
 

 

1/7 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جواب سؤال

 واقع إيران بالنسبة للسياسة األمريكية؟
ادلنطقة مستقل عن  أحداث مشروع يف يرانبالنسبة للسياسة األمريكية؟ وبعبارة أخرى هل إل إيرانما هو واقع  السؤال:
احلقيقي من  أمريكاقف اً ما هو مو ادلذهب اجلعفري؟ وأخي وهي  يف ادلنطقة رسالة يرانمث هل نستطيع القول إن إل أمريكا

 ؟يرايالسالح النووي اإل

عىالن إمنىذ انىد ع الرىورة و   وسىي سياسىت يىرايواقىع الناىام اإلنسىتعر  باختاىار  على  للىع علينىا أن جابةإللالجواب:  
 :أمريكاب وعالقة كل للع اجلمهورية

ل لوشىىاتو" رار  غىى"تو  خلميىىيف يف فرنسىىا يففخىىالل وجىىود ا، يىىة كىىان وا ىىذاً منىىذ بىىدايا ايران الرىىورة اإليف أمريكىىاإن دور  -1
مريكيىة عىن للىع وقىد دىد ت يوم ىذ الاىذف األ ،أمريكىاون اخلميىيف مىع امن البيت األبىي  و  ا تفىاع على  تعى ونوفدم
 يف بىو احلسىن بنىو  ىدرأيىة يراناإل ول رئىي  للممهوريىةأللىع مىرخراً  كشف... وقد  ا جتماعات اليت حالت هناكعن و 

ىل "توغىل لوشىاتو" يف إموفىدين مىن البيىت ا بىي  جىا وا  نأقناة اجلزيىرة بىمع  2000\12\1تاريخ متأخر وبالضبط يف 
هنىىىاك لقىىىا ات كرىىىية بىىى  الطىىىرف  وكانىىىت  ...يىىىزدي وبارركىىىان وموسىىىوي وارديبيلىىىيفرنسىىىا حيىىى  يقىىىيا اخلميىىىيف واسىىىتقبلها 

اعىة اخلميىيف. حيى  فيى  اتفاقىات بى  ةاعىة ريوىان وبىو  وة كتوبر الذي جرى يف  واحي باري  ووقعىتأشهرها لقا  أو 
عىاد اخلميىيف  بعىد للىع الداخليىة". إيران  تتدخل يف شرون أبشرط  أمريكان يتعاون مع أن  عل  استعداد أ رح اخلمييف ب

كىىىىا علىىىى  شىىىىاهبور باختيىىىىار ليسىىىىلا احل أمريكىىىىارة فرنسىىىىية لىىىىيذط يف  هىىىىران، فضىىىىوطت علىىىى  مىىىى   ىىىىائ 1979\2\1يف 
ميىىيف هىىىو ادلرشىىىد وهىىىو احلىىىاكا، و   ىىىبل اخلومىىىن مث أ، لا اعرت ىىوا سىىىبيل اخلميىىىيفإ يىىىرايلخميىىيف وهىىىددت قىىىادة اجلىىىي  اإلل

فيى  زلاكىاة   إيىرانوفى  األنامىة الوربيىة الرأياليىة، فدسىتور  إعداد دستور مرل الدساتي ادلوجودة يف البالد اإلسالمية األخىرى
وري والتقسىيا الىوراري وعمىل الندلىان ومو ىوع فاىل السىلطات ومو ىوع الاىالحيات للدساتي الوربية، فناام احلكىا ةهى

 ،ا سىىالم وادلىىذهب اجلعفىىري ا  نىىا عشىىر" يىىران"الىىدين الريىىي إلأن  عىىن، كلىى  وفىى  األنامىىة الرأياليىىة. أمىىا مىىا ورد فيىى  فيهىىا
و رسىالتها لىل أسىالم سىا  اإلأقائمىة على  ن الدولىة أسىالمية وهىي   تعىيف غلب الدسىاتي يف الىبالد اإلأيف فهو كادلوجود 

دا ا وعبىادا ا ومىا يتعلى  عياد وما يتعل  مبا يقتضي العمل بى  اىا  النىا  صاىوت اعتقىاا سالم، بل تتعل  بادلراسيا واأل
 لسياسىىةل و هىىد أرسىالة للدولىىة  و هىىذا ادلىىذهب هىىوأن هىىذا الىدين أعلىى   يىىراياإلالدسىتور مل يىىن  و  مىىور حيىىا ا.أبىبع  
ميىىىة قليىل ادلنامىىىات الدوليىىىة واإلإاومىىىة الدوليىىىة احلاليىىىة مىىىن انتسىىىا  تسىىىي حسىىىب ادلنو  ،و نيىىىة وقوميىىىة الىىىيت هىىىي اخلارجيىىىة

