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 شكر وتقدير
موح، ومّن علّي بالصحة والعافية الحمد والثناء هلل العلي القدير الذي منحني الصبر والط

 صخ  بالذرر ، أللعون والمساعدة إلتمام هذا العملوسّخر لي يد ا

الذي لم َيدصخر أي جهد في توجيه النصيحة ومتابعة  أستاذي المشرف أ. إبرير حمودي
 صخطوات البحث إلى نهايتها، له مني جزيل الشكر واالمتنان.

رما أتوجه بالشكر الجزيل إلى االستاذ فؤاد جدوا الذي لم يبخل علينا بالنصح 
 واإلرشاد .

محمد رما نخ  بجزيل الشكر إلى االساتذة الكرام من العراق  االستاذ الدرتور جاسم 
واألستاذ ثائر من جامعة ذي قار  علي جاري الجميعاناالستاذ المثنى و من جامعة نعيم 

الذين لم يتوانو في دعمي بالمادة العلمية،  من جامعة الكوفة، صاحب شندل الحسني
 جزاهم اهلل عنا رل صخير.

 .نا بالمساعدة من قريب أو من بعيدرما أتوجه بالشكر لكل من لم يبخل علي
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همير  اترناانيمي  كديرافه   ر  إن ألر  مممر ا الداردان النر  لردي   إيراان نتنمر  إمن المؤكد أن 
 رر ن مررالد إلررم إلرر  م أ  رر   ه تررا ككررقت ترري   رر  متالرر  الاارري   اللررا  اأدرردت نلرروق م أ رر  أ

هنمرر ل اصررد ت م ررال أتورر ا   أأايميرر   لررد كررإلم د اهرر  الم ررل  رر  الم  دلرر  اإاتررناانيم    - الميرر
يررراان تررر    لت ررر إ إ ق مرررن اللررران ال لررراين أصرررد ت د اأد ق ال ررر للي  يرررو أتررري  مررر  ددايررر  ال لررر

 نت  س عدد من الد ق االتن م اي   الن  م ان     اي  ا ضر    ر  تي ترن   الداااير   الا امير  
عار  ديت مر  ال ر دف   مت  ترالت  ت ه التريم  دايا تير   ا تري  الانر ن اترنمات نلت  إ نام الد ق الم

ياان ا ص ي  متال  اللا  اأ تا ع م   ا 

م مررر   ررر  التوررر ل االأايمررر   ماكرررت منميرررت  م ا ررر  نرررؤد  د اا    ءندررر مرررن  هرررإا اأمرررا مكت ررر  
 يررو ل دررت إيرراان د ا لرراا  ي (1979 –1941) ا صرر   رر  ع ررد اللرر ض م مررد اضرر  د ارر   

الاارري  لاررد  ا عررن المصرر لي اأمايكيرر   رر  متالرر  اللررا  اأ تررا عارر   ترر   م اان رر  الررد ق 
ال اديرر ه  ك تررت ال اليرر ت المن رردف اأمايكيرر  أررد دعمررت اللرر ض  رر  اي رري مرر  م مررد مصررد   رر  

 دداي  الامتيتي تي 

لتورر ل الماكر   نداعيرري  ترراع ن غيرا أن اأ ررداو ني لرت  رر  إيراان دمرر  يلريا إلرر  اهنرتات ا
الاميترر  اإمرر ل ن  عارر  اأترر ل   مرر  تلرردت ال رر اف االترريمي  دتع مرر  امرر ق الرردين  ال امرر ء اللرري ي

عين المم  اي  اال1979    لر  ل ر  إتيمي  أاإت إياان ال  اف نت   له  د د تل ا الل ض  ا 
لر  إ افلر  عماير ت نصرديا ال ر  إد ا اأايم  ماناف عن الد ا الإ  ك ن ل   تمرن اللر ض اترنت دا 
 الد ق المم  اف أمي    إع دف أي ل   دف إتيمي     المتال ي

ياان اا  ني اا  غيلا مماى اأ داو  ك ن ن ردي    ر   مري إ هإا النوييا المإا  الإ  عا ني 
لم مر  مايكي ه كم  اا  مما  من المنوياات الداااير  االل ى الوادي   ا ص  ال الي ت المن دف اأ

 الن  أ ات  دلكق  اضي عا  ادي   ال يأ ت الن  ك تت نادا   د لدادان اأااىي
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 : الموضوع أسباب اختيار

 الم ض ا ال ديد من اأتد    ه  ك أن : ك ن  ااء ااني ات  ل إا 

 سباب الذاتية:األ 
 ياانيإ   داات  هإض الما ا  من ن ايخ  الاغد  -1
م اترر  هررإض اللضرري   أمرري  رر  أن نكرر ن هررإض م   لرر  إتالرر  الومرر ب عارر  د ررب  -2

 الداات  اتايأ  لداات ت أااى    هإا الم ض اي
 ياضي الم   ضم ق هإدا  ف مكند  الكاي   اغد  مت     نت يد -3
ل توررراا لمررر  ننمنررر  دررري هرررإض ال نررراف مرررن 1989ل  1979ااناتررر  ال نررراف الممنررردف درررين  -4

يررراان اتنصررر ا ال ررر اف    ررر ف خ إ صررر اف درررين  رررد ين م مرررين مرررن نررر ايأ رررداو ا صررر   أت ررر  م
 الُاميت ي

 سباب الموضوعية:األ 
تلار  ن ر ق كديراف  م مر   ر  نر ايخ إيراان كد لر  ي ندرا اإتريمي  اإيااتير   اتنص ا ال  اف ي1

 يال  لل دين د ق ل   مك تن  
مرر  يماكرري هررإا الم ضرر ا مررن أهميرر   رر  النرر ايخ الم  صررا  نرر ايخ متالرر  اللررا  اأ تررا  ي2

  يككق
اإيااتي     ال يأ ت الد لي  الم  صاف  م  مدى نأ يا أير ل المم  اير  اإتريمي   المك ت  ي3

     اأ    التي ت ي
تاتا  ن ايخ ال  لل الم  صا  الدد من دااترني  منالم ض ا     د إاني يم ق  ال  ك ن  ي4

  الن م   ييي
 ق الواديرر  نررأ يا اللضرري  عارر  ادي رر  ال يأرر ت الد ليرر   رر  متالرر  اللررا  اأ تررا  الررد ي5

 الكداى  كإلم عا  أض ي  ال  لل ال اد  الم  صا ككقي
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 :أهداف الدراسة

 نكمن أهداف الداات     التل ا الن لي :

الرررإ  نا دررري عاررر  الصرررر يدين  م رررلالن ررراف عاررر  اأهميررر  االترررناانيمي  إيررراان  الررررد ا ال ي1
 ال  اف االتيمي ي اتنص اأايم   الد ل   ا ص  د د اإ

ديرر ن الماا رررق النررر  مررات د ررر  إيررراان ال رر اف مرررن أمرررق ن ديررت دعررر  ل المم  ايررر  االتررريمي   ي2
 هيكق التاا     إيااني                الإ  عا يال ني   الن  ق 

الكلررف عررن االت ك ترر ت  ال رر ا النرر  اتمررات عررن اتنصرر ا ال رر اف االترريمي   رر  إيررراان  ي3
 ياللا  اال تا  التا   الد ل  عا  تا  

 : اإلشكالية

للرررد لررركق أيررر ل المم  ايررر  اإتررريمي  اإيااتيررر  نوييررراا   اضررر     ررر  اأ رررداو دمتالررر  اللرررا  
 تررل ا التورر ل الماكرر  لم مررد اضرر  د ارر   لرر ضإمرر   متالرر  الاارري  ا صرر   إلررم د ررد اأ تررا ع 

  مررن ارريق ال رر اف االتررريمي  النرر  أ دهرر  امررق الرردين االمررر ل الُاميترر   كرر ن إلررم  رر  ترررت إيرراان
 يم 1979

  من هت  تااح االلك لي  الن لي : 

سالمية في األوضاع الداخلية والخارجية إليران في نتصار الثورة اإلإإلى أي مدى أّثر  -
 ؟م 1979/1989الفترة: 

  أد ت يت  من ايق هإا الد و االم د  عن اأت ا  الن لي :

الداااير   ه  أهرل النار ااتم  ؟ من ك ن  ااءه ؟ تيمي اإ ه  اا ي ت أي ل المم  اي  م  
  ؟ا  ال يأ ت الا امي  إياان اه  عأ كيف ك ن  ؟ياان د د ال  افإ   
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 :دراسةخطة ال

ننترررر  ق هررررإض الدااترررر  م ضرررر ا أيرررر ل المم  ايرررر  االترررريمي  االيااتيرررر   ات ك ترررر ني الدااايرررر  
 يرررو  ا نمررر ه  ضررري عرررن ملدمررر  مرررن اررريق  ررريو  صررر ق  م1979/1989 الا اميررر  لا نررراف 

 :يتن اب

أدررق     التي ترر  ضرر   التررك تي   يرراان  ناكيدن رر إ مواا يرر م ايرر ت  رر ق  :الفصللا األوا 
  اإم ل الُاميت   تل اييالناا  لد ب الم ا ت     ي ف ل  د إض    إأي ل ال  اف االتيمي  

عاررر  االت ك تررر ت الدااايررر  لليررر ل المم  ايررر   لرررد تررراات  الضررر ء  يررري  :الفصلللا الثلللاني أملللا
 المل  مرر  المتررا   النرر  أ مررت ضرردض ادي رر  تورر ل ال كررل المديررد إيرراان مررن  يررو  االترريمي   رر 

  ي نده ا ال ض  االأنص د  إض    إل  ال ض  االمنم ع 

ت  لت   يي االت ك ت ت الا امي  التنص ا ال  اف االتيمي  االيااتير   لد ن :ثالثالالفصا  أما
إضرر    إلرر  دعررل اللرر     الررإ  اعنمدنرري إيرراان ال رر اف   -مدرردأ نصررديا ال رر اف-الاارري   د قعارر  

 أيضرر  ال يأرر ت االيااتيرر  د لررد ق الكدرراى  النرر  امنرر تت  المتنضرر     ا صرر  اللضرري  ال اتررايتي 
 د لمد  المتاي

 :ةهج المتبعاالمن

إن ادي   الداات   اص صي  الم ض ا الرإ  عايتر  الد رو  ر  الرك ليني  راب عايتر  اندر ا 
 الن ل  إكاه :المت ه  

نرررل االعنمرر د عايرري  رر  عررراب ال أرر     نندرر  اأ ررداو  تررراده   :ال صرر   المررت   النرر ايا 
 كا ت ل مي ي

نررل اتررنادامي  رر  دااترر  المرر دف ال اميرر   عاضرر    ن ايا رر   كررإلم ال أرر ف  المررت   الن ايارر :
 عا  منااد ت كق ما ا  من ماا ق الد وي
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 :مستخدمةمراجع الالمصادر و الأهم 

تمر ت هرإا الد رو اعنمردت  عار  ممم عر  مرن المصر دا  الماامر  المنت عر  د لاور  ال اديرر  إ
 الصرر ف   ايي الم م يرر  ال اتترري   االتمايتيرر   نم اررت  رر  الكنرر   الم ترر ع ت  الاترر  ق  اأارر

  المميت  أهم   ينم ق   :

 د  تيدرر  كرريل لاك نرر  االيااترر  صرر ترريمي   رر  إيرراان: اأتررد    الملرردم ت كنرر  لال  اف اإ
ه إضر    إلر  كنر  لال  اف   د رد ال ر اف االتريمي   ر  إيراان أد نت  ق هرإا الكنر    نراف مر  أدرق  مر

االيااتيررررر : المرررررإ ا  االيدي ل ميررررر    لاك نررررر  ادرررررااهيل لرررررن  الدتررررر أ    ررررر  هرررررإا الكنررررر   ن ايرررررق 
ل  افه إضر    أ د هإض ا ياان  أيض  ن ايق الك ن  ل كا الُاميت يدي ل مي  ال  اف االتيمي     إإ

   يا ايررد يرراان: دتيرر  الترراا   رر  المم  ايرر  االترريمي  االيااتيرر    لاك نررإلرر  كنرر  ل مررن ي كررل إ
لررر  دتيررر  التررراا  المديررردف  ررر  إيررراان د رررد اتنصررر ا ال ررر اف االتررريمي ه د انررر   الرررإ  ن ررراب  يررري إ

مواررر   د  صررر   أدررر كنررر   لدليرررق اللاصررري ت االيااتيررر  الم  صررراف  لاك نررر  م مرررد إضررر    إلررر  
 ييااتي  المإك اف    إا ا الداات  الإ  نت  ق الن ايف د ل ديد من اللاصي ت اال

 Alvaro Marchordom Comins, IRAN: De Ciro aل  : د لاور  اأمتدير  تمرد كنر  

Jomeini   الإ  نت  ق د ب م ا ت نتلق الاميت   ا ص     د ايس ي  

 هرإا الكنر   نضرمن أرد   Efrain Karsh, The Iran-Iraq War 1980-1988ل:  كنر  
 . ماا ا   ن م     أ دا     1980/1988ال ا  ال ااأي  االيااتي    ل      ق

ل   النر  ي تري   لصر  د   عدرد ال هر   الكير أم  الم ت ع ت  الماا د  تمد: لالم تر ع  الت
درررد ب اللاصررري ته  أرررد اترررن مات  تررر عدنت  ك يررراا  ررر  لررراح المصررراا  ت التي تررري   الن ايرررف 

 تررا لررؤ ن اللررا  اأ   تررديق الررإكا ال ال صررا تمررد لممارر ال ديررد مررن الممرريت  الماا ررد  عارر
 يالمتال  اللا  أ تاي   الاايمي  ننت  ق أ داو مما  داات ت اأايمي    الن   
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دااتر  ن اياير   :ال ر اف االتريمي   ر  إيراانل أم  اأا ايي  الاتر  ق الم م ير  تمرد أاا  ر 
ف أمرر ق مدررا الد ااتررر   النرر  نت  لررت أ رررداو الررردكن ا  فألتررن إل    رر  أتررد د    ملررردم ن     أ    رر 

 ك مر  د اتكر ن: ال  اف االتيمي     إياان  ن ملت    أتد د    ملدم ن  ه إضر    إلر  أاا   ل
االترن إ الردكن ا م ترل    أد نت  ق  ي ر  ل1979داات     النا اات التي تي  الداااي     إياان 

يااتير   ر  ورق      إيراان ماكرتا عار  أ ق  ك مر  إم مد ه يس دداي ت أي ل المم  اي  االتيمي
 التو ل المديد  ه   ك م  د اتك ني

  يمكن  صاه   يم  يا : :صعوبات البحث

ل  يرر  ممرر  أمداترر   ترر   رر  مؤتترر نت  ال د دف ال ايمرر  المناصصرر   رر  م ضرر ا لرري المرر  ي1
 عارررر  ملرررر الت   pdfل كديررررا عارررر  الكنرررر  االلكنا تيرررر  دصرررريو  االعنمرررر د دلرررركقعارررر  
 ال ي ي

عرردل م ا نترر  د لاورر  ال  اترري  كرر ن أكدررا عرر     ام ترر   يررو  أ ررت دررين أيررديت  مصرر دا  ي2
  د لاو  ال  اتي   عمتت  عن ن وي    لإلم التد ي 
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، فضال عن الكشف عن تمتع بها الموقع الجغرافي إليرانهمية االستراتيجية التي يإن األ
انية من ، وعن مزيج القوميات التي تحتويها األراضي االير يرانأثير دالالت الموقع في قوة إت

، وذلك لما لموقعها من أهمية متزايدة عبر التاريخ مما جعلها تدخل األعراقمختلف األجناس و 
يران عبث األيادي األجنبية بمراكز السلطة فيها ، وقد شهدت إالدول الكبرى من استراتيجياتض

فتراكمت االحداث داخل ، بالتذبذب واالضطرابات انعكس على واقعها ووضعها السياسيمما 
 .م1979يران الثورة االسالمية في إ ياملى قإالرقعة االيرانية األمر الذي أدى 
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 .يرانمعطيات حول إ ول:المبحث ال 

ل أطمدداا الدددول الكبددرى عبددر يددران جعلهددا محدداالسددتراتيجي الددذي يتمتددع بدد  موقددع إن البعددد إ
 علدددى طدددول أراضددديها فددديا تحتدددوي تتميدددز بكونهددد، ومقصدددد ل مدددم والشدددعوب ممدددا جعلهدددا العصدددور
 .ل اآلن التركيبة السكانية إليرانأعراق مختلفة وهي تمثأجناس و 

 .التركيبة السوسيولوجيةو استراتيجي -الجيوالموقع : ولالمطلب ال 

 :ستراتيجيا –الموقع الجيو -1

االوسدط فدي يران الجغرافي قد جعلها معبرًا للمواصالت البرية بدين منطقدة الشدرق إن موقع إ
مددت كهوفهددا قبددل فجددر التدداريخ الصدديادين ، وقددد ح  بدداو ا ومندداطق البحددر االبدديو المتوسددط وأور آسددي

، فضة في الجنوب ليستقروا فدي القدرىالذين كانوا قد اتجهوا منذ أقدم العصور نحو السهول المنخ
طددرق التجددارة اسددتقرارا كالزراعددة وتربيددة الحيوانددات األليفددة و لددت كثددر وغيددروا مهنددتهم بددالمهن األ

يدران مئدات السدنين وقدد أصدبو الددور الرئيسدي ال إالرئيسية بين الشرق االقصى والغرب تمدر بشدم
، وكاندت (*)ن محصدورا جددًا بعدد شدق قنداة السدويسايدر طرق التجارة البرية عبر إالذي كانت تلعب  

فيهدا عدن حدودها الحالية التي ُعينت في القرن التاسع عشر نتيجدة لسلسدلة مدن الحدروب عجدزت 
 .(1)حف  نفسها أمام جيران أكثر منها قوة

، 2كلددم (1648.000)أي مددا يعددادل  2ميددل (636.000)يددران اآلن مسدداحة قدددرهاوتشددغل إ
 (تحداد السدوفييتي سدابقااإل هدذ  الحددود الدثالث كاندت تمثدل) وأرمينيدا ذربيجدانأو نستان يحدها تركم

شدرق والخلديج وأفغانسدتان وباكسدتان مدن ال، الشدمال، والعدراق وتركيدا مدن الغدربمدن وبحر قدزوين 

                                                           
كلم كان   190، يبلغ طوهلا وهو أهم شريان مالحي يف العامل : ممر مائي يصل البحر املتوسط مشاال بالبحر االمحر جنوبا،قناة السويس -(*)

املؤسسة العربية  ،4، جاملوسوعة السياسيةيل، اظر: عبد الوهاب الكيأنيف زمن اخلديوي امساعيل. م  1869شق القناة من طرف شركة أوربية 
 .807، ص: 1985للدراسات والنشر، بريوت، 

 .09، ص: 1985الكتاب املصري، القاهرة،  ، ترمجة: عبد املنعم حسنني، دارايران ماضيها وحاضرهادونالد ولرب،  -(1)
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راضدددي سدددهلية، أ، وتضدددم بدددايران سالسدددل مدددن الجبدددال ويحددديط خلددديج عمدددان مدددن الجندددوبالعربدددي و 
 (02، رقم: 01) أنظر الملحق رقم:.(1)، وتتسع في الشرقتضيق في الشمال الغربي

مدن  –السياسدية الحاليدة أكبدر جدزه فيهدا يران حدودهاالتي ُتكون إ –وتتكون الوحدة الجغرافية
يعددد لددى سددهول العددراق، و مددن سددهول البنجدداب إتتخللهددا جبددال ع يمددة وتمتددد هددذ  الهضددبة هضددبة 

جبدال القوقداز وسدهول  ، وتحددها مدن الشدمالوالمحيط الهندي الهضبة من الجندوبالخليج العربي 
داهما وهدي حدالجبدال تمتدد أسلسدلتان ع يمتدان مدن ، وتفصل الهضدبة عدن السدهول آسيا الوسطى

وهدي  ة األخدرىل، أمدا السلسدفغانسدتانحدر قدزوين حتدى تصدل داخدل أجندوب ب" سلسة جبال" البرز
عربددددي يددددران الغربيددددة وتسددددتمر علددددى طددددول الخلدددديج الزاجددددروس" فتقددددع علددددى طددددول حدددددود إة "سلسددددل

الجبدال  خل البالد وال تغيدب، وتوجد أيضا جبال أصغر من هذ  داوالمحيط الهندي حتى باكستان
 .(2)الوسطى (*)((دشت لوتو  دشت كوير))ن ار حتى صحاري عن األ

عنددى ذلددك ان يددران ولكددن لدديس مكددل هددذ  التكوينددات الطبيعيددة تمتددد إلددى مددا وراه حدددود إن إ
، حاليددة تحرسددها حددواجز طبيعيددة هائلددة، فالحدددود الغربيددة كلهددان حدددودها الالددبالد سددهلة الدددخول أل
، حيدددث ي محميدددة بحدددواجز مرتفعدددة مدددن الصدددخوريحتضدددنها الخلددديج الفارسدددوالدددبالد الداخليدددة التدددي 

، ثدم تنحددر ثانيدة الدى قدم فوق سطو البحدر (700)رتفاا يزيد علىلى اتصل الممرات المرتفعة إ
زوين عدن بداقي لسداحلي لبحدر قدالممدرات المنيعدة لسدهل امستوى الهضبة وبمثل هدذا الحدال تعدزل 

ليها يكون في أرو ذات تدالل أو عبدر الشرقية فان النفوذ إالشرقية، و يران، أما الحدود الشمالية إ
 .(3)مساحات واسعة من الصحراه الخالية

                                                           
 .62 ،61ص: ، 2010لنشر، دمشق، ا، دار العرب للدراسات و املوسوعة اجلغرافية السياسيةنذير حمب اهلل جزمايت،  -(1)

نظةر دونالةد ولةرب، أ: كلمة فارسية معناها اخلاليةة. لوت –: كلمة فارسية معناها الصحراء املاحلة كوير -: كلمة فارسية معناها الصحراءدشت -)*(
 .16، ص: 1985، ترمجة: عبد املنعم حسنني، دار الكتاب املصري، القاهرة، ايران ماضيها وحاضرها

 .15النشر، القاهرة، )د.س(، ص: ، دار القومية للطباعة و يران وحتمية التاريخإجاد طه،  -(2)
 .13، 12ص: ، مصدر سابقدونالد ولرب،  -(3)
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تصدب  االنهدار التديو  ،يران األنهدار التدي تصدب فدي البحداروهنالك نوعان من األنهار في إ
 " ونهددددرفيدسدددد" " ونهددددرآرس" البحددددار فأهمهددددا نهددددر نهددددار التددددي تصددددب فددددي، أمددددا األداخددددل الددددبالد

، أمددا قددزوين، وهددي التددي تصددب فددي البحددار فأهمهددا هددي التددي تصددب فددي نهددر وغيرهدداجالوس"..."
نهدر "جداجرود" و  (*)" والذي يعبر أصفهان"زانيد  رود التي تصب داخل البالد فأهمها نهرنهار األ

خرى تجري ثم تجدف فدي أواسدط أغلب األنهار األنهار الدائمة و وهي أهم مجاري األ، "ونهر "كرج
 .(1)الصيف

، ونسددبة الرطوبددة فددي جدددا، وبشددتاه معتدددل البددرودة يددران بصدديف حدداريددز المنددا  فددي إويتم
، وسدددقوط لددى الصدددفر إال ندددادراً فدددي الشدددتاه إ ، وال تصدددل درجددة الحدددرارةتقريبدددا %20الصدديف تبلددد  

نحاه ومع هذا فالخصب كثير جدًا في الهضاب والبطاح المشدهورة عدن المطر قليل في مع م األ
أصدددفهان  فدددي فصدددل الصددديفأحسدددن مددددائنها ص منهدددا بالدددذكر بدددالد أذربيجدددان، و نخدددهدددذ  الدددبالد 

" ومددن أحسدنها فددي فصددل الخريددف "طهددران" شدديراز"و "همدددان"جمدال وجدد  اإلعلددى أحسدنها مناخددًا و 
 .(2)العاصمة

النخيدل، ) لطدابع الزراعدييدران بلدد نفطدي وغندي بالمعدادن ويغلدب عليد  اوف أن إومن المعر 
يدددران المركدددز الثددداني فدددي العدددالم باحتيددداط الغددداز ، وتحتدددل إ(شدددعيررز، ، أقمدددوالحبدددوب، الفواكددد ، 

فدددي الشدددعير  ، والثددداني عشدددريعدددي والرابدددع فدددي البتدددرول واألغندددام، والحدددادي عشدددر فدددي الشدددايالطب
 .(3)، والمركز السادس عشر في النحاسوالرابع عشر في القمو

                                                           
كلةةم   320مدينةةة ميد ةةة وهةةي عاقةةمة املقاطعةةة الةةو امةةل امسهةةا، ودةةاق أكةةرب مةةدن الةةبالد وتقةةه علةة   ةةر زاينةةد  رود، وعلةة  بعةةد  أصففانا   -)*(

جنةو  العاقةةمة طهةةران، ويبلةةغ تعةةداد سةةكا ا نصةة  مليةةون نسةةمة، وهةي مدينةةة مجيلةةة يف وسةةطها ميةةدان الشةةا  ومسةة د الشةةا ) املسةة د امللكةةي( 
مةةاري ال ارسةةي، وعلةة  اجلانةةب الغةةر  تقةةب بولبةةة علةة  بةةاكو الةةو تةةؤدي اة احلةةدائق امللكيةةة السةةابقة احتلهةةا االفغةةان يف وهةةو  ةةري ملةةا  لل ةةن املع

بلةدان نظةر: سةوفينري بةوا هةاوس، أومل تستعد جمدها اال بعد ان عادت ايل ايةران، ميصة ها الطةريان العراميةي  ةال  احلةرب العرامييةة االيرانيةة.  1722
 .22(، ص: .سدار الراتب اجلامعية، بريوت، )د ،ليج العر الشرق االوسط واخل

 .18، ص: مصدر سابقجاد طه،  -(1)
 .47، ص: 2008، دار دجلة، عمان، املوسوعة اجلغرافيةحممود موس  حممود،  -(2)
 .03، ص: 2003، دار اآلفاق العربية، القاهرة، تاريخ ايرانشاهني مكاريوس،  -(3)
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 :سيولوجيةالتركيبة السو -2

مدددن  مدددا هددداجرت األقدددوام اآلريدددة، فل  للداللدددة علدددى قطدددر واحددددان اسدددتعمال سدددمفدددارس ا–إيدددران
، سدموا المدوطن "زوين" بحدر قدلدى الهضدبة المرتفعدة أسدفلإ"  وراً " بحدر اآلصدلي جندوبموطنها األ

القويدة أطلدق عليهدا  (*)مينيدينمبراطوريدة األخ، وفدي عهدد إران(( ومعندا  مدوطن اآلريدينإي))الجديد 
 م1935، وفدي عدام (**)يرانشدهر((إ))وفي عصر الساسانيين هسم الرسمي للدولة اسم فارس واإل

د أن تطلدق والتوحيد لتناسدقجنبيدة مراعداة لالددول األ( من الشا  رضا خان)طلبت الحكومة االيرانية
، لصددحيحة باالسددتعمال العددام( فضددفرت هددذ  التسددمية ذات الداللددة ا)إيرانعلددى الددبالد رسددميًا اسددم

لددى هدذ  الددبالد وبيدنهم مددن التجدانس أكثددر الطوائدف التددي هداجرت إثلدون مجموعددة يددران يموسدكان إ
طني والدوعي القدومي فدي تحداد الدو لالسداس ، كمدا يوجدد أيضدا أمما بين السكان في البالد األخدرى

كبيدددر فدددي ، وهدددذا الشدددعور لددد  تدددأثير تبددداا المدددذهب الشددديعيمتماسدددك بفضدددل إيراندددي الالمجتمدددع اإل
قوافدل المسدلمين  ، لذا نجد(1)يرانسلوب الحياة في إوالتقاليد وأي والحضارة والعادات دب الفارساأل

 .2يرانيةالمدن اإل .. وغيرها من"قم".، "مشهد"لزيارة العتبات المقدسة في  يرانالشيعة تفد على إ

 (61.128.000)يدددددران يبلددددد  حدددددوالي حصددددداهات أن عددددددد السدددددكان فدددددي إأخدددددر اإلوتقددددددر 
ية كمدا يتكلمدون التركيدة ، وهدي اللغدة الرسدماللغدة الفارسديةيدران ان في بدالد إ، ويتكلم السك(3)نسمة

                                                           
، دار القوميةة ايةران وحتميةة التةاريخجاد طه، نظر: أ ميبل امليالد. (4ق – 6ق)اللاللة الو ميامت يف ايران من سكان االمرباطورية  مينين خاال -)*(

 .28، ص: (النشر، القاهرة، )د.سللطباعة و 
مأ فف  السياسفأ  وافوي  اسفقااأكثر فا خيفرا  أنسفننا اد ممالف  االض  االضعةفأ أعمر فا   " ... من عم: وميا  عنها ابن حوميل: إيرنشنر -**()

، منشةورات مكتبةة احليةةاة، )د.ب(، قةورة االر نظةر: ابةن حوميةل، أ  ففوض الباايفات  قهانفا اق في  عاعف    ف  مم سففأ ففاض  ...".الةمفاضات   
 .19، ص: 1992

 .51، ص: مصدر سابقدونالد ولرب،  -(1)
 .128، ص: 1994هالباد للنشر والتوزيب، بريوت، ، مؤسسة 2، ج املوسوعة التارخيية اجلغرافيةمسعود اخلوند،  -(2)
 .23، ص: 2005، ، دار أسامة للنشر، عماناملوسوعة التارخيية لدو  العامل وميادهتا، س يان الصديف -(3)
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ناصدر التدي تتكدون منهدا التركيبدة وأهدم الع ،(03)أنظرر الملحرق رقرم:  .(1)... ،العربيدة ،والكرديدة
 السكانية االيرانية هي:

و خرسدددان أ، ويسدددكنون المنطقدددة الشدددرقية مدددن سدددكان الدددبالد % 40: يشدددكلون نحدددوالفرررر   -1
الوسددطى المنطقددة علددى الحدددود االفغانيددة الباكسددتانية و  سيسددتانقددزوين و المشددرفة علددى بحددر 

  .(**)"قم"، (*)"طهران"، "أصفهان"التي تضم 
ذربيجدان من السدكان يقطندون منطقدة أ %30 يشكلون نحوتراك االيرانيون : أو األاآلذاريون  -2

نطددددالق الحركددددات الثوريددددة عددددام ، وهددددي مركددددز احددددق قسددددم منهددددا باالتحدددداد السددددوفيتيتلاالتددددي 
 ستمرت عام واحد.ت إلى تأسيس أول جمهورية مستقلة االتي أد م1920

سددم فارسددي ا نسددمة يقطنددون محاف ددة خوزسددتان وهددومليددون  (2)حددولي : يبلدد  عددددهمالعرررب  -3
  .(2)سم عربيوهو ا (***)عاصمتها )األحواز(

يسدددددددكنون منطقدددددددة الحددددددددود األفغانيدددددددة   مليدددددددون و  (2-1): يتدددددددراوح عدددددددددهم بدددددددين البلرررررررو   -4
 .تتسم تحركاتهم بالطابع العشائري يراني جنوب شرق إ، أالباكستانية

ألف نسمة يسكنون منطقة قريبة من تركمانستان غنيدة  (100)ي: يبل  عددهم حوالالتركمان  -5
 .(3)بمواردها الزراعية يغلب على تركيبتها االجتماعية الطابع العشائري والتعصب القومي

                                                           
 .62، ص: مرجب سابق، نذير حمب اهلل جزمايت -(1)
كلم جنوب حبر القزوين هي عاقمة ايران،  ومركز جتاري وقناعي هةام علة    112تقب مشا  ايران عند س ح جبل البزر وعل  بعد  طنرا   -*()

م حينمةا اذةةذها 1788ة إم وترجةب  ةةة طهةةران 1934ن انشةة ت اخلةط احلديةدي الةةذي يصةلها بةاخلليج العةةر  وحبةر ميةزوين و هةةا مجاعةة  طهةرا
 .2249، ص: 2009، 3، املكتبة العصرية، بريوت، ط 4، جاملوسوعة العربية املسريةنظر: علي موال، أآغا حممد مياعدة البالد. 

كلم اة اجلنوب الغر  ملدينة طهران، قةناعتاها اححذيةة واخلةزف وهةي مقدسةة لةدع الشةيعة 120، تقب عل  بعد مدينة ايرانية مقدسة ق   -**()
بلةدان الشةرق نظةر: سةوفينري بةوا هةاوس، أحة العديةد مةن احوليةاء وهةي املركةز الرمسةي لخلمةام اخل مية . ة أضةر إيها ضريح السيدة فاطمةة باضضةافة ف

 .65، ص: (الراتب اجلامعية، بريوت، )د.س ، داراالوسط واخلليج العر 
نظةر: سةوفينري بةوا أتقب عل   ر ميارون ميرب ميناء عبدان عل  شط العرب، وهي مركز جتاري وحلقة اتصةا  للسةكا احلديديةة. االنواز   -***()

 .23، ص: (الراتب اجلامعية، بريوت، )د.س ، داربلدان الشرق االوسط واخلليج العر هاوس، 
 .432ص:  ،1ج ،مرجب سابق ،يلاعبد الوهاب الكي -(2)
 .54، ص: مصدر سابقدونالد ولرب،  -(3)
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يدران غربدي إمرتفعدات "زاجدروس" يشدون فدي : يبل  عددهم حوالي مليون نسمة وهدم يعكرادال   -6
كيدا وقدد تكوندت في  ل ن ام قبلدي صدارم كمدا يعديء جدزه مدنهم عبدر الحددود فدي العدراق وتر 

ولكنهددا حلددت مددن نفددس العددام وهددم يعتنقددون المددذهب  م1945يددران سددنة جمهوريددة كرديددة فددي إ
 .(1)يالسن  

 م.1979الثاني: الوضاع السياسية في إيران حتىالمطلب 

ل فكدددار واألن مدددة  –كغالبيدددة بلددددان الشدددرق االوسدددط- يدددران تخضدددع مددددة طويلدددةلقدددد  لدددت إ
طالئدع ، ولما بدأت تخرج من  دالم الماضدي وتسدتقبل ىقاليد التي سادت في العصور الوسطوالت

فيهدددا حتدددى وصددددل إلدددى طهددددران  وروبدددي قددددد أخدددذ فدددي التغلغددددلالعصدددر الحدددديث كددددان الضدددغط األ
، يصددريةوروسدديا الق وهددي تتددأثر بتنددافس كددل مددن انجلتددرا ،يددرانوهكددذا سددارت سياسددة إالعاصددمة، 

وفدي كدل  ،لدى جاندب روسديا وتشدايعهاتميدل إلدى السياسدة االنجليزيدة وتهادنهدا وطدورًا فطورًا تميل إ
 .(2)منهمايران على أراضيها تتهاوى تحت وطأة نفوذ كال حالة كانت سياسة إ

يدران وسدرعان مدا تدم التوقيدع علدى معاهددة إحكدام ربدط إمدن أجدل  بنشداط وقد عمدل االنجليدز
منحت بنودها بريطانيا حق الهيمنة الفعليدة علدى  م1919وت أ 02غير متكافئة بين البلدين في 

الشدعب اسدتياه الدذي أثدار أهل مرافق الدولدة الحيويدة بمدا فيهدا الم سسدة العسدكرية والماليدة األمدر 
 الفرصددة ليصددبو أول شددا  بهلددوي بدددأت ن المعارضددة الداخليددة هيددأة لرضددا خددانهكددذا فددا ،يرانددياإل

كدان  (*)رضدا خدان ن الشدا ، أمدا كدان يثيدر االنجليدز وغيدرهم، و يرانمع  مرحلة جديدة من تاريخ إ
                                                           

 .24، 23، ص: مرجب سابقشاهني مكاريوس،  -(1)
 .29-26ص:  ،مصدر سابقجاد طه،  -(2)

( مؤسس دولة ايران املركزية ولد لعائلة عسةكرية، وتةرب بةني الصة وف يف ال رميةة فرسةان لةواء 1944 –1878: الشا  رضا هلوي )ضضا خا  -)*(
أعوام توجه ن سةه شةا  الةبالد ليحةل اسةرته  5وبعد  1921الرئيسية  يف البالد يف ذلا الوميت، مياد انقالب عسكري يف عام  القوزاق القوة املقاتلة

جربتةه علة  التنةاز  أات بريطانيةا والسةوفييت الةبالد و حينمةا غةزت ميةو  1941البهلوية حمل ساللة القاجار، حكم البالد بقبةة من حديد حىت عام 
نوات يف جنةةوب افريقيةةا، وميةةد تةةرا البنةةه لةةيس التةةاج فقةةط بةةل دةةروة  اقةةة ضةةلمة اعتةةربت تلةةا اللةةورة يف ذلةةا الوميةةت سةة 3عةةن العةةرت مةةات بعةةد 

، ترمجةةة: جمةةدي قةةبحي، اولةةس الةةوط  لللقافةةة وال نةةون، الكويةةت، تةةاريخ ايةةران احلةةدي رونةةد ابراهيميةةان، أنظةةر: أاحضةةلم يف الشةةرق احوسةةط. 
 .273، ص: 2014
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 (*)ألمانيددازاه بيددر عددن السياسددة المعلنددة والخفيددة إلددى حددد كإ تختلددفبلدددانهم سياسددة  اتجددا يمددارس 
 .(1)يران على حساب مصالحهم لحد كبيرإالتي حققت مكاسب في 

بدين القدوات السدوفيتية فدي الشدمال االيرانيدة تمت عمليدة تقسديم االراضدي  م1941وفي عام 
، األمدر مة طهدران طدرد األلمدان مدن أراضديهاواالنجليزية في الجنوب بمثابة الرد على رفو حكو 

أن يخلف  ابن  " محمدد  الحكم  لصالو حكومة موالية للحلفاه على لى تنازل الشا  عنالذي أدى إ
التوصدل مدع الحلفداه  م1942، واسدتطاعت هدذ  الحكومدة فدي عدام علدى العدرء (**)"رضا بهلوي

حدتالال وأن االنجليزيدة ال يشدكل اى أن التواجد العسكري السدوفييت و لعقد اتفاقية تحالف نصت عل
 .(2)فترة ستة اشهر من تاريخ انتهاه الحرب العالمية الثانيةيران خالل هذ  الجيوء ستجلو عن إ

التدي بددأت شهدت هذ  الفترة محاوالت الواليات المتحددة االمريكيدة  م1948ومع بداية عام 
فددي  لددى مصددالحها فددي المنطقددة وخاصددةعت إ، التددي سدد(3)تحددل محددل بريطانيددا فددي الشددرق األوسددط

يتية الحكددومتين السدددوف رفدددو سددديما بعدددالوخطيددرة و يددران، وشددهدت هدددذ  االخيددرة تطدددورات سددريعة إ
يدددددران ضدددددمن المددددددة المقدددددررة بموجدددددب المعاهددددددة الثالثيدددددة لعدددددام والبريطانيدددددة سدددددحب قواتهدددددا مدددددن إ

 .(4)م1942

 

                                                           
الصةرا  الةةدويل يف نظةر: علةة  الصةبح، أ. ئهمةا لةن س العةرق وهةةو العةرق اآلرية انتماإهم القةائم بةني الشةةعبني ال ارسةي واالملةاق يعةةود ن الت ةاإ -)*(

 .67، ص: 2006دار املنهل، بريوت،  ،1995 – 1945نص  القرن 
 .15 ،12، ص:  1986يج العر ، البصرة، ت اخلل، منشورات دراساايران يف سنوات احلرب العاملية اللانيةعبد اهلادي كرمي سلمان،  -(1)

( تعلةةم بسويسةةةرا والكليةةة احلربيةةةة  1979 – 1941( شةةةا  ايةةران لل ةةدة املمتةةةدة مةةابني ) 1980 –1919)  محمففر ضضففا شفففا: عن ففو   -)**(
بعةةد انقالبةةه علةة  مصةةدق أمسةةا بزمةةام االمةةور م و 1949وطلقهةةا يف عةةام  1939قيقة ملةةا مصةةر فةةاروق يف عةةام بطهةةران تةةزوج االمةةرية فوزيةةة شةة

، 5ج، املوسةوعة العربيةة امليسةرةبقوة ساد حكمه االضطراب واضةطر ملغةادرة ايةران ادةر احلركةة اللوريةة الةو تزعمهةا اخل مية  ضةد . ينظةر: علةي مةوال، 
 .3047، ص: 2009، 3املكتبة العصرية، بريوت، ط

 . 67ص:  ،املرجب ن سه ،1995-1945القرن لصرا  الدويل يف نص  اعل  الصبح،  -(2)
 .74: ، ص2007، 3حدة العربية، بريوت، ط، مركز دراسات الو قناعة الكراهية يف العالميات العربية احمريكيةه ت ميرق،  -(3)
 .33، 32 ، ص:2009، دار دجلة، عمان، 1953 –1951ن والو م أ  ال  حكومة مصدق العالميات بني ايراامساعيل أمحد مسو،   -(4)
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يدددران بغيدددة الحصدددول علدددى امتيدددازات بتروليدددة فدددي المنددداطق وبددددأ الضدددغط السدددوفييت علدددى إ
مدر الدذي جعلد  يددخل الحيدداة ، األللضدغوط السددوفيتية وقاومهدا *()صددي محمدد مصددقالشدمالية فت

لدى تدأميم داخدل المجلدس النيدابي إلدى الددعوة إالسياسية من أوسدع أبوابهدا حيدث رك دز كدل اهتمامد  
قدانون يقضدي  م1951أقر في شهر مدارس مدن عدام ايرانية وأيد  المجلس و –نجلوافط األشركة الن

، ولكندد  فددي أرغدم الشددا  تعييند  رئيسددا للدوزراهبتدأميم الشددركة المدذكورة وبددذلك لقدي تأييددد الشدعب مددا 
ا االيرانددي فاضددطر باقالتد  مددن منصددب  األمدر الددذي ألهددب الشدار  أصددر الشددا  أمددراً  م1953أوت 

الواليدات المتحددة  قبلنقالب مدعوم من لى مكان  با، ولكن سرعان ما عاد إ(1)يرانالشا  لمغادرة إ
الددددذي أصددددبو رئيسددددا  **()وحددددل محددددل مصدددددق الجنددددرال فضددددل ا  زاهدددددي (2)طانيدددداير ب االمريكيددددة

 .(3)للوزراه

سياسددية جديدددة مختلفددة  يددران بعددد القضدداه علددى حركددة مصدددق لتبدددأ مرحلددةعدداد الشددا  إلددى إ
، وفقدرًا ورعبداً  جوعداً يدران وعاندت الطبقدات الفقيدرة ، فقدد فدرو دكتاتوريدة صدارمة فدي إعدن سدابقتها

مددر الددذي دفعدد  ، األ  فددي عهددد مصدددقوصددب الشددا  كددل اهتماماتدد  إلعددادة هيبتدد  التددي سددلبت مندد
 إليجاد مرتكزات أساسية يقيم عليها ن ام حكم  الذي تهاوى من أول هزة ريو فاجأت .

