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البحث: ملخص

تندلع أن توشك شاملة حربًا بأن وإيران األمريكية المتحدة الواليات اإلعالمية بين للحرب المراقب يشعر
والتحالف بل التفاهمات والتعاون، طويالً من ا تاريخً األكمة وراء أن أن يدرك يلبث ما ولكنه الدولتين، بين

االستراتيجية. مصالحه على بناءً ينطلق منهما وكل بينهما، أحيانًا
الدور أمريكا لعبت أن بعد خاصة وتعاونًا، تحالفات تشهد األمريكية اإليرانية والعالقات قرن ربع ومنذ

األمريكي. عن الدعم بمنأ الثورة نجاح رُ يتصوُّ كان وما الخميني، ثورة نجاح في األكبر
فضالً إليران، األمريكي-اإلسرائيلي العسكري الدعم حقيقة على برهان أكبر جيت- فضيحة -إيران وتعد
بين تتنقل أرجنتينية؛ كانت لطائرة السوفييتية الدفاع وسائل إسقاط من العالمية اإلعالم وسائل نشرته عما

السالح. بأنواع لة مَّ حَ مُ إيران و«إسرائيل»
عن الطرف تْ ضَّ قد غَ فأمريكا اإليرانية، األمريكية العالقات طبيعة النووي اإليراني، الملف قضية وتكشف
في االستراتيجية مصالحها على األمريكية بدأت المخاوف الزمن، ثم من عقد طيلة النووية اإليرانية األنشطة
«إسرائيل»، أمن خطر على النووي اإليراني من النشاط يمثله عما فضالً الطاقة؛ بمصادر الغنية الخليج منطقة
تكرار خشية وذلك النووية؛ طموحات إيران ألمريكا أمام الحل األمثل يمثل ال العسكري فالخيار ومع هذا

اإليرانية. المنشآت النووية وعدد رقعة العراقية، واتساع التجربة
-حسب  إليران  كان فقد العراق،  احتالل على أمريكا  مساعدة  في  اإليراني الدور  حقيقة يخفى  ال كما  
حتى العراق؛ باحتالل بوش حكومة إغراء في بارز دور الرافضة من عمالئها خالل مسئوليها- من تصريحات

إيران. أمام ة عَ رَ شْ مُ الشرقية العربية البوابة تصبح
الصهيوني  العدو لردع إسالمية  نووية «قنبلة هي هل هويتها؟ فما نووية قنبلة إيران امتلكت لو ا وأخيرً
في يحدث المنطقة؟! كل ما في الرافضي أمام المد يقف بها من تهدد مجوسية»؛ واألمريكي»، أم «فارسية
يؤكد ما هو وغيرها إيران، في السنة ألهل ظلم من الثورة قيام منذ حدث السنة، وما ألهل العراق من إبادة
العراق في السنة أهل يكون وقد األولى. بالدرجة المنطقة في التوسعية الرافضية سالح لخدمة األغراض أنه

به. دين المهدَّ أول هم حوله وما والخليج
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ومقتطفات أفكار

وخدمة االســتراتيجية؛ مصالحها علــى بناءً الدولية عالقاتهــا في األمريكية المتحــدة الواليــات - تنطلــق
ثم الثانية، العالمية الحرب بعد انتهاء ،كبر دولية كقوة واكبت صعودها التي والسيطرة الهيمنة ألطماع

الشرقي. المعسكر انهيار بعد وحيدة عالمية كقوة

تقدم فهي ال والطائفية، مصالحها القومية من الدولية تحالفاتها وعالقاتها في ا الخميني أيضً إيران تنطلق -
لغيرها. أو ألمريكا مجانية خدمات

العثمانية، الخالفــة خاصرة في ا شــكلت خنجرً أنها يجد إيــران الصفوية في الدولة تاريــخ في - المتأمــل
فيها. ونشر اإلسالم أوروبا غربًا لفتح جيوشها كلما مدت يطعنها

أحد ) القــرآن كالجزائريين» نقــرأ وأوروبا في فرنســا وبلجيــكا اليوم لكنا إيــران - «لــوال الصفويــون في
المستشرقين).

ومساندة  بدعم البريطانية االستخبارات مع بالتعاون ( CIA ) األمريكية وكالة المخابرات من عناصر - قامت
إلى العرش. بهلوي» رضا «محمد وأعاد الشاه أطاح بمصدق، الذي «زاهيدي» انقالب الجنرال

و١٩٧٧م و١٩٧٢ ١٩٥٩ أعوام إيران، بزيارة ونيكســون وكارتر أيزنهاور األمريكي الرئيس من كل - قام
التوالي. على

عســكري أمريكي؛  ألف) ٤٠٠٠٠ (أربعون إيران في كان على الشــاه الثورة قامت فيها التــي - فــي الفترة
جهاز االســتخبارات ) والســافاك األمن ودوائر والدفاع، الداخليــة وزارتي في وقــادة يعملــون كخبراء

التجسس. أجهزة أحدث ويمتلكون الشاه) عهد في اإليرانية

المركزية األمريكية المخابرات لجهاز ا مديرً بعد فيما أصبح الذي كيسي» «وليم ريغان حملة مدير إدارة إن -
عدم إطالق على باريس في الصفقة وتمت ا، ســر� مدريد في اإليرانية الثورة حكومة مع قد التقى ،(CIA)

االنتخابات. كارتر وخسر ريغان، وفاز ذلك حدث وبالفعل الرئاسية. بعد االنتخابات إال الرهائن

ابوجودعالقةبين إيرانو«إسرائيل»،وأنه اعترفالرئيساإليرانيالسابقأبوالحسنبني صدرأنهأُحيط علمً -
«إسرائيل». مع في التنسيق ا متورطً كان الذي للخميني المقرب الديني يواجه التيار أن يستطيع يكن لم

شعارات ثورة أبرز مثلت التي الجوفاء الشــعارات لقد كانت تلك إلســرائيل» ألمريكا…الموت «الموت -
الموت المزعوم أما و«إسرائيل». ألمريكا تُخفي وراءها العمالة ا ضجيجً الدنيا ومأل بها وأتباعه الخميني،

المكرمة. ومكة ولبنان والعراق إيران في السنة أهل نصيب من فكان



٢٣٠

العالم اإلسالمي

هذه من إيران استفادت ما بمثل ٢٠٠١م سبتمبر الحادي عشر من أحداث من كله العالم يستفد بلد في لم -
اإلسالمية التيارات على «الحرب اإلرهاب على الحرب تسميه بما أمريكا فانشغال تالها. وما األحداث

من الخارج. تقنياتها وتهريب النووية، القدرات امتالك نحو خطاها تُسرع إيران جعل السنية»

من يتألف الحزام كان هذا اإلسالمي، العالم للسيطرة على ضفتي شيعي حزام إقامة يريد (الخميني) - كان
(الفارسي) الخليج وموقع النفط يستخدم الحزام لهذا ا سيدً يصبح وعندما ولبنان، وسوريا والعراق إيران

ذلك. له بتنفيذ سيسمحون األمريكيين بأن ا مقتنعً الخميني كان اإلسالمي، العالم على بقية للسيطرة

بعض المشــكالت المتزايد في أفغانســتان إلحداث نفوذهــا من بعض اســتغالل إلى ســتعمد - إن إيــران
ا مؤخرً حدث حســاباتها، مثلما ومراجعة األمر، دراســة واشــنطن تعيد أن أمل على المتحدة؛ للواليات
حقيقة أظهرت التــي األوراق من بمجموعة اللعــب إلى طهران عمدت حيــث داخــل الســاحة العراقية؛

سياسيون). (محللون العراق في الشيعي نفوذها

فأبرزت ا، تحديدً الشيعية األحزاب على أيدي تشد واشنطن السابق راحت العراقي النظام أسقطت أن بعد -
األمريكي للعراق. الغزو قبل ا معروفً يكن لــم الذي األصل اإليراني بالسيســتاني المعروف الله آية فجأة
مجلة تصنيف حسب العالم؛ تحكم شــخصية مائة أهم من ا واحدً وضحاها ليلة السيســتاني بين وقد غدا

األمريكية. تايم

ضد صدام الحرب من أعــوام ثمانية مد تحقيقه على ما فشــلوا في األمريكان بفضل اإليرانيــون - حقــق
أمامهم. ة عَ رَ شْ مُ الشرقية العربية البوابة أصبحت حيث حسين؛

وفيلق الحكيم العزيز عبد شقيقه ثم الحكيم، باقر محمد الله آية بقيادة للثورة اإلسالمية األعلى المجلس -
المزدوجين، العمــالء من وغيرهم بقيــادة الجعفري الدعوة وحزب للمجلس، العســكري بــدر الجناح

األمريكي! للجانب الثقة محطّ اليوم وهم الدعم، أنواع بشتى وزودتهم إيران بتهم درّ

الخناق تشدد نراها العراق في اإليرانية األذرع مع الثقة بهذه األمريكية اإلدارة فيه تتعامل الذي الوقت في -
صلة ال علمانية منظمة أنها مع وتصمها باإلرهاب!! (مجاهدي خلق) المسلحة المعارضة اإليرانية على

الدينية. باأليديولوجيات لها

في نووية طاقة محطــة بناء ١٩٧٤م؛ بهدف الشــاه عــام عهد اإليراني في النووي البرنامج بدايــة  - كانــت
. بوشهر» «ميناء

األمريكي الزمن، ثم بــدأ االهتمام مــن عقد طيلة النووية اإليرانيــة األنشــطة الطرف عن أمريكا ــتْ ضَّ - غَ
الواليات تســاور نووية أســلحة إنتاج في اســتخدامه من المخاوف وبدأت اإليرانــي، بالملــف النووي

