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الملخص 

الموقف السوفیتي من الثورة االسالمیة في البحث الى توضیحیهدف
في ابداء اي موقف جدًا حذراً كان االتحاد السوفیتي، إذ َتبینِّ أن ١٩٧٩ایران 

القضاء تجاه الثورة االیرانیة في بدایاتها ، معتقدًا ان الشاه سیكون قادرة على
علیها ، وانها لن تشكل خطرًا كبیرًا على نظامه ، واستمر الموقف السوفیتي 

، اذ اخذت موسكو تغیر سیاستها تجاه الثورة ١٩٧٨كذلك حتى تشرین الثاني 
االیرانیة بعد ان ادركت مدى قوتها وفاعلیتها، ومنذ ذلك التاریخ عبر السوفیت 

استطاعت االطاحة بالعرش البهلوي في بقوة عن دعمهم للثورة االیرانیة ، التي
. ١٩٧٩ایران وتحویل النظام السیاسي هناك من ملكیة الى جمهوریة عام 

لى االمتیازات والمصالح في ومن منطلق محاولة السوفیت الحصول ع
، وحاولوا ١٩٧٩ریة االسالمیة في ایران عام ، فقد دعموا قیام الجمهو ایران

ع المعسكر الغربي ، اال ان اختالف الرؤى كسبها الى جانبهم في صراعهم م
والتوجهات بین سیاسة االتحاد السوفیتي وایران احال دون تحقیق اهداف 
السوفیت ، التي اصطدمت في نهایة المطاف برغبة الحكومة االیرانیة بتحقیق 
اكبر قدر من االستقالل وعدم االنجرار وراء السیاسات السوفیتیة الهادفة الى 

.د من النفوذ في العالمتحقیق المزی
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Abstract

The research aims to clarifying the Soviet position of
the Islamic revolution in Iran 1979. The Soviet Union was
very careful in expressing any attitude towards the Iranian
revolution in its early stages, thinking that the Shah would
be able to end it. The Soviet attitude continued until
November 1978, when the Moscow going to changed its
policy towards the Iranian revolution after realizing its
strength and effectiveness. Since that, the Soviets have
strongly supported the Iranian revolution, which succeeded
in overthrowing the Pahlavi throne in Iran and transforming
the political system there from ownership to the Republic of
1979.

As a result of the Soviet's attempts to gain privileges
and interests in Iran, they supported the Islamic Republic of
Iran in 1979, then tried to win them in their struggle against
the Western magnate . However, the divergent visions and
orientations between Soviet and Iranian policy prevented
the realization of Soviet aims, Ultimately the Iranian
government's desire to achieve the greatest degree of
independence and not to be dragged behind the Soviet
policies aimed at achieving more influence in the world.

The Soviet Union position of the

Iranian revolution 1979.
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Basrah and Arab Gulf Studies Center / University of Basrah
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اإلیرانیةموقف االتحاد السوفیتي من الثروة 
:المقدمة

واحدة من أهم األحداث التي كان لها ١٩٧٩عدَّت الثورة اإلسالمیة في إیران 
صدى واسع النطاق عالمیًا،ففضًال عن عدم توقعها والتنبؤ بها فإنها انتهت سالالت 

امتاز حكمها في العدید من مراحله بطابعهاعام ، اذ٢٥٠٠حكمت إیران اكثر من 
وقد غالت األسرة بیة على حساب مصالح وشؤون البالد ، یومحاباتهللدول األجنلتسلط

ینتفض الشعب اإلیراني علیها بقیادة البهلویة كثیرًا في ذلك األمر وهو ما ادى الى ان
.المؤسسة الدینیة ألنهاء حكمها واإلطاحة بالعرش البهلوي

ي من الطبیعي جدًا أن یكون لزعیم المعسكر الشرقي المتمثل باالتحاد السوفیت
ان :اهمها موقف تجاه األحداث التي كانت جاریة في إیران آنذاك، بحكم مسائل عدة

المتحدة األمریكیة نفسه أن یكون أداة بید الوالیاتىلالنظام اإلیراني السابق ارتض
العمودین ، إذ ادى شاه استراتیجیةلتنفیذ سیاساتها في المنطقة القائمة على اساس

وأصبح وكیًال لحمایة المصالح الغربیة طقة الخلیج العربي إیران دور الشرطي في من
لذا فإن انهیار النظام السیاسي في إیران یعد انتكاسة كبیر للسیاسات الغربیة . هناك 

في المنطقة ، وسیكون له دالالته البعیدة المدى وانعكاساته المؤثرة دون شك على 
دة بین المعسكرین الشرقي استراتیجیات الصراع الدائر ضمن نطاق الحرب البار 

ومن جهة أخرى فقد كان لالتحاد السوفیتي حدود طویلة جدًا مع إیران ، ومن .والغربي
ثم فإن أي تطورات داخلیة في إیران یمكن ان تلقیبضاللها على المشهد السیاسي في 
االتحاد السوفیتي ویكون لها تأثیرًا بشكل او بآخر على أمن وسالمة السوفییت والسیما 

.أن العدید من المسلمین كان یعیشون تحت مظلة حكم موسكو 

وعلى الرغم من الممیزات العدیدة التي كان السوفیت سیحصلون علیها في 
منحى المتفرج ازاء بالحكم البهلوي في إیران ، اال ان موسكو سلكتحال االطاحة

جابي من الحراك التطورات التي كانت تشهدها الساحة اإلیرانیة ولم یكن لها موقف إی
سیكون قادرًا على المحافظة السوفیت أن الشاهالشعبي المتزاید هناك ، إذ أعتقد القادة

على عرشه والقضاء على معارضیه ومن ثم فإنه موسكو ارادت االحتفاظ بالعالقات 
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االقتصادیة الجیدة التي كانت تربطها بإیران ، ومن هذا المنطلق جاء تأیید ومناصرة 
.للثورة اإلیرانیة متأخر جدًا عندما أوشكت الثورة على تحقیق أهدافهاالسوفییت 

اعتمد الباحث على مجموعة متنوعة من المصادر والوثائق جاء في مقدمتها 
الكتب واالطاریح والرسائل الجامعیة باللغة العربیة التي ساهمت بشكل كبیر في رفد 

لكتب والبحوث باللغة االنكلیزیة البحث بالمعلومات التاریخیة القیمة ، كما ساهمت ا
في توضیح العدید من الجوانب المبهمة من البحث ، فضًال عن ذلك كان لبقیة 
المصادر التي احتوتها قائمة المصادر دورًا في التوصل الى الحقائق التاریخیة 

. المتعلقة بموضوع البحث

.١٩٧٨الموقف السوفیتي من التطورات الداخلیة في إیران 

تفاقم العجز في المیزانیة اإلیرانیة ، وزیادة الصعوبات ١٩٧٧م شهد عا
، الذي حاول ان یتنصل عن كل ما كان )١(واالنتقادات لنظام الشاه محمد رضا بهلوي

) ٢(یجري على الساحة االیرانیة لیلقي مسؤولیة ما حدث هناك على أمیر عباس هویدا

لیكلف ١٩٧٧ي الخامس من اب رئیس الوزراء االیراني، الذي ابعده عن الوزارة ف
لتشكیل الوزارة الجدیدة في الیوم التالي معتقد أن ذلك سیخفف من ) ٣(جمشید اموزیكار

حدة التناقضات ویرضي المعارضة التي وجهت انتقاداتها الالذعة لسیاسة امیر عباس 
هویدا، دون أن یفكر بان نظامه السیاسي كان قد وصل الى قمت مراحل االنحالل 

طاط، وأن اجراءاته الشكلیة بتغییر الوزارات كانت عاجزة عن تدارك االمور االنح
.)٤(وانقاذ نظامه

وفي ظل تلك االوضاع المضطربة سعى االتحاد السوفیتي الى تأمین حدوده 
المشتركة مع ایران من جهة ، والمحافظة على العالقات االقتصادیة المتطورة التي 

اخرى ، اذ احتلت الصادرات السوفیتیة الى ایران كانت قائمة فیما بینهما من جهة 
، لذا كان من الطبیعي جدًا ان یسعى االتحاد السوفیتي ١٩٧٧المرتبة االولى عام 
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الى الحفاظ على تلك العالقات ، والتي من الممكن جدًا ان تتأثر اذا زادت 

.)٥(االضطرابات السیاسیة في ایران وانتاب االخیرة حالة من عدم االستقرار

اال ان احالم السوفیت ذهبت ادراج الریاح وازدادت االمور سوءًا في ایران، 
تضاعفت التظاهرات ونزلت المعارضة ١٩٧٨وبدایة عام ١٩٧٧فمنذ وآخر عام 

وجهت الصحیفة الرسمیة االیرانیة ١٩٧٨الى الشوارع، ففي السابع من كانون الثاني 
" الرجعیة السوداء"رضین للنظام ووصفتهم بـ نقدًا الذعًا لرجال الدین المعا) اطالعات(

، )٦(واتهمتهم بالعمل سرًا مع الشیوعیة لنسف اإلنجازات التي جاءت بها الثورة البیضاء
اربعة االف طالب من طلبة األمر الذي أثار غضب أهالي مدینة قم ، فاشتبك حوالي 

لفتیل الذي اشعل نار العلوم الدینیة والمؤیدینلهم مع الشرطة في الشوارع، مما مثل ا
، اذ تحولت التظاهرات الى حوادث )٧(الثورة لیمتد الى اثنتي عشرة مدینة ایرانیة أخرى

عنیفة نتیجة إطالق النار على المتظاهرین من قبل السلطات االیرانیة ، مما اسفر 
ذكرى اربعینیتهم في عدة مدن ایرانیة إلى عن سقوط عدد من الشهداء الذین تحولت 

ت واسعة ضد النظام أثبتت بصراحة عدم قدرةالحكومة االیرانیة في السیطرة تظاهرا
.)٨(على االوضاع وتهدئة الشارع اإلیراني

وعلى الرغم من تزاید الحراك الشعبیعلى الساحة االیرانیة ، اال ان موسكو 
ي كانت حذرة جدًا في تعاملها مع الثورة االیرانیة في بدایاتها ، اذ لم یبدي السوفیت أ

ان معظم : نوع من التأیید او المناصرة لها ، وكان ذلك لعدة اسباب یأتي في مقدمتها 
القادة السوفیت اعتقدوا ان الشاه قادرًا على القضاء على معارضیه كما فعل ذلك عام 

، لذا خشى السوفیت من ان دعمهم ومساندتهم )٩(عندما اعلن ثورته البیضاء١٩٦٣
لسلبیة على عالقاتهم بالنظام اإلیراني بعد ان یتمكنللثورة سیكون له انعكاسات ا

األخیر من القضاء على الثورة ، ومن هذا المنطلق فإن السوفیت كانوا ال یریدون 
والتي لیس . )١٠(المجازفة بعالقاتهم مع إیران من خالل دعمهم للثورة االیرانیة

.ر السوفیتیة باستطاعتها القضاء على النظام البهلوي في إیران من وجهة النظ
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ومن جانب اخر ادرك القادة السوفییت ان القائمین على الثورة والمحركین 
االساس لها هــم رجال دین مسلمین ، وهم مناهضین للشیوعیة الدولیة وال یمكن ان 

، لــذا كانت )١١(یكونوا في توافق تام مع النظریات واالسالیب الشیوعیة في الحكم
ة اإلیرانیة دافعًا اخر جعل من االتحاد السوفیتي ال یؤید التوجهات اإلسالمیة للثور 
، اذ لم یكن من مصلحة السوفیت ان یسیطر رجال دین )١٢(الثورة االیرانیة فــي بدایتها

.مسلمین على الحكم في بلد مجاور لـــه تربطه معه حـدود طویلة

سباب التي وعن اسلمة الثورة االیرانیة اشار احد الباحثین الى ان احد اهم اال
دفعت السوفیت الى عدم تأییدهم للثورة االیرانیة ، هو صبغتها بطابع اسالمي ، 
موزعًا ذلك الى ان سیاسة الشاه في قمع العلماء والحركات االسالمیة كانت خیر 
ضمان للحكومة السوفیتیة الستقرار االمور في الجمهوریات االسالمیة التي كانت 