يف منامة التعاون ا سالمي، وكافىة العالقىات الدوليىة ما ادلتذدة و يتها يف األعضو  يايل مرلسا  الناام الرأأالقائمة عل  
منبرقىاً  امعينى او مشىروعأخا ىة رسىالة  إيرانيف  ن للدولةأن    يالحظ عل  إن هنا فومسالم. سا  اإلأمل تقا عل  لديها 

سىىت  الىىيت تكمىىن يف   ىىبوت  القوميىىة والو نيىىة، وهىىي تىىنعك  علىى  سيايىىرايبىىل يالحىىظ علىى  واقىىع الناىىام اإل ،عىىن اإلسىىالم
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مىع  بعىدم التعىاون ييف وناىذنا الرورة بىاخلمولقد اتالنا يف بدايات  لقائا وعل  كيان الدولة وأرا يها.م ااااحلفاظ عل  الن
، ولكنىى  مل يىىرايقنىىا  يف كتىىا  أرسىىلنا  إليىى  نفاىىل فيىى  نقىى  الدسىىتور اإلإعالن دسىىتور إسىىالمي وبي نىىا  لىى ، وو   بىىو  ،أمريكىىا

 يأخذ بالنال واستمر بدستور خيالف اإلسالم، ويف ناام ةهوري عل  النس  الوريب الرأيايل.

هىي مل ترسى  ناامهىا ، و ب الىذي حددتى  كمىذهب ريىي للناىام فلىا دىدد  كرسىالة ومشىروع دملى ما مسألة ادلذهوأ -2
ساسىية الىىيت تتعلى  بناىىام ن ادلىىواد األإ، بىل وليسىت مىىواد  مىأخولة منىى  ،ساسىى أومل تضىع دسىىتورها على   ،هىذا ادلىىذهبعلى  
فهىىىي تشىىىب  الناىىىام السىىىعودي الىىىذي  ،يىىىايلمىىىن الناىىىام الرأكىىىا والسياسىىىة اخلارجيىىىة ومىىىا يتعلىىى  بىىىاجلي  واألمىىىن مىىىأخولة احل

الناحيىىىة  تسىىىتول إيىىىرانغىىىي أن وصلىىىد لتذقيىىى  ماىىىا  الناىىىام. "ادلىىىذهب احلنبلىىىي" مىىىار يسىىىتول ادلىىىذهب ادلنتشىىىر يف بىىىالد احل
وبىىىذلع يسىىىهل  ، وترىىىار لىىىديها النعىىىرة العاىىىبية ادلذهبيىىىةو ادلسىىىتعدين للعمىىىل معهىىىاأوادلريىىىدين ذلىىىا  تبىىىاعادلذهبيىىىة لكسىىىب األ

دلاىىىاحلها الو نيىىىة ولىىىي  خلدمىىىة ادلىىىذهب اجلعفىىىري أو خدمىىىة الشىىىيعة بىىىدليل أ ىىىا   تناىىىر الشىىىيعة أو ادلىىىذهب  مهااسىىىتخدا
يىىة، وإلا كانىىت العلمانيىىة فىىدمها فتضىىع اإلسىىالم والشىىيعة وادلىىذهب ورا   هرهىىا، يراناجلعفىىري إ  حيىى  ادلاىىا  الو نيىىة اإل

ن الشىيعة يتواجىدون بشىكل رئيسىي ومبىا أ، مريكىاة علمانيىة وتابعىة ألنامىأهىي تىدعا الناىام العراقىي والناىام السىوري و فهي 
احملافاىىات الشىىرقية يف ادلملكىىة العربيىىة السىىعودية، ولكىىون تلىىع ادلنىىا   دتىىوي أيضىىاً علىى  حقىىول الىىنفط السىىعودية، فقىىد  يف

 لىة يف البذىرين السىعودية. واسىتخدمت سياسىة شلا بات انتفا ات هنىاك مىن أجىل إ ىعا يف عدد من ادلناس إيراندعمت 
 ...إلرسال قوا ا إىل البذرين ما دعا السعودية

دىاد  ن تتذىرر مىن قبضىة اأرادت أ لربيمىان منىذأاىاحلها الو نيىة، فلا تعار  للع مىع مإبالناحية ادلذهبية  إيرانو   تا 
ابل يف بدايىىىة عىىىام للوحىىىدة معهىىىا، وجىىىرت ذلىىىا مىىىذ إيىىىرانوقىىىام النىىىا  بكسىىىر احلىىىدود مىىىع  1989السىىىوفيا  يف  ايىىىة عىىىام 

بعمالئهىا مىن الشىيوعي   تيىانقامة ناىام غىي تىابع ذلىا هنىاك واإلإ  الرو  الذين دخلوا باكو دلنع من قبل ادلهاة 1990
مبسىىاعدة أهىىل ألربيمىىان يف وجىى  هىىذ  اذلممىىة الروسىىية الىىيت تنتهىىع حقىىوع  إيىىرانفلىىا تقىىا ومىىع للىىع ىل احلكىىا، إالقىىدام  

