلك الفترة 

بالجزائر سلسلة من المحادثات مع محمد بن يحيى وزير الشؤون الخارجية 

نائب رئيس الوزراء االيراني ليمثل ايران في المفاوضات  وكلف بهزاد نيوي.آنذاك

 في الجزائر .
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وكان االمام الخميني قد اوكل حل قضية الرهائن الى مجلس الشوري االسالمي 

 )البرلمان ( بعد اربعة اشهر من احتجاز الرهائن االمريكيين.

تفاق نهائي تم بالجزائر العاصمة التوصل إلى ا 4044يناير -كانون الثاني  40وفي 

بين ايران والواليات المتحدة األمريكية بشأن قضية المحتجزين األمريكيين وذلك بعد 

وحضر بهزاد نبوي ممثال عن الحكومة .موافقة البلدين على بيان الحكومة الجزائرية

 االيرانية ووقع مع ممثل الحكومة االمريكية اتفاقية الجزائر .

 ونص البيان في خطوطه العريضة على :

 : التزام الحكومة األمريكية بعدم التدخل سياسيا وعسكريا في الشؤون اإليرانية 4

 : رد األموال اإليرانية المجمدة 0

 :  الغاء العقوبات والشكاوى المرفوعة ضد إيران أمام المحاكم األمريكية 0

: تجميد أموال الشاه محمد رضا بهلوي في الواليات المتحدة إلى أن تبت فيها 1

 .اكمالمح

و وصلت  4044يناير   -كانون الثاني  02وانتهت قضية الرهائن االمريكيين في 

عشية ذلك اليوم إلى طهران طائرتان تابعتان للخطوط الجوية الجزائرية لنقل 

المحتجزين األمريكيين بعد فحص حالتهم الصحية من طرف فريق األطباء 

 .الجزائريين

ا التي قطعتها في اتفاقية الجزائر بل واصبت ولكن االدارة االمريكية لم تف بوعوده

تدخلها  في الشوون االيرانية ولم ترد اموال ايران المجمدة بل دفعت مبالغ طائلة من 

اموال ايران الى الشركات االمريكية كغرامة لها ، ولم تلغ العقوبات والشكاوى 

الواليات  المرفوعة ضد ايران في المحاكم االمريكية ولم تجمد اموال الشاه في

 المتحدة ، بل شددت من اجراءاتها ضد ايران وفرضت عقوبات اقتصادية ضدها.
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وكان العديد من السياسيين قد انتقدوا بهزاد نبوي الذي شارك في المفاوضات ووقع 

االتفاق حول انهاء احتجاز الرهائن االمريكيين وحملوه مسوولية عدم اخذ ضمانات 

 م التزاماته تجاه ايران . من الجانب االمريكي بشان احترا

 اين هم الطلبة الذين اقتحموا السفارة االمريكية  في طهران ؟ 

بعد اكثر من ست وثالثين عاما من اقتحام السفارة االمريكية في طهران من قبل طلبة 

الجامعات االيرانية ، الذين أطلقوا علي انفسهم اسم " الطالبة السائرين علي نهج 

وبعد االفراج عن الرهائن بوساطة جزائرية ، واصل الطلبة  االمام الخميني"  ،

نشاطاتهم السياسية وعملوا في مختلف المراكز الحساسة في البالد فمنهم من التحق 

بالتيار االصالحي ومنهم من انضم الى االصوليين المحافظين او المبدئيين ومنهم من 

شهد في الجبهات ومنهم شارك في جبهات القتال في مواجهة قوات صدام حسين واست

 اصبح وزيرا وعضوا في البرلمان وتولى العديد مسووليات حكومية رفيعة .

ووفقا لتصريحات احد كبار الطلبة الذين اقتحموا السفارة االمريكية في طهران  

ابراهيم اصغر زاده فان محمود احمدي نجاد الذي اصبح رئيسا للجمهورية من 

وكان ممثال لطلبة جامعة العلم والصناعة عارض اقتحام السفارة  0240الى 0223

اقتحام السفارة االمريكية ودعا االمريكية وذلك  خالل اجتماع تمهيدي عقد قبل  

احمدي نجاد الى اقتحام السفارة السوفييتية في طهران .ولكن العديد من زعماء الطلبة 

ال زالوا يواصلون نشاطاتهم السياسية في ايران ويتولون مناصب حكومية رفيعة 

 منهم :

 لتحقمحسن ميردامادي المتحدث باسم الطلبة الذين اقتحموا السفارة االمريكية ا 

بالتيار االصالحي واصبح نائبا لرئيس البرلمان في عهد االصالحيين وامينا عاما 

لحزب المشاركة االصالحي واعتقل وسجن بعد االضطرابات التي وقعت في ايران 

بعد االعالن عن نتائج االنتخابات الرئاسية ، وافرج عنه بعد ست سنوات  0220عام 

. 

لبة الذين اقتحموا السفارة االمريكية في طهران ابراهيم اصغر زادة احد زعماء الط

وقد  تولي مسووليات عديدة في الحكومات المتعاقبة وانتخب عضوا في البرلمان 
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وعضوا في المجلس البلدي لمدينة طهران وامينا عاما لحزب همبستكي ) التضامن ( 

 ورئيسا لتحرير صحيفة همبستكي ) التضامن (.

تحرير صحيفة سالم االصالحية المتشددة وسجن عباس عبدي الذي تولى رئاسة 

بسبب مقاالته ضد الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني وقد التقي احد الرهائن 

االمريكييين في باريس وهو باري روزن واعتذر له،  هؤالء ابدوا وجهات نظر 

 مختلفة عن زمالئهم المحافظين تجاه اقتحام السفارة .

ية للطلبة الذين اقتحموا السفارة هم : ابراهيم اصغر زادة وكان اعضاء اللجنة المركز

، محسن مير دامادي وحبيب هللا بيطرف ورضا سيف اللهي ورحيم باطني واحمد 

 رضا اسالمي .

وكان حجة االسالم محمد موسوي خوئيني ها زعيم الطلبة الذين اقتحموا السفارة 

مشر ف علي االذاعة والتلفزيون االمريكية وكان ممثال لالمام الخميني في المجلس ال

وهو الذي اتصل بالسيد احمد الخميني نجل االمام الخميني عندما اقتحم الطلبة السفارة 

االمريكية في طهران واطلعه علي قرار الطلبة وطلب من السيد احمد الخميني ان 

يستفسر من االمام الخميني وجهة نظره بشان خطوة الطلبة وكان رد االمام الخميني 

هو كالتالي :" انتم اقتحمتم مكانا جيدا وعليكم االحتفاظ به بكل قوة " وكان موسوي 

خوئيني ها يؤم الصالة في باحة السفارة ويقتدي  الطلبة به ، وقد تولي مناصب عديدة 

منها مساعد رئيس مجلس الشوري االسالمي ، المدعي العام للبالد ،رئيس بعثة الحج 

ء لتدوين الدستوروعضو مجلس اعادة النظر في االيرانية عضو مجلس الخبرا

 الدستور وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام. يتبع 

ومن بين الطلبة الذين واصلوا مواقفهم المعادية المريكا واعتبروا اقتحام السفارة 

عمال ثوريا ، وكانوا ضمن شخصيات التيار المحافظ ، عزت هللا ضرغامي الرئيس 

يون وعضو قوات حرس الثورة وحسين دهقان وزير الدفاع السابق لالذاعة و التلفز

الحالي والرئيس السابق لموسسة الشهيد وعضو قوات حرس الثورة وقائد القوة 

الجوية للحرس الثوري ومساعد رئيس اركان قوات حرس الثورة ومستشار وزارة 

طلبة للالدفاع ،  وحسين شيخ االسالم تولى اثناء احتجاز الرهائن مسوولية الترجمة 
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والتحق بوزارة الخارجية وتولى منصب سفير ايران في سوريا ومساعد وزير 

الخارجية وهو االن عضو في البرلمان ، ورضا سيف اللهي الذي كان من بين الطلبة 

الذين اقتحموا السفارة وكان ناشطا بين الطلبة التحق بالحرس الثوري بعد االفراج 

ئدا لقوات االمن والشرطة وهو االن ينشط في عن الرهائن وكان لمدة خمس سنوات قا

مجمع تشخيص مصلحة النظام  ، وعلي رضا افشار الرئيس السابق لرئاسة اركان 

حرس الثورة والقائد السابق لقوات التعبئة ، وعزيز جعفري )محمد علي جعفري(  

 القائد الحالي لقوات حرس الثورة االسالمية .

اقتحام السفارة ، سعيد حجاريان احد منظري التيار ومن بين الطلبة الذين شاركوا في 

االصالحي ومعصومة ابتكار التي تولت مسوولية الترجمة للطلبة وهي االن مساعدة 

رئيس الجمهورية وزيرة البيئة في حكومة الرئيس حسن روحاني وكمال تبريزي 

 المخرج السينمائي المعروف وفروز رجايي فر مخرج سينمائي ومحمد رضا خاتمي

امين عام حزب المشاركة االصالحي سابقا وشقيق الرئيس االصالحي محمد خاتمي 

ومحسن امين زادة مساعد وزير الخارجية وعضو حزب المشاركة االصالحي 

ورحمن دادمان وزير الطرق في حكومة الرئيس خاتمي ومحمد حسين شريف 

تربية سابقا زادكان وزير الرفاه سابقا )اصالحي ( ، ومحمد جواد مظفر وزير ال

وحبيب هللا بيطرف وزير الطاقة سابقا وشمس الدين وهابي ووفا تابش ومحمد نعيمي 

بور واحمد حسيني ومحمد جمني وعلي رضا زحمتكش ومحمد هاشمي اصفهاني 

 واكبر رفان. 

وقد عين الرئيس حسن روحاني  حميد ابو طالبي سفيرا اليران في االمم المتحدة 

رفضت تعيينة لهذا المنصب علي اعتبار انه احد الطلبة الذين ولكن الواليات المتحدة 

اقتحموا السفارة االمريكية في طهران .ولكن ابو طالبي نفي ان يكون من بين الطلبة 

الذين خططوا واقتحموا السفارة ولكنه عمل لفترة مترجما للطلبة الذين اقتحموا 

فير ايران في كل من السفارة االمريكية في طهران .وتولى ابو طالبي منصب س

استراليا وبلجيكا وايطاليا واالتحاد االوروبي وتولي ايضا منصب المدير العام 

السياسي في وزارة الخارجية االيرانية وهواالن يتولي منصب المساعد السياسي 

 لرئيس مكتب الرئيس روحاني.
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عراقية استشهد العديد من الطلبة الذين اقتحموا السفارة بعد ان بدأت  الحرب ال

المفروضة علي ايران والتحقوا بجبهات القتال منهم الشهيد عباس وراميني الذي 

 .1في عمليات والفجر  4040استشهد سنة 

و الشهيد محسن وزوايس الذي حصل علي المرتبة االولي في امتحانات دخول 

 الجامعة في ايران 

رس تحق بقوات الحوالتحق بفرع الهندسة الكيمياوية في جامعة شريف الصناعية وال

الثوري وشارك في اقتحام السفارة وكان يتقن االنجليزية واصبح الناطق باسم الطلبة 

وبعد بدء الحرب التحق بالجبهات واستشهد في عمليات بيت المقدس.الشهيد مهدي 

رجب بيكي كان من بين الطلبة الذين اقتحموا السفارة االمريكية في طهران ، استشهد 

جماعة مجاهدي خلق في طهران .وكان الشهيد حسين علم الهدي  علي يد 4044سنة 

احد الطلبة الناشطين في السفارة وقد استشهد في جبهات القتال في هويزة في السادس 

.كما استشهد في جبهات القتال كل من الطلبة الذين  4044كانون الثاني  –من يناير 

امي وعلي حاتمي وفضل هللا شاركوا في اقتحام السفارة االمريكية غالم حسين بسط

 عابديني .

 ماذا يقول الطلبة الذين اقتحموا السفارة االمريكية ؟ 

يقول حجة االسالم سيد محمد موسوي خوئيني ها زعيم الطلبة الذين اقتحموا السفارة 

االمريكية في طهران بعد سنوات من االقتحام ردا على سوال :"  اذا رجع الطلبة 

بافكارهم الجديدة الى ذلك الوقت ، فهل  4070ة االمريكية سنة الذين اقتحموا السفار

 كانوا يكررون عملهم هذا؟ : اذا تكررت نفس الظروف

 فان هذه الخطوة سوف تتكرر .

ويقول محسن مير دامادي بان ان اقتحام السفارة االمريكية في طهران كان رد فعل 

طقة المتحدة الخاطئة في المنطبيعي للطلبة علي ديكتاتورية الشاه وسياسة الواليات 

والعالم ، مضيفا ان خطوة الطلبة كانت تنفيذا الرادة الشعب االيراني في الرد علي 

 عاما . 03خطوات الواليات المتحدة وتدخلها في ايران لمدة 
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ولكن ابراهيم اصغر زادة يقول : ان طلبة الجامعات قاموا بواجبهم في اقتحام السفارة 

ونحن باقتحامنا السفارة تمكنا من الوقوف في وجه الواليات  االمريكية في طهران

 المتحدة ، ولكن ال يمكن ان نتوقف عن هذه القضية . 

من جهته يدافع عباس عبدي عن عمل الطلبة االيرانيين الذين اقتحموا السفارة 

االمريكية في طهران ويقول ان من يطلق علي هذا العمل بانه خطا ، لم يدرك القضية 

كلمة خطا ال وجود لها في السياسة ،ويضيف عباس عبدي ان البعض يقول ان الن 

مشكلتنا مع الواليات المتحدة تعود الى احتالل السفارة والحقيقة ليس االمر كذلك ، 

 اقتحام السفارة لم يضعف ايران بل ان هذا العمل قد عزز موقف ايران .

ريكية كان حدثا تاريخيا كبيرا ويقول  حسين شيخ االسالم بان اقتحام السفارة االم

وسوف لن تمحى ذكرياتها من اذهان الشعب االيراني وسوف تبقى  اثارها علي 

 العالقات بين ايران والواليات المتحدة.

ويضيف شيخ االسالم : من الموسف ان البعض من االصدقاء ال يرغبون ان يذكر 

خاصة اولئك الذين يعملون اسمهم ضمن الذين شاركوا في اقتحام السفارة االمريكية و

مع الخارج ويفضل هؤالء ان يكون مجهولين لكي ال تلحقهم مشاكل ولكنيي قمت 

 بنشاطي بصورة علنية واشكر هللا بانني حضرت في حادثة تاريخية. 

ويقول عزت هللا ضرغامي احد الطلبة عن اقتحام السفارة: ان مواجهة الشيطان 

ني ( والشهداء ليس امرا سهال حتى تصبح لعبة االكبر ومواصلة طريق االمام )الخمي

بيد الالعيبين السياسيين ، فبعض اصدقائنا من االحزاب الذين يعارضون قضية 

اقتحام وكر التجسس االمريكي كانوا في تلك االيام يعارضون تشكيل االحزاب 

والحزبية كما كانوا يعارضون قراءة بيانات الحزب الجمهوري االسالمي ومنظمة 

 دي الثورة من على منبر وكر التجسس االمريكي . مجاه

( في الوقت  4070)4034ويقول حبيب هللا بيطرف ان هذه الحركة التي وقعت سنة 

الذي لم ترسخ فيه جذور الثورة  بصورة كاملة وكانت الثورة االسالمية الزالت فتية 

 ، فان هذه الحركة كان يمكن ان تكون ذات معنى .
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ر : لم يشعر الطلبة الذين اقتحموا السفارة االمريكية في طهران وتقول معصومة ابتكا

ابدا بالندم عن فعلتهم باخذهم الرهائن داخل السفارة ويجب ان يدرس ذلك القرار في 

الظروف الخاصة به ونعتقد ان هذا القرار كان االفضل من اجل منع توجيه ضربة 

 الى الثورة.

اني تمكن باحتالله وكر التجسس وقطع يد ويقول فروز رجايي فر : ان الشعب االير

امريكا من داخل ايران ان يضمن بقاء وهوية نظام الجمهورية االسالمية والمصالح 

 الوطنية وان يحافظ علي استقالله . 

محسن مير دامادي يعتقد بان الكشف عن اسماء اعضاء حركة تحرير ايران والجبهة 

ارة االمريكية كان عمال خاطئا ، الوطنية دون االخرين خالل نشر وثائق السف

( بداية مهمة للتاريخ السياسي 4070نوفمبر  1ابان ) 40ويضيف : ان وقائع 

 االيراني وبتعبير االمام الخميني فانه بداية للثورة الثانية في ايران .

ويعتقد مير دامادي بان طرح قضية الرهائن في السفارة االمريكية في طهران ال 

يرتبط بقضية العالقات االيرانية االمريكية التي تطرح  يمكن نسيانه النه

باستمرار.ويضيف ميردامادي ان اقتحام السفارة االمريكية في طهران من قبل الطلبة 

 كانت نتيجة طبيعية لسياسات الواليات المتحدة وتدخالتها في ايران .
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االيرانية ومساعدة الفصل السادس :دور الواليات المتحدة في الحرب العراقية 

 المعارضين االيرانيين

ليس من المستغرب ان تواصل االدارة االمريكية عداءها اليران ، بعد اكثر من ست 

وثالثين عاما من طردها من ايران وتوقف مصالحها في اكبر دولة شرق اوسطية . 

ية نالعداء االمريكي للشعب االيراني تجلى بالضغوط المستمرة على الحكومات االيرا

المتتالية وفرض عقوبات اقتصادية عليها ، علها تتراجع عن موقفها من الواليات 

المتحدة وتفسح لها المجال بالتدخل في شوونها ، مثلما كان عليه الوضع في عهد 

الشاه محمد رضا بهلوي حيث كان االمريكان يسيطرون علي كل شيء ويتحكمون 

يكان من العودة الى ايران و بعد فشل بالشاه والشعب االيراني.وعندما يئس االمر

محاوالتها  لتدبير انقالب عسكري ضد الجمهورية االسالمية علي يد انصار الشاه 

المخلوع ، قامت  بتشجيع صدام حسين لشن حرب علي ايران وقدمت له ما يحتاج  

من اسلحة ومعدات عسكرية للوقوف بوجه ايران . وقام مستشار االمن القومي 

بينغيو بريجنسكي بعدة زيارات الى بغداد ، وكشفت مجلة جورنال االمريكي ز

عن احدى زيارات بريجنسكي لبغداد . كما اشارت  4042فبراير  4استريت بتاريخ 

. اظهر صدام حسين  الصحف االوروبية الى لقاءات بريجنسكي مع صدام حسين

ايلول  00ان في رغبة كبيرة لكي يكون شرطيا للمنطقة بعد سقوط الشاه ، و هاجم اير

، و واصل حربه علي ايران بدعم من الواليات المتحدة ودول الخليج الفارسي 4042

لمدة ثماني سنوات  . فقد حاول االمريكان اخفاء دعمهم لصدام ولكن االسلحة 

االمريكية التي كان يستعملها صدام فضحت الدور االمريكي في دعم رئيس النظام 

 ن الى االعتراف بتزويدهم صدام بالسالح.العراقي .  و اضطر االمريكا

فقد اعترفت وزيرة الخارجية االمريكية مادلين اولبرايت ، بان بالدها اتخذت موقفا  

قصير النظر من العراق في حربه ضد ايران . واعلن سايروس ونس وزير 

  ".الخارجية االمريكي:" اننا وقفنا الى جانب صدام في حربه الطويلة ضد ايران
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المريكان بتزويد النظام العراقي بمعلومات عن قدرات الجيش االيراني ، وبما قام ا

كان لديهم من معلومات خالل تواجد جواسيسهم في ايران وعالقات الواليات المتحدة 

 .العسكرية مع شاه ايران لالنتقام من ايران 

حاولت وكالة االستخبارات المركزية االمريكية عن طريق بعض العسكريين من 

انصار الشاه الحصول علي معلومات حول قدرات القوة الجوية االيرانية واستعداد 

الطيارين االيرانيين لمواجهة اي هجوم جوي عراقي ومقارنة قدرات ايران  بقدرات 

العراق الجوية  . وقام ضابط ايراني مناصر للشاه باسم العميد حميد شيرازي بوضع 

وكانت (.  73تحت تصرف السي اي ايه )معلومات عن القوة الجوية االيرانية 

سبتمبر  -ايلول  00الواليات المتحدة على علم بنية العراق في الهجوم على ايران في 

. ونقل الباحث االمريكي مارك غازيوروفسكي عن وكالة االستخبارات  4042

اطلعت حكومة  4070تشرين االول  –االمريكية قولها :" انها في اواخر اكتوبر 

 " .ركان عن نية العراق بالهجوم على ايرانمهدي باز

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز بعد فشل االنزال االمريكي في صحراء طبس  مقاال 

قالت فيه " ان الواليات المتحدة بعد فشلها في عملية طبس تتدارس القيام بتنفيذ ثالثة 

نية التي : انزال قوات عسكرية امريكية في المدن االيرا4مخططات ضد ايران وهي 

: زرع الغام في ميادين تصدير النفط او قصف مصافي النفط 0يوجد فيها الرهائن .

 (71: الهجوم على ايران بواسطة دولة ثالثة.) 0االيرانية.  