مة االخیرة لم تكن تسعى الى قلب نظام الحكم في خاضعة لموسكو ، لذا فان حكو 
، تعمل بشكل او باخر على تحفیز المسلمین )١٣(ایران وتحویله الى حكومة اسالمیة

الخاضعین لسیطرة السوفییت لتحقیق اكبر قدر ممكن من االمتیازات السیاسیة 
.واالقتصادیة واالجتماعیة ألنفسهم 

التحاد السوفیتي تجاه الثورة االیرانیة وعلیه فأن موقف المراقب الذي سلكه ا
الزعماء الروس والحراك الشعبي المتزاید الذي شهدته الساحة االیرانیة ، یعكس حیرة

حول اتخاذ موقف سیاسي تجاه ایران یتفق مع االیدلوجیة الشیوعیة ومع المتطلبات 
ابیة وعدم اذ انتاب السوفییت حالة من الضب. )١٤(التقلیدیة لألمن الروسي في اسیا

. الوضوح بخصوص ما یتوجب علیهم فعله حیال الثورة االیرانیة 

لم یستمر موقف السوفییت المتفرج من الثورة االیرانیة ، اذ حاول االتحاد 
السوفیتي عدم تكرار خطأه السابق عندما أخفق في منح رئیس الوزراء اإلیراني السابق 

ر الذي سهل على وكالة ، االم١٩٥٣الدعم الكافي عام ) ١٥(محمد مصدق
االطاحة CIACentral Intelligence Agency)(االستخبارات المركزیة االمریكیة

به ، لذا تغیرت االستراتیجیة السوفیتیة تجاه الثورة االیرانیة في تشرین الثاني عام 
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روح اهللا ، فمنذ ذلك التاریخ عبر االتحاد السوفیتي بثبات عن دعمه المطلق ل١٩٧٨
اإلذاعات والقنوات السوفیتیة التي كانت تبث برامجها باللغة وأخذت ،)١٦(الخمیني

وهكذا ادرك . )١٧(الفارسیة تنتقد وبشده سیاسة الشاه وتثني على الثورة وتحركاتها
االتحاد السـوفیتي مؤخرًا ان نجاح الثورة االسالمیة في ایران كان معناه تحقیق العدید 

:)١٨(ور اآلتیةمن المزایا لهم المتمثلة باألم

للغرب في الشرق االوسط مع ماله من انعكاسات سلبیة انهیار حلیف قوي.١
لحلیفه وتركه یواجه نهایته وهو ما سترافق ذلك الحدث على اعتبار أن الغرب خذ

.كان یحمل معه تحذیر لكل االنظمة الحلیفة للغرب
ون شك سیدمر دان تحول إیران من موقع التحالف مع الغرب الى الحیاد.٢

األساس الذي بنى علیه الغرب تخطیطه لمسألة االمن الغربي في منطقة الخلیج 
العربي ویبرهن على سطحیة نظریة العمودین التي قامت علیها االستراتیجیة 

.األمریكیة في حفظ األمن في الخلیج العربي في مرحلة ما بعد فیتنام 
مارسها من األراضي أن فقدان الغرب قدراته في التنصت والتجسس والتي ی.٣

اإلیرانیة وضیاع قواعده العسكریة تمثل صعوبات جدیدة في ظروف الدفاع عن امن 
.المصالح الغربیة في الخلیج العربي ضد تحدیات القوة السوفیتیة

ان ضعف إیران وعدم استقرارها سیزید من فرص تنمیة نفوذ السوفیت في .٤
.العربي والمحیط الهنديالمنطقة ، وسیسهل من عملیة وصولهم الى الخلیج

مع تمزق المظلة العسكریة اإلیرانیة فإن العدید من دول الخلیج العربي كانت .٥
ستفقد الحمایة العسكریة التي یوفرها الغرب لها من خالل قوة إیران ، وكانت انظار

.على ُعمان بشكل خاص السوفیت مركزة

انیة ارسل رئیس مجلس واستمرارًا في النهج السوفیتي الداعم للثورة االیر 
، في السابع عشر من Leonid Brezhnev) ١٩(السوفییت األعلى ، لیونید بریجنیف

، Jimmy Carter) ٢٠(رسالة إلى الرئیس األمریكي جیمي كارتر١٩٧٨تشرین الثاني 
اعرب من خاللها عن قلقه المتزاید إزاء حقیقة أن االدارة االمریكیة تسعى إلى أن 
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مشیرًا إلى باشر على األحداث التي كانت تجري في ایران آنذاك ، یكون لها تأثیر م
أن االتحاد السوفیتي تربطه حدود طویلة مع إیران ومن ثم فإن ما یحدث في االخیرة 
سیؤثر دون شك على أمن واستقرار السوفیت، لذا أقترح بریجنیف على الرئیس 

تدخل الخارجي في األمریكي إصدار إعالن واضح وصریح ینص على عدم جواز ال
یبدو ان بریجنیف كان متخوفًا من قیام الوالیات المتحدة . )٢١(الشؤون الداخلیة إلیران

عندما اسقطت وزارة مصدق واعادت الشاه الى ١٩٥٣االمریكیة تكرار ما فعلته ام 
عرشه بعد ان هرب وترك البالد ، اال ان السوفیت لم یدركوا ان االمر اختلف تمامًا 

، بل انه كان یجسد زعامة میني لم یكن زعیمًا سیاسیًا فحسب، الن الخهذه المرة
ناهیك عن ان مصدق نفسه في نفوس الشعب االیراني، روحیة كان لها تأثیرًا بالغاً 

ساعد على االطاحة بحكومته عندما تخلى عن اقرب منافسیه حینما اصطدم 
.بالمؤسسة الدینیة ذات لثقل البارز في الشارع االیراني 

وفي الیوم التالي حذر بریجنیف مرة اخرى في خطاب له من حدوث أي تدخل 
عسكري في إیران لقمع المعارضة هناك ، مؤكدا على أن لألخیرة حدود مشتركة مع 
االتحاد السوفیتي الذي یعد أن األمن اإلیراني من اولویات سیاسته الخارجیة ، وأن 

یرانیة سیفسره االتحاد السوفیتي على انه وجود قوات عسكریة أجنبیة على األراضي اإل
كان معارضًا الخمیني،، وعلى الرغم من أن)٢٢(تهدیدًا لألمن واالستقرار السوفیتي

لالیدلوجیة الشیوعیة ولم یبدي أي نوع من التودد للسوفیت ، اال ان ذلك لم یحول دون 
.)٢٣("العظیمبالقائد"أن یحمل خطاب بریجنیف اشادة واضحة بالخمیني واصفًا إیاه 

مقاًال في ) برافدا(وفي السیاق ذاته كتبت الصحیفة الرسمیة لالتحاد سوفیتي 
، اشارت من خالله الى ان الحكومة السوفیتیة ١٩٧٨التاسع عشر من تشرین الثاني

لحمایة الثورة اإلیرانیة ، وأنها ترفض قمع المعارضة اإلیرانیة عن تعلن استعدادها 
ن االتحاد السوفیتي الذي تربطه بإیران عالقات طیبة منبثقة عن وا. )٢٤(طریق الجیش

الشعور بحسن الجوار ، یعارض اي تدخل خارجي في شؤون إیران الداخلیة من أي 
جهة كانت وتحت أي شكل من أشكال ذلك التدخل ، وأن اي تدخل وخاصة من 
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اإلیرانیةموقف االتحاد السوفیتي من الثروة 
اد السوفیتي ، وأن الناحیة العسكریة سیكون بمثابة تهدیدًا مباشرًا ألمن وسالمة االتح

ویجب احترام المشاكل التي تعاني منها إیران یجب أن تحل من قبل االیرانیین انفسهم
. )٢٥(سیادة واستقالل إیران

وردًا على رسالة بریجنیف السابقة الى الرئیس األمریكي أصدر وزیر الخارجیة 
ه الى أن بیانًا اشار من خاللCyrus R. Vance)٢٦(األمریكیة سایروس فانس

الوالیات المتحدة األمریكیة ال تنوي التدخل في شؤون ایران الداخلیة ، وأن بالده تؤید 
بقاء الشاه على رأس السلطة في إیران ، وتتمنىان یتمكن االخیر من استعادة الهدوء 
واالستقرار الداخلي لبالده ، موكدًا على ان الحكومة األمریكیة تسعى للمحافظة على 

الجانب السیاسي والعسكري واألمني لقویة مع إیران والسیما في عالقاتها ا
. )٢٧(واالقتصادي

وفي الوقت الذي كانت فیه موسكو تبث البرامج اإلذاعیة التي تدعو إلى 
محاربة النفوذ األمریكي في إیران ومقاومة الشاه بالقوة ، كان عمالء االتحاد السوفیتي 

ثورته حتى أسقاط النظام اني على االستمرار في في إیران یحرضون سرًا الشعب اإلیر 
ومن جانبها فقد حاولت االدارة االمریكیة ان تكشف حقیقة التدخالت .اإلیراني

االمریكیة بطباعة السوفیتیة في إیران ، من خالل قیام وكالة االستخبارات المركزیة
. یران آنذاكفي األحداث التي شهدتها إوتوزیع منشورات تدل على تورط السوفییت

كما احتجت وزارة الخارجیة االمریكیة بشدة على وسائل االعالم السوفیتیة بوصفها 
.)٢٨(تدعو إلى استمرار العنف في إیران

لم یبقى امام الشاه  سوى ١٩٧٨بلوغ الثورة االیرانیة ذروتها نهایة عام ومع 
) ٢٩(رضا ازهاريالبحث عن بدیل آخر للحكومة العسكریة التي شكلها الجنرال غالم

، وهنا تطابقت فكرته مع رغبة الوالیات المتحدة ١٩٧٨في السادس من تشرین الثاني 
األمریكیة باختیار احد اتباع الدكتور مصدق ، بوصفه یحمل صفة وطنیة في نظر 
الشعب اإلیراني وفي الوقت نفسه تتصدى هذه الخطوة للنهضة اإلسالمیة من وجهة 

لتكلیفه بتشكیل حكومة مدنیة في ) ٣٠(تیار على شابور بختیارفوقع االخنظر الشاه، 
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، وبعد تسلمه مهام منصبه اعلن ان الشاه سیغادر ١٩٧٨الثالثین من كانون األول 
البالد للراحة والعالج، ووعد برفع األحكام العرفیة وٕاجراء انتخابات وطنیة وحل 

شاه الدستوریة اثناء تمتع ، وأخیرًا شكل مجلس وصایا للقیام بمهام ال)٣١(السافاك
.)٣٢(االخیر بإجازة طویلة األمد في أوربا

وتماشیًا مع النهج السوفیتي المؤید للثورة االیرانیة رحب رادیو موسكو في 
باإلنجازات التي حققتها الثورة االیرانیة ، ١٩٧٨الحادي والثالثین من كانون االول 

بواجباته تجاه االمم االخرى ، یقف مع مبینًا أن الشعب السوفیتي ومن منطلق ایمانه 
، وان الحكومة السوفیتیة تتمنى " القمع والوحشیة"نظیره االیراني في نضاله ضد 

للشعب االیراني االزدهار والتقدم والنجاح ، وتریده ان یكون حرًا ومستقًال في ادارة 
.  )٣٣(شؤونه الخاصة

.١٩٧٩ران الموقف السوفیتي من نجاح الثورة االسالمیة في ای

بالنجاح مخططات الشاه المدعومة من الوالیات المتحدة االمریكیة في لم تكلل
تكلیف بختیار لتشكیل الحكومة االیرانیة ، فبالرغم من الوعود التي اطلقها االخیر 

ازدیاد حجم المعارضة ١٩٧٩المتصاص غضب الشارع االیراني ، شهد مطلع عام 
لداخلیة تزداد سوءًا ، وبات عرش الشاه مهدد للنظام البهلوي واخذت االوضاع ا