و«إسرائيل». المتحدة
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رحلة على للتدريب األخيــرة؛ األســابيع في طارق جبل إلى بطائراتهم توجهــوا - إن طيارين إســرائيليين
محتملة  طرق ثالثة رسم وتم كيلومتر، ٣٢٠٠ يبلغ طولها والتي اإليرانية، األهداف إلى والعودة الذهاب

٢٠٠٧م). /١/ ٧ تايمز فوق تركيا (صنداي يمر من بينها طريق إيران، إلى

تعطي أنها إصرارهــا على من الرغم على ا؛ خيــارً مازال القوة العســكرية اســتخدام أن - أعلنت واشــنطن
دبلوماسي. للتوصل إلى حل أولوية

كافية إلنتاج غير نســبة وهي ٠٫٤% فقط، ضئيلة بنســبة اليورانيوم تخصيب من تمكنها عن إيران - أعلنت
النووي. السالح

ا تقريرً ٢٠٠٥م عام أيلول/سبتمبر في أصدر لندن قد في االســتراتيجية للدراســات الدولي المعهد - كان
المعهد أن إال ٢٠١٠م. عام بحلول قنبلة صنع إمكانياتها- جميع رت سخَّ لو - تستطيع إيران إن قال فيه:
التقديرات، تلك خطــأ تبين ثم نووية، أســلحة يمتلك قد يكون إن العراق قالــوا: الذين كان فــي مقدمــة

فيها. فإن مصداقيته مشكوك وبالتالي

هوية تأكيد على مزيد أو تعليق، إلى ال تحتاج وغير الرســمية اإلســرائيلية أن التصريحات الرســمية - يبدو
أم األكبر» و«الشيطان لردع «العدو الصهيوني» إسالمية» نووية «قنبلة هي وهل اإليراني، النووي السالح

المنطقة؟! في الرافضي المجوسي المد أمام يقف من يهدد بها مجوسية» «فارسية
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فرديمان: األمريكي جورج الكاتب يتساءل
بداية  في أهــم حدث عالمــي هو ما   «هــل تعرفــون
عشــر الحادي أحداث بعد والعشــرين الحادي القرن

سبتمبر؟ من
اإليراني» األمريكي التحالف إنه

الواليات بيــن اإلعالمية للحــرب المراقب يشــعر
شــاملة حربًا عســكرية بأن األمريكية وإيران المتحدة
وراء أن ســيدرك لكنه الدولتين، بين أن تندلع توشــك
االشــتباكات أن مثل هذه علــم إذا وراءها مــا األكمة
ربع عن يزيد مــا امتداد على تحــدث الكالميــة كانت

اإليرانية. الثورة عمر هو قرن
التفاهمات من طويالً ا تاريخً تخفي وراءهــا األكمة
األكبر) (الشــيطان بين أحيانًا والتحالف والتعاون، بل
في الخوض وقبل الخميني(اإلســالمية). وجمهورية
الدولتين، بيــن والظاهرة الخفيــة العالقــات تفاصيــل

اآلتية: النقاط على التنبيه يجدر
األمريكيــة فــي المتحــدة تنطلــق الواليــات : أوالً
االســتراتيجية، مصالحها على بنــاءً الدولية عالقاتهــا
واكبــت التــي والســيطرة الهيمنــة وخدمــة ألطمــاع
الحــرب بعــد انتهــاء كبــر دوليــة صعودهــا كقــوة
انهيار بعــد وحيدة عالمية كقــوة ثم الثانيــة،  العالميــة

المعسكر الشرقي.
المتحــدة األمريكية مبادئ  ــا: تنتهــك الواليات ثانيً

الشعارات من وغيرها اإلنسان، الديمقراطية وحقوق
رض الحائط إذا عُ بها وترمي إليها، التي ترفعها وتدعو

االستعمارية. مصالحها مع تعارضت أو خالفت
المعســكر  بســقوط الباردة الحرب ثالثًا: بعد انتهاء
واعتبرته اإلســالم لحرب أمريــكا تفرغت الشــرقي،
المســيحي اليمين بعد هيمنة ا خصوصً األول، عدوها

األمريكية. على اإلدارة المتطرف
وإخفاقاتهــا المتكررة،  أمريكا ــا: رغم أخطــاء رابعً
-ومع الرافضة إيــران مع بخصوص عالقتها إال أنهــا
فعرفت جيد، بشــكل التاريخ قــرأت قد بشــكل عام-
ومكنوا في بغداد، العباســي بالخليفة غدروا أن الذين
اآلالف مئات مقتل في وتســببوا هوالكو، للتتار بقيادة
الطائفية، لشــهواتهم إرضــاء الســنة؛ مــن المســلمين
يكون أهل معركــة كل في التجربة يكــرروا يمكــن أن

ا فيها. السنة طرفً
تحالفاتها  في ــا أيضً إيران الخميني ــا: تنطلق خامسً
والطائفية، القوميــة مصالحها من الدوليــة وعالقاتها
لغيرها، ألمريــكا أو مجانيــة خدمــات فهــي ال تقــدم
الشــخصية مصالحهــم أو حكامهــا وليســت أهــواء
إيران تنطلق أن كمــا العالقات. صنع هذه فــي معتبرة
المؤامرة عقيدة من ومخططاتها البعيدة في سياســاتها
اغتصبوا الســنة أن خرافة على المبنية لد الرافضــة،
ردع الشــيعة الديني واجب وأنّ البيت، آل من الحكم
بيت آل إلى والخالفة الحكم وإعادة الغاصب وقمعه،

وأتباعهم. وسلم عليه الله صلى الرسول
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العالم اإلسالمي

واقتصادية  لتكون قوة عسكرية إيران ا: تسعى سادسً
ثقافتها نشــر على بجــد تعمل كمــا إقليميــة عظمــى،
ودين الرافضة اإلسالمي، العالم في المنبوذة وعقيدتها
أن لآليات يســمح الغائب- إمامهم ينتظــرون -وهم
العالم إضعاف أجل من الشــيطان األكبر يتحالفوا مع

يقول عليه. والســيطرة اإلسالمي
«الحكومــة كتابــه فــي الخمينــي
ظروف كانــت وإذا اإلســالمية»:
بالدخول منــا ا لــزم أحــدً التقيــة تُ
يجب فهنا الســالطين، ركب فــي
أد لو حتــى ذلك االمتنــاع عــن
يكون إال أن قتلــه، االمتنــاع إلــى

والمسلمين، لإلسالم حقيقي نصر الشكلي دخوله في
الطوســي ونصير الدين بــن يقطين، علي مثــل دخول

الله.(١) رحمهما
بقضايا  الخميني ثورة قيام منذ إيران ا: تتاجر  ســابعً
التي الفلســطينية القضية ا خصوصً اإلســالمي، العالم
المســلمين، جماهير قضيــة محورية عنــد تعلــم أنها
لتظهر الدعائيــة، أبواقهــا علــى طائلة وتنفــق أمــواالً
اإلعالميــة اإلســالمية - بهجماتهــا أمــام الشــعوب
األول عن - بمظهــر المدافــع وأمريكا علــى اليهــود
األخيرة التصريحات وتندرج المســلمين. مقدســات
في إســرائيل بشــأن نجاد اإليرانــي أحمدي للرئيــس
بشــأن وآياتها إيران حكام جعجعة ورغم اإلطار. هذا
أن الحكومة إال نجاد وحتى الخميني منذ «إســرائيل»
لدعم عملية هامــة إجــراءات أية تتخــذ لــم  اإليرانيــة

الفلسطينية. القضية
يجد إيران في الصفوية الدولة تاريخ في تأمل ومــن
العثمانية خاصــرة الخالفــة في ا خنجــرً أنها شــكلت
ونشــر أوروبا لفتح غربًا جيوشــها مدت كلما يطعنها
«لوال المستشــرقين: قال أحــد حتــى فيها، اإلســالم
فرنســا وبلجيكا في اليوم لكنــا إيران فــي الصفويــون

كالجزائريين». القرآن نقرأ وأوروبا

إيران: في األمريكي بداية النفوذ
األمريكي والنفوذ لالهتمــام الفعلي التاريخ يرجــع
إدارة الرئيس عندما قامت ١٩٥٣م عــام إلى في إيران
بريطانية خطة إلى االنضمام بالموافقة علــى أيزنهاور
رئيس Operation Ajax) إلســقاط أجاكس- (عملية
التوجهات ذي اإليرانــي الوزراء
الذي القوميــة «محمد مصــدق»
النفط، قطــاع بتأميم ا قرارً أصــدر
السياســية العالقات قطع وأعلــن
ذلــك فــي وبريطانيــا بيــن إيــران
من عناصر قامــت فقــد الوقــت.
األمريكيــة المخابــرات وكالــة
البريطانيــة االســتخبارات  مــع بالتعــاون  (CIA)
الذي «زاهيــدي» الجنــرال انقالب بدعــم ومســاندة
بهلوي» رضــا «محمد الشــاه  أطاح بمصــدق، وأعاد

العرش. إلى
بحكم اإلطاحة منذ إيــران في األمريكي النفــوذ زاد
الدبلوماسية واالقتصادية العالقات وشهدت مصدق.
والســتينيات الخمســينيات عقود طوال بيــن البلدين
من كل وقــام كبيرين، ــا وتفاهمً ا نجاحً والســبعينيات
بزيارة وكارتر أيزنهاور ونيكســون األمريكي الرئيــس
التوالي. على و١٩٧٧م و١٩٧٢ ١٩٥٩ أعــوام إيران
كبير من المتحدة بعدد خارجية الواليات قام وزراء كما
وظل الثالثة... العقــود تلك طوال لطهران الزيــارات
الواليات أحد أهم حلفاء طوال تلك الفترة إيران شــاه
األول «شرطي أمريكا عليه لقب حتى أطلق المتحدة،

(٢) المنطقة». في

وإنجاح الشــاہ في إســقاط األمريكي الــدور
الثورة:

لنظام كمعارض رئيس «الخميني» آية الله اســم برز
في إيــران وشــهدت الســتينيات. منتصف الشــاه في
من خــالل العديد من الثورة إرهاصــات الســبعينيات
إصالحات تفلــح ولــم والتظاهــرات. االضطرابــات

عسكرية قوة لتكون إيــران تسعى
كما عظمى، إقليمية واقتصادية
ثقافتها نــشــر  عــلــى  بــجــد  تعمل 
العالم فــي الــمــنــبــوذة وعقيدتها 

اإلسالمي

٢٣٤
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في بدأت الثورة التي عجلة إيقاف الشــاه الشــكلية في
الغربي مارســه اإلعالم الذي للــدور وكان الــدوران.
جانب إلى وقف بشــكل خاص- الــذي -واألمريكي

الشاه. على تضييق الخناق فعال في أثر المعارضة،
ثورة اإلســراع بنجــاح في األكبــر الــدور لقــد كان
قائد هويزر» «روبــرت األمريكي للجنــرال الخمينــي

في أوروبا. األطلسي حلف قوات
الجيش بعدم  ضبــاط إقناع هــو  وكان دوره األبــرز
بمغادرة البالد جهة، وإقناع الشاه من مواجهة الشعب
ما أراد؛ «هويــزر» للجنرال كان ثانية. وقــد من جهــة
في إيران الشــاه وغادر الحيــاد، على الجيش إذ بقــي

.١٩٧٩ /١/١٩
الدعم عن آنذاك بمنأ الثورة رُ نجاح تصوُّ يمكن ال
في إذ لمنعها؛ التحرك عدم األقل علــى أو األمريكي،
في إيران كان على الشــاه فيها الثورة التي قامت الفترة
يعملون  أمريكــي عســكري ألف) ٤٠٠٠٠ (أربعــون
ودوائر والدفاع، الداخليــة وزارتي في وقادة كخبــراء
في اإليرانية االســتخبارات (جهــاز والســافاك األمن

التجسس.(٣) أجهزة أحدث ويمتلكون الشاه) عهد
الخميني عينه الذي صدر بني أبو الحســن واعترف
«زيارة برنامج فــي اإلســالمية للجمهورية رئيس أول
قــال: «جاء حيث الفضائيــة خاصــة» لقنــاة الجزيــرة
الخميني في «توغل للقاء األبيض البيت من موفــدون
«إبراهيم آنذاك واســتقبلهم فرنسا، في منفاه لوشــاتو»
حكومة في للخارجيــة ا وزيرً أصبــح الذي - يــزدي»
ضم اجتماع وعقد نجاح الثورة- بعد بازركان» «مهدي
بازركان ومهدي من جهة في طهران األمريكي السفير
بدوره أصبح اآليات الذي أحد أردبيلي» و«موســوي
المجتمعون خــرج األعلى، القضــاء لمجلس ــا رئيسً
والجيش الديــن رجــال يتحالــف أن باتفــاق يقضــي
طهران».(٤)  مســتقر فــي سياســي نظام إقامة  من أجل
كان ممثالً  الــذي روحاني» الله «آلية تصريــح    وفــى
فرنســا في األخير كان عندما واشــنطن، في للخميني
 يقولفيه:«أنامقتنع بأنأمريكا أعطتناالضوءاألخضر».

على  باريس غــادر الخمينــي فرنســا مــع    بالتنســيق
مطار وألعوانه، إلى لــه خصصت فرنســية متن طائرة
،.. ١ / ٢ / ١٩٧٩م، فــي بطهران الدولي «مهربــاد»
يتقدمهم أنصاره من الماليين اســتقباله في كان حيث
السياســية، وتم األحزاب وقادة والعلماء الدين رجال
أمريكا سمع تحت الجدد الحكام إلى الســلطة تسليم

وبصرهم. وحلفائها

- األمريكي والدعم العســكري جيت - إيران
إليران: اإلسرائيلي

مسئوالً  كان الذي Gary Sick ســيك جاري أصدر
األمريكي القومي األمن مجلس في إيــران مكتب عن
األوســاط ضجة في أثار كتابًا كارتــر، إدارة في عهــد
١٩٩١م بعنــوان «مفاجأة عــام األمريكيــة السياســية
ريغان وفوز إيــران في األمريكيون الرهائــن أكتوبــر:
 October Surprise: America’s» فــي االنتخابــات»
 Hostages in Iran and the Election of Ronald

عام  رونالــد ريغــان حملــة Reagan ويتهــم أعضــاء

كارتر، ريغان لمنافسة رشح فيها حملة وهي ١٩٨٠م،
في األمريكيين الرهائن أزمــة من يعاني األخيــر وكان
حملة مديــر إدارة فــإن إيران. وحســب رواية ســيك
بعد فيما أصبــح كيســي» الــذي «وليم ريغــان آنــذاك
،(CIA) األمريكية المركزية لجهاز المخابــرات ا مديرً
ا، مدريد ســر� اإليرانية في الثورة حكومة مع التقى قــد
إال إطالق الرهائن باريس على عدم في الصفقة وتمت
وفاز ذلك، وبالفعل حدث الرئاســية. االنتخابات بعد
-وحسب االنتخابات، وفيما بعد كارتر ريغان وخسر
حال في حكومة ريغان تــزود آنذاك- الســرية الصفقة
عبر «إســرائيل»، باألســلحة الحكومة اإليرانية فوزها
جيت عام فضيحة إيران- سمي كشفه فيما تم وهذا ما
تقدر ببضعة  أسلحة إيران ريغان ١٩٨٦ وزودت إدارة

الدوالرات.(٥) من مليارات
كشــفت حين جيت) - الفضيحة (إيــران تفجــرت
ريغان رونالد األمريكي الرئيس إدارة أن الصحف عن
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طريق «إســرائيل»، عن إليران أســلحة ا ســر� قد باعت
إليها. بيع األسلحة على الحظر المعلن رغم وذلك

إيران إلــى األمريكية األســلحة شــحنات توقفــت
مجلة الشــراع نشــرت عندما الفضيحة، حين تفجرت
المتحدة الواليــات ١٩٨٦/١١/٣م أن فــي اللبنانية
إطالق تأمين أجل من ا إلى إيران سر� أسلحة باعت قد
محتجزين لد كانــوا أمريكيين رهائن ســراح ســبعة
على أطلق في لبنــان. إليران مؤيدة شــيعية جماعات

جيت». – أو «إيران جيت» – «كونترا الفضيحة
:(VEIL) الحجاب كتابه فــي وودورد» «بوب يقول
«كانوليم كيسي(مديرالمخابراتالمركزية األمريكية
القنوات بتطورات ا متأثرً ( ١٩٨١-١٩٨٧م الفترة في
ابن كان القنوات هــذه من إيران، مع الســرية الجديدة
ومدير رفســنجاني، الشــور مجلــس أخت رئيــس
رئيس الوزراء» مكتب الثوري في استخبارات الحرس
ا رفســنجاني واشنطن سر� أخت ابن زار «عندما وقال:
القومي األمن مجلس بأوليفر نورث (عضــو ليجتمع
إلكترونية لتســجيل مراقبــة آلة وضعــت األمريكــي)

 (٦) سري». بشكل االجتماعات

إليران: المبكر اإلسرائيلي العسكري الدعم
الدعم عن آلخر حينٍ من تبرز متقطعة أخبار كانــت
الحــرب بدايــة منــذ إليــران العســكري اإلســرائيلي
١٨تموز١٩٨١م انكشــف وفــي اإليرانيــة. العراقيــة
أسقطت عندما اإلسرائيلي هذا الدعم العســكري أمر
لشركة أرجنتينية تابعة طائرة الدفاع السوفييتية وسائل
من سلســلة طائرات واحدة وهــي بلنتس»، «اروريــو
بأنواع محملــة و«إســرائيل» إيــران بين كانــت تتنقل
طريقها قد ضلت الطائرة وكانت وقطع الغيار، السالح

السوفييتية. األجواء ودخلت
األمريكية تربيون) الهيرالد ) جريدة مع مقابلة وفــي
الســابق اإليراني الرئيس ١٩٨١/٨/٢٤م اعترف في
هذه بوجــود ا علمً أحيــط أنه صــدر بني أبــو الحســن
يســتطيع يكن لم وأنه و«إســرائيل»، بين إيران العالقة

كان الذي للخميني المقــرب الديني أن يواجــه التيــار
مقابلته في وقال «إســرائيل». التنســيق مع في ا متورطً
العســكري المجلس «في الجزيــرة: قناة مع مراســل
من ســالح شــراء بصــدد أننــا نــا وزيــر الدفــاع أعلمَ
سمح من قلت: ذلك، يفعل كيف عجبنا «إســرائيل»،
هذا مستحيل! قلت الخميني، اإلمام قال: بذلك؟ لك
لوحدي. ســارعت ذلك عمل على أجرؤ ال أنــا قال:
نعم قال: ؟ بذلك وسألته: هل سمحت الخميني للقاء
الحرب. الحرب هي وإن بذلك، يســمح إن اإلســالم
الحرب، هــي الحــرب أن صحيــح صعقــت لذلــك،
نقنع أن هو حربنا نظيفة، والجهــاد أن أعتقــد ولكنني
نعم الســالم. إلى والتــوق الحــرب بوقف اآلخريــن
إلى «إســرائيل» الذهاب وليس يجب عمله الذي هذا
لــن أرضى العرب، ال لحــرب منها الســالح وشــراء
وكان الحرب، حينها قال لي: إنك ضــد ا، بذلــك أبــدً
وبغض الرئاســة». موقع في ألنك تقودها؛ أن عليــك
الرجل بمظهر الظهــور صدر بنــي محاولة عن النظــر
في ا) ا (أو مشــاركً شــاهدً كان أنه إال الشــريف، النزيه
الرافضة، الصهاينــة وزعماء بين العالقات صنع هــذه