بان العراق مستعد  4042ابريل   -وصرح صدام حسين  في السابع من نيسان  

هذه التصريحات داللة على الستخدام القوة من أجل حل خالفاته مع ايران ،  وكانت 

 . استعداد العراق للهجوم على ايران

بان مستشار  4042يونيو  –حزيران  47وذكرت صحيفة التايمز البريطانية في 

 4042مايو  -االمن القومي االمريكي زبينغيو  بريجنسكي قد زار العراق في ايار 

                                                             
 .( وثائق السفارة االمريكية في طهران 75
 .(حرب ايران والعراق ، اسئلة واجوبة ،ص404 76
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ين اي خالف يذكر بوالتقى صدام حسين واعلن في مقابلة تلفزيونية انه ليس هناك 

 .الواليات المتحدة والعراق

مايلي: " مع  4042يونيو -حزيران  1وكتبت صحيفة وال استريت جورنال بتاريخ 

أن الدالئل تشير الى ان الواليات المتحدة ال تريد دعم علني للعراق ، ولكن هناك 

 شواهد تشير الى ان الواليات المتحدة قدمت مساعدات سرية للعراق . فرئيس

الوزراء االسرائيلي مناخيم بيغن قد رد بااليجاب على طلب الواليات المتحدة بعدم 

الرد على هبوط  الطائرات العراقية في المطارات االردنية  لنقل االسلحة الى العراق 

،الستخدامها في الحرب ضد ايران .واعلن السفير االمريكي في تل ابيب سموئل 

العراقية باستخدام المطارات االردنية لنقل  سويز  ان سماح اسرائيل للطائرات

السالح للعراق يحافظ على مصالح الواليات المتحدة في المنطقة وان بيغن قد تفهم 

 .الطلب االمريكي ورد بااليجاب عليه

الواليات المتحدة بعد فشلها في الهجوم على صحراء طبس وانقاذ الرهائن االمريكيين 

ايران .فقد اعلن مستشار االمن القومي االمريكي  حاولت بشتى السبل االنتقام من

زبينغيو بريجنسكي بان استراتيجية بالده تقوم على دعم الدول القادرة على مهاجمة 

  ." ايران عسكريا

يوليو   -تموز  40فمستشار االمن القومي االمريكي بريجنسكي زار االردن بتاريخ  

والتقي صدام حسين على  اي قبل شهرين من عدوان صدام على ايران  4042

الحدود االردنية العراقية ، واعلن موافقته على هجوم العراق على ايران ووعد صدام 

 . بدعمه في هجومه على ايران

وقد ذكر الخبر طارق عزيز وزير خارجية العراق خالل زيارته لفرنسا لصحيفة 

 . الفيغارو الفرنسية

ي ء بقولها :" اذا كان العراق قد انتصر فوكتبت صحيفة الفيغارو تعليقا على هذا اللقا

حربه علي ايران ، فان ايران ستواجه التوتر وعدم االستقرار ، وهذا ما يتسبب في 

 . "سقوط النظام في ايران وتاتي حكومة متمايلة للغرب مكانها
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بان  4042يوليو  –وكان وزير الخارجية االمريكي ادموند ماسكي قد قال في تموز 

اسقاط النظام في  -4ات المتحدة  تجاه ايران تقوم علي ثالثة ركائز : سياسة الوالي

 .: الهجوم على الحدود االيرانية0: اضعاف االقتصاد االيراني 0ايران 

السعودية اي قبل شهر  4042اغسطس  –اب  3زار صدام حسين السعودية في  

حربه ضد ونصف من الهجوم العراقي علي ايران ليحصل على دعم الملك خالد في 

  .ايران

ففي زيارة صدام للسعودية قدم السعوديون هدية ثمينة الى صدام وهي عبارة عن  

تقريركتبته وكالة االستخبارات االمريكية السي اي ايه عن االوضاع االقتصادية 

واالجتماعية والعسكرية في ايران . وقد ركز التقرير على الجيش االيراني وعدد 

 . افراده ومعداته

ان وزير الخارجية  4042اغسطس  00صحيفة السفير اللبنانية بتاريخ  وذكرت

االمريكي هنري كيسنجر تنبأ بان الحرب بين العراق وايران لن تطول اكثر من 

 . عشرة ايام ، وسيحقق العراق نصرا حاسما على ايران

وهاجم العراق مدينة قصر  4042ب  آبدأ تحرك العراق ضد ايران في اواخر شهر 

اغسطس كما احتلت القوات العراقية منطقة ميمك ومخفرين  –آب  1في  شيرين

اتفاقية  4042سبتمبر  –ايلول  47حدودين هما هالله وني خزر وقد الغى العراق في 

 . الجزائر

فبعد هجوم العراق على ايران ، اعلن الرئيس االمريكي جيمي كارتر " نأمل ان 

االفراج عن الرهائن االمريكيين ، وان تاخذ تسفر الحرب العراقية االيرانية عن 

ايران العبرة من هذه الحرب ، وان تتسبب هذه الحرب في حاجة ايران الى قطع 

غيار وان ترضخ ايران لشروط الواليات المتحدة ومنها االفراج عن الرهائن 

  ." .االمريكيين
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من قائمة الدول  وبعد هجوم العراق على ايران ، الغت الواليات المتحدة اسم العراق

 –شباط  01التي ترعى االرهاب .وقد اعلن الرئيس االمريكي رونالد ريغان في 

 ( .77 عن الغاء اسم العراق من قائمة الدول التي تدعم االرهاب.) 4040فبراير

وهكذا فان الغاء اسم العراق من قائمة الدول التي ترعى االرهاب سمح للعراق شراء 

   ."والتكنولوجيا من الواليات المتحدةالمعدات واالسلحة 

استئنفت العالقات بين الواليات المتحدة  4041تشرين االول  –نوفمبر  01وفي 

 . عاما 41والعراق بعد انقطاع دام 

واعترف صدام حسين في لقائه بسفيرة الواليات المتحدة في العراق ابريل غالسبي " 

ت الدبلوماسية بينهما قبل الحرب العراقية بان البلدين كانا قد قررا استئناف العالقا

، ولكن عندما بدات الحرب فضال تاجيل االعالن عن  4042االيرانية اي سنة 

 . "استئنافها حتى ال تطرح انطباعات خاطئة

قبل هجوم العراق على ايران ، واستئناف العالقات الدبلوماسية بين الواليات المتحدة 

خبارات المركزية االمريكية السي اي ايه  وليم والعراق ، زاررئيس وكالة االست

وعين رئيسا لمكتب الوكالة في بغداد وبدأ  4042نيسان  –كيسي بغداد في ابريل 

 ( 74)رئيس المكتب زيارات منتظمة لصدام حسين وكان يقدم له المشورة ". 

وكانت االستخبارات العراقية قد بدأت نشاطاتها التجسسية على طول الحدود   

رانية العراقية قبل بدء الحرب ، وكانت تحاول عن طريق جواسيسها الحصول االي

 (.  70على معلومات من ايران وقد استفادت من معلومات السي اي ايه ايضا)

بان  4042سبتمبر  –ايلول  02واعلن توم راس المتحدث باسم البنتاغون في 

سعودية من اجل الواليات المتحدة ارسلت اربع طائرات من طراز اواكس الى ال

بار النفط في المنطقة مقابل هجوم ايراني محتمل على السعودية آالمحافظة على 

                                                             
   الن فريدمان " بيت العنكبوت " ، ترجمة مهوش غالمي ،ص 33 77
 . (.همه با او بودند – كلهم كانوا معه – سعد هللا زارعي ، مجلة مثلث ، 4 مهر 4030 )02 ايلول 4042( ، ص 41 ) 78
 .(.خالد حسين النقيب ،حزب البعث والحرب ، الجزء االول ، ص 410 79
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.وقال ان هذه الطائرات ستبقى في السعودية طالما استمرت الحرب بين العراق 

  . وايران

وكان الجنرال جونز رئيس اركان القوات االمريكية قد زار السعودية بعد اسبوع من 

ضد ايران ، واتفق مع السعوديين على اقامة محطة رادار  شن العراق الحرب

 . متحركة وتسليم اربع طائرات اواكس الى السعودية مع اطقمها

كانت طائرات االواكس تقوم برصد تحركات القوات االيرانية  شمال الخليج الفارسي 

ني اوحتى مدينة دزفول وكذلك كانت تقوم بمراقبة مراسي السفن الناقلة للنفط االير

في جزيرة خارك وحقول النفط االيرانية علي سواحل الخليج الفارسي  ليل نهار ، 

وذكرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية بان االقمار االصطناعية االمريكية كانت 

تصور منطقة القتال ساعة بساعة وترسل الصور الى االرض وكانت اجهزة 

ين القوات االيرانية ، وترسلها الى االنصات االمريكية تسجل المكالمات الهاتفية ب

 .الجيش العراقي

وفي هذا االطار أعلن وليم كيسي رئيس وكالة االستخبارات المركزية االمريكية 

السي اي ايه بان على الواليات المتحدة أن تقدم المعلومات الحساسة والقيمة حول 

عها سعودية ووضنشاطات القوات االيرانية التي تحصل عليها طائرات االواكس في ال

. وقد اعترف صدام حسين بان العراق كان يستفيد من (42تحت تصرف العراق " ) 

 . معلومات طائرات االواكس

ويقول اللواء وفيق السامرائي مدير االستخبارات العسكرية العراقية في الثمانينات في 

في تموز انه التقي  424كتابه " حطام البوابة الشرقية ، والطريق الى الجحيم " ص 

ثالثة من اعضاء وكالة االستخبارات المركزية االمريكية في بغداد ،  4040يوليو  –

وقد قدموا له معلومات حصلوا عليها من طائرات االواكس في  السعودية حول 

القوات االيرانية كما قدموا خرائط تبين اماكن تواجد الوحدات االيرانية .ويضيف انه 

وحتى يومية من اعضاء السي اي ايه عن القوات كان يتلقى تقارير اسبوعية 

  .االيرانية

                                                             
 كنت تيمرمن ، تجار الموت ، ص017 80



156 
 

 

  حلفاء الواليات المتحدة يدعمون صدام ضد ايران

كانت بريطانيا تدعم صدام حسين في حربه ضد ايران ، وكانت تقدم السالح لحلفاء 

 .صدام في المنطقة وهي االردن والسعودية والكويت واالمارات لنقلها الى العراق

البريطانيون يدربون افراد الجيش العراقي في معاهد القوة الجوية البريطانية ، وكان 

 0/4كما ان مصانع السالح البريطانية باعت اسلحة ومعدات حديثة للعراق بقيمة 

.كما باعت الشركات البريطانية بقيمة مليار ونصف مليار 4044مليار دوالرسنة 

 . للعراقدوالر اجهزة الكترونية وتكنولوجيا حديثة 

كميات من المواد الكيمياوية المستعملة  4041فبراير  –كما باعت بريطانيا في شباط 

 03222في صنع االسلحة الكيمياوية الى العراق ، كما حملت سفينة شحن عراقية 

طن من مادة دي ميتيل فوسفونات من ميناء ليفربول البريطانية الى الكويت من اجل 

 . تسليمها للسلطات العراقية

واعلن طوني بانكز عضو حزب العمال البريطاني في البرلمان : بان ارسال مواد 

   . "كيمياوية من بريطانيا للعراق يعد " معاملة فاضحة

وكانت فرنسا ثاني مصدر رئيسي لالسلحة الى العراق ، وقد اعلن الرئيس الفرنسي 

زير الخارجية جاك شيراك بانه كان على علم بهجوم صدام على ايران . واعلن و

الفرنسي كلود شيسون بان العراق هو الخط االمامي لمواجهة الخطر الذي يعرض 

امن منطقة الشرق االوسط للخطر ، ودعا الى مساعدة فرنسا للعراق لمواجهة ما 

 12،  4044يناير  -سلم الفرنسيون في كانون الثاني (  44سماه بالخطر االيراني .)

وقع   4044ريخ الى العراق.  وفي سبتمبر مزودة بصوا 4طائرة ميراج اف 

مليمترا وسلموا الجيش  433الفرنسيون مع العراق عقدا لبيع مدفع حديث من عيار 

 1/3،     4042من هذه المدافع. وباعت فرنسا في ايلول  40،  4040العراقي  سنة 

من طائرات حديثة  3،  4040مليار دوالر اسلحة الى العراق . كما قدمت فرنسا في 

                                                             
 . .(يحيي فوزي ، التطورات السياسية واالجتماعية بعد الثورة االسالمية في ايران ، ج0 ، ص44 81
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طراز سوبر اتاندارد الى العراق وكانت هذه الطائرات مزودة بصواريخ من طراز 

اكزوزه لضرب السفن االيرانية المحملة بالنفط ، وقضف مواني تحميل النفط في 

جزيرة خارك االيرانية .وقد باعت فرنسا خالل الحرب العراقية المفروضة على 

طائرة ميراج  400ر دوالر، منها مليا 1/41ايران اسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 

 . وصواريخ اكزوزه 4اف 

كان لاللمان دور كبير في تزويد الجيش العراقي باالسلحة الكيمياوية وكانت مصانع 

 . السالح تزود العراق باالسلحة الكيمياوية التي كان يستخدمها العراق ضد ايران

ام حسين في :" قرر صد131وكتب كنت تيرمن في كتابة " تجار الموت " ص 

استخدام السالح الكيمياوي ضد االيرانيين ، وكان ريتشارد  4040اواسط عام 

مورفي مسوول شوون الشرق االوسط في وزارة الخارجية االمريكية ومساعده 

جيمز بليك على علم بما يريده صدام ، وكيف أن االلمان زودوا صدام بالغازات 

تخدم االسلحة الكيمياوية للدفاع عن السامة وكانوا يعتقدون بان صدام طالما اس

 .اراضيه وبصورة محدودة فان ذلك يمكن فهمه وتبريره

" اننا نعلم  4047واعلن احد مسوولي وزارة الدفاع االمريكية " البنتاغون " سنة 

بان مصنعين في المانيا الغربية يساعدان العراق في صنع االسلحة الكيمياوية . 

البيوسايد وغاز الخردل وغاز االعصاب . كما ان  واضاف ان احد المصنعين ينتج

مصنعا اخر باسم كارل كولب يقع بالقرب من فرانكفورت وينشط  في انتاج البيوسايد 

  . والغازات السامة التي تستعمل في انتاج االسلحة الكيمياوية للعراق

ا ، وهولنداشتري العراق المواد الكيمياوية من الواليات المتحدة ، والمانيا الغربية 

وساعده  خبراء المانيا لصنع غاز االعصاب ، وكان ينتج اسبوعيا عدة اطنان من هذا 

  .الغاز

 حلفاء الواليات المتحدة العرب يدعمون صدام

دعمت الحكومات العربية وخاصة السعودية والكويت صدام حسين في حربه على 

مليار دوالر لمواصلته الحرب السقاط النظام االسالمي  42ايران وقدمت له اكثر من 
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في ايران. وكانت الدول العربية شريكا لصدام في جرائمه ضد الشعب االيراني وال 

ة التي دعمت صدام في حربه الظالمة  . يمكن ان يغفر االيرانيون للحكومات العربي

وقد عاقب صدام حسين الكويت والسعودية بعدما قدمتا له كافة المساعدات المادية 

والتسليحية ، حيث احتل صدام الكويت واجبر حكام الكويت على الفرار الى السعودية 

 . ، كما قصف االراضي السعودية بالصواريخ

من المتخصص في الشوون العسكرية ان ذكر الباحث االمريكي انتوني كردز

السعودية والكويت والبحرين وقطر اعلنت قبل يومين من هجوم القوات العراقية علي 

 .ايران انها ستدعم صدام ماليا في حربه ضد ايران

اي بعد  4042سبتمبر  –ايلول  04وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية بتاريخ 

قرأت برقية من الملك السعودي خالد بن عبد  اسبوع من الحرب بان  اذاعة بغداد 

العزيز ارسلها الى صدام اعلن فيها عن وقوفه الكامل الى جانبه في حربه ضد ايران. 

كما نقلت وكالة انباء رويترز ان الملك خالد اتصل بصدام واعلن عن دعمه لحرب 

 . "العراق ضد ما وصفه " عدو العرب

تشرين االول الحكام العرب الى  –اكتوبر  4ي ودعا الرئيس االمريكي جيمي كارتر ف

دعم صدام حسين وقال: " اذا توسعت الحرب العراقية االيرانية ولم تنفع الوساطات 

النهاء الحرب ، فان على حلفاء الواليات المتحدة في منطقة الخليج الفارسي ان 

 " يدعموا العراق وان ال يبخلوا باي مساعدات مادية ومعنوية

 430حسين النقيب في كتابه " حزب البعث والحرب " المجلد االول ص وذكر خالد 

بان السعودية وضعت ميناء جدة تحت تصرف العراق وكانت السفن تحمل االسلحة 

الى العراق وقد فتحت السلطات السعودية طريقا بريا بين العراق والسعودية وكانت 

ما تم احداث خط انابيب الشاحنات تحمل االسلحة والمعدات الحربية الى العراق ك

  .لنقل النفط السعودي الى العراق

وذكر اللواء وفيق السامرائي مدير االستخبارات العسكرية العراقية  :" ان دول 

مليار دوالر لصدام . وكانت السعودية قد دفعت اكثر من  03الخليج )الفارسي( دفعت 
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ولوال دعم الدول نصف المبلغ . فالعراق لم يكن قادرا على مواصلة الحرب ، 

 ( . 40الخليجية له لكان قد هزم في السنة االولى من الحرب".)

الف برميل من النفط الى العراق وعندما كان العراق  032كما قدمت السعودية يوميا 

 . يعجز عن تصدير النفط كانت السعودية تبيع النفط باسم العراق وتدفع ثمنه لصدام

لسعودية جيمز الينر بان السعودية قدمت خالل وقال سفير الواليات المتحدة في ا

 .مليار دوالرمساعدات  لصدام في حربه ضد ايران 12الحرب 

 3وكانت طائرة سعودية قد اسقطت بمساعدة االواكس طائرة حربية ايرانية بتاريخ 

 .4041ايار –مايو 

ه بالكويت قدمت كل ما لديها من امكانيات مادية وتسليحية واعالمية لصدام في حر

دبابة بولندية الى  022ضد ايران ووضعت موانئها تحت تصرفه . وقد دخلت 

المواني الكويتية ومن هناك نقلت الى العراق . كما وضعت الكويت مطاراتها تحت 

  .( 40تصرف العراق لكي تقوم طائراته بقصف المواني النفطية االيرانية .)

بان الجيش  4042سبتمبر  –ايلول  0وكتبت صحيفة وال استريت جورنال بتاريخ 

 .الكويتي نقل اسلحة حربية ومعدات الى العراق خالل عدة ايام

بانها قدمت للعراق سبع مليارات دوالر  4044واعلنت الكويت في مارس ونوفمبر 

كمساعدات كما فتحت الكويت حدودها مع العراق لنقل االسلحة والمعدات العسكرية 

 .الىجيش صدام 

استخدم العراق جزيرتي وربه  4040قوط جزر مجنون سنة بعد عمليات خيبر وس

وبوبيان بموافقة السلطات الكويتية من اجل القيام بعمليات حربية. وقد طالب العراق 

  .الكويت بالجزيرتين وكانتا تحت تصرفه حتى انتهاء الحرب

سمحت الحكومة الكويتية بعد ان سيطرت ايران علي الفاو  للطائرات العراقية 

ور من اجواء الكويت والوصول الى جنوب الخليج الفارسي وقصف السفن بالعب

                                                             
 . .(وفيق السامرائي ،  حطام البوابة الشرقية ، والطريق الى الجحيم ، ص 430. .(82
 .خالد حسين النقيب ، حزب البعث والحرب، المجلد 4 ، ص 433 83
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االيرانية ، كما سمحت الحكومة الكويتية للطائرات العمودية  العراقية الستخدام 

 .اجوائها للهجوم على ايران

وقدمت الكويت خالل الحرب العراقية المفروضة خمسين مليار دوالر كمساعدات 

 .الى العراق

حسين الجميل الى الكويت حكومة وشعبا بان احتل الكويت وصادر ما وقد رد صدام 

كان في هذا البلد ونقل ما كان داخل االراضي الكويتية الى العراق واعتبر الكويت 

محافظة عراقية ، جزاًء لما قدمه امير الكويت وحكومته والكويتيين الى صدام حسين 

 المقبور. 

عراقية المفروضة على ايران بمليارات الملك حسين الذي استفاد من الحرب ال

الدوالرات ، وضع ميناء العقبة تحت تصرف صدام لنقل االسلحة والمعدات 

العسكرية الى العراق ووضع الملك حسين امكانات الجيش االردني تحت تصرف 

صدام ،  وشاركت القوات االردنية  في الحرب الى جانب قوات صدام . واعلن الملك 

ان بالده تقف  4042تشرين االول  –اكتوبر  1ارته للعراق في حسين في ختام زي

 . الى جانب العراق بكل امكانياتها

اشترى االردن مدافع بعيدة المدى للعراق من النمسا وزار الملك حسين العراق عدة 

مرات وحضر الى جبهات القتال واطلق صوب القوات االيرانية قذيفة مدفع ، وقد 

 الزيارة  كما شارك لواء اليرموك االردني في القتال ضد ايرانشاهد العالم فيلم هذه 

.  

الحكومة المصرية قدمت لصدام حسين كافة المساعدات في حربه ضد ايران . ووقع 

العراق عقدا مع مصر قدمت بموجبه مصر منتوجاتها من االسلحة والمعدات 

رب الى جانب العسكرية الى صدام وهدد النظام المصري ايران بالمشاركة في الح

 .صدام

وضع نظام مبارك كميات كبيرة  من االسلحة والمعدات العسكرية تحت تصرف 

عقدا بقيمة مليار دوالر تزود مصر العراق باالسلحة  4040صدام ووقع العراق سنة 
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مليار دوالر مع مصر لتزيده باالسلحة  0عقدا بقيمة  4043، كما وقع العراق سنة 

  .والمعدات

صري وعربي يعملون في العراق اثناء الحرب حتى يتفرغ  الشباب وكان مليونا م

 . العراقي في الحرب

 الواليات المتحدة تساعد ضباط النظام السابق للقيام بانقالب عسكري

دعمت الواليات المتحدة بعض ضباط الجيش االيراني وخاصة ضباط القوة الجوية 

ة االسالمية في التاسع من من انصار الشاه للقيام بانقالب عسكري ضد الجمهوري

من اجل اسقاط النظام االسالمي ولكن االنقالب العسكري تم  4042يوليو–تموز 

كشفه قبل تنفيذه والقي القبض على المتامرين الذين اتخذوا قاعدة نوجه بالقرب من 

 .مدينة همدان غرب ايران مقرا النطالقتهم ، واعدم العديد منهم

الفاشل باسم" انقالب نوجه ".كان الهدف من االنقالب وسمي االنقالب العسكري 

الهجوم على منزل االمام الخميني وقتله ، ومن ثم الهجوم على مطار طهران الدولي 

  . واعادة شابور بختيار الذي شكل حكومة بعد خروج الشاه من ايران الى طهران

 دخل في الحربقامت القوات االمريكية المتواجدة في منطقة الخليج الفارسي بالت

لصالح صدام وتجهيزه بانواع االسلحة والمعدات الحربية واغراقها لسفينة امداد 

من  04ايرانية باسم " ايران اجر"  بواسطة طائرتين عموديتين وقد قتل اثرها 

 . اخرين 01طاقمها وفقد اثنان وجرح 

زوارق كما قامت طائرات عمودية امريكية بعد اسبوعين من الحادث بالهجوم على 

تابعة لقوات حرس الثورة في مياه الخليج الفارسي ، كما قامت االساطيل االمريكية 

بقصف مدمرة ايرانية باسم " سهند " و قامت  طائرات امريكية بالهجوم على منشات 

 .نفطية ايرانية

  مدنية ايرانية االمريكان يسقطون  طائرة ركاب
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ة باسم فينسنس  باسقاط طائرة قامت مدمرة امريكي 4044يوليو   -تموز 0وفي 

ركاب ايرانية من طراز ايرباص في مياه الخليج الفارسي باطالق صاروخين 

راكبا متوجهة من بندر عباس الى دبي . ولم  002باتجاهها ، وكانت الطائرة تقل 

يعتذر الزعماء االمريكيون عن اسقاط الطائرة االمريكية بل قدموا نوط الشجاعة لقائد 

 .مريكية بسبب اسقاط الطائرة وقتل جميع ركابها وطاقمهاالمدمرة اال

وقد اعلن قائد المدمرة سايرز ديفيد كارلسون في مقابلة مع مجلة موسسة دراسات 

قضايا القوة البحرية االمريكية " بان الطائرة االيرانية اسقطت بدون اي سبب ، 

و كانت الطائرة واضاف : عندما قررت المدمرة اسقط الطائرة االيرانية في الج

تصعد في الجو ولم تكن في حالة هبوط ولم تكن المدمرة فينسنس معرضة لهجوم 

   ."طائرة الركاب االيرانية

  الواليات المتحدة تدعم جماعة مجاهدي خلق المعارضة

قدمت الواليات المتحدة دعما كبيرا لجماعة مجاهدي خلق التي شهرت السالح ضد 

لت مئات الشخصيات االيرانية واالف المواطنين داخل الجمهورية االسالمية واغتا

ايران والزالت  الواليات المتحدة تقدم المساعدات المادية والمعنوية الى هذه الجماعة 

االرهابية التي تتخذ من الدول االوروبية مقرا لنشاطاتها بعد طردها من العراق عقب 

 .سقوط نظام صدام

بتقديمهم المساعدات الى هذه المنظمة . وذكرت و اعترف المسوولون االمريكيون 

ان ريتشارد مورفي مساعد وزير  4041ابريل  01صحيفة الواشنطن بوست في 

الخارجية االمريكي اعتبر مجاهدي خلق قوة لها دور في ايران وان وزارة الخارجية 

  ."االمريكية علي اتصال بالمنظمة في واشنطن

عن المتحدث باسم وزارة الخارجية االمريكية  ونقلت اذاعة بي بي سي البريطانية

تشارلز ردمان قوله ان الواليات المتحدة علي اتصال بمجاهدي خلق للحصول على 

 .معلومات عن ايران

وكتبت صحيفة القبس الكويتية " بان اتصاالت عديدة تمت بين مسوولين امريكيين 

ة الماضية وحضرها ومسوولي منظمة مجاهدي خلق في واشنطن خالل االشهر الثالث
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ريتشارد مورفي مساعد وزير الخارجية االمريكي ومسوولين امريكيين مختصين في 