لذا حاولت االدارة االمریكیة ان توجه االحداث الدائرة على الساحة االیرانیة . بالسقوط 
على نحو یحول دون سقوط الشاه ، وحرصت على ان تكون جهودها بهذا االتجاه 

Robert)٣٤(محاطة بالسریة التامة ، حیث اوعز كارتر الى الجنرال روبرت هویزر
E. Huyser نائب القائد االعلى للقوات االمریكیة في اوربا بالقیام بمهمة سریة ،

وعاجلة الى طهران ، وذلك إلقناع العسكریین االیرانیین الموالین للشاه بالتحرك إلبعاد 
وصل هویزر ١٩٧٩وفي الرابع من كانون الثاني . خطر الثورة في ایران واحتوائها 

د اجتماعات عدة مع القادة العسكریین االیرانیین واقترح علیهم ان الى طهران ، وعق
یقوموا بعمل ایجابي لحمایة نظام الشاه اثناء سفره ، وان یتم ذلك من خالل االلتفاف 

. )٣٥(حول بختیار ودعم حكومته
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اإلیرانیةموقف االتحاد السوفیتي من الثروة 
عمل السوفییت من جانبهم الى كشف حقیقة المؤامرات االمریكیة المحاكة ضد الثورة 

، في ایرانوالطالع الشعب االیراني على مهمة الجنرال هویزر الحقیقیة االیرانیة ،
نشرت صحیفة برافدا تقریرًا بعد ایام من وصول االخیر الى طهران ، اشارت فیه الى 
ان مجيء هویزر الى طهران ألجل القیام بدور الوصي على العرش االیراني ، وانه 

جیه السیاسة الدمویة ازاء المسؤول عن تفاقم مشاكل ایران ومساعد في تو 
.)٣٦(المتظاهرین

١٩٧٩ومهما یكن من امر ، فقد جاء یوم السادس عشر من كانون الثاني 
وما ان اعلنت ،)٣٧(لیسجل رحیل الشاه محمد رضا من ارض ایران متوجهًا الى مصر

اذاعة طهران نبأ رحیله حتى عمت االفراح في المدن االیرانیة ، واخذ الناس یهتفون 
، "بعزم الخمیني فّر الملك"یاة الخمیني ، وهم یحملون صوره مع الزهور ، قائلین بح

بینما اخذ بعض المتظاهرین بتحطیم تماثیل الشاه ، وسارعت الصحف االیرانیة 
في وقت وصف رادیو . )٣٨()رحل الملك ( بطباعة اعداد خاصة وهي تحمل عنوان 

الشعب اإلیراني ضد من نضالموسكو رحیل الشاه بانه انتصار وتتویج لسنوات
الذي تربطه عالقات وثیقة مع الوالیات المتحدة " النظام االستبدادي والفاسد"

.)٣٩("كبلت ایران واستعبدتها" االمریكیة التي 

وعلى الرغم من ان الیسار االیراني لم یكن بعیدًا عن تطورات االحداث ، اال 
ین كشركاء لها في النضال كما جاء على ان المعارضة الدینیة لم تعترف بالماركسی

ان حزب توده لیس حزبًا وطنیًا ولم تنطبق علیه "لسان احد اتباع الخمیني حین قال 
شروط االیمان وان هذا الحزب كان یتحرك باستمرار وفقًا لمصالح السیاسة 

وهذه ایران تنتفض منذ اكثر من ... السوفیتیة ولیس وفقًا لمصالح ایران الوطنیة
یبدو ان هذا التصریح كان . )٤٠("فهل رأیتم في االنتفاضات شعارًا شیوعیًا واحداً عام

قریبًا جدًا من ارض الواقع الن السوفیت انفسهم لم یؤیدوا الثورة منذ اندالعها حتى 
، فكیف بالحزب الشیوعي االیراني الذي كان یأخذ كل ١٩٧٨شهر تشرین الثاني 

ن ذلك لو كان للحزب الشیوعي االیراني دورًا في تعلیماته من الكرملین ، فضًال ع
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الثورة خالل مراحلها االولى لكان لالتحاد السوفیتي موقف تجاها والسیما ان الثورة 
االیرانیة شهدت وقوع العدید من الشهداء ولم تقدم موسكو حینها أي استنكار او شجب 

.حهاللحكومة االیرانیة نتیجة قمعها للمتظاهرین حفاظًا على مصال

اثار التصریح اعاله الماركسیین الذین نزلوا الى الشوارع مؤكدین انهم لیسوا مع 
الثورة وال ضدها وانهم لم یخرجوا من دكتاتوریة الشاه لیسقطوا في دكتاتوریة 
االسالمیین، وقد خرجت مجموعة من الفتیاتالسافرات یرتدین البنطلون ویمسكن بأیدي 

ایها ...ایها العمال ایها الفالحون لنتحد: "ون الرجال، وكان المتظاهرون یردد
وقد حدثت بعض المصادمات بین االسالمیین " المسلمون ال تنصبوا محاكم التفتیش

ان اتجاهكم الحتكار الثورة "والماركسیین، الذین ارسلوا رسالة الى الخمیني جاء فیها 
، اال ان رد "دیثیر فزعنا وان االسالم ال یستطیع ان یفرض نظامًا للحزب الواح

الخمیني جاء مشككًا في نوایا الشیوعیین وتطلعاتهم للوصول للسلطة واتهمهم بانهم اذا 
.)٤١("نظامًا دكتاتوریًا وهذا مناقض لروح االسالم"وصلوا للسلطة سیحاولون اقامة

اعلن ١٩٧٩وبعد عودة الخمیني من فرنسا الى طهران في االول من شباط 
، )٤٢(ه عن تشكیل حكومة مؤقتة برئاسة مهدي بازركانفي الخامس من الشهر نفس

الذي كلفه الخمیني بإجراء استفتاء للرأي العام حول تغییر النظام السیاسي في ایران 
، وتشكیل مجلس تأسیسي من ممثلي الشعب ، لغرض )٤٣(من الملكیة الى الجمهوریة

وفقًا للقانون المصادقة على الدستور الجدید ، وكذلك انتخاب مجلس نواب للشعب
.)٤٤(االساسي

یبدو أن االتحاد السوفیتي بعد ان تیقن بحتمیة سقوط الشاه سعى لكسب ود 
الحكومة الجدیدة في إیران تحاشیًا للموقف الذي قد تتخذه ضده ، وحاول االستفادة 
من الموقف المعادي لإلمبریالیة التي اتسمت به الثورة اإلسالمیة بقیادة الخمیني أمًال 

،الحصول على موطئ قدم له في إیران عن طریق تندیده بخطر التدخل األمریكيفي
ففي الوقت الذي . )٤٥(وجاء تهویلهم للخطر الخارجي المحدق بالثورة في هذا السیاق

ادانت فیه موسكو دعم القوى الغربیة وفي طلیعتها الوالیات المتحدة االمریكیة لحكومة 
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اإلیرانیةموقف االتحاد السوفیتي من الثروة 
عّدت تكلیف بازركان لتشكیل حكومة مؤقتة بمثابة بختیار والقوى التي تساندها ، 

محاولة لتجدید البنیان السیاسي الداخلي من جهة ، واتباع سیاسة خارجیة تتوافق مع 
.)٤٦(المصالح الوطنیة االیرانیة من جهة اخرى

ومن هذا المنطلق لم یمض وقت طویل على تشكیل حكومة بازركان المؤقتة 
، ١٩٧٩لى االعتراف بها في الخامس عشر من شباط حتى سارع االتحاد السوفیتي ا

وتأكیدًا للموقف السوفیتي التقى السفیر السوفیتي في طهران فالدیمیر
في الخامس والعشرین من الشهر نفسه Vladimir Vinogradov)٤٧(فینوغرادوف

)٤٩(جرومیكوأندریه،في حین رحب وزیر خارجیة االتحاد السوفیتي . )٤٨(بالخمیني

Andrei Gromiko ، بحرارة بانتصار الثورة اإلیرانیة ، وبین ارتیاحه الشدید
لسقوط نظام الشاه في إیران ، وتمنى في الوقت نفسه أن تكون العالقات ودیة ووثیقة 

حاولت وسائل االعالم ومن جهتها. )٥٠(بین البلدین في ظل الحكومة اإلیرانیة الجدیدة
ابع االسالمي للثورة االیرانیة في تصدع العالقات بین السوفییتیة ان ال یتسبب الط

االتحاد السوفیتي وایران ، اذ دأبت على وصف السیاسة الداخلیة السوفیتیة بانها قائمة 
على اساس حریة العقیدة ، ومن ثم فان المسلمین المتواجدین في االتحاد السوفیتي 

وجد تناقض بین الشیوعیة ال ی" یتمتعون بقدر كافي من الحریة الدینیة ، وانه 
ومما ال شك فیه ان تلك التصریحات كان یراد منها كسب ود الحكومة . )٥١("واإلسالم

.االسالمیة في ایران لیس اال ، وهو مخالف لواقع المسلمین في االتحاد السوفیتي 

رحبت فیه موسكو بالنظام الجدید في إیران ، عدَّت واشنطن وفي الوقت الذي
كبرى وضربة قاصمة لسیاساتها ، إذ سرعان ما اخذ النظام اإلیراني على قیامه هزیمة 

عاتقه مناهضة الثقافات الغربیة والقضاء على كل سمات ومفاهیم الحیاة األجنبیة في 
،اذ اید السوفیت قیام )٥٢(إیران وهو ما القى قبوًال واستحسانًا من الجانب السوفیتي

دة الجنسیات وباألخص الشركات األمریكیة الحكومة االیرانیة بغلق الشركات متعد
الحكومة االیرانیة أوامرها بغلق محطتي وطرد كافة العاملین فیها ، كما أصدرت

التجسس األمریكیتین اللتین كان تشغیلها یتم تحت اشراف خبراء أمریكیین ، األولى 



)٢٠١٨كانون األول(العشرونالعدد الخامس

عالء رزاك فاضل النجار.د.م

٣٩٦

ة على بعد بالقرب من الحدود السوفیتیة ، والثانیة في مكان ناٍء في الجبال االیرانی
میًال الى الجنوب من مدینة مشهد ، وبذلك تكون الوالیات المتحدة ٨٠حوالي 

االمریكیة قد فقدت القدرة على استخدام وسائلها في المنطقة لجمع المعلومات التي 
. )٥٣(تریدها عن التجارب النوویة والصاروخیة في منطقة جنوب اسیا السوفیتیة

یرانیة أثبتت من خالل تصریحاتها وقیامها وعلى الرغم من أن الحكومة اإل
ببعض األعمال بأنها تحمل مشاعر العداء للوالیات المتحدة االمریكیة ، اال ان عدم 
قیامها بإلغاء اتفاقیة األمن المشتركة الموقعة بین الحكومة األمریكیة ونظیرتها االیرانیة 

رت هذه القضیة من ، أثار حفیظة الساسة السوفییت الذین حاولوا أثا١٩٥٩عام 
خالل برامجهم اإلذاعیة الموجه للشعب اإلیراني باللغة الفارسیة ، ودعوا الحكومة 

حد وصـفهم تأتي في مقدمة القضایا المـلحة اإلیرانیة لإلسراع فـي إلغاءها ألنها على
. )٥٤(التي یجب أن یـضع النظام االیراني الجدید نهایة لها

داعیة الى تعزیز اواصر الترابط والصداقة مع وضمن التوجهات السوفیتیة ال
النظام االیراني ولتحقیق اكبر قدر ممكن من المصالح السوفیتیة في ایران ، رحب 

بانتصار الثورة االیرانیة ، ١٩٧٩بریجنیف في تصریح رسمي له في الثالث من اذار 
ن اخذت في حی. واعرب عن امله في تطویر عالقات حسن الجوار بین بالده وایران 

الصحافة السوفیتیة تمجد بالثورة اإلیرانیة بوصفها سحقت الظلم واالستبداد في إیران ، 
وان النظام الجدید قد ارسى األسس التي ستساعد دون شك في حل المشاكل التي 