تفاصيلها. على ا ومطلعً
الوزراء رئيــس ٣ حزيــران ١٩٨٢م اعتــرف وفــي
تمد كانت «إســرائيل» بأن بيجن» «مناحيم الصهيوني
اإلسرائيلي الدفاع وزير شارون وعلل بالسالح، إيران
من بأن إليــران، المدد ذلك أســباب فــي تلك الحقبة
مجلــة أكتوبر وذكرت العــراق. إضعــاف شــأن ذلك
المعلومات أن ١٩٨٢م أغســطس في شــهر المصرية
«إسرائيل» صفقه مع إيران قد عقدت تفيد بأن المتوفرة
األخيرة صادرته الذي بموجبها جميع السالح اشترت
العقد قيمة لبنــان، وتبلغ جنوب في من الفلســطينيين
 TT الســويدية المجلة دوالر. وذكــرت ١٠٠ مليــون
البريطانية األوبزيرفــر ١٩٨٤/٣/١٨م وجريدة فــي
صفقة أسلحة عن عقد السنة من نفس في شــهر أبريل
 ٤ بلغت إنهــا األخيــرة: قالت إيــران إلــى إســرائيلية

دوالر. مليارات

٢٣٦
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األمريكي العسكري عن الدعم والوقائع األخبار إن
الحرب العراقية بداية منذ الخميني إليران والصهيوني
ى، والوثائق صَ تُحْ أكثر مــن أن توقفها وحتــى اإليرانية
والمجــالت العالمية وفي الصحــف في التــي نُشــرت
في لمحاكمة المتورطين قــدت عُ التي أروقــة المحاكم
بمتابعة اهتمت التــي الكتب تزخــر بها هــذه الصفقات

المشبوهة. العالقات هذه
المــوت ألمريــكا… «المــوت
تلــك كانــت لقــد  إلســرائيل»
مثلــت التــي الجوفــاء الشــعارات
الخمينــي ثــورة شــعارات أبــرز 
ا ضجيجً وأتباعه الدنيــا ومــأل بهــا
ألمريــكا تخفــي وراءهــا العمالــة
المزعوم الموت أما و«إســرائيل».
في الســنة أهل فــكان من نصيــب

المكرمة. ومكة ولبنان والعراق إيران

الكويت: تحرير وأمريكا...حرب إيران
إيران منذ مع للتعامل مضطرة نفسها وجدت أمريكا
صدام جيش إثر اجتياح على في الخليج األزمة اندالع
أغســطس من الثاني فــي الكويتية حســين لألراضــي
ــا محوري� ا  دورً إليــران أن  تــر فأمريــكا ١٩٩٠م. 
فقــرارات المقاطعة األزمــة، هــذه على فــي التغلــب
فاعالً ا تطبيقً تُطبق أن يمكن العراق ال على المفروضة

إيران. مشاركة دون
أمريكا على الذي تنتظره هذا الدور إيران ولقد أدت
األزمة هذه الكويت في مع وقفت الوجه األكمل، فقد
بســبب للكويت وتهديدها الســابقة، رغــم اتهاماتهــا
إيران. مع حربــه في العراق مــع األخيرة هذه وقــوف
العراق توســالت إيــران رفضت أخــر ومــن ناحية
مجال فــي إيرانية تســهيالت علــى بشــأن الحصــول
تســليم رفضت كما العراقي وتســويقه. النفط تصدير
بدء عشية إليران العراق أرسلها عراقية مدنية طائرات

القصف. من حمايتها بغرض الهجوم األمريكي

أعلن أن سبق خامنئي علي اإليرانية مرشد الثورة إن
القوات طالئع بدأت حين أي ١٩٩٠/٩/١٢م، يــوم
نســمح لن «إننا المنطقــة إلــى بالوصــول األمريكيــة
تحويل أو قــدم موضــع باتخــاذ للواليــات المتحــدة

.«.. كنا حيثما لها خاضعة نفوذ منطقة إلى المنطقة
أبناء  ومن اإليراني الشــباب من المخدوعين  لكــن
الشــعوب اإلســالمية سرعان
الذي الزيف حجم اكتشفوا ما
النــداءات هــذه تحملــه مثــل
لزعمــاء والتصريحــات
منذ (اإلســالمية) الجمهورية
ا يكــن متوقعً ولــم تأسيســها.
بطبيعة الحال أن تشارك إيران
حاربها الذي صدام جانب إلى
وليس ســنوات، طيلــة ثمــان
أن كانت مطالبة ذلك. لكنهــا تفعل أن مــن مصلحتها
الكاذبة والشــعارات الجوفاء التصريحات تكف عــن
شــيئًا تعمل أن أو األكبــر، الشــيطان فيها التــي تهــدد
عبر ذلك يكــون أن الضرورة مــن وليس بــه،  للنكايــة

العسكرية. المواجهة
طهران، حــكام مارســه الذي ونتيجــة لهــذا الحياد
ــا يمكن أن مهم� ا دورً إليــران أن أمريكا فقــد شــعرت
إيران طرحــت فقد هــذه الحــرب. نهايــة تلعبــه بعــد
يقوم بدور أن يمكن الذي باعتبارها الشــرطي نفســها
ما وهو المنطقــة. في الغربيــة حمايــة مصالــح القو
رفسنجاني هاشــمي اإليراني الرئيس لســان جاء على
يمكن الوحيد الــذي هــي البلــد إيــران إذ يقــول: «إن
الخليج منطقة أمــن عن للدفاع االعتماد عليه  للعالــم

(٧) النفطية». ومواردها
األمريكــي القومــي األمــن  مستشــار  ذهــب  بــل 
يطرحه الذي التصور نفس إلى األسبق«بريجنســكي»
تخرج سوف رفسنجاني حيث يقول: «إن إيران الرئيس
تحرير حــرب في والعراق (بين أمريــكا من الصــراع
الخليج» منطقة القوة المهيمنة فــي لتصبح الكويــت)

الــمــوت ــا… ــك ــري ألم «الـــمـــوت
تلك ــت لــقــد كــان ــل» ــي ــرائ إلس
مثلت التي الجوفاء الشعارات
الخميني ثــورة شــعــارات أبــرز 
ا ضجيجً الدنيا وأتباعه بها ومأل
ألمريكا العمالة ــا وراءه تخفي

و«إسرائيل»
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العالم اإلسالمي

دور لها يكون إيران ربما كانت ترغب أن «إن ويقول:
عليها يتعين فسوف ولذا المستقبل، في سيحدث فيما

المتحدة». الواليات مع ما ترتيبٍ إلى تسعى أن
يتحدث التــي العظيمة لهــذه الفرصــة واســتغالالً
جرت بين ولقاءات اتصاالت «بريجنسكي» فإن عنها
الخارجية وزارة باســم المتحدثة وأكدتهــا الطرفيــن،

األمريكية مارجريت توتويلر.

علــى  األمريكــي والعــدوان  ســبتمبر  ١١
اإليراني أفغانستان...الدور

الحادي من أحــداث فــي العالم كله بلد لم يســتفد
من ما استفادت إيران بمثل ٢٠٠١م سبتمبر من عشــر
تسميه بما أمريكا فانشــغال تالها. األحداث وما هذه

(الحــرب اإلرهــاب  علــى الحــرب 
الســنية) اإلســالمية التيــارات علــى 
امتالك نحو خطاها تسرع إيران جعل
تقنياتها وتهريــب النوويــة القــدرات
طالبان حكــم وإســقاط من الخارج.
- أفغانســتان فــي الســنية اإلســالمية
كاهــل عــن أزال جارتهــا الشــرقية-
ثم كانت به. طالما شرقت ا طهران قلقً

حكم وأســقطت العراق غــزت أمريــكا حين الثالثــة
في الرافضة وعمالئهــا من لحلفائها نت ومكَّ البعــث،

الغربية. جبهتها إيران نت فأمّ العراق
في عدد طائفتها أبناء لدعم تفرغها ذلك يضاف إلى
رأسهم صنيعتها وعلى واإلســالمية الدول العربية من
أحدث فشــحنت له الله، بحــزب المســمى في لبنان
السنة أهل انشــغال واســتغلت العســكرية. المعدات
في جهودها فكثَّفــت العراق على الحرب بتداعيــات

وغيرها. وإفريقيا ومصر الشام بالد في التشيع نشر
الدولة لرئاســة وصفيه الخمينــي درب قــال رفيــق
إقامة يريد «كان (الخمينــي) صــدر: بني أبو الحســن
اإلسالمي، العالم ضفتي على للســيطرة شــيعي حزام
وســوريا والعراق مــن إيران يتألف الحــزام كان هــذا

يســتخدم الحزام لهذا ا ســيدً يصبح وعندمــا ولبنــان،
على بقية للســيطرة (الفارســي) الخليج وموقع النفط
األمريكيين بأن ا مقتنعً الخميني كان اإلسالمي، العالم
بــأن األمريكيين له قلت ذلك، بتنفيــذ له سيســمحون
عرفات ورغــم نصائحي ونصائح ياســر يخدعونك،
لم األمريكييــن؛ فإنه نوايــا مــن ليحــذره الــذي جــاء
الخميني أو تحققت آمــال فهــل االقتناع. يكــن يريــد
لهم ن مكَّ الذين زمرتــه ونفوذ بســقوط العراق  بعضها

األكبر؟! الشيطان
السلطة إلى طالبان حركة بوصول إيران شرقت لقد
مسيرتها لعرقلة تستطيعه ما كل عملت وقد كابول، في
التحالفالشماليفي«مزار ا ودعمخصومها؛خصوصً
في الرافضة ومناطق شريف»
تقطنه الــذي «باميان» إقليــم