الشوون االيرانية." .واضافت الصحيفة ان ادارة الرئيس رونالد ريغان تهدف من 

وراء االتصال بمنظمة مجاهدي خلق الضغط على ايران لتتراجع عن مواقفها 

 ( 41) .المتشددة

عضوا في الكونغرس االمريكي طلبوا  040الواشنطن بوست " بان وكتبت صحيفة 

من الرئيس االمريكي جورج بوش دعم خطوات منظمة مجاهدي خلق السقاط النظام 

 ( 43) ".في ايران

وحضرت عضو الحزب الجمهوري في الكونغرس االمريكي ايلينا روزليتين في 

يونيو  –حزيران  02اجتماع النصار منظمة مجاهدي خلق في واشنطن بتاريخ 

واعلنت :" بان الطريق الوحيد لتغيير االوضاع في ايران هو تغيير الحكومة  4000

الدينية في هذا البلد ، انكم تعملون لتحقيق هدف صحيح  وهو اسقاط الحكومة 

 ". االسالمية

لقد دعمت االدارات االمريكية المتتالية منظمة مجاهدي خلق ، وال زالت الواليات 

تدعم هذه المنظمة . وقد خاطب جوزيف ليبرمان السناتور االمريكي السابق المتحدة 

اعضاء المنظمة بالقول : " انكم في الخط االمامي من الحرب ضد ايران ، انكم 

  ."ستحلون مكان الحكومة االيرانية ، وانكم املنا للمستقبل

 

 الواليات المتحدة تدعم منظمة بجاك االرهابية

ستخدم جميع امكانياتها منذ سقوط حكومة الشاه محمد رضا بهلوي الواليات المتحدة ت

من اجل االطاحة بنظام الجمهورية االسالمية االيرانية . وهي تدعم المنظمات 

االرهابية التي تحارب النظام االسالمي ومنها منظمة مجاهدي خلق ومنظمة بجاك او 

جموعة ب ك ك )حزب حزب الحياة الحرة لكردستان ايران .وهذه المنظمة فرع لم

                                                             
 صحيفة القبس الكويتية بتاريخ 0 أيار - مايو 4047 84
 صحيفة الواشنطن بوست في 1 تشرين الثاني -نوفمبر 4000 85
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العمال الكردي التركي ( وتتخذ هذه المنظمة جبال قنديل العراقية مقرا لها تشن منها 

  . هجماتها ضد القوات االيرانية. ويراس المنظمة عبد الرحمن حاجي احمدي

م واقامت المنظمة دورات تدريبية لـ  0221بدات منظمة بجاك نشاطها في ربيع 

سة اشهر في مقر هارون الواقع في جبال قنديل في من اعضائها لمدة خم 022

سبتمبر من نفس العام عقدت موتمرا حضره  –ايلول  44كردستان العراق.  وفي 

من اعضائها وشارك في الموتمر عثمان اوجالن الذي اعلن تشكيل المنظمة  402

 ( . 41).وضرورة نشاطها في كردستان ايران

ذ تاسيسها ، فقد كتبت صحيفة " حريت"  الواليات المتحدة دعمت منظمة بجاك من

التركية  نقال عن رئيس المنظمة حاجي احمدي القول:" الجنراالت االمريكان لهم 

عالقات جيدة مع بجاك . انني احمل الجنسية االلمانية ، الحكومة االلمانية على علم 

 . بنشاطاتي وانني اقود منظمة بجاك من منزلي في مدينة كولن االلمانية

 0221س منظمة بجاك عبد الرحمن حاجي احمدي زار واشنطن في صيف رئي

واعلن اثر هذه الزيارة:" من المصلحة  ان تساعد الواليات المتحدة منظمة بجاك ، 

الن بجاك ابرزت رغبتها في التعاون مع القوى الديمقراطية في ايران، الن الهدف 

 ." ين في ايرانمن هذا التعاون ايجاد ائتالف موسع لمعارضة رجال الد

عن مسوول كردي عراقي القول " ان ( 47)ونقلت صحيفة لوموند ديبلماتيك الفرنسية 

منظمة بجاك لها قواعد في كردستان العراق وتقوم بهجمات على ايران وهي تحظى 

  "بدعم سري من الواليات المتحدة االمريكية

ما ان يدعم منظمة "  ان على الرئيس باراك اوبا(44)وكتبت  صحيفة واشنطن تايمز 

بجاك ، وفي الوهلة االولي عليه ان يحذف اسم المنظمة من القائمة السوداء 

للمجموعات االرهابية ، حتى يتمكن اعضاء هذه المنظمة القيام بنشاطاتهم في 

                                                             
 .(مداخالت، ج 1 ، ص432 86
 صحيفة لوموند ديبلماتيك الفرنسية في االول من اكتوبر 0227 م 87
 صحيفة واشنطن تايمز في نيسان - ابريل  0244 88
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الواليات المتحدة ، ان بجاك قامت بدور كبير في االحداث التي اعقبت االنتخابات 

 . (40م" .) 0022الرئاسية في ايران سنة 

 االمريكيون يدعمون مجموعة جند هللا 

ان احد مخططات السي اي ايه ضد ايران منذ الثورة االسالمية اثارة الخالفات 

الطائفية بين المذاهب االسالمية وبالتالي توجيه ضربات الى الفكر الشيعي ، ويقول 

ي الشيعة فمايكل برانت المساعد السابق لرئيس السي اي ايه وعضو قسم معرفة 

 022السي اي ايه : ان الواليات المتحدة في عهد الرئيس جورج بوش خصصت 

 . مليون دوالر للعمل ضد الفكر الشيعي

وقال في هذا الصدد:" ان أحد  مخططات السي اي ايه تنظيم افراد لهم خالف عقائدي 

اد فرمع الشيعة ، يجب ان نطرح من جديد فكرة ان الشيعة كفرة وعلينا ان نجمع اال

الجهلة وننظمهم وعندما يصلون الى مجموعة يمكن ان يشكلوا طابور خامس لنا 

 ."عندها نعدهم لبدء كفاح مسلح ضد الشيعة من اجل تشويه سمعتهم لدى العامة

السي اي ايه شكلت مجموعة ما يسمي بجند هللا في  منطقة سيستان وبلوشستان شرق 

 .ودعمته للقيام بعمليات مسلحةايران بقيادة االرهابي عبد المالك ريغي 

وكتبت صحيفة كريستين ساينس مونيتور تقريرا كشفت فيه عن لقاء تم بين جنرال 

.وقالت الصحيفة " ان عبد الحميد ريغي  0221امريكي وقائد هذه المجموعة سنة 

شقيق عبد المالك ريغي اعلن في مقابلة مع قناة الجزيرة بان جنراال امريكيا جاء الى 

للقاء عبد المالك ريغي وقال له انه يجب ان يوسع عملياته  0221اباد في اسالم 

المسلحة خارج حدود سيستان وبلوشستان وحتى تنفيذ عمليات في طهران وقد قال له 

عبد المالك :" اذا قدمتم لنا المال والمعدات الكافية ، فاننا سنقدر على تنفيذ مثل هذه 

 ."العمليات

يك الرئيس السابق الركان الجيش الباكستاني ان قرية "مند" وقد قال الجنرال اسلم ب

كانت المكان الذي يلتقي فيه اعضاء مجموعة جند هللا مع االمريكيين ، وكانت 
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المساعدات االمريكية لجند هللا تاتي عن طريق مينائي "كوت كلمت " و" جيواني " 

 . الباكستانيين

ان وبلوشستان االيرانية ضد قوات نفذت مجموعة جند هللا عمليات في منطقة سيست

حرس الثورة وقتلت العديد منهم كما اسرت مجموعة من االيرانيين وعرضت فيلما 

 . عن اعتقالهم

شكل عبد المالك ريغي مجموعات لتهريب المخدرات وزودها باجهزة ومعدات مثل 

مدافع مضادة للجو واجهزة اتصاالت حديثة وسيارات من طراز حديث وكانت تتردد 

 .بين ايران وباكستان وافغانستان

دعمت السي اي ايه مجموعة جند هللا وزودتها بالمال والسالح . وكتبت صحيفة 

مليون دوالر لجماعة  122بان االمريكيين قدموا  0227الغارديان البريطانية سنة 

  .عبد المالك ريغي

ارية في بعملية انتح 0220مايو  -ايار 04قام احد اعضاء مجموعة ريغي بتاريخ 

من المصلين  03مسجد علي بن ابي طالب في مدينة زاهدان االيرانية وقتل اثرها  

 .بجروح 402واصاب 

واخيرا تمكنت وزارة االستخبارات االيرانية من القاء القبض على عبد المالك ريغي 

اثناء توجهه الى قاعدة ماناس في غرقيزستان للقاء  0242فبراير –شباط  00في 

بروغ مساعد باراك اوباما .  وقد اعدم ريغي جزاًء لما قام به من جرائم ريتشارد هال

  .ضد المواطنين في منطقة سيستان وبلوشستان

 

 السي اي ايه تدعم مجموعة )تندر( 

قدمت السي اي ايه مساعدات الى مجموعة ارهابية تسمى"جمعية ايران الشاهنشاهية 

 . ارهابية داخل ايران" وجناحها العسكري " تندر"  للقيام بعمليات 
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فقد قامت هذه المجموعة بعملية ارهابية في مدينة شيراز )جنوب ايران ( وفجرت 

وقتلت وجرحت العديد من المصلين . وقد القت  0224حسينية رهبويان وصال سنة 

وزارة االستخبارات االيرانية القبض على المجموعة التي قامت بالتفجير .كما القت 

مجموعة كانت تقوم بصنع  قنابل  في غرفة في فندق جهان في  الوزارة القبض على

 . طهران لزرعها في مناطق من العاصمة

وقد فجر  احد اعضاء المجموعة نفسه اثناء دخوله مرقد االمام الخميني في جنوب 

حيث قتل واصيب سبعة من الزوار بجروح  0220يونيو  –حزيران  02طهران في 

بعمليات ارهابية في مختلف مناطق ايران ومنها مرقد  .كما حاولت المجموعة القيام

 . السيدة معصومة في مدينة قم ومبنى مجلس الشوري االسالمي )البرلمان (
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 1+5المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة الفصل السابع : 

بدأت بعد انتخاب حسن روحاني  4+3المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة 

 03وقد شكل روحاني  حكومته في  0240حزيران يونيو  40رئيسا اليران في 

يونيو  واختار محمد جواد ظريف وزيرا للخارجية ، ليبدأ ظريف –حزيران 

) الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا  4+3مفاوضات طويلة األمد مع مجموعة 

فرت عن اتفاق بين شهرا اس 00والصين وروسيا باالضافة الى المانيا ( استغرقت 

وكان الرئيس حسن روحاني قد  حول انهاء الملف النووي. 4+3ايران ومجموعة 

الى  0220أكتوبر  1تولى منصب كبير المفاوضين النوويين في إيران في الفترة من 

بالبرنامج النووي ، وهي الفترة التي شهدت ذروة االهتمام الدولي 0223آب من  43

 .الوكالة الدولية للطاقة الذريةاللهجة من قبل  ؛ واعتماد قرارات شديدةاإليراني

وأعلن روحاني بعد فوزه أنه ينوي أن يتواصل بشكل إيجابي مع العالم، ويجري 

بشأن البرنامج النووي لبالده، بعد أن قوبلت النزعة " نشطة أكثر" مفاوضات 

التصادمية ألحمدي نجاد بإخضاع البالد لعقوبات دولية، وتعريضها لتهديدات 

 .ل والواليات المتحدةعسكرية من إسرائي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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دورا كبيرا في انجاح المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة  ت سلطنة عمان لعب

3+4. 

. 0223حتى عام  4040عمل روحاني أميناً للمجلس األعلى لألمن القومي من عام 

، ألقى روحاني خطاباً أمام المجلس األعلى للثورة الثقافية، 0221وفي خريف عام 

تحديات التي تواجه إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف ال"بعنوان 

. في ذلك الخطاب، قال روحاني إن إيران ليست بحاجة إلى أسلحة نووية". النووي

ك في لم نرد قط التحر.. فيما يتعلق بتصنيع قنبلة نووية: "وقال روحاني في خطابه

وهذه . اتنا الخاصة بدورة الوقودهذا االتجاه، ونحن لم نطور بشكل كامل بعد قدر

 ".بالمناسبة مشكلتنا الرئيسية

لكنه تحدث عن نوع من سياسة الواقع النووي، إلجبار الغرب على القبول بقدرات 

التخصيب اإليرانية، كما أشار بشكل إيجابي إلى نجاح باكستان في امتالك أسلحة 

، ورأى العالم أن (النووي)إذا جاء اليوم وأكملنا دورة الوقود : "وقال روحاني. نووية

 ".ما من خيار آخر أمامه، وأننا نمتلك بالفعل التكنولوجيا، سيتغير الموقف
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العالم لم يكن يريد لباكستان أن تمتلك قنبلة ذرية، أو أن تمتلك البرازيل : "واستطرد

الم لبرازيل دورة الوقود، وبدأ العدورة الوقود، لكن باكستان صنعت قنبلتها وامتلكت ا

 ".مشكلتنا هي أننا لم نحقق أياً منهما، لكننا نقف على العتبة. يعمل معهما

كما ناقش روحاني قرار إيران اخفاء أنشطتها النووية في أواخر الثمانينات 

والتسعينات، حين كانت تعتمد على شبكة سرية للحصول على تكنولوجيا التخصيب 

 .عبد القدير خانت براعي البرنامج النووي الباكستاني النووي، ارتبط

 .في العلنلم يكن من المفترض أن يحدث هذا . كانت النية اإلخفاء: "وقال روحاني

لكنه أضاف أنه ". لم نكن نود أن نعلن كل هذا. لكن على أي حال الجواسيس كشفوه

مع إعادة النظر إلى الوراء، كان من األفضل عدم إخفاء األنشطة النووية، وأنه إذا 

لم نكن لنواجه أي مشكلة اآلن، أو أن مشاكلنا "كانت إيران كشفت عنها من البداية 

 ".كانت أقل مما هي اآلن

وتحدث روحاني ــ الذي انتقد في سنوات الحقة ميل أحمدي نجاد لتبني سياسة 

لمصلحة استراتيجية هادئة ومحسوبة  0221تصادمية في القضية النووية ــ في عام 

وأوصى بقبول تجميد التخصيب الذي طرح خالل المفاوضات مع . مع الغرب

 .بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإنهائه في نقطة ما

ن الرئيس االمريكي باراك اوباما قد بعث برسالة الى الرئيس االيراني حسن وكا

اعرب فيها عن استعداد بالده لتقديم مرونة فيما يخص  0240ايلول  40روحاني في 

العقوبات المفروضة على ايران مقابل تعاون ايران لحل االزمة النووية وتعاونهامع 

 المجتمع الدولي .

حاني اجتماعات الجمعية العامة لالمم المتحدة في وقد حضر الرئيس حسن رو

واجري الرئيسان روحاني واوباما اتصاال هاتفيا في  0240نيويورك في ايلول 

.  وتبادال وجهات النظر حول البرنامج النووي  4070نيويورك وهو االول منذ  

 االيراني.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86
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 محمد جواد ظريف وجون کيری 

جرت اول جولة من المفاوضات بين ايران ومجموعة  0240تشرين االول  41وفي 

 في جنيف واتفق الجانبان على استئنافها في تشرين الثاني من نفس العام.  3+4

عن استعدادها للتعاون من أجل حل  0240تشرين الثاني  44اعلنت ايران في  

القضايا التي تضمنها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسماحها للمراقبين الدوليين 

باالشراف على مصنع انتاج المياه الثقيلة في مفاعل "اراك" .طلب الرئيس االمريكي 

س دعم الجهود الرامية للوصول الى اتفاق مع تشرين الثاني من الكونغر 41في 

 ايران حول برامجها النووي. 

على اتفاق حول  4+3وقعت ايران ودول 0240نوفمبر –تشرين الثاني  01وفي 

تجميد مؤقت النشطة ايران النووية ، حيث وفر االتفاق ومدته ستة اشهر لالطراف 

 ل وبعض اعضاء الكونغرساسرائي.زمنا كافيا للوصول الى اتفاق نهائي ، ورفضت 

 االتفاق النووي. 

وقع الجانبان على االتفاق الموقت حيث دخل   0241يناير–كانون الثاني  02وفي 

في نوفمبر حيز التنفيذ وقد افرج الغرب مقابل ذلك جزًء من حسابات ايران وسمح 

 01مدد االتفاق المبدئي أربعة أشهر وفي  0241تموز  44لها باعادة تحويلها. وفي 

أشهر  ريثما يتم التوصل الى اتفاق نهائي ،  7تشرين الثاني مدد االتفاق المؤقت  

اذار  04لتوصل الى اتفاق نهائي في موعد أقصاه لواعلنت االطراف عن اتفاق 

 .0243والتوقيع على اتفاق نهائي في االول من تموز 
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 وبي السابقةوزراء خارجية ايران والدول الست ووزيرة خارجية االتحاد االور

 

جولة جديدة من  4+3بدأ ممثلو ايران ومجموعة  0243كانون الثاني   43وفي 

بدأ  0243شباط  44المحادثات في جنيف واستمرت االجتماعات ثالثة ايام .وفي 

جولة جديدة من المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا  4+3ممثلو ايران ومجموعة 

اجتماعا في مدينة لوزان  4+3مثلو ايران ودول اذار عقد م 47ولمدة يومين. وفي 

 ادثات ثالثة أيام .حالسويسرية وعلقت الم

اذار شارك ممثلو ايران ودول  00اذار في لوزان وفي  03واسؤنفت المفاوضات في 

اعلن ممثلو ايران  0243نيسان  0على مستوى وزراء الخارجية .وفي  3+4

صل الى اتفاق مبدئي )اطار(   حول في لوزان السويسرية عن التو 4+3ومجموعة 

 الخطوط الرئيسية وقرروا صياغة  مسودة االتفاقية والتوقيع على النص النهائي . 

الى اتفاق مبدئي حول البرنامج  4+3توصلت ايران ودول  0243حزيران  02وفي 

اعلن في العاصمة النمساوية فيينا عن  0243تموز  41النووي االيراني .وفي 

ت منسقة السياسة الخارجية لالتحاد االوروبي أالنهائي بين الجانبين وقراالتفاق 

فيديريكا موغريني ووزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف بيان مشترك 

 باللغتين االنجليزية والفارسية بشأن االتفاق.
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 ا محمد جواد ظريف وفيديريكا موغريني يعلنان االتفاق النووي في فيين

( ) الواليات المتحدة وبريطانيا 4+3ن و مجموعة القوى العظمى ) ابرمت ايرا

في فيينا اتفاقا  0243يوليو  –تموز  41وفرنسا وروسيا والصين ، والمانيا (  يوم 

شهرا من المفاوضات المكثفة،  00تاريخيا حول البرنامج النووي االيراني، بعد 

 بات الدولية المفروضة علىبهدف ضمان طبيعته السلمية البحتة، مقابل رفع العقو

 طهران بصورة تدريجية.

وقد رحب العالم وخاصة الواليات المتحدة والدول االوروبية وحتى دول الخليج 

بهذا االتفاق . وكان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهووعدد من الفارسی 

 اعضاء الكونغرس االمريكي  المعارضين  الوحيدين  لهذا االتفاق .

اإليرانيون في وضع مريح، عبَّر عنه الرئيس حسن  أفي الداخل االيراني فقد بد اما

فيينا، وأعاد التأكيد عليه المفاوضون « إنجازات»روحاني الذي جدد التأكيد على 

النوويون، وفي طليعتهم وزير الخارجية جواد ظريف، والذين استُقبلوا استقبال 

ي التفاوض الشاقة، في حين كان المرشد األبطال لدى عودتهم الى طهران بعد ليال

 االعلى للجمهورية علي خامنئي، يحذر من غدر بعض دول التفاوض الغربي. 

ولكن التيار المحافظ في ايران عارض بشدة االتفاق واعلن بانه سيدرسه في البرلمان 

ويظهر محاسنه ومساوءه ، ولكن بحسب المعتدلين واالصالحيين في ايران فان 

موقف المحافظين تمليه عليهم مصالحهم التي ستتضرر نتيجة رفع العقوبات عن 
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ويبدو ان معارضة المحافظين سوف لن  ايران واسئناف العالقات مع البلدان الغربية.

تؤثر على التوقيع على االتفاق ، الن مرشد ايران قد قبل االتفاق مع انه حذر من غدر 

بعض الدول الغربية .فمعارضة المحافظين لالتفاق تاتي من خشيتهم من ان يوجه 

تنفيذ االتفاق ضربة كبيرة لمصالحهم داخل ايران ويضعف موقفهم وبالتالي من 

ممكن أن يخسروا مواقعهم  في مراكز القرار في ايران وخاصة في البرلمان الذي ال

 يسيطرون عليه .

ويبدو ان االتفاق قد انطلق والشعب االيراني يريد ان يقطف ثمرات هذا االتفاق كما 

وعد بذلك الرئيس حسن االيراني روحاني ويأمل الشعب ان ترفع العقوبات وتعود 

 عي وان تزال الخالفات مع الدول الكبرى وجيرانها.ايران الى الوضع الطبي

المسؤولون االيرانيون مصممون على تنفيذ االتفاق بحذافيره وهم كما يبدو صادقون 

فيما يوعدون وتصريحاتهم حول ضرورة التعاون مع دول العالم وخاصة جيران 

 نمرتابون منهم ، ولكالفارسی ايران تصريحات صادقة مع ان بعض دول الخليج 

الواقع ينبيء بوجود حسن نية عند االيرانيين ، وهم يريدون أن ينهوا كل االزمات 

 الماضية والطارئة بينهم وبين جيرانهم .