                                                           
ال عالميةةة هلةةا بشةةؤون السياسةةة وال يف شةةؤون الو ةةائ  واحلكةةم ا ةة  دراسةةته اللانويةةة  م بطهةةران مةةن عائلةةة1880مصةةدق: ولةةد الةةدكتور حممةةد  -)*(

مث زيةر للماليةة م حاكم عل  املقاطعةة فةارس، عةني و 1914دكتورا فيها شغل عدة مناقب التحق جبامعة لوزان بسويسرا درس احلقوق ونا  درجة  
ايةةران بةةني نظةةر: ذبيةةان الشةةمري، أم عةةةو يف جملةةس النةةواب بعةةد انعزالةةه وعودتةةه. 1944مث نائةةب يف جملةةس النةةواب ويف  ،م1923وزيةةر  ارجيةةة 

 .48، ص: 1983سسة الصحافة، )د.ب(، ، مؤ طغيان الشا  ودموية اخل مي 
 .48، ص: مصدر سابقذبيان الشمري،  -(1)

)2( -Darioush Bayandor, Iran and the CIA: the fall Mosaddeq Revisited, palgrave 

macmillan, Britain, 2010, p: 144. 
املركزيةةةةة االمريكيةةةةة يف عةةةةام  ( الةةةةرئيس الشةةةةكلي لالنقةةةةالب الةةةةذي دبرتةةةةه وكالةةةةة امللةةةةابرات1963 –1897  فةةةةةل اهلل زاهةةةةدي: ) اجلنةةةةرا -)**(

ومسةةتبعدا احيانةةا ا ةةرع يف عةةدة مةةرات مةةن كةةل مةةن الشةةا  رضةةا والشةةا  حممةةد رضةةا سةة نه ، ضةةابط مةةن لةةواء القةةوزاق كةةان مقربةةا أحيانةةا م1953
نظةةر: ارونةةد أاملن ةة  حيةة  مةةات يف ميصةةر  ال لةةم بسويسةةرا.  بعةةد االنقةةالب علةة  مصةةدق وانتقةل اة ، وا تةةري رئيسةةا للةةوزراء1924الربيطةانيون يف 
 .270، ص: 2014ن، الكويت، ترمجة: جمدي قبحي، اولس الوط  لللقافة وال نو ابراهيميان، 

 .23، ص: 2006، ترمجة: شريين فهمي، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، أوهام الشرق االوسطناعوم تشومسكي،  -(3)
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لمثلددى لددى الددبالد لتقويددة نفددوذ  فبدددأ أواًل بدداإلعالم بوصددف  الوسدديلة اعمددد الشددا  بعددد عودتدد  إ
التأكيدد ولدى و صدور  يوميدًا علدى الصدفحة األللدعاية لسياست  فأجبر الصحفيين على نشر أخبدار  و 

، وكدان يتحددث علدى الضدعف فدي بالوراثة بل جاه برغبة من الشعب ن الملك لم يعدالدائم على أ
نحرو ذا وّجهته الدولرة الشعب جاهل وهو قادر على فعل الخير إ"...: المجتمعات الشرقية فيقدول

. (1)يرانديرسدالة وأند  جلدب الحضدارة للشدعب اإلأند  صداحب العلدى  لشدا ا ، ون در..."هذه الغايرة
وهددذا مددا جعلدد  يوطددد عالقاتدد  بالدددول الكبددرى خاصددة الواليددات المتحدددة االمريكيددة التددي وقددع معهددا 

يددران فددي فلددك السياسددة االمريكيددة ، وهكددذا غاصددت إ(2)م1959معاهدددة التعدداون والتقددارب الثنائيددة 
 .(3)م1979لتصبو أكبر قاعدة أمريكية في الشرق االوسط حتى عام 

رًا اسدالميًا فدي لى التقدرب مدن الم سسدة الدينيدة ليضدفي م هد، ومنذ عودت  إعى الشا وقد س
وقددد حدداول  ،(*)"آيددة ا  طبطبددائي" رعايددة لقلددة مددن العلمدداه يتددزعمهمب فبدددأ، شخصدد  ون ددام حكمدد 
ما نشداه حدزبين سياسديين يقدوم أحددهيمقراطية علدى ن دام حكمد  مدن خدالل إالشا  أضفى صبغة د

رحلددة تاليددة (( وفددي مملليددونحددزب ، والثدداني بدددور الحكومددة ))حددزب الشددعب(()) بدددور المعارضددة
تزايدد  مدع(( و حيداهأو اإل البعث الشعبي–ملت رستاخيز)) حد وهو حزبدمج الحزبين في حزب وا
 .(4)المعارضة تم إلغاه الحزب

                                                           
 .96، ص: 2002، 6، القاهرة، دار الشروق، ط: ميصة ايران واللورةمدافب أية اهللحممد حسنني هيكل،  -(1)
د.ب(، دار طةةةالس للدراسةةةات والدمجةةةة والنشةةةر، ، ترمجةةةة: أديةةةب يةةةونس شةةةي ، )العظمةةة  يف الشةةةرق االوسةةةطتةةةد ل الةةةدو  بيتزمةةةا نغولةةةد،  -(2)

 .220، ص: 1985
 .70، ص: مرجب سابقعل  الصبح،   -(3)

احلةةوزة العلميةةة يف حةةد ميائةةد شةةيعي عظةةيم بعةةد تةةاريخ طويةةل وحافةةل يف أ(  1961 – 1875: ) آيففأ اح نففاي نسففين طاهاففاد  عففوض رد -)*(
م حيةة  سةةرعان مةةا اكتسةب مكتبةةة املعلةةم احعلة  علةة  الةةرغم مةةن معارضةته رجةةا  الةةدين يف السياسةةة، 1944ة ميةم يف إانتقةةل  ،الن ة  وبورجةةود

ه يات اهلل احقغر سناً عل  التنافس عل  مكانتةه، كمةا حةدف وفاتةآم وميد ح  موته 1953هؤالء الذين ساعدوا انقالب  فقد غض الطرف عن
ترمجةةة: جمةةدي قةةبحي، اولةةس الةةوط  لللقافةةة وال نةةون، ، تةةاريخ ايةةران احلةةدي نظةةر: ارونةةد ابرهيميةةان، ألبةةدء يف دورتةةه البيةةةاء. يةةةا الشةةا  علةة  اأ

 .202، ص: 2014الكويت، 
 .26، ص: 1991، 4، مركز االهرام الدمجة والنشر، القاهرة، طايران من الدا لفهمي هويدي،  -(4)
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اتسددعت الهددوة بددين محمددد رضددا شددا  والشددعب االيرانددي ودخلددت العالقددة  م1962ومندد  عددام 
يددران خددالل تلددك السددنوات فددي التددي شددهدت  إ بينهمددا مرحلددة جديدددة كانددت بدايددة للصدددمات والعنددف

بخيددرات الددبالد دون  حاشدديت الوقددت الددذي كددان فيدد  االيرانيددون يعددانون شددغف العدديء تمتددع الشددا  و 
لددى أمينددي" إ علددي" اا الداخليددة للددبالد بصددورة جديددة وقددد أشددار رئدديس الددوزراهوضددالن ددر إلددى األ

ن سلسرررلة مرررن ا اررريحات العمي رررة إذا لرررم تتح رررق فررران الررربيد إ"...:ْذ قدددالخطدددورة الوضدددع إ
ع مددددن الواليددددات المتحدددددة بتشددددجيوبسددددبب كددددل ذلددددك و  ،"...سررررتتعرض لوضرررراع مترررروتر  وخطيررررر 

فددددي الدددددبالد  تبددددداا سلسددددلة مدددددن االصددددالحات الضدددددروريةالتدددددي أكدددددت للشدددددا  ضددددرورة إاالمريكيددددة 
 .(1)متصاص الغضب واالستياه الشعبيال

فدي  ، سواهمعروفةالالذي كانت ل  سمعت   (*))السافاك( وبذراا قمعي قوي من خالل جهاز
، نتددزاا االعترافددات مددن المددواطنينالسددباب التددي ينتهجهددا عمددال   عدددد المتعدداملين معدد  أم فددي األ

، حتدى إنهددا كانددت والتددي كانددت مجهدزة علددى أعلدى مسددتوى، م الشددا  باسدتخدام القددوات المسدلحةوقدا
، ومدن ناحيدة أخدرى سداهمت لتعامدل مدع قدوات المعارضدة داخليداً تحتل المرتبة الرابعة عالميًا فدي ا
، وبالتددالي حدددوث زيددادة أعددداد المتعلمددينجامعددات والمدددارس فددي سياسددة الشددا  الخاصددة بزيددادة ال

، مددا أشدداا االحبدداط ام اسددتيعابها سياسدديًا واقتصددادياً ثددورة التوقعددات المتزايدددة التددي لددم يسددتطع الن دد
 .(2)لى انخراط الشباب االيراني في حركة المعارضة بشقيها الديني وغير الدينيوأدى إ

قددرار  م1961سرربتمبر" الشددب  رسددمية فددي " كيهددان لقاضددية عندددما نشددرت صددحيفةوكانددت ا
ند  ألغدى هدم مدا فدي التعدديل أي تنداول تعدديل المجدالس المحليدة وأالدذ "أسدد ا  علدمرئيس الوزراه "

                                                           
جامعةةة  ) غةةري منشةةورة(،، رسةةالة دكتةةوراء،سةةباها ومقةةدماهتا ووميائعهةاأ: دراسةةة تارخييةةة يف اللةةورة االسةالمية يف ايةةرانأمةا  عبةةاس جةةرب البحةةراق،  -(1)

 .65، 64ص: ، 2007فلس ة التاريخ احلدي ، : مميسالعراق، املستنصرية، 
ت الدولةةة، أسسةةه أي جهةةاز أمةةن واسةةتلبارا(  اطالعةةات كاشةةور وسةةازمان أمنيةةت  ارسةةة )سةةاواا( ا تصةةار لعبةةارة: )وينطةةق بال السففافا   -)*(

ارير م وع ني اجلنرا  تيمور خبتيةار علة  رأس هةذا اجلهةاز ومهمتةه البحة  عةن مصةادر ال سةاد بةني املسةؤولني يف الدولةة ورفةب تقة1975الشا  أوا ر 
ص:  اهرة، )د.س(،مكتبةةة مةةدبويل، القةة ، ترمجةةة: أمحةةد عبةةد القةةادر الشةةاذيل،سةةقوط الشةةا  ،نظةةر: فريةةدون هويةةداأ. ة الشةةا إالتحقيقةةات مباشةةرة 

45 ،46. 
 .32، ص: مصدر سابقفهمي هويدي، ايران من الدا ل،  -(2)
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 علددى أن يحددل محلدد  كتدداب سددماوي آخددرعنددد الترشدديو لتلددك المجددالس القسددم علددى القددرآن الكددريم 
 "قدم"، كان هذا سببًا في تفجير الموقف في ألغى شرط االسالم بين المترشحين ، كماعترف ب (م)

 .(1)ول مرةحداث أل الُخميني( على مسرح األسم )أية ا وطهور ا

)) الثدددورة أو ((ثدددورة الشدددا  والشدددعبن مدددا سدددم ا  ))أعلدددن الشدددا  عددد م1962وفددي أواخدددر عدددام 
، وتحريددر المددرأة وتعدددديل صدددالح الزراعدديتتكددون مددن عددددة نقدداط مددن ضددمنها اإل البيضدداه(( التددي

وقدد عارضدة ، فقط مدن لهدم حدق التصدويت والترشديو نتخابات، فحتى ذلك الوقت الرجالقانون اإل
 .(2)، ومند ذلك الوقت برزت سمعت  كمعاٍد لحقوق المرأةالُخميني هذ  القوانين

أنظرررر الملحرررق ) زراعددديصدددالح اللتنفيدددذ قدددانون اإلبددددأت الحكومدددة تتخدددذ الخطدددوات الالزمدددة 
عدن أند  عبدارة ، و الريدف مدن وضدعهم االقتصدادي السدي  بنداهبغية تأكيد أهميتد  إلنقداذ أ (04رقم:

أن ال رانون سرو  "...:أشدار وزيدر الزراعدة االيراندي إلدى ، حيدثثورة بيضاه لخدمة أبنداه الشدعب
أثدار هدذا ، وقدد نمرا يشرمل أراضري الوقر  أيضرا ..."ا  ارر علرى الملكيرات الكبيرر  وحردها و لن ي ت

 .(3)التصريو موجة من االستياه ألن  شمل أراضي الم سسة الدينية

لددى تدددعيم وتشددجيع الم سسددات الماليددة والبنددوك الكبددرى رى فقددد سددعى الشددا  إومددن ناحيددة أخدد
االيرانيددة وبخاصددة  ومكانتدد  فددي السدديطرة علددى التجددارة (*)فيمددا يعددد تهديدددًا مباشددرا لسدديطرة البددازار

ري ليقتاراد ا يرانيرة البازار يمثل العمود الف ...":ذي أشار ل  الم رخدونمر ال، األالداخلية منها
ئتمانرررات وال رررروض مرررن ا   %15مرررن التجرررار  الخارجيرررة ونسررربة  %30علرررى فهرررو يسررريطر 

                                                           
 .75، 74، ص: 2008 حداف، بريوت،ة لأل، الشبكة العربياخلربة االيرانية: االنتقا  من اللورة اة الدولةأما  محادة،  -(1)
 . 116، ص: مصدر سابقحممد حسنني هيكل،  -(2)
 .66، ص: مرجب سابقأما  عباس جرب البحراق،  -(3)
: كلمة فارسية يف اللغة تع  السوق الو تطلق عل  جمموعة من الدكاكني واحملالت املوجودة دا ل مسّق ات من اال شةاب أو احل ةر الاازاض -*()

أ  ال ةةل مجةا  الةدين حممةد بةن مكةرم  نظةر:أاب تعةرف بال ارسةية ) أباجةاري (. تبدأ وتنتهي مبدا ل رئيسةية واتةوي علة   انةات متعةددة االبةو 
 .225، ص: 1956(، بريوت، د.د) ،لسان العرببن مظلوم االفريقي املصري، 
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التحدالف فدي مدا  لدىالوسطى ورجال الدين إ زار والطبقةاألمر الذي أدى بتجار البا..." المارفية
 .(1)ن ام سقاط ا  بينها ضد الشا  و 

حدول مددى صدالحية سدتفتاه شدامل أعلن الشا  عدن إجدراه إيران و حداث في إوقد تتابعت األ
مددن نفددس السددنة  نرروفمبر 23، وفددي م1963نرروفمبر  26صددالحي وذلددك فددي تطبيدق برنامجدد  اإل

أيددام احتجاجددًا علددى  (04)سدديما رجددال الدددين فددي الشددوارا لمدددة ت دداهرت الجهددات المعارضددة وال
 دمع م أعضاه الجبهة الوطنية مدع أعددا ُقبو على وخمدت بعنف ت اهرات أُ الاالستفتاه ولكن 

، وفدي نفدس اليدوم أصددر الُخميندي بياندًا صدرح فيد  (2)كبيرة من رجال الدين وطلبة المعاهد الدينيدة
إثدر ذلدك قدام بمقاطعة االستفتاه كون  يخالف المبداد  والقدانون وُيفدرو علدى النداس بدالقوة وعلدى 

ألقددددددى خطابددددددا هدددددداجم فيدددددد  المعارضددددددة مددددددن الجندددددداح الددددددديني حيددددددث " "قددددددمالشددددددا  بزيددددددارة مدينددددددة 
ن حدددة وبهددذا الكددالم صددع د مدد "...(*)بررهنهم مائررة مررر  أكثررر فضاضررة مررن حررزب ترروده"...ووصددفهم

، ومددددع ذلددددك فقددددد أجددددري االسددددتفتاه علددددى الددددرغم مددددن االحتجاجددددات التددددوتر مددددع الم سسددددة الدينيددددة
 .(3)واالعتراضات التي شملت المدن االيرانية عامة

كان من الطبيعي أن يقف البازار م يدًا للم سسة الدينية في معاركها ضدد الشدا  قبدل الثدورة 
 ، بعد فشل سواق والم سسات الدينيةة على األبسط يد الدولة ألول مر ، وخاصة بعد م1979

                                                           
 .76، 75، ص: مرجب سابقأما  محادة،  -(1)
 )غري منشةةورة(،، رسةةالة ماجسةةتري،(1979-1963ايةةران )الةةدور السياسةةي للبةةازار يف التطةةورات الدا ليةةة يف غةةاب باقةةر حسةة  البةةديري،  -(2)

 . 24، ص: 2006ميسم التاريخ،  العراق، جامعة الكوفة،
وسةةاط بعةةض االيةةرانيني القةةاطنني يف مقاطعةةة ر بةةاكور الروسةةية يف أ، وهةةو حةةزب شةةيوعي ايةةراق أنشةة  يف حةةزب اجلمةةاهري ومعنةةا  نفف ت وففود:  -)*(

دن حزب العدالة( واذذ باكوا مركزا له وفتحوا لةه فروعةا يف مجيةب املةأنش  هؤالء تنظيما سياسيا امسه )، و 1971بعد اللورة الروسية  20 رنأوائل الق
سةةي يف ايةةران، ولكةةن مةةب بدايةةة م ولكةةن احلةةزب مل  ةةارس دور  السيا1921احلةةزب الشةةيوعي االيةةراق عةةام مث أقةةبح امسةةه االيرانيةةة اوةةاورة لروسةةيا 

املؤسسةةةة العربيةةةة للدراسةةةات والنشةةةر، بةةةريوت، ، 2ج ،املوسةةةوعة السياسةةةية، نظةةةر: عبةةةد الوهةةةاب الكيةةةايلأم بةةةدأ يلعةةةب دورا سياسةةةيا مهمةةةاً. 4119
 .352ص: ، 1985

ميسةم العةراق، جامعة البصةرة، ) غري منشورة(، ، اطروحة دكتورا، (1977-1965ايران يف عهد حكومة عباس هويدا ) نعيم جاسم حممد،  -(3)
 . 56، 55، ص: 2011فلس ة التاريخ احلدي ، 
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التي حدثت نتيجة لحركة التسدليو والتصدنيع الضدخمة التدي  (*)الحكومة في مواجهة حالة التضخم
، فكددان أحددد (االسددرائيلية–العربيددة)م1973سددعار الددنفط بسددبب حددرب ا  إثددر ارتفدداا أقددام بهددا الشدد

 .(1)معسكر الثورة وزلزلة الن ام الملكيلى تقوية العوامل الم دية إ

سددرائيل وللتعبئددة األ تعددرو فيهددا للشددا إلقدداه الُخمينددي لخطبددة وفددي أثندداه  ، هاجمددت جنبيددةوا 
وكاندت  "قدم "ألقدت القدبو علدى آيدة ا  الُخميندي فدي مديندة المجتمعدين و الشرطة بدأمر مدن الشدا  

إذ  م1963 جروان 5: الموافدق لدد خررداد(15) :هذ  الحادثة الشرارة التي ألهبت األحداث في يدوم
إلى سداحة ق كل ما يقع أمامها وتحولت طهران تحر و  لى الشوارا تدمرشود المواطنين إخرجت ح
ت الم داهرات سدائر المددن كمدا الحكومية أبوابهدا وعم دقفلت المتاجر والدوائر ، حيث أ  قيقيةقتال ح

اسدتمرت  ،(2)داللة على استعدادهم للشهادةين مرتدين األكفان اندفع األلوف من أنصار رجال الد  
رقددددام الحقيقيددددة للضددددحايا فقددددد امددددت ت المستشددددفيات لددددم تعددددرف األ أيددددام متتاليددددة (04)الم دددداهرات

بددالجرحى وجثددث القتلددى فضددال عددن الجثددث التددي كددان يحملهددا العسددكريون مددن الشددوارا ويدددفنونها 
لدف قتيدل أ (15)حدوالي وقدم (**)مشهدالعدد الكلي للضحايا في طهران و وقد قدر بصورة جماعية 

جبدددرت مددددن يريدددد اسدددتالم جثددددة القتيدددل أن يددددفع ثمددددن الرصددداص الدددذي فددددي ويدددذكر أن الحكومدددة أ
 .(3)جسد 

اهتمامدددد  علددددى الم سسددددة  ل  ُجدددد زرك دددد، تنددددامي المعارضددددة الشددددعبية لدددد  وبعددددد أن أدرك الشددددا 
حيدددث وصدددلت  م1978-1976رة فدددزة جنونيدددة فدددي ميددددان التسدددليو للفتدددالعسدددكرية حيدددث أحددددث ق

رغبدة الشدا  فدي جعدل  مليون دوالر وهو رقم خيالي لكن  ينسجم مع (9500)لى ميزانية التسليو إ

                                                           
 حالة االرت ا  املستمر لألسعار يقابله اخن ا  مستمر يف القدرة الشرائية لوجود ح م كبري من النقود مييد التناو  . القضخ   -*()
 .190، ص: 1999 ، مركز الدراسات العربية، الكويت، (1979 -1906تاريخ ايران السياسي بني دورتني ) أما  السبكي،  -(1)
 .59، ص: مرجب سابقنعيم جاسم حممد،  -(2)

مةد مةن سةطح البحةر، وتعتةرب  960رت ةا  إلشما  الشرميي ملدينةة طهةران وعلة  ة اإكلم   708مقاطعة  ورسان عل  بعد  عاقمة مشنر  -)**(
بلةةدان الشةةرق االوسةةط أميةةدس مدينةةة يف ايةةران ح ةةا تةةةم ميةةرب االمةةام رضةةا دو القبةةة املذهبةةة حمةةج للمسةةلمني الشةةيعة. ينظةةر: سةةوفينري بةةوا هةةاوس، 

 .62، ص: (الراتب اجلامعية، بريوت، )د.س ، دارواخلليج العر 
 .169 -157، ص: سابقمرجب أما  عباس جرب البحراق،  -(3)
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كرية والوضدع االعتبار التوازن بدين القددرات العسد نبالد  القوة الخامسة في العالم دون األخذ بيعي
فبددددأ  ،(1)وضدددع، كانددت الم سسدددة الدينيدددة فددي مقدمدددة المعارضدددين لهددذا اليجتمددداعاالقتصددادي واال
 :االعتدداه علدى ابنداه الشدعب قدائال لدى عددمت مختلفدة يددعو رجدال الجديء إبياناالُخميني يصدر 

، وبدذلك كدان يخاطدب وجددانهم ..."إن راااة في قلب مسلم هي راااة في قلرب ال رر ن"...
يحصددلوا ويددذكرهم بانتمددائهم ل سددالم وكانددت لهددذ  الخطابددات أثرهددا الكبيددر علددى الجنددود الددذين لددم 

بدددأت التقددارير بتسددجيل  م1977، ومنددذ عددام التددي كددان يتمتددع بهددا كبددار الضددباط علددى االمتيددازات
: هم علدى عددم تسدليم أسدلحتهم قدائالً حاالت الهروب من الخدمة العسكرية مما دعى الُخميني لحدث

 .(05) أنظر الملحق رقم: .(2)..."ذوا أسلحتكم معكم فهي أسلحة اهللأنتم جنود اهلل خ"...

تعداون بدروز التيدار الدديني قدرر" حدزب تدود  " المدع و  م1978 –م1977بدين  في المددة مدا
مينري أننا نعتبرر نضرال الشخاريات الدينيرة مثرال  يرة اهلل الخ  ...": مع الحركة الدينية حيث أكدد

ننرا نعت رد أن هرذا الكفراد بم ردوره ضد نظام الشاه نضا  احيحا   ، ونحن نساند هذا النضرال وا 
ودعددددى الحددددزب إلددددى تكددددوين جبهددددة تضددددم جميددددع األحددددزاب  قررررون وطنيررررة كبيررررر  ..." أن يحشررررد

قامدة جمهوريدة علديران يكون هددفها القضداه مية في إوالمن مات الوطنية والقو  ى الن دام الملكدي وا 
 .(3)يران الديمقراطيةإ

إال  يدرانلشدا  لمواجهدة الوضدع المتددهور فدي إوعلى الرغم من كل االجراهات التي اتخدذها ا
تدددي حصدددلت فدددي الدددبالد فدددي عدددامي ، بسدددبب شددددة االضدددطرابات اللتدددت مدددن يدددد مدددور ف  ن زمدددام األأ

الصددام مدع الن دام البهلدوي  لدى حدد  تصداعد نشداط المعارضدة االيرانيدة إ جراه م1979-م1978
مددر الددذي أعطددى األ تبدداا سياسددية االنفتدداحا  ت دداهر فيدد  الشددا  بمددنو الحريددات و  فددي الوقددت الددذي

 .(4)هازخمًا للتصعيد من نضال المعارضة االيرانية
                                                           

 .33، ص: مصدر سابقفهمي هويدي،  -(1)
 .191، ص: مصدر سابقحممد حسنني هيكل،  -(2)
 .192، ص: ن سهرجب املأما  عباس جرب البحراق،  -(3)
 .296، ص: 1999 ،2ط دار الساميي، بريوت، ، ترمجة: ماري طوق،ة س ون اللورةإمن بالط الشا  احسان نراغي،  -(4)
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لددى إذ لجددأ إ ،بددات سددقوط ن امدد  حتميدداً حيددث ، محمددد رضددا شددا  المخدداطر التددي تهدددد أدرك 
إلدارة شددد ون صدددالحات القانونيدددة المدرجدددة فدددي الدسدددتور التدددي بموجبهدددا شدددكل مجلدددس وصددداية اإل

بخددروج الشددا  مددن ، وانتهددت (1)، ولكددن الُخمينددي أفتددى بعدددم شددرعية هددذا المجلددسالددبالد مددن بعددد 
نهار الن دام الشاهنشداهي لى فرنسا وبذلك إرية إوهروب  بطريقة س م1979جانفي  16يران في إ

 .(06) أنظر الملحق رقم:.(2)الذي استمر ما يفوق خمسين سنة

، فقددد أصدددرت تصددريو رسددمي مددن يددرانإاالمريكيددة الدبلوماسددية مددع  وبددالرغم مددن المعاهدددات
مريكيررة إن الو يرات المتحرد  ا ...":جداه فيدد  م1978جرانفي  07 فديوزارة الخارجيدة االمريكيدة 

، مما أزعج الشا  بشددة وجعلد  ي كدد "شكال...يران بهي شكل من الؤون إ  تنوي التدخل في ش
ن علددددى حددددد يل الددددذي تعددددرو لدددد  مددددن طددددرف االمريكيددددون والبريطددددانييفددددي مذكراتدددد  علددددى التضددددل

 .(3)السواه

، المجلس الثوري والحكومدة الجديددة أعلن الُخميني في منفا  عن م1979جانفي  29وفي 
   فيفررررري وهددددي مددددن أبددددرز النتددددائج التددددي أفرزتهددددا حالددددة الغضددددب التددددي مارسددددتها المعارضددددة وفددددي 

مددن المنفدددى  خرجددت الت دداهرات الشدددعبية تنددادي بسدددقوط الشددا  وتطالدددب بعددودة الُخميندددي م1979
 .(4)مس ولياتهم وأصبحت السلطة بيد آية ا  الُخمينيتباا الشا  من وبذلك هرب المس ولون أ

 .الخ مينياإلمام ا  ررررررررالمبحث الثاني: حي

بقيددام مددا سددماها الشددا  يددران مددن تدددهور واضددطراب وخاصددة إن الوضددع الددذي كانددت تعيشدد  إ
زار ، وخاصددددة تجددددار البددددابالد فددددي موجددددة مددددن االسددددتياه الشددددعبيدخلددددت الددددالتددددي أباإلصددددالحات، و 

                                                           
 .173 – 172، ص: مرجب سابقغاب ناقر حسني البديري،  -(1)
 .296، ص: 2008للموسوعات، بريوت،  ، الدار العربية4، اولد موسوعة تاريخ ايران السياسيحسن كرمي اجلاف،  -(2)
 .195، ص: 2009بريوت، ، دار بيسان للنشر والتوزيب و االعالم، 20موسوعة احلروب و االزمات االميليمية يف القرن موس  خمو ،  -(3)
 .230، ص: 1989، دار احلرية للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، ايران بني التاج والعمامةأمحد مهابة،  -(4)
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ول بددروز شخصددية الُخمينددي المعددارو األ ، سدداعد كددل هددذا علددىالوسددطى ورجددال الدددين والطبقددة
  .يراناالسالمية في إسس الجمهورية وم  الشاهنشاهي للن ام 

 .تكوينهو  نشهته: ولل المطلب ا

 جمررررادن 20والموافددددق لددددد: (1)م1902سرررربتمبر  22ولدددد )روح ا ( موسددددوي الُخمينددددي فددددي 
وزوجددة السدديد  -عليدد  الصددالة والسددالم -فاطمددة بنددت الرسددول م مدديالد السدديدةيددو هجريددة)  1320
 م 1918( فددددي قريددددة ُخمددددين، ماتددددت والدتدددد  عددددام أم الحسددددن والُحسددددينو  -رضددددي ا  عندددد -علددددي

، (2)" والدددذي كدددان رجدددال مدددن رجدددال الددددين" باسدددنديدا  موسدددوياضدددطر للعددديء عندددد أخيددد  األكبدددرو 
مصدددطفى يد "العدددائلي الدددذي نشدددأ فيددد  الُخميندددي إذا عرفندددا أن والدددد  السددد ونسدددتطيع أن نفهدددم الجدددوْ 

، هددين، وكان في عداد العلماه والمجتم الدينية في النجف بجنوب العراق" قد در س العلو الموسوي
وزة رضدا خدان ) والدد محمدد رضدا الُخميني على يدد جدال اإلماموقد قتلى بعد ستة أشهر من والدة 

 . (3)(خان

، وفدي الخامسدة والعشدرين ندذ طفولتد  وهدذا مدا أثدر فدي شخصديت ء مأساة اليدتم ملذا فقد عا
انجدب مند  و  ،(الحدوزة التعليميدة تددعى )خديجدةبنت شيخ كبير صديق لد  فدي من عمر  تزوج من 

، " لطيفة " مات ثالثتهم، ثم أنجدب ولددين وثدالث بنداتكريمة " و" وبنتين " منها ولد اسم  " علي
 .(4)م 1977سنة  ُأغتيل على يد السافاكصطفى الذي أحدهما م

تحريضددد  صدددرار الشدددا  محمدددد رضدددا علدددى مندددع الُخميندددي مدددن الحدددديث فدددي السياسدددة و ع إمدددو 
مينددي لطلددب الشددا  ُنفددي مددن مدينددة " قددم" ، ومددع رفددو الخُ بو فقيهدداً صددالمسددتمر لتالميددذ  بعددد أن أ

لددى فرنسددا حيددث جعددل مددن بدداريس مقددرا ، ثددم إاسددتقر مدددة فددي العددراق كيددة ومددن ث ددم  لددى الحدددود التر إ

                                                           
 .386، ص: 2008، الدار االهلية للنشر والتوزيب، عمان، أعظم الشلصيات يف التاريخعيس  جربان،  -(1)
 .111، ص: 1992ار احلسام، بريوت، ، دأشهر القادة السياسينيتركي ضاهر،  -(2)
 .10،09ص: ، 1985، وزارة االرشاد االسالمي، طهران، مطلب ال  رحممد علي حسني،  -(3)
 . 180، ص: مصدر سابقحسنني هيكل، حممد  -(4)
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ران وقددام بالغدداه لددى طهددعدداد إ م1979يددران وفددي بعددد انتصددار الثددورة االسددالمية فددي إ، و (1)لقيادتدد 
عددن عمددر يندداهز  م1989جرروان  03، وتددوفي فددي جمهوريددة االسددالميةعددالن الا  الن ددام الملكددي و 

، ودا يدددرانعودتددد  إلاسدددتقبل بهدددا الُخميندددي عندددد ، وبدددنفس الصدددخب والضدددجة التدددي (2)سدددنة (87)
االيرانيددون الُخمينددي بجنددازة مهيبددة وبطقددوس أشددد مددا تكددون مددن الغرابددة والندددرة حيددث وضددع جسددد  

، وبنيد  علدى ردقون الصددو يدعاري الوج  يطوفون حول  وهم يلطمون الوجدو  و في نعء زجاجي 
مليدددارات مدددن ، وتكلدددف هدددذا البنيدددان سدددبعة بالدددذهبرفدددع قبدددة فدددي إيدددران مطدددالة أقبدددر  بنيدددان تعلدددو  

 .(3)سبعة ماليين هربوا من وطنهمات في بلد ب  خمسة ماليين عاطل و الدوالر 

كلدم جندوب  (349)مسقط رأس  والتي تقدع علدى بعددآية ا  الخميني تعليم  في "ُخمين" بدأ 
عشددرة توجدد  للحددوزة  التاسددعة بلدد  ماعندددب العربددي وأصددول الفقدد  و غربددي طهددران حيددث درس األد

ليتلقدي تعلميد  هنداك  .(4)("قدم"كلدم جندوب غربدي مديندة  80)التدي تقدع علدى بعدد  العلمية في آراك
المعقدل التداريخي  "قدم" مدينة  إلى أن قرر نقلها إلى "عبد الكريم الحائري"آية ا   على يد األستاذ

 وبقديالعتيقدة  سدتاذ  إلدى تلدك المديندةمع حدوزة أنتقل اإلمام الخميني اللتعليم الديني في إيران وقد 
      .(5)بها لسنوات طويلة

لفهدددم وقدددوة متددداز الُخمينددي عدددن جميدددع أقراندد  وقدددد تددوفرت فيددد  مواهدددب عدددة مدددن حدددة اولقددد إ
لتدزم بالصدوفية التدي علمتد  الزهدد ا  ))آيدة ا (( و  لدى مرتبد إ، حيدث وصدل الحاضرة وسالمة الفطرة

اهتمدام العديدد مدن السياسديين  ، وقدد أثدارت صدوفية الُخمينديسدرار ا تع الحياة والتأمدل فدي أفي م
اضيات والفلسفة علدى يدد السديد ألن  وقف في علمي الري (6)ألنها تشمل القانون والمنطق والفلسفة

                                                           
 .112 ،111، ص: مرجب سابقتركي ضاهر،  -(1)
 .52، ص: مرجب سابقنعيم جاسم حممد،  -(2)
 .05، ص: سابقمصدر أمحد مهابة،  -(3)
 .229، ص: مرجب سابقأما  عباس جرب البحراق،  -(4)
 .181 ،180، ص: مصدر سابقحسنني هيكل، حممد  -(5)
 .386، ص: مرجب سابقعيس  جربان،   -(6)
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، واخددتص بالشدديخ "الميددراز علددي أكبددر الحكمددي اليددزدي" ، والشدديخ"قرويندديالحسددن الرفيعددي الأبددو "
 .(1)فدرس عند  علم األخالق "الميرزا جواد الملكي التبريزي"

بدأ عمل  كمساعد أستاذ متخصصًا في الفلسفة االسالمية والمنطق لكن شرطة الشا  منعو  
يستسددلم  مددام لددم، ولكددن اإل(2)مددن ذلددك بحجددة أن األمددور السياسددية كثيددرًا مددا كانددت تددرُد فددي دروسدد 

 (500)صول  علدى مسدتوى الدراسدات العليدا فتخدرج علدى يدد  أكثدر مدنأللشا  ودرس علوم الفق  و 
، ثدم تيسدرت لد  مهمدة نشدر أفكدار  متزايدة من طالب العلوم الدينيدة ، وقد اجتذب أعداداً (3)مجتهداً 

الثدورة عدام بين أفكار  بين أوساط أخرى تمدت تعبئتهدا فدي مراحدل تاليدة ضدد الشدا  حتدى انتصدرت 
 .(4)م1979

 :نشاطهو   راه الدينية والسياسية: المطلب الثاني

 :السياسية راه الدينية و  -1
فقدد قدام بتدأليف ،   اسدهاماتها الخاصدة فدي علدم الفقد الُخميني كان فقيهًا فقد كاندت لدبما أن 

وكددان يهدداجم أي دولددة فددي العددالم (( الحكومددة االسددالميةأو ))تحرير الوسدديلة عدددة كتددب مددن أهمهددا
، ولكددن افكددار  (5)-طاغوتيدداً –يعتبددر حاكمهددا ن تعدداليم القددرآن ويصددفها بالشددرك و االسددالمي تحيددد عدد

ال ددروف السياسددية  الدددور السياسددي للعلمدداه لددم ت هددر إال فددي أوائددل السددبعينات مددع تطددورحددول 
يددران بحيددث أصددبحت البيئددة أكثددر مناسددبة للحددديث عددن الثقافيددة داخددل إواالقتصددادية واالجتماعيددة و 

 ثورة ون ام بديل وهذا الن ام البدديل يتدولى الفقهداه فيد  مسد ولية الحكدم المباشدر وبخاصدة بعدد أن
، ويعددد هددذا الكتدداب وثيقددة رسددم فيدد  (6))) الحكومددة االسددالمية ((طددور فكددرة واليددة الفقيدد  فددي كتابدد 

                                                           
 .10، 09ص: ، 1994، مؤسسة تنظيم ونشر آدار االمام اخل مي ، طهران، بدائب الدرر يف مياعدة ن   الةرراالمام اخلمي ،  -(1)
 .111، ص: مرجب سابقتركي ضاهر،  -(2)
 .10، ص : مصدر سابقحممد عل  حسني،  -(3)
 .90، ص: مرجب سابقأما  محادة،  -(4)
 .81، ص: مصدر سابقحممد حسنني هيكل،  -(5)
 .113 –103، ص: 2006، دار الشروق، القاهرة، ووالية ال قيه نايرا –حدائق اححزان مصط   اللبان،  -(6)
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بيقهددددا فيهددددا عقددددب انتصددددار الثددددورة الُخمينددددي األبعدددداد المختلفددددة ألفكددددار  السياسددددية والتددددي حدددداول تط
التدددي كتبهدددا مدددن ثمدددة فدددان هدددذا الكتددداب يكددداد يشدددكل الوثيقدددة المباشدددرة ، و م1979سدددالمية عدددام اإل
 .(1)تتعلق بالمسائل السياسية مام الُخميني قبل الثورة واإل

والتدددي  (*)((ر التدددي البدددد مدددن طرحهدددا هدددي فكدددرة ))التقيدددةيدددرى الُخميندددي أن مدددن بدددين األفكددداو 
، كمدا يعتقدد أن األئمدة يخلقدون مدن ندور يعدد لهدا مبدرر كمدا يقدول الُخميندي صبحت عادة سيئة لمأ

ليهدا والفقهداه هدم ممثلدو مالئكدة الوصدول إالددنيويون وال حتدى الا  ولهم مكانة ال يستطيع الحداكم 
أن يعرفون عن الشريعة أكثر من أي شخص آخر فهم وحدهم القادرون علدى طالما أنهم االئمة و 

 .(2)يمكنهم أن يقوموا بتفسير الشريعة وتنفيذهاو  (**)مام في غيبت ينوبوا عن اإل
، بتحليددددل م1944سددددرار(( الددددذي ألفدددد  سددددنة كشددددف األ)) وقددددد تعددددرو الُخمينددددي فددددي كتابدددد 

وتعرضدهم  العلمداه  الشدا  رضدا خدان اتجدا  االسدالم و مختصر ألسباب السلوك الشائن الدذي سدلك
ألن األمدددة لدددم تشددددد أزرهدددم و ، الوحيددددة التدددي يمكنهدددا كشدددف أالعيبددد لقوسدددت  وف ا تددد  ألنهدددم الفئدددة 

قددد التددي كفلهددا لهددا االسددالم و حقوقهددا ن تلددك األمددة كانددت تجهددل فددي الهبدداه أل خاتهمضدداعت صددر 
 .(3)سالمتحكم باإلسالم وما حقوقهم في اإل ل مة أن تعرف ما يعني أن

، فالفقيد  ينبغدي أن يكدون   ان باجازة الفقيد مام الُخميني أن  يستحيل شرعية السلطويرى اإل
مندال  مدن ، فلديسا أنزل ا  ال بما ورد مدن أوربداكامل الشروط  كما ينبغي أن يحكم السلطان بم

                                                           
 .93،92، ص:  مرجب سابقأما  محادة ،  -(1)

نظةر: امةا  أ: عملية التل ي وامللادعةة الةو كانةت أسةلوباً ضةرورياً يةدافب بةه الشةيعة علة  أن سةهم ازاء االضةطهاد أيةام حكةم االمةويني. القايأ -)*(
 .92، ص: 2008،حداف، بريوت ة لأل، الشبكة العربياخلربة االيرانية: االنتقا  من اللورة اة الدولةمحادة، 

من االمام علي بن ا  طالب عليةه السةالم وتسلسةلت حةىت االمةام اللةاق عشةر،  –يف نظر املسلمني الشيعة  –تدرجت سلطت أهل البيت  -**()
دناعشةرة ااالمةر مةن بعةد   وهو املهةدي املنتظةر إذ يعتقةد الشةيعة أن الرسةو  حممةد ) قةل  اهلل عليةه وسةلم ( ميةد وّضةح أن عةدد االئمةة الةذين يولةون

، ولذا كانت االمامة عند الشةيعة ركةن واقةال أي مةن أقةو  الةدين كاالعتقةاد بالتوحيةد النبةوة و يةوم احلسةاب وهلةذا السةبب أطلقةوا علةيهم معصوماً 
، ص: 1993، 2القةاهرة، طويل، ، ترمجة: حممد أبو رمحة، مكتبةة مةدبسطو  جنم الشيعة، كونسلمان نظر: جرهادرأتسمية ) الشيعة االمامية (. 