الشيعة». «الهزارة من أغلبية
رأت الصفويــة فإيــران 
يديرهــا ســنية دولــة أن قيــام
أوحال تلوثهم علم لــم طلبة
الطريــق ســيقطع السياســة،
الثــورة تصديــر مبــدأ علــى 
صحوة ر من جهــة، وســيفجّ
الوسطى، آســيا ومنطقة الهندية القارة شــبه ســنية في
من كله العالم اإلسالمي وبقية نفســها إيران في  وربما

.أخر جهة
خالل الدولتيــن بيــن العالقــات توتــرت لــذا فقد
حــد التهديد إلى األمــر ووصل طالبــان، فتــرة حكم
على القــوات وحشــد لطالبــان  اإليرانــي العســكري

أفغانستان. حدود
االعتــراف إلــى  الرافضــة دولــة ســارعت ولقــد 
االســتعمار األمريكي عينهــا التي الدميــة بالحكومــة
طالبــان. حكومــة إســقاط بعــد الغربــي المتحالــف
ساينس كريســتيان كاتب صحيفة مونتيرو دافيد يشــير
تحرص  الشــيعية الجمهورية أن إيران مونيتور(٨) إلى
حكومة شــركاء وأهم أكبــر من علــى البقــاء كواحدة

قيام أن  رأت الصفوية ــران  إي
علم طلبة  يديرها  سنية  دولــة 
السياسة، ــال  أوح تلوثهم لم 
مبدأ على  الــطــريــق سيقطع 

الثورة تصدير
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لالحتالل المواليــة حامد كــرزاي األفغانــي الرئيــس
التجاري والدبلوماسي. على الصعيد األمريكي

في  الســفير اإليراني إبراهيمي رضا محمد  ويقــول
بيننا الســطح تظهر على «الخالفات التي أفغانســتان:
الساحة على أثر أي لم يظهر لها الدولي المجتمع وبين
يمكن أفغانســتان أن نعتقد ونحن اآلن، حتى األفغانية
الحقيقي للتعاون المأمول النمــوذج تكون أن بالفعل
إشــارة الدولي»، في والمجتمع طهــران بين والمثمر

األمريكية. المتحدة للواليات ضمنية
التوترات حــدة ترتفع وبينما أنــه ويــر المراقبون
إيران فإن النووية األزمة وواشــنطن بسبب طهران بين
في المتزايد بعض من نفوذهــا اســتغالل إلى ســتعمد
للواليات المشــكالت بعــض إلحــداث أفغانســتان
األمر دراســة واشــنطن تعيد المتحــدة علــى أمــل أن
ا داخــل مؤخــرً حــدث مثلمــا ومراجعــة حســاباتها،
إلى اللعب طهــران عمدت حيــث العراقية؛ الســاحة
حقيقة نفوذها أظهــرت التي األوراق مــن بمجموعــة
المتحدة الواليــات فســارعت العــراق، في الشــيعي
من اإليرانيين مع فورية محادثات إجــراء إلى بالدعوة

خليل زاد. زلماي بغداد في خالل سفيرها
اإليراني الرئيس نائــب أبطحي» «محمد على ويقر
في بقوله اإليراني بالدور والبرلمانية القانونية للشؤون
أبو ظبي في المستقبل وتحديات الخليج ختام مؤتمر
كابول ســقطت لما «لوال إيران ٢٠٠٤/١/١٥م: يوم
لكن للــدور اإليراني، تهويل بالطبع وهــذا وبغــداد»،
الماللي ســلطة هرم أعلى من االعتراف هو فيه المهم
والكيد جهة، من األكبر للشــيطان طهران بالعمالة في

.أخر جهة من السنة ألهل

القذر: العراق...التحالف في وإيران أمريكا
العراق، من رافضة عمالئها -عبر إليران كان لقد
بــوش فــي إغــراء حكومــة أو مباشــرة- دور بــارز
العراق بتعاون غزت أمريــكا فقد العراق. باحتــالل
العراقية الرافضية مع األحزاب مكشــوفين وتنســيق

للثورة األعلى كالمجلس ــا، عضوي� بإيران المرتبطة
طهران، في وترعرع ولد الذي العراق في اإلسالمية
الجلبي، حــزب الرافضــي وحتى وحــزب الدعــوة
قبل ما منذ بإيــران المرتبطة من الجماعــات وغيــره

الحــربالعراقيــة–اإليرانيــة.
لحلفائها األخضــر الضوء أعطــت التي إيران هــي
لنــدن للمعارضة مؤتمر فــي يشــاركوا كي العراقييــن
يقول العــراق. د الحتالل مهَّ الــذي العراقية الســابقة
للثورة األعلى المجلــس رئيس الحكيــم باقر محمــد
(اإليرانية) مرشــد الثــورة «إن العراق: في اإلســالمية
أضاف ثم األمريكان، مع له باالتصال أذن علي خامنئي
لخامنئي» بيعة عنقــه في االســتئذان ألن من بد ال بأنه
فإنه بأخر أو بطريقــة أمريكا الحكيم مع أما اتصــال
نشــأ التي الباطنية األســاليب هذه  لــم ينقطع، ولكــن

القوم.(٩)                                                              عليها
راحت الســابق العراقي النظــام أســقطت وبعــد أن
ا، تحديدً الشيعية األحزاب أيدي على تشــد واشــنطن
اإليراني بالسيســتاني المعروف الله آية فجأة فأبرزت
األمريكي الغــزو قبل ا معروفً يكــن لم األصل الــذي
ا وضحاها واحدً ليلة بين السيستاني غدا للعراق. وقد
حســب تصنيف العالم تحكم شــخصية مائة مــن أهم

تايم األمريكية. مجلة
فشــلوا ما األمريكان بفضــل اإليرانيون لقــد حقــق
ضد من الحرب أعــوام ثمانية مد علــى فــي تحقيقه
الشرقية العربية البوابة أصبحت حيث حســين؛ صدام
اقتحامها طيلة عجزوا عن وهي التي مشــرعة أمامهم،
ثاني بريمر بول ثورتهم. ... وقد كشــف ربــع قرن من
ا أمورً مذكراته فــي الغزو بعد حاكــم أمريكي للعــراق
إيران وجماعة األمريكيين بيــن حول التنســيق خطيرة

فيها المرجعيات.(١٠)  العراق، بمن في
حملتها  إيران بدأت لالحتالل، األولى األيام ومنذ
وخاصة الســنة، أهل المجوســية الغتيــال الصفويــة
وأســاتذة والعلماء الله بيــوت أئمة المســاجد ورواد
من كل وطالت والمهندســين، واألطبــاء الجامعــات
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واســتمرت العراق. في اإليرانــي يعارض المشــروع
عن بوضوح وسياسي�ا عسكري�ا السافر تدخلها في إيران
والميليشــيات لها، العميلة الطائفية الحكومات طريق
والعسكري الدعم السياسي قدمت كل حيث الغادرة؛
بذلك يكتفوا لم ثم المتطور. والســالح واللوجســتي
مناطق من الســنة ألهل على تهجير قســري بل عملوا
أهل من عشــرات اآلالف وطالت االعتقاالت كثيرة،

غير تهمة. السنة من
اإليراني  األمريكــي التحالف عــن الحديث  وعنــد
تســجيل مــن بــد فــال الجريــح  علــى أرض العــراق

النقاط اآلتية:
من الصفقات وواشــنطن «تراث» كبير  ١- لطهران
من البراغماتية ا كبيرً ا قدرً تمتلكان يثبت أنهما السرية،
اإلعالمي الضجيج كل من بالرغم السياسية، والواقعية

المتبادل بين الطرفين.
من أجل ا جهــدً الصفويون اإليرانيــون ٢- لم يــأل
بصورة العــراق السياســي في القــرار الســيطرة علــى
العــراق اليوم أهل علــى مقــززة، فغالب المتســلطين
يخفى ال وهذا اإليرانية، الجنسية أو يحملون إيرانيون
اإلسالمية األعلى للثورة فالمجلس األمريكيين. على
العزيز عبد شقيقه الحكيم، ثم محمد باقر الله آية بقيادة
الجنــاح العســكري للمجلس وفيلق بــدر الحكيــم،
العمالء من وغيرهم الجعفري، بقيادة الدعوة وحزب
أنواع بشــتى وزودتهــم إيــران بتهــم درّ المزدوجيــن،

األمريكي! الثقة للجانب اليوم محط وهم الدعم،
قضية الطرفيــن حــول ٣- قــد تتعــارض مصلحــة
األزمة التي الســياق في هذا ويدخل فيختلفان، معينــة
اعتقلت حين ٢٠٠٧م العام مطلع الطرفين بين نشبت
تزعم أربيل مدينة في إيرانيين خمسة األمريكية القوات
على أمريكا تصر بينما دبلوماســيون، أنهم حكومتهم
اإليرانــي، وكانت مهمتهم الثوري الحــرس من أنهم

العراق. في الشيعية الميليشيات تسليح
التكتيكية، األهداف في أمريكا مــع متفقة ٤- إيران
وهم أهل األول العــدو التخلص مــن وعلــى رأســها

معها اختلفت وإن منهم، المجاهدين ا خصوصً السنة،
االستراتيجية. األهداف في

تدهور في ا رئيسً ا دورً تلعب أن إيران تستطيع قد -٥
تقوم أن لكنها لن تستطيع األوضاع األمنية في العراق،
أمريكا فإن مراهنة لذا السالم. تحقيق في بالدور نفسه
العراق وأمن استقرار تحقيق في للمساعدة إيران على

فيها. مبالغ مراهنة هي
عند النفــاق فــي ٦- يبالــغ الرســميون األمريــكان
بشــأن إيران حوار مع فتح إلــى عن الحاجة حديثهــم
تكن مفتوحة لم الطرفين بيــن القنوات وكأن العراق،