 أبرز بنود االتفاق النووي بين ايران والغرب

م  التوصل إلى  0243يوليو  –تموز  41أعلنت إيران والقوى العالمية الست يوم 

برنامج إيران النووي في مقابل تخفيف عقوبات اتفاق يجري بموجبه تقليص 

 :مفروضة عليها، وفيما يلي أبرز المالمح الفنية لالتفاق

أوالً: أجهزة الطرد المركزي : تماشياً مع اتفاق اإلطار الذي جرى التوصل إليه في 

نيسان )أبريل( ، وافقت إيران على تشغيل نحو خمسة آالف جهاز  من طراز "آي 

 .جهاز مثبت بالفعل لتخصيب اليورانيوم لمدة عشر سنوات 1422" من أصل 4-آر

وهذا أقل من نصف قدرة التشغيل الحالية إليران. وقال تقرير لـ "الوكالة الدولية 

ألف جهاز  02إن إيران تملك نحو  0243للطاقة الذرية" في منتصف أيار )مايو( 

 .طرد مركزي مثبت كانت تستخدم منها عشرة آالف تقريباً 

، 0240ياً: المخزونات :منذ اتفاق اإلطار األول الذي جرى التوصل إليه في ثان

توقفت إيران عن تخصيب اليورانيوم الذي تتجاوز درجة نقائه االنشطارية خمسة في 



175 
 

المئة. وعادة ال تستخدم درجة أعلى من هذه في محطات الطاقة النووية. وقامت أيضاً 

خرى لمخزونها من اليورانيوم المخصب "بخفض تركيز" أو أجرت عمليات معالجة أ

 .في المئة 02بنسبة 

في  02في المئة إلى نقاء بنسبة  02وترى الدول الغربية الخطوة، من نقاء بنسبة 

 .المئة، وهو المطلوب إلنتاج قنبلة صغيرة نسبياً 

ووفق التقرير األحدث لـ "الطاقة الذرية" عن نشاطات إيران النووية، فإن مخزونها 

كيلوغراماً في نهاية حزيران )يونيو(  7307رانيوم منخفض التخصيب بلغ من اليو

 022الماضي. وبموجب االتفاق النهائي، فإن إيران مطالبة بتقليل هذه المخزون إلى 

 .المقبلة 43في المئة خالل السنوات الـ  0617كيلوغرام بنقاء 

 .إلى الخارج وسيخفض تركيز بقية المخزون إلى يورانيوم عادي أو سيجري شحنه

ثالثاً: زمن إنتاج الوقود النووي : يقول ديبلوماسيون غربيون كبار أن حساب زمن 

إنتاج وقود نووي كاف لصنع سالح نووي هو شيء مرن. فهناك متغيرات تشمل ما 

إذا كانت المنشآت النووية على تواصل مباشر مع اإلنترنت، وما إذا كانت عملية بناء 

ما إذا كان تحويل غاز اليورانيوم إلى معدن مشتملة في هذه قنبلة نووية حقيقية، و

العملية الحسابية. وتقول الواليات المتحدة إنه بموجب االتفاق، فسيكون زمن إنتاج 

الوقود في إيران سنة واحدة لمدة عشر سنوات على األقل. وقال وزير الخارجية 

نتاج "مهماً" للسنوات الفرنسي لوران فابيوس إنه بعد العقد األول سيظل زمن اإل

 .الخمس التالية

ووفق المسؤول السابق في "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" أولي هاينونين والخبير في 

 03مجال الطاقة سايمون هندرسون، فإن صنع عبوة ناسفة نووية تحتاج إلى 

في المئة، وإلى مصنع  02كيلوغراماً على األقل من يورانيوم مخصب بنسبة 

وحدة فصل سنوياً. ويقول خبراء نوويون إن جهاز  3222ستطيع إنتاج تخصيب ي

 .وحدة فصل سنوياً  4إلى  264" له قدرت على إنتاج 4-الطرد المركزي "آي.آر

رابعاً: البحوث والتطوير: ويسمح االتفاق إليران بإجراء البحوث والتطوير باستخدام 

-" و"آي آر3-" و"آي آر1-آرنماذج أجهزة الطرد المركزي األكثر فاعلية مثل "آي 

" لمدة عشر سنوات من دون السماح لها بمراكمة اليورانيوم 4-" و"آي آر1

المخصب .ومن المرجح أن يقول منتقدو االتفاق أن السماح إليران باإلبقاء على 
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أجهزة الطرد المركزي يعني احتفاظها بالقدرة على التعجيل في تسريع نشاطات 

 .التخصيب

د العسكرية المحتملة :وبمقتضى خريطة الطريق التي وقعت مع خامساً: األبعا

"الطاقة الذرية" إلى جانب االتفاق السياسي، فستصدر الوكالة تقريراً نهائياً في شأن 

(ويعد ذلك أحد شروط تخفيف 0243أسلحة الدمار الشامل بحلول نهاية العام الحالي )

لناس بها في إيران. وقال مدير العقوبات، وهي قضية ربما يكون من العسير إقناع ا

 ."الطاقة الذرية" إن مثل هذا التوقيت واقعي إذا أبدت طهران تعاوناً 

وكان مسؤولون إيرانيون رفضوا علناً دخول مراقبين دوليين إلى مواقع عسكرية، في 

وقت طلبت فيه الوكالة مراراً وصول المراقبين إلى موقع "بارشين" ، حيث تريد 

ف بأن إيران أجرت تجارب. وتهدف الزيارة إلى تقيييم تفاعل مواد التحقيق في مخاو

 .معينة في ظل ضغط هائل، مثل الذي يشكله تفجير نووي

سادساً: إعادة فرض العقوبات : وضعت آلية ما يعرف بإعادة فرض العقوبات، 

لتهدئة مخاوف من أن تستغل إيران الموقف للتخلي عما تعهدت به في االتفاق ما أن 

العقوبات. وفي هذا الجزء، سيعاد وبصورة آلية فرض العقوبات إن لم تلتزم  ترفع

يوماً بموجب االتفاق،  13إيران باالتفاق . لكن إعادة فرض العقوبات ستتأخر لمدة 

وستظل اآللية مفروضة لعشر سنوات على األقل. ويرجح تعرض هذا الجزء 

 .النتقادات كبيرة من المعارضين

ك" الذي يعمل بالماء الثقيل :يمكن للمفاعالت التي تعمل بالماء سابعاً: مفاعل "أرا

الثقيل، والتي بدأت إيران تشييده في منطقة "أراك" إنتاج كميات من البلوتونيوم 

تصلح لالستخدام في األسلحة. وبموجب االتفاق، وافقت إيران على تحويل المفاعل 

صب وصوالً إلى إنتاج قنبلة. وسيبحيث تنتزع منه القدرة في التعامل مع البلوتونيوم 

 .األسمنت في الجزء األساسي من مفاعل "أراك" ليتوقف تشغيله

ثامناً: الشفافية : وافقت إيران على تطبيق ثم إقرار البروتوكول اإلضافي لـ "الطاقة 

الذرية" على اتفاق الضمانات الشاملة الخاصة بها. وسيوفر هذا للوكالة قدرة ملزمة 

ول، لكنه لن يسمح لها بإجراء عمليات تفتيش في أي مكان وفي أي أكبر على الوص

 .وقت تشاء، بل سيكون عليها طلب إذن مسبق
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لتلزم بإبالغ الوكالة بأي خطط إلنشاء  064ووافقت إيران كذلك على تطبيق المادة 

 .منشآت نووية

مج برناتاسعاً: حظر على األسلحة : سيبقى حظٌر على تجارة عناصر قد تساهم في 

سنوات. وسيقام الحظر لخمس سنوات على  4إيران للصواريخ "الباليستية" قائماً لـ

 .نقل أنواع محددة من األسلحة الثقيلة .

 

 فيينا مع ايران يةمجلس األمن يصادق باالجماع على اتفاق

 

 مجلس االمن الدولي

بعد اسبوع من االعالن عن اتفاق فيينا النووي بين الجمهورية االسالمية االيرانية 

 02والدول الست الكبرى ، تبنى مجلس االمن الدولي في جلسته المنعقدة يوم االثنين  

، وباالجماع ، دون اي معارض او ممتنع ، اتفاق فيينا في قرار   0243يوليو –تموز 

يتم بموجبه الغاء كافة اشكال الحظر المفروض على  ، ينتظر ان 0004تحت الرقم 

ايران خالل السنوات الماضية فيما اشاد مندوبو الدول االعضاء بمجلس االمن 

 . بالقرار المذكور

وجاء قرار مجلس االمن بعد مناقشة اعضائه خطة العمل المشترك الشاملة التي 

ا الكبرى التي اعلن عنه تشمل حصيلة المفاوضات النووية بين ايران و الدول الست

 ..0243تموز  41في فيينا يوم  

و يعد التصديق علي هذا القرار ، أحد المراحل المفصلية في تاريخ برنامج إيران 

النووي السلمي ، و هو اول خطوة لتنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة لتسوية االزمة 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.al-vefagh.com/File/File/83234&imgrefurl=http://www.al-vefagh.com/News/73527.html&h=777&w=1166&tbnid=944-FXQf3odiAM:&docid=GryR--aKlaL5bM&ei=ELofVsHtOYXcUabeoPAN&tbm=isch&ved=0CEgQMygSMBJqFQoTCMG1lOfZxMgCFQVuFAodJi8I3g
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يراني وبالتالي رفع عاما بشان البرنامج النووي اال 40المفبركة التي استمرت 

 العقوبات الظالمة عن ايران. 

 الموقف االمريكي من ايران بعد االتفاق النووي 

،في  4+3بعد أكثر من ستة اشهر من بدء تنفيذ االتفاق النووي بين ايران ومجموعة 

،  ال زال االتفاق لم ينفذ بحذافيره من وجهة نظر ايران  0241كانون الثاني يناير  41

الواليات المتحدة لم تنفذ  بما وعدت به من الغاء العقوبات على ايران بذريعة ، الن 

عدم التزام ايران بنص االتفاق ، بل ان الكونغرس االمريكي وضع عقوبات جديدة ضد 

ايران بطرح حجج متعددة من بينها مزاعم بدعم إيران لإلرهاب، وزعزعة االستقرار 

 وبرنامج الصواريخ الباليستية..اإلقليمي، وانتهاكات حقوق اإلنسان، 

يُذكر أنه في غضون أسابيع من تنفيذ االتفاق النووي ، دعا المسؤولون اإليرانيون 

واشنطن إلى طمأنة البنوك األوروبية بأنه أصبح بإمكانها أن تعاود التعاون مع إيران. 

شدد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف على  0241شباط/ يناير  1وفي 

نحن بحاجة إلى “في لندن قائالً: ” معهد تشاتام هاوس“لفكرة التالية أمام جمهور ا

ضمانات واضحة ودقيقة بأنه يمكن للبنوك إجراء أعمال تجارية مع إيران. وآمل أن 

 .”نحصل عليها بسرعة ، ألنه إذا لم يتم ذلك فسنواجه مشكلة على صعيد التنفيذ

اق ، الن االتف ها سيكون مضرا لمصالحلمتحده ، من جانب الواليات اان الغاء االتفاق 

لم توقعة الواليات المتحدة وحدها بل وقعته خمس دول اربع منها اعضاء في مجلس 

االمن وثالثة حليفة للواليات المتحدة ، اضافة الى ذلك فان قرارمجلس االمن الدولي  

اقضا انه يعد نيضمن تنفيذ االتفاق وكل طرف ينقض االتفاق النووي  ف  0004رقم  

لقرار مجلس االمن الدولي .وعلى هذا فانه يمكن التنبؤ بان الرئيس المقبل حتى ولو 

كان جمهوريا سيواصل سياسة اوباما في تنفيذ االتفاق ، ولكن ربما يشدد الضغوط 

والعقوبات على ايران بذريعة تجاربها  الصاروخية ودعم مايسمى باالرهاب ونقض 

 حقوق االنسان .

طار تبريره رفض التصديق على االتفاق، قدم ترامب الئحة طويلة من االتهامات ضد في إو

إيران؛ تتضمن دورها بوصفها دولة راعية لإلرهاب، وتطويرها ونشرها لصواريخ تهدد 
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والبحر األحمر. هذا الفارسی الواليات المتحدة وحلفائها في المنطقة، وتهدد المالحة في الخليج 

مع كوريا الشمالية في شراء تكنولوجيا الصواريخ وتطويرها. ويرى ترامب فضالا عن التعاون 

لم يعالج أياا من تلك القضايا، وأن الئحة االتهامات الموجهة إليها  االتفاق النووي مع إيران نأ

ا ما دفع الواليات المتحدة على مدى سنوات إلى تشديد العقوبات االقتصادية عليها.  هي تحديدا

رفع العقوبات من هنا، فإن "خطة العمل الشاملة المشتركة" التي جرى التوصل إليها ، مقابل 

االقتصادية والمصرفية المفروضة على إيران بعد التأكد من وفائها بالتزاماتها بموجب االتفاق، 

"دعم إيران لإلرهاب". ولكن هذا  لم تشتمل على تفاهمات معها حول ما تصفه واشنطن بـ

ا هو األساس الذي قام عليه االتفاق )بإصرار إيراني(؛ أي الفصل بين هذه الق ضايا تحديدا

ا لالتفاق.  ومسألة منع التسلح النووي الذي أصبح وحده موضوعا

وبحسب مقاربة ترامب، فإن هذا االتفاق الذي يعزز اإلجراءات والضمانات الرقابية الصارمة 

ا على مستوى تخصيب اليورانيوم  على النشاطات والمنشآت النووية اإليرانية ويضع قيودا

لمركزي التي تملكها إيران، فضالا عن فرض رقابة صارمة والبلوتونيوم ويحدد أجهزة الطرد ا

برای الواليات  على نشاطاتها ومنشآتها النووية، بما فيها بعض المنشآت العسكرية، ليس كافياا

فهو ال يشمل منع إيران من تطوير الصواريخ الباليستية وإطالقها، كما أنه يسمح  المتحدة ،

انيوم، وتحديد أعداد أجهزة الطرد المركزي خالل فترة إليران بالتحرر من قيود تخصيب اليور

ا، في حين ينص االتفاق على موافقة طهران على عدم  تراوح ما بين عشرة وخمسة عشر عاما

ا، واستمرار عمليات التفتيش القوية  51بناء أي منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة  عاما

ا.عاما  51لسلسلة تعدين اليورانيوم وتخصيبه لمدة   

ويريد ترامب أال يكون هنا أي سقف زمني اللتزامات إيران تلك؛ بمعنى أن تكون مطلقة 

وأبدية. بناء على التقويم السابق، فإن ترامب يجد أن االتفاق النووي مع إيران الذي فاوضت 

ألقى للنظام اإليراني حبل نجاة سياسي ،  "سيء"حسب زعمه عليه إدارة باراك أوباما، 

ام الضغوط المحلية جراء العقوبات االقتصادية الدولية التي كان النظام على واقتصادي أم

ترامب أن االتفاق أفرج عن مئة مليار يزعم وشك "االنهيار التام" جراءها، كما قال. كما 

دوالر مجمدة إليران، يجري استخدامها في "تمويل اإلرهاب" وتطوير برنامجها النووي، 

، وعمليات تفتيش ضعيفة تقوم فقط بتأخير حصول إيران على وذلك مقابل قيود غير صارمة

ا.  األسلحة النووية، ال منعه. كما اتهم إيران بأنها خالفت "روح" االتفاق مرارا

 

https://www.ultrasawt.com/search/node/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 من االتفاق النووی  نسحابلالدونالد ترامب ذرائع الرئيس االمريکی 

إذا لم تلتزم إيران جملة ، فإنه هدد بذلك، النووی  الرئيس األمريكي من االتفاققبل انسحاب 

جديدة من الشروط. وعملياا كان ترامب يرغب في االنسحاب من االتفاق، إال أن موظفيه 

ا وزيري الخارجية والدفاع ريكس تيلرسون وجيمس ماتيس، إضافة إلى  الكبار، وتحديدا

 مستشاره لألمن القومي هربرت ماكماستر، حذروه من مغبة ذلك، وطرحوا عليه في المقابل

صيغة بديلة تقوم على إعالن رفضه االتفاق، من دون الخروج منه مباشرة. ونصحوه باالكتفاء 

في المرحلة الراهنة بوضع شروط إضافية ينبغي إليران التزامها، فإن لم تفعل يمكن للواليات 

المتحدة حينها االنسحاب من االتفاق ولوم إيران. وبحسب تيلرسون، ستكون هذه محاولة 

ا، لم يكن االنسحاب أميركية " إلصالح االتفاق ]...[ فإن لم ننجح فقد ننتهي خارجه". وعملياًّ

 ممكناا.

تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  ، اکدت  النسحاب األحادي المباشر من االتفاقوقبل ا

،  التزام إيران نصوص 5+1فضالا عن حلفاء الواليات المتحدة األوروبيين، أعضاء مجموعة 

، وأعلنوا معارضتهم محاوالت الواليات المتحدة المسَّ به. بل إن وزيري 5151اق عام اتف

الدفاع والخارجية ورئيس هيئة األركان األمريكية المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد، أكدوا 

ا في  ا التزام إيران بنود االتفاق، وأن بقاء الواليات المتحدة فيه مصلحة أمريكية، خصوصا مرارا

. بناء على ما سبق، حدد ترامب إستراتيجيته الجديدة التصعيد النووي مع كوريا الشماليةظل 

، العمل مع الحلفاء لمواجهة نشاطات إيران "المزعزعة  في أربع نقاط أساسية هي: أوالا

فی ئها اإلرهابيين في المنطقة". اانياا، فرض عقوبات إضافية على النظام لالستقرار ودعم وكال

ا، التصدي لنشر إيران صواريخ علی حد زعمه  المنعهايران  من "تمويل اإلرهاب". االاا

ا، إغالق كل طرق يری انها وأسلحة  "تهدد جيرانها، والتجارة العالمية، وحرية المالحة". رابعا

أمام إيران. وقد وضع ترامب االث خطوات رئيسة لتحقيق ذلك الحصول على سالح نووي 

 هي:

  ؛ وقد خول ترامب وزارة المالية الحرس الاوري اإليرانيعلى فرض عقوبات صارمة

األمريكية فرض عقوبات على الحرس الاوري وعلى مسؤوليه ووكالئه والشركات التابعة 

له. لكنًّ ترامب لم يذهب إلى حد تصنيف الحرس "منظمة إرهابية أجنبية"؛ ذلك أن هذا 

ا  في العمل في ساحات مشتركة معه ومع إيران، كما سيعني تكبيل يد الواليات المتحدة قانونياًّ

 في العراق.
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  فرض عقوبات شاملة على إيران، خارج نطاق االتفاق النووي، تستهدف برنامجها

للصواريخ الباليستية، ودعمها اإلرهاب، ونشاطاتها المزعزعة لالستقرار في المنطقة، 

 حدة في ذلك.وحث الحلفاء األمريكيين على االنضمام إلى الواليات المت

  عدم التصديق على التزام إيران االتفاق. وبحسب ترامب، فإن "السلوك العدواني" للنظام

ا مع تخفيف العقوبات االقتصادية  اإليراني قد تضاعف منذ توقيع االتفاق النووي، وخصوصا

على إيران واستمرارها في تطوير برامجها الصاروخية والباليستية. وألن قانون مراجعة 

، يفرض على الرئيس األمريكي أو 5151فاق النووي اإليراني الذي سنه الكونغرس عام االت

من ينوبه أن يصدق على أن تعليق العقوبات بموجب االتفاق "مناسب ومتناسب" مع تدابير 

إيران إلنهاء مشروعها النووي ، فقد أعلن ترامب "بناء على سجل الحقائق الذي أشرت إليه، 

  (.91)ن نقوم، بالتصديق" على التزام إيران االتفاق.أننا ال نستطيع، ول

 حزمة عقوبات علی ايرانوفرض انسحاب ترامب من االتفاق النووی 

االتفاق النووي االنسحاب من  5158أيار/ مايو  8في  الرئيس االمريکی دونالد ترامب  قرر

تحت إدارة سلفه، باراك أوباما، وإعادة فرض عقوبات عليها  5151عام مع إيران، المبرم 

 بذريعة أن االتفاق "سيء" وال يمكنه "منع تصنيع قنبلة نووية إيرانية".

ووقع الرئيس األمريكي في البيت األبيض مرسوما يقضي بإعادة فرض العقوبات التي 

 .رفعت عن ايران بموجب االتفاق النووي

تفاق النووي مع إيران يتضمن "عيوبا هائلة"، الفتا إلى أن تمديده وزعم ترامب أن اال

لتجميد العقوبات هذه المرة يمثل "آخر فرصة" لتعديل الصفقة، التي انتقدها مرارا 

 . وتكرارا خالل حملته االنتخابية

وأكدت كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية واألمم المتحدة مرارا أن الحكومة اإليرانية 

تلتزم بالصفقة، محذرة اإلدارة األمريكية من التداعيات الخطيرة النسحابها من االتفاق 

النووي، فيما دعت الدول األخرى المشاركة في الصفقة مرارا الواليات المتحدة للبقاء 

  .في االتفاق
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من جهه اخری ، كشف وزير الخزانة األمريكي ستيف منوشين عن تفاصيل الجهود 

لواليات المتحدة إلعادة فرض العقوبات على إيران بعد قرار الرئيس التي ستتخذها ا

وأكد منوشين في بيان له أن قسم مراقبة .دونالد ترامب االنسحاب من االتفاق النووي

األصول األجنبية بوزارة الخزانة األمريكية يباشر اإلجراءات لتنفيذ قرار الرئيس"، 

 .يوما 442إلى  02فترة من مشيرا إلى أن العقوبات سيعاد فرضها في ال

 عقوبات ضد قطاع النفط اإليرانيفرض 

وحسب توضيحات وزارة الخزانة، فإن الواليات المتحدة ستستأنف جهودها للحد من 

يوما. وخالل هذه الفترة ستجري الخارجية  442صادرات النفط اإليرانية بعد 

ا جنبية لمشترياتهاألمريكية مشاورات مع دول أخرى، وستقيم مدى تقليص الدول األ

 .من النفط اإليراني

وأكد ستيف منوشين أنه ال يتوقع زيادة أسعار النفط، مشيرا إلى أن أطرافا أخرى 

ستكون مستعدة لزيادة االنتاج للحفاظ على العرض، دون أن يذكر ما هي الدول التي 

 .قد تقوم بذلك

األمريكية إليران، الواليات المتحدة قيودا على بيع العملة فرضت يوما  02وبعد 

وشراء الذهب والمعادن الثمينة األخرى من إيران، باإلضافة إلى شراء الصلب 

واأللومنيوم واالستثمار في السندات اإليرانية، وصفقات مع شركات صناعة 

 .السيارات اإليرانية

سحب تراخيص التصدير من شركات الطيران المدني، بما فيها "بوينغ" وقد تم 

 ."و"إيرباص

الحظر على استيراد السجاجيد والمواد  ت الواليات المتحدة أغسطس فرض 1ی وف

 .الغذائية اإليرانية

العقوبات الموانئ اإليرانية وسفنها ومصانع السفن. كما  تيوما طال 442وبعد 

قيود على تحويالت مالية بين المؤسسات المالية األجنبية والبنك المركزي فرضت 

 .اإليراني وخدمات التأمين
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وأوضح منوشين أن الهدف من إعادة فرض العقوبات هو التوصل إلى اتفاق جديد، 

أفضل من السابق. وتوقع أنها لن تكون أقل فاعلية من العقوبات التي كانت مفروضة 

 .على إيران في وقت سابق

وأكد أن الواليات المتحدة ستتعامل بحذر مع تداعيات العقوبات ضد إيران على 

  .ة التي تعمل معهاالمؤسسات الصناعي

مع إعالن الحزمة األولى من العقوبات األمريكية، تكون الفترة االنتقالية التي منحتها 

إدارة ترامب للشركات العالمية لتصفية تعامالتها مع إيران قد دخلت حيز التنفيذ، 

ا إلى بيان وزارة المالية األمريكية في أيار/ مايو  ة ، الذي حدد آلية إعاد5158استنادا

فرض العقوبات على إيران. ونص البيان على أن إعادة فرض العقوبات ستتم على 

ا، وتنتهي في السادس  مرحلتين: األولى، تصبح سارية المفعول بعد فترة تسعين يوما

. أما الاانية، فتدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، وتنتهي في 5158من آب/ أغسطس 

.5158الرابع من تشرين الااني/ نوفمبر   

تشمل المرحلة األولى منع الحكومة اإليرانية من التعامل بالدوالر األمريكي في 

معامالتها التجارية الدولية، كما تشمل العقوبات التجارة بالذهب والمعادن النفيسة، 

ا وشراء، وتحظر العقوبات الجديدة التوريد والنقل للغرافيت والمعادن الخام، أو  بيعا

كاأللمنيوم والصلب، وكذلك الفحم وبرامج الكمبيوتر المرتبطة شبه المصنعة، 

بالصناعة. وتتسع العقوبات لتشمل قطاَعي السيارات والطيران التجاري، كما يشمل 

الحظر الواردات اإليرانية إلى الواليات المتحدة، مال السجاد والفستق وبعض المواد 

ة، والبنك المركزي اإليراني، الغذائية. أما المرحلة الاانية، فتمسًّ قطاع الطاق

لي الموانئ في البالد وشركات الشحن وبناء السفن، فضالا عن خدمات التأمين  ومشغًّ

والقطاع المالي. ونصحت الواليات المتحدة دوالا حليفة لها ببدء تخفيض مشترياتهم 

من تشرين الااني/ ، وذلك على أمل إيصالها إلى الصفر في الرابع النفط اإليراني من

نوفمبر 5158، بهدف حرمان طهران من مصدرها الرئيس للدخل والعمالت 

 األجنبية.)91(.

وقد لخًّص ترامب المرحلة الجديدة في سياق التصعيد مع إيران في تغريدة له 

بالقول: "هذه هي العقوبات األشد على اإلطالق، وستصل في تشرين الااني/ نوفمبر 
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من يجري معامالت مع إيران لن يتعامل مع الواليات إلى مستوى أعلى. كل 

سنعمل عن كاب مع  "المتحدة". وقال في بيان إعالن العقوبات الجديدة على طهران:

الدول التي لها تعامالت مع إيران لضمان االنصياع التام. وسوف يواجه كل من ال 

ا وكياناٍت، عواقب وخيمة. وأضاف، من دون أن يهتم ب تقديم أي دليل يلتزم، أفرادا

لقد استخدم النظام اإليراني األموال التي حصل عليها في إطار  "على ما يقول:

"لبناء صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية، وتمويل  5151االتفاق النووي لعام 

 اإلرهاب، وتغذية الصراعات في الشرق األوسط وأماكن أخرى".

ا للرئاسة معارض ته لالتفاق النووي مع إيران، ولم لم يخِف ترامب منذ كان مرشحا

ا عن انتقاد بسببه. وقد أعاد تأكيد أسباب رفضه لالتفاق في إدارة أوباما  يتوقف يوما

. وجاء فيه: البيان الذي تاله عندما فرض الحزمة األولى من العقوبات على إيران

"فشلت خطة العمل الشاملة المشتركة )االتفاق النووي( في تحقيق الهدف األساسي 

لها والمتمال في سد جميع الطرق المؤدية إلى قنبلة نووية إيرانية، كما أنها ألقت 

 بطوق نجاة مالي لدكتاتورية قاتلة مستمرة في نشر الدماء والعنف والفوضى".