63 ،64. 
 .182، ص: مصدر سابقحسنني هيكل، حممد  -(2)
 . 246 ،245ص: ، 1988، 2، الزهراء لخلعالم العر ، القاهرة، طاضيديولوحيةاللورة االيرانية اجلدور و ابراهيم الدسوميي شتا،  -(3)
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، رضددى عددن السددلطان ال ينفددذ شددرا ا ندد  ال يوجددد فقيدد  حقيقددي يالسددلطان رضددا الفقهدداه المهددم أ
 .(1)فالذي يرضى ليس بفقي  أصالً 

، وجداه الُخميندي فدي مراحدل مدا قبدل الثدورةمدام مكاندة مهمدة فدي فكدر اإليدة الفقيد  واحتلت وال
عتبددار لدددور الفقهدداه بصددفتهم نوابددا عددن االمددام لددى السدداحة مناقشددة قديمددة حددول إعددادة اإلليعيددد إ

، لددذا كددان يددرى أندد  ال يجددوز م التددي طالددت وال يعددرف متددى سددتنتهيمددا ددل غيبددة اإلالغائددب ففددي 
 . (2)، ومن ثمة فان  يجب على بعضهم أن ينهضوا لمهمة قيادة الدولةالحكام الشريعةتعطيل ا

بقدددوا بعيددددين عدددن ينبغدددي أن يويدددرفو الخميندددي رأى النقددداد الدددذين يقولدددون بدددأن رجدددال الددددين 
، "...دين عن شرؤون الدولرة وهرو محرض هررا أن ال ول بإمكانية فال ال…":يجيدبهمالسياسة و 

، واعتبددر أندد  مددن أهددم دعددائم (( هددذا الفصددلالحكومددة االسددالمية)) ي فددي كتابدد وقددد هدداجم الُخميندد
، ومددن ثمددة اسددتخدم الُخمينددي األدلددة التاريخيددة التددي ثبددات عدددم صددحت الم سسددة الدينيددة إ صددالحإ

، مددة الطدداهرين بشدد ون الدددين والدددنيائعليدد  الصددالة والسددالم ومددن بعددد  األتوضددو انشددغال النبددي 
ل فيهددددا الدددددين عددددن السياسددددية بددددل صددددأهميددددة أن يددددتم بندددداه من مددددة مقابلددددة ال ينفوضددددو ضددددرورة و 

 .(3)يتكامالن

 نشرررراطه. -2

  محسدن الحكديم انتقلت المرجعية إلدى آيدة ا م1962مار  في  "آية ا  البرجوردي"بوفاة 
، وذلدك وضدع رفتد  بشد ون االيدرانيين غيدر دقيقدة، وهو عربي المولد ما جعل معالمقيم في النجف

 :حت القيادة الدينية في قم ثالثية، وبرحيل أصبح ل  تمامًا محمد رضا بهلويرتاإ

للملكيدة عتبدرو  انتهداك ا  ه الدولدة علدى األراضدي الفالحيدة و : وقد رفضوا استيالالمحافظون -1
 .الفردية ومناقضا للشريعة

                                                           
 .97، ص: مصدر سابقحممد حسنني هيكل،  -(1)
 . 96 ، 95ص:  ،سابقمرجب ما  محادة، أ -(2)
 .183، 182، ص: ن سهصدر املحسنني هيكل، حممد  -(3)
 



يمعطيات حول إيران وحياة الُخمين                                                             :  الفصل األول  
 

 
29 

الدذي أيددد توزيدع األراضددي علدى المعدددمين  (*): أشددهرهم الشديخ آيددة ا  طلقدانيالوسرطيون  -2
 ودعى إلى المشاركة في العملية البرلمانية وتقييد سلطات الشا .

: وعلى رأسهم االمدام الُخميندي وقدد أصدبو فدي دائدرة الضدوه مندذ انتقداد  الحداد الراديكاليون -3
. واعتقالد  بسدبب قيادتد  لالنتفاضدة الكبدرى ضدد الشدا  وأطلدق سدراح  (1)للشا  في بداية الستينيات

، بعد ثمانية اشهر من اعتقال  وذلك من أجدل تهدئدة الجبهدة الداخليدة وفدتو م1964أفريل  6في 
، ولضددمان عدددم وجددود فددي تنفيددذ برنددامج الثددورة البيضدداه لمجددال أمددام الحكومددة مددن أجددل المضدديا

ألقدددى عليددد  القدددبو مدددرة أخدددرى بسدددب  م1964أكتررروبر  26. وفدددي (2)معارضدددة الم سسدددة الدينيدددة
)رضدي فاطمة الزهراه  خطاب  الذي ألقا  في تجع شعبي ضخم في مدينة قم بمناسبة مولد السيدة

حكومددة والبرلمددان وتطددرق حددث فيدد  علددى توزيددع االنتقددادات الالذعددة إلددى الشددا  وال، وقددد ا  عنهددا(
 .(3)ل على أنها عدوة االسالم والشعب االيرانييسرائأيضا إلى إ

كمددددا طالددددب الُخمينددددي طالددددب بالغدددداه الحصددددانة الدبلوماسددددية للجنددددود االمددددريكيين وباسددددقاط 
سديما أن الخطداب ُطبدع حكومدة االيرانيدة والال الحكومة االيرانية وقد أثار الخطاب المذكور حفي ة
 .(4)ووزا سرًا في مدينة طهران والمدن االيرانية األخرى

التددي منحددت للمستشددارين  (07:الملحررق رقررمانظررر ) وهددذا الموقددف ضددد الحصددانة القضددائية
 ، وطالب نعمة ا  نصيري رئيس األمن في جهاز اه القبو علي لق، أدى إلى إمريكييناأل

                                                           
رجل الدين احكلر شيعة يف طهران ابةان اللةورة، مؤيةد لةةمحمد مصةدق وعةةو مؤسةس حلركةة احلريةة، نتةب طالقةان بصةالت  آيأ اح طالاان   -)*(

ن ميةةد ميةةدم دقةةال موازيةةا ، ولةةو مل يلقةة  حت ةةه بعةةد اللةةورة مباشةةرة فرمبةةا كةةا1978طيبةةة مةةب كةةل أطةةراف املعارضةةة، نظةةم الت معةةات اجلماهرييةةة عةةام 
 .115، ص: 2014، ترمجة: جمدي قبحي، اولس الوط  لللقافة وال نون، الكويت، ران احلدي إيتاريخ ميان، نظر: أروند ابرهيأللل مي . 

 .193، 192، ص: 2010،ريا  الريس، القاهرة،  الت  انة ووالية ال قيهدبني ع، هالة العوري -(1)
 .59، ص: مرجب سابقنعيم جاسم حممد،  -(2)
 .291، ص: 2008ميم، ق، مؤسسة دار الكتاب االسالمي، ، ترمجة: عبد الرمحن احلمراااليراق املعاقرالتاريخ غالم رضا جنايت،  -(3)
ة العربيةة، بةريوت،  ، مركةز دراسةات الوحةدأمن اخلليج العةر  وتطةور  واشةكالياته مةن منظةور العالميةات االميليميةة والدوليةة افر حممد الع مي،  -(4)

 305، ص: 2006
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، قددرر نفيدد  إلددى الخددارج (*)"حسددن علددي منصددور"باعدددام الُخمينددي إال أن رئدديس الددوزراه  السددافاك
 م1964نروفمبر  04 ، وفديأية ا  الُخميني وقبلت  تركيدا فرفضت الهند وكذلك باكستان استقبال

حملدددت طدددائرة عسدددكرية الرجدددل إلدددى خدددارج الحددددود االيرانيدددة وهبطدددت فدددي أنقدددرة عاصدددمة الدولدددة 
 . (1)ولم تكن تركيا لتحوز إعجاب  كدولة علمانية ،الُخميني بالراحة في تركيا رالتركية، ولم يشع

الملحررررق أنظرررر )الدددديني ورداه  كيددددا مجبدددرًا علدددى خلدددع عمامتدددد لددددددددقد كدددان الُخميندددي فدددي تر  
، وقدددد ازعجددددت تحركدددات الُخمينددددي (**)بموجددددب القدددوانين التددددي وضدددعها كمدددال أتدددداتورك (08رقرررم:

وعالقاتدد  مددع بعددو االتددراك السددلطات التركيددة فطلبددت أنقددرة أن يغددادر وذهابدد  للمسدداجد وخطبدد  
 م1965أكتروبر 05، واستقل الُخميني الطائرة فدي رعة دون أن تبلغ  إلى أين ستوجه بأقصى س

، حيددث اسددتقرى فددي حددي الكا ميددة ليددومين ثددم توجدد  إلددى كددرباله وبقددي فيهددا حيددث ُوجدد  إلددى بغددداد
 عامررا  (13)ثددم توجدد  إلددى النجددف حيددث بقددي فيهددا ،"محمددد الشدديرازيآيددة ا  السدديد فة" أسددبوا بضدديا

ز قضاها الُخميندي فدي األ ة مدن العدراق ولبندان مدرورًا عالقاتد  الخارجيدعدداد لعملد  المسدتقبلي وعدز 
 .(2)بد: سرويا

االيراندددددي  وواصدددددل نشددددداط  عدددددن طريدددددق التددددددريس والتدددددأليف وأصددددددر بياندددددات إلدددددى الشدددددعب
منفددددددددا  ألددددددددف الُخمينددددددددي كتابدددددددد  واليددددددددة الفقيدددددددد  حيددددددددث ن  ددددددددر ، وفددددددددي فددددددددي المناسددددددددبات المختلفددددددددة

أتباعددددد  فدددددي  ريدددددة وشدددددك ل جهددددداز اتصدددددال بأنصدددددار  و الحكومدددددة االسدددددالمية وأرسدددددى قواعددددددها الن
اقفدددد  ، ومو يعلددددن فتدددداوا  فددددي المسددددائل المختلفددددةمينددددي يددددران وعددددن طريددددق هددددذا الجهدددداز كددددان الخُ إ

                                                           
سةا، وكةان نبسة ارة ايةران ب ر  عةني ملحقةا م1961يف عةام وأكمل دراسته االبتدائيةة فيهةا و  م يف طهران1936ولد عام : نسن ع   منصوض -)*(

املؤسسةةة العربيةةة  ،2ج ،املوسةةوعة السياسةةيةنظةةر: عبةةد الوهةةاب الكيةةايل، أ. 1961للحيةةاة السياسةةية عنةةد ت سةةيس املركةةز القةةدمي يف أوائةةل  هد ولةة
 .362ص:  ،1985للدراسات والنشر، بريوت، 

 .162، 161، ص: مصدر سابق، جرهارد كونسلمان،  -(1)
تربةةب علةة  كرسةةي احلكةةم تركيةةا م 1915ل عسةةكري يف معركةةة الةةداردنيل ،  هةةر كبطةة10/11/1938 -12/03/1881 كمففاأ أوففاووض  -)**(
أعظةةم الشلصةةيات يف نظةةر: عيسةة  جةةربان، أعامةةا حيةة  حقةةق نقلةةة واسةةعة مةةن الت ديةةد يف مجيةةب اوةةاالت وهةةو مؤسةةس اجلمهوريةةة الدكيةةة.  15

 .1937، ص: 2008، الدار االهلية للنشر والتوزيب، عمان، التاريخ
، ص: 12/02/2009، 11034، بةةريوت، العةةدد  ريففرة الشففرو اال سفف منةا  لط ةةي، اخل ميةة  مةةن شةار  أتةةاتورا إة حةةةرة الن ةة ،  -(2)

06. 
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تنديددددددد  بمدددددد امرة الفلسددددددطينية و ن موقفدددددد  مددددددن المسددددددألة ، كمددددددا أعلددددددن عددددددزاه األحددددددداث االيرانيددددددةإ
طاعدددددًا بينددددد  ويدددددبن أنصدددددار  . ولدددددم تشدددددهد سدددددنوات تواجدددددد الُخميندددددي فدددددي النجدددددف انق(1)الصدددددهيونية

، وواصدددددل طلبدددددة النجدددددف وقدددددم. فقدددددد كدددددان الدددددزوار يتوافددددددون بشدددددكل شدددددب  يدددددومي بدددددين يدددددرانفدددددي إ
اسددددددددية ومددددددددن ضددددددددمنهم: آيددددددددة ا  الخمينددددددددي فددددددددي القددددددددرى والمدددددددددن فددددددددي تن دددددددديم الجماعددددددددات السي

، وكانددددددت بيانددددددات (**)، هاشددددددمي رافسددددددنجاني(*)، آيددددددة ا  الخددددددامنئي، وآيددددددة ا  بهتشدددددديمطهددددددري
الُخميندددددددي تطبدددددددع سدددددددرًا وترسدددددددل إليدددددددران عدددددددن طريدددددددق سدددددددوريا والكويدددددددت يحملهدددددددا غالبدددددددا تالميدددددددذ 

فدددددددي لبندددددددان ويحملدددددددون هويدددددددة الُخميندددددددي الدددددددذين خضدددددددعوا لددددددددورة تدريبيدددددددة فدددددددي معسدددددددكرات فدددددددتو 
يدددددران سدددددماح "عبدددددد ، كمدددددا سددددداعد علدددددى انتشدددددار أمن مدددددة فدددددتو فكدددددار الُخميندددددي داخدددددل العدددددراق وا 

السدددددالم عدددددارف" باقامدددددة إذاعدددددة خاصدددددة للمعارضدددددة االيرانيدددددة فدددددي النجدددددف ممدددددا مدددددنو الُخميندددددي 
ومدددددددع إحتددددددددام الخدددددددالف بدددددددين العدددددددراق وشدددددددا   م1971، وفدددددددي عدددددددام(2)هامشدددددددًا مالئمدددددددًا للحركدددددددة

أو  (***)لنجدددددفبطدددددرد عددددددد كبيدددددر مدددددن االيدددددرانيين فدددددي حدددددوزة ا "أحمدددددد حسدددددن البكدددددر"يدددددران قدددددام إ
لدددددى المنطقدددددة الحدوديدددددة بدددددين اعتقدددددالهم ردًا علدددددى تسدددددليو الشدددددا  ل كدددددراد العدددددراقيين المنتشدددددرين ع

  االقامة التقرب ووضو الُخميني في (****)، ووسط هذا حاول الن ام البعثيالبلدين
                                                           

 .13، ص: مصدر سابقحممد علي حسن،  -(1)
، ينحةةدر مةةن أسةةرة رجةةل ديةةن يف أذربي ةةان، درس علةةوم الةةدين يف ميةةم مةةب اخل ميةة  مل يشةةهد :  لي ةةة اخل ميةة  كقائةةد أعلةة اح الخففامن  آيففأ  -*()

ترمجةةة: جمةةدي قةةبحي، دار عةةامل، ، يةةران احلةةدي تةةاريخ إنظةةر: ارونةةد ابرهيميةةان، أشةةهرة ميبةةل اللةةورة أمةةا بعةةدها فقةةد تقلةةد عةةدة مناقةةب مرموميةةة. 
 .268ص: الكويت، 

، ولةةد لعائلةة زراعيةة غنيةةة، درس مةب اخلميةة  يف قةاحب القةرار لل مهوريةةة االسةالميةم واكتسةب مسةةة 1934ولةد يف   اشفم  ضافسففنبان   -**()
ميم وسة ن عةدة مةرات  ةال  عقةد السةتينيات بعةد اللةورة تقلةد عةدة مناقةب بةارزة مبةا يف ذلةا منصةب رئاسةة اجلمهوريةة ورئاسةة جملةس تشةلي  

 .271، ص: ترمجة: جمدي قبحي، دار عامل املعرفة، الكويت، تاريخ ايران احلدي نظر: اروند ابراهيميان، أمصلحة النظام. 
 .119(، ص: س.ميم، )داف االمام اخلمي ، ، مؤسسة تنظيم ونشر تر الكودرمؤسسة تنظيم ونشر تراف االمام اخلمي ،   -(2)
، وتقةةب علةة  االمةةام عةةةةل  ابةةن ا  طالةةب فيهةةا مقدسةةة عنةةد الشةةيعة لوجةةود ضةةريح : هةةي مركةةز حمافظةةة الن ةة  بةةالعراق وهةةينففوزة النبفف  -***()

، املكتبةةة العصةةرية، 2، جاملوسةةوعة العربيةةة املسةةريةظةةر: علةة  مةةوة، أنكلةةم جنةةوب كةةربالء وهةةي مركةةز لتةةدريس العلةةوم الدينيةةة واللغةةة العربيةةة.   80بعةةد
 . 3362، ص: 2009، 3بريوت، ط 

وبقيةةادة كةةل مةةن  م1947ا ة أن ت سةةس رمسيةةا يف سةةوريإعبةةارة عةةن منشةةورات وأفكةةار وقةةح  : كانةةت بدايتةةه ك نظففاا الاةففش االشففقرا  -****()
هةذا احلةزب احلكةم يف سةوريا الوحدة واالشداكية واحلرية، تةويل   -االيديولوجية العربية  اللورية -، وقالح البيطار ونللت أفكارة يف: ميشا  ع لق

مؤسسةة هالبةاد،  ،10، ج املوسةوعة اجلغرافيةة والسياسةيةنظر: مسةعود اخلونةد، أغاية حكم قدام.  ةإم 1968ويف العراق توة احلكم  م1983
 .179، 178ص:  ،1994بريوت، 
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 تسدددددوية الندددددزاا الحددددددودي بدددددين العدددددراق . وجددددداهت(1)اللح دددددة المناسدددددبة الجبريدددددة السدددددتغالل  فدددددي
يدددددددران فدددددددي  ميندددددددي حيدددددددث نصدددددددت اتفاقيدددددددة " شدددددددط فدددددددي صدددددددالو آيدددددددة ا  الخُ  م1975مرررررررار  وا 

فدددددي أحدددددد بنودهدددددا أن تسدددددهل العبدددددور بدددددين البلددددددين وتددددددفق آالف الحجددددداج االيدددددرانيين  (*)"العدددددرب
لدددددددى النجدددددددف حيدددددددث كدددددددان يقددددددديم  إلدددددددى زيدددددددارة العتبدددددددات المقدسدددددددة فدددددددي مددددددددن جندددددددوب العدددددددراق وا 

يددددددران وتزويدددددددهم بالرسددددددائل بمعاونيدددددد  فددددددي إ وسددددددائل اتصددددددال مسددددددتمرة، ممددددددا وفددددددر لدددددد  الُخمينددددددي
وهدددددو فدددددي منفدددددا  بدددددالعراق ُفجدددددع الُخميندددددي  .(2)واإلرشدددددادات فدددددي كيفيدددددة مواجهدددددة البهلدددددوي الحددددداكم

، ولكدددددن هددددذا األمدددددر مدددددا زاد  كبدددددر مصدددددطفى علددددى يدددددد عمدددداله السدددددافاكغتيدددددال نجلدددد  األبخبددددر إ
 .(3)صرارًا على المضي قدمًا القتالا ن ام الشا  من جذور إال إ

وقددد عددزم الُخمينددي علددى مغددادرة العددراق ن ددرًا للمحاصددرة الشددديدة لدد  هندداك وتوجدد  للكويددت 
ولكن  ُمنع من دخول األراضي الكويتية فقفل راجعًا إلى بغدداد ومنهدا سدافر إلدى فرنسدا وكدان ذلدك 

 .(4)م 1978أكتوبر  06في 

فدي فرنسدا فقدال وت وفي مطار باريس علم الُخميندي أن الحكومدة الفرنسدية تطلدب مند  السدك
، وهندداك ..."قررّدر أن انت ررل مررن مطررار إلررى مطررار سررهقول كلمترري حتررى ولررو...":كلمتدد  المشددهورة

قدددرب  (09: )انظرررر الملحرررق رقرررم"نوفدددل الشدددانو" . حيدددث حدددل  فدددي قريدددة(5)واصدددل قيادتددد  للثدددورة
 ، ومدن هدذ  القريدة عدادسدالم فدي الثدورة ضدد الشدا ، حيدث اكتشدف الغدرب أثدر االالعاصمة باريس

                                                           
 .09، ص: مرجب سابقمنا  لط ي،  -(1)

نظةةر: مهةةدي أمةةن أجةةل تنظةةيم العبةةور يف جمةةرع شةةط العةةرب.  1975ات امييةةة امةةةاها كةةل مةةن العةةراق وإيةةران يف اجلزائةةر عةةام  شفف  الةففرت  -)*(
 .15، ص:2001، 218، القاهرة، العدد: الةرع  مب أ اال راا، ن لن تتحال  مب العرب ضد اسرائيلمصط  ، إيرا

 . 205، ص: مرجب سابقهالة العوري،  -(2)
 .22 ، 21، ص: 1979د(، .، )داللورة االسالمية يف ايرانجع ر حسن نزار،  -(3)
 .144، ص: مصدر سابق فريدور هويدا، -(4)

)5( -Alvaro Marchordom Comins, IRAN: De Ciro a Jomeini, Spain, INGRAVAL,S.L, 

1997 , P: 196. 
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ة ، ونقطدقطدة النهايدة الحتميدة لن دام الشدا معلندا بدذلك ن (1)إلدى ايدران بعدد أن أعطدت جهدود  أكلهدا
 .(2)يرانسالمي في بالد إالبداية لن ام إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .09: ، ص1979(، د .، )داالجتماعيةاللورة االيرانية يف أبعادها ال كرية و حسن الزين،  -(1)
 .21، ص: 1982، وزارة االرشاد االسالمي، طهران، من زات اللورة االسالمية يف ايرانالشاهرودي،  -(2)



يمعطيات حول إيران وحياة الُخمين                                                             :  الفصل األول  
 

 
34 

 : (1)رسم مخطط لنتيجة الفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 امللطط من اعداد الباح  . -(1)

يران وحياة الخمينيمعطيات حول إ  

حياة الخمينيمعطيات حول  يرانمعطيات حول إ   

:نشأته  

 بمدينة 1902 سبتمبر 22 في ولد

 شيعي ديني مرجع وهو مين،خ  

1979  ثورة وقائد ،يرانيإ  

:سيولوجيةالتركيبة السو  

 ذاريوناآل  %30/ 40%   الفرس

 .بلوش اكراد، تركمان، عرب، 30%

  :تكوينه

 العلوم االكبر اخيه يد على درس

 قم الى استاذه مع سافر ثم االولية

 شيوخ يد على هناك تعليمه وواصل

 .الحائري الكريم عبد: منهم الشيعة

:سياسي –الموقع الجيو   

 عاصمتها اسيا، غرب جنوب تقع

 2كلم1648000 مساحتها ، طهران

 يالعرب الخليج في مهم موقع تحتل

االوسط والشرق  

:آراءه  

 على الدين فصل بعدم ينادي كان

 مع ةالخارجي العالقات يرفضو السياسة

.كفار ويعتبرهم الغرب  

:1979 لوضع السياسي حتىا  

 السوفياتية الجيوش احتلت

 سيطرت ،1941 ايران والبريطانية

 تم حيث االيراني النفط على الغرب

 ضد الخميني ثورة ،1951 في تأميمه

 وعودته الخميني ونفي الشاه استبداد

 .1979 الملكي النظام طوسقو

 

 :نشاطه

 بسب خرداد 15 مظاهرات قامت

 ظل  منفاه وفي 1964 نفي اعتقاله

 اجل من ايران في انصاره مع يتواصل

 وعند  الملكي ظامنبال طاحةلإل  عداداإل

 اسس وعودته الثورة انتصار

  . االيرانية االسالمية الجمهورية
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 :خياة الفال

 االسدتراتيجي-ة هذا الفصدل هدي أن الموقدع الجيدوالتي توصلنا إليها من خالل دراسالنتيجة 
 .ألهميتها في منطقة الشرق أوسطية والمتميز الذي تحتل  إيران كان انعكاس

وضددداا التدددي عاشدددتها إيدددران والتدددي خلفتهدددا السياسدددة االجنبيدددة مدددن أجدددل تحقيدددق األكمدددا أن 
البيضداه التدي قدام بهدا كاندت الثدورة و  سببًا في قلب الموازين في إيرانأطماعها في المنطقة كانت 

 .لقطرة التي أفاضت الكأس االيرانيالشا  ا

ولقددد كددان  هددور رجددال الدددين فددي السدداحة بزعامددة الُخمينددي بمثابددة اليددد التددي قلبددت صددفحة 
عدالن قيددبدددى األالن دام الملكددي فددي إيدران إلدد ام الجمهوريددة االسددالمية ، وذلددك بعدد انتصددار الثددورة وا 

 .يرانفي إ

 

 

 

 



 الفصل الثاني
 

االنعكاسات الداخلية لقيام الجمهورية  
 االسالمية في إيران

 المبحث األول: االنعكاسات السياسية
المبحث الثاني: االنعكاسات االجتماعية  

 واالقتصادية
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لمةةةص ل ةةةل   م1979يةةةرطع  عةةة  ظةةةالا ه ةةة   طل ةةة    ةةة   إلمعرفةةةل طلراةةةلرط  طلرةةة   رفر ةةة  
يةةرطع طلظي ظةة  طل ر ةةل إل  مةةرا فةة  رةة ري  أل،  يةةأ ار  ةة  طل ةةلرا طةيرطهيةةل ل طلُخميهةة  إلةةح طل  ةة 

طل  لمل، ال ة  ر   طلظي ظيل  لح ظي ظل طل للل ل رط إر  ي   طل    لفرض لرج   طل يع لملطج ل 
،  ر طل ةةلرا لطلةأق ا ةةر  رجةة   طلةة يعيةرطع  عةة  طهر ةةإلف  لةةح ا يعةل طله ةة   طلظي ظةة  فةة  مةع طلل ةة

 لةةةح طلالميةةةةل ، ل ةةةألل طلرعةةةرف أط طله ةةة  لايضةةة  ال ةةة  مةةةع طلع ةةةلر  لةةةح طلمل ةةةف طلمعةةة رض ل ةةة
لةةةح مةةة ر رةةة  يرطلةةة ا طلرئيظةةةيل طلمظةةةيارا فةةة  طر طل ةةةرط    طلعر يةةةل لطلا ئ يةةةل  لةةةح طالظةةةرار    لط 

ض فل إلح طلل لف  ه  طللط ةص طال ر ة  ق للة ا   عية  طهر ة ر إ، طلظي ظ  لطالجرم    ف  طل ا 
 طل لرا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يرانإاالنعكاسات الداخلية لقيام الجمهورية االسالمية في                    :                 الفصل الثاني
 

 
38 

 .االنعكاسات السياسية :ولالمبحث ال 

هةةع  ليةةت  ظةةرلر  مةة   لةةحيةةرطع إي ظةة  فةة  طلجم لريةةل طالظةةاميل فةة  يعرمةة  طله ةة   طلظ   
فة   لير    ج  ز طل للل مع طلمر   طأل لح لل لرا طالظاميل لهةل طلمظةلل  طألل  م1979    

يةرطع  رعة   م ة  ر  ةهص طلاةرطر فيةت إ، ليرميز طله    طلظي ظة  فة  طل للل ليليت رئيس طلجم لريل
طلظي ظةيل طلا ئمةل  مع طلةه   لهأط ظ ب طلرلررط  طلظ ئ ا فيت، لي    يه ر   ا يعرت هأ   ع طل  ير

 .ف   ل  طلع ل 

 .المطلب الول: طبيعة النظام السياسي

يةةرطع لفةة  مةةع خمظةةيع  خ ةة ة مةةه    ا ةةل مةةع ا ةةرز  ةة  ا إإلةةح   هةة   ل رةةت طلُخميهةة  رطفةة 
، (***) ةرطهي  يةز قإ، (**)، ل ة     اةب زط  )*)ا ةل طل ظةع  هة   ة ر: طلعلم هيل له طلمع رضل 

اغلةةةب  عظي ظةةةي  فةةة  ما ةةةرا طلزهةةةرط   يةةةأ  فةةة طاليرطهيةةةلع    ةةة لا   يةةةرا لالاةةةح خا  ةةة ل ةةة  طظةةةرا لت 
طظرعرض في ة  طلخاةلا طلعريضةل لظي ظةرت فة  طل للةل طلرة   (د 30)   ط  طل لرا طاليرطهيل  طم  

 .(1)ط  مر    ع  طل لرا طالظاميل لح  يعز 

                                                           
، نةد  شاةا   علوم السياسية من جامعةة السةورنونم حصل على دكتوراء يف االقتصاد وال 1932: ولد يف مدينة مهدان أبو الحسن بني صدر -)(*

و عفةةا   1980السياسةةم منةةن كةةان  الجلةةا يف امامعةةة اليفم انسايةة  يف تهشسةةا حةة  عودعةة  نا نيةةهان عةةوا عةةدي منا ةة  من ةةا ر ةةي  اما وريةةة يف 
، عهمجةة: دةد  عاريخ ايهان احلديث.  شظه:  روشد انههيايان ، 1981راء والتوج ات، وغادر نا تهشسا تات يف اآل  من اله اسة نسجل  خالانساي

 .271، ص: 2014 جلحم، دار عامل املعهتة، الكويت، 
ونةةدا عالةة  السياسةةم يف االعداديةةة اليفم انسايةة  يف منفةةا   . ، درس احلقةةويف يف جامعةةة الةةو.م1937ن يف   ةةها: ولةةد  صااق ق ب ااد  ا   -)(**

دليةل الاصصةيات اسةتقا..  شظةه: داةد و ةفم انةو م لةم،  1986ويف عةام ذاعةة والتلفييةون و ويفيةه خارجيةة وعند وعودع  عوا منص  مديه اال
 .56-54، ص: 1982العهيب، الجلصهي،  مهكي دراسات انليج ،االيهاشية املعا هي

التحةةجب مامعةةة   ةةهان لدارسةةة الصةةيدلة ومةةارس  و. شاةةا  السياسةةم لةة   1931يف مدينةةة يف مدينةةة قةةيوين  : ولةةدلاادورور ابااماالي اللاا   ا -)(***
دليةةةل الاصصةةةيات ، ليةةةل الاصصةةةيات االيهاشيةةةة املعا ةةةهيشظةةةه: داةةةد و ةةةفم  نةةةو م لةةةم، د  .اي  يف تهشسةةةا واليفمةةةة حةةة  عودعةةة تي ةةا، التحةةةجب نةةةانس 
 .67، 66ص:  ،1982الجلصهي،  ،مهكي دراسات انليج العهيبااليهاشية املعا هي، 

 جامعةة الجلصةهي،)مناةوري،، ، ا هوحةة دكتةوراء، 1979رات السياسية الداخليةة يف ايةهان دراسة التطو  –حكومة ناريفكان جاسم داد هاي ،  -)(1
 .14، ص : 2000 قسم التاريخ املعا ه، العهايف،
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ر ةة ي    لمةةةل طهرا ليةةل مل رةةل ا لهةة  اظةةةم    (*)" ةة عر ز م ةة ق   "ل ةة  الةةب طلُخميهةة  مةةةع 
جةةةل  طلُخميهةةة  ه  يةةةل  ر ةةةر ر ةةة ي  طلةةةلزطرا طلج يةةة ا فةةة   ةةة  ل ا، ل م1979ري فيف    12ا ضةةة ئ   

  ةةة ع لرف  ةةةت فةةةته   لةةة  يرمرعةةةلطر ز   طلرةةة  طهر جر ةةة     طغ  مةةةع ظي ظةةةل طال رةةةر  ةةة ل، ل طلع ةةة  طلظةةة   
 لةح لجةةل  ظةلاريع مرةةلطزيريع مةع طلل  ةةل   ع طلُخميهة   مةة، أل طرا طل للةةلإ  لظةلال طلمالةةل فة  

، لظلال فعليل ر   ةر لله    لام   طلع ل  له  طللزطرا، ظلال رظميل رم   لطج ل ما للل (1)طألللح
 (.11والملحق رقم : 10:انظر الملحق رقم) (2) للع طل للل

ل ةة ع طلُخميهةة   ةة  ل ةة    ةةي هل طل ريةة   طلظي ظةةيل لطل يهيةةل للمجرمةةص لا ةة  طع  ةة  طال ةةزطب 
، امة    زر ة ع فاة  ا ة ر فة  ما  لةل  ه   مم رظةل ه ة ا ر     ة ل  ةر يليم " زب رل  "  ظر ه   

لةةةةت مةةةةص طلرل زيةةةةلع طل رهظةةةة   ةةةة ع طل ةةةةلرا ظةةةةلف لةةةةع رهظةةةةح طلةةةة لر طلةةةةأق لع ةةةةت ماةةةة رل  طلمج هةةةة يع 
ح ، لل هةةت مةةص ألةةل لةة  ي ةةرل هةةأ  طلمه مةة   طليظةة ريل فةة    لمرةةت  لةة" ةةزب رةةل  "ع للطل ةة طئيي

 .(3)ظا ا ه    طل   إطلرغ  مع م  ر ر   طل ع لل ف  

، ميه  ف    ر م رس  ل   ة   طله ة  ل     ل  ال  مه ل ل  يع م  ق   زر  ع لطلخُ 
" طلجم لريةةةل طالظةةةاميل طل يمارطايةةةل "  يهمةةة  رفةةةض : رار   زر ةةة ع اع ُيظةةةر رح طل ةةةعب فةةة  يةةةأ 

                                                           
مت دراسةةةت   وقةةةد  تهادهةةةا يف التةةةاري )نةةةايفار   ةةهان،، يفركةةان يف )  ةةةهان، مةةن عا لةةة  يعاةةل م ،" ولةةةد نا1996 –م1905) :مهااد  بق رواااق  -)*،

ا تهشسةا حيةث صصة  يف اسندسةة، ني  ي لة  علةى مناهة ةا ، و سةاته حةد  مةدارس   ةهان الةن كةان مةا يةيا. التعلةيم الةد حدى نالثاشوية يف 
قةه  املقةهن   ن ا )امجل ةة الو نيةة،، وكةان مةنم، اشضةم  1936يةهان يف العةام  ن انيف هندسةة اآلالت احلهاريةة، عةاد  شة ادي الةدكتورا وحايف علةى 

 ، ونةدداريةايهاشيةة املم ة-كة الةنف  االشكلةومةال  شةه  عينة  يف اللةنةة املكلفةة نتصةفية   الدكتور داد مصةديف، ونعةد  سةتالم مصةديف ر اسةة الةويفراءنا
ا )حهكةة املقاومةة الو نيةة، السةهية، و اشسةح  نم 1953شضم نعد سقو  مصديف يف العةام شهكة النف  الو نية االيهاشية الن اشائت ندال من ا. ا

ة م، واسةتقا. نعةدها نسةجل  قضةي 1979نعةد الثةوري عة  نايفركةان ر يسةا للحكومةة املمقتةة يف تيفةه  مةن العةام  1961من امجل ة الو نية يف العةام 
، 1، جسةةةيةاياملوسةةةوعة الساالسةةةتيالء علةةةى السةةةفاري االمهيكيةةةة يف   ةةةهان، يعةةةد نايفركةةةان مصةةةلحا اسةةةالميا ليياليةةةا.  شظةةةه: عجلةةةد الوهةةةا  الكيةةةا ، 

 .472، ص :1985املمسسة العهنية للدراسات، نريوت، 
 . 221، 220، ص: مصدر سانجب ما. السجلكم،  -،1)
سةةتاعيةية، انةةو ، مهكةةي االمةةارات للدراسةةات والجلحةةو  االننيةةة السةةلطة يف اما وريةةة االسةةالمية االيهاشيةةة مةةن مكةةم ايةةهان... ويلفهيةةد نوختةةا،  -،2)

 .29، 28، ص: 2003ظيب، 
 .145 -143، ص: 2010، الدار الو نية امديدي، دماجب، نايفركان املصاض الصع  –عأمالت الثوري االيهاشية ، داد عجلد اهلل العياو  -،3)
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ة ال يم وري   ة اس    مية إن م   ا دري   د  الم   ة ة   و يم وري   ة اس    مي…":طلُخميهةةة  هةةةأط مجةةة  الة 
 .(1)..."ةذا ال يعرفن أي شيء عن االس م ، إن ةؤالء الذين يدعون إلى مثلديمقراطية

إع ف ةة  طل  لمةةل طلمل رةةل طلرةة  لةة  رظةةرمر إال  رط ةةل رظةةعل ا ةة ر فةة  طل  ةة    لةةح طلرةة لف 
، ل رح طل ة ب  لةح م1979كدوبرأطل يه  لطلم ه  طلأق   ع ملجل ط ف  طللزطرا جعل   رظراي  ف  

طلجم لريةةل طالظةةاميل فةة   ُا لهةة  م1979فري  ل أ 01لفةة   ،لظةةلال طل ا ةة   طلمالاةةلم ةةرط يت 
مةةع ه ةةس  ديس  مبر 30 ةة ح طالمةة   طلُخميهةة  ال  مر ةة  لل ةةلرا طالظةةاميل  ظةةرلري  فةة  يةةرطع لاإ

، ل ةةة ع ال  رئةةةيس للجم لريةةةل طالظةةةاميل فةةة  طظةةةر ر    ةةةع   لةةةح طل ظةةةرلر  لطلعةةة    عةةة  طلملطفاةةة
 .(2)طاليرطهيل هل ا ل طل ظع  ه    ر

 طلمرجعيةةةةل) طلراليةةةة قطل  ةةةةر طلظي ظةةةة  طل ةةةةع   ل ةةةة   ةةةة ل  طل ظةةةةرلر طاليرطهةةةة  طلجميةةةةص  ةةةةيع 
ص : إأ رة  لضةر  لضص    ملظظل ف  ما  ة  طألخةرر، لطل  ر طل يمارطا  طل  يأ فا  (*)(طل يهيل

رئةةةيس طلجم لريةةةل لمجلةةةس ( فةةة  ما  لةةةل طلظةةةلال طلره يأيةةةل )طلظةةةلال طلر ةةةريعيل )مجلةةةس طل ةةةلرر
 ، للضةص مجلةس ر ةخيع م ةل ل لرر، للضص مجلس  ي هل طل ظرلر فل  مجلس طل(طللزرط 

، ( ظةلا    لية ح )طلمر   طأل لح، طلمرجص طلة يه ي  للا ئ  طأل لطله    فل  هلال  جميع  لا ا
 .(3)لل ع لضص مجلس طلخ رط  فل ت

طلةأق  **)يرطع  لح م  ا م ةلرق هةل لاليةل طل ايةتإ   ط رم  فيت طله    طلظي ظ  ف  لف  ل 
، ف ةل طلمر ة  طل يهيةل لطلز  مةل طلظي ظةيلرجعيةل يعاة  طل   ميةل للةلطل  طل ايةت طلةأق يجمةص  ةيع طلم

                                                           
 .223، ص: مصدر سانجبانههيايان،  روشد  -،1)
 .221، 220، ص: 2000، مهكي الدراسات األسياوية، القاههي، سيا يف القهن العاهينآعظااء السجلاعم داد السجلاعم،  -،2)

ا احلكةةم نقةةدرهم علةةى الو ةةو.    هةةو اعلةةم اتت ةةدين املوجةةودين و هةةم مقةةام او مهعجلةة  دينيةةة عطلةةجب علةةى اتت ةةد الةةن  يعتقةةد نأشةة الممجعلاا : -)*،
  تق ةاء غلة ولي  هنا  اليام شةهعم عنةد  وا ,خن االحكام الاهعية والفتوى من  دون سلي  )االعجلاع، ألنت د الن  عهجع واملهجع هو ات الاهعم,

 ودةددي ملعهتةة مةن هةو األعلةم مةنذ ال عوجةد مقةايي  بانتةة ندون اا الةدليل العقلةم علةى ذلة , ا األعلةم ولكةن يسةتنناالماميةة نضةهوري الهجةوع 
جامعةة ن ةداد، )غةري مناةوري،، ، رسةالة ماجسةتري، 2010 – 1997العالقةات االمهيكيةة االيهاشيةة اتت دين.  شظه: حيدر يفايه عجلوسم العةامه ، 

 .55، ص: 2011قسم العلوم السياسية، العهايف، 
 .127، ص: 2013، دار االشتاار العهيب، نريوت، االسالمية املعا هيالاهيعة الدستورية يف االشظاة السياسية  محد الكاع ،  -،3)

 =شظهية عع  يف انس  معاشي ا،  ن ينو  الوا  الفقي  ويقوم نأداء وعنفين األدوار وامل ام واملسموليات والواججلات كاتة املنو  والي  الفقله: -)**،
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لطللجةةةت لله ةةة   ل ةةةللهت فاةةة  فجةةةر  هةةةأ  طل ه ئيةةةل فةةة  طه ةةة   طل ةةة    ا اةةة  ازم رةةةت لم ةةة ارت مةةةع 
ل  طل ايةت م ة ف  إأ  ة ع طلخةاف  لةح  لر طلةل ري ر  ا   ل إلالر طلظي ظيل إلح ري ر لطهاظ   ط

لرزطم رةةت طالظةةاميل مةةع إطل  ةة  ل ةةيع  ةةيع مرال ةة   جم لريةةل مةةع ه  يةةل، ل لةةح مظةةرلر طلرةةلطزع 
 .(1)اخرره  يل 

لةةةةح إجمعيةةةة   طلم هيةةةةل لطل ال يةةةةل إضةةةة فل طلمةةةةع ليه  ةةةةر  طل  يةةةةر  :الدي    ار اال      حي-*
، ل ة    ةح هةأط ت مه مل مج ه ق طل لرا طاليرطهيلطلمجرمص طاليرطه  لررز م ف  طلملظظ   طل   لل

 : لحطلري ر إ

 .(2)فرع طالظر م ر طلر  را م  ظر   ا مع لطالمري يل  طرا طألفرح  لطر مص طة -

طل ايةةةت لرالةةةيع   ةةةا    جأريةةةل فةةة   هيةةةل ه ةةة   طلظةةةلال  ةةة  طة  راهةةةيع لاليةةةلإجةةةرط  إضةةةرلرا  -
 . ا ي رت طلمالال

 .(3)ريرطع طلخ رجيل لطلخ  ل   ل  طلجلطإضرلرا ر ظيع  ا     -

ليم لت طلجه ح طلر ة   مةع طلرية ر طلم ة ف  طلةأق  ةع  هجةل  لطظةص إلةح  :الديار المحافظ -*
 ةة  طلةة ط يع إلةةح طل ةةلطر مةةص طللاليةة   طلمر ةة ا طالمري يةةل ال طالهضةةم   إلةةح م ةة ريع   لط ر ةةره  