ن مىىن و لربيمىان مسىلمأغلبيىة سىىكان أن أومىىن بىرا ن الشىيوعي ، مىىع العلىا  ذىرر مىىن النىي الروسىيادلسىلم  الىذين أرادوا الت
% مىىن 20ا الىىرو  يف احىىتالل حىىوايل رمىىن الىىذين سىىاندهلربيمىىان يف وجىى  األأدلىىذهب الريىىي إليىىران. ومل تسىىاعد تبىىاع اأ
ن إلو ىىع ادلأسىىاوي قائمىىا هنىىاك. بىىل ا را ىىيها ومىىا رال هىىذاألاري مىىن أكرىىر مىىن مليىىون أوهمىىروا  1994عىىام  لربيمىىانأ

دعمىىت تيىىىارات ليسىىت ذلىىا عالقىىىة  بىىىذلع بىىل إيىىرانومل تكتىىف  !لربيمىىانأرمينىىا علىى  حسىىىا  أا مىىىع  ىىورت عالقا ىى إيىىران
 .أمريكابنان من السائرين يف ركا  و حركات علمانية كذركة نبي  بري وغيمها يف لأسالم مرل تيار ميشيل عون باإل

 وانسمام مع ادلشاريع األمريكية: كلها واقعة بتواف   إيراناسية يف ادلنطقة اليت قامت هبا ةيع األعمال السي -3

 ، ىىىبل جيشىىىا خا ىىىا هنىىىاك منفاىىىال عىىىن اجلىىىي  اللبنىىىايأتبىىىاع مىىىذهبها وسىىىلذت  فأبىىىا ذلىىىا مىىىن ففىىىي لبنىىىان أسسىىىت حز  -أ
سىمل الناىام ومل ي مريكيىة.أليتبىع السياسىة ا ناىام علمىاين الناىام اللبنىاي أمىع العلىا بى  وبسىالح ، واعرت  الناام اللبناي 
يف لبنىان بىدعا الناىام  إيىرانخىرى. وقىام حىز  حىزا  األو مل يعىرت  بسىالح األأحزا  حبمل السالح اللبناي لوي  من األ

سىناد ا إلبالتىدخل يف سىوري إيرانحلز   سماحالن مالناام اللبناي  أمريكامتنع ومل  ،إيرانكما فعلت   أمريكالسوري ادلرتبط با
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ن يعرت ى  اجلىي  ألى  تىدخل هىذا احلىز  يف سىوريا دون يىة  ىمنية عمريكأالعلماي فيها، بل هناك موافقىة  ناام بشار أسد
 .اللبناي

ىل العىىراع لتسىىاعدها بالتىىأ ي علىى  ادلنتمىى  إ إيىىران قىىت مقاومىىة مل تتوقعهىىا فأدخلىىت  العىىراع أمريكىىاوعنىىدما احتلىىت  - 
مشىروعية  نذلىا ويعطىو  نيتاىدو و  ىد ادلقاومىة،  نول دون دركها  د ا حىتالل، بىل اعلهىا يقفىو دلذهبها لتر ر عليها ود

حىىزا  ادلريىىدة بو ىىول ائىىتال  األ أمريكىىاعنىىدما يذىىت  2005وخا ىىة بعىىد عىىام لالحىىتالل وللناىىام الىىذي أقامتىى  هنىىاك، 
ومرتبطىة هبىا،  أمريكىاقبىل ومات مرسسىة مىن براهيا اجلعفري ومن مث ادلالكي، وهذ  احلكإىل احلكا برئاسة إللو ول  يرانإل

للذفىىاظ علىى  نفولهىىا بعىىد  أمريكىىامنيىىة وا سىىرتاتيمية مىىع ا تفاقيىىات األ إيىىرانقعىىت حكومىىة ادلىىالكي الىىيت تسىىاندها وقىىد و 
 الىذي اعىرت  مسىرولو  بالتعىاون مىع يىرايمريكىي عىن الىدور اإلألما يدل على  الر ى  ا ،ها  احتالذلا للعراع باورة رييةانت

ذلىىا سىىفارة يف  إيىىران. وقىىد فتذىىت مريكىىي يف العىىراعتقرار للنفىىول األيف احىىتالل العىىراع ويف العمىىل علىى  تىىأم  ا سىى أمريكىىا
ام حين ىذ كمىال خىراري بزيىارة بوىداد عى إيىرانقىام وريىر خارجيىة  حىىن انتخىب اجلعفىري ألعراع مباشرة بعد ا حتالل، ومىا ا

رهىىا  يف العىىراع. وريىىارة دانىىة اإلإاومىىة لالحىىتالل دىىت مسىىم  عمىىال ادلقأبىىان دان اجلانأوهىىي يف لروة ا حىىتالل. و  2005
مىىن ومراقبىىة ادلعىىابر رسىىا  األيف اجملىىال ا سىىتخبارا  بينهمىىا إلوتوقيىىع اتفاقيىىات عديىىدة منهىىا اتفاقيىىة تعىىاون  يىىراناجلعفىىري إل