في وقت اخذ . كان یعاني منها المجتمع االیراني والتي كانت نتاج لسیاسة الشاه 
فیت تكرار قولهم في اكثر من مناسبة ان االتحاد السوفیتي المسؤولین الحكومیین السو 

بإصرار الثورة االیرانیة ویعمل بكل قوته لمنع ایة كان یقف ضد سیاسة الشاه ویساند
قوة اجنبیة تنوي التدخل في شؤون ایران الداخلیة ، حتى انه نجح في افشال كل 

ومن جانبه فقد دعا . ة الخطط االجنبیة المحاكة للتدخل العسكري ضد عناصر الثور 
بازركان الى تعزیز التفاهم والتعاون بین ایران واالتحاد السوفیتي وارسل الدكتور محمد 

.)٥٥(مكري الى موسكو لیكون سفیرًا لبالده هناك
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اإلیرانیةموقف االتحاد السوفیتي من الثروة 
سب ود النظام اثبت االتحاد السوفیتي في العدید من المواقف انه سعى لك

یة االسالمیة في ایران في االول من نیسان فبعد إعالن قیام الجمهور االیراني الجدید ، 
، كانت الحكومة السوفیتیة اول حكومة تعترف بقیام النظام الجدید في ایران ، ١٩٧٩

اذ ارسل بریجنیف رسالة تهنئة الى الخمیني بمناسبة إعالن تأسیس الجمهوریة 
اكم في اإلسالمیة في إیران ، حملت في طیاتها الكثیر من مشاعر التودد للنظام الح

ایران ، وأكدت على أن سیاسة االتحاد السوفیاتي تجاه ایران قائمة على اساس 
.  )٥٦(الصداقة وحسن الجوار

واستمرارًا للنهج السوفیتي الجدید تجاه ایران اختلفت كذلك االستراتیجیة 
السوفیتیة حیال بعض القضایا التي كانت محل جدل بین الطرفین سابقًا ، اذ كان 

وفیتي لألقلیات االیرانیة والسیما االكراد احدى المشاكل االساسیة بین الدعم الس
االتحاد السوفیتي وایران ابان حكم الشاه ، اال ان االمر اختلف تمامًا مع النظام 
االیراني الجدید ، اذ وقف االتحاد السوفیتي بالضد من مطالب بعض االقلیات 

لسوفیت یقدمون النصح لتلك االقلیات االیرانیة للحصول على الحكم الذاتي ، واخذ ا
بان تكون حذرة وال تسمح لنفسها ان یتم استخدامها من قبل أعداء الجمهوریة 
االسالمیة االیرانیة ، لزعزعة االوضاع الداخلیة في ایران ، وحذرتها بعدمالمبالغة في 

.)٥٧(قوتها وقدراتها والمطالبة بامتیازات كبیرة

مها حزب توده لموسكو بوصفه احد اجندتها لتنفیذ ورغم الخدمات التي كان یقد
اذ كان له دورًا فاعًال في أن یكون لألخیرة عالقة طیبة مع مخططاتها في ایران ، 

البلدان االشتراكیة ورفض اي عالقات ثنائیة مع الغرب ، فضًال عنتبریره صحة المادة 
، )٥٨(١٩٢١في شباط عام السادسة من المعاهدة المبرمة بین االتحاد السوفیتي وایران 

.)٥٩(مبینًا انها كانت فقط لمنع بریطانیا من احتالل إیران وانها مهمة الستقالل االخیرة
اال ان السوفیت كانوا حذرین جدًا في تبني أي مسألة من شأنها ان تعكر صفو 
عالقاتهم بالنظام االیراني ، اذ لم یدافع االتحاد السوفیتي عن حزب توده عندما تم 

الق مكاتبه وحضر نشاطاته من قبل السلطات االیرانیة في العشرین من اب اغ
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، عندما غالى توده كثیرًا في انتقاده للمظاهر االسالمیة التي جاء بها النظام ١٩٧٩
االیراني الجدید ، ولم یستنكر السوفیت ذلك االمر بل على العكس من ذلك تمامًا 

سالة وتطالب بلطف السماح لتوده بمزاولة كانت وسائل االعالم السوفیتیة تعرض الم
نشاطه ، وطالبت من الخمیني التدخل شخصیًا لحل المشكلة ، ومن جانبه فقد دعا 
الخمیني الى التزام الهدوء وعدم الهجوم على مكاتب الشیوعیین وغلقها ، االمر الذي 

موجبه سمح ب١٩٧٩جعل السلطات االیرانیة تصدر امرًا في االول من تشرین الثاني 
. )٦٠(لحزب توده مزاولة نشاطاته

لم تثمر محاوالت السوفیت لتوثیق عالقاتهم السیاسیة واالقتصادیة والعسكریة 
مع النظام االیراني الجدید ، وسعیهم لتوجیه السیاسة الخارجیة اإلیرانیة بما یضمن 

ج ملموسة ودعمها لالتحاد السوفیاتي في القضایا والشؤون العالمیة عن نتائمواالتها
،اذ ان طبیعة االختالفات االیدلوجیة التي كانت قائمة بین النظامین )٦١(في هذا الشأن

السوفیتي واالیراني ، فضًال عن بعض االمور والمحددات قد احال دون ذلك ، ففي 
الجانب العسكري كان بإمكان الحكومة االیرانیة االستغناء عن االسلحة االمریكیة 

احد من خالل اعتمادها في هذا الجانب على بعض الدول مثل والسوفیتیة في اٍن و 
كوریا الشمالیة، وفي المجال االقتصادي لم تكن الحكومة االیرانیة بحاجة الى االتحاد 

. )٦٢(السوفیتي ألجل تصدیر نفطها له ، ألنه كان بإمكانها تصدیره الى الدول االوربیة
س خیفة من نوایا السوفیت ، اذ لیس هذا فحسب بل ان النظام االیراني كان یتوج

، االمر ١٩٢١دأبت موسكو على التذكیر دائمًا بالمادة السادسة من معاهدة عام 
الذي لم یرق للنظام االیراني وادرك ان السوفییت یحاولون جعله تابع لهم ویسیر في 

.)٦٣(فلكهم

الى ان ١٩٧٩ومع ذلك فقد دفعت االحداث التي جرت في ایران نهایة عام 
كون للسوفیت حظوة عند الحكومة االیرانیة ، اذ ظهر السوفیت بموقف المدافع عن ی

استیالء مجموعة من الطالب ١٩٧٩ایران عندما شهد یوم الرابع من تشرین الثاني 
اإلیرانیین على بنایة السفارة األمریكیة في طهران واحتجزوا كل موظفي السفارة ، 
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اإلیرانیةموقف االتحاد السوفیتي من الثروة 
الشاه محمد رضا الى الحكومة اإلیرانیة ألجل وطلبوا من الحكومة األمریكیة تسلیم 

.)٦٤(محاكمته

فعلى الرغم من ادانة االتحاد السوفیتي لعمل الطلبة اإلیرانیین واصفًا العمل 
بأنه منافي  للقوانین الدولیة ، اال أنه أوضح بأن السوفیت متعاطفین بشدة مع نضال 

إلى استقالله الحقیقي ، الشعب اإلیراني من اجل تحقیق مصالحه الخاصة والوصول 
وفي الشأن ذاته اشار المقال الذي نشرته . ودعا إلى تسویة سلمیة لحل المشكلة 

الى ان عمل الطلبة اإلیرانیین ال یتوافق مع األعراف الدولیة صحیفة برافدا
واالمتیازات الدبلوماسیة ، اال أن المقال اكد على ان اي تدخل عسكري أمریكي في 

.)٦٥(فوضًا من قبل السوفییتإیران سیكون مر 

وكردة فعل من جانب االدارة االمریكیة أمر كارتر بتجمید ارصدة الحكومة
اإلیرانیة في بنوك الوالیات المتحدة األمریكیة ، وتوقیف المساعدات االقتصادیة 
والعسكریة األمریكیة إلیران، وفرض الحظر على تصدیر البضائع األمریكیة إلى إیران

األغذیة واألدویة، واالمتناع عن استیراد النفط اإلیراني ، فضًال عن قیام بما في ذلك
تأیید حلفائها لفرض عقوبات اقتصادیة على إیران، واشنطن بمحاوالت عدیدة لحشد

لمقاطعة ایران اقتصادیًا ووقف وقدمت اقتراحًا إلى السوق األوروبیة المشتركة
ان كارتر اعلن بان الحكومة االمریكیة ال وعلى الرغم من. المعامالت التجاریة معها 

تنوي استخدام الحل العسكري لألفراج عن الرهائن ، إال أنه كانت هنالك تكهنات 
الوالیات المتحدة األمریكیة قوات عسكریة إضافیة لعمل عسكري محتمل، بسبب نشر

.)٦٦(الخلیج العربيفي منطقة

لمتخذة ضد ایران بقلق موسكو ، اذ التقى تسببت اإلجراءات األمریكیة االخیرة ا
Anatoly)٦٧(دوبرینینأناتوليالسفیر السوفیتي في واشنطن Dobryni بمستشار ،

،  Zbigniew Brzezinski)  ٦٨(بریجینسكيالرئیس األمریكي لألمن القومي زبیغنیو
في وأخبره بان بالده تعارض أي تدخل عسكري من قبل الوالیات المتحدة األمریكیة

إیران، وٕاذا ما اقدمت االدارة األمریكیة على استخدام الحل العسكري فإن بالده سوف 
بریجینسكي بأن حكومته لیس لدیها تتخذ اإلجراءات المناسبة ، وبالمقابل فقد إجابه



)٢٠١٨كانون األول(العشرونالعدد الخامس

عالء رزاك فاضل النجار.د.م

٤٠٠

وهذا ما أكده وزیر الخارجیة األمریكیة . أي نیة الستخدام قواتها العسكریة ضد إیران
بالده ال تنوي اللجوء الى الحل العسكري حتى ال یشكل ذلك عندما اعلن أنفانس

.)٦٩(خطرًا على حیاة الرهائن

لسیاسة موسكو الداعمة للنظام االیراني ومحاولة منها عدم اثارة واستمراراً 
مشاكل له وعدم تشتیت تركیزه عن الصراع الدائر بینه وبین الوالیات المتحدة 

مة السوفیتیة االعالن الذي اصدرته الحكومة االیرانیة یوم االمریكیة ، تجاهلت الحكو 
والذي نص على ان الحكومة االیرانیة قررت الغاء ١٩٧٩الخامس من تشرین الثاني 

الموقعة مع الجانب السوفییتي، وكذلك الغاء ١٩٢١المادة السادسة من اتفاقیة عام 
الوالیات المتحدة بین ایران و ١٩٥٩اتفاقیة الدفاع المشتركة الموقعة عام 

.  )٧٠(االمریكیة

كانت تحركات االتحاد السوفیتي في مسألة الرهائن األمریكان تدفع باتجاه حلها 
بالوسائل السلمیة ، اذ دعا السوفیت مجلس االمن الدولي الى السعي لحل النزاع 

مجلس واید قرار . القائم بین الوالیات المتحدة األمریكیة وٕایران بالطرق الدبلوماسیة 
والذي دعا ، )٧١(١٩٧٩الصادر في الرابع من كانون األول ) ٤٥٧(األمن المرقم 

:)٧٢(الى

اإلفراج فورًا عن موظفي سفارة الوالیات المتحدة األمریكیة في طهران، وتوفیر .١
.الحمایة لهم والسماح لهم بمغادرة البالد

ضایا العالقة بینهما وفقًا على الحكومتین االمریكیة واالیرانیة السعي لحل سلمي للق. ٢
.لمقاصد ومبادئ میثاق األمم المتحدة

على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في حث الحكومتین االمریكیة واالیرانیة. ٣
.الوضع الراهن

یقدم األمین العام للمجلس مساعیه الحمیدة لتنفیذ هذا القرار ، واتخاذ جمیع . ٤
.التدابیر المناسبة لتحقیقه