ه فةأا فة  طلجم لريةل ع هأط طلري ر يظيار  لح طلملظظ   طلاليل لطلا،  م  (4)ا  ط  لل لرا لطله   
لطلظةلال طلاضة ئيل لالظةيم  مجلةس ، طل رس طل ةلرق ، لهأ  طالج زا: طلمخ  رط يرطهيلطالظاميل طة

                                                           

االدوار واملسةموليات مةا آخةه سةجلقو  وهةم ذاملةا امل ةام و مان،، والن اشتقلت عي احدى عاةه ةمعتقد عند املسلا  الايععنفينها ناإلمام ال ا   )=
، الواليةة واحلاكايةة عنةد الاةيعةشفس ا الن كاشت منو ة نالنيب علي  الصالي والسالم تياا عدى علّقم الوحم من اهلل عي وجةل.  شظةه: خليةل ريفيف، 

 .153-151، ص: 2002دار الجلالغة، نريوت، 
 . 61س،، ص: .، ) 46، ن داد، العدد مجل  المسرنصمي  للدراسقت العمبل  والدولل ستار ججلار عالو ، النظام السياسم يف ايهان،  -،1)
متةةت الييةاري يةةوم:  - www.aljazeera.net :متةةاع علةى املوقةع)  ننةةاء الثةوري واملعار ةة،التيةةارات السياسةية يف ايةهان ... شةفيجب شةقري، -،2)

07/03/2015 .، 
  .25، ص: 2002، 29،، العدد  )د. ،مجل  مخرقرات ايمانل انهاهيم ييد ، شقد لال حة ععديل قاشون االشتصانات،  -،3)
، متةت الييةاري يةوم:  www.aljazeera.net :هان متةاع علةى الة، -والةدور واال ةالحات –و  الفقية  الةسةيد   محةد ولةد  محةد سةامل،  -،4)

07/03/2015 ، 
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ط  ، لطالظةرار ط، لهةأط مة  ط ةر ح مهةت طال ةا ييع مةرطرة رر طالظام  لمجلس  ةي هل طل ظةرلرطل ل 
لةةح ظةةيارر    لةةح طالأط ةةل لطلرل زيةةلع لفضةةا  ةةع مظةة ه ا إضةة فل  ةة ل لزا طلعلميةةل لمرطجع ةة    ة

 .(1) لح ل  طلمر   طأل

 : ق رئ ظل اخرر مع هلط     يراا ع طلرئ ظل طاليرطهيل رخرلف 

)لاليةةةل  يةةةت م ةةة   ل طلظةةةلال طل يهيةةةل طلعليةةة طله ةةة   طاليرطهةةة  هةةةل طله ةةة   طلل يةةة  طلةةةأق يرعةةةيع ف -
 .مع طل عب   لرا م رل ل لح طلرئيس طلمهرخب مع طل عب طل ايت( غير مهرخ ل 

لهة  طال طا طلره يأيةةل لهةل طله ة   طلل ية  طلةأق رر ةص فيةت طلظةةلال طلره يأيةل  رمر ة  ظةلال  يهيةل  -
، إأ يةةهع طل ظةةرلر  لةةح اع طلةةلل  طل ايةةت هةةل طلمخةةرع طلل يةة  فةة   ةة  طلاضةة ي  لرلجي  ر ةة 

 طلظي ظيل طلع مل. 
يمة رس فيةت طلمظةلل  طلره يةأق لل للةل اق ظةلال  لةح طلاةلط  ال طله ة   طلل ية  طلةأق   م  اهةت -

 .(2)طلمظل ل

  لمةل  يرطهة  ل لهةتلةح ل ةف طلج ة ز طلره يةأق طالإهب  عض طلر  عيع لل  ع طاليرطهة  ليأ
، ل ةةةع يجةةةب طال ةةة را إلةةةح اع ههةةة ل فةةةرل   ةةةيع رئةةةيس طلجم لريةةةل( –أط  راظةةةييع )طلةةةلل  طل ايةةةت

 :(3)طلملظظريع  م  يلضح طلج ل  طلر ل 

 رئيس اليم ورية الولي الفقيه 
 ظهلط  04 م ر طل ي ا مدى الحكم

 طهرخ ب  ع       مجلس طلخ رط  ي ة االندخاب

 ره يأيل لماي ا فل  جميص طلظلا  مالال ل  طبيعة ال  حيات

 
                                                           

ع،، ، )د. ،، )د.مجلاا  الدراسااقت االيمانلاا ، اشيةةة وماةةهوع الاةةهيف االوسةة  الكجلةةريت اةةم مينةةان خةةيار انةةيار ، اما وريةةة االسةةالمية االيه  -،1) 
 .15، ص:  2012

 .45، ص: مصدر سانجبويلفهيد نوختا،  -،2)
 .111-109، ص: 2001دي العهنية، لجلنان، مهكي دراسات الوح، ،  نع القهار يف ايهان  والعالقات الدولية العهنيةعم مسعدنشف  عجلد امل -،3)
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يه ةةة    لةةةح طلةةةرغ  مةةةع طلخ ل ةةةي   طلرةةة  رميةةةز طله ةةة   طلظي ظةةة  طاليرطهةةة  إال اع هةةةأط ال
 :مع طل غرط  طلر   رز  لمع اهم    ايال طلع ي ا

 :(عف دور ميلس الشورى )البرلمانض -1

 يةأ مهةةت طل ظةرلر طل ةة  فةة  م  ظة ل طلةةرئيس إال اهةةت لة  يظةةمح لةةت  م  ظة ل طلا ئةة  طال لةةح 
 .طلا را  لح رم ي  طل عب طاليرطه مم  افا   

 :بين مكانة لقائد ورئيس اليم وريةالدمايز الواضح  -2

(  ةا ي   طلاية  ا  لع ر  يةة  طلمة ا طلزمهيةل  مةة  طلمر ة  طأل لةح )طلا ئةة فاة  مةهح طل ظةةرلر 
 .(1)فع  مص رئيس طلجم لريل

 : زدوايية البعدين الديني والسياسيا -3

  ة  مجلةس  لةح طلةأق يم ة  طلة يع لطلمرجعيةل طل يهيةل مةع ليرم   ألل ف  طهرخ ب طلا ئة  طأل
لطهرخ ب رئيس للجم لريل يم   طلج هب طلظي ظ  مع   ة  طل ةعب لهةل  ،مع طل ا    لرج   طل يع

 .(2)م  يخل  طه   ال هي لي   يع طل يع لطلظي ظل

 :دم امكانية دعديل النظام السياسيع-4

ا  ةةةح مجلةةةس طل ةةةلرر مةةةع م  هيةةل رع يلةةةت، ل إرلر طاليرطهةةة  ا ةةةر  طل ظةةة (177) ظةةب طلمةةة  ا 
، ل ةة  ا ةة ر  طلرعةة يا  رعةة ي  طله ةة    م ةة  را  ةةع يل هيةةل م إلغةة   إمليةةل طلرعةة ي  لهةةل مةة  يعهةة   

ع را يةة  طلعملة   ةةي ع ا ةا ي ر  ( إال ا  ةةر مةع راق  ةةل  لاليةل طل ايت) م1989طل ظةرلريل  ة   
 .(3)اع  ا ي   طلمر   رجعلت مر ز  لا ال ره ر ف  طل ي ا طلظي ظيل طاليرطهيل

                                                           
 . 28، 27، ص: مهجع سانجبستار ججلار عال ،  -،1)
 . 134، 133، ص: مهجع سانجب محد الكاع ،  -،2)
، 2011نةةريوت، ، مهكةي احلضةاري لتنايةةة الفكةه االسةالمم، االسةالم والنظةام السياسةةم يف اما وريةة االسةالمية االيهاشيةةةغضةنفه ركةن  نةةاد ،  -،3)

 .450ص 
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 .المطلب الثاني: المعارضة المسلحة لمياةدي خلق

ظةةاميل يةةرطع طةإجم لريةةل  رعر ةةر مه مةةل مج هةة ق خلةة   ر ةةل طلمع رضةةل طلرئيظةةيل له ةة  
ظةةللب طل  ةة ح طلمظةةلح ارياةة  ا رةةح ل رهةة  طل  ضةةر مةةع  م1981مهةةأ  ةة ر جةةلطع ل  رخةةأ طلطلرة  
 .ظا ا طله    طاليرطه ل   ة

 ظةةةة زم ع" يالةةةة   لي ةةةة    للغةةةةل طل  رظةةةةل " مةةةة ه مةةةةل مج هةةةة ق طل ةةةةعب طاليرطهةةةة ماه ةةةةئ  " 
هة : م مة   هيةف، ظةعي  م ظةع،  لةح   لح ي   ةاأ  ة  ع م1965" ظهل يرطعإمج ه ق خل  

، ل ةة  رةةللح  يةة  ا طلمه مةةل رجةةلق (1)، ل ةة   ةة هلط اةةاب فةة  ج معةةل ا ةةرطع ةةغر  ةة يص زط  ةة عا
ر ةةل طللاهيةةل طل لل ةةأ  طلمه مةةل جهةة ح ظي ظةة  يظةةمح )، ظةةام ، لهةة  رم ةة  طليظةة ر طة(*)مظةةعل 

، لر ةةةةة   طلمه مةةةةةل طلعمةةةةةل  طل اةةةةةرق للمع رضةةةةةل طةيرطهيةةةةةل ضةةةةة  ه ةةةةة   (يةةةةةرطعإلمج هةةةةة ق  ةةةةةعب 
 .(2)طلُخميه 

( هيةةلج  ةةل طلما لمةةل طللا)ليةةرطع( إيةةر لاظةة س لجةةل  هةةأ  طلجم  ةةل  ةة ع ضةةمع ) ر ةةل ر ر 
هةةةلط مه مةةةل مج هةةة ق هلل ا لاةةة ه  مةةةع ا ةةة    ةةة ر ز م ئ ةةة آيةةةل ططلرةةة   ةةة ع  ،  ةةة  طه ةةةالط  ه ةةة  ل ل 

 .(3)طل عب طاليرطه  لر   لط  مه مر   طلج ي ا

 

    

                                                           
،1( -Suroosh Irfani, Revolutionary islam in iran: Pobular Lliberation or Religiuos 

Distatorship?,Zed Book, London, 1983, p: 91.  
مةةن املمسسةة  لتنظةةيم داهةةد    يكةةن رجةةو مل،تظةةة خورسةةان  رةةى دراسةةت  امامعيةةة ةةجل ، يف داولةةد يف مدينةةة ) م1948 مسااعو  رجااو : -)*،

، واختفةى رجةو  مةع نعةا قيةادات املنظاةة يف العةهايف نعةد االحةتال.  ةار عضةوا يف اللةنةة املهكييةة ييةي ، ويف مةدي وج1969ذ اشتاى لة  يف نخلجب 
  http://www.ashraf-:متةةةةاع علةةةةى الةةةةهان )، شةةةةهو شيةةةةويف، مةةةةن هةةةةو مسةةةةعود رجةةةةو   االمهيكةةةةم للعةةةةهايف.  شظةةةةه: هيئةةةةة  هيةةةةه موقةةةةع ا

news.com- 14/03/2015وم: ت اليياري يمت.،  
 .372: ، ص1985، الجلصهي، ، مهكي دراسات انليج العهيبايهان دراسة عامة، داد و فم  نو م لم -،2)
 .164: ، ص1980د،، .،  نو يب، )دمعاياة ورؤية و ليل –الثوري االيهاشية داود النةار،  -،3)
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رط  لةةةح طلمعظةةة إرظةةة   عضةةة   اطلعظةةة ريل  يةةةأ  ظةةة ليبف ةةةر طلمج هةةة لع فةةة  رعلةةة  طأل ل ةةة 
 .(1)يع هه ل لخ  ل  ر ل فرحيئ  طلح معظ رط  طلإ، لطهضم م   ر ع لل ه عطل لظايهيل ف  طأل

لةةح فئرةة ع مةةع طلمج هةة يع إطهاظةةم  طلمه مةةل  م1975م  اي   ةة رلطلجةة ير   لةةأ ر اهةةت  عةة  
ب طلم ر ظة  اغلةب ا ضةة ئت ، ضة   ا ضة   طلج هةمةه   مه مر ة  له ةرر   طلخ  ةل   ةة لل ة  فئةل 
، ل ةةة   ةةة   ط ةةة  ب ج هةةةب طالظةةةام  مةةةع جميةةةص طلم  ف ةةة  ،  يهمةةة   ةةة ع ا ضةةة   طلمةةةع ا ةةةرطع

مةةةةلططلظةةةة ف ل ل ، لطلرع مةةةة  مةةةةص ظةةةةام    لخي هةةةةل هةةةةب طة  ر ةةةة   طلجطلج هةةةةب طلم ر ظةةةة   طلعمةةةة    ر 
 .(2)مع  

مص طلخةا طلة يه   أهب طلمج ه لع للرع لع م1977/1978لف    طيل طالهر  ضل طاليرطهيل 
ا ة    ، فاة طالظاميل يخرلف  ةع ف ة  طلُخميهة ، إال اع ف   طلمه مل للجم لريل  ز  مل طلُخميه 

ن يك   ون أنري   د  ونطلب   ه  االس    مية وم   انح   ن م دم   ون بمض   مون اليم وري   ة ...":طلمه مةةةل
ل  ى ح  ين دحقي  ق الميدم    إيعي  ة واالس  دق ل وسدس  دمر الث  ور  محد  وا  معادي  ا ل س  دعمار والر 

 .(3)الخالي من الطبقات..."

ر  م     يةرا طلضغلا   ي ا ل ل   رعرض  مه مل مج ه ق خل  مهأ   طيل     طلُخميه  
 .(4)لح طالخر   إ        رح طضار ز م ئ   لا  طلا ض  لح  عض ز م ئ   لهال ،      ة

 ، لرئةةةةيس لزرط   فةةةة  هجةةةةل   طلةةةةرئيس رجةةةة ئ  طلةةةةأق طهرخةةةةب  ةةةة ي   رةةةة م1981أوت لفةةةة  
  طهة لع   ةيع طلاةلط  طل  لميةل لمج هة ق رة، لفة  طلمعة رل طلر   مج هة ق خلة   ةأللط    لاه    ل 

                                                           
، ص: 2004، عهمجة: هويدا عيت داد، اتل  االعلى للثقاتةة، القةاههي، : االسجلا  واملقدماتالثوري االسالمية يف ايهان اديف يفيجلا كالم،  -،1)

326 . 
 جامعةة املستنصةهية، )مناةوري ،،،، رسةالة ماجستري1979-1964التطةورات السياسةية الداخليةة يف ايةهان وتاء عجلةد امل ةد  راشةد الاةاه ، -،2)

 . 112، ص: 2006، ثقسم: التاريخ احلدي العهايف،
 . 94، ص: 1988، مهكي دراسات العامل الثالث، ن داد، املمسسة الدينية يف ايهان و حيا  املعار ةرعد عجلد امليل مصطفى،  -،3)
 . 259، ص: مهجع سانجب ما. محادي،  -،4)
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طغل يةل  رة   م1982م اي ل م1981يويلي ة خل  ف  طلع ية  مةع طلمة ع طاليرطهيةل فة  طل رةرا  ةيع 
 .(1) ض      ره  طلاي  قاه  ا  مه مل مج ه ق خل  ل 

 هي ةةل لطرخةةأ   ةة    ،  ةة  ر جةةر طللضةةص  يه مةة    ةةلرالل ةةع طلخةةاف مةةص طلظةةلال لةة  يهرةةت
 ةة ط  ا ضةة   مه مةةل مج هةة ق خلةة  ط   رةة  ل ر ةة    طلظةةلال طلُخميهيةةل فة  ، ف يهمةة  هليةةلطل ةرب طأل

أن منظمد   ه ...":ل لم  لم ةةة  ل ةةة  ل ةةة   ةةةر ح رجةةةلقر ةةة   هةةةلال  مةةةع جةةة ه    فةةة  ما لمةةةل طلظةةةلا
 .(2)"...قررت ان اء حكم الُخميني

ا عةة  طلخميهةة   هةة   ةة ر  ةةع مه ةة ت  ا ئةة  ا لةةح للاةةلط  طلمظةةل ل  م1981ي  وان لفةة  
لطهةة لع  معةة رل  لهيةةل  ةةيع خ ةةل   هةة   ةة ر لاه ةة ر  لخ  ةةل مج هةة ق لفةة   ،لرئةةيس للةة ا 

 ةةةزب طلجم ةةةلرق طةظةةةام  فةةة  هجةةةل    لاه  ةةة   لةةةح  يةةة  ا طلا ر مةةةع ه ةةةس طلظةةةهل،  ي   وان 28
طة مع طلهخ ل طاليرطهيةل طلاي  يةل، لمةع  يةه   آيةل لح مار  م ال يا   ع لط   لظ عيع  ضل إا رطع 

ا ل طل ظع  هة   فر   م 1981يوان لف    ر  ،طل يع  ع  طلخميه  لر رج   ا ه    ،طهلل    ر 
 .(3)فرهظ  حلإمج ه ق خل    ر مص مظعل  رجلق ز ي  جم  ل 

 ن وفمبرل رةح  ي وان 20لح اهت خا  طلم ا طلممر ا مع إ  ر  مه مل طلع ل طل لليل ال   
رةة  ره يةةأ   ةة  طال ةة ط  مةةع   ةة  طله ةة   طاليرطهةة   لةةح مليةة ق مج هةة ق خلةة   م1981مةةع  ةة   

 ةةةةخع، فةةةة   ةةةةيع ر ةةةة    مج هةةةة ق خلةةةة   ةةةةع  (2946)طل عليةةةةيع لطلم ةةةةر ت   ةةةة   لةةةةح ه ةةةةل
)إ ة ط   (868) لةح اه ة  ه ةأ لمع ه  يل طخرر  ر   مج ه ق خل     ط ،إ  لل  (7746)

 .(4)م 1983مع      كدوبرألطخر ال  يوانلي ق طله     يع ل طغري ال لما(  لرق

                                                           
 . 234، ص: مصدر سانجب ما. السجلكم،  -،1)
، س،.د) ،2، مهكةي دراسةات انلةيج العةهيب، العةهايف،  1981- 1905االحيا  واماعيةات السياسةية يف ايةهان، داد و فم  نو م لم،  -،2)

 .88: ص
 .260 ، ص:مصدر سانجبويلفهيد نوختا،  -،3)
 .120 ، ص:مهجع سانجبوتاء عجلد امل د  راشد الااه ،  -،4)
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فري      ل أ 03 ةةةةةةيع  هةةةةةة   ةةةةةة ر لمه مةةةةةةل مج هةةةةةة ق خلةةةةةة  فةةةةةة  ، ل ةةةةةة    ةةةةةةل  طلاايعةةةةةةل
 رةةةةة ري   "مظةةةةةعل  رجةةةةةلق"لةةةةةل  هةةةةة م   اةةةةة  طلراةةةةة رب  ةةةةةيع طلمه مةةةةةل لطلعةةةةةرط  لأ  ظةةةةة ب م1984

س لزرط  طلعةةةةةةرط  يئةةةةةةه ئةةةةةةب ر  -اةةةةةة ر   زيةةةةةةز - ا ظةةةةةةا " مةةةةةةص مع هةةةةةة " م1983ي      انفي  09
، ل ةةةةة  فر ةةةةة  طاليرطهيةةةةةل–فيةةةةةت طل ةةةةةرب طلعرط يةةةةةل طلل ةةةةة  طلةةةةةأق  طر لةةةةةل رجيرةةةةةت فةةةةة  أللزيةةةةةر خ 

لل  ةةةةةلر   مةةةةع ج هةةةةب طل  لمةةةةةل طاليرطهيةةةةل ل ةةةةأر ةةةةة طلمع هةةةة ا طلمجةةةةة    لةةةةح م ةةةةرط ي   لإهةةةةأ  
فرهظةةةةةةةة   اةةةةةةةةر   يةةةةةةةة  ط     مةةةةةةةة  م1986 ي        وان 07.لفةةةةةةةة  (1)طلمع رضةةةةةةةةل   لعم لةةةةةةةةل للعةةةةةةةةرط 

هةةةةأط طلاةةةةرطر  م   ةةةةل رعةةةةليض ، ل ةةةة ع   طظةةةةرخ ط  فرهظةةةة   ا  ةةةة  غر يةةةةل ل ةةةة ه ةةةة مج هةةةة ق خلةةةة  لط  
، ممةةةةة  ا  ظةةةةةرطح رهةةةةة ئع فرهظةةةةةييع فةةةةة  ل هةةةةة عاةةةةةإطلرةةةةةح ظةةةةة      لةةةةةح رةةةةة ميع  ،يةةةةةرطعإلمةةةةةل ل  

، ل ةةةة ع هةةةةأط (*)لةةةةح طلعةةةةرط  لا لل ةةةة   ةةةةرض مةةةةع  ظةةةةيع  ةةةة ط إللجةةةةل   يةةةة  ا طلمه مةةةةل طضةةةةار  
 .(2)طالهرا   هاال ر ل  هل يل ف  ر ري  مج ه ق خل 

لةةةت  ةةة ل  فاةةة   ةةة ع طالهراةةة   فر ةةةل ر ريخيةةةل للمه مةةةل للجةةةل   لط رهةةة  طلمظةةةل ل فةةة  م ةةة ع 
يةرطع ملج ةل مةع طلجةي  إا   ملية   مظةل ل ضة  اهة طف  طخة  ايةرطع ليظةمح  ةتإم رر ل مةص 

،  مةةة   ةةةزز مةةةع فر ةةةل م ةةة ر ر   مةةةص لهةةةل طلةةةأرطك طلعظةةة رق لمج هةةة ق خلةةة  طلةةةلاه  للما لمةةةل
،  مةة  (3)طاليرطهيةةل – ةة ع طل ةةرب طلعرط يةةل إضةةرب طلاا  ةة   طاليرطهيةةل طلاةةلط  طلعرط يةةل فةة  طلارةة   ل 

ظةةةل ل    طلم  يةةةل للمه مةةةل لرج يزهةةة    أل ةةة   طله ةةة   طلظي ظةةة  طلعرط ةةة  طلظةةة     رةةةلفير طالم  هيةةة

                                                           
 .148 ، ص:مصدر سانجبرعد عجلد امليل مصطفى،  -،1)
، م2003يةة اا غا م1979،، ر ةي  مج وريةة العةهايف يف الفةتي املاتةدي مةن عةام 2006-1937): صدام حسلن عباد المجلاد الريميراي -*،)

، اسسةق  شظامة  مةن  ةهو 1991،، وغةيى الكويةت يف 1988- 1980االيهاشيةة )-  حةي  الجلعةث قةام نةاحله  العهاقيةةاشقةال سةطع ماة  انةان
 عظةةةةم .  شظةةةةه: عيسةةةةى جةةةةيان، 30/12/2006عةةةةدم  شةةةةنقا يف  و  ة حةةةةوكم يةةةةا، وقةةةةد ععةةةةهض للاحاكاةةةةةنهيطاشاالواليةةةةات املتحةةةةدي االمهيكيةةةةة و 

 .376-374، ص: 2008دار االهلية للناه والتويفيع، نريوت،  ،الاصصيات يف العامل
 .07، ص: 2004، 2، )د .د،، ن داد،  منظاة داهد  خلجب والعهايف ايف اليسار ،  -،2)
) غةةةري ، رسةةةالة ماجسةةةتري،1979ر ةةةة للنظةةةام السياسةةةم االيةةةها  نعةةةد دراسةةةة يف االااهةةةات املعا –يةةةهان املعار ةةةة يف امحةةةد قاسةةةم داةةةد،   -،3)

 .199، ص: 2010قسم: النظم السياسية،  العهايف، جامعة ن داد، مناوري،،
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ةةع ل ةة  معظةة رط  فةة  ط الرطضةة  طلعرط يةةل مةة  االةة   لي ةة  )   ةة ا لطلمعةة ط  طلرةة ريب طلعظةة رق لام 
 .(1)(معظ ر ا رف –ا رف

علط طلة مع ر لر طلجميص اع مج ه ق خلة   ة  ية ف م1988طاليرطهيل  – ع  طل رب طلعرط يلل 
 .يرطع(، إال اع ألل ل  ي  أإ – يع طل  لمريع )طلعرط ه  ئيل  ف    لل   لأ اق رظليل

 .نعكاسات االيدماعية واالقد ادية: اال المبحث الثاني

، طلج يةةة ا ا عةةة   ظي ظةةة   طلايةةة  ا طاليرطهيةةةل يةةةرطع  ةةةرز إُ عيةةة  هجةةة ح طل ةةةلرا طالظةةةاميل فةةة  
 ةةةع ا يعةةةل  ،  غةةةض طله ةةةرل(هةةة طف طلالميةةةل طاليرطهيةةةل )طل  رظةةةيل  ظةةة   اياةةةل رئيظةةةيل لهةةة  طأل

ظةةه  (  –  ةةيع( لطلمةةأه   ) ر ةة –هجةة  ط رةة ط  طل ةةرطك طلعر ةة  )ف رظةة رغييةةر طله ةة   طلظي ظةة  
ره   لةةةح طللضةةةص طلةةة طخل  طال ر ةةة   لا ةةةلةةةح ظي ظةةةل طظةةةرااليل إضةةة فل إ،  طخةةة  طل ةةة ل  طاليرطهيةةةل

 .طاليرطه 

 (.عربي –: ال راع العرقي )فارسي المطلب االول

، ف ة  رر ةلع مةع  ة ا  لمية   لل ة   لميةل للل أط  رر ي ل  يمغرطفيل مرهل ةليرطع  إرعر ر 
ل  ت  مةةةل   ةةة  أطرةةة  فضةةةا  ةةةع امل  ر ةةة  طلظي ظةةيل   لما ل ةةةمه ةة  ل ةةة  ر ريخ ةةة  ل ا فر ةةة  للغر ةة  

ليااةع طلعةرب مهة ا  طلظة    طل ةر   لطل ةم ل  للخلةي    رط  لطلعرب.لطأل أطرييعمظرا        آل
، ه ةأط يظةم  طأل ةلطزلهةل مة  يظةمح  ةت لي   (12)أنظر الملح ق رق م:   لطلجزر طلر  عل لةت،طلعر 

  للغةةل  " طلةأق يعهةة " ر ظةةر عل ةةرس فيالاةةلع  ليةت طظةة  ، امة  ط لةةي  طلعر ةة طلظة  ع طلعةةرب هةأط طة
  لي  مع      للل ف رس  ع  ه  يل طل رب طلع لميلهأط طة(*)، ل   ُطْ ر " ا  طلعربطل  رظيل "

                                                           
 .148، ص: مصدر سانجبويلفهيد نوختا،  -،1)

يةةةهان حيةةةث مةةةن  نا نو ةةةم االقلةةةيم  قصةةةاء  مةةةري االحةةةوايف " الاةةةيخ خيعةةةل الكعةةةيب" يةةةهان علةةةى نعفةةةجب كةةةل مةةةن انهيطاشيةةةا و ا 1920نعةةةد عةةةام  -)*،
 م نة  عكالة  نة  العةهايفمريها حيث   جلحت االحوايف وعا ةات ا اماةهي دةل شةياع اقلياة هان نعد اعتقا. نيا نهيطاشيون االماري ال نية نالنف  االن
 يةةاألحوايف  االيهاشيةة نةهيفت الفصةا ل – ةا، ونعةد احلةه  العهاقيةةا عكال  القوى االجنجليةة علينااو النف  وخا ة يف مدينة عجلدان دى اكت يهان و نو 

  =متاع على)يهان م ددي من داخل ا، ن..  شظه: شجلكة الدتاع عن السنة، هان احتالنيا نيهان معتيين  م االحوايف ن. عن منادية ناالستقال
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فل ضةة إ، (2)%4يةةرطع  ةةلل  إجمةة ل  ظةة  ع إ لةةي   ر ظةةر ع مةةع إهظةة ل طلعةةرب فةة  لر لةة  (1)طألللةةح
طلرة    مة    ة   (*)" ملةل طلر ةريس"للمهاال فة  هاة     لي  لف طة لح لجل  هظ ل مع طل رس ف  طةإ

يةرطع إر ع مع طلمه ا  طالظررطريجيل ف  طلظلا   طاليرطهيل ف  فررط  مرع   ل لرعر ر مهاال  ر ظ
 .(3)ه   غهيل   له ا لطلغ ز لطلم  إلر طله ا لمي   طلخلي  فضا  لح إأ رج 

زي ة  " طل  رلر  ة    ، ليل   هأط طلم  ر طاليرطه للع ط  طلمظرمر  يع طل رس لطلعربله رط 
اعدق  د ان الكثي  ر من  ا ..." : " فةة   للةةت ةة ح آزط قطاليرطهيةةل "" فةة   ةةلطر لةةت مةةص طالظةة ل يل  ةةا 

 .(4)..."ن الكثير من العرب يكرةوننا أيضاكما أ –ان مددينا أو علمانيا يكر  العربسواء ك

ه ة   ظةا ا إلةح إا    حطلرةيةرطع ظة هملط     ليةل فة  طل ةلرا إ ةرب لرغ  هأط طلعة ط  إال اع 
 .(5)، لف  طلل   ه ظت   هلط ف  طل اب طلملطليل مع زي  ا طلر مي  لطل ار لطلامص طلالم طل   

لمةةع خةةا  ف ةة ر فةة  لجةةت ه ةة   طل ةة    م1979ق  ةة   فاةة  طهةةر ض طل ةةعب طلعر ةة  طأل ةةلطز 
رم ةةع طلعةةرب مةةع ، طال لةةي  لطلمه ة   طل  ةةرر فةة  طأل ةلطز ةة ر طلةه ا طلمهر ةةرا فةة  ظةياررت  لةةح آل

ل ظةالا ق فر ةظرغ  طل ةعب طأل ةلطز ط، ل ظا ا طل   إ  طألمر طلأق  ج  ف   جلل طال ر       

                                                           

   ،.15/03/2015متت اليياري يوم:  -sunnah.net-http://www.dd:  الهان =
 . 8 -6: ، ص2008، 2، مهكي الدراسات االملاشية العهيب،  ملاشيا،  -امتلالساحل الاهقم يف انليج العهيب  –االحوايف خالد املساملة،  -،1)
 .22، ص: مهجع سانجبشيف  عجلد املنعم مسعد،  -،2)
والاةوارع نأمسةاء تارسةية قليم االحوايف من استجلدا. االمساء العهنية والتارخيية للادن والقةهى نهيف مساملا  ا  العهونة يف  ن: ومن حمل  الرفميس -*،)

ا الت ةةةةري اماةةةاعم واغتصةةةا  االرا ةةةم العهنيةةةة ويفرع ةةةا ندارس والةةةدوا ه احلكوميةةةة نةةةل و ةةةلت ا منةةةع التحةةةد  نالل ةةةة العهنيةةةة يف املةةةنخمتلفةةةة، 
متةاع علةى الةهان : )، وقع العهنيةنسية عهنيا ودوليا، ميهان ... القضية املنيف  للدراسات والتدري ، األحوايف مبستو نات تارسية.  شظه: مع د العهنية
http://www.alarabiya.net- : 16/03/2015متت اليياري يوم .،  

 .299، ص: 2000، رياض الهي  للكت  والناه، نريوت، ا انامتيةناحف وسيوو ايهان من الااهنااهية مصرياض مي  الهي ،  -،3)
 متةةةةةةةةةةةاع علةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةهان :)سةةةةةةةةةةةعود الياهةةةةةةةةةةةه، جةةةةةةةةةةةوار مةةةةةةةةةةةع املفكةةةةةةةةةةةه االيةةةةةةةةةةةها  الةةةةةةةةةةةدكتور  ةةةةةةةةةةةاديف كةةةةةةةةةةةالم يفيجلةةةةةةةةةةةا، موقةةةةةةةةةةةع العهنيةةةةةةةةةةةة،  -،4)

http://www.alarabiya.net- 15/03/2015: يوم متت اليياري .، 
مجلاا  جقمعاا  تيميااو للعلااوم الققنونلاا   بةةه  علةةى الواقةةع السياسةةم انةةارجم، يةةهان و نالتكةةوين القةةومم يف دا ،  ةةار  سةةهحان محةةاد  احلاةة -،5)

 .226س،، ص: ، )د.03، العهايف، العدد والسلقسل 

http://www.dd-sunnah.net-/
http://www.alarabiya.net/
http://www.alarabiya.net/
http://www.alarabiya.net/articles/2011/10/05/170349.html
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  ل طل ا فيةل فة  مخرلةف ه    طلمرط ز طلضرلريل للمجرمص طلم ه  لخإطله    طلظ    لطهال  ف  
 .(1)يلطلم ع طأل لطز 

" طلةةةأق يعةةة  طللجةةةت طلرل ةةة  لطلهضةةة ل  ل ةةة رز فةةة   ةةة ه طل ةةةي  م مةةة  طلاةةة هر طلخ  مةةة   ةةة   "
لةةح طلمرجةةةص طال لةةح لل ةةةلرا آهةةأطل طلخميهةةة  طلةةأق رفةةةض إ طال ةةلطز   مةة  ما لةةةب  ةةرب طأل ةةةلطز
ح طلةةرغ  مةةع طرا هةةت ، لألةةل  لةةح مالم رةةت  لةةح  ةة  رع يةةر طل ةة يأ معةةت   للغةةل طلعر يةةل     ةة   لةة

ف ظةب  ة  امةر  لضةص طل ةي   طأل ةلطزرفض ما لةب طلعةرب ر ة  طلُخميهة   ة ، لل  يطللغل طلعر يل
  ه  ةةر لةةح اع ُا ةة   فيمةة   عةة  مةةع اةةرفإ " ةة "  مةةل طلج ريةةل فةة  فةة  طة، " رئةةيس طللفةة  ةة ه خ "

 .(2)طله   

 ةز لمه ة   يةرطع  ةيع  ة   طله ة   طلج ية   م طهمةل مرطإل   خ ب  ع طل ةعلب طلعر ة  فة  
"    مة  طرر ةب طلجهةرط  " ا مة  مة ه ل رة  طلمرلطجة يع في ة  لط راة ل  طلمجرمص طلم ه  فة  طأل ةلطز

مجةةةزرا  (3)اهةةةت  يهةةة  طليمةةةيع": "طلةةةأق  ةةة    هةةةت طلُخميهةةة  ،يةةةر طلةةة ف ك طلم ةةةرلض  لةةةح طلمهااةةةللز 
طلجم هير طلعر يل ضة  طله ة   طلج ية  رطح ضة ير    مليل ف  م يهل طلم مرا ل   طع ا ر طهر  ض 

 لةل فة  يةل ض فل للجر ح لطألظرر لأ،   ةب لاا    لهظ   ل يلخ  ي  مع    ا  ر مع ال   
ف ةة  طلرةة ري   يةةل ، م1979م  اي  29 ، لهةةل طليةةل  طلةةأق  ةة   للعةةرب "ظةةل طأل ر عةة  طال" لطلرةة   ر 

 .(4)هاال طل    طله  ئ  مص ظلا   ا رطع طأل لطز

طاليرطهيةةل لطل ةةلرط  طل ةةع يل لعةةرب طال ةةلطز ضةة  طلظةةلا   لرلطلةة  طالهر  ضةة   لطلم ةة هرط  
را لةب  م1985يل طهر  ضل   رمل طظرمر   اأ اية   لألةل  ة    يأ فجر  طلجم هير طأل لطز 

 ةة  ، ل  ، ل ل لةة   ةة لامص لطالظةةرعم   طلم ةةرا للاةةلا مةةع   ةة  طله ةة   طلُخميهةةيةةرطعإ  اله  ةة    ةةع 

                                                           
 ،. 15/03/2015متت اليياري يوم:  - ahwaz.com-http://al: متاع على الهان )عهكم الهنعم، االحوايف قضية العه  املنسية،  -،1)
 . 5-3، ص: 1981،،  ، ا دارات امجل ة، )د.كفاع ح  التحهيهامجل ة العهنية لتحهيه االحوايف،   -،2)
 . املهجع شفس عهكم الهنعم، االحوايف قضية العه  املنسية،  -،3)
 . 148، ص: مهجع سانجبخالد املساملة ،  -،4)
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 ةةةلطز   ه ةةةة     ئةةة  طأل م1985" فةةة   ةةة   ج ه ه  ةةةم  رفظةةةهل ةةةف طلةةةرئيس طاليرطهةةة  طلظةةة    "
 .(1) لح     رع ير  الغير()مج ميص مع

م هةةل طلع مةةل للج  ةةل طللاهيةةل للالميةة   فةة  ا ةةرطع ل ةة  لا مةةع طأل ل ةة   اةة  طلمةةلرمر طل ةة ه 
اظةس لم ة    ي   للضةص  ةيغل   مةل ل طل يمارطايل طاليرطهيل لر طرس طأللض ك ف  مه ا  طلالم

، ل ةة  ار ةة  م لةةيع مةةع طلعةةرب فةة  ط لةةي   ر ظةةر عط ةةررل فةة  هةةأط طلمةةلرمر مطل  ةة  طلةةأطر  ل ةة  
، لل ةةع    لخ  ةةل طلما ل ةةل  ةة ل    طلةةأطر  ةة ا مةةلط  فةة  هةةأط طلمةةلرمر رضةةمه  طلما ل ةةل   اةةل 

 .(2) رط  لح لر  طلما لب  اي  هأ  

 ، فاة  لجة  طل ةعبال  ر    ايا  للاضيل طال لطزيةل لف  غي ب اق ط ررطف ال      لل 
لخةةةلض هضةةة لت طلمريةةةر    ظةةةا طللظةةة ئ  طلمر  ةةةل لاهةةةت  ةةة ع خةةةا  رلةةةل  طال ةةةلطزق ه ظةةةت مضةةةارطة 

أط  رةة  ير  ةة ل   لةةح مجةةرر طأل ةة طأ، طلمر لةةل طل  ل ةةل مةةع ر ريخةةت ي راةة  إلةةح ره يمةة   ظي ظةةيل 
ضةةةة فل ل   رج جيةةةةل فةةةة  ر ايةةةة  هةةةة ف   طل ر ةةةة   طالل خ اةةةة  جميةةةةص طالهر  ضةةةة   لةةةةح ألةةةةل فاةةةة  طإط 

 .(3)طلهض ل 

 سّني (. –شيعي  : ال راع الطائفي )المطلب الثاني

لفة ا فة  طالظةا   ةيع طلظةهل لطل ةيعل  عة   –لطل ة ل  طأل ةر –طلة يه  طلرئيظة   اظ ر طاله ا  
له ةةلأ  فةة    رةة ط   يه مةة  للط ةة  طل ةةرك طل ةةيع  طز هةة ر لةةح طالإ( ) ةةلح طهلل  ليةةت لظةةل  طلرظةةل 

، ل ةةةه   مةةةع ألةةةل طلرةةة ري  ف ةةة   ط ا ةةةة  لط طلعةةةةرط ( ةةةيع طله ريع) ( ل ةةةا  مةةة يرطعإ) ةةةا  فةةة رس
 .مل طالظاميل  ره     ليل ف  طألي  للع  هيل ال يم ع رج هل   ال ط ر

                                                           
: متةةةةةةةةةةةةةاع علةةةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةةةةهان )،  السياسةةةةةةةةةةةةةة التايييةةةةةةةةةةةةةةةم  ه علةةةةةةةةةةةةةى ايةةةةةةةةةةةةةهان الت ديةةةةةةةةةةةةةةدات انارجيةةةةةةةةةةةةةة ي اةةةةةةةةةةةةةا  خطةةةةةةةةةةةةةة ،  ةةةةةةةةةةةةةجلاع املوسةةةةةةةةةةةةةو  -،1)

http://www.startimes.com-  :15/06/2014متت اليياري يوم .، 
 .228، ص: مهجع سانجب ار  سهحان محاد  احلادا ،  -،2)
 . مهجع سانجبيهان، نللدراسات والتدري ، االحوايف يف  مع د العهنية -،3)

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33
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 طلةأق   ة  طالم رطالريةل طل  رظةيل يرطع(إظلي  طألل  طلأق      ا  ف رس )ل   ا لع طل    
طظةةةر    طظةةةم   طلةةةةح  م1935، ل عةةة  ظةةةهل ظةةةم طلمةةةأهب طل ةةةيع  طلةةة يع طلر   م1736-م1501

 .(1)له  طل للل طلالميل طلل ي ا لطلر  رر ص طلمأهب طل يع    يع رظم  ل   (يرطعإ)

جمةةةة ل  هظةةةة ل إمةةةةع  %10  ةةةة ئي   طلرظةةةةميل لل للةةةةل اع طلظةةةةهل يم لةةةةلع ل ةةةة  لر  فةةةة  طة
طلظةةةةة  ع إال اع م ةةةةة  ر طلظةةةةةهل رل ةةةةة  اه ةةةةة  ي ةةةةة للع  لةةةةةأ  جةةةةة  طلظةةةةة  ع طل ةةةةة ل   ةةةةة  ه  ا  ةةةةةر 

طلاةةة اهيع فةةة  طل ةةة ل   (3) ةةرط ليهر ةةةر طلمةةأهب طلظةةةه   اةةةلا  ةةةيع طأل، (2)مليةةةلع هظةةةمل (70.5)مةةع
 .(4)ل لل ظر ع  لي   ر ظر عإلح إض فل إ م ليل طل

هرمةة   طلمظةةللليع ططل رمةة ع لطل اةةر ل ةة   ل  مةةعيعةة هلع ل ةة   ةة ع اهةة  طلظةةهل فةة    ةة  طل ةة   
ههة ل رعةرض ألهة  ، لل ةع لة  ي ةع ل ا فيل لطالجرم  يل لطلظي ظةيل ل رةح طال ر ة  يل  لض     ط

فة  ، فاة   ة ع طلمظةلملع لمظ ج  ال مهةص ل هة   م ة ه   يهيةل، لط    ا ال رخريب ططلظهل ف   اي ر  
   .(5)لطلعم   ريل هظ يل ف  طل يع لطلرج را

 

 

                                                           
 .224، ص :2013، عهمجة  دهم مطه، دار  لنايا للدراسات والناه، دماجب، عاريخ الاهيف االوس نيت ماشسفيلد،  -،1)

،2(-hamid ahmadi, The Politics of Ethnic Nationalism in Iran, Unpublshed Dissertation, 
Ottawa, Carleton university, 1995, p:30. 