 صلىىاد يىىرايباىىرة وعبىىدان. وقىىام الىىرئي  اإلنابيىىب نفىىط بىى  الأنشىىا  خىىط إيىىة و يرانواحلىىدود وربىىط الباىىرة بشىىبكة الكهربىىا  اإل
لد صلاد يرىي روبعىة بتاىرهات   ىد أوكريا ما كان  وهي دت حرا  ا حتالل ادلباشر. 2008بزيارة للعراع يف بداية عام 

سىا  كرىر الر  أفعل. ويف لات الوقىت كىان صلىاد مىن و د كيان يهود، ولكنها مل تتماور رلرد القول الذي   يتبع  ال أمريكا
ن يوىىىادر احلكىىىا أمريكىىىي وقبىىىل راتىىى  للعىىىراع وهىىىي دىىىت ا حىىىتالل األمريكىىىي مىىىن رياتقاربىىىا يف السىىىي يف اخلىىىط األ ي يىىىراناإل
مريكىىىي فيهىىىا.   النفىىىول األوالىىىذي هىىىافظ علىىى مريكىىىاسىىىبوع  جىىىدد ريارتىىى  للعىىىراع لتمديىىىد الىىىدعا لناىىىام ادلىىىالكي التىىىابع ألأب

عا لناام كىرراي خىادم ا حىتالل مريكي وقدم الدا حتالل األوهي يف  ل  2010ام صلاد بزيارة أفوانستان عام وكذلع ق
 مريكي.األ

وتىىدعا  ،ليىىزصلوقىاموا  ىىد ناىام علىىي  ىىا  عميىل اإلوسىىلذتها  ةاعىة احلىىو يوفعلىت للىىع يف الىيمن حيىى  كسىىبت  -ج
ا إلجيىاد ناىام علمىىاي يف أيضى كىاأمري نفاىىال وهىا مىن عمىال  القىائم  على  احلىراك اجلنىويب العلمىاي يف الىيمن مىن دعىاة ا

 .مريكاجنو  اليمن موال أل

يى  ح ،وىل يف بداية الرمانينات مىن القىرن ادلا ىيمنذ اند ع ا نتفا ة األ قدمية فهي بالناام السوري إيرانعالقة  أما -د
مريكىىي شىىروع األلىىع للمذافاىىة عليىى   ىىمن ادلهىىل سىىوريا ادلسىىلم  يف تلىىع احلقبىىة، ولأيىىدت الناىىام السىىوري يف قمعىى  أل

ي كانىىت داربىى    ناىىام علمىىاي بعرىىي قىىومي  ىىنو ناىىام  ىىدام الىىذأنىىدة عمالئهىىا  ل ا سىىد، وهىىي تعلىىا الىىداعا للناىىام بقيىىا
الىىىدفاع عىىىن حقىىىوع  تتىىىولفلىىىا  ،أمريكىىىانىىى  مىىىرتبط بأهلىىى ، وهىىىي تىىىدرك بىىىل هىىىار  ا سىىىالم وأ ،سىىىالمولىىىي  لىىى  عالقىىىة باإل

علىى   هىىافظ يىىرايوالناىىام اإل ومىىا رالىىت تفعىىل للىىع. اً ي ىىجرامإت ناىىام كفىىر العكىى  فذىىاربتها وناىىر  ، بىىل فعلىىتادلسىىلم 
أسىلذة كرىية  إيرانومشلت هذ  العالقات العسكرية وا قتاادية والسياسية. وقد نقلت  ،عالقات و يقة مع القيادة السورية



 

 

4/7 

ميكىن مالحاىة و  ،قىة يف سىورياطاسد وقدمت ل  النفط والوار بأسعار سلفضة نارا لعىدم وجىود احتيا يىات لللدعا ناام األ
، كىان ناىام األسىد على  وشىع ا  يىار يف ا نتفا ىة السىورية عنىدما  يىرايالعالقات السياسية بشكل خات يف التىدخل اإل

، يىىرانومليشىىيات ادلىىالكي التابعىىة إل إيىىران، وقىىوات حىىز   مىىن خىىالل إرسىىال قىىوات مىىن احلىىر  الرىىورييىىرايالتىىدخل اإل ولىىو 
 وغيها شهود عل  للع التدخل.واليوم رلارر الوو ة الكيماوية بشار وناام ، ورلارر القاي ول   لو  للع   ار

برئاسىة كىرراي  مريكي ودعمت الدستور الذي و عت  واحلكومة اليت شىكلتهاا حتالل األ إيرانفوانستان دعمت أويف  -هى
وقىىىد لكىىىر رئىىىي   يف هزميىىىة  البىىىان. أمريكىىىابتىىىأم  مشىىىال الىىىبالد عنىىىدما فشىىىلت  إيىىىران ، وقىىىد قامىىىتمريكىىىاوللىىىع خدمىىىة أل