المجلس ان تبقى المشكلة قید النظر ، وعلى االمین العام للمجلس أن یقدم قرر . ٥
.تقریرًا على وجه السرعة للمستجدات المتعلقة بجهوده



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
٤٠١

اإلیرانیةموقف االتحاد السوفیتي من الثروة 
وبعد ان امتنعت إیران عن إطالق سراح الرهائن أصدر مجلس األمن الدولي قراره 

خالله ، والذي أكد من١٩٧٩في الحادي والثالثین من كانون األول ٤٦١المرقم 
على جمیع البنود التي نص علیها قراره السابق ، وامهل الحكومة اإلیرانیة تنفیذه لغایة 

فإن ، وفي حال عدم امتثالها لتنفیذ القرار ١٩٨٠یوم السابع من كانون الثاني 
من میثاق )٧٣()٤١(و ) ٣٩(المجلس سیتخذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین 

صوت ) ١١(لجدیر بذكر أن هذا القرار صوت علیه بأغلبیة ومن ا. األمم المتحدة
اعضاء امتنعوا عن التصویت هم االتحاد السوفیتي وتشیكوسلوفاكیا ) ٤(مقابل 

. )٧٤(والكویت بنجالدش

االتحاد السوفیتي في مجلس االمن الدولي اولیغوقد انتقد ممثل
، مؤكدًا على أن القرار األخیر لمجلس االمنOleg Troyanovskyتروجانوفسكي

ما حدث بین الوالیات المتحدة األمریكیة وایران یمكن حله بالطرق والوسائل 
الدبلوماسیة ، وال داعي ألن یفرض المجلس بعض العقوبات غیر المبررة على 

ومع ذلك فقد نجحت الوالیات المتحدة االمریكیة في فرض عقوبات . )٧٥(إیران
عت االخیرة عن تنفیذ قرارات مجلس االمن واطالق اقتصادیة على ایران ، بعد ان امتن

. )٧٦(سراح الرهائن

لم یبقى االتحاد السوفیتي على سیاسته تجاه الجمهوریة االسالمیة االیرانیة ، 
وقلت محاوالته الستمالة االخیرة الى جانبه في صراعه مع المعسكر الغربي في اطار 

ل في االستراتیجیة السوفیتیة تجاه الحرب الباردة ، اذ شهدت االحداث الالحقة تحو 
ایران ، وادت المواقف والتدخالت السوفیتیة في القضایا الدولیة الى حدوث تنافر كبیر 
بین االتحاد السوفیتي وایران التي لم یروقها التدخل السوفیتي في افغانستان في كانون 

قیة االیرانیة ، وكذلك السیاسة التي اتخذتها موسكو ابان الحرب العرا١٩٧٩االول 
١٩٨٨–١٩٨٠.
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الخاتمة
مثلت الثورة االیرانیة حدثًا سیاسیًا بارزًا احتل صدارة االحداث العالمیة في 
الربع االخیر من القرن العشرین ، اذ لم تكن نتائجها على الصعید الداخلي في ایران 

لسوفیتي الذي الى العدید من دول العالم والسیما االتحاد افحسب ، بل امتدت تبعاتها
كان یمثل احد اقطاب الحرب الباردة، ومن ثم كان البد لألخیر ان یكون له موقف 

. ازاء الثورة االیرانیة وما احدثته من تغییر جذري على النظام السیاسي في ایران 

وعلى الرغم من ان االتحاد السوفیتي كان المستفید االكبر من سقوط حكم 
یر كان یمثل اداة لتنفیذ السیاسات الغربیة في المنطقة الشاه في ایران ، بوصف االخ

وعامل صد للسوفیت في تحقیق احالمهم بالوصول الى المیاه الدافئة في الخلیج 
العربي والمحیط الهندي ، اال ان السوفیت لم یساندوا الثورة االیرانیة في بدایاتها ، 

قتصادیة مع ایران على لم تكن ترید خسارة عالقاتها االوكان ذلك بسبب ان موسكو
حساب دعمها للثورة االیرانیة ، فضًال عن الصبغة االسالمیة التي امتازت بها الثورة 
االیرانیة االمر الذي یشكل تعارض مع التوجهات والمبادئ التي كان یومن بها 

.السوفییت 

یة وهنا البد من اإلشارة إلى مسألة في غایة االهمیة تتمثل في أن الثورة اإلیران
اال أنها كثیرًا ما تتعرض لالتهامات من قبل بعض بالرغم من طابعها اإلسالمي

الكتاب والباحثین الذین یعتقدون بأن التأیید الذي حظیت به الثورة اإلیرانیة من قبل 
أو هناك من یغالي كثیرًا في رأیه . مهمًا في نجاحها االتحاد السوفیتي كان سبباً 
ظهر الى الوجود بهدف سوفیتیًا متها على انها مشروعاً ویصف الثورة االیرانیة بر 

في حین یرى البعض أن الوالیات المتحدة . تقویض النفوذ الغربي في المنطقة 
االمریكیة بعد ان تیقنت بحتمیة سقوط الشاه وزوال االمر للشیوعیین أوعزت الى 

.یین عمالئها بضرورة السیطرة على الموقف من خالل اعطاء الحكم لإلسالم
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اإلیرانیةموقف االتحاد السوفیتي من الثروة 
ومن خالل مراجعة نصوص وأدبیات الثورة اإلیرانیة والمواقف الدولیة منها والسیما

ً◌وبعد أن موقف االتحاد السوفیتي تبین إن تأیید السوفیت للثورة جاء متأخرًا جدا
وبدایة ١٩٧٧بدأت نهایة عام على تحقیق أهدافها ، على اعتبار انهاشارفت الثورة 

لم یكن للسوفیت ١٩٧٨ومنذ ذلك الوقت حتى حلول شهر تشرین الثاني ١٩٧٨عام 
السوفییتي نفسه لم یكن مهمًا التأییدأي موقف مؤید للثورة اإلیرانیة ، ناهیك عن ان

االیرانیة ألنه لم یتجاوز لدرجة یمكن أن یكون مؤثرًا على تطورات االحداث
.سوفیت تصریحات وخطابات المسؤولین ال

ومع نجاح الثورة االیرانیة وتحقیق اهدافها بتشكیل حكومة اسالمیة في ایران والقضاء 
على عرش الطاووس حاولت موسكو جاهدة االستفادة من ذلك الحدث لتحقیق اكبر 
قدر ممكن من النفوذ واالمتیازات في ایران ، وكسب االخیرة الى جانبها في صراعها 

الي ، اال ان اهداف وتطلعات االتحاد السوفیتي اصطدمت الدائر مع المعسكر الرأسم
.بالعدید من االمور والمحددات التي احالت دون تحقیق غایاته 
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٤٠٤

الهوامش
ه سافر م ، وفي الثانیة عشرة من عمر ١٩١٩ولد في طهران عام : محمد رضا بهلوي)١(

،م  عـاد إلى إیران١٩٣٦، ومكث هناك خمس سنوات ، وفي عامإلى سویسرا إلكمال دراسته
م ، تولى ١٩٣٨وألتحق بالكلیة الحربیة في طهران ، وتخرج منها برتبة مالزم ثان عام 

محمد جواد : لمزید من التفاصیل عن حیاته ینظر . العرش وهو في سن الحادیة والعشرین 
ش، ص ١٣٥٣تاعصر حاضر ، تهرأن ، باسكانمشكور ، تاریخ إیران زنین از روكار

؛ مذكرات شاه إیران المخلوع محمد رضا شاه ، ترجمة مركز دراسات الخلیج ٤١٤- ٤١٣
. ٣٠–١٨م ، ص١٩٨٠العربي بجامعة البصرة ، 

كان ابوه . من ُأسرة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة١٩١٨ولد عام :أمیر عباس هویدا)٢(
ن دول العالم لذلك فقد تربى وقد تنقل بحكم وظیفته بی، أحد الدبلوماسیین اإلیرانیینحبیب اهللا 
اكمل الجامعة في البرازیل وحصل على الماجستیر بالعلوم السیاسیة والدكتوراه . خارج ایران

وعند عودته الى ایران انخرط في سلك الجیش ثم شغل عدة ، بالتاریخ من جامعة السوربون
اصبح . ر تولى وزارة المالیة في حكومة حسن علي منصو . مناصب في وزارة الخارجیة 

دلیل ، محمد وصفي ابو مغلي: للتفاصیل عن حیاته ینظر، ١٩٧٧- ١٩٦٥رئیسا للوزراء 
، الشخصیات االیرانیة المعاصرة ، منشورات مركز دراسات الخلیج العربي بجامعة البصرة 

.١٢٥–١٢٣، ص١٩٨٣
درس الحقوق والهندسة في جامعة . ١٩٢٣ولد في طهران عام :جمشید اموزیكار) ٣(
الى الوالیات المتحدة االمریكیة حیث التحق بجامعة ١٩٤٤غادر بالده عام . هرانط

حصل على بكالوریوس في الهندسة المدنیة وماجستیر في الهندسة الصحیة . واشنطن
اصبح . ١٩٦٥تولى منصب وزیر المالیة في العام ، والدكتوراه في الهندسة الهیدرولیكیة

مركز البحوث والدراسات ، الموسوعة : من التفاصیل ینظرللمزید. ١٩٧٧رئیسًا للوزراء عام
.٣٥–٣٤م ، ص ١٩٨٥، بغداد ، ١اإلیرانیة المعاصرة ، ج 

م ، ١٩٧٧- ١٩٦٥نعیم جاسم محمد  ، إیران في عهد حكومة أمیر عباس هویدا )٤(
امعة ج-دراسة في تطور السیاسة الداخلیة ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة اآلداب 

منشور في صحیفة ، ؛ تقاریر ودراسات عن االقتصاد االیراني٣٢٩، ص ٢٠١١البصرة ، 
.١٩٨٠،بغداد ، ترجمة مكتب االعالم في القیادة القومیة ، الفایننشال تایمز
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اإلیرانیةموقف االتحاد السوفیتي من الثروة 
(5)TasneemMeenai , Iran's relations with the Soviet Union since the
revolution in Iran, 1979-1984 , degree of Master of  Arts , School of
Pacific Studies , The Australian National University , Canberra , 1986
, pp. 11 – 12 .

الغاء االقطاع وتوزیع االراضي على الفالحین ، ١٩٦٣اعلن الشاه في كانون الثاني )٦(
الحكومیة  كرصید للصالح وتأمیم الغابات في جمیع انحاء البالد ، وبیع اسهم المصانع

اصالح قانون و الزراعي ، واشراك العمال في ارباح المعامل اإلنتاجیة والصناعیة ، 
االنتخابات بما في ذلك اعطاء المرأة حق التصویت ، وانشاء جمعیات محو االمیة في 

غالم رضا نجاتي ، التاریخ اإلیراني المعاصر ، : للمزید من التفاصیل ینظر . االریاف 
، مؤسسة دار الكتاب ١إیران في العصر البهلوي ، ترجمة عبد الرحیم الحمراني ، ط

؛٢٣١-٢٢٦، ص ٢٠٠٨اإلسالمي ، مطبعة ستار ، قم ، 
Glenn E.Curtis and  Eric Hooglund , Iran: a country
study,Washington,2008,pp. 37 – 38.

.٢٠٦، ص ٢٠١٥، بیروت ، ٢طا ،، التاریخ المعاصر إلیران وتركیخضیر البدیري)٧(
غانم باصر حسین البدیري ، الدور السیاسّي للبازار في التطورات الداخلّیة في إیران )٨(

، ٢٠٠٦جامعة الكوفة ، -م ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  كلیة اآلداب ١٩٧٩ـ١٩٦٣
، ١لة ، طهنري حاماتي ، سقوط اإلمبراطوریة اإلیرانیة نظامًا ودو ؛ ١٤٨–١٤٤ص 

؛٥٩–٥٧ص ، ١٩٨٠الكویت ، 
Nikki R. Keddie , Iran and the Muslim World: Resistance and
Revolution , London , 1995, p. 78 – 79.