 

بدء مفاوضات جدیدة مع طهران شروط الوالیات المتحدة ل  

، عبر وزير الخارجية، مايك 5158حددت إدارة ترامب، في أيار/ مايو وقد 

ا لبدء مفاوضات جديدة مع طهران تفضي إلى اتفاق جديد.  یبومبيو، اان عشر شرطا

وتمالت أهم الشروط في إنهاء إيران جميع عمليات تخصيب اليورانيوم والبلوتونيوم 

ها المدنية والعسكرية أمام المفتشين الدوليين. كما جاء فيها وفتح جميع منشآت

ضرورة وقف إيران برامجها لتطوير صواريخ باليستية، وكذلك وقف نشاطاتها 

المزعزعة لالستقرار في المنطقة، والتوقف عن تهديد خطوط المالحة الدولية، 

عتبرها وكذلك دول المنطقة. واشترط بومبيو إنهاء طهران دعمها لتنظيمات ت

الواليات المتحدة إرهابية، كحزب هللا وحركَتي "حماس" والجهاد اإلسالمي، وكذلك 

وقف دعم الحوايين في اليمن، وسحب جميع القوات والميليشيات التابعة لها من 

سوريا، واالمتناع عن التدخل في الشؤون العراقية، واإلفراج عن جميع المواطنين 

يفة المعتقلين أو المفقودين داخل األراضي اإليرانية.األمريكيين ومواطني الدول الحل  

https://www.ultrasawt.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AB-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86/%D9%82%D9%88%D9%84
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دارة ترامب عبر فرض عقوبات صارمة على طهران إلرغامها على سعت ي

ا في االتفاق النووي  الجلوس إلى طاولة المفاوضات إلصالح ما تراه واشنطن عيوبا

، وللتباحث معها حول دورها اإلقليمي. وبحسب ترامب، فإن النظام 5151لعام 

د والمزعزع لالستقرار وإعادة  اإليراني "يواجه خيارين: إما تغيير سلوكه المهدًّ

االندماج في االقتصاد العالمي، وإما االستمرار في مسار العزلة االقتصادية". 

ا للتوصل إلى صفقة أكار شمولية تتعامل مع المدى  وأضاف أنه ما زال "منفتحا

ي ذلك برنامج الصواريخ الباليستية ودعمه الكامل لنشاطات النظام )اإليراني(، بما ف

 لإلرهاب".

ع الشروط التی طرحها الرئيس يلکن تصريحات ترامب واجهت رفض ايرانی لجم

ونددت ايران بخطوة ترامب للخروج من االتفاق النووی ورات بان ، االمريکی

 ةخروج ترامب من االتفاق النووی يعد خطوة خطيرة وتشير الی ان الواليات المتحد

لم تلتزم بتعهداتها التی قطعتها امام المجتمع الدولی فی االلتزام بتنفيذ ما ورد فی 

 االتفاق . 

من الواضح للعيان ان الواليات المتحدة لم تقم باتخاذ الخطوة الجديدة ای الخروج 

من االتفاق النووی اال ارضاءا السرائيل واللوبی الصهيونی الذی يعمل باستمرار 

مرحلة الردئيس االمريکی السابق باراک اوباما.وقد تفاخر رئيس  ضد االتفاق منذ

بحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أنه هو الذي الحکومة االسرائيلية بنيامين نتانياهو 

 أقنع ترامب بإلغائه.

وتراهن إدارة ترامب على أن الضغوط االقتصادية التي ترزح تحتها طهران، 

على المجيء إلى طاولة فی ايران (،  ستجبر النظام وانهيار العملة اإليرانية )اللاير

المفاوضات من دون شروط مسبقة. وبحسب مستشار األمن القومي األمريكي، جون 

بولتون، فإن فرصة إيران الوحيدة للنجاة من العقوبات هي قبول عرض ترامب 

ة بالتفاوض على اتفاق يضمن "التخلي عن برامجها للصواريخ الباليستية واألسلح

ا". وترفض إدارة ترامب تعليق العقوبات  النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه فعليا

ا للتفاوض، ومنطقها في ذلك أن إبقاء الضغط على إيران  أوالا كما تطلب إيران شرطا

وحرمانها من موارد اقتصادية يجعل إمكانية امتاالها للشروط األمريكية أكبر. ورغم 

، فإن سوف تزيد الوضع االقتصادی سوءا طهران أن الضغوط االقتصادية على 
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واشنطن ما زالت تؤكد أن هدفها هو "تعديل سلوك" إيران ال "تغيير" نظام الحكم 

فيها. وأن ترامب مستعد للقاء الزعماء اإليرانيين في أي وقت في مسعى للتوصل 

 إلى اتفاق جديد.

 

المفاوضات  ةالرغام ایران للعودة الی طاول اإلستراتیجیة األمریكیة   

حتى يتحقق الهدف األمريكي بإرغام إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، يتطلب ذلك 

ا دولياا، أوروبياا على وجه الخصوص، بالعقوبات األمريكية على طهران. مبدئياا، ال يبدو  التزاما

بات أن روسيا والصين ستلتزمان، فإيران بالنسبة إلى روسيا، التي تخضع بدورها لعقو

أمريكية، هي حليف. أما الصين فهي مستورد كبير للنفط اإليراني. وأكار الشركات الصينية 

التي تتعامل مع إيران مملوكة للدولة وال تخشى العقوبات، لذلك يرجح أن تستمر في التعامل 

مع طهران. أما الهند، والتي تعتبر من أكبر مشتري النفط اإليراني، فتتعرض لضغوط أمريكية 

يدة لتقليص مشترياتها من النفط اإليراني، وال سيما في ظل العالقات المتينة واإلستراتيجية شد

التي تربطها بالواليات المتحدة وإسرائيل. كما تتعرض تركيا، التي تربطها بإيران عالقات 

 اقتصادية واسعة، لضغوط. وتتحفظ الدولتان، الهند وتركيا، على العقوبات األمريكية.

كية، وذلك رغم معارضتهم لقرار فهم األكار انكشافاا أمام الضغوط األمري األوروبيونأما 

فرض العقوبات على إيران وتعهدهم بالتصدي له. وقبل يوم واحد من دخول المرحلة األولى 

من العقوبات األمريكية على إيران، أعلن وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، ومفوضة 

لى الحفاظ على تدفق الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي، في بيان مشترك تعهدهم بالعمل ع

لوا قانوناا يعرف بـ "قانون المنع"  األموال وصادرات النفط والغاز بين دولهم وإيران. كما فعًّ

لحماية الشركات األوروبية من أي عقوبات أمريكية بسبب تعاملها مع إيران، فضالا عن نصه 

وضوع التنفيذ. على عدم اعتراف االتحاد األوروبي بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات م

لحماية الشركات األوروبية التي كانت تعمل مع كوبا حينها من  5991وكان القانون سنًّ عام 

العقوبات األمريكية. وينص على منع شركات االتحاد األوروبي من االلتزام بالعقوبات 

 األمريكية، ما لم تحصل على تصريح استانائي من المفوضية األوروبية.

من الشركات األوروبية الكبرى إلى وقف عالقاتها بإيران، كشركة النفط فقد سارعت الكاير 

PSAالفرنسية "توتال"، وشركَتي "رينو" و"بي إس أي"  الفرنسيتين لصناعة السيارات،  

وكذلك شركة دايملر األلمانية لصناعة السيارات. وتنطلق حسابات تلك الشركات األوروبية، 

https://www.ultrasawt.com/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%B3/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.ultrasawt.com/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%B3/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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ا مقارنة بالسوق األمريكية الواسعة وأكار من مئة أخرى، من أن السوق ا إليرانية صغيرة جدا

والتي ترتبط تلك الشركات بها عبر مصالح واستامارات ضخمة. وامة مؤشرات على بوادر 

ا في قواعد عمله  امتاال أوروبية للتهديدات األمريكية؛ إذ أدخل البنك المركزي األلماني تغييرا

مئات الماليين من اليورو من بنك إيراني في بما قد يعوق تحويل  5158في تموز/ يوليو 

 هامبورغ إلى إيران.)92(.

ا المراهنة على موقف أوروبي صارم وحاسم أمام العقوبات  ومن ام، فإنه من الصعب جدا

األمريكية. وبحسب بعض المسؤولين األمريكيين، فإن واشنطن تبدو مطمئنة إلى أن أوروبا 

إيران. وبحسب مستشار األمن القومي األمريكي، جون ستلتزم في النهاية بالعقوبات على 

تزال متمسكة باالتفاق النووي، لكن  بولتون، فإنه حتى إن كانت "الحكومات األوروبية ما

شركاتها تهرب منها )إيران( بأسرع ما يمكن، لذلك فإن أار العقوبات األمريكية مستمر على 

 الرغم من ذلك )تمسكها باالتفاق(".

على أنها لن تخضع لالبتزاز األمريكي، وعلى أنها ستتجاوز العقوبات، ولن تقبل ايران تصرًّ 

ا في ظل التأكيدات الروسية والصينية واألوروبية بعدم  بإعادة التفاوض تحت التهديد، خصوصا

االلتزام بها واحترام االتفاق النووي ما دامت إيران تحترمه. غير أن االلتزام األوروبي، غير 

الفارسی ما دفع إيران إلى التهديد بإغالق مضيق هرمز لمنع تدفق نفط الخليج مضمون. وهو 

  .عبره

أطلق ترامب سياسة مغامرة تتوافق مع مواقف إسرائيل واليمين في الواليات المتحدة، ومن 

اذ ان ايران رفضتها جملة وتفصيال .واعلن المسوولون االيرانيون بان نتائجها.  سهل معرفة ال

مريکية لن تانی ايران عن مواصلة برامجها النووية وسياساتها المستقلة رغم العقوبات اال

 الضغوط االمريکية الکبيرة .

 ولون االيرانيون الى الموقف االمريكي من االتفاق النووي ؟ؤكيف ينظر المس

مرشد ايران آية هللا علي خامنئي أعلن بان االيرانيين ال يثقون بالواليات المتحدة ، 

إن طهران لن تتفاوض مع " قال :   0241اغسطس  –ب آ 0ة القاها في وفي  كلم

الواليات المتحدة بخصوص أي قضية بعد االتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى 

. وقال خامنئي : "تفاوضنا مع الواليات المتحدة  0243العالمية في يوليو تموز
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بخصوص القضية النووية ألسباب معينة. تصرفوا بشكل جيد خالل المحادثات ، 

يظ آولكننا لم ولن نسمح بالتفاوض مع األمريكيين بخصوص أي قضايا أخرى.وقال 

خامنئي في مقره أمام مئات الوافدين إليه "األمريكيون ال يخفون عداءهم تجاه هللا 

 ."طرة على إيران ولفرض إرادتهم عليها إيران... المفاوضات أداة بالنسبة لهم للسي

واعتبر آية هللا الخامنئي "تجربة االتفاق النووي" مثاالً واضحاً لضرورة عدم الثقة 

حتى الدبلوماسيين االيرانيين الذين شاركوا في المفاوضات "باالعداء . واضاف: 

ا ن اميركا تنقض العهد وهي من وراء كالمهأيكررون اليوم هذه الحقيقة وهي 

ختالق العقبات وتخريب عالقات ايران االقتصادية مع إالمعسول والناعم منهمكة في 

واضاف: اننا بالطبع نكرر منذ أعوام موضوع عدم الثقة باالميركيين .الدول االخرى

 ."ولكن كان من الصعب على البعض القبول بهذه الحقيقة

ا بين ايران ومجموعة وأشار المرشد األعلى اليران الى المفاوضات التي جرت أخير

ان المفاوضين االيرانيين ذّكروا االطراف االخرى "" في أوروبا وقال: 4+3دول "

 . "بأنهم ينقضون العهد وال يلتزمون بتعهداتهم ومازالوا منهمكين بإختالق العقبات

اشهر على تنفيذ االتفاق النووي  1خامنئي الى مضي اكثر من آية هللا وتطرق 

لم يكن من المفروض رفع الحظر الظالم ليترك تأثيره في حياة أ"وتساءل قائال: 

أشهر تأثيراً ملموساً في حياة المواطنين؟ ألم يكن  1المواطنين؟ هل يُشاهد هنالك بعد 

بإمكان الحكومة القيام بالكثير من األعمال ان لم يكن نقض العهد من قبل 

 .".االميركيين؟

ولين كانوا يقولون قبل تنفيذ االتفاق ولفت المرشد االيراني الى تصريحات مسؤ

إال انه يُطرح اليوم " النووي بأن الحظر سيُلغى دفعة واحدة بعد التنفيذ، وأضاف: 

 .".موضوع الرفع التدريجي للحظر، لماذا؟

واشار خامنئي الى رسائل سابقة بعثها االميركيون أعلنوا فيها عن وّدهم واستعدادهم 

قبل نحو عامين بان الشعب سينظر للمفاوضات النووية لقد قلنا  "ومواكبتهم واضاف:

كتجربة ليرى كيف يتصرف االميركيون عمليا ولقد تبين االن بانهم، وعلى النقيض 

 ." من عهودهم، منهمكون بالتآمر والتخريب
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ونوه بالتجربة التي اكتسبها الشعب االيراني من سلوك اميركا في قضية االتفاق 

يقولون لنتفاوض حول قضايا المنطقة أيضا اال ان تجربة االتفاق انهم "النووي وقال: 

النووي تقول لنا بأن هذا العمل بمثابة السم القاتل وال يمكن الثقة بكالم االميركيين في 

 ." اي قضية كانت

لو كان عدو االنسان ملتزما بكالمه على األقل لكان باالمكان التفاوض "وتابع قائال: 

ولكن لو كان مثل االميركيين مخادعا وال يتوانى عن نقض  معه في بعض االمور،

العهد خالفا البتسامته الظاهرية، فال يمكن وال ينبغي التفاوض معه، وان هذه الحقيقة 

 ." هي السبب في معارضتي المستمرة للتفاوض مع االميركيين

ة بلواعتبر المرشد ان المشاكل والتحديات االقليمية بين ايران واميركا غير قا

ينبغي علينا بعزيمة راسخة التحرك في الطريق الصحيح " للتفاوض والحل وقال: 

للتقدم المادي والمعنوي في البالد، وحينها سنرى جميعا بان العدو يركض وراءنا 

 .".وليس نحن الذين نركض وراءه

 ان االميركيين"واشار خامنئي الى تصريحات المسؤولين الدبلوماسيين واضاف: 

ن يحصلوا على كل شيء ، وأن ال يعطوا أي شيء وأن التفاوض مع مثل يريدون ا

هذه الحكومة يعني "االنحراف عن الطريق الصحيح لتقدم البالد، ومنح االمتيازات 

 ."المتتالية، وتحمل الغطرسة والمخالفة ونقض العهد

 ":ونوه المرشد إلى تعبير اإلمام الخميني  بأن أميركا هي الشيطان األكبر، وأضاف

إستناداً إلى اآليات القرآنية، فإن الشيطان يقول ألتباعه يوم القيامة لوموا أنفسكم ألنكم 

وثقتم بوعودي الكاذبة، واليوم فإن التغافل عن حقيقة زيف وعود أميركا والوثوق 

   .(00)  " بها، هو مصداٌق لنفس هذا األمر.

 التلفزيون االيراني مساءمن جهته قدم الرئيس االيراني حسن روحاني في مقابلة مع 

تقييمه لنتائج االتفاق النووي وموقف االمريكيين منه   0241أغسطس  –ب آ 0

لو نفذ االميرکيون االتفاق النووی بنية حسنة لربما  "ومدى التزامهم بتعهداتهم وقال :

کنا قد وثقنا بهم وابدينا االستعداد للتفاوض معهم ايضا فی قضية أخرى وتابع قائالً: 
                                                             
93 http://www.leader.ir موقع المرشد االعلي اليران اية هللا علي خامنئي  

http://www.leader.ir/
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هم ولألسف لم ينجحوا فی هذا االختبار ولم يلتزموا بتعهداتهم بدقة ، ولکن علينا فی ان

 ."الوقت ذاته ان نکون يقظين أمام الطرف اآلخر

وأکد ضرورة التالحم والتضامن فی البالد بين جميع الفئات والتوجهات ، وقال: 

لو رأينا بعض وعلينا جميعا ان نقف الى جانب بعضنا البعض ونضع أيدينا بأيدی ال"

 " .الطرف اآلخر يريد يوما ما أن ينقض عهدا نقف أمامه بکل حزم

وحول العقبات التی ُوضعت أمام االتفاق النووی أشار الرئيس روحانی، الى 

محاوالت مجلس النواب والکونغرس االميرکيين خاصة الجمهوريون الذين اختلقوا 

إن "العقبات وعارضوا على الدوام من اجل عدم التوقيع على االتفاق واضاف: 

مازال کذلک، وهنالک ايضا الکيان الصهيونی کان معارضا دوما ويختلق العقبات و

بعض الدول حولنا لألسف عارضت االتفاق النووی من باب طبيعتها الصبيانية وهی 

 ." اليوم تختلق العراقيل ايضا

فی اميرکا يسعى الکونغرس يوميا للمصادقة على الئحة ما لخلق  " وتابع قائالً:

ی بعض فيتو عليها فالعقبات امام ايران فيما الحکومة االميرکية تضطر للتصويت بال

 ." االحيان وابداء المعارضة لها فی احيان أخرى

ان وصول ايران الى عوائدها النفطية اصبح ميّسرا " وشدد الرئيس االيراني على 

بعد التوصل الى خطة العمل المشترک )االتفاق النووی(، ولو لم ينفذ االتفاق النووی،  

 " .لما کنا قادرين على بيع النفط اليوم

( علينا 4+3بان نجاح ايران فی االتفاق النووی لم يکن تفضال من مجموعة )" کد وأ

بل تحقق فی ظل صمود الشعب وتوجيهات القائد السديدة، وأضاف: اننا لم نسع وراء 

ربح( أی الجميع رابح واضاف: علينا  -خسارة( بل )الربح  -تحقيق قاعدة )الربح 

 .الحصول على حقوقنا مهما کانت الظروف

بان المهم فی االتفاق النووی هو احقاق حقوق البالد وقال: " واکد الرئيس االيرانی 

لو عمل الطرف اآلخر جيدا بما تعهد به لکانت ظروفنا افضل، وهنالک بالتاکيد 

عقبات فی االتفاق النووی مختلقة من قبل الطرف اآلخر، مشيراً الى ان هنالک 

 ." تنفيذ االتفاق النووی( فی 4+3بعض االهمال من جانب مجموعة )
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ننا ا "وحول نقض العهود واالزدواجية فی تصريحات االميرکيين والغربيين، قال:

حينما نتباحث مع الطرف الخارجی نذّکرهم بالنواقص والتقاعس واإلهمال من 

جانبهم، وبطبيعة الحال هنالک بعض اإلهمال فی تنفيذ االتفاق النووی من الجانب 

الجانب  وقت ذاته وفر االتفاق اجواء جيدة جدا للبالد خاصة اآلخر ، ولکن فی ال

 (01)  ". االقتصادي

من جهته قدم وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف تقييما للعالقات االيرانية 

 .االمريكية في مقابلة مع صحيفة اعتماد االيرانية  جاء فيه : 

السالمية االيرانية وهي تواصل ان الواليات المتحدة لها عداوات مع الجمهورية ا" 

عداواتها معها ، وهذه العداوات لم تكن لها عائدات ومنافع لالمريكيين ، وكثير من 

االمريكيين يعتقدون بان هذه العداوات لن تفضي الى شيء .اننا ال نريد الخصومة 

ة نوالعداء مع االخرين ، ولكننا ال نسمح لالخرين بان يسلبوا حقوقنا او توجيه االها

الينا ، أو تجاهل مصالحنا ، اننا ال نعادي احد ، ان سياستنا الخارجية قائمة على 

 ." الحفاظ على مصالحنا ، وان ال نعطي لالخرين ذرائع يستخدموها ضدنا

ان اقامة " وحول ضرورة وجود عالقات بين ايران والواليات المتحدة يقول ظريف 

مصالح كل منهما ، واعتقد انه اذا كانت  یعالقات بين بلدين هي اداة للحفاظ عل

ارتباطاتنا مباشرة فلن نتضرر كثيرا الن الوسطاء ال يمكن ان يقوموا بدور نزيه 

وانهم سوف لن يدركوا قضايانا ولن ينقلوا رسائلنا بصورة صحيحة الى الطرف 

 باالخر ، وان التعامل المباشر مع الواليات المتحدة لن يحل مشاكلنا ، وهو امر صع

 . " كثيرا ويحتاج الى مقدمات وتمهيدات داخلية وعالمية

ان البعض " ويقول وزير الخارجية االيراني حول استمرار العقوبات على ايران : 

 یايران ، سيكون مثمرا وعل یفي الواليات المتحدة يعتقدون ان فرض العقوبات عل

 الثمانية الماضية علىهؤالء ان يروا ماذا كانت نتائج فرض العقوبات خالل السنوات 

ايران فاننا سوف لن نلتزم  یالء العقوبات علؤايران ، وعلى هذا فاذا واصل ه

 ." بتعهداتنا

                                                             
94 .president.ir/ar/موقع الرئيس االيراني حسن روحاني 
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ان لدينا مع الواليات المتحدة اختالفات اساسية ومبدئية ، ولكن هذا ال " ويضيف 

رين خالنزاع الدائم مع اال یيعني ان  نكون في نزاع دائم معها، ان سياستنا ال تقوم عل

ولكن اذا اراد الطرف المقابل ان يواصل العداء معنا ، فان علينا ان ندافع عن حقوق 

  " .شعبنا

اننا في محادثاتنا مع االمريكان ، لم نصبح اصدقاء بعد ، الننا نبحث  "  ويرى ظريف

معهم حول قضية واحدة ، نقول ما في جعبتنا فان ذلك  ال يعجب االمريكيين 

ن اشياء ال تعجبنا اننا لم نذهب في محادثاتنا مع االمريكان لنكون واالمريكيون يقولو

التحدي وفي كثير من االحيان تكون  یمعهم اصدقاء فمحادثاتنا محادثات قائمة عل

 .(  03.)" رة الن اختالفاتنا هي اختالفات أساسيةمُ 

 تاريخ العقوبات االمريکية علی ايران 

 

التجارية واالقتصادية والمالية وسيلة رئيسية العقوبات  الواليات المتحدةاستخدمت 

 ضد إيران.

رضت العقوبات األميركية األولى عقب اقتحام الطالب اإليرانيين سفارة فُ فقد 

4070الواليات المتحدة في طهران واحتجازهم دبلوماسيين رهائن عام  . 

 

الهدايا  ومنعت بموجب هذه العقوبات دخول الصادرات اإليرانية إلى أميركا باستثناء

 .الصغيرة ومواد المعلومات واألغذية وبعض أنواع السجاد

 

أصدر الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون أوامر تنفيذية تمنع  4003وفي 

 .الشركات األميركية من االستثمار في النفط والغاز اإليرانيين واالتجار مع إيران

 

األميركية تفرض عقوبات على وفي العام نفسه أقر الكونغرس قانونا يجعل الحكومة 

مليون دوالر  02بأكثر من  الشركات األجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة اإليراني

                                                             
 .صحيفة اعتماد االيرانية ) العدد الخاص بسنة 4000 )0241 )95
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 .في السنة

 

فرضت واشنطن عقوبات على ثالثة بنوك إيرانية  0227وفي أكتوبر/تشرين األول 

وأطلقت عبارة "ناشر أسلحة الدمار الشامل" على الحرس الثوري اإليراني. ومنذ 

ذلك الوقت أضافت وزارة الخزانة المالية العديد من المصارف اإليرانية األخرى إلى 

 .قائمتها السوداء

 

شركة بترولية وبتروكيميائية على أنها  02وحددت وزارة الخزانة األميركية نحو 

واقعة تحت سيطرة الحكومة اإليرانية، األمر الذي يجعلها غير مؤهلة للتعامل مع 

ألميركيقطاع األعمال ا . 