فوىاي". ججريىدة ألمريكيىون يف ادلسىتنقع األية الساب  رفسنماي "لو مل تساعد قواتنا يف قتال  البان لوىرع ايراناجلمهورية اإل
خىىىىامتي للشىىىىرون القانونيىىىىة   السىىىىاب يىىىىرايولكىىىىر زلمىىىىد علىىىىي أبطذىىىىي نائىىىىب الىىىىرئي  اإل .(2002\2\9وسىىىىط ألالشىىىىرع ا

لىو  التعىاون " قىال: 2004\1\13بىو  ىم مسىا  يىوم أمىارة إج ودديات ادلستقبل الذي عقىد يف والندلانية يف مرمتر اخللي
ون  يىن أسىالم إج "!ل  مكافأة وأ بذنا  من زلور الشرلكننا حالنا ع .سقطت كابول وبوداد هبذ  السهولة  دلايراياإل

مىىىا ارتىىى  لنيويىىىورك حلضىىىور اجتماعىىىات األلىىىد صلىىىاد قىىىد كىىىرر مرىىىل للىىىع وهىىىو يف ريأوكىىىان الىىىرئي   .(2004\1\13نىىىت 
قىىدمت يىىد العىىون للو يىىات  إيىىرانن إ" حيىى  قىىال: 2008\9\26ادلتذىىدة يف لقىىا  لىى  مىىع  ىىذيفة نيويىىورك تىىاميز بتىىاريخ 

يكىىىي  ديىىىدات مباشىىىرة لشىىىن همىىىوم مر ألادلتذىىىدة فيمىىىا يتعلىىى  بأفوانسىىىتان وكانىىىت نتيمىىىة هىىىذ  ادلسىىىاعدات توجيىىى  الىىىرئي  ا
 ىل العراع". إعادة اذلدو  وا ستقرار إيف  مريكاعسكري  دنا. كما أن بالدنا قدمت مساعدات أل

رويب هىىدد أكرىىر مىىن أو ن كيىىان يهىىود بىىدعا وتشىىميع أفهىىي تىىراوح مكا ىىا منىىذ سىىن  رغىىا  وأمىىا مسىىألة الننىىامج النىىووي -4
وقفىىت يف وجىى  كيىىان يهىىود ومنعتىى  مىىن دقيىى  للىىع. ومىىا رالىىت  أمريكىىان أ  إ، لننىىامجمىىرة عىىن هىىذ  السىىن  بضىىر  هىىذا ا

بزيىارة لكيىان  2013\8\12مريكىي اجلنىرال مىارتن دميبسىي يف ركىان األأل. فقىد قىام رئىي  ا..حى اليىوم متنىع هىذا الكيىان
ريىارة دميسىي " ن:أا بىقوذلى يهىود كيىانلاعىة جىي   إعىن  2013\8\12كونىا الكويتيىة يف   يهود ذلذا الور ، فنقلت وكالىة

سىىرائيل" إلمريكىىي مىىارك ويلىىت  "ألسىىبوعا كىىامال قىىام هبىىا قائىىد سىىالح اجلىىو اأتىىأ  بعىىد ايىىام مىىن ريىىارة شلا لىىة سىىرية اسىىتمرت 
واليت امتنع الطرفان عن احلدي  متاما عن  بيعىة مىا دار فيهىا مىن مباحرىات. و لىت ريىارة ويلىت   ىي الكتمىان بطلىب مىن 

 ". وأ ىافت وكالىة كونىا:إيىرانسىرائيلية بضىر  ادلنطقىة وعلى  خلفيىة التهديىدات اإلوسط التوتر يف مريكي وللع اجلانب األ
قنىىىاع مضىىىيفي  با متنىىىاع عىىىن افىىىال قىىىرارات دراماتيكيىىىة يف ادلسىىىتقبل إمريكىىىي سىىىيذاول ن قائىىىد اجلىىىي  األأ"ويعتقىىىد زلللىىىون 

يذىىت لكيىىان يهىىود  أمريكىىا".  فيىىرانرئيسىىا إلعطىىا  الديبلوماسىىية فر ىىة بعىىد تناىىيب حسىىن روحىىاي إل إيىىرانالقريىىب  ىىد 
، ولكنهىىا متنىىع هىىذا الكيىىان مىىن 1981نشىىا  علىى  عهىىد  ىىدام عىىام نوويىىة العراقيىىة الىىيت كانىىت قيىىد اإلبضىىر  ادلفىىاعالت ال
مىن  أنمىا يىدل على   ،%20لت نسىبة التخاىيب النووية اليت بدأت بتخاىيب اليورانيىوم حىى و ى إيران ر  مفاعالت 
عبعىا خييىف دول اخللىيج حىى تركىز ن يبق  ب  أعمل لااحلها يف ادلنطقة، وتريد   الذي ييرايعل  الناام اإلمالذتها احلفاظ 