ذلك: ومن الغزو؛ قبل ما منذ
خطورة  العــراق، وتبينت في الوضع  * عندما تأزم
سياســة الدفاع، مجلس ل األمريكــي شــكَّ االحتــالل
لبحث الجمهوريين مقربــة مــن وهي مؤسســة بحثية
اســتقرار في إيجاد إيران العراق، وأهمية فــي الوضع
إيران. عــن تقرير لوضــع لجنة تشــكيل تم فيــه، وقد
«روبــرت جيتــس» «وزبجنيو التقرير وأشــرف علــى
إعداده الــذي تم التقرير عنــوان وكان بريجنســكي»،
جديد حــان الوقت لتقارب ٢٠٠٤م إيران: يوليو فــي
وأكــد  ،(  IRAN: TIME FOR NEW APPROACH)
معها؛ جديدة وفتح صفحة أهمية الحوار على التقرير
الواليات مصلحة ألن سياسية واستراتيجية؛ ألسباب

ذلك. تتطلب المتحدة
عرف الذي العراق» تقرير «مجموعة دراســة * دعا
لها شــكَّ التي اللجنة ( وهي هاميلتون» «بيكر- بتقريــر
كبير بشــكل الوضع تأزم عندما بوش جورج الرئيــس
اللجنة ويرأس ٢٠٠٦م، عام من األخيرة األشــهر في
الحزب هاملتون من الجمهوري، ولــي بيكر جيمــس
إيران مع حــوار إجراء إلى التقرير دعــا الديمقراطي)
المداخل أحد هو أن هذا الحوار باعتبار العراق؛ حول
االســتقرار لتحقيق التقرير- نظر وجهة -مــن المهمة
توظيف التقرير إلى يدعــو آخر، وبمعنى في العــراق.
اســتقرار يضمن بشــكل الــدور اإليراني فــي العراق

العكس. وليس األخير
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مريبة: (١١) أمريكية مواقف
األمريكية اإلدارة تتعامل فيــه الوقت الذي ١- فــي
نراها العــراق اإليرانيــة فــي األذرع مــع بهــذه الثقــة

علــى المعارضــة تشــدد الخنــاق
«مجاهــدي المســلحة اإليرانيــة
باإلرهــاب!! وتصمهــا خلــق»
صلة ال علمانيــة مــع أنهــا منظمــة
الدينيــة. باأليديولوجيــات  لهــا
األمريكي اإلعــالم يحاول لم -٢
األمريكية اإلدارات والغربــي وال
الوضــع  تســتثمر أن المتعاقبــة 
اإليرانيــة، لألقليــات المأســاوي

وكذلك واآلذريين، والعرب والبلــوش األكــراد مثل
إيران، في السنة له أهل الذي يتعرض الكبير االضطهاد

اإليراني!! األساسية للشعب المكونات من وهم
الثالث؛ اإلماراتية الجزر عن األمريكان سكوت -٣
المتكررة رغم المطالبات تحتلها إيران، زالت ال التي

الخليجي. التعاون مجلس قِبل من
االتحاد وسقوط االشتراكية انهيار المنظومة بعد -٤
إيران بشراء التكنولوجيا قامت ١٩٩١م عام السوفييتي
الخبراء، واستقدام الشامل، الدمار المتطورة ألسلحة
النووية، الطاقة مجال في المتخصصة البحوث وإجراء

المتحدة. الواليات بعلم حصل هذا كل
على الفاتــرة واإلســرائيلية ٥- الــردود األمريكيــة
ومرشــد نجاد»، «أحمدي اإليرانــي الرئيس دعــوات
الخارطة، من «إســرائيل» إزالة إلى «خامنئي» الثــورة

الهولوكوست. وإنكار

لحــزب الله وقف مســاعدتها عرضت إيــران
وحماس:

بي بي البريطانية اإلذاعــة هيئــة قــال تحقيــق أجرته
األمريكي الغزو بدء عقب عرضت إيران إن سي(١٢):
حزب تزويدها تنهي أن ٢٠٠٣م مباشــرة عام للعراق
لحركة مســاعداتها وتوقف باألســلحة، اللبناني اللــه

- حسب أيضا إيران عرضت وقد حماس الفلسطينية.
أكثر النووي برنامجها تجعل أن - التقريــر في ما ورد
الذي نايت) (نيوز الليلة» «أخبار برنامج وقال شفافية.
من صورة على حصــل إنه ســي: بي بي يبثه تليفزيون
الذي اإليراني الخطاب الســري
إيرانــي، مســئول أي لــم يوقعــه
األمريكيــة الخارجيــة أن إال 
أعلى بموافقة جاء أنه استنتجت

اإليرانية. السلطات
العراقــي  الرئيــس وقــال  
االحتــالل قبــل  مــن المعيــن
له مقابلة في «جالل الطالبانــي»
طهران: إلى له زيــارة بعد اللندنية الحياة مع صحيفــة
إنهم قالــوا: بأنهم(اإليرانيــون) أشــهد «أنــا للتاريــخ
إلى لبنان، أفغانستان من أمريكا مع مستعدون للتفاهم
نتائج إلى الوصول أجل من للبحث مســتعدون وأنهم

الطرفين».(١٣) ترضي

واحتماالت اإليراني النووي الملف
المواجهة

اإليراني: النووي البرنامج
في عهد اإليرانــي البرنامــج النــووي كانــت بدايــة
في نووية طاقة بناء محطــة ١٩٧٤م بهدف عام الشــاه
جنوب العاصمة  ٢٣٠٠ كم يبعد الذي بوشهر» «ميناء
البرنامج العمل في وقد توقــف ألمانية. بتقنية طهــران
العراقية والحــرب الخمينــي ثــورة بســبب أحــداث
١٩٩٢م عــام البرنامــج فــي العمــل اإليرانيــة. أعيــد
روســيا، مع نووي تعــاون اتفــاق توقيع فــي أعقــاب
ليشــمل الوقــت بمــرور اإليرانــي واتســع البرنامــج
اليورانيوم. وتخصيــب الثقيل الماء ومعامل  منشــآت
النووية اإليرانية األنشــطة الطرف عن أمريــكا ت غضَّ
بــدأ االهتمــام األمريكي ثــم الزمن، مــن طيلــة عقــد
من وبــدأت المخــاوف اإليرانــي، بالملــف النــووي
تســاور الواليات نووية أســلحة إنتاج في اســتخدامه

اإلدارة  فيه تتعامل الذي الوقت في
األذرع مع الثقة  بهذه األمريكية 
تشدد نراها العراق في اإليرانية
اإليرانية المعارضة على الخناق
خــلــق» الــمــســلــحــة «مــجــاهــدي

باإلرهاب وتصمها
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التقط ٢٠٠٢م عام نهايــة ففي و«إســرائيل». المتحدة
لمعمل ا صورً أمريكي أبحاث لمركز تابع صناعي قمر
أبد ٢٠٠٣م عام وفــي أراك. مدينة في الثقيل المــاء
األنشــطة حول مخاوفهم الذرية الطاقة وكالة مفتشــو
التي القرائن منشأة «نطنز». وأكد التقرير أن في النووية
تدير أن إيران على تدل مختلفة في منشآت اكتشــفوها
ا. (١٤) ١٨ عامً منذ ا لتخصيب اليورانيوم سري� ا برنامجً

قصف على المتحــدة الواليــات ــِدم
ْ
ق
ُ
هــل ت

اإليرانية؟ النووية المنشآت
وأشكال وتعامالت اتصاالت من ا سابقً ذكر ما رغم
بين المواقف بعض في تحالفات وربمــا من التعاون،
موضوع أن إال وإيران، األمريكيــة المتحدة الواليات
التقنية علــى الحصول ا وخصوصً اإليرانــي، التســلح
ا خط� تعتبر نوويــة صنع أســلحة من تمكنهــا التــي قد
امتالكها؛ من إيران لمنع تســعى واشــنطن لد أحمر
إيران أســلحة امتــالك الواليــات المتحــدة إذ تعتبــر
منطقة في لمصالحها ا ا مباشرً استراتيجي� ا نووية تهديدً
التهديد فضالً عــن الغنية بمصــادر الطاقــة، الخليــج
إيــران امتــالك أن كمــا «إســرائيل». المباشــر ألمــن
الواليات مخــاوف يثير ألســلحة نوويــة (اإلسالمية)
األســلحة من النوع وصول هذا احتمال من المتحــدة
بين الصراع تفاقــم حالة في (إرهابيــة) إلــى منظمات
يدفع دوالً قــد كما المســتقبل. في طهران وواشــنطن
النووي. السالح امتالك لمحاولة المنطقة في أخر

إيران أن التقرير هذا مقدمة في إليه ما أشــرنا ونؤكد
السالح عظمى بامتالك إقليمية تكون قوة لكي تســعى
على تتربع المد، وهــي النــووي والصواريخ بعيدة
الجغرافي موقعهــا جانــب إلى كبيــر مخــزون نفطي
أن تهيمن تريد وأمريكا اإلسالمي، العالم وسط المميز
اإليراني المشــروعان يتعــارض علــى المنطقــة. وقد
وأهدافه االســتراتيجية، أجندتــه فلكل واألمريكــي،
في ظل ا خصوصً بينهمــا، نــزاع إلى هذا وقد يفضــي
من كل فــي المتشــددين المحافظيــن  إدارة التياريــن

وطهران. واشنطن

األمثل العســكري الحل الخيار يمثل هــذا فال ومع
طموحات جماح لكبح سعيها في المتحدة للواليات

منها: كثيرة ألسباب إيران النووية
نجم  وما العراقية، التجربة تكرار من : الخشــية أوالً
السيطرة المتحدة الواليات لم تستطع من فوضى عنها
القدرات إيران خاصة في ظل امتالك اآلن، إلى عليها
الجيواســتراتيجية، والنفوذ واإلمكانــات العســكرية