 .213، ص:مصدر سانجبدوشالد ولي،  -،3)
 .56، ص: 1991، دار الاهويف، القاههي، هاننيالعه  و : مة انليج يف ت ام هويد ،  -،4)
،، العةةدد . )د، مجلاا  البلااق ، يةةهاننالسةةنة يف كةةي عجلةةد العييةةي سةةهنايف ، املتحةةد  الهمسةةم ماعيةةة الةةدتاع عةةن  هةةل  حةةوار مةةع: الاةةيخ علةةى  -،5)

 . 9 -7، ص: 1991، 113
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ت إال  ضةةيل طلظةةلال لطل  ةة    ةة ع ال ي مةة ،هةةأطل لهةةل طله ةة   طلعلمةة ه آظةة ئ  ه ةةرط لله ةة   طل
، ألجةة  مةة   ةة هلط يةةرلع فر ةة   ةةيع طلظةةهل لطل ةةيعل للةة  ي ةةع للمةةأهب  لر مةةل ر فةة  طلرل يةةف  لي ةة 

 .(1)أل ه   طلظهل ف  طل رال ل لط  طلجي  ف  طلمه  ب طلع ليل

هة لع  ، ف ةيع ط ايرطع فتع الض     رأ ةأ     ةإ ررت م   ر اه  طلظهل ف  أ لل لف  لم 
يةة يع لايةة   ، ل ةة هلط فةة  ما مةةل طلمل ايةة ف   في ةة اطلظةةهل   ةة   ل ا هةة   ةة ر  م1979 طل ةةلرا طلُخميهيةةل

طل ةة    ةة ا طلُخميهةة  لراميةةأ  فةة   ت ل عةة  طهر ةة ر طل ةةلرا لظةةالا ه ةة  هةةاال إطلجم لريةةل طالظةةاميل 
لةةح إظةةاميل إ  مةةل جم لريةةل إمةة   طل ةةعب فةة  آلةةلط ، ل ل  ر ةة ر طلظةةلال، لظةةيارلط  لةةح طل  ةة  ط
 .(2)  مل جم لريل ا ئ يل  ع يلإ

يا ةة   لةةح طل ةةلر غيةة ب يةةرطع  عةة  طل ةةلرا ال ةة  اع إإأ مةةع طظةةرعرض خرياةةل طلظةةلال فةة  
ظةة ير لال  رةةح مةة ير مةةع  ره يأيةةل  يةةأ ال لزيةةر لالل ةة ألخع فةة   اةة ك طلظةةلال ط   يةةر للظةةهل،
 ضةلط  (12)،  رح اع  ضةلره  طلهية    فة  مجة   طلظةلال طلر ةريعيل  لية  فمم لةي   اه  طلظهل
 ح ل ةةة  طلرةةة  ير  رةةةح  لةةةح مظةةةرلي ر  ممةةة  ال يرةةةيفةةة  مجلةةةس طل ةةةلرر  ضةةةل  (280) مةةةع  ةةةيع
 .(3)طلم ليل

يةرطع مرجع ة  لةيس إلم ة    طلرة  يرعةرض ل ة  طلظةهل فة  ليضةح طلم  ةر ف مة  هلية ق اع ط
، فجةةةز  مه ةةة  يعةةةل  ألظةةة  ب  ر يةةةل فةةة   للةةةل مرعةةة  ا ع   هةةة  ا  ةةةر طلعلطمةةة ا يةةةل ل ةةة ه  ل للمأه

ر ة   يه ة  ألظ  ب جغرطفيل فمع   اه  طلظهل  لح اارطف طل للةل طلرة   ، اليرطعإطلعر ي   م   
 .(4)،    ظر عفغ هظر عال يع طل ل  طلظهيل م  : طلعرط ، 

                                                           
 :متةةت الييةةاري يةةوم - http://www.assakina.com :متةةاع علةةى الةةهان ): حقةةا جب وعةةاريخ، موقةةع السةةكينة، نيةةهان هةةل السةةنة يف  -،1)

17/03/2015 .،  

  ،. 17/03/2015متت اليياري يوم:  -http://www.albainah.netمتاع على الهان : ) ،نيهان هل السنة يف  علم عجلد العا.، -،2)
 . 359، ص: مصدر سانجبت ام هويد ،  -،3)
 . مهجع سانجبيهان: حقا جب وعأريخ، موقع الجلينة، ن هل السنة يف  -،4)

http://www.assakina.com/center/files/10131.html
http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=9148&lang
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ة ةة را طل ةةل طرجةة ه   ف ةة  مةةع ه ةةر طله ةة   لةةيس مجةةر   ظةة  ب لغيرهةة    هةة  م ةةررطة هةةأ  طأل
يةةل يرطهطال طل للةةل جظةة لةةح إظةةب لل ةةه    ةةر  م ةة لل فةة  طهرم ئةةت ف ةةيلل رخرلةةف مةةأه ي   هةةت ف 

ل  يةةةرط مةةة  يالمةةةلع   ر ةةة م     لر ريةةةب لطالر ةةة     لج ةةة   طلمع  يةةةل لهةةةل م ةةةررط    فيةةةل لله ةةة   
 .(1)طاليرطه  للره ي      مع لج ل ه ره 

ميةةةةل فةةةة   يةةةةأ ر ةةةة  هظةةةة ل طأل ، ةةةة  رعليمةةةة طأل  ةةةةر فاةةةةرط ل يةةةةرطع هةةةة  طألإهةةةة  طلظةةةةهل فةةةة  لا
ليل   طل ي   لح ا  ر   ةر طلعزيةز ظةر  زق فة   ةلطر لةت  ،(2)%85 لحإ %80مجرمع ر    يع 

ي ران أو إأحد العلماء دثقي ف أة ل الس نة ف ي ...وأنه عندما يحاول "مص مجلل طل ي ع  يأ    : 
، وأ  دق ش اةد لدعذيب والدنكيل والقدل والسين والمطارد الدفاع عن حقوق م يدعرض لنواع ا

د    الح ض  يائي الش  يم محم  الس  داذ نا   ر س  حاني و و  (*)م  ة أحم  د مفد  ي زاد عل  ى ذل  ع الع ّ 
، و  ب شد أنواع الدعذيب من ندف الشعر، وكس ر ال ذراع والرقب ةأ عانوا ...وغيرةم كثير حيث

 .(3)..."حماض على البدنال

لةةةل  ظةةة ب هةةة   طل للةةةل للع يةةة  مةةةع هل مةةةع  لةةةل طلمظةةة ج  طلخ  ةةةل   ةةة  لأليعةةة ه  اهةةة  طلظةةة
لا هةةةة  ا"  ظةةةة ب خا ةةةةل لمظةةةةج  " ه رله ةةةة" ل   ةةةة  جزيةةةةرا "م ل ةةةة    ةةةة  لمظةةةةج  طلمظةةةة ج  طلظةةةةهيل 

(  رة  فيةت  ة   مةع لت ف      ط  مظةلح  ةيع طلاةرفيع )طلظةهل لطل ةيعل، ل  لللط  ر .طظم  يل 
يةةر  زط ق رئةةيس مجلةةس  لمةة      ظةةر ع فةة  رار ا يل ةة  طل ةةي  م مةة    ةة  طلاةة  ر ، ل مةة  ةخ عطأل

  هةت ال رلجة   م1982ل م1980يةرطع فة  طلعة ميع  لةح طلرةلطل   رطع فة  زي ررةت ةا لح م يهل 

                                                           
متةةت  - http://www.albainah.net:متةةاع علةةى الةةهان )يةةهان، نها  يفةةهيف نةة  الاةةيعة والسةةنة يف مهةةام عجلةةد املعجلةةود، الدسةةتور االيةة -،1)

  ،.16/03/2015: اليياري يوم
 .361:، ص مصدر سانجبت ام هويد ،  -،2)

محةد مفةن يفاد  مةع القةادي الةدينيون يف االقليةات السةنية االيهاشيةة الةن ععاةل سةهاك، اتلة  املهكةي  ألهةل السةنة.  شةكل  م1981هيل سنة  تيف  -)*،
، االمةةةارات االسةةتاعيةيةت للدراسةةات والجلحةةةو  مهكةةي االمةةةارا ،يةةهان االسةةةالميةسةةلطة يف مج وريةةةة نيةةهان ننيةةةة المةةن مكةةةم ن شظةةه: ويلفهيةةد نوختةةةا، 

 .260ص:  ،2003، العهنية
 .82، ص: مهجع سانجبحوار مع: الايخ على  كي عجلد العييي سهنايف ،  -،3)

http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=11013&lang
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مع  ةةة  للي ةةةل   (04)، ل هيظةةةل لله ةةة رر (12)مظةةة ج  ظةةةهيل فةةة  طلع  ةةةمل ا ةةةرطع رغةةة  لجةةةل  
 .(1)ل عض طلمع    للمجلس

 ظةم   ، ل   ط ة ر  هةأ  طلةلزطرا مجلةل  طاليرطهيل لزطرا طلج    لطلرعميرل     ل  طل  لمل 
هةة  طلظةةهل  ةةع مةةأه    لألةةل مةةع خةةا  طلمةة طرس اهج زطر ةة  فةة  ر ليةة  ط  رر ةة أ  لةةح ه ةة ا ر   ل 

 . (2)لمه ه  طلرعلي  طلر  يغل    طلا  ص طل يع 

 ة  ا هةة    ةاا طلجمعةةل فة  مظةةج  هل مةة    ة ر    ي ةةل طلظ ةالمةع رلةةل طلمم رظة   طلرةة  
 هةة   خا ةةل طالمةة   اطلر  يةةر   ل رةة ف ل  ةةرط  مةةع م ةة غ    مةةع  ه  ةةر طل ةةرس طل ةةلرق طل ةةيعل طأل

 رة   طلرةلرر  يه مة  طياة ف   هل ة، ل هة  م  للةل مةع طلظ ةطل ةاالرفص  لرا   ئ  طل ا  ف  ظة  ل 
 ةةزب طلمظةة لطا "  "  ةةخ ع مةةه    ه  ةةر يرت   يةة  مةةع طأل، لرطح ضةةرطك طلمظةةلحلةةح  ةة  طل ةةإ

 .(3)ل  ض  لح طل  ير مه  

 .االقد اديالمطلب الثالث: الوض  

لةةح ضةةعف إ   االظةةاميل يعةة ه  مةةع طلر عيةةل طلرةة  لاةة   ةة ع طال ر ةة   طاليرطهةة    ةة  طل ةةلرا ط
،  لةح طلمظةرلييع طلة طخل  لطلخة رج  ، ل     ه  طلر عيل طلمةأ لرا م ة لرا ر رت ل يليرت طلازمل
   ةةة ع يةةةلخ رج،   لميةة  طة  ر ةةة  ط ةة له ا، فاةةة   ةة ع اةة    ةةة ا طاليرطهةةة  مرر  طخليةة   ةةة ع طال ر ةة   

 ر ةة  ي   ر  عةةل للمعظةة ر ط  طال ر ةة  ق للةة ا  لر ةةريس رجةة   طلاضةة    لةةح طالظةةرغا ير ةةرل  
 .(4) لح لجت طلخ لعطلغر   لامري   

                                                           
متةةت الييةةاري يةةوم:  - http://alrased.net:متةةاع علةةى الةةهان )يةةهان: كتةةا  انايةة  الوجةة  االخةةه، نيفيةةد العةةي ،  حةةوا.  هةةل السةةنة يف  -،1)

17/03/2015.،  
 -http://umranyat.blogspot.com: متةةاع علةةى الةةهان )يةةهان، ناملنهجليةةة واالسةةتقهار السياسةةم يف عجلةةد اهلل جةةاد تةةودي، التعدديةةة  -،2)

  ،. 16/03/2015متت اليياري يوم: 
 . 356،355، ص: مصدر سانجبت ام هويد ،  -،3)
 . 92،93، ص: 1997 ،، مناورات  ، ، )د.التعهو على اقتصاد ايهانانهاهيم ريفاقم،  -،4)

http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=5229
http://umranyat.blogspot.com/2010/01/blog-post.html
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يرطهةة  ل ةةة ع ألةةةل ر طة  لةةةح ظةةة س طالظةةةراا  طال ر ةةة  ق طةا  مةة  طل ةةةلرا طالظةةةاميل  لةةح 
 ُاظةةةه  طلةةةح م1979 يةةة    ةةةي غل طل ظةةةرلر  ةةة   ، ل هةةة م  ا ةةةل  ةةة لغرب لللراظةةةم ليلا يعةةةل طلعا

 ه     مع طل ظرلر  لح مل يل طل للل ل   طل (44) ، له   طلم  اطل للل  لرطة ط ر   ق   ير
، رلليةةةة  طلا  ةةةةل لطلظةةةة ل  ل ةةةة     لطلرجةةةة را طلخ رجيةةةةل، لطلمعةةةة  ع طلرئيظةةةةيل، لطلم ةةةة رف طل  يةةةةر
 .(1)طلر ق...

مةةلط   ةةة ا  رضةةمع طل ظةةرلررجةة   طلراظةةةم ليل ل إطل ةةلرا فةة   ةةة طير   ه جةة  مر ةة  طة  مةة  ر هةة   
، ل  ةةةةر طل ظةةةةرلر مةةةةهح طمريةةةة زط    يل طالجه يةةةةل  لةةةةح ط ر ةةةة   طلةةةة ا لملطج ةةةةل طل يمهةةةةل طال ر ةةةة

طلزرط ةةل لألج هةةب مةةع اجةة  ر ةةليع طل ةةر    ال طلملظظةة   طلرةة  ررع مةة  مةةص طلرجةة را طل ةةه  ل ل 
 .(2)، لط ررا لمهح طالمري زط  مع     طل  لمل ملطفال طل رلم ع ر  رلمهص طة لطلمه ج 

ظةةا  يعر ةةر طلمل يةةل ما ظةةل ع طة،  ةة ل  طله ةة   طلج يةة  فةة  طلر ةة ي   لةةح ال ةةالا  لةةح ألةةل
 ةةاع يةة  لط إ م1981خ  ةة  فةة  طال ر ةة   لاالةة  فةة   ةة    ع طل ظةةرلر للااةة ك طلخةة ع  لرطة ال 

طلمهاللةةةل لغيةةةر طلمهاللةةةل لر ةةةم   يهمةةة  ر ةةةم  طلمهةةة ز  "  رةةةرط  مل يةةةل طلهةةة سإ لةةةحإطلظةةةلا    فيةةةت
 .(3)لطلم ا  لطللر    لطلمزطرك لطلم  هص "

لمص اهميل طالجرط ط  طلر  طرخأر   طل  لمل لر ة  ه  مةع اجة  رهميةل طال ر ة   مةع خةا  
 –يرطهةة  رةة  ر هريجةةل طل ةةرب طلعرط يةةل  ئةة ط  طل رةةرل  لرغييةةر  هيةةل طل ةة  رط  إال اع طال ر ةة   طال

،  يةةأ طرظةةص هاةة   طال ر ةة   طل  ةةلم  لط ر  رطرةةت ر ليةةلطاليرطهيةةل طلرةة  طظةةرمر   م هيةةل ظةةهلط  مر
 .(4)لرلجيت مع   طلميزطهيل طلم ليل لطال ر   يل لج ل  طلرخايا ه ل طلملطر  طل ر يل

                                                           
، عهمجةةة : دةد   ةةجلحم، دار التنةويه،  نةةو السةتقال. االقتصةةاد  االيةها مية واالقتصةاد:  ةةهاع النصة  حةةو. االثةوري االسةةالاواليلةى نيسةةاران،  -،1)

 . 57، 56، ص: 2013ظيب، 
متةت الييةاري  - http://studies.aljazeera.netعلةى الةهان  : متاع) انهاهيم غهايجلة ،  هاع النص  حو. استقال. االقتصاد االيها ، -،2)

  ،.15/03/2015: يوم
 . 242، 241، ص: مصدر سانجبروشد انههيايان،   -،3)
 .13، ص: 2009، مهكي الدراسات االشتاكية، القاههي،  2009-1979املا د االيها  من الثوري  مي  سام ،   -،4)

http://studies.aljazeera.net-/
http://studies.aljazeera.net-/
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ف ةة ر طلرةة  رةة  لط   طلع يةة  مةةع طأليةةرطع ر لةةلر إهةةأط طللضةةص طلمرةة ز  لا ر ةة   فةة   لفةة   ةة 
، لهةة     خلةة  مةةة خ  طلظي ظةة  ةةاح اح طلج هةةب طال ر ةة  ق مةةةع خةةا  طة ةةإلةةح ضةةرلرا إ

 ةاح طلظي ظةي   ط  ، لم  ر ةل طل ظة   ل مع طال ر   ق  طهرم مت ملضلك طألظي ظ  ر لع الللي 
.  مةةةة  هةةةة    (1)، ليالةةةة  مةةةةع طلرضةةةةخ  لطل ا لةةةةلل  مةةةة  ي  ةةةة  همةةةةل معةةةة  ال  ط ر ةةةة  يلطال ر ةةةة  ي

 .(2) ر   يلطالجه يل مع اج  طالظر م ر ف  طلمج ال  ملط  طألس طألل ظرع هل  رل   ال

( لطلةأق ل ةف غ ة   طلظةل  طلم ليةل )طل ة زطرإ  ال يم ةع ل ه  طل  يأ  ع طال ر ة   طاليرطهة
جةةةةز    يةةةةر مةةةةع لةةةةح خ خ ةةةةل إل للةةةةل فةةةة  طلمجةةةة   طال ر ةةةة  ق ل  ةةةةح مل  ةةةة ة مخ ل ةةةة ة لرةةةة خ  ط
 .(3)طلملظظ   طل  لميل

طال ر   ق طلر  طر عر   ظةلا   طله ة   طلج ية  لة  ر اة  اق لطل ايال اع ظي ظل طالظراا  
جمةة ل  طلهةة ر  طلم لةة ، ل ةة  طال ر ةة   يعرمةة   لةةح إلطر ط  إلةةح ط ر ةة   أطرةة   ةة  زط   هظةة ل طلةة

يةرطع فة  ا اة ب إطللالي   طلمر ة ا طالمري يةل  لةح لح هأط طلعال    طلر  فرضر   إض فل إ، طله ا
 –ا طلرة   ة ع ظة     طل ةرب طلعرط يةللح طاللض ك طلغيةر مظةرار إط ر    ظ  رر   ف  ا رطع إض فل 

 ةة  ا إرجةة   إ ةة ا   ر ةةل ج يةةل  م1989فظةةهج ه  رئيظةة  للةة ا  فةة  طهرخةة ب ر إلمةةص  .(4)طاليرطهيةةل
مص طلر  ي   لح طالظراا  طال ر   ق ل    رض  طل  لمل طلم ة ا  رج   طلرلط ا   لع ل  طلخ

جمةةة ل ، للهةةة ر  طلم لةةة  طة: طالهخ ةةة ض طل ةةة ل  خاةةةل طل  لمةةةللرةةة  ر مةةة  اع رلطج  ةةة  طلرئيظةةةيل ط
اا  ةةة   لطلهمةةةل  ةةة لي  لطل ةةةيع طة ،  جةةةز طلملطزهةةةل ل ةةة   طلمظةةة لطاطال رمةةة    لةةةح طلةةةه ا، طل ا لةةةل

 . (5)طلخ رط  طال طريل طلمرلطضعلطلظ  ه  طلمرظ رك، ل 

                                                           
، ن ةداد ،العلاوم االنساقنل  واالجرمقعلا  مجله  راسقتيهان االقليايةة، نتوج ات لالداخلية وانارجية يف ا داد  محد املقداد، عأبري املت ريات -،1)

 .42، ص: 2013، 2، العدد 4اتلد 
مجلاا  الدراسااقت ،، 1997-1979ا دراسةةة االجنحةةة السياسةةية يف اما وريةةة االسةةالمية االيهاشيةةة )نعجلةةد اسةةاد  معتةةويف الهكةةايب، مةةدخل  -،2)

 .193، ص: 2011، 14. ،، العدد ،)د االيمانل 
 .34، ص: 2012والدراسات، الدوحة،  ، املهكي العهيب لألحبا يهاننالتيارات السياسية يف تا اة الصااد ،  -،3)
 . 115، ص: سانجبمهجع انهاهيم ريفايف،  -،4)
 . 124، ص: مهجع سانجباواليلى نيساران،  -،5)
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 :(1)مخطط لنديية الف ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .خمط  من اعداد الجلاحث  -،1)

لقيام االنعكاسات الداخلية 
 يراناالس مية في إاليم ورية 

 :قد اديةإ

 م  ا ر هلر  ظ ب طر  ك
 طظرااليل طال ر   

ظلط  ل زلت  ع طأل
 طلع لميل

 

 جتماعيةإ

 السياسية

المعارضة المسلحة 
: يم ل   لمياةدي خلق

"مظعل  رجلق" ه ف   
 ظا ا ه    طلُخميه إ

: ظلال الحكم نظامطبيعة 
 –لاليل طل ايت  –أط  راظيع 

 رئيس جم لريل

 : راع طائفي

ضطهاد شيعي ا –سّني 

العنصر السني في 

 يرانإ

 

   :ال راع العرقي
ف رظ     – ر   

عه ر لرمييز طل
 طل  رظ   لح طلعر  
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 : خ  ة الف ل

لاليةل طل ايةت يرطع يعرم   لح ملظظل إ ع طله    طلج ي  ف   م ع طلال  مع خا  م  ظ   ي
لرمظة ت  لاليةل  ، لر ة   هةأط طله ة  م ةلرقح طله    لهل  لرا لملل فة   ةلبج جطلر  رظيار  ل

ظةرارطر طله ة   لهةل ر  لح ط، مم  ا   رط  طلمع رضل ف  طلظ  ل طلظي ظيلطل ايت فجر طلع ي  مع ري 
 .ف  ال    طيرت

يةةرطع طالظةةاميل لمةة  ا إيةةل ، مةةأه   رظةةمي ة لجم لر طلر  يةة   لةةح طرخةة أ طلمةةأهب طل ةةيع  ةة ع 
لظةةة ا طلمجرمةةةص الةةةح  ةةةرطك اةةة ئ   فةةة  إ ر ا،  1979ُ ةةةر   رغييرهةةة  فةةة  طل ظةةةرلر طلج يةةة  لعةةة   

 .ر   طلمر    ف  طل ا  طاليرطهيللح طل رطك طلعإض فل إطاليرطه  

 ،  مص طل ل  طالظةر م ريل طل  ةرر ز  طال ر    طاليرطه   ع طلظل  طلع لميل ل اص طلعا  
ف  لضص ط ر   ق   خ  طل ا اطاليرطهيل –الك طل رب طلعرط يله ض فل الإ،  ر    جلل طالا    
 .مر ز 



 
 الفصل الثالث

االنعكاسات الخارجية لقيام الجمهورية  
 االسالمية في إيران

 المبحث األول: العالق ات االيرانية الخليجية
 المبحث الثاني: إيران والقضية الف لسطينية

 المبحث الثالث: إيران والعالق ات الدولية
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جهات السياسة الخارجية يران أحدث تحوالت جذرية في تو إن نجاح الثورة االسالمية في إ
ن يراغ إلى الدور الذي تحاول جمهورية إلتحقيق أهدافها والبلو  وفقًا لما يقتضي اإليرانية،

، وما يران بدول الجوارعي إلى اصطدام إ، وقد أدى ذلك السفي المنطقةاالسالمية أن تلعبه 
نجر عنه من توترات مع البلدان الخليجية وما ترتب عليه عن أبعاد وانعكاسات على الناحتين ا

 يران اشتباك األحداث منطقةهذا التوجه للسياسية الخارجية إل ، ولقد شكلوالدوليةاالقليمية 
 زمة.لى حّد األ، كما وصلت مع الدول الكبرى إوسط عامةالخليج خاصة والشرق األ
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 .: العالقات مع الدول الخليجيةولالمبحث ال 

، يج بدرجددددة عاليددددة مددددن التددددوتر والعندددد يددددران بجيرانهددددا مددددن دول الخلددددتسددددمت عالقددددة إلقددددد ا
الجغرافيدة وتتضد  ذه الرقعدة هدومحاولة دؤوبة من الجانب االيراني لغرض الهيمنة والسيطرة على 

((، والددذي الددذي اعتمدتدده بعددد نجدداح الثددورة ثثتصدددير الثددورةفددي شددعارها  أسددباب هددذا التددوتر جليدداً 
-ضددافة للحددرب العراقيددة، إت العربيددة حددول قضددية الجددزر الددثالثمدداراصددراعها مددع اإلانجددّر عندده 

 .(13 أنظر الملحق رقم:) .تها مع المملكة العربية السعوديةااليرانية مرورًا بخالفا

 احتالل الجزر الثالث. قضيةول: لب ال المط

، وذلدددك فدددي األيدددام م1197نوووورمبر  30فدددي  (*ثيدددران الشددداه علدددى الجدددزر الدددثالثاسدددتولت إ
ت انسددددحاب بريطانيددددا مددددن شددددرق ترتيبددددا اسددددتبدالدث هددددو ، ومددددا حددددةبريطانيددددخيددددر للحمايددددة اإلاأل

  " طنووب الربوور "، فجزيددرة الجديدددلددى الشددرطي االسددتراتيجية إ ن تسددليم المتدداتي ، وعليهددا إالسددوي 
يدران مدع قسدمتها إأما جزيرة أبو موسدى فقدد ، كانتا تابعتان إلمارة رأ  الخيمة  " طنب الصغر "و

 .(14)أنظر الملحق رقم (1ثالشارقة كما يقتسمان عوائد البترول الواقعة حول الجزيرة

منها كانت ضعيتة، وعليه  خذتإليران وقد أيران احتالله للجزر بأنها تابعة إشاه ر برّ وقد 
 ، وخالل االجتماع االستثنائي سترجاعا للسيادة االيرانية عليهان تكون االعملية ال تعدوا أ فإن

 
                                                           

 عررا إكلعج نعم  ضعق  رم عزع تقع    ع    160 سع"   يتعت تد عد  دخل  ضعق  رم عز مرعج: جز عما     ع  : ثالث جزر تقع     عالجزر الثالث -)*(
ع م تصف سعط   جلز عما  ريتصعاة  يتصعيم م ة كوعر ت جعد  2كلج  35كرب  جلزر  سرحةع  ستطقلة  يتشكل  سرحتهر ح  يل أ يتشررقة مإ م ن مري  م 

جز ععما   ب ععك  يتكععربيت  م يتععت تد ععد  سعع ا نسععوة عععق هج نععم   م  1000فقهععر   ععو  يت   ععرن تاطقهععر  عشععرسكع ت ععد   سععكر ر قدععل   حععتال  
نسعوة جلهعج نعم   مجز عما  700     س"  دلغ ند  سعكر ر قدعل   حعتال  أ ستد ما  يتشكلع تق  مشر  جز ما  سرنة  رملمكك  م رأس  خلقوةع

كلععجع ي قععة  يمكسععقد 2  ب ععك  يتصععاميت   م يتععت تقعع  مشععر  جز ععما ب ععك  يتكععربيت  علعععة  يتشععكل  نهععم نلعع" سععطيهر   ععو  يت درتععر  ب  ععر حعع  يل 
 ر ا  يت م قعة م  حعتال سعق جلعزر  يت م قعة  ع   يتد  عم موعد  يتقعر يع  عد د   محمع خريتقة  م  يتسكرن م ملقره متكعم فقهر   فرني  يتسر ة  أننم: خريت

  178ع179ع ص: 1997ع  ملكتك  جلر  ي  عد ثع   سك در ةع    م ين
 يتقععررماع ع مجلةةا البي ةة ع - ضععق  رم ععزع جز ععما   عع    سعع"ع  ق ععر  جدععل بععرر  – صععطا" ندقععلع نقعع ن  يت ععرا نلعع"   ععرب   خلطععم  جلد ععدا  -(1)

  74ع ص: 1980ع 265 يت د  
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يوووران ااوووتعادت ...إن إ" *(ثاميدددر عبدددا  هويدددديدددران أعلدددن رئدددي  وزرا  إااليراندددي أرلمدددان للب
، وقدد شدهدت (1)..."منهواقوقهوا التاريخيوة التور حرموت علو  الجوزر الوثالث لتموار  ح اايادته

اسدددتنكارها وطالبدددت  ، عبدددرت جميعهدددا عدددنطدددار العربيدددة ت ددداهرات شدددعبية واسدددعةالعديدددد مدددن االق
قواتهدددا مدددن تلدددك الجدددزر والحتدددا  علدددى  جبدددار الحكومدددة االيرانيدددة عدددن سدددحب، وا  بضدددرورة التددددخل

 .(2ثوجهها العربي

تعمدل ترفدع شدعارات معاديدة للصدهيونية و  سدالميةصبحت إيدران الغدرب جمهوريدة إن أأ وبعد
، كدان تسداؤل الدرأي العدام فدي الخلديج عدن موقد  قدادة رض"" الماتضوعيين رور ال مناصرة  على

 ، السدديما فددي  ددل تصددريحات بعددض المسددؤوليناالسددالمية مددن قضددية الجددزر الددثالث الجمهوريددة
برمتهدا حكومدة الشداه التدي أرة مراجعة جميع االتتاقيدات االيرانيين في الحكومة الجديدة على ضرو 

 .(3ثخرىوار مع البلدان الخليجية من جهة أقامة عالقات حسن الجوضرورة إمن جهة 

تصدددريحات فضتاضدددة  طدددالقن الجددددد مدددن البدايدددة علدددى إاليدددرانيين افقدددد حدددرؤ المسدددؤوليو 
بدو الحسدن بندي صددر أول علدى سدبيل المثدال تصدري  أ زا  موضدوع الجدزر ومنهدار متهومة إوغي

 01:الريددداض بتددداري  راديدددو ذاعدددهأ، وفدددي بيدددان (م1981-م1980)رئدددي  منتخدددب للجمهوريدددة 
 يورانا تمثول بالناوبة إو عربية بل إنهيرانية أ...إن القضية ليات إ": أشار فيه م1980 أرريل

                                                           

 عق   يتسر ق    مز را  خلررجقةع م يتده حدقك  هلل ر  د   مللقك        مللك    م  يتد ل  رس 1919نرم بهم ن  ميتد  :هويدا عباس أميي -*
يتلخد عة  يت ب قعة نوعل سع ةع م  عد  خ يتعه  24 كول  ر سته محتصل ىل شهر ا  رجست     يت ل م  يتسقرسقةع نول مز م  يتلخررجقة    م نقعة منوعمه 

ىل  يت وعل  ع ز را  خلررجقعة حقعث  رسعل يتل وعل  ريتسعاررا    م نقعة إعم   يت رملقة  يتعرنقعة ع   نعر  ضر طر   صف  ملدف قة  رجلقك    م ين حىت  ر ة  
صعد  رسقسعر يتلع زر   أ  مز را جد عدا م نشعرإكلعف ر  عد     1965يتام قعة م  نعرم ن  ق صال  ريتق صلقة   ملرنقة    ملرنقر   1945 درر سع م  نرم 

يع  )كتع ر  ع   ع أبممحعة م1977-1965 عم ن   نهعد حك  عة أ ع  ندعرس ر  عد :إ  أننم: ن قج مود جرسعجع 1977م ستوم     صده حىت 
  73 – 68مع ص: 2011رر خ  مل رصمع قسج: فلساة    يتت يت م  ع  جر  ة  يتدصماع  ش را(ع 

ع ص: 1985ع  مكعز  ر سعر   خللعقل  يت عم ع  يتدصععماع رد فععه   نقعد  يتسعد ق قر أ يتتسعل      طقعة  خللعقل  يت عم  م ن عر  فع  زا  يتكدقسعيع  -(1)
343   

  18ع ص: 1987ع 4 (ع  يت د  ع )  مجله دراسات االجيال م ن يتلجزر  يت م قة  يتعالثع إ  م رقج خلف  يت دقداع  حتال   -(2)
ع ند رر صحيفا االتحادنلي محقد نع    نهدا    رب ب ر ة  يتشرر شررقة م جلوه ر ة   سال قة    م نقة    رر   مقصة  جلزر  يتعالثع  -(3)

 يتز ررا   م متت  –  islands . org.ae –Http://www. Emirate) ترح نل"  يتم  ط: ع 13/01/1997 :  ر يتصر 
:26/06/2014 ). 
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ن روول جووز  موون ال  لروول ماوولم وأرض  رض اواووالمية ملوو توحيوودا مووامال للعووالم اواووالمر واء
يوران تنظور دااموا إلو  :"...بونن إيضا القدول، ومن تلك التصريحات االيرانية أ"اواالم مل  هلل...
يوران واواوتعمار ، بل عل  أنها قضية بين إيران والعربعل  أنها قضية بين إ مانلة الجزر و

 .(1)..."اوبريطانر

يختلد  فدي  ، فهدو الالجدزر الدثالث زا  قضدية  الن ام االيراندي الجديدد، يتضد  إوأخد موق
حسدن  أعلن الدرئي  االيراندي أبدو م1980مار   25، حيث أنه في يرانشي  عن موق  شاه إ

يووران تووررض إعووادر الجووزر إو روور حالووة قيووام نظووام ...إن إ": بنددي صدددر تصددريحا أخددر أكددد فيدده
 .(2)اياار رر دولة اومارات يتيق والنظام اويرانر ..."

مددارات مي الددذي زار دولدة اإلالتصدريحات بددادرت الجزائدر عبدر وفدددها الرسدوفدي خضدم هددذه 
مدددارات ، للتوسدددط بدددين اإل"محمدددد بدددن يحدددي"وزيدددر خارجيتهدددا  ندددذاك برئاسدددة  م1980عدددام أواخدددر 

...بننو  ياتحاون تنجيول ": الجدزر، لكدن أحدد أعضدا  الوفدد صدرحعادة يران إلا  العربية المتحدة و 
 . (3)..."الحرب العراقية اويرانيةالموضوع إل  ما بعد انتها  

ث وصرحت على لسدان سدتيرها بدت الحكومة االيرانية اصرارها على التمسك بالجزر الثالأ
يران أن انسدحابها مدن إ ، كما أكدت..".ايرانية وو نقبل التياوض بمننهاأن الجزر "...: بالكويت

أن القدوات االيرانيدة باقيدة فدي الجدزر لدى مشديرة إ ،أمام التدخل االمريكي فيهداالجزر سيتت  الباب 
–الحددرب العراقيددةاندددالع عنددد و .(4ثحتددى ال تتسددتخدم كقواعددد عسددكرية ثابتددة ضددد شددعوب المنطقددة

هميددة االسددتراتيجية للجزيددرة إذ أدركددت األ (*ث-أبددو موسددى-يددران بانتهدداك اتتاقيددة إ االيرانيددة سددارعت

                                                           
  20ع ص:  صدر سر  خلف   م رقج  يت دقداع  -(1)
  258ع ص: 1984ع  مكز  ر سر   خللقل  يت م ع  يتدصماع  يت نج  يتسقرسقة م يتدست ر ة     طقة  خللقل  يت م ع مود جرسج مود -(2)
  77ع ص: 1981 يتدصماع  ع  مكز  ر سر   خللقل  يت م ع  سرت تقجقة    م كقة     طقة  خللقل  يت م سلو" ندنرن مودع  -(3)
    مج  سر  نل" محقد نع    نهدا    رب ب ر ة  يتشرر شررقة م جلوه ر ة   سال قة    م نقة    رر   مقصة  جلزر  يتعالثع  -(4)

    جلرنك    م ين م يتشقخ خريتد  م مود حركج  يتشررقة    سطة   ميتعقج يتع س   1971ن فورب 30نقد     اتفاقيا جزيية "ا و موسى": -)*(
 = ررا  يتشررقة م   م ن  نل"  جلز ماإ     تضوم فقهر  ع  يتكل  م  07 قةع متضو ت رذه   تارققةن م طر يتشخصي يت ز م  خلررجقة  إل  ملد  ث
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يددران ، فقددد أحدددث إزا  ذلددكوا  سددوا  لتددأمين ال هددر االيرانددي أو لمتابعددة الموقدد  فددي مضدديق هرمددز 
يدران سدالح الطيدران كمدا قامدت إوجودًا عسكريًا واسدعا فدي منتصد  الثمانيدات وتعزيدزات مدن قبدل 

، كمدا اسدتخدمتها كقاعددة لجزيدرةعلدى ا م1983" عدام جدو–أرضببنا  قواعد لمنصدات صدواري  "
 .(1ثمات الزوارق السريعةطالق هجإل

وقددد أجددرى الشددي  سددلطان بددن محمددد القاسددمي حدداكم الشددارقة اتصددااًل بطهددران ليلتددت أن ددار 
االيراندي أنده وضدع د ، فكدان الدرّ جزيدرة أبدو موسدى مخدال  لالتتاقيدة مسؤوليها أن ما تقوم به علدى

زحتدت قواعدد  م1987، وفدي عدام رو  المواجهدة العسدكرية مدع العدراقمؤقت اقتضته ضدرورة  د
بعددد  (2ث" الوقعددة تحددت سددلطنة إمددارة الشددارقةجددز  الجنددوبي مددن جزيددرة " أبددو موسددىيرانيددة علددى الإ

 ، وبعد اكتشا  عدم(*ثورود أنبا  في محاولة انقالبية داخل األسرة الحاكمة القاسمية في الشارقة
، ولكدن للشدارقة اضدعةقامدة دوريدات منت مدة داخدل المنداطق الخ، احتت وا بإنبا  االنقالبصحة أ
 .(3ثمنع االيرانيون مرور دورياتهم في القرى العربية م1989في عام 

ات والجهددود الدوليددة لددى التنديدددضددافة إ، إالتددي قامددت بهددا االمددارات العربيددة رغددم المحدداوالتو 
، إال أن كددل المحدداوالت بددا ت يرانيددةاإللجددزر الددثالث مددن القبضددة جددل اسددترجاع االمبذولددة مددن أ

الجددزر مددن اهميددة ، ن ددرا لمددا تملكدده هددذه الحكومددة االيرانيددة فددي التمسددك بهدداصددرار إمددام ل أبالتشدد
 .استراتيجية بالغة

                                                           

  309: ع ص1977 ع يتك  ت عة  يت حدا  يت م قة يتل شم م يتت ز  ع  ؤسسام فقة  يت القر   يتسقرسقةج: ندد  مل  ج ندد  يت رر ع ننم=أ
   346ع ص: صدر سر  ف  ز  يتكدقسيع  -(1) 
  190ع ص:  مج  سر  خريتد  م مود  يتقر يع  -(2)

ألخقععه  يتشعقخ ندعد  يت ز عز  عم موعد  يتقعر ي ع مقععد أنلعم  يتشعقخ سعلطرن  عم موعد  يتقعر ي حععركج   عررا  يتشعررقة  رإل عرر   ت رزيتعه نعم  عكعج  -)*(
 عكعج حصلت أخطر     يتتقد م   أث ر  رسج  يتسقرسة  ملريتقة    إ  أن   ررا     أصدر   قرنر قريتت فقه:     أن  يتشقخ سعلطرن ا  ت عرز  نعم 

ّد أن  حتوعر  نقعد نعإيتة    عرر    يت م قعة  ملتيعدا   " يتدم م منر  بق   قه  ريتق ا  ع م  ح  كرن  يتشقخ سلطرن   ج     يت دنع قمر  جمللس  ألنل
 م قععرم  جمللععس  إنععر ا  يتشععقخ سععلطرن  يتقععر ي حركوععر 1987ج  لقععة  20 ععررا  يتشععررقة  يقععة مكي ععر ا تكععم  م  إكععل  يتدقرنععر   يتصععر را  شععين 

ع مجلةا الستةبلبا البي ة  عىل تاسع إ عم ن تتعر  إهعد  أننعم: ععر  صعديي نطقعةع   قعف  ررا  يتشعررقة مت قع  أخقعه ندعد  يت ز عز ميتقعر  يتل شمنقر إل
  111-109ع ص: 1987ع 33  م ع  يت د  

  85ع ص:  صدر سر   صطا" ندقلع  -(3)
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 .اويرانية-المطلب الثانر: العالقات العراقية

، سعى الى تصددير الثدورة سالمي بديلومجي  ن ام ثوري إالن ام الشاهنشاهي بعد انهيار 
، خلقددت كجددز  مددن أهدددا  اسددتراتيجية واسددعة المجدداورةفددي الدددول الخليجيددة  وتغييددر ن ددام الحكددم 

، ولددم تكددن (1ثاضددطرابات سياسددية أدت الددى نشددوب حددرب عنيتددة مددع العددراق امتدددت ثمدداني سددنوات
تصددددادية وسياسددددية االيرانيددددة مجددددرد حددددرب عسددددكرية بددددل كانددددت حربددددًا نتطيددددة واق–الحددددرب العراقيددددة
 .(2ثعنصرية بين العرب والتر  ، وتطورت في أسو  مراحلها لتصب  حرباً وحدودية وعقائدية

يران ودية قبل حدوث الثورة واإلق لم تكن العالقات بين العرا ، فالعراق يرفض توسدع يرانيةوا 
، ولعددل وذهددا علددى الدددول االسددالمية األخددرىيددران تريددد بسددط نتا  نتددوذ االيرانددي فددي دول الخلدديج، و ال

فدي المنطقدة ، وهدذا الصدراع بدين لطدرفين (3ثالمنطقة العربية هدي المنطقدة الهشدة فدي هدذا الصدراع
 .لى نشوب الحرب بينهماأدى إ

ب الحددددرب وشددددرعية سددددباة لكددددال الجددددانبين ال تتتددددق فددددي عددددرض أن الوثددددائق الرسددددميونجددددد أ
، والحقيقدددة فقدددد كاندددت البدايدددة حتدددى فدددي البدايدددة التعليدددة فدددي الحدددرب، وال تتتدددق المواقددد  المختلتدددة

" تصدددير الثددورة " وخددو  العددراق ومددن ورائدده الدددول اندديير ار اإلالتعليددة لنشددوب الحددرب هددو الشددع
 .(4ثلكلخليجية بوصتهم المقصود األول بذا

مينددي ومسدداع ، عالمددي ضددد الحكددم فددي العددراقديه فددي تكثيدد  الهجددوم السياسددي واإلبدددأ الخت
 ، وفديسالمية في العراقتأسي  جمهورية إون مت السلطات االيرانية م اهرات ضخمة طالبت ب