 سالمي.إلنفولها يف هذ  الدول، وتعمل عل  استخدام  للذفاظ عل  نفولها يف منطقة العامل ا
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كانىىت تركىىز علىى   أمريكىىام هىىو أن  2003واقىىع احملاد ىىات النوويىىة منىىذ بىىدايتها يف عىىام وبىىالرجوع إىل اخللىىف قلىىيالً صلىىد أن 
ويف كىىل مىىرة  وأحبطىت ا دىىاد األورويب وأغضىىبت دولىىة يهىىود، العقوبىات دون افىىال أي إجىىرا  فعلىىي  ىىد ادلنشىى ت النوويىىة،

مىراراً  أمريكىاوقىد تىدخلت  كذىل للمسىألة دون أي إجىرا  عسىكري.   ىافيةاإل العقوبىات أمريكاتعر   يتا إجرا  احملاد ات
 قائماً، وأن تبق  القضية النووية مرارة حبيى    تاىل إىل القنبلىة يرايتريد الناام اإل أمريكاف خاو  "اإلسرائيلية"،لتهدئة ادل

 أمريكىىىا دول اخللىىىيج تو  ىىىة  سىىىتمرار قىىىواتعبعىىىاً خييىىىف النوويىىىة ويف الوقىىىت نفسىىى    دسىىىا  ائيىىىاً، بىىىل تبقىىى  كمىىىا قلنىىىا ب  
ذلا يف ناب الدرع الااروخي يف تركيىا، ويف أوروبىا الوسىط  حبمىة ردع  أمريكاالل العسكرية يف اخلليج، باإل افة إىل استو

 ير ريادة ميزانية ورارة الدفاع.هذا فضاًل عن تن   واحلماية من !يرايالنووي اإل السالح

 فيمكن أن يفها كما يلي: إيرانو  أمريكاأما بالنسبة دلا ياهر من عدا  عل  السطل ب   -5

قبىىىل الرىىىورة وبعىىىدها، واعتىىىنت هىىىي ادلسىىىرولة عىىىن م سىىىي  أمريكىىىا  ىىىد اً دمشىىىذونة، والىىىرأي العىىىام زلشىىىو  كانىىىت األجىىىوا  -أ
ن يعلنىىوا عىىن أ إيىىرانالشىىعب وا مىىت بىىدعمها للشىىا  ودلاادلىى  وو ىىفت بأ ىىا الشىىيطان األكىىن، ولىىذلع مل يسىىتطع حكىىام 

 أمريكىىىاوصا ىىة وأن اتاىىىا ت  ،دبلوماسىىىيةاشىىىر ومىىن مث اسىىىت نا  العالقىىات الاسىىت نا  احملاد ىىىات بىى  الطىىىرف  بشىىكل مب
وذلىذا   ، لكي   يتدخل  د  ورة اخلمييف... كىل للىع مل يكىن سىراً يرايعل  اجلي  اإل أمريكاباخلمييف يف باري ، و وط 

يف السىفارة  إلجياد منرات اجللو  معها، فكانت حاد ىة الرهىائن أمريكاحباجة إىل أحداث ساخنة مع  يرايكان الناام اإل
لتقىىوي مىىن موقىىف اخلميىىيف  أمريكىىاو  إيىىرانالعالقىىات الديبلوماسىىية بىى   مىىا ترتىىب عليهىىا قطىىع 1979\10\4ة يف يىىمريكألا

ا كانىت مسىرحية  ىأمريكيىة بأطىرف ، وقىد لكىرت فيمىا بعىد ماىادر وتضر  معار ي  وتوطي على  حقيقىة العالقىات بى  ال
مىريكي  ن "للع كان اتفاقا مىع األأبأعال  ليها إاجلزيرة ادلشار  لكر احلسن بنو  در يف مقابلت  مع كذلعمريكية مرتبة، و أ

باتفىىىىىىاع اجلزائىىىىىىر يف  . وقىىىىىىد وقىىىىىع الطرفىىىىىىان علىىىىىى  مىىىىىا عىىىىىىر ل للىىىىىىع بعىىىىىىدما أقنعىىىىى  اخلميىىىىىىيف بىىىىىى "ب ىىىىىنىىىىىى  ق  أومىىىىىن فطىىىىىىيطها و 
حلكىا مريكىي ريوىان مقاليىد ا اليىوم الىذي تىوىل فيى  الىرئي  األفرج مبوجب  عىن الرهىائن، وحاىل للىع يفأو  1981\1\20
لىزام الطىرف  بىا حرتام إ منيا بالناام اجلديد بقيادة اخلمييف عندما نى  هىذا ا تفىاع على   أمريكا، وقد اعرتفت أمريكايف 

ادلتبىىادل وعىىدم التىىدخل يف شىىرون كىىل  ىىر  واحلفىىاظ علىى  ماىىا  البلىىدين مىىن خىىالل تعيىى  وتوكيىىل  ىىر   الىى  ومىىن مث 
 ..يرانر دة اجملمدة إلألهبا الناام اجلديد من امليار من الدو رات اليت  الب  12عادة إ