سالمیة واالتحاد السوفیتي ، في كتاب الثورة االیرانیة مورییل انكن ، الجمهوریة اال) ٩(
.٣٠٥ت ، ص .والجمهوریة االسالمیة ، ترجمة مركز البحوث والمعلومات ، د

(10)N. W. Browne , British Policy on Iran 1974 - 1978 , Foreign and
Commonwealth Office , 1979 , p. 32 ; Mansoor Akbar , Ussr-Iran
relations (1979-86) , Pakistan Institute of International Affairs ,
Pakistan Horizon, Vol. 41, No. 1 January 1988, p. 61 .
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.٣٠٦–٣٠٥مورییل انكن ، المصدر السابق ، ص )١١(
(12)Mansoor Akbar , Op.Cit., p.61 .

باب والمقدمات ، ترجمة هویدا عزت صادق زیبا كالم ، الثورة االسالمیة في ایران األس)١٣(
.٣٤٩م ، ص ٢٠٠٤، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة ، ١محمد ، ط

(14)Fred Halliday , The Iranian Revolution in International Affairs:
Program and Practice ,  The Türkkaya Yearbook , Vol. XVII , 1977 ,
p. 63 ;

، دار الشروق ، بیروت ، ١مدافع آیة اهللا ، قصة إیران والثورة ، ط محمد حسنین هیكل ، 
.٢١٥–٢١٤م ، ص١٩٨٢

أكمل دراسته في . م ١٨٨٢ولد في قریة احمد أباد بطهران عام:محمد مصدق) ١٥(
وحصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق ، وبعد عودته إلى  إیران تولى مناصب ،سویسرا

، ووزیرًا للخارجیة ١٩٢٣، ووزیرًا للمالیة سنة ١٩١٧مالیة سنة عدة منها معاون وزیر ال
انتخب نائبًا . صیب رضا شاه على العرش اإلیراني كان من المعارضین لتن. ١٩٢٤سنة  

الرابعة و في المجلس عن أهالي طهران في عدة دورات منها الخامسة والسادسة والثالثة عشرة 
عندما اسقطته ١٩٥٣حتى عام ١٩٥١عام اصبح رئیسًا لوزراء ایران منذ. عشرة 

للمزید من . المخابرات االمریكیة والبریطانیة وبمساعدة بعض العناصر المؤیدة للشاه 
ثامر مكي علي الشمري ، محمد مصدق حیاته ودوره السیاسي : التفاصیل عن حیاته ینظر

.م ٢٠٠٨في إیران ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ،
في مدینة خمین التي تقع في المحافظة م ،١٩٠٢ولد عام : روح اهللا الخمیني) ١٦(

من عائلة متدینة ، وبعد عدة أشهر من والدته ُقتل والده آیة اهللا السید ) أراك ( المركزیة 
توفیت والدته فكفلته ١٩٠٨مصطفى الخمیني بتحریض من قبل حاكم المدینة ، وفي العام 

بدأ . بلغ سن الخامسة عشر حین فقدها أیضًا ، لذا عاش مأساة الیتم منذ طفولته عمته حتى
تعلیمه في مدینة خمین حیث درس األدب العربي وأصول الفقه ، وعندما بلغ التاسعة عشرة 
توجه للدراسة في للحوزة العلمیة في أراك ، ثم انتقل إلى مدینة قم  وأكمل دروسه في 

بدأ بإلقاء المحاضرات على ١٩٢٩واألخالق والعرفان ، وفي العام الریاضیات وعلم الهیئة 
تحریر الوسیلة ، الوصیة السیاسیة اإللهیة ، رسالة : له العدید من المؤلفات منها . الطلبة 

: للمزید من التفاصیل عن حیاته ینظر .م ١٩٨٩توفى الخمیني سنة . في الطلب واإلرادة 
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اإلیرانیةموقف االتحاد السوفیتي من الثروة 
هي به زندكینامة ارماني علمي وسیاسي إمام خمیني ، حمید أنصاري ، حدیث بیداري ، نكا

١٤ش ، ص ١٣٨٣جاب بیست وبنجم ،مؤسسة تنظیم ونشر آثار إمام خمیني ، تهران ، 
؛ ٢٠٠٨، منشورات المحبین ، البصرة ، ١؛ حمود فزیع ، روح اهللا ، ط٢٠–

Zamzam, "Journal",Tehran, Volume11 , Number 2, No.101, February
2010, p. 10 –15.

.٣٠٧–٣٠٦مورییل انكن ، المصدر السابق ، ص ) ١٧(
، الكویت ، ٢محمد حسن العیدروس ، تاریخ الخلیج العربي الحدیث والمعاصر ، ط) ١٨(

.٣٠٤- ٣٠٣، ص ١٩٩٨
حصل على شهادة . ١٩٠٦وِلَد في أوكرانیا عام . سیاسي سوفییتي :لیونید بریجنیف) ١٩(

أنتسب إلى الحزب ١٩٣١، وفي عام ١٩٢٧الهندسة الزراعیة عام البكالوریوس في
١٩٦٠(شغل منصب رئیس مجلس السوفییت األعلى خالل األعوام . الشیوعي في موسكو 

بعد عزل ١٩٦٤، ثم شغل منصب سكرتیر أول للحزب الشیوعي السوفییتي عام ) ١٩٦٤–
یة منصب رئیس مجلس شغل مرة ثان) ١٩٨٢–١٩٧٧( خروتشوف ، وخالل األعوام 

: مزید من التفاصیل ینظرلل. ١٩٨٢توفي عام . السوفییت األعلى 
James R. Millar and Others , Encyclopedia of Russian History , USA
, 2004, pp. 170 – 173 .

.)١٩٨١–١٩٧٧(الرئیس التاسع والثالثون للوالیات المتحدة االمریكیة :جیمي كارتر) ٢٠(
، ١٩٥٣خدم في القوات البحریة كفیزیائي حتى عام . ١٩٢٤ولد في والیة جورجیا عام 

عندما انتخب عضوًا في ١٩٦٢دخل السیاسة عام . بعدها أدار أعمال شركات عائلته 
، وفي ١٩٧٥انتخب كحاكم للوالیة حتى عام ١٩٧٠شیوخ والیة جورجیا ، وفي عام مجلس 

فاز كمرشح للرئاسة عن الحزب الدیمقراطي ، لیصبح أول رئیس من الوالیات ١٩٧٦عام 
لم یتسَن له تحقیق الفوز على مرشح الحزب . الجنوبیة منذ الحرب األهلیة األمریكیة 

: للمزید من التفاصیل ینظر. ١٩٨١توفى عام . ١٩٨٠الجمهوري رونالد ریغان عام 
https://www.whitehouse.gov/1600/presidents/jimmycarter ; Paula K.
Byers and Others , Encyclopedia of World Biography , Vol.3 ,
Second Edition , United States of America , 1998 , pp.339 – 342.
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(21)Г.Р. Муртазаева , ИРАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1979 ГОДА И

СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ , Вестн.
Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4,No. 2 , 2012 , C.85 .
(22)Ralph A. Cossa , Iran: Soviet Interests, US Concerns ,
Washington , 1990 , p. 50.
(23)Cited in : Mansoor Akbar , Op.Cit., p.62 .
(24)TasneemMeenai ,Op.Cit., p.18.

.١٧٧-١٧٦مذكرات شاه إیران المخلوع محمد رضا بهلوي ، المصدر السابق ، ص) ٢٥(
درس الحقوق في .١٩١٧اذار ٢٧ولد في فرجینیا الغربیة في :سایروس فانس)٢٥(

جامعة ییل ، وخالل الحرب العالمیة الثانیة خدم في سلك البحریة كضابط على المدمرات في 
اصبح وزیرًا للجیش خالل . وبعد انتهاء الحرب عمل في المحاماة بنیویورك . المحیط الهادئ

ام ، وفي ع) ١٩٦٧- ١٩٦٤(، ثم نائبًا لوزیر الدفاع خالل االعوام )١٩٦٤-١٩٦٢(االعوام 
٢٠٠٢توفي عام . ١٩٨٠اصبح ووزیرًا للخارجیة وبقى في ذلك المنصب حتى عام ١٩٧٧

:للمزید من التفاصیل ینظر . 
Paula K. Byers and Others , Op.Cit., Vol.15 ,pp. 411 – 413.
(27)Г.Р. Муртазаева , Tam же , C. 85 – 86 .
(28)Тотжеисточник, C. 85 – 86 .

ضابط في الجیش االیراني ینتمي الى . ١٩١٧ولد في شیراز :ا ازهاريغالم رض)٢٩(
. تلقى علومه العسكریة في ایران والوالیات المتحدة االمریكیة . الطائفة البهائیة في ایران

عاموقائد القوات البریة ، ١٩٦٠عام شغل عدة مناصب منها مدیر الكلیة العسكریة 
م تولى قیادة الحرس االمبراطوري حتى اواخر تموز ث، ١٩٧١عامورئاسة االركان ، ١٩٦٣
وظل في منصبة هذا الى ان عهد ، عندما عین رئیسًا لهیئة االركان العامة المشتركة١٩٧٨

محمد وصفي : للتفاصیل ینظر . ١٩٧٨تشرین الثاني ٦الیه بتشكیل الحكومة العسكریة في 
.١٥ص، المصدر السابق ، ابو مغلي 

اكمل دراسته اإلعدادیة في مدینة . في مدینة شهركرد ١٩١٤ولد عام :شابور بختیار)٣٠(
، لیسافر بعدها إلى فرنسا ودخل جامعة السوربون وتخرج منها عام ١٩٢٦أصفهان عام 

والتحق بحزب إیران واصبح عظوًا في مجلس النواب ١٩٤٦عاد إلى إیران عام . ١٩٣٩
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٤٠٩

اإلیرانیةموقف االتحاد السوفیتي من الثروة 
عضاء البارزین في الجبهة الوطنیة اال انه اصبح احد األ. ١٩٥٢ووكیًال لوزارة العمل عام 

سقطت وزارته بشكل رسمي بتاریخ . طرد منها بسبب قبوله تشكیل الوزارة ابان عهد الشاه 
، وهرب إلى فرنسا وبقى معارض للجمهوریة اإلسالمیة الى ان قتل هناك ١٩٧٩شباط ١١

تن القطراني ، شابور مرتضى عبد الحسین مف: للمزید من التفاصیل ینظر . ١٩٩١في آب 
كلیة اآلداب ، - ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة البصرة ١٩٧٩–١٩٤١باختیار 
؛٢٠١٢

John H. Lorentz , Historical Dictionary of Iran , Second Edition,  UK ,
2007 , P. 45.

على ید المخابرات ١٩٥٧جهاز المخابرات واالمن الوطني االیراني الذي انشأ عام )٣١(
المركزیة االمریكیة باالشتراك مع جهاز الموساد االسرائیلي ، وتلقى ضباطه تدریباتهم على 

وكان الهدف من تأسیسه هو مكافحة أي حركة معارضة . ید خبراء من هذین الجهازین 
لحكم الشاه والقضاء علیها ، ثم ما لبث ان توسعت صالحیاته واخذ یسیطر على جمیع 

للمزید من التفاصیل . افق البالد ، فاصبح اعلى سلطة في ایران حتى من الحكومة نفسها مر 
، ١٩٦٣–١٩٥١فوزیة صابر محمد ، التطورات السیاسیة الداخلیة في إیران : ینظر 

؛ ٢٥١–٢٥٠م ، ص ١٩٩٣، جامعة بغداد ، كتوراه غیر منشورة ، كلیة اآلدابأطروحة د
، ١٩٧٩–١٩٦٣التطورات السیاسیة الداخلیة في إیران رزاق كردي حسین ألعابدي ، 

، ٢٠٠٥أطروحة دكتوراه غیر  منشورة ، معهد التاریخ العربي والتراث العلمي ، بغداد ، 
.٤٨–٤٧ص

٨، ص ١٩٧٩كانون الثاني ، باریس ، ١٠–٤، ٩٩مجلة الوطن العربي ، العدد ) ٣٢(
؛

MisaghParsa , Social Origins of the Iranian Revolution , U.S.A.,
1989 ,pp. 58 – 59 ;

.٢٠٨–٢٠٧خضیر البدیري ، المصدر السابق ، ص 
(33)George Lenczowski , The Soviet Union and the Persian Gulf: An
Encircling Strategy, International Journal, Vol. 37, No. 2, Spring,
Canadian, 1982 , p. 325 .