 .(5ثيران العراق بمساعدة الصهيونيةاتهمت إ م1979 نورمبر

                                                           
  34ع ص: 1997ع 132ع  يتقررماع  يت د  مجلا التياسا الدولياندد  خلريت  ندد  هللع  يتت تم      يت نرم   قلقويع  -(1)
  156ع ص: 1992ع   ر  يتعقرفة يتلت ز   م يت شمع  يتقررماع 1992 – 1412 يتترر خ  مل رصم يتأل ة   سال قة رأفت ي قوي  يتشقخع  -(2)
 137رماع )   (ع )  س(ع ص: ع  يتقعرالسجلا التياسيا الدوليةا   م نقةع  –سدر     د  يت جقة يتليم   يت م ققة جنقك رد   رله  ع  أل -(3)
– 139  
   64ع 63ع ص: 1999ست ال ر ع  يتقررماع ع   قئة  يت ر ة يتال  م ن أسدر  م   ر   يت ز   – يت م   فرضل رس  ع  -(4)
   263ع ص: صدر ناسهرأفت ي قوي  يتشقخع  مل -(5)
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، وتزايددددت الحدددوادث المسددددلحة علدددى الحدددددود رت المواقدددد  العدائيدددة لددددى الطددددرفينوقدددد تبلدددو 
 م1980اووبتمبر لددى إ جوووانندده فددي التتددرة مددابين يددة تزايدددا كبيددرا وقددد أكددد العددراق أالعراقيددة االيران

، ممدا (1ثاعتدا  عسكري عبر الحددود ولدم تبدال طهدران باحتجاجدات العدراق (187):يران بدقامت إ
 م1975عالنه وق  العمل باتتاقية الجزائدر الشدهيرة بإ م1980ابتمبر  17خير في اضطر األ

يددرانوك " عدددت الخددط المددائي " خددط التددابالتددي  . (2ثفددي شددط العددرب الخددط الحدددودي بددين العددراق وا 
اسدع مخترقدًا الحددود االيرانيدة، ومسدتخدمًا قام العدراق بهجدوم عسدكري و  م1980ابتمبر 22وفي 

، حيددث تقدددمت نحددو هدددا  مرسددومة لهددااقيددة تتقدددم نحددو أ، وكانددت القددوات العر فيدده جميددع أسددلحته
 .(3ثمنطقة االحواز والمحمرة في الساحل الشرقي لشط العرب

أعلندت األردن ومصدر وقد كان موق  بعض الدول العربية مختلتا بعض الشي  فتي حدين 
لتده مددع إيدران فددي حربهدا ضددد ، أعلدن الددرئي  بشدار األسددد تحاللعدراق فددي حربده المتتوحددة دعمهمدا
عراقدي المدار عبدر االراضدي السدورية، فقدد رجد  بعدض ، فدأمر بدإغالق خدط انابيدب الدنتط الالعراق

ن الدرئي  األسددد ، والمؤرخدون  ندذاك بأندده لربمدا توطددت تلددك الصدداقة بدين الجددانبين لكدو المراقبدون
بعدد مدن تلدك ، إال أن الدرئي  األسدد كدان ين در إلدى أالقلية العلوية الشيعية في سورياينحدر من ا
يدددران د وجدددد فدددي تحالتددده االسدددتراتيجي مدددع إ، فقدددتقددد  عندددد حددددود االنتمدددا ات الدينيدددةالرؤيدددة التدددي 

 .(4ثالثورية فرصة سانحة لضرب الن ام البعثي المناف  والممقوت في العراق

قدراره بوقد  القتدال  م1980اوبتمبر  28مدم المتحددة فدي لغ العراق األمين العام لهيئة األأب
 (479): مددن المددرقم بدددى ضددو  قددرار مجلدد  األلددى المتاوضددات المباشددرة علدديددران واللجددو  إمددع إ

، وقددد جدددد العددراق فددي يددران رفضددت قبددول القددرار، ولكددن إم1980 اووبتمبر 28الصددادر بتدداري  

                                                           
   162ع ص: 1997ع   ر  يتشمم ع  يتقررماع  يتد مسرتم كر محم   خللقل   مىلفهوي ر  داع  -(1)
   14س(ع ص:  ع   م ع )    (ع )    م نقة قضر ر  يتدفر  نم  يت بم م يتع را – يت م ققة  عم  ذكي خ اع  -(2)

)3( -Efrain Karsh, The Iran-Iraq War 1980-1988, Britain, Osprey publiching, 2002, p: 09.  
  415ع ص:  مج  سر   قرت  رنساقلدع  -(4)
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سددتمرت ، فا(1ثطددالق النددار ولكددن الجانددب االيرانددي لددم يلتددزمموعدددًا لوقدد  إ م1980ارتوووبر  05
الحددرب بددين الطددرفين بضددراوة قاسددية ومعقدددة ومتشددابكة علددى مدددى ثمدداني سددنوات ذهددب ضددحيتها 

لددددى تحقيددددق مكاسددددب علددددى حسدددداب إ مئددددات  ال  مددددن القتلددددى دون أن يتوصددددل أي مددددن الطددددرفين
مددددر خطددددورة عندددددما ، وازداد األدنددددةالرضددددوو لتوقيددددع هت ، أو أن يجبددددره علددددى االستسددددالم أو اآلخددددر

، وتخوفدا مدن أن (2ثاستطاعت القوات االيرانية تحقيق اختراقات مهمة في العديد مدن مواقدع القتدال
واالتحددداد يددران إلحدداق الهزيمددة بددالعراق لتبددرز كددأكبر قددوة اسددالمية فددي المنطقددة خاصددة تسددتطيع إ

الدددول الغربيددة تددم تزويددد العددراق بأسددلحة متطددورة  ، وهددذا مددا لددن يرضدديتي فددي أخددر أيامددهالسددوفي
       مدم المتحددة يدران علدى قبدول قدرار األ، مدا أجبدر إلمدى اسدتعملتها ضدد طهدران العاصدمةمتوسطة ا

لدى الحددود لنار فورًا وعودة القوة المسلحة إوقبول وفق اطالق ا م1988جويلية في  (598):رقم
 .(3ثاالقليمية المعتر  بها دولياً 

يدران حصددت المكسدب السياسدي لك العدراق ولكدن إ، وكدذالحدرب أي مغدنم يران مدنم إنتغلم 
لنددا  بإقامدة دولدة ، لكدن اع عدن أراضديها مدن العددوان المتداج من خالل التأييد المطلق في الددفا

، وكدذلك العدراق فقدد خزينتهدا الماليدة وتضدرر اقتصدادها نهكت، كما أن الحرب أنهارقد إاسالمية 
شدددقا  لدددم يلحدددق اقتصددداده بسدددب دعدددم األ الحدددرب وفددداتورة الدددديون تالحقددده ولكدددن الضدددررخدددرن مدددن 

 .(4ثالمجاورين له

والواقع أن العراق خرن من الحرب قوي ومنهك في  ٍن واحد فقد خرن بآلة عسدكرية مدهشدة 
فددددرق فددددي عددددام  (10)فرقددددة عسددددكرية مقابددددل (55)ال مثيددددل لهددددا فددددي الشددددرق االوسددددط تتكددددون مددددن

                                                           
  15ع ص: 1987درنة م يت شمع  اد  ع ع   ر  عم ة يتلط   م نقة ر سر     عم   يت م ققة نل" سقت مودع  -(1)
  59ع ص: 1994ع ر رض  يتم س يتلكتكع   م ع 1988- 1980 عم   يت م ققة    م نقة ع ندد  علقج أ   يز يتة -(2)
  165ع 164ع ص: 2006رنقةع يتد رنع ع   ر  مل هل  يتلد 1995- 1945 يت ز نر    قلقوقة   نصف  يتقمن نلي صد ع  -(3)
  125ع ص: 1990ع   ر   ديتع  جلز سمع أز ة  خللقل جذمررر  يتتررخيقة ممقرس هر  عريتقةعل ركقيبع  -(4)
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دبابدة أي  (5500)طائرة و (500)طرين جيدًا ومستعدين للقتال وومن مليون رجال مؤ  م1980
 .(1ثكثر مما تملك الواليات المتحدة االمريكية وألمانيا معًا  ن ذاك(أث

 .الاعودية-المطلب الثالث: العالقات اويرانية

، التوسدعية وأحالمهدا االمبراطوريدة، علدى اخدتال  ن مهدا السياسدية يدران بطموحاتهداشكلت إ
، واألطمددداع االيرانيدددة لدددم تكدددن ناجمدددة عدددن التبعيدددة لدددق لكدددل االقطدددار الخليجيدددة العربيدددةمصددددر ق

عطائهددا دت المتحدددة االمريكيددة وخضددوعها لهدداللواليددا ور الشددرطي فددي الخلدديج العربددي فحسددب، ، وا 
يونية فدددي هددددا  والمصدددال  االمبرياليدددة والصدددهسدددندًا فدددي األ، وجددددت مبدددل تمثدددل أطماعدددًا تاريخيدددة

ضعا  األ أحدد الثوابدت للسياسدية الخارجيدة مدة العربيدة حتدى صدار هدذا العددا  محاولتها ضرب وا 
 .(2ثااليرانية حيال الوطن العربي

، تتميددددز بالحددددذر المتبددددادل م1979حتددددى عددددام ت العالقددددات االيرانيددددة السددددعودية و لقددددد كاندددد
واليدددات رتباطهمدددا بعالقدددة خاصدددة مدددع الة بدددرغم التعددداون فدددي بعدددض األحيدددان إلالحدددادوالخالفدددات 

ها والوقددو  ، حيدث ملدت واشدنطن علدى تقويتهمدا عسدكريًا للحتدا  علدى مصدالحالمتحددة االمريكيدة
 .(3ثتية بالمنطقةبوجه المنافسة السوفي

، وبتشددددكيل الحكومددددة عودية بقيددددام الجمهوريددددة االسددددالميةوقددددد رحبددددت المملكددددة العربيددددة السدددد
، م1979االيرانيدددة المؤقتدددة برئاسدددة مهددددي بارزكدددان غيدددر أن سدددقوط هدددذه الحكومدددة فدددي ندددوفمبر 

، العربيدة المجدداورة لهدا فدي الخلدديج نحدو التطدر  واسددتتزاز الددولواتجداه السياسدة االيرانيدة الجديدددة 
 .(4ثيةيران من ِقبل السعودمشاعر التتاؤل بالوضع الجديد في إقد دفع إلى تالشي 

                                                           
  07ع ص:1992ع تمعة: ندد  يت ز ز يت ق نع   ر شم اةع  جلز سمع  مللف  يتسما عم   خللقل ك يت ر نع م  قرر سريت جم م   -(1)
   59ع 58ع ص: 1982ع   ر م سط يتلدر سر ع  اد  ع  يتاررسقة - يت القر   يت م قةنز ر  عم عيع  -(2)
  155ع ص: 1992(ع   ع   ر  عكوةع )    م كقة مأ م  خللقل – يت القر   يتس    ةميتقد محدا  ألننويع  -(3)
ع 07 يتك  عععتع  يت عععد  ع اقليسيةةةا مجلةةةا دراسةةةاتع 1979 –1941 يتسععع    ة  –ة قعععن م  يتعععممحم  ععع نس نقعععد نع  يت القعععر   إل موعععد ندعععد -(4)

  15ع ص: 2007
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، (، تهدداجم السددعوديةاقكمددا فعدل مددع العددر عالميددة ثيرانددي الجديددد يشدن حملددة إوبددأ الن ددام اال
، فضدددال عدددن عودتددده لضدددم ((واوووالمية رووور موووب  الجزيووورر العربيوووةتنظووويم الثوووورر اتحدددت اسدددم ثث

االيرانية من أهم المتغيرات التدي سدببت تصدعيد ِحدّدة  –يران، وتعتبر الحرب العراقيةإلى إ البحرين
 .(1ثالسعودية –التوتر في العالقات االيرانية 

، م1979يران إلدى المملكدة العربيدة السدعودية ت الحملة اإلعالمية التي وجهتها إوقد تضمن
ميندي إلدى وضدع  دعدى ، إذ  را  السدعودي علدى األمداكن المقدسدةدعوة الختميني إلدى ندزع اإلشد الخت

لدب تحدت سديادة إسدالمية مشدتركة كمدا ط  -مكة المكرمدة والمديندة المندورة –المدينتين المقدستين 
االسددالمية كافددة بإرسددال قددوات مددن الدددول  م 1984عددام  (*ث"رئددي  وزرائدده " ميددر حسددين موسددوي

 .(2ثهذا التصري  االيراني في نهاية تلك السنة ب  ، وقد ستحِ إلى مكة والمدينة

وتكددددّررت المواجهددددات بددددين الحجددددان ، ثددددارة القالقددددل خددددالل موسددددم الحددددجفددددي إيددددران وبدددددأت إ
يدران السدعودية إعنددما اتهمدت  م1987من السعودي التي بلغت ذروتها عدام يرانيين وقوات األاإل

، وأدت المصددادمات إلددى وفدداة مددا يقددارب مددن يددات مددن المتتجددرات خددالل موسددم الحددجبتهريددب كم
 (55)مدن دول أخدرى و (42)و يرانيداً إ (275)شخؤ في مكدة المكرمدة مدنهم  (400)مئةة أربع

يددران والمملدددة إ ، وقددد تجسددددت الخالفددات علدددى مسددألة الحددج بدددين(3ثمددن أفددراد الشدددرطة السددعوديين
ك خالدددد بدددن عبدددد مدددن خدددالل الرسدددائل المتبادلدددة بدددين الملددد م1981أرتووووبر، مندددذ العربيددة السدددعودية
مينددي نيين يددراخالددد الشددكوى مددن تصددرفات الحجددان اإلرسددالة الملددك ال، حيددث تضددمنت العزيددز والخت

                                                           
   157ع ص:  مج  سر  ميتقد محدا   ننويع  -(1)

 ورر عة   جر  عة بهعم ن نعرم    د  ة خر  ة قم  ترب عز مرعم   عم كلقعة    دسعة  مل 1924سقرسي   م ين ميتد   نرم  ميي حتين موسوي: -)*(
ع أسعس  عمكعة    م نقعة   سعال قة  ضعج يتليمكعة  يتطال قعة  مل ررضعة يتلشعره م  عد رمجعهع م دأ حقرته  يتسقرسقة أث ر   ر سته    جلر  ة حقث 1970

م متع ىل   عدرر   صعدر رسرسعة  لعس  1981م نج  يتدمرا   سال قة     م نع من    د جنرحهر مز م  يتلخررجقة   حك  ة مود نل" رجرسي نرم 
م متعععر     عععد ذيتعععك نولعععه أسعععترذ  جر  قعععر  أننعععم: ندعععد  1989يتدسعععت ر  يتصعععر ر    يتععع زر   م سعععتوم     صعععده حعععىت أيتاعععي رعععذ   مل صعععك   جعععك  

  470ع ص: 1985ة يتلدر سر ع   م ع ع  ملؤسسة  يت م ق2ع   مل س نة  يتسقرسقةيلع ر يت رر   يتكق
   59ع  58ع ص:  مج  سر  نا  ندد  مل  ج  س دع  -(2)
ع ص: 2008يتألحبععرثع   ع ع  مكععز  خللععقل 2000- 1979يتت ععرمن  خللقجععي  لععس   يتسقرسععة    م نقععة دععره  م    صع ر حسععم  يت تقععيبع  -(3)

  131ع 130
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ميندددي أن يصددددر توجيهدددات إلدددى المنافيدددة للددددين وشدددعائر الحدددج ، واختدددتم الرسدددالة ملتمسدددًا مدددن الخت
حتيوال هو إ الحج...": إال أن الختميني رفض ذلك قائالً  ،يرانيين للتمسك بمناهج الحجن اإلالحجا

 .(1)"...دينر بعيد عن الايااة

ميندد م1988وفددي عددام   احتجاجددًا علددى قيددام  ،يددرانيين مددن  دا  فريضددة الحددجي اإلمنددع الخت
، كمددا قددام ألدد  (40)ألدد  إلددى (150)السددلطات السددعودية لتختدديض عدددد الحجددان االيددرانيين مددن

 . (2)م1989يرانيون بتتجير قنابل حقيقية في مكة المكرمة عام عمال  إ

بلغدت حددة التدوتر بدين الطدرفين أوجهدا عنددما مدا قامدت الطدائرات  م1984ومع حلول عدام 
خترقددددت االجدددددوا  عنددددددما ا(F -5)سدددددقاط طددددائرتين مدددددن طددددرازبإ (F -15)السددددعودية مدددددن طددددراز

أكبددر عدددد  ، وكانددت السددعودية قددد وافقددت علددىدفة أبددار البتددرول وكانددت السددعوديةالسددعودية مسددته
مددن  مووهر مووا وفدي ، (3ثعلدى حسددن النيدة السددعوديةلددى السدعودية كدددليل مدن الحجددان االيدرانيين إ

يددران تقصدد  ندداقالت الددنتط السددعودية والكويتيددة العددابرة عبددر الميدداه االقليميددة نتدد  السددنة بدددأت إ
 05لددى عقددد دورتهددا الطارئددة فددي العربيددة إممددا أدى بالجامعددة  (*ثبدددول مجلدد  التعدداون الخليجددي

 .(51: الملحق رقم) انظر  (4ثللبحث في هذا الشأن م1984ما  

                                                           
ع 2011ع  مكعز  ر سعر   يت حعدا  يت م قعةع  ع م ع  لس  يتت رمن  خللقجي    علث  يت ر ثعة م يتع اط م يتقع يت   ج دقعة  سف خلقاة  يتق سايع  -(1)

   151ع  150ص: 
ع ص: 2000ع تمعععة: سع قد  يتصععدردع  يتععد ر  يتعقرفقعة يتل شععمع  يتقععررماع ررجقععة  جلوه ر ععة   عم ن   سععال قة ععدخل  ىل  يتسقرسعة  خل  عز ا  قععزنع  -(2)

63   
ع 2013ع  ع م ع   ر م كتدعة  يتدصعرسمع  1988 –1922 يتسع   ا نلع"  خللعقل  يت عم   – يتت عرفس    عم ينمود ررشج خ  طم  يتم ق عيع  -(3)

   176ص: 
ر مت  كتشععرا  ملععؤ  ما    م نقععة وععكقععث  ععدأ   عععم  تطععر   م   خللععقلع  ح   تطعع ر  عععم   يت م ققععة    م نقععة عع مذيتععك 1981مت تشععكقله نععرم  -)*(

 كعي يتقلك ننرم  عكج    يتديم مع حقث مت تشكقل  جمللس كعم  نلع"  وعرم      م نقعة  يتعت تم عي  ىل زنزنعة    هعر ميتليصع   نلع"  يتعدنج    م 
ع 170ع ص: 1992ع   ر  عكوعةع )   (ع القعر   يتسع    ة    م كقعة م  عم  خللعقل  يتنعم: ميتقعد محعدا   ننوعيع جملرهبة  يتتهد عد    عم ين  أن

171  
   52ع 1988ع   ر نشم مكريتة ن ف سىتع   سك ع  خللقل  م  يتطم    ملسدم   ىل  خلقرر  يتسقرسي رفل  ر فع  -(4)
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 م1988حتدددى أفريدددل مدددن سدددنة و  م1986يدددران لشدددبه جزيدددرة التددداو العراقيدددة ومندددد احدددتالل إ
لدى هدذا التدوتر ادت إ، ولعل أبرز االحدداث التدي قدوترًا شديداً شهدت العالقات االيرانية السعودية ت

، اعقبتهدا اسدتيال  حدر  م1987قام بها الحجدان االيرانيدون فدي موسدم الحدج عدام  الحوادث التي
مينددددي علددددى  " مسدددداعد  نين السددددعودييأحددددد الدبلوماسدددديالسددددتارة السددددعودية فددددي طهددددران ومقتددددل الخت

ت  مر الذي جعل القيدادة السدعودية تددرك تمامدًا أن الدبلوماسدية الهادئدة وسياسدة الدن، األالغامدي"
تددددم قطددددع العالقددددات الدبلوماسددددية  م1988 أرريوووول 26، وفددددي يددددرانالطويددددل لددددم تعددددد مجديددددة مددددع إ
 .(1ثااليرانية السعودية كٌل من جهته

ت واتصداالت سدريعة غيدر لى أن قطع العالقات بين الددولتين سدبقه مشداوراوتجدر اإلشارة إ
ودولدددة اإلمدددارات مدددن أجدددل يدددران قامدددت بهدددا الجزائدددر وسدددوريا وليبيدددا وسدددلطنة عمدددان مباشدددرة مدددن إ

غالل موسم الحج ألغراض سياسية غير أن هذه الوسداطات يرانية بعدم استالحصول على وعود إ
 . (2ثقد فشلت في مهمتها

االيرانيدة خالفدات حدادة مندذ عدام –وبما يتعلق بقضايا النتط، فقد شهدت العالقدات السدعودية
بشأن مسألة أسعار النتط ومستوى االنتان حيث كانت تطالدب وبقدوة برفدع أسدعار الدنتط  م1975

أو سددددعار األ دية موقددد  تجميدددد، بينمدددا اختددددارت السدددعو عدددداٍل مدددن االنتدددانلحتدددا  علدددى مسدددتوى وا
 .(3ثنتانينهما على األسعار وتحديد سق  اإل، و ل هذا الخال  مستمرًا بختضها

 .يران والقضية اليلاطينيةالمبحث الثانر: إ

برفع انة التي تنادي نّ لى رفع شعاراته الر الًخميني ومنذ صعوده للسلطة في إيران إ لقد سعى
خاصددددة الشددددعب التلسددددطيني الددددذي اعتبددددره شددددعب  لددددم علددددى الشددددعوب المستضددددعتة ودعمهددددا، و ال

                                                           
  15ع ص: 1988ع 42 يتقررماع  يت د   عمجلا السنارأسر ة  عجر ع   د قط   يت القر      يتم رض مبهم نع  -(1)
  190ع ص:  مج  سر  ميتقد محدا   ننويع  -(2)
  190ع ص:  مج  سر    ص ر حسم  يت تقيبع  -(3)
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ن شعوب العربيدة، وكدان يدرى مدن واجدب إيدران أرضه العدو الصهيوني وسط خضوع الاغتصب أ
 .التي تق  في وجه العدو الصهيوني حركات المقاومةحركات المقاومة التلسطينية وكل تدعم 

 .اليلاطينيةلقضية : دعم اولالمطلب ال 

، حيدث سدم  لهدا بالتمثيدل م1960يدران بالكيدان الصدهيوني فدي عدام إلقد كان إعترا  شاه 
يل ووطدددد العالقدددات معهدددا إذا ، فقدددد أقدددام الشددداه عالقدددات دبلوماسدددية مدددع اسدددرائ(1ثسياسدددي وتجددداري

تمدثالن ، وكاندت كلتدا الددولتان يرانديتيداطي إسدرائيل مدن الدنتط اإلمن اح %60يران تؤمن كانت إ
وبعدددد قيدددام الثدددورة االسدددالمية فدددي  .(2ثرأ  الحربدددة للسياسدددة االمريكيدددة فدددي منطقدددة الشدددرق االوسدددط

، ويددات السياسددة الخارجيددة االيرانيددةأصددب  الدددفاع عددن القضددية التلسددطينية مددن أول م1979يددران إ
تحدددط فدددي  (*ثلدددى طهدددران كاندددت طدددائرة ياسدددر عرفددداتاالسدددبوع األول مدددن وصدددول الًخميندددي إوفدددي 

شددعبيا حددافال حيددث تددم اسددتبدال ، حيددث اتسددتقبل اسددتقبااًل م1979رييوور   18مطددار طهددران يددوم 
، (3ثيدران"هداني الحسدن" سدتيرًا لتلسدطين فدي إالستارة االسرائيلية في طهران بستارة فلسطين وعدين 

 .(4ثعترا  الكامل إليران بمن مة التحرير التلسطينية الممثلة للشعب التلسطينيكما تم اإل

 ، ويعتبررولي على الدول المؤيدة إلسرائيلكما طالب الختميني الدول االسالمية بح ر بت

                                                           
   16ع ص: 1994ع 36 يت د  ع   م ع مجلا شؤون االوسطندد  مل  ج  ملشرطع    م  يتق  ي  يت م ع  -(1)
   639ع ص: 1996ع   سر   يت حدا  يت م قةع   م ع  ر    م نقة    دررر   يتم ر ة مآفر   ملستقدل- يت القر   يت م قة ز  ل س قداع  -(2)

فلسععط  ع منععرم  تعع قال  عع  1929م   ععم نععرم أ  ميتععد  :محسةةد ياسةةي عبةةد الةةيرو  اللةةدرة الحتةةين  السبةةيو   اسةة  ياسةةي عي ةةات -)*(
نتقعل يتل وعل    يتك  عتع مقعد أ ضع" ع مأ " ت لقوه  جلعر  يع    1948ع مشررك   حم  1936م صمع شهد  يتع را  يتالسطق قة  يتكربيت نرم 

كعععم  ععم وسععة مثالثعع  سعع ة   ققعععر ا  يتشعع ك  يتالسععطقر    نتخععر   رسععم نمفععر  رسقسعععر يتلسععلطة  يت ب قععة  يتالسععطق قة  ييلدقععة سععرحقة مذيتعععك أ
  يتالسطق قة  يتعرنقةع متصرند  مت هتر ع م جترحت  يتق    منل"  ثم ز ررا   أر قل شررمن   إىل  ملسجد   قص"ع  نديت ت   نتارضةع 1994

ع ن سععر   حريتتععه  يتصععيقةأصععم نمفععر     دععط  ملقرب ععةع إىل قة حترع مظلععت  يتقعع      سععم سقلدن  يتالسععطق قة  ععر فقهععر ر م  هللسععم سقلقة   نععج  ملعع  
ع تع    رسعم نمفعر  م فعم 2011/ 11م   مفعة بدق عة  مضعه م  أع ما  توكم   بدعر   عم نالجعه 2004/ 10/ 29ف قل يتل ال   درر س   

   161ع 160ع ص: 2008ع   رلقة يتل شم م يتت ز  ع   م ع أننج  يتشخصقر     يتترر خ   قم  ملقرب ة  أننم: نقس" جرب نع 
متعععت  يتز عععررا  ععع م:  - http://www.saaid.net تعععرح نلععع"  يتعععم  ط: )ة   سعععال قة    م نقعععة مقضعععقة فلسعععط ع أنععع ر   ععع  بعععهع  جلوه ر ععع -(3)

24/03/2015 ) 
   53ع ص:  صدر سر   يتشررمم اع   -(4)

http://www.saaid.net/Doat/khabab/64.htm
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، كمدا حدث الخميندي قبل ذلك بسنوات (*ثشريعتي ترديدًا لما حّث عليه الدكتور عليهذا الموق   
نتدداق أمددوال الزكدداة لدددعم هددذا النضددال مسددل  التلسددطيني وطالددب المسددلمين بإعلددى دعددم النضددال ال

لمين بتقديم مساعدات للتلسطينيين المقاتلين لتحرير القد  وكدل فلسدطين يران وكل المسوطالب إ
 .(1ثوذلك من خالل الدعم بالمال والسالح والتدريب

ران علددددى المصددددال  التلسددددطينية والمقدسددددات االسددددالمية فيهددددا مددددن خددددالل ويبدددددوا حددددرؤ إيدددد
الشعارات األخاذة لن ام الثورة بعد أن أطي  بالشاه وأخذت علدى عاتقهدا مبددأ تصددير الثدورة برفدع 

 .(2ث، وهو الشعار الذي هّز مشاعر وعواط  المسلمين"وغذًا فلسطين يران" اليوم إشعار

 : للقضية التلسطينية فييراني لقد تمثل الدعم اال

 .ت المشاركة في عمليات ضد اسرائيلتقديم الدعم المعنوي والمادي للتن يما  -1
سدكرات فدي مع (**ث(ثالقيدادة العامدة عسكري لبعض عناصر الجبهدة الشدعبيةتوفير التدريب ال  -2

 .حزب اهلل بالجنوب اللبناني

                                                           
م نلع"  رجعة  رجسعت  1960تق     مل طقة  يتشعوريتقة   عم   عرب  خمسعرنع حصعل   نعرم   قم ة  1933: ميتد   نرم د. على شييبب  -)*(

   يتسجم ف ر ن  ته إل م ن   أبل  سعم حهع كعرن  لقعي  أيتق"  ه 1965ش ك  درر س م  نرم    يتلات   يت م قة م يتامنسقة مقرم  تيم م جم دا  يت
ىل إم  ع  يتعه  رملاعر را 1977 عة م  يتعه  عما  خعميتع    فعم  ن عه ممضع  حتعت   قر عة  جلرب ريعج  يتسعرفرك  نتقرأمرضم      عسق قة    م  يتذا 

ع  ؤسسعععة ن  ععع  باقععرن  يتشععره م    عععة  خلوقععر  ععم إيت ععدن متعع   ر عععرك   ععد شععهم  عععم مصعع يته يت عععدن نلطععة قلدقععة صعععرنقة  أننععم: ذ قععرن  يتشعععوماع 
  159ع ص: 1983 يتصيرفةع )   (ع 

   64ع ص: 1997ع   ر  يتشمم ع  يتقررماع   م ن  ر سة نم  يتدميتة م يتع را ميتقد ندد  يت رصمع  -(1)
 -http://www.moqatel.com  تعرح نلع"  يتعم  ط:)خدعر   عم  عمم ن  عوعدع  ملصعررت   سعرت تقجقة    نعج  يتقضعقة  يتالسعطق قةع  -(2)

 ( 24/03/2015متت  يتز ررا   م: 

  جلر  عر     درسع ن كعرن   فلسعطق ق  بعال  أ عدا نل"حمكة  يتتيم م  يت بر  يتالسطقر تيسست   أم خم  خلوسق قر   الليادة الباما:-)**(
  ع م رع  إسعم سقل ضعد نولقة نسكم ة أم  فد سق رر  فقهر ناذ  يتذا  يتق م مر  ع1965 يت رم    ألم   يتق م أن ت ترب  عمكة يتكم .حق ه    ملصم ة

  رسعم رأسعهج منلع" فعت ع حمكعة  ؤسسعي  عم  يتكعع  نعما . مل رصعما  ملسعلية  يتالسعطق قة  يتعع را تررخيعر   نطعال    تعرب  يتذا  يتق م مر  تيسقسهرع
 نالقعر   عج كرنعت ممعم  عمكعة  عم  ألم   يتصعف رجعر  م عم  ملؤسسع    عو كرن كور  ملسلو   إلخ  ن حمكة  م قم د  كرن    ي ج نمفر ع

 مكععز  ر سععر  حقعع     نسععرنع ر م  هللع  ع  يت لورنقععة  يتسقرسععقة م ملسععييتة  يتد  قععة   فلسععط م سععرر ة  أننععم: إ ععر   يتربيعع ثيع  ق  قععة ت نقوععر   عع 
   31ع ص: 2012
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تددددربطهم عالقددددة بالقيددددادة تددددوفير الدددددعم المددددالي لددددبعض مسددددؤولي السددددلطة التلسددددطينية والتددددي   -3
لشدعبية االيرانيدة و عدن طريدق اللجندة االل الستارة االيرانيدة مدن سدوريا أ، وذلك من خااليرانية

كدل رمضدان  مدناالخيدرة  ميني بياندًا أعلدن فيده جعدل الجمعدة، كما أصدر الخت لدعم االنتتاضة
 . (1ث"يوم " القد  العالمي

مينيدة تواصدلت إ نينيداتوفي الثم يدران مدع حركدة الجهداد التلسدطينية المتدأثرة لليدوم بدالثورة الخت
 .(2ثيران التي قدمت لها القليل من الدعمحسب على إحتى أصبحت حركة الجهاد تت 

التلسدددطينية وبخاصدددة لدددم تمندددع من مدددة التحريدددر ، يدددران بالقضدددية التلسدددطينيةتمامدددات إن اهإ
االيرانيدة وذلدك إعالندا علدى الددعم –تق  مدع العدراق فدي الحدرب العراقيدةمن أن  (*ثجماعة حما 
إليدران وعدتده معدايير مزدوجدة أوث ما هو معرو  بتضيحة ايدران غيدت(  (**ثسرائيليالعسكري اإل

ميندي قائدد الثدورة  ، وقد أكد هذا التوجه التصدري  الدذي أطلقدهيران في سياستها تجاه فلسطينإل الخت
يوران أن اايليين رعلو  إاور اإاتيواق بوين اليلاوطينيين و  لو "... أن  رر حال توصول إ:عندما قدال

 .(3)"... تدعم هذا اوتياق بالوقوف ورا  رلاطين
يددران ومددع فشددل وسدداطة ياسددر عرفددات ، وفددت  العددراق ابوابدده فددي وقدد  الحددرب بددين العددراق وا 

، ومدع ب االجتيداح االسدرائيلي للبندانالتلسطينية التي خرجدت مدن بيدروت عقدأمام من مة التحرير 

                                                           
ت  يتز عععععررا  ععععع م: متععععع – www.moqatel.com: تعععععرح نلععععع"  يتعععععم  ط) عمتعععععيث ه نلععععع"    عععععم  يتقععععع  ي  يت عععععم ت عععععر ي  يتعععععدمر    عععععم ين  -(1)

22/03/2015  )      
     ( 2015/ 20/03متت  يتز ررا   م:  - d.nethttp://alrase ترح نل"  يتم  ط:)أسر ة شير اع تالنك   م ن  ريتقضقة  يتالسطق قةع  -(2)

جععذمررر ىل  يتديععم ع إة ت ععر ا  تيم ععم فلسععط   ععم  يت هععم  ختصععرر عمكععة  ملقرم ععة   سععال قة مرععي حمكععة  سععال قة مب قعع محععرس حيكةةا حسةةاس: -)*(
 يتقعع  ي  يتلالسععطق ق   يتععت  نتربهتععر  يتعع بم  يتتععررخيي م  ىل  سععرت    فلسععط إنععة   خعع  ن  ملسععل  هتععدا  عمكععة  ععر نور سععال قة  ععمتدط  ؤسسععهر فكم 

م  أننعم: سعلو" نعدنرن موعدع   قعف يتعدم   يت م قعة  عم  ععم   يت م ققعة  1987/  12/  2محد  رس    أرذه  عمكة    رصوتهر  يتقدس مأسس
   192ع ص: 2011ع 01ع  جمللد 03ع  اد  ع  يت د  مجلا آداب ذي قار   م نقةع  –

 آلر   ح   قضقة  يتدنج  يت سكما  يتذا قد تعه  سعم سقل إل عم ن   حمهبعر  ع   يت عم   فقعد أمضع  رعرمشي رفسع جرين   مقتهعر سعدك ت ختلا  -)**(
  لق ن  م ر قرسال: 450 ملر  ىل أن  سم سقل كرنت  د  ة إل م ن  دلغ  م إ م ن      إىل إ سم سقل  تقدمي  ف ة  يتسالح رذه ققرم 
حعد جلسعرته أخعذ   سعلية  عم  سعم سقل أ لعس  يتعدفر    نلع"    عم ين    م ن كرنت تطريتك  قدر  عم  ملعر    عذ نهعد  يتشعره يتعذيتك قعمر إن إ    

سععم سقل   تلععك  يتاععرتا   أننععم: موععد ندععد  يتععممحم  عع نس إ ععم ن م إر     خععميت مجعع   نالقععة خاقععة  عع   قر ععل    عع       م نقععة       ق وععر تيكععد  آل
   67ع ص: 2010  (ع ع  يتك  تع )  مجلا دراسات اقليسيااع سقرسة   م ن  خلررجقة  دره  سم سقلع  يت دقد

   185ع ص:  ملمج  ناسهسلو" ندنرن مودع  -(3)

http://www.moqatel.com/openchare/Behoth/sasia2/DocIraq/sec05.doc-c4-htm
http://alrased.net-/
http://alrased.net-/
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كاندددت قدددد بددددأت االنتقدددادات االيرانيدددة للسياسدددة مدددة التحريدددر التلسدددطينية السدددلمية، بددددأ مسددديرة من 
 . (1ثالتلسطينية

، م1982وما إن غادر التدائيون التلسطينيون بيروت على إثر االجتياح االسدرائيلي للبندان 
بمجددددزرة فضدددديعة فددددي المخيمددددات  (*ثأمددددل الشدددديعية ةحتددددى قامددددت حركدددد م1985تي عددددام ولددددم يددددأ
أسددددعد بيددددوض ام الشددددي  "، ومددددع اسددددتمرار المجددددازر قددددطينية ببيددددروت اسددددتمرت شددددهرا كددددامالً التلسدددد

وطلبدددوا مدددن  م1986لدددى طهدددران فدددي " بالدددذهاب إالشدددي  "غدددازي عبدددد القدددادر الحسدددينيالتميمدددي" و 
، لدى نائبده ثالمنت دري( الدذي أصددر فتدوى تسدتنكر المدذاب لكنه رفض، فتوجهدوا إ الختميني التدخل

 .(2ثولكن الختميني غضب منه لتجاوزه وكان ذلك أحد أسباب عزله من نيابة الختميني
، ألنهددا تلددم أن حمددا  مددا  فددي البدايددة وحتددى سددنوات قريبددةلددم ترحددب ايددران بالعالقددة مددع ح

، ومدن هندا نجدد مداحركة سنية تتبع لجماعة االخوان المسلمين وأن حما  لها خلتيدة سدلتية نوعدا 
 يددران وحمددا  هددي أكثددر تعقيدددًا، إذ  كيدد  اسددتطاعت المصددادفة أن تجمددع متاجئددةاالوصددال بددين إ

 .(3ثغير مسبوقة بين حركة فلسطين اسالمية سنية ودولة دينية شيعية فارسية ؟
يددران هددو تشددكيل أحددال  وهددو مددا لددم تقبلدده حمددا  لهددد  مددن الدددعم المددالي االيرانددي إلإن ا

، رغددم أن حمددا  أكدددت فددي عدددة مددرات أن التشددكيل رغددم علمهددا بددأن ال يوجددد مددال بدددون مقابددل
، ومددن جهددة أخددرى تؤكددد ي مسدداهمات فيددهشددعبيًا بامتيدداز، ولددم يكددن إليددران ألمددالي كددان ومددازال ا
 .(4ثتتخلى عن ما تسميه دعمها لتلسطين وتحديدًا حركة حما نها لن يران أإ

                                                           
    مج  سر  أن ر أ   بهع  جلوه ر ة   سال قة مقضقة فلسط ع  -(1)

م م يتععت ت ععر ا  1974م مرععي متعععل  جل ععرح  يت سععكما عمكععة  وععمم    يتععت أسسععهر   سعع"  يتصععدر    1975مقععد تيسسععت    حيكةةا أمةةا: -)*(
أ ل ري  ختصرر يتع: أفع     ملقرم عة  يتلد رنقعةع م عر يتدعث   سع"  يتصعدر أن ت كعم يتل جع    يتالسعطقر   اقم    مكزرر  جل     يتلد رينع م حبق   أكرب يتل

 عحقققعة حععز   هللم  ي شع  جمةععة    ملخقوعر   يتالسعطق قة  أننعم: ر يعك  يتسعمجرينع  1988 -م 1985مقعد قعرم أتدرنعه نعرم   جل ع    يتلد عرينع
 ( 13/03/2015 متت  يتز ررا   م: -  http://www.way2sunnah.com ترح نل"  مل ق : )
    مج  سر   م ن  ريتقضقة  يتالسطق قةع إأسر ة شير اع تالنك  -(2)

ع مجلةةا دراسةةات  لتةة ينيا يت القععة   سععرت تقجقة  عع   جلوه ر ععة   سععال قة     ععم ن محمكععة محععرس   سععال قةع ندععد  عوقععد  يت قععد  مل سعع اع  -(3)
  03ع ص: 2009ع 10 رر  ع  يت د   إل
متعت  يتز عررا  ع م:  - http://www.alzaytouna.net تعرح نلع"  يتعم  ط:)  م ن ص    مردع ط  يت القعر عإرس م ندنرن أ   نر مع مح -(4)

23/03/2015 )  

http://www.way2sunnah.com/
http://www.alzaytouna.net/permalink/23740.html
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، علدى الخصدوؤيران للقضية التلسدطينية عمومدًا وحمدا  وبين تضارب اآلرا  حول دعم إ
ال يمدددوت إ إال أنددده ال "سدددرائيلا  و مريكدددا ت ألالمدددو يدددران لشدددعارات "ة األمدددر رغدددم رفدددع إحقيقدددتختتدددي 

 .الشعب التلسطيني
 : يلي يران وحما  إلى مابين إ رتباطيؤ دوافع اإليمكن تلخو 

 .ةن رة حما  للقضية التلسطينية كونها قضية المسلمين كاف  -1
 .وأخالقي اتجاه القضية التلسطينيةديني  الدعم االيراني كونها تراه واجب قبول حما   -2
هددات االسددالمية المشددتركة يددران التحددال  مددع حمددا  هددو ورقددة جديدددة بحكددم التوجكمددا تددرى إ  -3

 .(1ث، والموق  المشترك من الدور األمريكي في المنطقة من ناحية أخرىمن ناحية

 ."حزب اهللو "يران ل: دعم إالثانرالمطلب 

، ولكندده دخددل معتددرك السياسددة فددي عددام م1982تأسدد  حددزب اهلل الشدديعي فددي لبنددان عددام 
 " الشددديعية اللبنانيدددة التدددي أسسدددهاحركدددة أمدددلد ولدددد هدددذا الحدددزب مدددن رحدددم مدددن رحدددم "، وقدددم1985

، وقدددد سدددبق الوجدددود التن يمدددي لحدددزب اهلل وجدددود فكدددري (2ثيدددرانالمدعومدددة مدددن إ (*ثموسدددى الصددددر

                                                           
متعت  يتز ععررا  عع م:  -ttp://www.dohainstitute.orgh: ط تعرح نلعع"  يتععم  )أ عر  سعع د يم عكع  يتتععز م   ععم ن  ريتقضعقة  يتالسععطق قةع  -(1)

20/03/2015 ) 
مرععم   ععم جر  ععة بهععم ن  ععم كلقععة  عقعع   م  قتصععر  م يتسقرسععةع مقععد حصععل نلعع" يتقععك   م1928م ن نععرم إ ميتععد   قععج  عع موسةةى الرةةدر: -)*(

نلوععر  جدععل نر ععل  يتععذا  يتععذ م  يتتيقعع    ععدالط  يتدميتععة حععد رعع  أ م نع أ ععر جععده ندععد  عسعع   يت ععر لي   ععرم مكععرن م يتععده أحععد  يتم  ععر   ملدرركععة     عع
د  تععزم   ععم  يتصععا  ة  يتقسععرندم    تمشععق   ملععذرك  يتشععق ي     ععم نع مكععرن   سعع"  يتصععدر  ععمتدط   صععلة  صععررما  عع   خل وقععرع فععر م  خل وقععر أمحعع