ن ا تاىا ت السىرية جاريىة أجىوا   سىت نا  هىذ  العالقىات، مىع منىذ رمىن على   ي ىة األ إيىرانوقد عمل احلكىام يف  - 
ا بقىىا  علىى  هىىذإلا وكىىأن   ...واسىىتمروا علىى  للىىع يىىون أنفسىىها،يرانلون اإل و لتعىىاون جىىار بينهمىىا كمىىا كشىىف ادلسىىبينهمىىا وا

فتوطىىىي علىىى  تعاملهىىىا وعلىىى  سىىىيها معهىىىا  ىىىمن  مريكىىىاكأ ىىىا معاديىىىة أل  إيىىىرانالو ىىىع بىىى  البلىىىدين يفيىىىدمها  حيىىى  تاهىىىر 
وتعمىىل  ىىدها  يىىرانكأ ىىا معاديىىة إل  أمريكىىاوتكىىون عىىامال مسىىاعدا لتنفيىىذ تلىىع ادلشىىاريع، وتاهىىر  ،مشىىاريعها ا سىىتعمارية

ا والوىىر  لتذقيىى  ماىىاحلها يف ادلنطقىىة. وقىىد ا ّ ىى أمريكىىايف  يىىراندي إلوروبيىى  ويهىىود، وفىىدع الىىرأي العىىام ادلعىىافتضىىبط األ
 مرىل رئىي  اجلمهوريىة بىيف مريكىاة ألي  بالعمالىيىرانعالن اجلمهورية مىن قبىل اإلإر أ حلكام الذين تولوا ادلنا ب عل  ا بع 

ولكىىن رئىىي  اجلمهوريىىة  سىىقا  .إفعمىىل علىى   أمريكىىاط بسىىبب وجىىود تيىىار قىىوي معىىار  يوم ىىذ للعالقىىة مىىع سىىق   ىىدر فأ  
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نى  مل يعىد مرىل هىذا ألكىونرتا، ولكنى  مل يسىقط   إيىرانغيىت و  إيىرانمرل  أمريكارفسنماي وقد تكشفت حقائ  عن عالقت  ب
حيانىىا باحملىىىافا  أ ىىالحي  وادلعتىىىدل ، و حيانىىا باإلأقىىب ر سىىىا  ةهوريىىة عديىىدون يو ىىىفون تعا وقىىد .التيىىار  ن ىىذ موجىىىودا

خىىرى، ويبقىى  عبىىارة عىىن أحيانىىا أ لينىى حيانىىا و أيىىة رغىىا تشىىدد اخلطىىا  يراناهد توىىي يف السياسىىة اإلوادلتشىىددين ولكىىن مل يشىى
حيانىىا أمل يتبىىدل رغىىا تشىىدد اخلطىىا   إيىىرانمريكىىي اىىا  بىى  علىى  الوقىىائع. وكىىذلع ادلوقىىف األفعىىال و  تنطأقىىوال   تتبعهىىا أ

 ةيىأ إيىراناىا   أمريكىاولكىن مل تتخىذ  ،قبىل الىدميقرا ي  و لينها منأمن قبل اجلمهوري  وو عها يف قائمة دول زلور الشر 
ن حكومتىى  سىىتتبس يف سياسىىتها إ" :احلكومىىة قىىال روحىىاي د اجلديىىيىىرايالىىرئي  اإل شىىك ل وعنىىدما خطىىوات حايىىة وجىىادة.

واختىىىار "زلمىىىد جىىىواد  ريىىىف دلناىىىب وريىىىر  .(2013\8\12اخلارجيىىىة منىىىع التهديىىىد والقضىىىا  علىىى  التىىىوترات" جرويىىىرتر 
 عىدة جىو تساسىي يف أة وكىان مشىاركا بشىكل ما ادلتذدة تلق  تعليمى  يف الو يىات ادلتذىدألارجية وهو سفي ساب  بااخل

قىىد  ىىرح و  .(2013\8\12جرويىىرتر  دي العالقىىات بىى  واشىىنطن و هىىران"مىىن ادلفاو ىىات السىىرية حملاولىىة التولىىب علىى  تىى
والو يىىات ادلتذىىدة.  إيىىران نريىىد ر يىىة ادلزيىىد مىىن التىىوتر بىى  ضلىىن  " :كرىىر  ىىراحة عنىىدما قىىالأروحىىاي بعىىد انتخابىى  بشىىكل 

قضىىايا سىىابقة واعىىادة جيىىاد حلىىول لإلن هىىاول اجللىىو  أن كىىال البلىىدين هتىىاج ألن يفكىىر أكرىىر يف ادلسىىتقبل و أفننىىا احلكمىىة 
دلتذىىدة مسىىتعدة تبقىى  الو يىىات ا" وبامىىا قىىائال:أمريكىىي األفىىرد عليىى  الىىرئي   .(2013\6\17جرويىىرتر  تاىىذيل األمىىر"