 

أقر الكونغرس األميركي عقوبات جديدة من طرف  0242يونيو/حزيران  01وفي 

 .واحد بهدف الضغط على قطاعي الطاقة والمصارف اإليرانيين

 

وفرض قانون يونيو/حزيران عقوبات على الشركات التي تزود إيران بمنتجات 

لعامبترولية متطورة تبلغ قيمتها أكثر من خمسة ماليين دوالر في ا .  

 

كما أنه حرم فعليا البنوك الخارجية من الوصول إلى النظام المالي األميركي إذا قامت 

 .هذه البنوك بالتعامل تجاريا مع البنوك اإليرانية أو قوات الحرس الثوري

 

أعلنت الواليات المتحدة عقوبات جديدة ضد شركة بي دي  0244وفي مايو/أيار 

في إس أي الفنزويلية البترولية المملوكة للدولة وست شركات بترولية صغيرة 

أخرى وشركات نقل بحري لتعاملها تجاريا مع إيران منتهكة الحظر األميركي األمر 

 .الذي أثار غضب حكومة هوغو شافيز

 

أعلنت واشنطن عقوبات جديدة ضد قوات الحرس  0244وفي يونيو/حزيران 
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الثوري اإليراني وقوات البسيج وقوات إعمال القانون اإليراني وقائدها إسماعيل 

أحمدي مقدم. وتم بموجب هذه العقوبات تجميد أي أصول تؤول للمستهدفين وتحظر 

الجهات المذكورة تعامل كل األميركيين أفرادا أو شركات من التعامل مع . 

 

وصفت واشنطن إيران بأنها "منطقة رئيسية  0244 نوفمبر/تشرين الثاني 04وفي 

لغسل األموال"، وهي خطوة كان الهدف منها إقناع البنوك غير األميركية من التعامل 

جهة متهمة بمساعدة إيران فيما  44مع إيران. كما قامت الواليات المتحدة بوضع 

نووي على قائمتها السوداء ووسعت عقوباتها لتستهدف شركات يتصل ببرنامجها ال

 .تساعد إيران في صناعتها النفطية والبتروكيميائية

 

أقر الرئيس األميركي باراك أوباما قانون  0244ديسمبر/كانون األول  04وفي 

تمويل الدفاع الذي يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك 

يراني الذي يُعد القناة الرئيسة لعوائد النفط. وبموجب هذا القانون المركزي اإل

 .ستستبعد المؤسسات التي تطولها العقوبات من األسواق المالية األميركية

 

فرضت الواليات المتحدة عقوبات ضد مؤسسة 0240 يناير/كانون الثاني 40وفي 

التي وصفتها واشنطن  ذوهاي زهنرونغ الصينية للتجارة في الطاقة المملوكة للدولة

بأنها أكبر مزّود إليران بالمنتجات البترولية. كما حظرت شركتا كو أويل بي تي إي 

 .السنغافورية وفال أويل كمباني ليمتد األماراتية
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 الفصل الثامن  : دونالد ترامب وعدائه السافر اليران

کان الرئيس االمريکی المهزوم دونالد ترامپ اکثر الرؤساء االمريکيين عداءا 

، وقد اتخذ ترامب خالل اربع سنوات من رئاسته مواقف عدائية ضد ايران  اليران 

ومنها  اغتياله الجنرال قاسم سليمانی قائد فيلق القدس االيرانی فی بغداد وفرض 

الجلوس معه حول طاولة علی  عقوبات کبيرة علی ايران من اجل ارغامها

المفاوضات والتسلیم له وتنفیذ مطالبه ، ولکن ایران ابت اال ان توجه له ضربة 

مصیره الهزیمة فی کان قاصمة افقدته صوابه وفضحته امام الرأی العام العالمی و

االنتخابات الرئاسیة والتی جعلته یحرض اتباعه للهجوم علی مبنی الکونغرس 

تایید رئاسة منافسه جو بایدن.وکانت هذه الخطوة قد فضحته امام للحیلوله دون 

وقد اصبح العالم اجمع بحیث لم یعد قادرا علی رفع رأسه امام شعبه وشعوب العالم.

معزوال وخائبا ینتظر انتهاء فترة  رئاسته لمغادرة البیت االبیض ومواجهة مصیره 

  الذی ینتظره.

 من ترامب بأمرالجنرال قاسم سلیماني  غتیال ا

قائد "فیلق القدس" في الحرس الثوري قاسم سلیماني، ونائب رئیس الحشد استشهد 
في ضربة أمریكیة 3/1/7272الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، فجر الجمعة 

 .  استهدفت سیارتهما قرب مطار بغداد الدولي
ی بغداد الدولوکان الجنرال قاسم سلیمانی قد وصل منتصف لیلة الجمعة الی مطار 

وة رئیس الوزراء عادل عقادما من العاصمة السوریة دمشق فی زیارة لبغداد تلبیة لد
عبد المهدی وکان فی استقباله ابو مهدی المهندس نائب رئیس الحشد الشعبی 

ة العاصمباتجاه  ةالعراقی .وقد استقل الجنرال سلیمانی وابو مهدی المهندس سیار
 ن طیارهاجمت موکبهما وادی الهجوم الی استشهادهما. بغداد اال ان طائرات من دو

لحرس امقتل قائد "فیلق القدس" في عن  أعلن البنتاغون األمریكي فجر الجمعةوقد 
في ضربة جوية شنّتها طائرة مسيّرة قرب مطار بغداد، بأمر مباشر  الثوري اإلیراني

وبالسیارة نفسها، كان معه نائب رئیس الحشد من الرئيس األميركي دونالد ترامب. 

 الشعبي ، أبو مهدي المهندس الذي قتل أیضا.

https://www.france24.com/ar/20190921-إيران-الحرس-الثوري-الخليج-السعودية-هرمز-معركة-هجمات-نفط-أرامكو-ترامب
https://www.france24.com/ar/20190921-إيران-الحرس-الثوري-الخليج-السعودية-هرمز-معركة-هجمات-نفط-أرامكو-ترامب
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  ایران تتعهد باالنتقام

لمقتل الجنرال قاسم سليماني، في  باالنتقام 0/4/0202تعهدت إيران صباح الجمعة 

غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي، فيما عقد اجتماع طارئ لمجلس األمن 

 القومي اإليراني لبحث الرد المناسب.

وأعلن المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي الحداد ثالثة أيام، مهددا الواليات 

توعد خامنئي بانتقام يطال "المجرمين المتحدة بأن انتقام إيران سيكون "ساحقا". و

 ودماء الشهداء اآلخرين". الذين لطخت أيديهم بدمائه )سليماني(

أن االنتقام  من جانبه، أعلن ممثل المرشد األعلى في فيلق القدس علي الشيرازي

الغتيال سليماني على يد القوات األميركية واجب شرعي. وقال الشيرازي "سنحرم 

 ، مضيفا أن فيلق القدس يقف اليوم في الميدان أقوى مما كان عليه.األميركيين النوم"

من جهته، قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن الواليات 

 المتحدة تتحمل مسؤولية جميع عواقب "مغامرتها المارقة". 

ته "إن عمل اإلرهاب الدولي الذي نفذ -في تغريدة على تويتر-وأضاف ظريف 

قاتل القوة األكثر فعالية التي ت-الواليات المتحدة واستهداف واغتيال الجنرال سليماني 

 هو أمر خطير للغاية وتصعيد أحمق". -داعش والنصرة والقاعدة وغيرها

تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، فتوعد الواليات امين مجمع أما 

 قدس الجنرال قاسم سليماني. وقال رضائي فيالمتحدة بـ"االنتقام" لمقتل قائد فيلق ال

تغريدة على تويتر إّن "سليماني انضم إلى إخوانه الشهداء، لكننا سننتقم له من أميركا 

 شّر انتقام".

 " وفي بغداد، طلب البرلمان العراقي في الخامس من كانون الااني/يناير "وضع حدًّ
أميركي ينتشرون في العراق تحت جندي  1،511لوجود القوات األجنبية، فيما كان 

 مظلة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش اإلرهابي.

إار ذلك، أعلنت إيران مرحلة جديدة من خطتها لخفض االلتزامات التي تعهًّدت بها 
للحد من برنامجها النووي. وأكًّدت أنها لم تعد تشعر أنها  5151بموجب اتفاق 

 مركزي الخاصة بها". ملزمة بأي قيود "على عدد أجهزة الطرد ال
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رت إيران نفسها تدريجياا من التزاماتها الرئيسية، رداا 5159ومنذ أيار/مايو  ، حرًّ
على انسحاب واشنطن األحادي الجانب قبل عام آنذاك من االتفاقية، قبل أن تعيد 

 فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران. 

ردًّت في الاامن من كانون فاقم مقتل سليماني التوتر بين واشنطن وطهران التي 
الااني/يناير بقصف بالصواريخ طال قواعد للتحالف الدولي في العراق ضمت جنوداا 

 أميركيين.

وبحسب البنتاغون، أصابت الصواريخ قاعدة عين األسد )غرب( وقاعدة أربيل 
)شمال(. وبعد وقت قصير من القصف، تحطمت طائرة ركاب أوكرانية بعد إقالعها 

شخصاا، معظمهم من اإليرانيين  571ى كييف، ما أسفر عن مقتل من طهران إل
 والكنديين. 

 737وبعد االاة أيام، اعترفت طهران بإسقاطها الطائرة األوكرانية من طراز بوينغ 
 ".عن طريق "الخطأ

د البنتاغون بمناورات نفًّذتها زوارق حربية تابعة للحرس  51وفي  نيسان/أبريل، ندًّ
بالقرب من بوارج أميركية كانت تسيًّر دوريات في المياه الدولية الاوري اإليراني 

 مناورات "استفزازية خطرة". الفارسی ووصفتها بانها  في الخليج

من الشهر ذاته، أعلنت قوات  55وساهم ذلك في زيادة التوتر بين الجانبين. وفي 
 الحرس الاوري إطالق أول قمر اصطناعي عسكري في الفضاء، في خطوة نددت

 بها قوى غربية عدة على رأسها واشنطن. 

 

 العالم النووی محسن فخری زادة عتیال ا

تشرين الااني/نوفمبر، قتل العالم النووي البارز محسن فخري زاده قرب  57في 
 العاصمة اإليرانية في هجوم استهدف سيارته. 

وكان فخري زاده يعدًّ من أبرز العلماء اإليرانيين في مجاله. وقُدم بعد وفاته على أنه 
نائب وزير الدفاع ورئيس إدارة منظمة األبحاث واإلبداع في وزارة الدفاع، وقد 

 شارك خصوصاا في "الدفاع الذري" للبالد. 
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 ب بحسب طهرانواتهمت إيران إسرائيل بأنها أمرت بتنفيذ هذا االعتداء، الذي ارُتك
 بواسطة رشاش تم التحكم به عبر األقمار االصطناعية واإلنترنت.

ولم يصدر عن إسرائيل أي ردًّ فعل على االتهام. وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
م في العام  فخري زاده على أنه مدير البرنامج النووي  5158بنيامين نتانياهو قدًّ

 وجوده. العسكري السري الذي لطالما نفت إيران 

، حذًّرت إيران ترامب من عواقب أي 5155شهر کاانون الاانی من  52وفي 
علی "مغامرة" قبل مغادرته البيت األبيض، بعدما اتهمها بالمسؤولية عن هجوم

 . فی بغداد  ةالسفارة االمريکي

إنه سيحمًّل "إيران المسؤولية" اواخر کانون االول /دسمبر الماضی  وقال ترامب 
جوم يتسبب بمقتل أميركيين في العراق، مع اقتراب الذكرى السنوية في حال شن ه

 األولى الغتيال سليماني.

وكان التلفزيون العراقي الرسمي قد نقل عن مصدر في إعالم الحشد الشعبي أن 

اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد، 

 ما على طريق مطار بغداد.قتال في قصف استهدف سيارته

وقال متحدث باسم الحشد إن "األميركيين واإلسرائيليين وراء مقتل سليماني 

 والمهندس"، وفقا لما نقلته عنه وكالة رويترز.

 ظريف: مذکرة توقيف "ترامب" صدرت بمتابعة وزارة الخارجية

الغتيال شدد وزير الخارجية محمد جواد ظريف علی أن مکان المالحقة القانونية 

يکون المحاکم القضائية في إيران والعراق الشهيد قاسم سليمانی ورفاقه . 

کما أشار ظريف إلی سعی وزارة الخارجية للحصول علی إدانة أمريکية من قبل 

المقرر الخاص لألمم المتحدة المعنی بعمليات القتل خارج نطاق القضاء ، قائالً: "إن 
لشهيد سليمانی وشرکائه هو محاکم إيران والعراقمکان المالحقة القانونية الغتيال ا . 

إصدار مذکرة توقيف  وفی إشارة إلی بيان مجلس القضاء األعلی العراقی ينص علی

بحق الرئيس األمريکی دونالد ترامب الرتکابه جريمة اغتيال قادة المقاومة، قال: 
 ."هذا الحکم صدر بمتابعة کثيرة من قبل وزارة الخارجية ومؤسسات أخری
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يصدر مذكرة قبض بحق دونالد ترامب یقضاء العراقال  

أصدر القضاء العراقي، مذكرة قبض بحق الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وذلك 

 بقضية مقتل أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق.

وذكر مجلس القضاء األعلى بالعراق في بيان نشر على موقعه الرسمي: "بعد ان 

القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة  دون

اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال 

واكتمال  0204كانون الثاني  7المدعين بالحق الشخصي من افراد عائلته صباح يوم 

قبض بحق رئيس الواليات المتحدة اجراءات التحقيق االبتدائي قرر اصدار مذكرة ال

من قانون  121االمريكية المنتهية واليته دونالد ترامب على وفق احكام المادة 

العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر اجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين االخرين 

 في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او األجانب".

س قد قتل في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد إلى جانب اللواء وكان أبومهدي المهند

 قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني.

ويذكر أن وزارة الدفاع األمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" أصدرت بيانا بأعقاب 

خذ الجيش األمريكي عمال استهداف قاسم سليماني، قالت فيه: "بتوجيه من الرئيس، ات

دفاعيا حاسما، لحماية األمريكيين في الخارج عبر قتل قاسم سليماني، قائد فيلق 

القدس التابع للحرس الثوري اإليراني المصنف كمنظمة إرهابية بالواليات المتحدة 

 األمريكية".

 وأعلن الحشد الشعبي في العراق بأعقاب ذلك عن تعيين عبدالعزيز، المعروف باسم

  "أبوفدك" خلفا ألبومهدي المهندس بمنصب نائب رئيس الحشد.

 شروط ايران للعودة الی االتفاق النووی 
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بعد ان اعلن الرئيس االمريکی المنتخب  جو بايدن انه  ينوی العودة الی االتفاق 

النووی بعد ان خرج الرئيس المهزوم دونالد ترامپ منها تحدثت الشخصيات 

 ايران للعودة لالتفاق .االيرانية  عن شروط 

.ومن الطبيعی ان الشخصيات المحافظة واالصالحية والمعتدلة لها وجهات نظرها  

 حول الموضوع وهی تدلی بدلوها فی هذا المجال .

 فالسيد سعيد جليلی االمين العام االسبق للمجبس االعلی لالمن القومی االيرانی 

ا المجال .فقد صرح قائال: ان عودة المعارض البرام االتفاق النووی متشائم فی هذ

 الواليات المتحدة الی االتفاق النووی بمکن ان  يضر بالموقف االيرانی .

 بينما يشترط الدکتور علی اکبر واليتی مستشار مرشد ايران اية هللا علی خامنئی 

ا المتحدة العقوبات التی فرضتهلعودة ايران الی االتفاق النووی هوان ترفع الواليات 

علی ايران وان تلتزم االدارة االمريکية الجديدة بتعهداتها ای ان علی الرئيس 

 االمريکی ان يقدم التزامه بتنفيذ االتفاق النووی خطيا.

ويضيف الدکتور واليتی ان ايران ليست مستعجلة بان تعود الواليات المتحدة الی 

عودة فان عليها ان تلغی العقوبات وان تلتزم باالتفاق االتفاق النووی واذا ارادت ال

 ويلتزم الرئيس شخصيا.

ويقول الدکتور واليتی : کان من المفروض ان يلتزم الرئيس السابق باراک اوباما 

باالتفاق وکان مرشد ايران يوکد علی ضرورة التزام الرئيس االمريکی باالتفاق 

لمسوولون االمريکان ان التزامهم خطيا لکی ال يتمکن العودة عنه وقد صرح ا

الشفوی يکفی ولکن المرشد لم يکن راضيا بذلک ومن المؤسف ان المسوولين 

 االمريکان لم يعملوا بالتزاماتهم الشفوية.
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من جانبه يتحدث وزير الخارجيه االيرانی محمد جواد ظريف بکالم مشابه للدکتور 

 تندرج فی اطار االتفاق النووی بل واليتی ويری بان العقوبات االمريکية الجديدة ال

 انهم وضعوها تحت عنوان االرهاب.

ويضيف وزير الخارجية االيرانی بان االمريکان بعد خروجهم من االتفاق النووی 

 اعادوا العقوبات الماضية ضد ايران وفرضوا عقوبات اشد تحت عناوين جديدة .

اليکفی ، الن االتفاق النووی مضيفا ان عودة الواليات المتحدة الی االتفاق النووی 

وقع من جانب الطرفين بينما کانت العقوبات مختلفة عن العقوبات الجديدة وقد تم 

تناول تلک العقوبات خالل المفاوضات حول االتفاق النووی اذ ان التوقيع علی 

االتفاق النووی کان يهدف الی الغاء تلک العقوبات .واالن فان العودة الی االتفاق 

ال يکفی بل بجب الغاء العقوبات الحالية اوان يعلن الجانب االمريکی بانه  النووی

ذ نص االتفاق النووی.وقال وزير الخارجية االيرانی ان الرئيس يملتزام بتنف

االمريکی دونالد ترامب حاول خالل رئاسته االولی ان يفرغ االتفاق النووی من 

ادت الواليات المتحدة عالی مضمونه وانه يفرض عقوبات علی ايران النه اذا ع

 االتفاق النووی فان العقوبات سوف تبقی علی حالها .

وعلی سبيل المثال فان الواليات المتحدة اخرجت المصرف المرکزی و وزارة  النفط 

من العقوبات التی فرضت باسم البرنامج النووی وفرضوا عليهما عقوبات جديدة 

ان غيروا العناوين التی اطلقوها علی تحت ما يسمی االرهاب .ولذلک فن االمريک

 العقوبات.

ويقول وزير الخارجيه بان ايران تريد ان تعود الواليات المتحدة الی االتفاق النووی 

 والی التزاماتها وان تلقی العقوبات التی فرضها ترامپ عليها تحت عناوين جديدة .

 
 

 هزيمة ترامب فی االنتخابات الرئاسية وفوز جو بايدن 

 

عة التاسهزم الرئيس االمريکی دونالد ترامب فی االنتخابات الرئاسية االمريکية 

وفاز منافسه الديمقراطی   0202نوفمبر /تشرين الثانی  0التی جرت فی والخمسين 

 جو بايدن بفارق کبير.
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مليون صوت وسيبدأ الرئيس  44وقد حصل الرئيس الممنتخب جو بايدن علی 

يناير /کانون الثانی الحالی .واعلن دونالد ترامب انه لن  02المنتخب جو رئاسته يوم 

 يحضر مراسيم القسم .

واعلن الرئيس المهزوم ترامب ان االنتخابات شابها تزوير وانه سيرفع دعاوی الی 

فضت بسبب ادعاءات المحاکم االمريکية اال ان الدعاوی التی رفعها الی المحاکم رُ 

رف ترامب بهزيمته فی االنتخابات واصر علی انه عتيالتمت الی الحقيقة بصلة . ولم 

 وان الحزب الديمقراطی قد زور نتيجة االنتخابات .ها الفائز في

 

 ردود فعل ايرانية علی هزيمة ترامب 

قال الرئيس االيرانی حسن روحانی تعليقا علی هزيمة الرئيس دونالد ترامب فی 

 :االنتخابات الرئاسية االمريکية 

ان علی ترامب فی الواليات المتحدة األميرکية يدالن دونالد هزيمة و سقوط " إن 

انتهاء عصر ترامب ف .نهاية الغطرسة و العنصرية و انتهاك القانون لم تکن طيبة

بل هو هزيمة لسياسة الضغوط القصوی و االرهاب ، تهاء عهد ادارة ما ليس ان

 .االقتصای بحق شعب کبير 

 هزیمة ترامب بسبب وعوده بجر ایران الی مائدة المفاوضات  

محمد علی ی استاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية فی جامعة اصفهان أر
واليته دونالد ترامب کانت نجاحا بان هزيمة الرئيس االمريکی المنتهية بصيری 

اليران .الن احد عوامل هزيمة ترامب فی االنتخابات الرئاسية تصريحاته المتهورة 
تجاه ايران وعدم تحقق وعوده التی قطعها امام الرأی العام االمريکی والدولی بانه  

سيرغم ايران علی  الجلوس معه حول مائدة المفاوضات ويجبرها علی االستسالم 
. له  

کان لصمود ايران تجاه ضغوط الرئيس االمريکی هو الذی تسبب فی هزيمته 

 توسقوطه فی االنتخابات الرئاسية .فالضغوط التی مارسها ترامب علی ايران کان

 وال يمکن ان يسير بايدن علی نهج سلفه . ةکبير

 رأی الصحافة العالمیة فی هزیمة ترامب 

http://www.president.ir/ar/119117
http://www.president.ir/ar/119117
http://www.president.ir/ar/119117
http://www.president.ir/ar/119117
http://www.president.ir/ar/119117
http://www.president.ir/ar/119117
http://www.president.ir/ar/119117
http://www.president.ir/ar/119117
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ترامب ضربة قاصمة للديماغوجيين كانت هزيمة دونالد واشنطن بوست : 

والديكتاتوريين، ففي أول زيارة خارجية له ذهب إلى السعودية ووضع يده على 

مجسم لكرة أرضية مشع. وكانت صورة سوريالية كما يقول إيشان ثارور في صحيفة 

التي ظهر فيها ترامب محاطا بالملك سلمان بن عبد العزيز ” واشنطن بوست“

الفتاح السيسي. ومن ثم الخطاب الذي ألقاه وركز فيه على  والرئيس المصري عبد

موضوع ظل حاضرا طوال رئاسته. فقد كان هو الرئيس األمريكي المستعد لوضع 

قضية حقوق اإلنسان على الرف، وهو الرئيس الذي يريد إظهار القوة ال الدبلوماسية 

 واألكثر راحة مع الديكتاتوريين والحكام غير المنتخبين.

الخريطة الجيوسياسية تتغير اليوم حيث يصحو العالم على خسارة ترامب في ولكن 

 االنتخابات.

الخريطة الجيوسياسية تتغير اليوم حيث يصحو العالم على خسارة ترامب في 

 االنتخابات

وفي الوقت الذي تسابق فيه حكام الدول لتهنئة جوزيف بايدن على انتخابه إال أن عددا 

 0247صمتهم. وفي هذا المعسكر تأخر مضيفو ترامب عام  منهم كانوا واضحين في

ساعة قبل أن يقدموا التهنئة للرئيس المنتخب. وأرسل الملك سلمان وولي  01نحو 

عهده تهنئة شكلية. وهما يعرفان أن فوز الديمقراطيين يعبر عن تغير كبير في 

يران ة مع عدوتهم إحظوظهما السياسية. وقد يدفع بايدن باتجاه إحياء االتفاقية النووي

ويخفف من استراتيجية أقصى ضغط التي فرضتها إدارة ترامب على طهران. وقد 

يكون لديه الدعم الكافي في الكونغرس لوقف الدعم األمريكي في الحرب التي شنتها 

السعودية باليمن. وفوق كل هذا أعرب مساعدو بايدن أن إدارته ستعيد النظر في 

ة )ومن الممكن مع مصر(. ويضم هذا الدفع باتجاه بعض مجمل العالقة مع السعودي

 ”واشنطن بوست“التحركات بعد مقتل الصحافي السعودي والكاتب في صحيفة 

جمال خاشقجي. وقدم ترامب الحماية للسعودية، خاصة أن أولويته كانت استمرار 

 المملكة شراء األسلحة األمريكية، ومنع الكونغرس من توبيخها.