يتد عرن نعرم  د  خل وقعر   قعجع من عد ر قعدم  ىلتتلوعذ نلع"  ع خت  يتصدر  تزم   م حاقدا  خلوقر كور  ذكم أن  يتصدرأ  ت أخت  يتصدرع م  م 
 25د رنقةع مقد  ختا"   س"  يتصدر   د ز ررته  ىل يتقدقر  يتت أنل ت أنه يعر ر أر ضعقهر   لس ةع محصل نل"  جل سقة  يت 30م كرن نومه 1985
ع   ر  يتكتعععر   أمر    عمكعععة  يتسقرسعععقة  يتشعععق قة   يتد عععرنقعععم  ا   –حقققعععة  ملقرم عععة م ما  نهعععم   عععدرر  أننعععم: ندعععد  ملععع  ج شعععاق ع  1978 م  

   75ع ص:2001ع 2 يت م ع   م ع ط

ت  يتز عععععررا  ععععع م: متععععع -http://ar.islamway.net:  تعععععرح نلععععع"  يتعععععم  ط)ت عععععما نعععععم حعععععز   هلل  يتلد عععععرين     ع ذ  موعععععد  يتعععععرب كع  عععععر -(2)
26/03/2015 ) 

http://www.dohainstitute.org-/
http://ar.islamway.net-/
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مينددي دافعددًا قويددًا لنمددو  م1979يددران عددام وكددان قيددام الثددورة االسددالمية فددي إ ،يوعقائددد بقيددادة الخت
 .(1ثالحزب وذلك لالرتباط المذهب السياسي والديني بين الطرفين

االسدرائيلي لدذي عسدكرية االحدتالل عليها طابع المقاومة الوتأس  الحزب في  رو  يغلب 
، فمدددع تصددداعد التوغدددل االسدددرائيلي بغيدددة مطددداردة ياسدددر عرفدددات م1982اح لبندددان فدددي عدددام يدددجتا

، وانقسددام حركددة أمددل لددى خارجهددالمسددلحة مددن جنددوب لبنددان إوقيددادة فددت  والمليشدديات التلسددطينية ا
حركددددة أمددددل يقددددوده عبددددا  الموسددددوي وشددددكل " ديندددديلددددى جندددداح علمدددداني يقددددود نبيدددده بددددّري وجندددداح إ

ت تدم اعتمداده االسدم الثابد م1984وفدي عدام  حدزب اهلل "" لدىاإلسالمية " التي تحولت فيما بعدد إ
، الدذي جدا  بعندوان ثمدن نحدن ومدا البيدان التأسيسدياهلل حدزب أصدر  م1985، وفي عام للحزب

وأااوت  نصر اهلل طليعتهوا رور إيوران،إننا أبنا  أّمة حزب اهلل التر "...:وجا  فيدههي هويتنا؟( 
عادلوة  ،حريموة ،دولة اإاالم المررزّيوة رور العوالم... نلتوزم بونوامر قيوادر واحودر من جديد نوار

تتمّثل بالولر اليقي  الجوامع للمورااط، وتتجاود حاضوراإل باإموام المواوو  الخمينور ميّجور ثوورر 
 .(2)..".المالمين وباعث نهضتهم المجيدر

وهدو يعتبدر المؤسد   (*ث"حسدن نصدر اهلل"وعن توجهات الحزب كما جا  على لسان الشدي  
، ويساهم مع بقية القوى السياسية اللبنانية في إقامدة هتم بمصير ومستقبل لبنانفهو ي لهذا الحزب

ن، كما يهدتم بالقضدايا العربيدة قامة دولة اسالمية في لبناإلى إ وحرية، ويهد مجتمع أكثر عدالة 

                                                           
 ( 26/03/2015متت  يتز ررا   م:  ، http://www.yabeyrouth.com: ترح نل"  يتم  ط)ع  لف حز   هللع   ق   ر   م  -(1)
متعت  - http://www.alrashead.net: ح نلع"  يتعم  طر  تع ) يسرن  يت زا ع حز   هلل  م  علج    د  يت جي  ىل  يت  ق   يتسقرسيع -(2)

 ( 13/03/2015 يتز ررا   م: 
يتقكوععل  ر سععته  يتد  قععة م 1976مع سععرفم يتل جععف    يت ععم   1960م  أ 21ممي نصععم  هلل ميتععد   : رعع  حسععم ندععد  يتكععحتةةن ررةةي اه -)*(

نضع      ملكتعك  يتسقرسعي   ض  حي ص ر  لد رنع منع   سعؤم  سقرسعقر نعم  قلعقج  يتدقعر  م     حمكة أ ل    لدا  يتدرزمر ةر ركع من   سؤم 
ا  ملمكز ععة م  م   نضعع      يتققععر 1985ن  ناصععل نععم  عمكععة يتق ضععج  ىل حععز   هلل منعع   سععؤم  نععم  عع م  نععرم أمع    ععر يتدععث 1982نععرم 

  ت عما ع  عرذندرس  مل س ا  أننم: مود  يتعرب كم م خ       نرم نل"  عز   ثم  يتقر        يت رم  يتسر   1987  قئة  يتت اقذ ة يتليز  نلج 
   ( 26/03/2015متت  يتز ررا   م:  - http://ar.islamway.net:  ترح نل"  يتم  ط)  عنم حز   هلل     م ن    

http://www.yabeyrouth.com/pages/index1616.htm#top
http://www.alrashead.net/index.php?partd=18&derid=785
http://ar.islamway.net/article/15757/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A
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، وأنه حركة مقاومة اسالمية ضد االحتالل االسدرائيلي (1ثاالسالمية وبخاصة القضية التلسطينيةو 
، وقددد زادت شددعبية حددزب اهلل بددين يددر المقدسددات االسددالمية فددي فلسددطينللبنددان ورفددع شددعارات تحر 

هددا  الحدزب يران، أمدا أسانية بدعم من حكومة إنة وا  النا  بسبب ما قدمه من خدمات اجتماعي
، ومحاولدة وجدود الشديعي الددائم فدي هدذه البلدد: نشر التشيع فدي لبندان والحتدا  علدى الالختية فهي
لدددى العدددالم ى منافدددذ القدددوة وتهيئدددة مدددواط  قددددم إيدددران وهدددذا جدددز  مدددن تصددددير الثدددورة إالسددديطرة علددد
 . (2ثاالسالمية

لبنداني شديعة فدي الجندوب اللقد كانت حركة أمل تتناف  مع حزب اهلل علدى منداطق تجمدع ال
، ومددن ثمددة بدددأ الصددراع بينهمددا وانتهددى األمددر بمعركددة سدداخنة سددحق فيهددا حددزب اهلل حركددة والبقدداع

ادة  لددددى حددددزب اهلل تحددددت القيددددمددددن أفددددراد الحركددددة إ %90وتحددددول أكثددددر مددددن  م1988أمددددل عددددام 
، وخرجدت بدذلك حركددة أمدل ومدن الن ددام العسدكري وأصدبحت حركددة االيرانيدة ومدعومدة مدن سددوريا

يته شددهرة مبكددرة فددي العددالم أكسددات الناجحددة التددي قددام بهددا الحددزب و وكانددت أولددى العمليدد. (3ثسياسدية
، وقد استرت على قتدل م1983، قيامه بنس  مقر القوات االمريكية والترنسية في أكتوبر العربي

 .(4ثجندي أمريكي وفرنسي(300)

بدل إنهدا ارسدلت الدى سدوريا  ،م هذا الكيدان الجديدد ثحدزب اهلل(يران بقوة في دعوقد شاركت إ
جندددي مددن الحددر  الثددوري االيرانددي لتدددريب عناصددر حددزب  (1500)لددى البقدداع فددي لبنددانومنهددا إ

... وبددذلك حصددلت هددذه الحركددة مددا يكتيدده مددن طاقددات ماليددة وعسددكريةاهلل علددى السددالح وإلمددداده ب

                                                           
 -http://www.dhiqar.net تعرح نلع"  يتعم  ط: )   رسمع  رري   رد ا  مل ل ة مي   مل ل ة يتتيسقس حز   هلل   يتد رنع   يتمفق  أ -(1)

  ( 26/03/2015متت  يتز ررا   م: 
  32ع 31ع   ر  مل هر ع )   (ع )  س(ع ص: حقققة حز   هلل  يتشق يأ   فمترن عر   م فمترن  عررثي ع  -(2)
    مج  سر  ر يك  يتسمجرينع حقققة حز   هللع  -(3)
   85ع ص: 2008ع   ر  يت هرر يتل شمع   م ع نم   حز   م يتدميتة   يتد رنمتقج ضررمع  -(4)

http://www.dhiqar.net/MakalatL/MK-AboYaser04-10-09.htm
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يدرانالوليدة على تأييد دولتين  وريا تددعم حركدة أمدل ، بينمدا  لدت سدكبيدرتين فدي المنطقدة سدوريا وا 
 .(1ثفي نت  الوقت

اهلل فددي جميددع أنحددا   مكانددات الدولددة مددن أجددل دعددم شددبكة حددزبيددران العديددد مددن إوتسددخر إ
يدران وتنتشدر فدروع الحدزب فدي كثيدر مدن اعتقاده بوجوب تصدير الثدورة خدارن إ، انطالقا من العالم

...إلد  ولكنهدا تتتداوت مدن  ،البحدرينلك السعودية، اليمن، الكويت، والعراق وكذالدول أولها لبنان 
 .(2ثحيث قوتها وتأثيرها في محيطها الداخلي والخارجي

مددلددى التبرعددات و مددن إيددران إضددافة إ ن حددزب اهلل تلقددى دعمددًا ماديدداً كمددا أ   التددي أمددوال الخت
يرانددي لحددزب اهلل عالمددي االاإليتلقاهددا الحددزب مددن مناصددريه، والدددعم المددالي السياسددي والعسددكري و 

ن كان يصعب تحديد حجمهواض   ايرانيدة عديددة تعمدل فدي حدزب  ، وهناك جهاتال لب  فيه، وا 
، سددالمي، ووزارة الداخليددةمؤسسددة الشددهيد، وزارة االرشدداد اإل لحددر  الثددوري، وزارة الخارجيددة،: ااهلل
مليدون  (100)بدين لى أن حزب اهلل يتلقى ما، وتشير التقديرات إ(3ثاالستخباراتيةمنية جهزة األاألو 
 .(4ثضافية من سوريامليون دوالر سنويًا من إيران ومصادر إ (200)لى إ

يددران حددزب اهلل بالسددالح المناسددب والمالئددم ل ددرو  وطبيعددة أرضدده حيددث يملددك كمددا تدددعم إ
"، وهددي كاتيوشددايددران منهددا صددواري  "اه مددن إألدد  صدداروو تلقدد (15–10)الحددزب مددا يقددارب مددن

له مددن الحددر  الثددوري الددذي وفددد مددن منددي تددم تشددكيجهدداز أ ، كمددا يملددكالسددالح التقليدددي للحددزب
الدددذي يملكددده حدددزب اهلل ن التعدددداد العسدددكري بعدددض المصدددادر إلدددى أ ، وتشددديرم1982يدددران عدددام إ

                                                           
   08ع 07ع ص: 2007ع   ر  يت ارينع  يتقررماع    ترر خ أس      م فرت     فضي  يتم جز   هلل سقد حس   يت رفرع  -(1)
  344ع ص:  2007ع   ر  يتشمم ع  يتقررماع  هلل     مسقط  يتق ر  حز أمحد فهويع  -(2)
متععععت  يتز ععععررا  عععع م:  -http://www.aljazeera.net تععععرح نلعععع"  يتععععم  ط: )  يتدر سععععر  م يتديعععع ثع حععععز   هلل حقععععرس  مأ  ععععر عرقئععععة  -(3)

26/03/2015 )  
    34ع ص: 1995(ع ع )   (ع )   مجلا الشياعيسرن نزاع حز   هلل ع  -(4)
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حيدددث  هدددر  م1985شددكل خطدددرًا علددى الوجدددود االسددرائيلي فدددي لبنددان ممدددا جددّره لالنسدددحاب عددام 
 .(1ثاللبناني داخل المجتمع االسرائيلي تيار شعبي قوى يطالب باالنسحاب من المستنقع

لسددددالح دون بقيددددة ، بددددل امتالكدددده انددددانيمتلكهددددا حددددزب اهلل فددددي لبن القددددوى العسددددكرية التددددي إ
ب سياسدددته االمدددر ، فدددرض الحدددز يدددرانلدددى المدددال الدددذي تغدقددده عليددده إ، اضدددافة إالتن يمدددات األخدددرى

دعا اتده مدن أن خدام السالح ضدد معارضديه خالفدًا إل، وأصب  ال يتورع من استلبنانالواقع على 
 سرائيلية.اإل للمقاومة فقط وحماية لبنان من الغاراتاستخدام 

 .الدولية بعاديران وال: إالمبحث الثالث

بالعددداوة تي تتميددز مريكددا واالتحدداد السدوفيلع يمتدين ألقدد كانددت العالقدات االيرانيددة بالدددولتين ا
المبدددأ  د كانددت المصددلحة هددي سدديدة الموقدد  و ، فقددة والتددوتر واالضددطراب مددن جهددة أخددرىمددن جهدد

 مريكدددان بهددداتين الددددولتين الع يمتدددين، فقدددد كدددان كدددل مدددن أاإيدددر  الثابدددت فدددي العالقدددة التدددي جمعدددت
 .الدفاع على مصالحهما في المنطقة جلسايران الوضع من أي يت االتحاد السوفيتو 

 .الوويات المتحدر اومريريةيران و إ: المطلب اوول

كيددة غددراض االمريفاعددل لخدمددة األ يددران فددي عقددد السددبعينيات بقيامهددا بدددورٍ تميددزت سياسددة إ
يحقددق مصددالحها  ي مددع الواليددات المتحدددة االمريكيددةن تحالتهددا االسددتراتيجدراكهددا بددأانطالقددا مددن إ
ية فددي ذلدددك العقددد تمثدددل يددران الشاهنشددداهتي، وكاندددت إاعدددها عدددن دائددرة التدددأثير السددوفياالقليميددة بب
الشداه يعدي  كانكثر فاعلية بالنسبة للواليات المتحدة االمريكية لتحقيق تلك االغراض و الوسيلة األ

                                                           
 –137ع ص: 2002 ع  ملمكععز  يتلد ععرين يتلدر سععر ع  عع م ع  حععز    يتسقرسععقة   يتد ععرن حععدم   ةقم بقععة    يتتجم ععة  عز قععة فم ععد  خلععرزنع  -(1)
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من خالل عالقته بالواليدات المتحددة أهميدة المنطقدة التدي كاندت تمثدل مركدز الجاذبيدة االقتصدادية 
 .(1ثالنتط في العالم من خالل توفرها على كميات كبيرة من

، ومجدددي  امدددت فدددي إيدددران بالن دددام الشاهنشددداهيطاحدددت الثدددورة االسدددالمية التدددي قوعنددددما أ
، نتكاسدةت المتحدة االمريكية إلى االواليااالستراتيجية بين ايران و  السلطة الدينية تعرضت العالقة

 .(2ثنها مأساةليه تلك العالقة إلى إوتصتت ما  لت إ حتى

مينددي ومنددذوا ر مددن خطاباتدده ، فددي كثيددالواليددات المتحدددة االمريكيددة اليددوم االول سددتهد  الخت
أيهوووا الموووعوب اواوووالمية الماتضوووعية التووور "...:وتصدددريحاته المتشدددددة، حيدددث قدددال فدددي أحددددها

لووو  الوويوووات المتحووودر ة لاووويطرر الوووذين يقووودمون مقووودراترم إتخضوووع بالدهوووا اواوووالمية الغاليووو
ميندددي مدددن خدددالل خطاباتددده ، واسدددتمر الخ..."صوووعبةمجانووواإل بينموووا تعيموووون معيموووة  اومريريوووة
تدي تحديد شكل سياسة الثورة االسدالمية فدي تعاملهدا مدع الواليدات المتحددة االميركيدة الوتوجيهاته ب

 :(4ث، وذلك من خالل الخطوات التي اتخذها الختميني(3ث((أطلقت عليها ثثالشيطان االكبر

 مريكا.مع ألدبلوماسية واالقتصادية كافة قطع العالقات ا  -1
 .معها ووق  ضخه لهاغا  عقود الخاصة بالنتط الموقعة لإ  -2
 .  مع الواليات المتحدة االمريكيةتعديل صتقات التسلي  -3
 .شرطة االمريكية في الخليج العربيالرفض التام للعب دور رجل ال  -4
يتماشدددى مدددع  ، بمددداجنبدددي عامدددة ولدددي  االمريكددي فقدددطاأل عددادة تقيددديم كافدددة أوجددده االسددتثمارإ  -5

 .مصلحة الشعب االيراني

                                                           
ععع مجلا جساعا تكيية  للبلةوا اللاروريةا والتياسةياع 1979-1977سة    م كقة  دره   م ن  يتشرر شررقة رقر فد أمحد أ قر  يت رينع  يتس -(1)

   146ع ص: 2003ع 9 (  يت د  )  
لععقل  يت ععم ع  يتدصععماع ع  مكععز  ر سععر   خل1979 – 1941لععقل  يت ععم  أثمرععر    خل يت القععر     م نقععة    م كقععة م موععد مصععاي أ عع    الععيع  -(2)

  70ع ص: 1982
  96ع 95ع ص: 2005 يتكتكع  يتقررماع ع   ر نرا :  تر  ة يتلسقرسة  خلررجقة    م كقة م كر م يت راأ يتسقد     شليبع  -(3)
  85- 83ع ص: 1980ع  مكز  يت قل يتإلنالمع  يتقررماع 1979 آلثرر   سرت تقجقة يتع را   م ن حس  نديل ندد  يتلطقفع  -(4)
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مريكيدة، جدا ت اه تأشديرة لددخول األرض األحتجان على القرار االمريكدي علدى مدن  الشدوكا
، عنددددما هددداجم فدددي التدددوتر بدددين البلددددين رزبدددوالتدددي كاندددت الحددددث األ فددديزمدددة الرهدددائن االمريكيدددة أ

واسدتمرت هدذه االزمدة  م1979نورمبر  04الطلبة االيرانيون مبنى الستارة االمريكية بطهران في 
 .(1ثيوماً  (444)

ن عمليددة اقتحددام السددتارة قددد تددم بمنتهددى السددهولة وذالددك عددن طريددق عميددل جهدداز والغريددب أ
تصلت بده حكومدة " الذي ا"الحركي حاف  سمهالسافاك( داخل الستارة وكان االمخابرات اإليراني ث

م رجالهدددا خدددرائط للمكدددان ومعلومدددات عدددن مواقدددع الحدددر  ونقددداط الثدددورة سدددرًا وأعطتددده األمدددان، فسدددلّ 
 .(2ثللضع  في عملية تأمين الستارة

رهينددددة مددددن  (36)مو تددددا أمريكيددددا كرهددددائن لددددديهم و (61)حتجددددازاقتحددددام السددددتارة تددددم افددددور 
جنسدديات أخددرى تددم إطددالق سددراحهم، وأعددن الخمينددي أندده سدديعامل الرهددائن معاملددة الجواسددي  فددي 

 .(3ثحالة عدم تسليم الشاه للحكومة اإليرانية لمحاكمته
واسددتمر فددي تابعددة الجهددود  نقدداذ الرهددائن، إلالتدددخل العسددكري ((j-Carterثثرفددض كددارتر

اعضددا   (05)التددي قامددت التددي قامددت بتشددكيل لجنددة مددن، مددم المتحدددةالدوليددة التددي تمثلددت فددي اال
، ثددم شددكلت من مددة التحريددر سددافرت إليددران، لكنهددا لددم تددتمكن مددن مقابلددة الرهددائن أو حتددى رؤيددتهم

 .(4ثيران اعتذرت" ممثل الرئي  ياسر عرفات ولكن إ التلسطينية وفدًا برئاسة "سيعد صابغ
، وقدددام لدددى الخيدددار العسدددكريكدددارتر إة توجددده وبعدددد فشدددل الخيدددار الدبلوماسدددي فدددي حدددل األزمددد

فشددددلت بسددددب ، ولكددددن هددددذه العمليددددة ((زرق))الضووووو  ال بددددالتخطيط لحملددددة عسددددكرية سددددرية باسددددم 

                                                           
   219ع ص:  صدر سر  أ ر   يتسدكيع  -(1)
  160ع ص:  مج  سر  ر فد أمحد أ قر  يت رينع  -(2)
  162ع ص: 1994ع   ر أ    جملد يتلطدرنةع  يتقررماع   آسقر  يت سط" مإ م ن  ملسلو ن صطا" ر ضرنع  -(3)
   163ع ص:  ملمج  ناسهر فد أمحد أ قر  يت رينع  -(4)
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مددريكيين شدداركوا فددي ضددباط أ (08)كمددا تسددببت فددي مقتددل  ،ل  نددذاك ددرو  جويددة قاسددية كمددا قيدد
 :(1ثمريكافي الوضع الداخلي ألالعملية وقد أفرز فشل العملية تطورات 

م سددتقالته وذلددك احتجاجددًا عددن عدددعددن ا خارجيددة االمريكيددة " سدديرو  فددان "وزيددر العددالن إ -1
 .بالغ كارتر له عن هذه العمليةإ
ر ومدن ثدم تهام ريغان بعقد صتقة مع الختميني إلطالة مدة احتجاز الرهائن حتدى يسدقط كدارتإ -2

 .يتوز بمعركة االنتخابات

ح الرهددائن وفددي نتدد  الوقددت قدددمت اسددتمرت االتصدداالت االمريكيددة االيرانيددة إلطددالق سددراو 
فدددرض  لغدددرض م1981دياووومبر 13مدددن فدددي تحددددة االمريكيدددة مشدددروعًا لمجلددد  األالواليدددات الم

وهددذا مدا رفضده االتحدداد السدوفيتي واعتبدره شددكال مدن اشددكال  يدرانعقوبدات دوليدة اقتصددادية علدى إ
 .(2ثالصراع االمريكي السوفيتي في المنطقة

، تدم الوصدول من االدارة االمريكيدة لحدل األزمدةد صراعات دبلوماسية ومحاوالت عديدة وبع
والمعروفددددة باتتاقيددددة  م1981دياوووومبر 19يكيددددة االيرانيددددة فددددي لددددى التوقيددددع علددددى االتتاقيددددة االمر إ

 :(3ثالجزائر والتي بموجبها تم االتتاق على

 .قبل الواليات المتحدة االمريكية التدخل في شؤون ايران الداخلية منعدم   -1
 .عل األرصدة االيرانية في بنوكها رفع التجميد االمريكي  -2
 .م1981ديامبر  13يران في   الحصار االقتصادي المتروض على إنهاإ  -3
 .االمريكيين المحتجزين لدى إيران طالق سراحإ  -4

                                                           
ع ص: 1997سعرت تقجقةع أ ع  ظعيبع ع  مكعز    عرر   يتلدر سعر  م يتديع ث    يتسقرسعة    م كقعة     طقعة  خللعقل  يت عم يتد ك يتم  ل  اقلدع  -(1)

13  
ع ص: 1996ع 83ع  يتك  عتع  يت عد  مجلةا الللةيو والجزيةية البي يةاندد  هلل  يت رتاع أ م  خللقل  يت م :  ر سة     سدر  م مل طقر ع  -(2)

235   
  166ع ص:  مج  سر  ر فد أمحد أ قر  يت رينع  -(3)
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موقد   – اهريدا –االيرانية فقدد كدان مدن البدايدة –موق  األمريكي من الحرب العراقيةأما ال
المنطقدددة مدددن ناحيدددة اخدددرى أن تتصدددل بالددددولتين لكدددي تبقدددى ذات تدددأثير فدددي ، ولكدددن حاولدددت حيددداد

عددن تبنيهددا  م1980اووبتمبر  13، رغددم اعددالن االدارة االمريكيددة فددي المهمددة بالنسددبة لمصددالحها
 .(1ثالحياد

اتسم بدالتخو  مدن امكانيدة احدراز  طرأ تحول في الموق  االمريكي م1982ولكن في عام 
، وقددد صددرح وزيددر الهجددوم المضدداد للقددوات االيرانيددة يددران االنتصددار علددى الجبهددة العراقيددة نتيجددةإ
أن انتصوووارا عاوووررياإل "...: ((Caspar Weinberger" ثثلددددفاع االمريكدددي " كاسدددبر واينبرغدددرا

 .(2)لن يرون رر مصلحة الوويات المتحدر ..." ،تحرزه ايران عل  العراق نيمرن أ
يدران فدي الئحدة بددرن إ م 1984نوورمبر  23ولذلك أعلدت الواليدات المتحددة االمريكيدة فدي 

لدى إ اقبدةالدول الراعيدة لررهداب وفرضدت مر  طلقدت عليهدا أو ، يدرانعلدى االسدتيراد التصددير مدن وا 
 Drying theثثيددددددددران إلي عمليددددددددة التجتيدددددددد  مصددددددددادر السددددددددالح أ((Stanch-ثثسددددددددتانجعملية

Sources of arms to Iran يددران باألسددلحة الكيمياويددة ((، وفددي نتدد  الوقددت قامددت بدددعم إ
 .(3ثيرانمالها ضد إعالست

ة فددي مجددال قطدداع الغيددار يددران بحاجددة شددديدة للمسدداعدة االمريكيددومددن جهددة أخددرى كانددت إ
، ولكددن الواليددات المتحدددة االمريكيددة (أمريكدداً تسددليحًا هددد الشدداه تسددليحها منددذ ع فقددد كددانالعسددكري ث

يددران طرقددًا لكت إعندددما سدد م1986امتنعددت عددن تقددديم الدددعم وفرضددت عليهددا حصددار حتددى عددام 
، حيددث مريكيددةت قطددع الغيددار واألسددلحة األمددن أجددل الحصددول علددى صددتقا –غيددر رسددمية-أخددرى

مددريكيين تدددعمها فددي لبنددان باختطددا  رهددائن أ يددران ومددن خددالل الحركددات االسددالمية التدديقامددت إ
، وتددم سددلحة الالزمددة للحددربالدددول علددى األوفرنسدديين ومحاولددة فددك طددوق الحصددار ومسدداومة تلددك 

                                                           
   42ع ص: 1988ع 47ع  رر سع  يت د  مجلا السنار رزن   رنقل ر ضرينع  يت   ر   ملتيدا    م كقة م عم   يت م ققة    م نقةع  -(1)
   134ع ص: 1986ع 85ع  يتقررماع  يت د  مجلا التياسا الدولياندقه   صاهرينع    قر   عم   يت م ققة    م نقةع  -(2)
ع تمععة:   ع     ع  ع  يتعد ر  يت م قععة حلعف  ملصعررت  ملشعرتكة م يتت ععر ال   يتسعم ة  ع   سعم سقل م  عم ن م يت   عر   ملتيععدا    م كقعةتم تعر  عررزاع  -(3)

   165ع ص: 2008يتل ل مع   م ع 
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يدددران (( أو ثث إسدددم ثث فضددديحة إيدددران غيدددت قة الصدددواري  السدددرية والتدددي عرفدددت بإفيهدددا ابدددرام صدددت
 .(1ث(( كونترا

شددباك وبلددغ أوجدده فددي فددي ميدداه الخلدديج االقليميددة زاد اإلومددع وجددود ندداقالت الددنتط االمريكيددة 
مدن  م1988جويلية االيرانيين في لى اسقاط طائرة الركاب المدنية ووصل األمر إ م1988عام 

يدران نتسدها فدي عزلدة دوليدة ، وقد وجددت إمدنياً  (290)ستينة حربية امريكية والتي راح ضحيتها 
لددى قبددول قددرار ا إدى بهدد، ممددا أاسددقاط الطددائرة المدنيددةدانددة ولددم تسددتطع اسددتقطاب الددرأي العددام إل

 .(2)م1988وت أ 08ووق  اطالق النار في  (598) مجل  االمن الدولي رقم
جدددال عالقاتهدددا يدددران فدددي مال كبيدددرًا فدددي السياسدددة الخارجيدددة إلوقدددد أعقدددب نهايدددة الحدددرب تحدددو 

 .الدولية واإلقليمية
 يران واوتحاد الاوريتر.المطلب الثانر: إ

، وانطالقدا مدن هدذا االمدر كا الخصم االول لالتحاد السدوفيتيلوال  الشاه االيراني ألمري ن را
لددى ممارسددة السياسددة عه أن ينددتهج سياسددة مسددتقلة واضددطر إفددإن رضددا شدداه بهلددوي لددم يكددن بوسدد

، منددذ نهايددة الحددرب (3ثالمواليددة ألمريكددا مؤكدددا كددل مددرة وجددود الخالفددات بيندده وبددين جدداره الشددمالي
يددران حددركتين االنتصدداليين المعدداديتين إلالثانيددة أصددب  االتحدداد السددوفيتي يكثدد  دعمدده للالعالميددة 

الشديوعي حدزب تدوده " : "، مدع تكثيد  الددعم بكدل اشدكاله لدداقلديم كردسدتانفي كل مدن اذربيجدان و 
 .(4ثااليراني
، فلدددم التحددداد السدددوفيتي فدددي حيدددرة فدددي أمدددرهيدددران وقدددع ابعدددد انتصدددار الثدددورة االسدددالمية فدددي إو 

، فمدن جهدة تأسدي  هدذه الجمهوريدة مدع الجمهوريدة االسدالمية الجديددة كيتيدة التعامدل يعر  بدايدةً 
                                                           

   351ع ص: 2008ع تمعة: خلقل  محد خلقلع   ر  يتارر  ع يتد رنع   م ن  يتع ا  خلاقةتق ا ك فقلع  -(1ث
   220س(ع ص:  ملكتدة  يتدميتقةع  يتقررماع )   ع  م ن م يتق دلة  يت  م ة  يتطو حر     رب ب ر ةنز ر ندد  يتقر رع  -(2)
متعت  يتز عررا  ع م:  - http://www.marefa.org  ترح نل"  يتعم  ط:)  مع1979 يت القر     م نقة  يتس فقتقة   د س ة    ق   مل مفةع -(3)

13/03/2015  ) 
 تعرح نلع" ) ع2012 كتع  م  5ع 12614ع  يتديعم مع  يت عد  جييةدة اببةار الللةيوع 1979ي  يت مفرماع  يت القة  يتممسقة    م نقة   ذ نرج -(4)

 (  25/03/5201متت  يتز ررا   م:  - alkhaleej.com-http://www.akhbar يتم  ط: 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12614/article/52500.html
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، ومدن جهدة أخدرى يكية في السديطرة علدى تلدك المنطقدةقرب الحدود السوفيتية أنهى األحالم االمر 
 .(1ثفقد شكل انتصار الثورة االسالمية في ايران تحديا جديدًا للسوفييت على حدودهم مباشرةً 

-عراقيددددةجدددده االتحدددداد السددددوفيتي وضددددعًا دبلوماسدددديًا شددددديد التعقيددددد عنددددد اندددددالع الحددددرب الوأ
م  ، ووضددعها أمددام خيددارات صددعبة مددن التددزامرارها مأزقددًا للسياسددة السددوفيتية، وأضددا  اسددتااليرانيددة

، أو دعدددم احددددهما علدددى حسددداب اآلخدددر، وقدددد عبدددر الدددرئي  سياسدددة الحيددداد حيدددال طرفدددي الحدددرب
رور  إن النوزاع"...في تصريحه قدال فيده م1980أرتوبر  10السوفيتي ثث ليونيد بريجني  (( في 

  اقتصوواد موودمر ن الوودولتين المتحوواربتين لوون تحصووال اووو  علوو، وأالخلوويج، هووو نووزاع مناوواو 
ل  تغذيوة هوذه الحورب ل محاولة تهدف إالاوريتر ياتنرر رن اوتحاد ، وأوخااار رر الرواح

 .(2)"الزيت عل  النار... وصبّ 
رجدائي بالسددتير السددوفيتي فددي  لتقددى الددوزير االيراندي محمددد علدديأ م1981رييوور   14وفدي 

، والصوومت ن لوون تتغاضوو  عوون القضووية اورغانيووةيووراأن إ..."طهدران حيددث صددرح الددوزير االيرانددي
، وكددان هددذا رسددالة للسددوفييت باسددتعمال القضددية "يووران...علوو  هجوووم العووراق علوو  إالاوووريتر 

لددى جانددب العددراق ويددزوده بالسددالح بددل أن ال يقدد  االتحدداد السددوفييتي إاالفغانيددة كورقددة ضددغط مقا
بدرجة أكبدر ممدا كاندت  ، الن العراق كان يعتمد في تسليحه على االتحاد السوفيتي(3ثسرًا أو علناً 

 .يرانعليه إ
يدران كاندت تضدع االتحداد السدوفيتية بحسدن نيتهدا اتجداه إيدران إال أن إدات وبالرغم من التأكي

اهلل الختميندي هجومدًا حدادًا  ية، وقد شّن  ة مع الواليات المتحدة االمريكيةالسوفيتي في قدم المساوا
، ممددا سدداعد علددى الشدديطان االكبددر اآلخددر((ولقبدده بددد: ثث م1981وت أ 10علددى السددوفييت فددي 

                                                           
 يتععععععععععععم  ط:   تععععععععععععرح نلعععععععععععع")فععععععععععععمح  يتز ععععععععععععرن أ عععععععععععع  شعععععععععععع  ع  يت القععععععععععععر     م نقععععععععععععة  يتممسععععععععععععقة: شععععععععععععم كة حععععععععععععذرا متقععععععععععععز حلععععععععععععف  يتضععععععععععععممراع  -(1)

http://studies.aljazeera.net -  :23/03/2015متت  يتز ررا   م )  

  36ع ص: 1982ع  يتشمكة  يت م ققة يتلطدرنةع  اد  ع    م   قلقوي م عم     خللقلنر م مسم سلورن  يت ر ماع  -(2)
   98ع ص:  مج  سر  ثرسم صرحك ش د   عسرع  -(3)

http://studies.aljazeera.net/files/iranfuturerole/2014/03/201433192635798192.html
http://studies.aljazeera.net/files/iranfuturerole/2014/03/201433192635798192.html
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 م1982 هدددور بدددوادر تحدددول فدددي الموقددد  السدددوفييتي تجددداه الحدددرب وخصوصدددًا مدددع مقددددم عدددام 
 .(1ثوانسحاب القوات العراقية من االراضي االيرانية

التددي كانددت و وقددد أصددّر االتحدداد السددوفيتي علددى انهددا  الحددرب بصدديغة ال غالددب وال مغلددوب 
 :(2ثن، ويرجع هذا الموق  السوفيتي لتخوفه مرغبته منذ بداية الحرب

إليدران فدي العدراق وهدذا مدا  ذا تحقق نصر عسكري إليران سيؤدي بإقامدة ن دام مدواليإ  -1
 .لى خلق مناو معادي لهيؤدي إ

لدى طلدب الحمايدة مدن الواليدات ج إذا تحقق قدد يددفع دول الخلدين ذلك االنتصار إكما أ  -2
   .االتحاد السوفياتييكية وهذا ما ال يرغب به المتحدة االمر 

من الدولي الدداعي لوقد  اطدالق سوفيتيًا بعد رفضها قرار مجل  األيران انتقادًا وقد تلقت إ
ارسدال عزيز عالقات التعاون مع العدراق و ، مما اضطر االتحاد السوفيتي الى تم1982النار في 

 .(3)م1983شاحنات عسكرية تحتوي على صواري  متوسطة المدى الى بغداد في 

، السددديما القدددات االيرانيدددة السدددوفيتية سدددو اً السدددوفيتي ازدادت العهدددذا التقدددارب العراقدددي أمدددام 
بحمدددالت قمدددع ضددد الشددديوعيين فدددي طهدددران  م1983موووا  والحكومدددة االيرانددي فدددي  عندددما قامدددت

واستمرت عمليات القمع واالعتقال على اعضا  "حزب توده " الشديوعي االيراندي بتهمدة التجسد  
االعدداد لمحاولدة النقدالب هدذا مدا اعتدر  بده يتي و ت هامدة لصدال  االتحداد السدوفوتهريدب معلومدا

 .(4ثقادة الحزب بعد اعتقالهم

دبلوماسددديًا سدددوفيتيًا مدددن طهدددران وقدددررت رسدددميا مندددع  (18) كمدددا طدددردت الحكومدددة االيرانيدددة
االمددر الدذي أدى االتحدداد ، م1983موا   04فددي يدران الشدديوعي مدن العمدل داخددل إ "حدزب تدوده"

                                                           
   293ع ص:1988ع 91ع  يتقررماع  يت د  الدوليامجلا التياسا أ رين مو   فهويع  يت القر   يتس فقتقة    م نقة قدل م  د  عم ع  -(1)
   176ع ص:  مج  سر  ثرسم صرحك ش د   عسرع  -(2)
ع 9ع جر  عة  يتدصعما ع  يت عد  مجلةا دراسةات ايياريةافهد  ز رن خز ر  خلز رع  يت القعر     م نقعة  يتسع فقتقة  يتتطع ر    يتم ر عة مآفعر   ملسعتقدلع  -(3)

   39ع ص: 2009
  103ع ص: ناسهمج   ملد   عسرع ثرسم صرحك ش  -(4)



يرانإية في  ة لقيام الجمهورية االسالماالنعكاسات الخارجي                       الفصل الثالث:                
 

 
89 

شديد اللهجة للحكومة االيرانية وكاندت تلدك االشدارة تددل علدى التدوتر لى توجه احتجان السوفيتي إ
 .(1ثالحاد في العالقة االيرانية السوفيتية

زارة السدددديد محمدددد الصدددددر" وهدددو أحددددد أكبدددر المسددددؤولين فددددي و وفدددي  ددددل هدددذا الوضددددع قدددام "
وقددد أوضدد  لدده وزيددر الخددارجي  م1984جويليووة  04لددى موسددكو فددي الخارجيددة االيرانيددة بزيددارة إ

ن المطالدب أثنا  اللقا  بدين الطدرفين أ (*ث((Gromyko Andreiاندريه غروميكو" ثث" تياالسوفي
نبدددوب الغددداز الطبيعدددي   أفغدددان وفدددتيدددران عدددن مسددداعدة الثدددوار األتوقيددد  إالسدددوفيتية تتجسدددد فدددي 

فدران توتر العالقدات بدين البلددين، واإل ه بعدغالقجنوب االتحاد السوفيتي والذي تم إلى المصدر إ
لددى منددع تزويددد يددة كانددت تتركددز حددول دعددوة السددوفيت إ، أمددا المطالددب االيرانعلددى أفددراد حددزب تددوده

 .(2ثالعراق بالسالح

ذ وصدل الدى طهدران وفدد ، إشهدت العالقات السوفيتية االيرانية تحسن م1985وفي مطلع 
الشددددورى شخصددددًا مددددن السياسدددديين والعسددددكريين تلبيددددة لدددددعوة رئددددي  مجلدددد   (12)سددددوفيتي يضددددم

ن نشدا  عددد مدا  ن و ايدر عدادة تسدلي  إاحثدات تناولدت إجريدت مب، حيدث أيراني هاشمي رافسنجانياال
ثددرى تلددك الزيددارة عددن طريددق كوريددا الشددمالية علددى صددواري  يددران إالصددناعات الحربيددة وحصددلت إ

كلدددم عدددن الحددددود  (120)علدددى ضدددرب بغدددداد التدددي تبعدددد سدددوفيتية وكاندددت هدددذه الصدددواري  قدددادرة 
 .(3ثااليرانية

                                                           
  197ع ص: 1988ع 04ع  اد  ع  يت د  مجلا االمن اللوم ع 1982-1979مود كرظج نليع  يت القر     م نقة  يتس فقتقة  -(1)

يتقععدرس   قتصععر  مر دسععة  يتزر نععة  1926 يتتيعع  نر  ععة  ق سععك نععرم     قل رمسععقر 1909سقرسععي سعع فقتع ميتععد نععرم  اردريةةه ويوميكةةو: -)*(
رصع      قتصعر   يتزر نعي منع   سعترذ  سعرند     هعد يتق ع  يتالقتصععر   1932 نضعج خعال   ر سعته  ىل  ععز   يتشعق نيع م  عد رمجعه نعرم 

   ( تععع  1988- 1985 يتسععع فقت   نلععع" ) (ع م صعععد  رسعععقس  لعععس1985- 1907  حتعععر   يتسععع فقر  )   يتزر نعععي    صعععد  مز عععم خررجقعععة
يععع  )رسعععريتة  رجسعععت ع ع 1980/1988   م نقعععة:- مل قعععف  يتعععدميل  عععم  ععععم   يت م ققعععةك شععع د   عسعععرع ح  أننعععم: ثعععرسم صعععر1989  سعععك   
  109ع ص: 2014قسج  يتترر خع  يت م  ع جر  ة ك فةع   ش را(ع 

  111ع ص: 1987ع   ر  عم ة يتلطدرنةع  اد  ع    م نقة ر سر     عم   يت م ققة نلي سدت مودع  -(2)
قسعج  يت لع م  يت عم  ع جر  ة  اد  ع ) ي    ش را(ع ع رسريتة  رجست ع 1988 – 1962 يت القر     م نقة  يتس فقتقة نرظج   نس  يتزم ماع  -(3)

   170ع ص: 1989 يتسقرسقةع 
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على خدامنئي" هجومدا حداد اللهجدة  علدى  شّن الرئي  االيراني " م1985نورمبر  20وفي 
حددّذره مددن إمددداد العددراق بالسددالح الخيددر للددرئي  العراقددي و االتحدداد السددوفيتي وذلددك عنددد اسددتقبال ا

 .(1ثتهم االتحاد السوفيتي بالتدخل في الشؤون الداخلية إليرانوا

د سددوفيتي يددران وهددو أول وفددلددى إالسددوفيتي وفدددًا إرسددل االتحدداد أ م1986ول رييوور  أوفددي 
، حيددددث أعلددددن رئددددي  مجلدددد  الثددددوري االيرانددددي م1979يددددران منددددذ بمثددددل هددددذا المسددددتوى يددددزور إ