بلوماسي يتعامىل بشىكل كامىل مىع قلى  اجملتمىع ىل حل دإية هبد  التو ل يرانلالطلراط يف زلاد ات مباشرة مع احلكومة اإل
، وتبىدأ أمريكىان تنهىي مرحلىة سىيها السىري مىع أتريىد  إيرانما يعيف ان  ،(نفس  ادلادرج النووي" إيرانحول برنامج  الدويل

 .شراكها يف قضايا ادلنطقةإقليميا جيب إر كأ ا دولة مر رة ها، ولكن بأشكال سلتلفة حي  تاهمبرحلة السي العليف مع

 ا  أعال  فإننا طلل  إىل ما يلي:وبنا  عل  ما لكرن -6

كمىذهب ريىىي للناىام فلىا دىىدد  كرسىالة ومشىىروع دملى ، وهىىي مل ترسى  ناامهىىا   إيىىران مسىألة ادلىذهب الىىذي حددتى  إن
ساسىية الىىيت تتعلى  بناىىام ن ادلىىواد األإسىى ، وليسىت مىىواد  مىأخولة منىى ، بىل ساأومل تضىع دسىىتورها على  على  هىذا ادلىىذهب، 

احلكىىىا والسياسىىىة اخلارجيىىىة ومىىىا يتعلىىى  بىىىاجلي  واألمىىىن مىىىأخولة مىىىن الناىىىام الرأيىىىايل، فهىىىي تشىىىب  الناىىىام السىىىعودي الىىىذي 
فهىي  يىرانالسياسىة اخلارجيىة إلوأما  قي  ماا  الناام.يستول ادلذهب ادلنتشر يف بالد احلمار "ادلذهب احلنبلي" وصلد لتذ

وكىىذلع يف الشىىرع األوسىىط الكبىىي والبلىىدان اإلسىىالمية، فمىىرالً قامىىت  هىىران  ،ادلاىىا  األمريكيىىة يف ادلنطقىىة منسىىممة مىىع
ضلىىو للىىع، مبسىىاعدة واشىىنطن يف دقيىى  ا سىىتقرار لالحىىتالل األمريكىىي يف العىىراع وأفوانسىىتان علىى  مىىدار العقىىد ادلا ىىي أو 

لرسىا ادلشىهد السياسىي يف لبنىان، ويف ا ونىة األخىية تعاونىت للذفىاظ على  اذليمنىة عن  ري  حزهبا يف لبنىان وقامت أيضاً 
تعمىل يف أفوانسىتان وسىوريا ولبنىان والعىراع خلدمىة ادلاىا   إيىراناألمريكية يف سوريا من خىالل دعىا األسىد. وبالتىايل، فىإن  

يف الىىىىرتويج لننىىىىامج الىىىىدرع  إيىىىىرانصلذىىىىت يف اسىىىىتوالل سىىىىلوك  أمريكىىىىاطقىىىىة فىىىىيمكن القىىىىول بىىىىأن  األمريكيىىىىة. أمىىىىا خىىىىارج ادلن
أسىىلذة  دول اخللىىيج ة غىىي متوارنىة، وكىىذلع بيىعالاىاروخي اخلىىات هبىا وربىىط دول رللى  التعىىاون اخلليمىي يف اتفاقىىات أمنيى

 !إيرانخوفا من  مبليارات من الدو رات
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لىو رفعىت مىن نىنة اخلطىا  للتضىليل س سىيها هىذا وتعىر  حىدودها، فىال تتماورهىا و وهي تدرك مع أمريكاتسي مع  إيرانف
، ولىذلع فوانسىتان والعىراع وسىورياأيف  مريكىاو للتوطية عل  احلقيقة كما حاىل يف فىرتة صلىاد الىيت شىهدت خدمىة كبىية ألأ

  تىرى مىن داع للعمىل  أمريكاة القرار يف خادماً دلااحلها بدرجة كبية حى إن دوائر  ناع إيرانترى الناام يف  أمريكافإن 
م، روبىىىىرت غيىىىىت  يف مىىىىرمتر أمىىىىيف دويل يف 2008ديسىىىىمن/كانون األول  12يف علىىىى  تويىىىىي الناىىىىام، وهىىىىذا مىىىىا  ىىىىرح بىىىى  

... إيىران"  أحىد يسىع  إىل تويىي الناىام يف   ومىا جيىب أن تكىون عليى ، وقىال: إيىرانو  أمريكىاالبذرين حول العالقات ب  
جىارة جيىدة للىدول يف ادلنطقىة، بىد ً مىن أن  إيرانادد  هو إحداث تويي يف السياسات والسلوك، حبي  تابل وما ضلن ب

 تكون مادراً لعدم ا ستقرار والعنف."
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