الوسطى. وآسيا الخليج منطقتي في الحيوي
اإليرانية  النووية المنشــآت رقعة وعدد ثانيًا: اتســاع
الواليات توجيــه من والســرية؛ يجعــل العلنيــة منهــا
غرار علــى «إســرائيل» ضربة عســكرية أو المتحــدة
ا أمرً ١٩٨١م عــام العراقي النــووي قصــف المفاعل

ا. صعوبة وتعقيدً أكثر
يجبر لن إيران ضد العسكري الخيار استخدام ثالثًا:
ما بقدر األمريكيــة، للمطالب اإلذعــان طهــران على
حماسية ردود أفعال واتخاذ تشــدد النظام، من سيزيد

و«إسرائيل». بمصالح الواليات المتحدة تضر
العراق  في خيوط اللعبة ا من عددً تملك ا: إيران رابعً
المنهكة لواشــنطن المتاعب من كثير إثارة وبإمكانهــا
وحلفائها أمريكا خطط إرباك تستطيع كما هناك. أصالً

أفغانستان. في
فيهم بما األوروبيين ، الحلفــاء ــا: فتور رغبة  خامسً
عســكري أي عمــل علــى اإلقــدام بريطانيــا، بشــأن
إيــران؛ ضد ــا خصوصً األوســط جديد فــي الشــرق
واستراتيجية اقتصادية وحســابات العتبارات ا استنادً
الســابق البريطاني الخارجية وزير قــال فقد أوروبيــة.
يمكن ال إيــران أمر على الهجوم «إن ســترو»:  «جــاك

حدوثه». تصور
أن الواليات يبدو وغيرها المخــاوف هذه على بناء
في «الحــرب الباردة» نهج اتباع إلــى المتحــدة أقرب
هذا هو الخيار ويبدو أن اإليرانــي. النظام مع التعامل
النووي الملف بعد تحويــل واشــنطن لد المرجــح
على فرضت التي العقوبات حيث إلى مجلس األمن؛
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ما كل بيع على ا حظرً تتضمن مخففة عقوبات طهــران
النووية. بالتكنولوجيا عالقة له

«إســرائيل» في إيران ما فعلته في  تكرر هل
العراق؟

البريطانية يوم «صنــداي تايمــز» نشــرت صحيفــة
سرية  ا خططً أعدت «إسرائيل» ٢٠٠٧/١/٧م(١٥) أن
بأسلحة اإليرانية اليورانيوم تخصيب منشــآت لتدمير

تكتيكية. نووية
بعــدة وصفتــه عمــا  نقــالً  الصحيفــة؛ وأضافــت 
ســالح من ســربين أن إســرائيلية، مصــادر عســكرية

لتخصيب محطة تفجير علــى تدربا اإلســرائيلي الجو
تأثيرها نووية باســتخدام أسلحة «نطنز» اليورانيوم في

محدود. اإلشعاعي
اســتهداف ــا أيضً ســيتم  إنــه الصحيفــة: وقالــت 
في الثقيل بالماء تعمــل محطة وهما آخرين، موقعيــن
«أصفهان» فــي اليورانيــوم لتحويــل  «آراك» ومحطــة

تقليدية.  بقنابل
اإلســرائيلية باســم الحكومة المتحدثــة وامتنعــت
تايمز. صنداي تقرير التعليق على عن ايســين»  «ميري
اللجوء يتم لن إنه قولها: مصادر عن الصحيفة ونقلت

هجوم شــن تم اســتبعاد إذا إال نووية ضربة إلى توجيه
التدخل. عن الواليات المتحدة امتنعت  تقليدي، وإذا
توجهوا إســرائيليين طياريــن إن وقالــت الصحيفــة:
بطائراتهمإلىجبلطارقفياألسابيعاألخيرةللتدريب
اإليرانية، األهداف والعودة إلــى الذهاب رحلة علــى

ثالثة  رســم وتم ٣٢٠٠ كيلومتر، طولهــا يبلغ والتــي
تركيا. فوق يمر بينها طريق إيران من إلى محتملة  طرق
العسكرية مازال القوة استخدام أن واشــنطن وأعلنت
أولوية تعطي أنها على إصرارها من الرغم على ا خيارً

دبلوماسي. حل إلى للتوصل

النووي؟ السالح إيران تمتلك متى
نووية، أســلحة المتالك ســعيها ابتداءً طهران تنفي
الطاقة. ألغراض برنامجها مخصص فقط إن وتقول:
هــذا اإلصرار المراقبين أن مــن ير كثير ومع ذلــك
وراءه يخفي النووي، برنامجها حيال المتشدد اإليراني

النووية. العسكرية القدرة المتالك ا محمومً سعيًا
من الحصول  إيران تتمكن متى بالضبط أحد يعلم ال
فاإلسرائيليون نووية. أسلحة لصنع الالزمة التقنية على
ستصل إيران «نقطة ٢٠٠٧م عام نهاية قبل إنه يقولون:
تقنية من إيران ن كُّ تَمَ بأنها يعرفونها والتي الالعودة»،
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من تمكنها عــن إيران (أعلنت اليورانيــوم. تخصيــب
وهي فقط، %٠٫٤ ضئيلــة اليورانيوم بنســبة تخصيب
المعهد وكان السالح النووي)، إلنتاج كافية غير نسبة
أصدر قد لندن في االســتراتيجية للدراســات الدولي
إن فيه: قــال ا ٢٠٠٥م تقريرً عــام في أيلول/ســبتمبر
صنع ســخرت جميع إمكانياتها- -لو تســتطيع إيران
في كان أن المعهــد إال ٢٠١٠م. عــام بحلــول قنبلــة
أسلحة يمتلك يكون قد العراق إن قالوا: الذين مقدمة
فإن وبالتالي التقديــرات، تلــك خطأ تبين نووية، ثــم

(١٦) فيها. مشكوك مصداقيته

النووية...لمن؟ إيران قنبلة
كام» «افرايم اإلســرائيلي الخبيــر ألفه يؤكد كتــاب
ناحية عملية إيران من «إن وزارة الدفاع: مــن بتكليف
األكثر حتى وال األول لها، العدو «إســرائيل» تعتبر ال
الرغم «على كام: ويضيــف أعدائها»، بيــن من أهمية
«إلسرائيل» المناكف السياســي اإليراني الخطاب من
تحكم االســتراتيجية التي االعتبارات أن إال إعالمي�ا،
الخليج فــي ووضعهــا بمصالحهــا ترتبــط اإليرانيــة

«إلسرائيل». بعدائها وليس العربي
مليمان): «في (يوســي اإلســرائيلي الصحفي يقول
«إسرائيل» تقوم أن المحتمل غير من فإن األحوال كل
أكد عدد كبير وقد اإليرانية، بهجوم على المفاعــالت
حمالتها بالرغم من إيران- بأن الخبراء تشكيكهم من
وأن الشــيء لها، ا عدو� «إســرائيل» تعتبر - الكالميــة
هي اإليرانية النوويــة الرؤوس أن هو احتمــاالً األكثر

 (١٧) للعرب». موجهة
األســبق في اإلســرائيلي الخارجيــة صــرح وزيــر
لم «إن «إسرائيل» قائال: ليفي) (ديفيد نتنياهو حكومة

(١٨) العدو». هي إيران إن األيام: يوم من في تقل
شــمحوني): (أوري  اليهــودي الصحفــي يقــول 
الكثير مــن المصالح إقليميــة، ولنــا «إن إيــران دولــة
إيران على الجاثم التهديــد ..إن االســتراتيجية معها،
المجاورة! العربية بل من الدول ناحيتنا، مــن ال يأتيها

إليران».(١٩)   ا ولن تكن عدو� ا لم تكن أبدً «فإسرائيل»
الرســمية وغير الرســمية التصريحات هذه يبدو أن
على تأكيد مزيــد تعليق أو ال تحتــاج إلى اإلســرائيلية
نووية «قنبلة هي وهل اإليراني، النووي هوية السالح
األكبر»  و«الشيطان الصهيوني» «العدو لردع إسالمية»
المد يقــف أمام من مجوســية» يهــدد بها أم «فارســية

المنطقة؟! في المجوسي الرافضي
الســنة ألهل إبادة من اليوم العراق في يجري إن مــا
جر وما خفية، يهودية وبأيدٍ إيراني أمريكي بتحالف
الســنة في وقتل ألهل وكبت ظلم ثورتهم من قيام منذ
اإليرانيين اليهــود بهجرة والســماح ناحية، من إيــران
،أخر ناحية من أوروبيين وسطاء عبر «إسرائيل» إلى
واليهودية األمريكية العالقــات في النظر خــالل ومن
سالح يجعلنا نجزم بأنه الثورة، مســيرة طيلة اإليرانية
المنطقة التوســعية فــي الرافضية لخدمــة األغــراض

بالدرجة األولى.
وما فــي العــراق والخليج الســنة أهل وقــد يكــون
بالضرورة ذلك يعني وال به، دين هم أول المهدَّ حولــه
إيران مع الجوار بسبب الفتاك- السالح هذا استخدام
استعماله ويمكن معروف، هو كما ردع ســالح - فهو

ضيق. نطاق على
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الهوامش:
.١٢٨ صفحة اخلميني، اإلسالمية، (١) احلكومة

حممد. املبدي حييى عبد واشنطن، تقرير (٢)
الغريب. حممد اهللا املجوس. د. عبد دور وجاء (٣)

كليب.  سامي خاصة» قناة اجلزيرة، «زيارة برنامج (٤)
املجلة ٢٠٠٦/١٠/٦م. جملة (٥)

اخلفية احلروب (CIA).(٤٢٢-٤٢٣ بوب وودورد (صفحة (٦)
(VEIL احلجاب).  األمريكية املركزية املخابرات لوكالة