)٢٠١٨كانون األول(العشرونالعدد الخامس

عالء رزاك فاضل النجار.د.م

٤١٠

تخرج . ١٩٢٤ولد بوالیة كولورادو في الوالیات المتحدة االمریكیة عام :روبرت هویزر)٣٤(
خدم خالل الحرب العالمیة الثانیة بصفته . برتبة مالزم ثان١٩٤٤من مدرسة الطیران عام 

ضابط طیار في منطقة جنوب غرب المحیط الهادئ، كما شارك في الحرب الكوریة 
أصبح نائب القائد االعلى للقوات االمریكیة في اوربا في . فیتناموحرب) ١٩٥٣--١٩٥٠(

للمزید .١٩٩٧ایلول ٢٢توفي في . ١٩٨١تموز ١تقاعد من الخدمة في .١٩٧٥ایلولعام 
:من التفاصیل ینظر

General Robert E. Huyser,United States Air Force ,Cited in:
.net/huyser.htm.http://www.arlingtoncemetery

؛١٩٨٦كانون االول ٢٦، الكویت ، ٣٩٥٤صحیفة االنباء ، العدد ) ٣٥(
SepehrZabih , Iran Since the Revolution , New York , 2011 , p. 12.

.١٩٨٦تشرین االول ٢٢، الكویت ، ٣٨٩٠صحیفة االنباء ، العدد ) ٣٦(
م، ١٩٧٩–١٩٠٦من الثورة الدستوریة حتى الثورة اإلسالمیة  إیرانمجذوب ، طالل ) ٣٧(

رضا پهلوي ، پاسخ به تاریخ ،  ترجمه حسین ؛ محمد٤١٦،ص ١٩٨٠بیروت ، 
النراغي ، من بالط الشاه ؛ أحسان٤٥٩، ص ١٣٧٢چاپ سوم ، تهران ، ش،ابوترابیان

؛ تییري ٢٩٦م ، ص١٩٩٩روت ، ، بی٢إلى سجون الثورة ، ترجمة  ماري طوق ، ط
م ، ص ٢٠٠٨، بیروت ، ١

٧٠.
-١٩٦٤التطورات السیاسیة الداخلیة في إیران وفاء عبد المهدي راشد الشمري ، ) ٣٨(

، ص ٢٠٠٦، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ،١٩٧٩
٢٠٤.

(39)Cited in : George Lenczowski , The Soviet Union and the
Persian Gulf … ,p. 325 .

، دراسة تاریخیة إیرانأمل عباس جبر البحراني ، الثورة اإلسالمیة في : مقتبس من )٤٠(
الجامعة في أسبابها ومقدماتها ووقائعها ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة ،

.٣٤٨، ص ٢٠٠٧المستنصریة ، 
.٣٤٨المصدر نفسه ، ص : مقتبس من )٤١(



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
٤١١

اإلیرانیةموقف االتحاد السوفیتي من الثروة 
من عائلة متدینة وغنیة ، أنهى . م ١٩٠٦ولد في طهران سنة :مهدي بازركان) ٤٢(

دراسته االبتدائیة والثانویة في إیران ، ولكونه من الطلبة المتفوقین أرسلته الحكومة اإلیرانیة 
خصص زمالة دراسیة إلى فرنسا إلكمال دراسته الجامعیة والعلیا ، وقد تم ، في ١٩٢٧عام 

،، وبعد حصوله على شهادة الدكتوراه في الهندسة عاد إلى إیرانفي مجال الدینامیكا الحراریة
یعد بازركان احد . وعمل أستاذًا مساعدًا في كلیة التكنولوجیا ، ثم أصبح عمیدًا للكلیة نفسها 

لمعارضین لحكم محمد رضا شاه ، وبعد انتصار الثورة االسالمیة في إیران ، رجال السیاسة ا
للمزید . أال انه قدم استقالته في السنة ذاتها . تولى تشكیل اول حكومة بتكلیف من الخمیني 

، ص ١مركز البحوث والدراسات ، الموسوعة اإلیرانیة المعاصرة ، ج : من التفاصیل ینظر 
٥٥–٤٩.

، ١د اهللا العزاوي ، تأمالت الثورة االیرانیة ، بازركان المخاض الصعب ، طمحمد عب) ٤٣(
؛ حیدر علي خلف العكیلي ، السیاسة األمریكیة تجاه إیران في ١١٠، ص ٢٠١٠دمشق ، 

-، مجلة كلیة التربیة ١٩٧٩شباط ١١- كانون الثاني ١ظل حكومة شابور بختیار 
.١٦١- ١٦٠، ص ٢٠١٥ان ، جامعة واسط ، العدد الثامن عشر ، نیس

عبد الرضا هوشنگ مهدوي ، انقالب ایران به روایت رادیو بي بي سي ، چاپ اول ، )٤٤(
، ١٩٨٩؛ احمد مهابة ، ایران بین التاج والعمامة ، القاهرة ، ٤٨٥، ص ۱۳۷۲تهران ، 

ت ، ، الكوی١٩٧٩–١٩٠٦؛ آمال السبكي ، تاریخ إیران السیاسي بین ثورتین ٣٨٣ص 
.٢٢١، ص ١٩٩٩

(45)Amin Saikal , Soviet Policy toward Southwest Asia , The Annals
of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 481,
September , 1985, pp. 108 – 109 ;

ر، طهران ، سالم مشكو سید جالل الدین المدني ، تاریخ إیران السیاسي المعاصر ، ترجمة 
.٤٢١م ، ص ١٩٩٣

،تقریر عن الوضع في ایران والموقف االمریكي من هذه االوضاع، اذاعة مونت كارلو )٤٦(
.٢٥–٢٤، ص ١٩٧٩شباط ٧
حصل على شهادة البكالوریوس . في أوكرانیا ١٩٢١ولد عام :فالدیمیر فینوغرادوف) ٤٧(

ث سنوات حصل على شهادة  أكادیمیة ، وبعد ثال١٩٤٥في الهندسة من جامعة موسكو عام 
،)١٩٦٦–١٩٦٢(اصبح سفیرًا لبالده في الیابان خالل االعوام . االتحاد للتجارة الخارجیة 
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٤١٢

اصبح ١٩٧٧، وفي عام  ١٩٧٤حتى عام ١٩٧٠بعدها عمل سفیرًا في مصر منذ عام 
عین بعدها . ١٩٨٢سفیرًا لالتحاد السوفیتي في ایران واستمر في ذلك المنصب حتى عام 

وهو العام الذي تقاعد ١٩٩٠وزیرًا لخارجیة االتحاد السوفیتي وبقى في منصبه حتى عام 
: للمزید من التفاصیل ینظر. ١٩٩٧توفي عام .فیه

.nogradov_(diplomat)https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Vi
(48)Alvin Z. Rubinstein , The Soviet Union and Iran under Khomeini,
International Affairs , Vol. 57, No. 4, London , Autumn, 1981, p. 602
.

درس . في روسیا البیضاء ١٩٠٩وِلَد عام . سیاسي سوفییتي : جرومیكوأندریه)٤٩(
، وانضم خالل دراسته إلى الحزب ١٩٢٦الهندسة الزراعیة بجامعة مینسك عام االقتصاد و 

باحثًا في معهد االقتصاد )  ١٩٣٩–١٩٣٦(عمل خالل األعوام . الشیوعي السوفییتي 
التحق بالسلك الدبلوماسي في وزارة ١٩٣٩التابع إلى المجمع العلمي السوفییتي ، وفي عام 

مسؤوًال لقسم األمریكیتین ، ثم عین مستشارًا في السفارة الخارجیة السوفییتیة ، إذ عین
،)١٩٤٦–١٩٤٣(السوفییتیة في واشنطن ، بعدها أصبح سفیرًا لبالده هناك خالل األعوام 

، وفي ذلك العام ١٩٨٥شغل  منصب وزیرًا للخارجیة السوفییتیة حتى عام ١٩٥٧وفي عام 
للمزید من . ١٩٨٩توفي عام . ١٩٨٨أصبح رئیسًا لمجلس السوفییت األعلى حتى عام 

: التفاصیل ینظر 
James R. Millar and Others , Op.Cit., pp. 611 – 612 .
(50)Г.Р. Муртазаева , Tam же , C.86.
(51)Cited in : TasneemMeenai ,Op.Cit., p. 23.
(52)Alvin Z. Rubinstein , Op.Cit., p.955.
(53)Krysta Wise , Islamic Revolution of 1979: The Downfall of
American-Iranian Relations , Legacy ,  Vol. 11 | Issue 1 , Southern
Illinois University Carbondale , 2011 , p. 8 .
(54)Alvin Z. Rubinstein , Op.Cit., p. 600.
(55)Ibid , pp.601 - 603.
(56)TasneemMeenai ,Op.Cit., pp.19 – 20 .
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٤١٣

اإلیرانیةموقف االتحاد السوفیتي من الثروة 
(57)Aryeh Y. Yodfat , The Soviet Union and Revolutionary Iran , New
York , 1984 , pp. 57-58.

مادة ، وجاء في المادة السادسة موافقة الحكومة اإلیرانیة ) ٢٦(تكونت المعاهدة من )٥٨(
عسكریة الالزمة السماح لروسیا السوفیتیة دخول قواتها االراضي اإلیرانیة والقیام باإلجراءات ال

للدفاع عن نفسها في حالة تهدیدها من جانب طرف ثالث ، أو اتخاذ ایران كقاعدة للعملیات 
، هند طاهر خلف البكاء: للمزید حول بنود المعاهدة ینظر. العسكریة ضد روسیا السوفیتیة 

- بیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التر ١٩٥١-١٩٤١السوفیتیة -العالقات اإلیرانیة
؛١٩–١٨، ص ٢٠٠٥الجامعة المستنصریة ، 

George Lenczowski, Russia and the West in Iran 1918-1948, New
York ,1949, pp. 317-318.
(59)Mansoor Akbar , Op.Cit., p.68 .
(60)Aryeh Y. Yodfat , Op.Cit.,pp. 61 -62.

في إیران ، ترجمة مركز البحوث والمعلومات ، بزهان جـازاني ، الرأسمالیة والثـورة ) ٦١(
.٨٧-٨٦م ،ص ١٩٨٣بغداد ،

(62)Fred Halliday , The Middle East, Afghanistan and the Gulf in the
Soviet Perception , in Book Soviet Power: The Continuing Challenge
,London , 1991 , p.201.
(63)Hafeez Malik , Domestic Determinants of Soviet Foreign Policy:
An Introduction, in Book Domestic Determinants of Soviet Foreign
Policy towards South Asia and the Middle East , New York , 1990 ,
p. 32 .