ون كما هو متوقع أكثر تشددا وربما حصل على تنازالت مثل اإلفراج لكن بايدن سيك

عن ناشطي المجتمع المدني. وقال دينس روس، الدبلوماسي األمريكي السابق 

موضوعات مثل مبيعات السالح “والزميل في معهد واشنطن، بمقال أخير إن 

 ”.وحقوق اإلنسان سيتم التعامل معها بطريقة مختلفة
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لصين وروسيا وكوريا الشمالية تهاني للرئيس المنتخب بعد، فهم وإن ولم يقدم قادة ا

اختلفوا مع ترامب في بعض الجبهات إال أنهم انتفعوا من طريقته المربكة والمخربة 

التي قدمها على المسرح الدولي. وعودة بايدن إلى البيت األبيض بعد ثماني سنوات 

عن العودة للتحالفات التقليدية  كنائب للرئيس في إدارة باراك أوباما هي إشارة

وإغالق المجال أمام أي انتهازية جيوسياسية. وقال أندريه النكوف، أستاذ دراسات 

ة ، في إشار”سيشعرون بعدم الرضا“كوريا الشمالية بجامعة كوكمين في سيؤول: 

يقا صد“أون الذي اعتبره ترامب  -إلى الدائرة المغلقة حول الزعيم الكوري كيم جونغ

 ”.اخاص

وقد يبدأ بايدن من حيث انتهت إدارة ترامب في المفاوضات النووية مع روسيا ولكنه 

قد يتخذ موقفا متشددا من موسكو في أمور تتعلق بتدخلها في االنتخابات والنزاعات 

ي ترى موسكو سلبيات ف”: “واشنطن بوست“األخرى. وكتبت إزابيل خورشديان في 

 كما أظهر بايدن نيته”و” عاون من جديد مع الناتورئاسة بايدن بما في ذلك خططه للت

لفرض إجراءات أقسى، ربما على شكل عقوبات بسبب تدخلها في الديمقراطيات 

”: فايننشال تايمز“وقال دبلوماسي غربي كبير في واشنطن لصحيفة ”. الغربية

ا هناك حقد على روسي“ومضى قائال: ” نتوقع تشددا كبيرا في الموقف تجاه روسيا“

 ”.ين )فريق بايدن( وهو مثير للدهشة، وهو ليس منطقيا فقط بل وعاطفياب

 

هزيمة الرئيس األمريكى دونالد ترامب فى االنتخابات األمريكية، لم : المصری اليوم

هزيمة لنمط فى اإلدارة تكن فقط أو أساسا هزيمة لتوجه سياسى، إنما كانت أساسا 

 والحكم، لفظه أغلب الشعب األمريكى.

والحقيقة أن أمريكا، مثل كثير من دول العالم، منقسمة بين قوى ليبرالية 

ومحافظة، وأن ترامب عبر عن االتجاه األكثر تطرفا فى داخل االتجاه 

المحافظ، وخسر االنتخابات، وحتى هنا يبدو األمر عاديا وسبق أن جرى 

ى فى أمريكا فى إطار قواعد تداول السلطة بين الديمقراطيين وسيجر

والجمهوريين، ومع ذلك فإن أزمة ترامب مركبة وخسارته الكبيرة تحتاج 

 إلى تأمل.

فقد خسر ترامب جانبا من حلفائه وهاجمه بشده كثير من المسؤولين الذين 

عملوا معه، ودخل فى صراع مع بعض أركان فريقه الرئاسى ووزراء فى 

http://a.msn.com/01/ar-eg/BB1aNu9d?ocid=sf
http://a.msn.com/01/ar-eg/BB1aNu9d?ocid=sf
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حكومته، والعديد من المسؤولين الكبار، وقطاعات من مؤسسات الدولة، 

 وخاصة القضاء والمخابرات والخارجية وغيرهم.

خصية ومزاجية لم يحترم فيها أى تقاليد أو لقد دخل ترامب فى معارك ش

أعراف، سواء مع رئيسة البرلمان أو مع شخصيات نافذة فى البيت األبيض، 

كما سبق أن شتم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية، وشتم وزير 

العدل السابق )الذى يفترض أيضا أنه عينه( ألنهم جميعا أداروا مؤسساتهم 

 يد مهنية ال يعرفها ترامب.وفق قواعد وتقال

والحقيقة أن اللغة المبتذلة التى استخدمها، وتقلباته المزاجية أدت إلى دخوله 

فى صراع مفتوح مع مؤسسات الدولة، وقطاع واسع من الرأى العام، جعلت 

صورته أمام قطاع واسع من الرأى العام بما فيه تيار واسع من مؤيدى 

 .شديدة السلبية -الحزب الجمهورى

ولعل خسارة ترامب لوالية أريزونا ذات داللة فى هذا اإلطار، فهى والية 

جمهورية انتخبت لعقود طويلة السيناتور الجمهورى الراحل جون ماكين 

الذى شتمه ترامب وهاجمه بقسوة حتى بعد وفاته، فرد عليه كثير من 

 لبايدن الذى فاز بأصوات الوالية.« بالتصويت العقابى»ناخبيها 

ة دونالد ترامب ليست أساسا هزيمة لتيار أو لون سياسى متطرف هزيم

ومتعصب، إنما هى هزيمة لنمط فج فى الحكم واإلدارة، فيه كثير من الكذب 

وتخريب المؤسسات وكراهية العلم، والعداء للصحافة، ويبدو األمر متناقضا 

ن عوتماما حين نجد بعض من يقولون إنهم من مؤيدى الدولة فى بالدنا ويداف

عن ترامب دون أى تحفظ، ويتناسون أن جزءا كبيرا من « بالروح والدم»

أزمته وأحد أسباب خسارته هو عشوائية الحكم وشخصنة السياسة، وإهانته 

لمؤسسات الدولة بتهميشها وشتم كثير من قادتها األكفاء، فلم يتحمله 

 جنراالت كبار ووزراء أكفاء وقضاة مشهود لهم بالنزاهة.

لعالم وال الشعوب الحية تقبل رئيسا من لونها وخطها السياسى، لم يعد ا

سواء كان اشتراكيا أو ليبراليا أو يمينيا محافظا، وتتجاهل شكل إدارته 
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وحكمه، ومفهوم أن يكون هناك فى أمريكا جمهوريون محافظون ولكنهم لن 

كان  ويقبلوا رئيسا يهين كل التقاليد التى قامت عليها دولتهم الحديثة، حتى ل

 من لونهم السياسى والحزبى.

 

 خبیر أمریكي : بایدن یخطط للعودة إلى االتفاق النووي 

األمریكي "جیم قال األستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا والخبیر النووي 
والش" ان موقف الرئیس األمریكي المنتخب جو بایدن یدل علی عزمه الجراء 

 مفاوضات مع ایران والعودة الى االتفاق النووی وتنفیذه بأسرع ما یمكن. 

واشار والش إلى التاثیرات االیجابیة لتخفیف العقوبات والقرارات األخرى التي 
أن بایدن قادر علی رفع العقوبات االمریکیة یمكن أن یتخذها بایدن وقال :"أعتقد 

عن ایران منها النفطیة والمصرفیة وهي التي أثرت سلبا على القضایا اإلنسانیة 
 والسیاسیة االیرانیة ".

واوضح الخبیر النووي االمریكي أن ترامب یتخذ القرارات باستخدام صالحیاته 
ة إلی استخدامها للعود یذیة ویمكنهالتنفیذیة ویتمتع بایدن حالیا بنفس الصالحیات التنف

 االتفاق النووی ورفع العقوبات.

وقال "حتى لو افترضنا أن الکونغرس االمریکي فرض عقوبات جدیدة علی ایران 
رفع هذه العقوبات حسب صالحیاته". یمكن للرئیس الجدید  

ألن   وردا على التصریحات األخیرة قال والش لهذه المواقف لیست اهمیة بالغة
الموضوع، مؤکدا ان األولویة في الوقت الحالي  هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا

  هي الحفاظ على االتفاق النووي وتخفیف العقوبات على الفور.
 

العالقات االیرانیة االمریکیة فی ظل رئاسة جو بایدن  مستقبل   

التی جرت فی بعد هزيمة الرئيس االمريکی دونالد ترامب فی االنتخابات الرئاسية 
للواليات المتحدة   اوانتخاب جو بايد رئيس 5151نوفمبر/ تشرين الاانی  3

االمريکية ، تساءلت االوساط السياسية فی ايران عن سياسة بايدن المقبلة من ايران 

https://ar.irna.ir/news/84145443/خبير-أمريكي-بايدن-يخطط-للعودة-إلى-الاتفاق-النووي-مع-ايران-بأسرع
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واالتفاق النووی بعد ان خرج منه الرئيس االمريکی دونالد ترامب وفرضه عقوبات 
ارها علی التفاوض وهل ان الرئيس االمريکی کبيرة علی ايران من اجل اجب

المنتخب سيغير موقف بالده من ايران واالتفاق النووی وکيف ستکون عليه 
فی عهد الرئيس االمريکی الجديد ؟. ةالعالقات االيرانية االمريکي  

ويری عدد من المراقبين فی طهران بان انتخاب جو بايد رئيسا للواليات المتحدة 
االمريکی من ايران ويتوقعون تخفيض الضغوط االمريکية  سوف يغير الموقف

 علی ايران بعد هزيمة الرئيس دونالد ترامب. 

لکن مراقبين آخرين غير متفائلين بانتخاب الرئيس بايدن وال يرون حدوث ای تغيير 
فی الموقف االمريکی من ايران ومن االتفاق النووی فی ظل ادارة الرئيس 

ن بعدم التفاؤل وعدم االعتماد علی بعض تصريحات االمريکی الجديد وينصحو
ولين االمريکيين.. اذ انهم يعتقدون بان سياسة الواليات المتحدة االمريکية هی ؤالمس

 سياسة عدائية تجاه ايران وال يمکن ان تتغير بتغير الرئيس االمريکی . 

اارا ايجابيا  د الرئيس االمريکی الجديد بالعودة الی االتفاق النووی قد ترکولکن وع
لدی العديد من االيرانيين .لکن بعض المراقبين فی طهران يرون بان عودة بايدن 

ولين ؤالی االتفاق النووی لن يکون بدون شروط وهذا ما ال تقبله طهران اذ ان المس
االيرانيين صرحوا بانهم لن يقبلوا اية شروط تفرضها الواليات المتحدة من اجل 

لنووی. لذلک  فان عودة بايدن الی االتفاق النووی لن يکون العودة الی االتفاق ا
 سهال.

فی مقابلة مع وکالة انباء ايسنا  بصيریمحمد علی ويری المحلل السياسی االيرانی 
بان بايدن سيتخذ سياسات قصيرة االمد وطويلة االمد من ايران ومن  الطالبية ، 

قوبات االمريکية المرتبطة بما االتفاق النووی کما صرح بذلک فانه يريد الغاء الع
يسمی بحقوق االنسان وان يسمح اليران ان تتمکن من شراء المواد الغذائية 

سوف يعود الی االتفاق النووی ولکن بشروط وانه بانه واالدوية.کما انه صرح 
سوف يلغی بعض العقوبات التی فرضها الرئيس االمريکی المنتهية واليته دونالد 

بايدن بان علی ايران ان تلتزم بتعهداتها فی االتفاق وقال  ترامب علی ايران .
 النووی بصورة تدريجية.
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ويری المحلل السياسی االيرانی بان بايدن يريد التفاوض مع ايران لکنه يريد فرض 
شروط جديدة تتعلق بالبرنامج الصاروخی االيرانی وحقوق االنسان والدور االيرانی 

المنتخب برنامج خطط لتنفيذه لمدة تسعة اشهر . .فی المنطقه وللرئيس االمريکی   

ويری استاذ العلوم السياسية فی جامعة اصفهان بان الرئيس االمريکی المهزوم 
دونالد ترامب کان يدعی بان البرنامج النووی االيرانی غير مکتمل وال يمکن 
منها الترکيز فی هذا االتفاق علی القضية النووية فقط .بل يجب طرح قضايا اخری 

.وبما اسماه التدخل االيرانی فی المنطقة وحقوق االنسان ةالصواريخ البالستي  

لکن الرئيس االمريکی المنتخب ال يطالب ايران بتنفيذ ما طرحه الرئيس السابق 
ولکنه يری بان علی الواليات المتحدة ان تدخل فی مفاوضات مع ، دونالد ترامب 

 ايران وان تتوصل الی اتفاق معها.

التکتيکية  ةبان جو بايدن يختلف عن ترامب من الناحي محمد علی بصيری ويری 
لذلک فان المراقبين يرون بان الرئيس بايدن لن ، ولکنه يطرح نفس شروط ترامب 

يتخذ خطوات سريعة لتخفيض العقوبات علی ايران وهو ينوی القيام بخطوات 
 الواحدة تلو االخری فی حال االتفاق مع ايران.

يری ان عودة الواليات المتحدة الی االتفاق النووی بصيری المحلل االيرانی  ولکن
الرئيس جو بايدن ولکن سوف لن تزداد العقوبات ولن  ةلن يکون سهال فی ظل ادار

تشتد الضغوط علی ايران من االن فصاعدا بل ان الضغوط سوف تخف تدريجيا 
ولکن ايران سوف لن تتنازل عن شروطها ولن تقدم الی الواليات المتحدة اية 

 تنازالت .

دن کان له االار استاذ العالقات الدولية فی جامعة اصفهان ان انتخاب جو باي عتقد وي
النفسی علی الشارع االيرانی ، اذ ان قيمة العملة االيرانية )اللاير (  ارتفعت بنسبة 

بالمائة بعد االعالن عن فوز الرئيس جو بايدن .وهذا يدل علی ان هناک ارتياح  51
فی االوساط االقتصادية فی ايران من هزيمة الرئيس دونالد ترامب وفوز منافسه 

ذا يدل علی ان خطوات ايجابية من جانب الرئيس المنتخب  تجاه جو بايدن. وه
ايران سيکون لها تأاير ايجابی علی االقتصا د االيرانی .ولکن اذا کرر الرئيس 
المنتخب تصريحات دونالد ترامب االستفزازية واتخذ نفس سياساته فان الوضع 

يريد ان  سوف يختلف ولکن يبدو ان بايدن سوف لن يکرر خطوات ترامب النه
 يعتمد سياسة عدم استفزاز ايران . 

 



209 
 

ضد ايران کاذبة ختلق اخبار يوزير الخارجية األميركي    

يعرف مايک بومبيو وزير الخارجية االمريکی فی االوساط الصحفية االمريکية بانه 

 اکثر المسوولين االمريکيين کذبا واسأهم ادارة لوزارة الخارجية.

فقد اعتبرت صحيفة واشنطن بوست ان بومبيو هو افشل وزير خارجية امريکی 

قاطبة النه وجه ضربة کبيرة للسياسة الخارجية االمريکية خالل توليه هذا المنصب 

خاصة فی موقفه العدائی الفاشل من ايران وطرح اکاذيب ضدها فی مجلس االمن 

 الدولی . 

ومبيو فی االطاحة بالنظام فی ايران وفشله واشارت الصحيفة االمريکية الی اهداف ب

فی تحقيق ما يصبو اليه وکتبت تقول انه رغم فرض عقوبات متتالية وشديدة علی 

ايران واغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليمانی فان ايران لم تغير سياساتها 

 تجاه واشنطن بل زادت نسبة  تخصيب اليورانيوم . 

 ية االمريکی فی السياسة الخارجية االمريکية ، فانه رغم هزائم وزير الخارج

أطلق سلسلة تغريدات، نشر إحداها باللغة الفارسية، وذلك في سياق دفاعه عن 
سياسة "الضغط األقصى" التي طبقتها إدارة الرئيس األميركي ترامب ضد الحكومة 

.اإليرانية   

، إن "إیران (   5155كانون الااني 53)يوم  وقال بومبيو في سلسلة تغريدات 
أضحت نسخة جدیدة من أفغانستان، لكن الفرق في نظره، هو أن متشددي القاعدة 
     .كانوا ینشطون في جبال أفغانستان النائیة، بینما ینالون رعایة رسمیة في طهران

وأضاف وزیر الخارجیة األمیركي، أنه یعرض معلومة جدیدة، مفادها أن 

على تنظیم القاعدة أن یقیم مقرا رئیسیا في "السلطات اإلیرانیة عرضت 

.البالد، لكن شریطة االلتزام بالقوانین المحلیة ".     

وأوضح بومبیو أن "إیران قدمت دعما لوجستیا سخیا إلرهابي القاعدة، 

فأتاحت لهم أن یحصلوا على جوزات سفر، كما أتاحت لهم أیضا أن یجمعوا 

."األموال ألجل اإلنفاق على مخططاتهم  

ةمبیو حول دعم ایران لتنظیم القاعدوعبد الباری عطوان یفند مزاعم ب  

فند عبد الباری عطوان  رئیس تحریر صحیفة رای الیوم مزاعم وزیر الخارجیة 

. ةاالمریکی حول دعم ایران لتنظیم القاعد  
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لماذا أطلق ، قائال :  7271ینایر /کانون الثانی  12وتساءل فی مقاله الرئیسی یوم 

في األّیام الخمس األخیرة من رحیل ” القاعدة“الّدعم اإلیراني لتنظیم ” أُكذوبة“بومبیو 

الُمفبَركة“إدارته؟ إلیُكم تفنید شاِهد عیان التقى قائد الّتنظیم وُمؤّسسه لهذه الّروایة  ” 

الذي ” fake news“أو ” األخبار الكاذبة“إذا كان ُمصَطلح واضاف عبد الباری : 

وَرّوج له، الرئیس األمریكي المهزوم دونالد ترامب ینطبق على أحد، فإّن ، ”نحته“
 مایك بومبیو، وزیر خارجّیته، یحتل القائمة في هذا الِمضمار دون ُمنازع.

ز ، ومن أبر”إسرائیل”بومبیو الذي ُیعَتبر ِمثل سّیده ترامب الّصدیق األبرز لـ
ضین على ضرب إیران وسوریة، خرج علینا  قبل یومین، وأقل من عشرة الُمَحرِّ

أّیام من ُخروجه وُحكومته ورئیسه من الّسلطة، بتصریحاٍت ُمفاجئة، وتفتقر إلى 
إّن إیران هي أفغانستان الجدیدة بالّنسبة إلى ُمقاتلي تنظیم “الِمصداقّیة قال فیها 

أّن وثائق جرى الُعثور علیها في منزل أسامة بن الدن زعیم “، واّدعى ”القاعدة
د وجود اّتصاالت كانت قائمًة ” أبوت أباد“ظیم بعد اقتِحامه في الّتن الباكستانّیة ُتؤكِّ

 ”.بین تنظیم القاعدة وإیران ُمنذ ُعقود

هذه الّتصریحات َتفَتقِد إلى أّي ِمصداقّیة، وصاِحبها، أّي بومببو، یحتل مرتبًة 
مًة على قائمة ُمحَترفي الكذب والّتزویر، فهذه هي المّرة  األولى، وُمنذ اغتِیال ُمتقدِّ

، التي تطفو فیها هذه المعلومات على 7211الّراحل بن الدن في أّیار )مایو( عام 
 الّسطح، ویتم تناولها في وكاالت األنباء العالمّیة.

ا ” رأي الیوم“رئیس تحریر هذه الّصحیفة  كان من بین الّصحافیین القالئل جّدً
أحد ُكهوف جبال تورا بورا، وقَضى معه في ” القاعدة“الذین التقوا زعیم تنظیم 
لغة  27جرى نشره بأكثر من ” الّتاریخ السّري للقاعدة“ثالثة أّیام، وألّف ِكتاًبا 

وآِخرها الصینّیة، وكان األكثر مبیًعا في ُمختلف أنحاء العالم، وخاّصًة في ُكل ِمن 
دقیقة، فُهناك بریطانیا والوالیات المتحدة، وأّكد أّن ِمثل هذه االّدعاءات غیر 

، ولم وإیران )الشیعّیة(” الوّهابي“تناقٌض عقائدّي وطائفّي بین زعیم تنظیم القاعدة 
ا واِحًدا انَضّم إلى تنظیم القاعدة أو انخرط  ُیوَجد أّي دلیل ُیؤّكد حّتى اآلن أّن إیرانّیً

ي ف في اإلعداد، أو الّتنفیذ، لعملّیاته سواًء داِخل أفغانستان أو في إفریقیا أو
مركز الّتجارة العالمي في نیویورك، بل األمر الُمؤّكد أّن تنظیم القاعدة ” غزوة“
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نفّذ العدید من الهجمات ضّد األقلّیة الشیعّیة في مدینة مزار شریف في أفغانستان، 
كما أّن زعیم فرعه في الِعراق أبو مصعب الزرقاوي، كان َیقِف خلف العدید من 

خة ضّد مناطق للّشیعة في الِعراق، وُهناك َفرٌق كبیر الهجمات بالسّیارات الُمفخّ 
 للّتنظیم.” دعمها“مع إیران أو ” إجراء اّتصاالت“بین 

صحیح أّن أفراًدا من عائالت بعض ُمقاتلي تنظیم القاعدة، ومن بینهم من أبناء 
وبنات وزوجات زعیم الّتنظیم وُمؤّسسه، لجأوا إلى إیران بعد الغزو األمریكي 

، لكّن ُمعظم هؤالء كانوا 7221ان في تشرین أّول )أكتوبر( عام ألفغانست
ُمحَتجزین في ُمعتقالٍت وَمحظوٌر علیهم الحركة، ووجودهم كان العتِبارات 

إنسانّیة، ونحُن َننقُل ُهنا عن إحدى بنات الّراحل بن الدن التي لجأت إلى الّسفارة 
إلقامة الجبرّیة، وجرى ترتیب السعودّیة في كابول بعد ُهروبها من االعتِقال أو ا
 عودتها إلى أُسرتها في المملكة العربّیة السعودّیة.

أّما القول بأّن عبد هللا أحمد عبد هللا أو أبو محمد المصري، الذي اغتالته خلّیة 
للموساد بَتعلیماٍت أمریكّیة في إیران، فلم َیُكن الّرجل الّثاني، واإلدارة األمریكّیة 

لّرجل الّثاني كان حمزة بن الدن، الذي تباهى ترامب باغتِیاله في نفسها قالت إّن ا
أفغانستان، ُثّم لماذا ُیقیم هذا الّرجل في إیران، وأفغانستان والیمن مفتوحتان له 

نقُّل.  وأكثر أماًنا وُحرّیًة في التَّ

الّطلقة  لال َنستبِعد أن هذه الّروایة الكاذبة والتي ال َتسَتنِد إلى أّي دلیل ملموس ُتَمثِّ 
األخیرة من ُجعَبة أكاذیب الوزیر بومبیو، وفي ِظل توفیر الّذرائع ضّد إیران 

 ومحور الُمقاومة بَشكٍل خاص في األّیام القلیلة التي َبقَِیت لها في الّسلطة.

اّطلَعنا في هذه الّصحیفة على العَشرات من البرامج الوثائقّیة، وشارك رئیس 
لتي تتناول هجمات الحادي عشر من أیلول )سبتمبر( تحریرها في العدید منها ا

 National“وكان آِخرها من عّدة حلقات من إنتاج وإعداد مؤّسسة 

Geography ” العالمّیة الُمحَترمة، ولم َتِرد ُمطلًَقا ِمثل هذه الُعالقة، ولم یتم توجیه

 اعدة.أّي ُسؤال حولها من الُمشِرف علیها، بیتر بیرغن، الخبیر في ُشؤون الق

َنْسُرد هذه الحقائق لیس دفاًعا عن إیران وإّنما من ُمنَطلق الِحرص على 
الموضوعّیة، والّسرد الّدقیق للوقائع التاریخّیة، ووفق المعاییر األكادیمّیة الُمّتبعة 
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في أكثر الجامعات ومراكز األبحاث الغربّیة، والوقوف في الوقت نفسه في وجه 
ر قتل  األخبار والوقائع الُمزّورة والُمضلّلة وتفنیدها، وهي أخباٌر ُیمِكن أن ُتَبرِّ

وزهق أرواح ِمئات اآلالف من أهلنا األبریاء في ِمنَطقتنا الّشرق األوسط، وهذه 
األخبار الكاذبة كانت من أبرز فُصول إرث ترامب وإدارته ووزرائها، وعلى 

ها ُمجلّلًَة بالعار باَت رأِسهم بومبیو، وزیر الخارجّیة، وَنحمُد هللا أّن موعد رحیل
 مسألة خمسة أّیام فقط.