١٩٩١م. الثاين/يناير كانون الدولية السياسة جملة (٧)
أبو أمحد مونيتور.(ترمجة: مونتريو،كرستيان ساينس  ديفيد  (٨)

اإلسالم). مفكرة موقع عطاء،
٢٠٠٢م. أغسطس ،١١٨ عدد السنة، جملة (٩)

القاسم. فيصل نت. اجلزيرة (١٠)
لألخبار. املخترص (١١)

٢٠٠٧/١/١٨م  . يس، يب موقع إذاعة يب  (١٢)
٢٠٠٧/١/١٩م. صحيفة احلياة، (١٣)

حممد. املبدي عبد حييى واشنطن، تقرير (١٤)
تايمز» «صنداي صحيفة عن نقالً  األنــبــاء، ــاالت وك  (١٥)

الربيطانية.
. BBCرينولدز بول (١٦)

لوس صحيفة عن نقالً ،(٧٩٣١) العدد  األنباء  جريدة (١٧)
تايمز. أنجلس

/١٩٩٧/٦م. ١ اإلرسائيلية، هاآرتس صحيفة (١٨)
/١٩٩٧/٩م . ٢٣ اإلرسائيلية، معاريف صحيفة (١٩)
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معلومات إضافية

كونترا: – إيران قضية

لتزويدها إيران مع ا اتفاقً ريغان األمريكــي الرئيس إدارة عقدت بموجبها التي إيران كونترا قضيــة
لقاء وذلك العراق؛ مع حربها منها، أثناء متطورة ألنواع ــة الماسّ حاجة إيران بســبب باألســلحة؛
االتفاق يقضي ببيع كان حيــث لبنان، في محتجزين كانــوا الذين األمريكان بعض ســراح إطالق
للدروع؛  المضادة «تــاو» نوع من ٤٠٠٠ صاروخ مجموعــه ما - «إســرائيل» طريق -وعن إيــران
بوش األب، عقد جــورج لبنان. وقد األمريــكان المحتجزين في خمســة من ســبيل مقابل إخالء
اإليراني برئيس الوزراء اجتماعه عند االتفاق هذا الوقت، ذلك ريغان في للرئيس نائبًا كان عندما
المخابرات اإلســرائيلية عن مندوب ا أيضً حضره الذي اللقاء باريــس، في صدر بني أبو الحســن
األسلحة تلك نقل رئيسي في دور له كان الذي «آري بن ميناشــيا»، المدعو «الموســاد» الخارجية

«تاو»  نوع من ا ٩٦ صاروخً إرسال تم ،١٩٨٥ عام من آب/أغسطس وفي إيران. إلى إسرائيل من
مبلغ مقداره  إســرائيل؛ إضافة لدفــع من DC-٨ انطلقت طائرة علــى متن إيران إلى من إســرائيل
سالح  تاجر يعود إلى سويسري مصرف في لحسابٍ إلى اإليرانيين أمريكي دوالر ١٫٢١٧٫٤١٠

. «غوربانيفار» يدعى إيراني

شــحنها من البرتغال  تم ا، ١٨ صاروخً إرســال مــن عام ١٩٨٥، تم الثاني/نوفمبر  وفــي تشــرين
من إسرائيل. أرسلت ا أخر صاروخً ٦٢ تبعها وإسرائيل،

 http://ar.wikipedia.org

اإلسرائيلية: اإليرانية العالقات

صناعية عالقات على حافظت «إســرائيل» قد أن اإلســرائيلية ذكر لوزارة الدفاع ا داخلي� ا تقريرً إن
التالي: الشكل على كانت العالقات هذه أن التقرير ذلك ذكر إيران. وقد عسكرية مع

للصناعات  قبل شــركة «شــالون الســامة من للغازات ٥٨٫٠٠٠ قناع مضاد بـ إيران [١] تجهيــز
اإليرانية. العراقية الحرب انتهاء بعد الكيماوية»

عوامل عن الكشف لغرض تستعمل قبل شركة «إيلبت»، من للغازات بكاشفات إيران تجهيز [٢]
الكيماوية. األسلحة

إيران. إلى بِيعت شرقية دبابات في الحرائق على السيطرة أنظمة نصب [٣]
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إيران ببرنامج الوحيد المتورط اإلسرائيلي يكن لم اإلسرائيلي، األسلحة تاجر مانبار» «ناحوم إن
لبرنامج ومعدات وتكنولوجيا مواد يبيع «مانبار» فيه كان الذي الوقت الكيمياوية. ففي لألسلحة
اتصاله خالل مــن القضية بهذه متــورط آخر إســرائيلي هناك كان الكيمياوية،  إيــران لألســلحة

إيرانيين. بعمالء

«موشــي باعت الشــركة العائدة للصهيوني ١٩٩٢ و ١٩٩٤، حيــن األعــوام بيــن حــدث ذلك
غاز ا وخصوصً السامة، الغازات ومعلومات وتكنولوجيا صناعة ومواد معدات إليران ريجيف»

الخردل. وغاز السارين

العمالء نفس مع كانا يعمالن ولكنهما ســوية، يعمالن يكونا لم «ريجيف» و «مانبار» بأن ــا علمً
اإلسرائيلية. العسكرية والمؤسســة وثيقة مع المخابرات عالقة له كالهما كانت وأن اإليرانيين،
من شــأنه جمع عمل كعادتهــا، بأي اإلســرائيلية، المخابرات تقــم أمرهمــا، لم وبعــد افتضــاح

اإليراني. الكيماوي األشخاص ببرنامج التسليح هؤالء عالقات عن المعلومات

١٩٨٠ و ١٩٩٠-وبموافقة األعــوام إيران بيــن باعت إلــى اإلســرائيلية قد إن شــركة «إلبيــت»
«رابين  شــركة وإن دوالر، ٥٠ مليون من أكثر قيمتها بلغت معــدات اإلســرائيلية- الدفاع وزارة
وزارة وبموافقة الحرائــق، مــن للوقاية معــدات إليران كذلــك باعت قــد  تيكــس» اإلســرائيلية

اإلسرائيلية. الدفاع
الصهيونية  «جريوسليم بوست» صحيفة

رودان ستيف لكاتبها ١٩٩٨/٧/١٧ مقال نرشته يف يف

 ٧ / ١٩٨٨/ يف ٢٠ الصهيونية: «هاآرتس»  صحيفة
إيران» مع عقود أسلحة يؤكد الدفاع «تقرير لوزارة عنوان حتت

 ١٩٩٩ يف ١/٢٠/ الصهيونية: «هاآرتس»  صحيفة
إليران». الكياموية تكنولوجيا األسلحة تعرتف ببيعها «إرسائيل عنوان حتت
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اإليراني: الملف النووي أزمة تطور

الحدثالتاريخ
١/١٤
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بالسبل الدبلوماسية.   اإليرانية األزمة حل إلى يدعو بوش

التعاون.١/٣١ بعدم الذرية تتهم طهران الطاقة وكالة

إيران.١/٢٥ لتغيير خطة يطرح بوش

اليورانيوم.٣/٥ تخصيب باستئناف تهدد إيران

حول إيران.٣/١٦ االنقسام س يكرّ األمن مجلس اجتماع

التجارب الصاروخية.٤/٥ من تجري المزيد إيران

إيران.٤/٨ إلى زيارة يبدءون دوليون نوويون خبراء

طهران.٤/١٦ على فرض عقوبات موسكو بشأن محادثات فشل

النووي.٤/٢٣ برنامجها حول طهران في مباحثات يجري البرادعي

األمريكيين.٤/٢٤ مع التفاوض إلى بحاجة نعد لم نجاد: أحمدي

في فيينا.٤/٢٦ ودبلوماسيين اإليراني المندوب بين اجتماع

النووي.٥/٧ إيران ملف حول األمن مجلس بين أعضاء اتفاق ال

إيرانية بطهران.٥/٢٧ مباحثات روسية

بالده.٦/٤ وجمت هُ النفط إذا بقطع إمدادات يهدد خامنئي

عسكرية.٨/١٩ بمناورات يقوم اإليراني الجيش

الخالفات.٨/٢٧ تصاعد ظل في إيران يزور عنان

لها.٩/١ نحت مُ التي المهلة انقضاء تتجاهل إيران

٢٤٩
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في إيران.١٠/٣ اليورانيوم لتخصيب كونسورتيوم اقتراح بإنشاء

مــن١٢/٢٦ االنســحاب علــى بــالده قــد يجبــر  البرلمــان اإليرانــي
المعاهدة النووية.

١٢/٢٧
فــرض ١٧٢٧، والــذي رقــم مجلــس األمــن يصــدر القــرار
أنشــطتها بســبب طهران؛ على واقتصادية  عقوبات دبلوماســية

المدنية. النووية

لقــرارات١٢/٢٨ الفــوري  علــى االمتثــال طهــران  واشــنطن تحــث
األمن. مجلس

١/٤

٢٠
٠٧

     
     

الملــف     لبحــث «بكيــن» يــزور اإليرانييــن كبيــر المفاوضيــن
النووي.

كامل.١/٢٢ بشكل إيران ضد العقوبات سنطبق تؤكد: أوروبا

المفتشــين١/٢٦ بدخــول بالســماح إيــران تطالــب الوكالــة الذريــة
أراضيها.

بوقــت١/٢٩ وتطالــب البرادعــي، اقتــراح أهميــة إيــران تقلــل مــن
لدراسته.

إيران.١/٢٧ مع النووي تعاونها تنفي الشمالية كوريا

٢/ النووي.١٠ مع ملف إيران الحسم عام ٢٠٠٧ أن بيرتس يزعم

أمهها:- مصادر عدة من جممعة إحصائيات

. العربية CNN شبكة  

Taqrir Washington  

. إنفو» إس «يو اخلارجي اإلعالم برامج مكتب األمريكية، اخلارجية وزراة

. األوسط جريدة الرشق
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