بددددورهم  تحدداد السددوفياتيوافدددق اال، و لدددى االتحدداد السددوفيتيلبيددع الغدداز إاسددتعداد بدددالده رافسددنجاني 
حدددود االيرانيددة فددي غددالق المقابددل إ ب علددى الددنتط فددي بحددر قددزوينيددران فددي التنقيددعلددى مسدداعدة إ
 .(2ثيرانيةن وتجميد حركتهم داخل االراضي اإلفغاوجه الثوار األ

بالشددددكل ورغددددم هددددذه المناقشددددات لزيددددادة التبددددادل التجدددداري بددددين البلدددددين إال إنهددددا لددددم تتحسددددن 
فغانسددددتان رانددددي الددددرافض للوجددددود السددددوفيتي فددددي ألددددى الموقدددد  االي، ولعددددل ذلددددك راجددددع إالمطلددددوب

يددران وعددم ارتيدداح السددوفييت لتضدديحة إ ،يددران" االيرانددي داخددل إسددتمرار ح ددر نشدداط "حددزب تددودهوا  
يددران لسددالح االمريكيددة االسددرائيلية مددع إ، اذ كانددت لصددتقة ادة االمريكيددةكددونترا مددع الواليددات المتحدد

 .(3ثبشدة االتحاد السوفياتينصيبها من االتقاد السوفيتي فقد ادانها 

ام األفغددددان علددددى حمدددل السددددالح وقيدددد جبددددار الالجئدددينيددددران بإإ السدددوفياتياالتحدددداد وقدددد اتهددددم 
، فقدد لقدي هدذا طدالق الندارإ يدران وقد ، وعندد قبدول إ(4ثفغانسدتانبعمليات وصتها بالتخريبية فدي أ

 .(5ثخماد بؤر النزاع االقليميةيتي وعّدها خطوة جديدة على طريق إشادة االتحاد السوفالقبول إ

ل راب بددددين التدددددختحدددداد السددددوفيتي بددددالتوتر واالضددددطيددددران واإلبددددين إتسددددمت العالقددددات القددددد 
سدالمي مدن حدتالل لبلدد إ، والذي رفضته طهران بشدة واعتبرته افغانستانالعسكري السوفيتي في أ

                                                           
  108ع ص: 2006نلي نم ع   ر  سك درمنع   ش ع  تمعة: ع  مل ل م م ملخف  يتشم    مسط  مةرك اع  ااقر -(1)
  108ع ص:  مج  سر  ثرسم صرحك ش د   عسرع  -(2)
  176ع ص: 1988لقل  يت م ع   م ع ع  مكز  ر سر   خل يتمررنر   يتدميتة نل"  ستوم ر  عم   يت م ققة    م نقةرفق  رؤماع  -(3)
   61ع ص: 1980ع 62ع  يتقررماع  يت د  مجلا التياسيا الدولياسر ة  يتاز يل حم ع  ألز ة  ألفارنقة م ن كرسرهتر  يتدميتقة   قلقوقةع أ -(4)
  181ع ص:  مج  سر  مود نلي كرظجع  -(5)
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مرحلدددة حدددول ، فضدددال عدددن اختالفدددات عميقدددة بدددين طهدددران وموسدددكو خدددالل هدددذه القبدددل الشددديوعيين
ول للجمهوريددة االسددالمية االيرانيددة وهددو مددا يددؤثر بشددكل سددرائيل العدددو االالعالقددات السددوفيتي مددع إ

 .(1ثأو  خر على طبيعة العالقات بينهما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
    مج  سر  فمح  يتز رن أ   ش  ع  يت القر     م نقة  يتممسقة شم كة حذرا متقز حلف  يتضممراع  -(1ث
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 : (1)نتيجة اليصللمخطط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ملخطط  م  ند    يتدرحث    -1

ة لقيام اسات الخارجياالنعك

 يرانالجمهورية االسالمية في إ

 يران والبلدان الخليجية إ

 

ةالعالقات الخارجييران وإ ةينيران والقضية الفلسطيإ   

: دعم حزب هللا

 هان حتى بقوة تدعمه

 رىالصغ يرانإ يعتبر

 وسائل من وهو

الثورة تصدير  

:مع الو.م.أ  

بالعداوة متازتا  

((االكبر الشيطان))   

دعم القضية 

 رغم :الفلسطينية

 بعدم تصريحاتها

 الإ ةالقضي عن التخلي

 عكس بتثا الوقع نأ

 ذلك

:مع السوفيات  

 بالتوتر متازتا

 واالضطراب

 العراقيةالعالقات 

:االيرانية  

 08 دامت حرب

 لم 1980/1988 سنوات

 كالهما منها ينتفع

 أالف ضحيتها وراح

 الضحايا

:قضية الجزر الثالث  

 قبضتها يرانإ متكحأ

 واعتبرتهم الجزر على

لها حق  

:العالقات مع السعودية  

 تىح والحذر بالتوتر تميزت

 حوادث لىإ حياناأ تصل

كما  والتخريب االغتيال

.الحج مواسم حصل في  
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 : خالصة اليصل

، لدم يغيدر كثيدرا مدن الوضدع يرانإفي  م الجمهورية االسالميةومن خالل ما تقدم نجد أن قيا
ايران الجزر الدثالث ، فتمسك ط ايران بجاراتها الدول الخليجيةالذي كانت عليه العالقات التي ترب

 .مع دول الخليج ألمور تزداد توتراً جعل ا

سالمية في باقي الدول المجاورة إليدران إ قامة ان مةا  رفعها شعارثث تصدير الثورة (( و ومع 
تاليدددة دون مغدددنم وال جعدددل المنطقدددة تعدددير جربدددًا ضدددرو  عاندددت منهدددا المنطقدددة ثمددداني سدددنوات مت

 .مكسب للطرفين

ن نصددرة المستضددعتين وعدددم التخلددي علددى القضددية التلسددطينية إال أيددران لشددعار ورغددم رفددع إ
 .لم يختل  عن شعارها تصدير الثورة، فشعارها نصرة المستضعتين الوضع برهن العك 

إال أن العالقددة كمددا أن انقددالب المددوازين فددي العالقددات الخارجيددة االيرانيددة مددع الدددول الكبددرى 
  .وة تنتهي وال تبقى إال المصال دابينهما على أسا  أن الصداقة تنتهي والع
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 ممتإوأإوإظ مم أإمم أ لإمميأ،أظ  ألمميأتممقوأ ممنظاأ للمممييأ لإيرمم أنمم أرتممأ  أإمم أ ل ممأ  أ ظأ ل مم ي
نمظلأذم  أ للممييأ ل ظ إلأ ل  خيت أ لإت ي ي أإعأ ظ إلأخيأوت أنم أتتتةم أ لممأظلأ لإظيمظ ت أ أأ

،أتبممميلأ للممممييأ لإيرممم أ  ممميلتفأ رتيتظأتممم أنممم أ ل رمممي.أنمممقإأأر لنييممم ظإوممم ظألممممييأو تممم أ يممم أ
ذإيل أ لت   ت أ ل تي ت أظ  أ غ يل أل ظأأ لإلمإميوأ لوإيذتأتم أظتوميظللأليبألإمي أ نتأ لم أظت تتلم أظ  

ألمممم ،أظ  تإممممي لأبيل أومممم أ   ممممييأ يمممم أ وتلتمممم أ لنإ تمممم أ لإإإيمممم أبيل مممميني أ إويمممميأ  تممممي أإممممظ لد
إريلتمميأ إيتمم ألميإمم أإمم أ ل ممنظا،أنق ممب أتأ لتمم أ لتمم أرممي أت تنمم أ  أب  أ نظ لإؤ  مم أ ل  ممرأت

لميإمم ألميإمميلأبظلت ممتيلأيأ ممظوأت ممإعأنتمم أ ممظالأ ممظوأ لسمميل،أظيأ ظأأنتمم أ ممظالأ ظألأ  ظ مم ،أ
وتإي تمم أظ  أتت ي مملأ لابنمميوأظ ل ةمميوأ يأنرممي أإمم أ لابت مم ،أ  أتت ممي يأ لظيممعأ لمم  خي أ ممظظ لأ

يا أظ لإو ظأبلمييأآخمأأ يم أ لنييم أت نماألتميأ ل م أ   لم أإم أ ل ي ت أليتغتتأأإ أ ولأ  ن
أاإظ يت .

ظتممل إ أت ممأ أ لنممظالأ لت مميأت أنمم أرتممأ  أإممعأت ممأ أ لإؤ  مم أ ل تلتمم أ نتأ لتمم أ لتمم أريلمموأ
،أنق ممتايلأم1963 ممنياألميإمم أ يلمميلأإلمم أ ممييأر،أظأن مموأسمم يأأ يمم أاأنمم ألنممتلأإممعأ لسمميل

إتتمميل وأ،أظإل مم أ يخامميظأ للمممييأظت يظلمم أإممعأر ممأ ةتلأومميلأذمم لأ لإؤ  مم أإمم أ ي ممت ي  أإمم أ 
وتإي تميل،أظ  متغ لأ ل  م  أ لتم أر نيا أرغأبت أن أرتأ  ،أظإ يظل أ أظ لنظالأ لتت لظ    ألألإتأر

تظنأذيألتيأ لإ ميو أظ إمير أ ل بمي  أنم أامأوأإسمأظ تيأ لتغتتمأك،أظإميأريلموأتتإتمعأبم أ لإؤ  م أ
ظ وتإي ت أربتأ ،أتظنأوألتميأإم أ  إمظ لأظ لإمل أظ لتبميوأظ لخإميأ ل تلت أإ أرإريليوأ  ت ي ت أ

ظغتأذي،أظإ أ أ ي أ لظ لأظإؤ  يت أ  خلأرتأ  ،أظإيأري أت يتيأإ أ إظ لأإ أخميأ أرتمأ  ،أ
نتتممقألتمميأرمملأ لمم أ إريلتمم أ لت ممأ أنمم أممملأ تممي  أ لخإتلمم أظ تبي مم أ لمم ت أ أنممظ أرتمملأت ممتإإأظ أ

ت أرظذيأبيتوميلأ  منياألممييأ لسميلأ بمأأ  ميلتفأظظ ميةلأني يم أأ ظ الأ نتأ لتت أظلظ ل تيأظ  
ليأت تاعأ لسيلأظ تبي  أإظ وتتتيأ لتيأريلظ أت مظ أبق ل أ  أأإإر أإ أ لوإيذتأتم أ ظأ لنم أ أ

أ ي أ ل تاأ أ ي أ لسيألأ نتأ ل .

ذم  أ منياألممييأ لسميلأ لإيرم ،أنب م أ  أتوميظلأ  ملأنم أرأليأت تيأ ل ظ إملأ لخيأوتم أبم ظأأ
 تمم  ،أظ يممم  أ ظ أ  أظ   للمممييأ ظألأ لإأ ممظيألممم ،أظ ممظلأرتمممأ  أرلمم أتأ مميل أربتمممأ أإمم أ   مممي

 تإي أ يت أإ أ بلأ لظيتميوأ لإت م  أ  إأترتم ،أظبميوأتإتمأأب مبفأ تي ميت أ ل  خيتم ،أإ تظالأ ي
تمقإأ لأكأرمي أإظ ياتي لألي أتيوأ ل يإ أن أرتأ  ،أ اي يوأظ    أإ أ لأ كأ ل ييأ  إأتر أ ل 
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ل ممي   أنمم أ ل مميليأ لإيلمما،أظلبمم أ ل رتيتظأتمم أرظلتمميأ  مم الأ ذمميأ   مميأ لتمم أبلمأتمميوأحح نممظاأ ن
ظ مممملأ لممممأةتيأ  إأترمممم أوتإممممم أرمممميأتأأنتتمممميأرلمممم أ ل ممممميا أنمممم أ لظيتمممميوأ لإت مممم  أ  إأترتممممم ،أ

أظأ أ لممتخيمأإمم أ ممتاأ أظ لت ممأت يوأ لل اتمم أ لتمم أ اينتمميأ لسمميلأبممت أ ل تلمم أظ  خممأالأ ممظلأيمم
 تريأتممم أ لل اتممم أ ل يلإتممم أبممميلل اأ نتأ لممم ،أظ ذإتممم أر  أ أرتمممأ  ألإؤ  ممميتتيأ لل اتممم أأريوأ ي لسممم

أت مميلأ   ممظ وألمم الأ مميل  أ لنممأ أأ  إأترمم أ،أ  الأرمملأ لمم أرلمم أرب تمم  لأ مم أ كأت رمميأ ولبمم 
بيأظأ أ لتخي أ  أ  يألمييأ لسيلأ ل رتيتظأكأظتأر أتظ وم أإ متألألظ م لأ يم أ تم كأ لسم ظفأ

 لمم كأ ممتو لأ لغممأفأ إظإمميلأظ لظيتمميوأ لإت مم  أ  إأترتمم أ يإممأأ،أ لتمم أ لإتاي مم ألغمم أ نيممل نتأأ
ت مممي أ ل مممظنتت ،أظ مممت ألأ لإ ممميل ألممميااأ ل مممأ لأإمممعأ نخ ظ ممميلأتخ مممأأظ  ممم  أإممم أ ذممميأإ

أ.ل ات أإلتيألريأإ أيأت إ أ نبيذي لغأبت ،أي تإيأ ل

تأتممفأ يمم أ لت مميأأ لإممظأ أ يتأ لتمم أظ تممييأ لوإتظأتمم أ ي مم إت أنمم أرتممأ  أوإيمم أإتغتممأ وأ
 يظيممميلأ ل  خيتمممم أ لتممم أ إمممأوأ يممم أرمممملأإممم أ لظيمممعأ ل تي مممم أ لنممم أ  ممميأإلتممميأم لمممم أ يممم أ

ظ لإتقإملأنم أ متأأ ي م  اأ ل ي مي أنم أ تمأ  أت  ممأ م يأ خمت لأأ،ظ يوتإي  أظ ي ت مي ك
 مممممي كأبممممملأ ل   وأ مممممظظ لألإممممميأ لومممممأأإممممم أتممممم ذظأأ لظيمممممعأ ي تتممممم أ  ظيممممميلأ إممممميأريلممممموأ ي

ظ لممم كأظ وممم أإنيظإممم أ  خيتممم أأظ يوتإمممي  أب مممبفأ ل تي ممم أ لإلغينممم أ لتممم أ تب تممميأ للممممييأ لو تممم  
ظ لتمم أظ وتتمميأأ  ممتاي وأ  أتتمم  أ للمممييأ لو تمم ،أإ ممي  أظ لت مم أ ي تتمميأإلمإمم أإويذمم كأخيمما

أأ. ل  ظ أ يتأ لت أأ لن أبتيأخيأ   أل أر للمييأبرلأسأ   أ

ظ يمممم أابت مممم أأ  إمممم أ لنممممظإ أ ل أبمممم  لأ لتغتتممممأأنريلمممموأ يمممم أمممممأ إمممميأ لن مممميأ لإمممميل أإمممم 
لممميأتغتمممأأإممم أأم1979،أنيللممممييأ لو تممم أ لممم كأت مممييأ ل ممميا أ مممييأ ل   ممميوأإمممعأ لممم ظلأ لربمممأال
اإمميلأرتممأ  أنمم أ تممي أظومملأأ نمم أ لخيممتعأ ل أبمم ،أظلمميأتممتخيمأ مم أ تي ممت أ لخيأوتمم أتومميلأإلا

 لخيأوتمممم أأت مممم تأأ لإممممظأ   أظرممممي أ  مممم أ أرممممي أ ل تي مممم  لأ لإلانمممم أبمممملأاممممأوأسمممم يأأححظ ظلأذمممم
 تلتمم  أظأبقلمإمم أح  لمإمم أ ل تي مت أنمم أ  اميأأ لخيممتعأ ل أبمم أظ لإوم أول  مم  نتأ لتم أإمم أ وملأ

إمميأ أ لإسمميرلألمم ظلأ لخيممتعأ ل أبمم أ مم أاأتمماأ  مميأب مملأ،أظبمم  أ للمممييأ نتأ لمم أب إظ لتمم أنتممأ  
 ل لي أأ لتيب م ألم أنم أ ل م ظ ت أظ لرظتموأظ لب مأت أظغتأذميأإم أ لم ظلأ لخيتوتم أ  خمأال،أظرمي أ
أ لم أت بتمأ لأ م أ يلم أ لتم خلأنم أ لسمؤظ أ ل  خيتم ألتم لأ   اميأأت موأ غاتم أظإ مإتيوألميأت مم 

إمممعأ   ممميوأ  ممم أ لومممظ أأظ ل   ممميوأ ل بيظإي مممت أ لتممم أتنأذممميأ لإظ إتممماأ ل ظلتممم ،أظرمممي أأتتظ نممما
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ابت  أ ل  ظ لت أ لت أ تب تيأ للمييأ ل تي  أن أرتمأ  أ إأذميأنم أ نمعأ  ختمأ أليم خظلأنم أ مأفألي
إعأ ل أ اأ  تإأوأإإي أ لظ و،أنريلوأ اظلأ أفأ  يتإت أن أ ل يليأبمت ألمميإت أتإتيرمي أنم أ
إوإظ تإممممميأ ربمممممأأخممممملت أل اممممم ،أظ ممممم إيأخ لتممممميأختمممممأ أسمممممبيبتإيأإممممم أ وممممملأتإبتممممموأ تويذيتتإممممميأ

 يظلظتمم أنمم أ للمممأ أظإممعأرمملأذمم  أ  تيمموأ لنيممت أ ل ي مماتلت أأتمم أ يمم أ  مميفأ  خممأ،ت تظلظو  
أتت ذي.قإنتظأ أظلي الأ لخأإتل أب  إتيأظت يتأ لت أليس ظفأ لإ تي   أظ ل

رإمميأ  أ ل   مميوأ يتأ لتمم أبيلمم ظلأ لربممأالأ ذتمملوأليت ممظلأإمم أ يتمملأ  ممتأ تتو أ لمم أ مم ظأ
انممم أ يممم أ ل إمممظي،أظ لإ ممميل أ يإأترتممم أ يممم أظوممم أتسمممرلأخامممأأ يممم أ لإ ممميل أ يولبتممم أبيلإل

أ لخ ظم.

ظنمم أ يختممأألومم أ  أ لت مميأأ لإممظأ أ ي مم إت أنمم أرتممأ  أظ تممييأ لوإتظأتمم أ ي مم إت أبمم لأ
  امم أنأ مم أتيأتختمم أليإؤ  مم أ ل تلتمم أليممت ريأنمم ألإممييأ ل رمميأظ ل مميا أ يمم أأ للمممييأ لإيرمم ،

 أ لتيأتخأتختيلأ  أتي أ لت أإأوأبتي،أنن أرمي أ لب  أظذ  أإيأ  خلأرتأ  أن أإأ ي أو ت  أإ
أب .ظ لت أظ  تيعأ للمييأ لإير أإ أو ظألألأل ل  اأ ل كأ يفأرلأ لإأ ل 

أ:تيلت  ل أ   أرل أ للتيةعأ لأليأإ أخ لأذ لظ  أتظ ي

 متايلأ  أت رمميأ ت م أ ل تم أ لبتيمظكأإم أ ل تمظ أ لتم أتأرموأب مإيتتيأنم أ لتميأتخأ نتأ لم ،أ .1
 .اتي أ رإأأإ أل لأ أ ،أ ظلوأرتأ  أإ أ ل  ظأأ لظ ا أرل أ ل  ظأأ ل  تإ رتأ  أ

  ألمممييأ ل رمميأنمم أ تمم أإ إمم أأيمميأسمميلأذممظأ  ممتإأ أأللمممييأ ل رمميأنمم أ تمم أ ممي  أحظ لمم ل أ .2
بمم أ  ظلألظ لمم لأ  ممبإيأ ممأأأ ل  ممتظأأ أ  تيمم أ ل ممألأظ لمم أب مم ت أ يأيمميأسمميلأبتيممظك،أر

  نتأ ل .
 لوتلأ نتأ ل أظ لإخيبأ وأ  إأترت أ لت أرمي ألتميأل مظ أنم أرتمأ  ،أأر أ لت يظ أ لخاتأأبت  .3

 يم أ رظإم أإ م اأظ ناي م أبم ،أظإلم أأم1953أوت  19لنم فأ ذمظأإميأ  الأرلم أتم بتأأ
  ل أ لتيأتخأب  أن أرتأ  أإيأت ألأبمأح ت أ  إأتري  .

 نبنممميظأ يممم أأ أإممم أ وممملأ ل  ممميمأ ظذمممأم1963 ممم  أ لسممميلأليإمممظأ أ لبتيممميظأنممم أ مممييأر أر .4
 . للمييأ لتنيت كألغألأ  تظ ظأ لإ يأي أ لت أ ت  وأن أرتأ  أي ألميإ 

 تإمممي أ لسممميلأإ إممم أأيممميأبتيمممظكأ يممم أ لإؤ  ممم أ ل  مممرأت أ لتممم أيأتيممميذتتيأ تممم أإؤ  ممم أ  .5
   الأ لنظالأ ل  رأت أ لأةت  أن أ لسأاأ  ظ ا.ررتأ  أ خأال،أر أ  ب وأ
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فأ لتظتم أ ل أبتم أليخيمتعأ ل أبم أأ نيم أنم أرملأ يظلوأرتأ  أاتي أ ت أإ إ أأييأ  أت مي .6
  لإؤتإأ وأظ لإلي بيوأت إتت أبيلخيتعأ ل أب ،أظإ أ أ ي أت إتت أبيلخيتعأ ل يأ  .

 لوإتظأتم أ ي م إت أ"أريأ لم أ مظلأآإميلأ لسم ظفأأ"أأغيأأنعأ للمييأ يتأ ل أ لو ت ألس يأ .7
 لإمم ذفأ لسممت  ،أذممظأ لإمم ذفأأنمم أوإتظأتمم أ  مم إت أرلمم أوإتظأتمم أاية تمم أإ ممتب  ،أظو ممل

أتأ  .ر أن أت ل لأ لاية  أ،أإتويذ  لأ إ ألي ظل أظإي  أإ أيأتغتتأذيأن أ ل  تظأ
ر أرتممأ  أ  ممتإأوأبي ت لتمميأليومملأأ ل أبتمم أ لممإ اأ تمم أ لظ مموأ ل ييممأ،أأغمميأتغتممأألمممييأ .8

  ل ريأنتتي.
ظ  مم ألي ممتاأ أ يمم أر أرتممأ  أ ممتبن ،أرإمميأريلمموأنمم أ لإييمم ،أظرإمميأ ممترظ أنمم أ لإ ممتنبل،أت .9

 لخيتعأ ل أب أظولألأظ ظل أ ل أبت ،أظ تت يظ أإعأرلأ لنظالأ ل ظلت أن أ ل ييمأأظ لإ متنبلأ
إم أ وملأ لم ،ألتم  أنيمتيأ إمييأ ل مأفأرلم أتنظتم أ ل  متيأظ لم نيلأ م أ نمظ تيأنم أ لإلانم ،أ

تأر أ يم أ لإسمألتغيتفأأظوأ ل     أظ لوتمأ أظ لمأظ باظل أ توي أ تغأليت يذيأإعأرتأ  أظإ ي
أإلت .رلأإيأت أاأبت أ ي

 يتإتمم أ لأةت مم أنمم أإلانمم أ لخيممتعأيتتمميأ لظ  مم  ،أت مم أ  مم الأ لنممظالأ ير أرتممأ  أب رمميأ إريل .10
 يتإممم ،أ يممم أ مممتنأ أأ يإتإممميلأنممم أت  تممم أإ ممميليأ  إممم أظ يأ ل أبممم أ لتممم أ  وأظ مممتؤ كأ ظأ لأ

،أريأ لتميأم1979 لأغيأإ أ لتغتأأ ل كأ  يفأسرلأ للمييأ ل تي  أ ل مية أنتتميأب م أ مييأ
ححأت مم تأأاظ تتميأل ميل أ  ظتتمميأبإميأت ممإ أبمملميأتتلميللأ مم أ  متإإيأأتيمم أ نإريلميو،أبمملأ

 لإمممظأ أ  ،أر أبممم وأإتقذبممم أتت مممت أ ل أ ممم ،أظنرمممأ أ لإوممميلأ ل تمممظكأإممميأل لممموأسيخ ممم أنممم أ
أنتأ لت .   ذي أ 
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 .(1)تيا( خريطة تبين حدود إيران بعد سقوط االتحاد السوفي02 (الملحق رقم: -

  

 

                                                           

(1)  -Sean Lee, The Second Iranian Revolution, Stanford Journal of International 

Relations, 2008, p:45. 
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 المجلس االعلى
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 فقهاء شرعيين في مجلس صيانة 6
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 قائد قوات فرض القانون
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 المدعى العام االعلى
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: الحلقة الرابعة
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التي كان لها نفوذ 

 في الماضي.

: الحلقة الثالثة

قاعدة السلطة 

 للنظام.
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 كبار موظفي     
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 .2002، 29الردد  ، )د.ب(مجلة مختارات ايرانية ،ابراهيم يزدي، نقد لم ح  ترديل قانون االنتخابات .2

 .1988، 42، القاهرة، الردد مجلة المنارأسام  الحجاج، برد قطع الرمقات بين الرياض وطهران،  .3

ــة، األزمةة  األفلانيةة  وانركاسةةاتها الدوليةة  االقليميةة  سةةام  اللزالةةي حةةرب،أ .4 ــة السياســية الدولي  ، القةةاهرة،مجل
 .1980، 62الردد 

، 33الرةةةدد  ، بيةةةروت،المســـت بل العربـــ مجلـــة  يةةةران يحتةةةاج الةةةى تفسةةةير،إجمةةةال صةةةبحي عطيةةة ، موقةةةف  .5
1987. 

جمريةة  الةةدفاع عةةن أهةةل السةةن  فةةي كبةةر عبةةد الرزيةةز سةةربازي، المتحةةدث الرسةةمي لأحةةوار مةةع: الشةةيخ علةةى  .6
 .1991، 113)د.ب(، الردد  ،مجلة البيانيران، إ

 اعـــةمجلـــة جم، 1979-1977يةةةران الشاهنشةةةاهي  إسةةة  االمريكيةةة  اتجةةةاه ايرافةةةد أحمةةةد أمينةةةي الرةةةاني، الس .7
 .2003، 9الردد  ،، )د. ب(تكريت للعلوم ال انونية والسياسية

، 46، الرةدد مجلـة المستنصـرية للدراسـات العربيـة والدوليـةيران، إر جبار عمي، النفام السياسي في ستا .8
  (..)د

، بلةةداد، مجلــة اداذ  ق قــارااليرانيةة ،  –سةةلمى عةةدنان محمةةد، موقةةف لةةدول الرربيةة  مةةن الحةةرب الرراقيةة   .9
 .2011، 01، المجلد 03الردد 

 مجلــةأثةةره علةةى الواقةةع السياسةةي الخةةارجي، يةةران و إداني، التكةةوين القةةومي فةةي  ةةاري سةةرحان حمةةادي الحمةة .10
 .، )د. (03الرراق، الردد  ،جامعة تكريت للعلوم ال انونية والسياسية

يةةران وحركةة  حمةةا  إجي  بةةين الجمهوريةة  االسةةممي  فةةي عبةةد الحميةةد الريةةد الموسةةاوي، الرمقةةات االسةةتراتي .11
 .2009، 10، الردد ةيمجلة مركز الدراسات الفلسطيناالسممي ، 

 .1997، 132، القاهرة، الردد مجلة السياسة الدوليةعبد الخالق عبد اهلل، التوترات في النفام االقليمي،  .12

ــةعبةةد اهلل الرتةةري، أمةةن الخلةةيج الرربةةي: دراسةة  فةةي االسةةباب والمرطيةةات،  .13 ــرب العربي ــة الخلــيل والجزي ، مجل
 .1996، 83الكويت، الردد 

 .1994، 36، بيروت، الردد مجلة شؤون االوسطعبد المنرم المشاط، االمن القومي الرربي،  .14
فةةةي الجمهوريةةة  االسةةةممي  االيرانيةةة   عبةةةد الهةةةادي مرتةةةوق الركةةةابي، مةةةدخل الةةةى دراسةةة  االجنحةةة  السياسةةةي  .15

 .2011، 14)د.ب(، الردد  ،مجلة الدراسات االيرانية(، 1979-1997)
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عبةةةد الهةةةادي مرتةةةوق الركةةةابي، مةةةدخل إلةةةى دراسةةة  األجنحةةة  السياسةةةي  فةةةي الجمهوريةةة  االسةةةممي  االيرانيةةة   .16
 .2011، 14، الردد مجلة دراسات ايرانية(، 1979-1997)
 .1995، )د.ب(، )د.ع(، مجلة الشراعغسان عزي، حزب اهلل،  .17
 مجلــة دراســات، فهةةد مزبةةان خةةزار الخةةزار، الرمقةةات االيرانيةة  السةةوفيتي  التطةةورات الراهنةة  والفةةاق المسةةتقبل .18

 .2009، 9، جامر  البصرة، الردد ايرانية
((، تحليلية ))رؤية   فهةد مزيةان خةزا  الخةزا ، الجمهورية  االسةممي  االيرانية  ومشةروع الشةرق األوسةط الكبيةر .19

 .)د. (، )د.ع( ،دراسات ايرانيةمجلة 
ــة المنــارمةةازن اسةةماعيل رم ةةاني، الواليةةات المتحةةدة االمريكيةة  والحةةرب الرراقيةة  االيرانيةة ،  .20 ، بةةاري ، مجل

 .1988، 47الردد 
ـــةااليرانيةةة ،  –جيةةةب هةةةداب هلهةةةول، االسةةةباب االيديولوجيةةة  للحةةةرب الرراقيةةة  م .21 ـــة السياســـية الدولي ، المجل

 )د.ع(، )د. (. القاهرة،
 ،د.ع()، المجلـة السياسـية والدوليـةااليرانية ،  –باب االيديولوجية  للحةرب الرراقية مجيد هداب بهلول، األسة .22

 .)د. (
 مجلــد دراســاتيةةران االقليميةة ، إتوجهةةات لمحمةةد أحمةةد المقةةداد، تةةفثير المتليةةرات الداخليةة  والخارجيةة  فةةي ا .23

 .2013، 2، الردد 4المجلد ، )بلداد(، االنسانية واالجتماعية العلوم
، الكويةت، مجلـة دراسـات اقليميـةيران الخارجي  اتجةاه اسةرا يل، إعبد الرحمن يون  الربيدي، سياس  محمد  .24

 .2010)د.ع(، 
، مجلة دراسـات اقليميـة ،1979 –1941السرودي   –  ينيراالرحمن يون  عيدان، الرمقات اإل محمد عبد .25

 .2007، 07الكويت، الردد 
، 04، بلةداد، الرةدد مجلـة االمـن ال ـوم ، 1982-1979السةوفيتي  -كافم علي، الرمقات االيراني محمد  .26

1988. 
 .2001، 218، القاهرة، الردد مجلة االهراميران لن تتحالف مع الررب  د اسرا يل، مصطفى لطفي، إ .27
مينةةا  جبةةل  م ةةيق هرمةةز، جزيةةرة ابةةو موسةةى،: مصةةطفى نبيةةل، عيةةون الرةةالم علةةى منةةاطق الخطةةر الجديةةدة .28

 .1980، 265، القاهرة، الردد مجلة العرب طارق، 
، بيةةةروت، الرةةةدد جريـــدب الشـــرط االوســـطمنةةةال لطفةةةي، الخمينةةةي مةةةن شةةةارع أتةةةاتورن الةةةى ح ةةةرة النجةةةف،  .29

11034 ،12/02/2009 . 
 .1986، 85، القاهرة، الردد مجلة السياسة الدوليةنبيه االصفهاني، يوميات الحرب الرراقي  االيراني ،  .30
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 والمعاجم الموسوعات: 
 .2002مصر، القاهرة، دار الثقاف  للنشر،  ،موسوع  أهم االحداث التاريخي ابراهيم مرزوق،  .1
 .1956، )د.د(، بيروت، لسان الرربابو الف ل جمال الدين محمد بن مفلوم االفريقي المصري،  .2
الةةةدار الرربيةةة  للموسةةةوعات،  ، لبنةةةان، بيةةةروت،4، المجلةةةد موسةةةوع  تةةةاريخ إيةةةران السياسةةةي حسةةةن كةةةريم الجةةةاف، .3

2008.  
 .2009، 3، عمان، االردن الرصري ، طالموسوع  التاريخي  لدول الرالم وقادتهاسفيان الصدفي،  .4
  .1985لبنان، بيروت، الموسوع  الرربي  للدراسات، ، 2،ج4ج ،1ج، الموسوع  السياسي لي، اعبد الوهاب الكي .5
  2009 ،3لبنان، بيروت، المكتب  الرصري ، ط 10ج ،5ج ،4، جالموسوع  الرربي  المسيرةعلى موال،  .6
 أسةةام  للنشةةر والتوزيةةةع، ، دار2008األردن، عمةةان، دار دجلةةة ،  ،الموسةةةوع  الجلرافيةة محمةةد موسةةى محمةةود،  .7

2005. 
 .1994هالباد للنشر والتوزيع، بيروت،  3،ج10ج ،4، جالموسوع  الجلرافي  والتاريخي مسرود الخوند،  .8
، لبنةان، بيةروت، بيسةان للنشةر والتوزيةع، ع  الحةروب واألزمةات االقليمية  فةي القةن الرشةرينموسو موسى مخول،  .9

2009. 
 .2010، سوريا، دمشق، دار الررب، ، الموسوع  الجلرافي  السياسي نوير محب اهلل الجزماتي .10

 م االت على الويذ: 
االقتصةةةةةةةةةةةاد االيرانةةةةةةةةةةةي، )متةةةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةرابط:  غرايبةةةةةةةةةةة ، صةةةةةةةةةةةراع النخةةةةةةةةةةةب حةةةةةةةةةةةول اسةةةةةةةةةةةتقمل ابةةةةةةةةةةةراهيم .1

http://studies.aljazeera.net-  :15/03/2015تمت الزيارة يوم .) 
تمةةت الزيةةارة - http://alrased.netيةةران بالق ةةي  الفلسةةطيني ، )متةةاح علةةى الةةرابط:إأسةةام  شةةحادة، تمعةةب  .2

 (.20/03/2015يوم: 
 أمةةةةةةةةةةةةال سةةةةةةةةةةةةرد غريةةةةةةةةةةةةب، التةةةةةةةةةةةةزام ايةةةةةةةةةةةةران بالق ةةةةةةةةةةةةي  الفلسةةةةةةةةةةةةطيني ، )متةةةةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةةرابط: .3

http://www.dohainstitute.org-  :20/03/2015تمت الزيارة يوم .) 
 أنةةةةةةةةور ابةةةةةةةةو طةةةةةةةةه، الجمهوريةةةةةةةة  االسةةةةةةةةممي  االيرانيةةةةةةةة  وق ةةةةةةةةي  فلسةةةةةةةةطين، )متةةةةةةةةاح علةةةةةةةةى الةةةةةةةةرابط: .4

http://www.saaid.net-  :24/03/2015تمت الزيارة يوم .) 
تمةةت الزيةةارة  -ahwaz.com-http://al)متةةاح علةةى الةةرابط:  تركةةي الربرةةي، االحةةواز ق ةةي  الرةةرب المنسةةي ، .5

 (.15/03/2015يوم: 
 مةةةةروان الحمةةةةد، المصةةةةالف االسةةةةتراتيجي  فةةةةي دعةةةةم الق ةةةةي  الفلسةةةةطيني ، )متةةةةاح علةةةةى الةةةةرابط:خبةةةةاب بةةةةن  .6

http://www.moqatel.com - :24/03/2015تمت الزيارة يوم.) 

http://studies.aljazeera.net/bookrevision/2013/07/201372891124360119.htm
http://studies.aljazeera.net/bookrevision/2013/07/201372891124360119.htm
http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4419
http://www.dohainstitute.org/release/52c969c2-7947-423f-9466-9e893fe0a60b
http://www.saaid.net/Doat/khabab/64.htm
http://al-ahwaz.com-/
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/DoorIrani/sec05.doc_cvt.htm
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تمةت الزيةارة  – http://www.way2sunnah.com، متةاح علةى الموقةع:حةزب اهلل حقيقة راغةب السةرجاني،  .7
 (. 13/03/2015يوم: 

 و ياسةةر، مةةاهي االهةةداف المرلنةة  وغيةةر المرلنةة  لتفسةةي  حةةزب اهلل فةةي لبنةةان، )متةةاح علةةى الةةرابط:بةةالرفيةةق أ .8
http://www.dhiqar.net -  :26/03/2015تمت الزيارة يوم .) 

يةةةةةةةران: كتةةةةةةةاب الخمينةةةةةةةي الوجةةةةةةه االخةةةةةةةر، )متةةةةةةةاح علةةةةةةةى الةةةةةةةرابط: إزيةةةةةةد الرةةةةةةةيا، أحةةةةةةةوال أهةةةةةةةل السةةةةةةن  فةةةةةةةي  .9
http://alrased.net- :17/03/2015تمت الزيارة يوم.) 

ق كةةةةةةةةةةةةمم زيبةةةةةةةةةةةا، )متةةةةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةةةةى سةةةةةةةةةةةرود الزاهةةةةةةةةةةةةر، جةةةةةةةةةةةةوار مةةةةةةةةةةةع المفكةةةةةةةةةةةةر االيرانةةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةدكتور صةةةةةةةةةةةةاد .10
 (. 15/03/2015تمت الزيارة :  - http://www.alarabiya.netlالرابط:

لةةةةةةةةةرابط: ، )متةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةى ا-الةةةةةةةةةدور واالصةةةةةةةةةمحات–الةةةةةةةةةولي الفقيةةةةةةةةةه  سةةةةةةةةةيدي أحمةةةةةةةةةد ولةةةةةةةةةد أحمةةةةةةةةةد سةةةةةةةةةالم، .11
www.aljazeera.net -  :07/03/2015تمت الزيارة يوم.) 

 -sunnah.net-http://www.dd :شةةبك  الةةدفاع عةةن السةةن ، إيةةران مهةةددة مةةن داخلهةةا، )متةةاح علةةى الةةرابط .12
 (.15/03/2015ة يوم: تمت الزيار 

، )متةةةةةةةةاح علةةةةةةةةى الموقةةةةةةةةع: شةةةةةةةةفيق شةةةةةةةةقير، التيةةةةةةةةارات السياسةةةةةةةةي  فةةةةةةةةي إيةةةةةةةةران ... أبنةةةةةةةةا  الثةةةةةةةةورة والمرار ةةةةةةةة  .13
www.aljazeera.net -  :07/03/2015تمت الزيارة يوم .) 

صةةةباح الموسةةةوي، أيهمةةةا أخطةةةر علةةةى ايةةةران التهديةةةدات الخارجيةةة  أم السياسةةة  التميزيةةة ، )متةةةاح علةةةى الةةةرابط:  .14
http://www.startimes.com -  :15/06/2014تمت الزيارة يوم  .) 

ياسةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةي ايةةةةةةةةةران، )متةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةرابط: عبةةةةةةةةةد اهلل جةةةةةةةةةاد فةةةةةةةةةودة، التردديةةةةةةةةة  الموهبيةةةةةةةةة  واالسةةةةةةةةةتقرار الس .15
http://umranyat.blogspot.com-  :16/03/2015تمت الزيارة يوم .) 

 عةةةةةةةةةدنان أبةةةةةةةةةو عةةةةةةةةةامر، حمةةةةةةةةةا  وايةةةةةةةةةران صةةةةةةةةةرود وهبةةةةةةةةةوط الرمقةةةةةةةةةات، )متةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةرابط: .16
http://www.alzaytouna.net-  :2015/  03/  23تمت الزيارة يوم .) 

انيةة  االمةةارات وقصةة  الجةةزر ، بةةين عهةةدي االمبراطوريةة  الشاهنشةةاهي  والجمهوريةة  االسةةممي  االير علةةي حميةةدان .17
، )متةةةةةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةةةرابط: 13/01/1997عةةةةةةةةةةةةةددها الصةةةةةةةةةةةةةادر فةةةةةةةةةةةةةي:  ،صةةةةةةةةةةةةةحيف  االتحةةةةةةةةةةةةةاد، الةةةةةةةةةةةةةثمث

islands.org–Http://www.Emirate - : 26/06/2014تمت الزيارة يوم.) 

تمةت الزيةارة يةوم:  -inah.nethttp://www.albaعلي عبد الرال، أهل السن  في ايران، )متاح على الرابط:  .18
17/03/2015.) 

)متةةةةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةةةةى  غسةةةةةةةةةةةةان الرةةةةةةةةةةةةزي، حةةةةةةةةةةةةزب اهلل مةةةةةةةةةةةةن الحلةةةةةةةةةةةةم االيةةةةةةةةةةةةديولوجي إلةةةةةةةةةةةةى الواقةةةةةةةةةةةةع السياسةةةةةةةةةةةةي، .19
 (. 13/03/2015تمت الزيارة يوم:  -http://www.alrashead.netالرابط:

http://www.way2sunnah.com/
http://www.dhiqar.net/MakalatL/MK-AboYaser04-10-09.htm
http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=5229
http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=5229
http://www.alarabiya.net/articles/2011/10/05/170349.html
http://www.aljazeera.net02-14/2012-07-06-02-17%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A.html
http://www.aljazeera.net02-14/2012-07-06-02-17%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A.html
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=173028
http://www.aljazeera.net/bookrevision4360119.htm
http://www.aljazeera.net/bookrevision4360119.htm
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33
http://umranyat.blogspot.com/2010/01/blog-post.html
http://umranyat.blogspot.com/2010/01/blog-post.html
http://www.alzaytouna.net/permalink/23740.html
http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=9148&lang
http://www.alrashead.net-/
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فةةرح الزمةةان أبةةو شةةرير، الرمقةةات االيرانيةة  الروسةةي : شةةراك  حةةورة تميةةز حلةةف ال ةةرورة، )متةةاح علةةى الةةرابط:  .20
http://studies.aljazeera.net-  :23/03/2015تمت الزيارة يوم.) 

 م الدراسةةةةةةةةات والبحةةةةةةةةوث لموقةةةةةةةةع الجزيةةةةةةةةرة، حةةةةةةةةزب اهلل حقةةةةةةةةا ق وأبرةةةةةةةةاد، )متةةةةةةةةاح علةةةةةةةةى الةةةةةةةةرابط:قسةةةةةةةة .21
http://www.aljazeera.net-  :26/03/2015تمت الزيارة يوم.) 
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