 

 ظریف یرد على تصریحات بومبیو   

رد وزیر الخارجیة االیراني على تصریحات وزیر الخارجیة األمریكي الذي اتهم 
فیها إیران بصلتها مع القاعدة وإیواء زعماءها مؤكدا ان اإلرهابیین الذین ارتكبوا 

 سبتمبر جاءوا من االراضي الحبیبة المریكا في المنطقة .  11أحداث 

 له على  زیرالخارجیة االیراني محمد جواد ظریف لیل الثالثاء في تغریدةقال وو
على التصریحات المعادیة إلیران التي ادلى بها وزیر الخارجیة ردا موقع تویتر 

 األمریكي مایك بومبیو.

من إدراج كوبا ]في قائمة الدول الراعیة لإلرهاب[ إلى   وكتب ظریف على تویتر:
من   یوبومب یقترب السید المرتبطة بالقاعدة ،  "رفع السریة عن الوثائق" والمزاعم

 انهاء مهمته في وزارة الخارجیة نهایة یرثى لها بأكاذیب مثیرة للحروب .

ارتكبوا ن الذین یوأضاف "ال أحد ینخدع ]بهذه األكاذیب[". جمیع االرهابی
سبتمبر جاءوا من االراضي الحبیبة لمایك بومبیو في الشرق األوسط،  11  احداث

 ولم یكن اي منهم من ایران.

أعلن وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف انه اذا التزمت امريكا ظریف: 

، فإن ايران مستعدة للعودة إلى 5535بتعهداتها وفقاا لقرار مجلس األمن رقم 

 ها وفقاا لالتفاق النووي. التزامات

 
وقال ظريف ان الغاء الحظر وعودة ايران الى التزاماتها اليستغرق وقتاا طويالا و 

 بامكان بايدن الغاء الحظر من خالل اصدار االاة قرارات تنفيذية.
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تحدث الوزير ظريف في لقاء مع صحيفة "ايران" عن مجريات االنتخابات  فقد
 ادت الى هزيمة ترامب فيها.االمريكية واالسباب التي 

وقال ظريف ان الجميع کان يتوقع حدوث توتر فی هذه االنتخابات وان انتقال السلطة 
لن تکون بصورة سلسة وهذا يعود الى طبيعة شخصية ترامب الذی اليقبل بالهزيمة 

  بسهولة وبانه مستعد للقيام باي عمل للبقاء فی السلطة.

ة التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز حول واضاف ان تصريحات ترامب االخير
امکانية شن هجوم على ايران باالضافة الى محاوالته لوضع العراقيل امام تسليم 
االدارة الى جو بايدن وعدد من القرارات في اقالة وتعيين شخصيات اخرى کل ذلك 

 يبين مدى حرصه على البقاء فی السلطة.

وال وجود شرخ عظيم فی المجتمع االمريکی ولفت ظريف الى مالحظتين بهذا الشأن: ا
وهو االول من نوعه بعد الحرب االهلية. وان اسلوب ترامب فی التعامل مع هذا 

 التحدي والذي زاد من حدة توتر االوضاع وليس معالجتها.

اانيا، ان ترامب شخصية اليخضع للقوانين والقرارات سواء الدولية او الداخلية. ان 
جائحة کورونا کانتا السبب الرئيسی وراء هزيمة ترامب فی  القضايا الداخلية و

 االنتخابات وان بايدن هو الفائز فی هذه االنتخابات.

وفيما يتعلق بموقف ايران اذا حاولت ادارة بايدن االتصال بها لرفع الحظر قال 
وزير الخارجية : من الواضح ان ايران وامريکا يجب عليهما اتخاذ الخطوات 

. وعلى االدارة االمريکية 5535فيذ االتفاق النووی و القرار الدولی الالزمة لتن
النه قرار دولی وان امريکا احد اعضاء منظمة  5535الجديدة ان تنفذ اوال القرار 

االمم المتحدة وبعدها يمکن الدخول فی مباحاات مع امريکا.وکما قال رئيس 
جم التفاق النووی بنفس حالجمهورية فاننا ايضا سنقوم بخطوات فی سبيل تنفيذ ا

 الخطوات التی يقطعها الطرف المقابل.

 انهاء الحظر الیتطلب مباحثات مسبقة

واكد ظريف ان انهاء الحظر اليتطلب اية مباحاات مسبقة. ولکن هذا اليعنی اننا 
وعلى  5+1نرفض مبدأ المباحاات. فالمباحاات يجب ان تکون فی اطار مجموعة 

الى هذه المجموعة اوال ان تقوم بتنفيذ القرار الدولی ، امريکا ومن اجل العودة 
 وستقوم ايران ايضا بتنفيذ التزاماتها فی االتفاق.
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وفيما يتعلق ان البعض يرى ان ادارة بايدن سوف تتأنى فی رفع الحظر عن ايران 
والعودة الى االتفاق النووی قال ظريف : اذا کان االمريکان يتحلون بالعقل فانهم 

جيدا ان مواقف ايران اابتة وال تتغير بتغيير الحکومات . ويعتقد بانه متى يعلمون 
فان ذلك سيعود بالفائدة ليس فقط المريکا  5535عادت امريکا اللتزاماتها فی القرار 

وايران بل للعالم لذلك يجب ان النخشى من الهواجس االخرى فی هذا المجال. مؤكدا 
ة االيرانی و استقرار الهدوء فی العالم والحيلولعلى السعي لتقليل الضغوط عن الشعب 

دون تنفيذ الصهاينة مشروعهم فی انعدام االمن فی المنطقة . مبينا ان امريکا قد اقرت 
بفشل سياستها فی المنطقة وعليها العودة الى التزاماتها . وعندما تعود فاننا سنعود 

 ايضا.

الحظر وعودة ايران الى التزاماتها  واكد وزير خارجية الجمهورية االسالمية ان الغاء
اليستغرق وقتا طويال و بأمكان بايدن أصدار االاة قرارات تنفيذية اللغاء الحظر ضد 

 ايران.

واشار ظريف الى ان جميع الحکومات االمريکية تتأار باللوبی الصهيونی ، ولکن 
 ى بعضفی عهد ترامب فان السياسة الخارجية االمريکية تم تسليمها بالکامل ال

االطراف المعنية وهی التي تحدد السياسة الخارجية المريکا وهذه االطراف هی 
الکيان الصهيونی وبن سلمان و شخصين آخرين . وهذه حقيقة يجب ان ناخذها بنظر 

 االعتبار.

أعلن وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف انه اذا التزمت امريكا بتعهداتها و

أعلن وزير الخارجية االيراني محمد جواد ، فإن 0004ن رقم وفقاً لقرار مجلس األم

، فإن 5535ظريف انه اذا التزمت امريكا بتعهداتها وفقاا لقرار مجلس األمن رقم 

 ايران مستعدة للعودة إلى التزاماتها وفقاا لالتفاق النووي. 

 
طويالا و وقال ظريف ان الغاء الحظر وعودة ايران الى التزاماتها اليستغرق وقتاا 

 بامكان بايدن الغاء الحظر من خالل اصدار االاة قرارات تنفيذية.

تحدث الوزير ظريف في لقاء مع صحيفة "ايران" عن مجريات االنتخابات  فقد
 االمريكية واالسباب التي ادت الى هزيمة ترامب فيها.

لسلطة اوقال ظريف ان الجميع کان يتوقع حدوث توتر فی هذه االنتخابات وان انتقال 
لن تکون بصورة سلسة وهذا يعود الى طبيعة شخصية ترامب الذی اليقبل بالهزيمة 

  بسهولة وبانه مستعد للقيام باي عمل للبقاء فی السلطة.
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واضاف ان تصريحات ترامب االخيرة التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز حول 
اقيل امام تسليم امکانية شن هجوم على ايران باالضافة الى محاوالته لوضع العر

االدارة الى جو بايدن وعدد من القرارات في اقالة وتعيين شخصيات اخرى کل ذلك 
 يبين مدى حرصه على البقاء فی السلطة.

ولفت ظريف الى مالحظتين بهذا الشأن: اوال وجود شرخ عظيم فی المجتمع االمريکی 
لتعامل مع هذا وهو االول من نوعه بعد الحرب االهلية. وان اسلوب ترامب فی ا

 التحدي والذي زاد من حدة توتر االوضاع وليس معالجتها.

اانيا، ان ترامب شخصية اليخضع للقوانين والقرارات سواء الدولية او الداخلية. ان 
القضايا الداخلية و جائحة کورونا کانتا السبب الرئيسی وراء هزيمة ترامب فی 

 نتخابات.االنتخابات وان بايدن هو الفائز فی هذه اال

وفيما يتعلق بموقف ايران اذا حاولت ادارة بايدن االتصال بها لرفع الحظر قال وزير 
الخارجية : من الواضح ان ايران وامريکا يجب عليهما اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ 

. وعلى االدارة االمريکية الجديدة ان تنفذ اوال 5535االتفاق النووی و القرار الدولی 
النه قرار دولی وان امريکا احد اعضاء منظمة االمم المتحدة وبعدها  5535القرار 

يمکن الدخول فی مباحاات مع امريکا.وکما قال رئيس الجمهورية فاننا ايضا سنقوم 
بخطوات فی سبيل تنفيذ االتفاق النووی بنفس حجم الخطوات التی يقطعها الطرف 

 المقابل.

مباحاات مسبقة. ولکن هذا اليعنی اننا واكد ظريف ان انهاء الحظر اليتطلب اية 
وعلى  5+1نرفض مبدأ المباحاات. فالمباحاات يجب ان تکون فی اطار مجموعة 

امريکا ومن اجل العودة الى هذه المجموعة اوال ان تقوم بتنفيذ القرار الدولی ، 
 وستقوم ايران ايضا بتنفيذ التزاماتها فی االتفاق.

دارة بايدن سوف تتأنى فی رفع الحظر عن ايران وفيما يتعلق ان البعض يرى ان ا
والعودة الى االتفاق النووی قال ظريف : اذا کان االمريکان يتحلون بالعقل فانهم 
يعلمون جيدا ان مواقف ايران اابتة وال تتغير بتغيير الحکومات . ويعتقد بانه متى 

ة ليس فقط المريکا فان ذلك سيعود بالفائد 5535عادت امريکا اللتزاماتها فی القرار 
وايران بل للعالم لذلك يجب ان النخشى من الهواجس االخرى فی هذا المجال. مؤكدا 
على السعي لتقليل الضغوط عن الشعب االيرانی و استقرار الهدوء فی العالم والحيلولة 
دون تنفيذ الصهاينة مشروعهم فی انعدام االمن فی المنطقة . مبينا ان امريکا قد اقرت 
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سياستها فی المنطقة وعليها العودة الى التزاماتها . وعندما تعود فاننا سنعود  بفشل
 ايضا.

واكد وزير خارجية الجمهورية االسالمية ان الغاء الحظر وعودة ايران الى التزاماتها 
اليستغرق وقتا طويال و بأمكان بايدن أصدار االاة قرارات تنفيذية اللغاء الحظر ضد 

 ايران.

الى ان جميع الحکومات االمريکية تتأار باللوبی الصهيونی ، ولکن واشار ظريف 
فی عهد ترامب فان السياسة الخارجية االمريکية تم تسليمها بالکامل الى بعض 
االطراف المعنية وهی التي تحدد السياسة الخارجية المريکا وهذه االطراف هی 

 يجب ان ناخذها بنظرالکيان الصهيونی وبن سلمان و شخصين آخرين . وهذه حقيقة 
 االعتبار.
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                                                                                     الخاتمة:

العالقات االيرانية االمريكية منذ بدايتها وحتى تاريخ في هذا الكتاب ، حاولنا أن نبين 

االيرانية االمريكية لم تكن في يوم من االيام االن ، ولكن من الواضح ان العالقات 

 عالقات متكافئة .

فالجانب االمريكي كان يريد من العالقات مع ايران ضمان مصالحه أوال قبل ان يفكر 

خر ، فعندما كان على عالقة جيدة مع نظام الشاه  وكان يستفيد في مصالح  الجانب اآل

حيل البقاء حكم الشاه ، ألن الشاه كان من عالقاته مع ايران ، رأينا انه عمل المست

 هدفة البقاء في الحكم بدعم من االمريكان والغربيين .

ال يتورع من االعالن من انه شرطي االمريكان في منطقة الخليج الشاه وكان 

الن هذه الدول ، الفارسي ، وكانت عالقاته مع الدول العربية المجاورة عالقات جيدة 

يات المتحدة، فعندما انتصرت الثورة االسالمية في ايران كانت تسير في فلك الوال

رأينا كيف وقفت الواليات المتحدة ضد تطلعات الشعب االيراني ودعمت الشاه ودعته 

سترداد الشاه ونقل امواله في الالى واشنطن من اجل العالج ، ولم تقبل مطالب ايران 

سفارتها في طهران إحتجاجا على الواليات المتحدة ، وعندما اقتحم الطلبة الجامعيون 

الموقف االمريكي ، خططت للهجوم على ايران وقتل الطلبة وإنقاذ الرهائن ولكن 

خطتها فشلت ، وكان فشلها سببا في قطعها للعالقات الدبلوماسية مع ايران وحجز 

عقوبات اقتصادية ضد ها وتشجيعها الدول  فرضأموال ايران في البنوك االمريكية و

فرض عقوبات على ايران بحجة برنامجها علی ة ومجلس االمن الدولي االوروبي

وتم التوصل  4+3النووي ، ولكن ايران دخلت في مفاوضات طويلة مع مجموعة 

الى اتفاق بشان الملف النووي ووقع الجانبان على االتفاق على ان ترفع جميع 

 ووي . العقوبات عن ايران ، مقابل التزام ايران بتقليص برنامجها الن

مال أن ينهي آ،  4+3وهكذا إستبشر العالم خيرا باالتفاق النووي بين ايران ومجموعة 

ولين ؤاالتفاق التوتر بين ايران والواليات المتحدة ، كما أن الشعب االيراني والمس
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االيرانيين تفاءلوا باالتفاق ، وكانوا يأملون أن ينهي االتفاق جميع العقوبات ، ويبدأوا 

مل تضاءل لدى اإليرانيين ا بعيدا عن العقوبات االقتصادية ، ولكن األعهدا جديد

بسبب عدم التزام االمريكان بوعودهم وعدم سماحهم للبنوك االجنبية بالتعامل مع 

المصارف اإليرانية ، وهكذا نرى  أن الواليات المتحدة بوضعها عقبات في طريق 

الذين إنزعجوا وغضبوا من التوصل  تنفيذ اإلتفاق النووي ، تحاول اإليحاء لحلفائها

الى االتفاق النووي ، ورأوا أن الواليات المتحدة غيرت من مواقفها من ايران ،  أنها 

 لن ترغب في تطبيع عالقاتها مع ايران وأن مواقفها المعادية إليران لن تتغيرمستقبال.

،   0241بعد انتخاب الرئيس االمريکی دونالد ترامب رئيسا للواليات المتحده عام 

ولکن ايران ، حاول بشتی السبل اجبار ايران علی قبول شروطه للتفاوض معه 

الواليات المتحدة من االتفاق النووی  انسحاب رفضت مطالبه مما جعل ترامب يعلن 

 حتیتستمرفترة رئاسته التی  طوال ةوفرض عقوبات ضد الجمهورية االسالمي

. وقد فشل الرئيس االمريکی فی فرض  0204عام العشرين من يناير /کانون الثانی 

شروطه علی ايران الجبارها للجلوس معه علی مائدة المفاوضات وکانت هزيمته فی 

االنتخابات الرئاسية  قد جعلته يتخذ قرارات عديدة  ضد ايران ومن اهمها فرض 

 عليها .دية وسياسية عقوبات اقتصا

فی االنتخابات من فرض شروطه دونالد ترامب لم يتمکن الرئيس االمريکی المهزوم 

ية تنازالت للواليات المتحدة وانها مستعدة أعلی ايران واعلنت ايران انها لن تقدم 

لبحث کل الموضوعات اذا کانت الواليات المتحدة تريد التفاوض علی اساس مبدأ  

کما انها اکدت لالمريکان بان عدم التدخل فی شؤون االخرين واحترام سيادة البلدان. 

يبدو ان القادة عليهم الغاء جميع العقوبات اذا ارادوا العودة الی االتفاق النووی .و

حتی يقبل االمريکان مطالبهم الحقة ويرضخوا االيرانيين لن يحيدوا عن شروطهم 

 لها. 
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  المصادر والمراجع

 الفارسية 

 .A History  of  Modern  IRANابراهاميان ، يرواند ، تاريخ ايران مدرن ) 

 م(.0243)4001طهران ،  ( ترجمة :محمد ابراهيم فتاحي ، منشورات ني ، 2008

 Inside the Iranian  revolutionاستمبل ، جون دي ،  درون انقالب ايران ،  

 4074، 4ترجمة منوچهر شجاعی ، موسسه خدمات فرهنگی رسا ، طهران ، ط

 م(.4000)

اسناد النه جاسوسي ) وثائق السفارة االمريكية في طهران ( ، مركز نشر وثائق  

م 4040) 4014السفارة االمريكية ، طهران  ،   

  مجلدات. 0

بيل ،جيمز ،  شير وعقاب ) النسر والعقاب (  ترجمة : فروزنده برليان ، منشورات 

 . 4فاخته ، طهران ، ط

الموت ( ، ناگفته هاي جنگ عراق با ايران تيمرمن ، كنت ، سوداي مرگ ) تجارة 

 م(.4001) 4070، ترجمه احمد تدين ، موسسه خىمات فرهنگي رسا ، طهران ، 

 ( 4012 -4002بيست سال تكابوي اسالم شيعي در ايران )حسينيان ، روح هللا ،   

( ، منشورات مركز اسناد  عشرون سنة من تحرك  االسالم الشيعي في ايران)

 م(. 0223)  4041،  0طهران ، طانقالب اسالمي ، 
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خلخالي، اية هللا محمد صادق ،   خاطرات ايت هللا خلخالي ،)مذكرات اية هللا 

 م(.0223)4041،  0خلخالي(  ، دار نشر سايه ، طهران ، ط

باس مخبر ، زونيس،  ماروين ،  شكست شاهانه ) الهزيمة الشاهية ( ، ترجمة ع

 .434، ص 4ططهران ، منشورات طرح نو ، 

السامرائي ،  وفيق ، حطام البوابة الشرقية ، والطريق الى الجحيم ، ترجمة عدنان 

قاروني ، منشورات ، مركز اسناد وتحقيقات دفاع مقدس سپاه پاسداران انقالب 

 (.0220) 4044، ، طهران اسالمی 

)مهمة في ايران ( ، بقلم السفير االمريكي  ماموريت در ايران، وليم ،  سوليفان

السابق في ايران  وليم سوليفان ، ترجمة محمود مشرقي ، منشورات هفته ، طهران 

  .(م4040، )4014ن  4، ط

 " المؤامرة في ايران"  ، توطئه در ايران سايروس ونس وزبينغيو بريجنسكي 

) السياسة الخارجية غازيورفسكي ، مارك .ج. ، سياست خارجي امريكا وشاه   

 4ط طهران ، للواليات المتحدة والشاه ( ، ترجمة جمشيد زنكنة ، منشورات مركز ، 

  . (م4000) 4074.

فرازهائي از تاريخ انقالب به روايت اسناد ساواك وامريكا ) مقتطفات من تاريخ 

" الثورة برواية وثائق السافاك والواليات المتحدة ، روبرت شولزينغر في كتابه 

.دبلوماسية امريكا في القرن العشرين   

فردوست ، حسين  ، ظهور وسقوط سلطنت پهلوي )ظهور وسقوط حكومة بهلوي )  

مجلدان ( ، مذكرات الفريق اول حسين فردوست ( موسسة الدراسات والبحوث 

 م(.4000) 4074،  4السياسية ، منشورات صحيفة اطالعات ، طهران ، ط

كبوت " بيت العنكبوت " ، ترجمة مهوش غالمي فريدمان ـ الن ، خانه عن

 م( .4001)4070منشورات صحيفة اطالعات ، طهران  ،4030
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محمدي ، منوچهر ، مروري بر سياست خارجي ايران در دوران بهلوي ) نظرة 

علي السياسة الخارجية االيرانية  في العصر البهلوي (  ، دار نشر دادکستر ، 

 (.0244)4002،  1طهران ، ط

مود محمود، تاريخ روابط سياسي ايران وانگليس در قرن نوزدهم ميالدي ) مح

تاريخ العالقات السياسية بين ايران وبريطانيا في القرن التاسع عشر(، منشورات 

 م4071) 4030،  1اقبال ، طهران ، ط

مدني ، جالل الدين ، تاريخ سياسي معاصر ايران ) التاريخ السياسي المعاصر   

 . 4شورات دفتر تبليغات اسالمي ، قم ، طاليران ( من

مظفري ، كامران ، مداخالت، روايت مستند از جنايات امريكا در ايران ،  كامران 

،  4مجلدات ( منشورات ابحاث صحيفة كيهان ، طهران ، ط 1مظفري ، )

 م(  .0243)4001

ات منصوري ، جواد ،  چالش های ايران وامريکا ) التحديات بين ايران والوالي

 . (م0244)4002،  4المتحدة ( ، مركز وثائق الثورة االسالمية ، طهران ، ط

خرداد  43خرداد به روايت اسناد ساواك) انتفاضة  43منصوري ، جواد ، قيام 

،)  4ط طهران ، برواية وثائق السافاك ( ، منشورات مركز اسناد انقالب اسالمي ،

 م (.   4000

مناسبات ايران وامريكا") دراسة العالقات االيرانية موجاني ، سيد علي " بررسي 

،  4االمريكية (  ، منشورات وزارة الخارجية االيرانية ، طهران ، ط

 م4074)4037

، ترجمه : محمد حسين زوار کعبه  ، گ النقيب ، خالد حسين ، حزب بعث وجن  

 م(.4002) 4010حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي ، طهران ، 

    

 عربية : ال
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االعظمي ، وليد حمدي ، عالقات السعودية االمريكية وأمن الخليج  ، وثائق غير 

م4000،  4( ، الناشر دار الحكمة ، ط4013-4004منشورة )  

منشورات وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي، االمام الخميني ، الحكومة االسالمية ، 

هـ.4040طهران  ،   

ة والقائد ، من منشورات وزارة الثقافة واالرشاد الصادق ، صاحب حسين ،  الثور

 م. 4070االسالمي ، طهران ، 

( دار  0241-4402كسرائي ، شاكر ، ايران ، االحزاب والشخصيات السياسية  )

 م.0241،  4رياض نجيب الريس ، بيروت ، ط

  الصحف

 ( م0241)4000صحيفة اعتماد االيرانية  العدد الخاص لسنة 

 0240-4-40   -صحيفة الحياة السعودية 

 4047مايو  -أيار  0 -صحيفة القبس الكويتية 

 م 0227االول من اكتوبر  -صحيفة لوموند ديبلماتيك الفرنسية 

 4000نوفمبر -تشرين الثاني  1 -صحيفة الواشنطن بوست 

 0244ابريل   -نيسان  -صحيفة واشنطن تايمز 

 

 االلكترونية  المواقع

 http://www.leader.irية هللا علي خامنئيآموقع المرشد االعلي اليران 

 /president.ir/arموقع الرئيس االيراني حسن روحاني 

موقع  قناة الجزيرة  ، رانيا الزعبي ،  العالقات االردنية االيرانية بين العداوة 

 والدبلوماسية الحذرة . 
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موقع موسسة مطالعات تاريخ معاصر، مقال : پايكاههاي شنود واستراق سمع سيا 

  .در ايران 