یومًا ، ٤٤٤رهینة ، واستمرت فترت احتجازهم ٥٢بلغ عدد الرهائن المحتجزین ) ٦٤(
لت الوالیات المتحدة االمریكیة تحریرهم من خالل عملیة عسكریة بواسطة الطائرات وحاو 

جاسم محمد هایس ، : للمزید من التفاصیل ینضر . المروحیة وقوة خاصة اال انها فشلت 
، اطروحة دكتوراه ١٩٧٩حكومة بازركان دراسة في التطورات السیاسیة الداخلیة في إیران 

؛ أسیمة جانو ، ١١٥–١١٤ص ،٢٠٠٠اب ، جامعة البصرة ، غیر منشورة ، كلیة اآلد
.١٧٣–١٦٢، ص ١٩٨٧، مكتبة مدبولي ، بیروت ، ١ي ، طیرانالتاج اإل
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٤١٤

(65)Г.Р. Муртазаева , Tam же , C.87 .
، رسالة الماجستیر ١٩٨١- ١٩٤٥نبیلة محمود ذیب ، السیاسة االمریكیة تجاه ایران )٦٦(

.٢٥٤- ٢٥٢، ص ٢٠١٢الجامعة اإلسالمیة ، غزة ، -آلداب غیر منشورة ، كلیة ا
وبعد ان . ١٩١٩عام في موسكو دبلوماسي وسیاسي سوفیتي ولد :دوبرینینأناتولي) ٦٧(

. ١٩٤٤تخرج من معهد موسكو للطیران ، درس في المدرسة الدبلوماسیة العلیا في عام 
ومنذ البدایة وجد نفسه امام أهم ، ١٩٨٦حتى عام ١٩٦٢اصبح سفیرًا لبالده منذ عام 

تطورات الحرب الباردة ، وادى دورًا مهمًا في نقاط تحول رئیسیة مثل أزمة الصواریخ الكوبیة، 
وخالل العقود التي أعقبت ذلك، أصبح دوبرینین محورًا . ١٩٦٢التي اندلعت في عام 

تزامنت مدة سفارته لخمس للعالقات بین الوالیات المتحدة االمریكیة واالتحاد السوفیتي ، اذ
توفي في موسكو في نیسان . قادة لالتحاد السوفیتي وست رؤساء للوالیات المتحدة االمریكیة 

:للمزید من التفاصیل ینظر . ٢٠١٠
The national security archive , Cited in
:http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB313.

أكمل الدراسة في . في مدینة وارسو البولندیة ١٩٢٨اذار ولد في:بریجینسكيزبیغنیو)٦٨(
وحصل على شهادة الماجستیر في اآلداب عام ١٩٤٥جامعة ماكجیل وتخرج منها عام 

حصل على .  من الجامعة ذاتها ، وعلى شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد ١٩٤٩
ي وزارة الخارجیة ، واصبح عضوا في مجلس التخطیط ف١٩٥٨الجنسیة االمریكیة عام 

) ١٩٨١–١٩٧٧( األمریكیة ، وعمل مستشارًا لألمن القومي عهد الرئیس جیمي كارتر 
:للمزید من التفاصیل ینظر .

Erika McLean, Beyond the Cabinet: Zbigniew Brzezinski’s Expansion
of the National Security Adviser Position, Thesis Prepared for the
Degree of Master of Arts (History) , University of Nroth Texas ,
2011,p.8 – 28 ; The presidential library and museum , Zbigniew
Brzezinski Collection: A Guide to His Papers at the Jimmy Carter
Library, Cited in : http: http://www.jimmycarterlibrary.gov.

(69)Г.Р. Муртазаева , Tam же , C.87.
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اإلیرانیةموقف االتحاد السوفیتي من الثروة 
(70)TasneemMeenai ,Op.Cit., p.27.
(71)Г.Р. Муртазаева , Tam же , C. 87.
(72)Resolution 457 (1979) of 4 December 1979 ,Cited in:
http://www.un.org/en/ga /search
/view_doc.asp?symbol=S/RES/461(1979).

ر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو إخالل ( على ٣٩نصت المادة ) ٧٣( یقرِّ
ر ما یجب  به أو كان ما وقع عمًال من أعمال العدوان، ویقدِّم في ذلك توصیاته أو یقرِّ

لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته ٤٢و ٤١تدابیر طبقًا ألحكام المادتین اتخاذه من ال
ر ما یجب اتخاذه من ( على ٤١، في حین نصت المادة ) إلى نصابه لمجلس األمن أن یقرِّ

التدابیر التي ال تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته، وله أن یطلب إلى أعضاء 
ویجوز أن یكون من بینها وقف الصالت االقتصادیة . هذه التدابیر األمم المتحدة  تطبیق 

والمواصالت الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة والالسلكیة وغیرها من وسائل 
میثاق األمم المتحدة : ینظر ) . المواصالت وقفًا جزئیًا أو كلیًا، وقطع العالقات الدبلوماسیة

.٢٩–٢٨ت، ص .لعدل الدولیة ، نیویورك ، دوالنظام األساسي لمحكمة ا
(74)Resolution 457 (1979) of 4 December 1979 ,Cited in:
http://www.un.org/en/ga/search
/view_doc.asp?symbol=S/RES/461(1979).
(75)Г.Р. Муртазаева , Tam же , C. 87.

عندما وافقت إیران على ١٩٨١تهت ازمة الرهائن االمریكان في كانون الثاني عام ان)٧٦(
: للمزید من التفاصیل ینظر . إطالق سراحهم

David Patrick Houghton , US Foreign Policy and the Iran Hostage
Crisis , United Kingdom , 2004 , pp. 139 – 141.
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٤١٦

:المصادر والمراجع
: وثائق االمم المتحدة المنشورة على الموقع : اوًال 

http://www.un.org/en/ga/search
/view_doc.asp?symbol=S/RES/461(1979).
1-Resolution 457 (1979) of 4 December 1979 .
2-Resolution 457 (1979) of 4 December 1979 .

:الكتب الوثائقیة : ثانیًا 
٢٨ت، ص .میثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة ، نیویورك ، دـ ١
–٢٩.

طنـــــي ارشیف القیادة القومیة المنحلة المحفوظ في حركة الوفــاق الو : ثالثًا 
:العراقـــي 

: وكاالت االنباء-أ
، تقریر عن الوضع في ایران والموقف االمریكي من هذه االوضاع ، اذاعة مونت كارلوـ ١
.١٩٧٩شباط ٧
: الترجمات عن الصحف العالمیة - ب
ترجمة ، منشور في صحیفة الفایننشال تایمز، تقاریر ودراسات عن االقتصاد االیرانيـ ١

.١٩٨٠، بغداد ، الم في القیادة القومیة مكتب االع
:الرسائل واالطاریح الجامعیة : رابعًا 

:باللغة العربیة –أ 
، دراسة تاریخیة في أسبابها إیرانأمل عباس جبر البحراني ، الثورة اإلسالمیة في ـ ١

نصریة ، ومقدماتها ووقائعها ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة ، الجامعة المست
٢٠٠٧.

ثامر مكي علي الشمري ، محمد مصدق حیاته ودوره السیاسي في إیران ، رسالة ـ ٢
.م ٢٠٠٨ماجستیر غیر منشورة ، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ، 

جاسم محمد هایس ، حكومة بازركان دراسة في التطورات السیاسیة الداخلیة في إیران ـ ٣
.٢٠٠٠، كلیة االداب ، جامعة البصرة ، ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة١٩٧٩
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اإلیرانیةموقف االتحاد السوفیتي من الثروة 
، ١٩٧٩–١٩٦٣رزاق كردي حسین ألعابدي ، التطورات السیاسیة الداخلیة في إیران ـ ٤

.٢٠٠٥أطروحة دكتوراه غیر  منشورة ، معهد التاریخ العربي والتراث العلمي ، بغداد ، 
رات الداخلّیة في إیران غانم باصر حسین البدیري ، الدور السیاسّي للبازار في التطو ـ ٥

.٢٠٠٦جامعة الكوفة ، -م ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  كلیة اآلداب ١٩٧٩ـ١٩٦٣
، أطروحة ١٩٦٣–١٩٥١فوزیة صابر محمد ، التطورات السیاسیة الداخلیة في إیران ـ ٦

.م ١٩٩٣دكتوراه غیر منشورة ، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ، 
، اطروحة ١٩٧٩–١٩٤١مفتن القطراني ، شابور باختیار مرتضى عبد الحسین ـ ٧

.٢٠١٢كلیة اآلداب ، -دكتوراه غیر منشورة ، جامعة البصرة 
، رسالة الماجستیر غیر ١٩٤٥-١٩٨١نبیلة محمود ذیب ، السیاسة االمریكیة تجاه ایران ـ ٨

.٢٠١٢الجامعة اإلسالمیة ، غزة ، -منشورة ، كلیة اآلداب 
م ، دراسة ١٩٧٧-١٩٦٥محمد  ، إیران في عهد حكومة أمیر عباس هویدا نعیم جاسم ـ ٩

جامعة البصرة -في تطور السیاسة الداخلیة ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة اآلداب 
 ،٢٠١١.

، رسالة ١٩٥١-١٩٤١السوفیتیة - هند طاهر خلف البكاء ، العالقات اإلیرانیةـ ١٠
.٢٠٠٥الجامعة المستنصریة ، -تربیة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة ال

١٩٧٩-١٩٦٤التطورات السیاسیة الداخلیة في إیران وفاء عبد المهدي راشد الشمري ، ـ ١١
.٢٠٠٦، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ، 

: باللغة االنكلیزیة - ب 
1. Erika McLean, Beyond the Cabinet: Zbigniew Brzezinski’s
Expansion of the National Security Adviser Position, Thesis Prepared
for the Degree of Master of Arts (History) , University of Nroth Texas
, 2011.
2. TasneemMeenai , Iran's relations with the Soviet Union since the
revolution in Iran, 1979-1984 , degree of Master of  Arts , School of
Pacific Studies , The Australian National University , Canberra , 1986
.
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٤١٨

الكتب : خامسًا 
: باللغة العربیة–أ 
، بیروت ٢احسان النراغي ، من بالط الشاه إلى سجون الثورة ، ترجمة  ماري طوق ، طـ ١
.م ١٩٩٩، 
.١٩٨٩، ایران بین التاج والعمامة ، القاهرة ، احمد مهابةـ ٢
.١٩٨٧، مكتبة مدبولي ، بیروت ، ١ي ، طیرانأسیمة جانو ، التاج اإلـ ٣
.١٩٩٩، الكویت ، ١٩٧٩–١٩٠٦آمال السبكي ، تاریخ إیران السیاسي بین ثورتین ـ ٤
،، بغدادث والمعلوماتلبحو ، الرأسمالیة والثـورة في إیران ، ترجمة مركز ابزهان جـازانيـ ٥

.م ١٩٨٣
، دار الفارابي ، ١ـ ٦

.٢٠٠٨بیروت ، 
.٢٠٠٨، منشورات المحبین ، البصرة ، ١حمود فزیع ، روح اهللا ، طـ ٧
.٢٠١٥، بیروت ، ٢خضیر البدیري ، التاریخ المعاصر الیران وتركیا ، طـ ٨
سالم مشكور، طهران ، ، ترجمة سید جالل الدین المدني، تاریخ إیران السیاسي المعاصرـ ٩

١٩٩٣.
صادق زیبا كالم ، الثورة االسالمیة في ایران األسباب والمقدمات ، ترجمة هویدا عزت ـ ١٠

.٢٠٠٤، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة ، ١محمد ، ط
م، ١٩٧٩–١٩٠٦ن الثورة الدستوریة حتى الثورة اإلسالمیة  مإیرانطالل مجذوب ، ـ ١١

.١٩٨٠بیروت ، 
غالم رضا نجاتي ، التاریخ اإلیراني المعاصر ، إیران في العصر البهلوي ، ترجمة عبد ـ ١٢

.٢٠٠٨، مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي ، مطبعة ستار ، قم ، ١الرحیم الحمراني ، ط
، الكویت ، ٢خ الخلیج العربي الحدیث والمعاصر ، طمحمد حسن العیدروس ، تاریـ ١٣

١٩٩٨.
، دار الشروق ، ١محمد حسنین هیكل ، مدافع آیة اهللا ، قصة إیران والثورة ، ط ـ ١٤

.م ١٩٨٢بیروت ، 
، ١محمد عبد اهللا العزاوي ، تأمالت الثورة االیرانیة ، بازركان المخاض الصعب ، طـ ١٥

.٢٠١٠دمشق ، 
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اإلیرانیةموقف االتحاد السوفیتي من الثروة 
دلیل الشخصیات االیرانیة المعاصرة ، منشورات مركز دراسات ، في ابو مغليمحمد وصـ ١٦

.١٩٨٣، الخلیج العربي بجامعة البصرة 
مذكرات شاه إیران المخلوع محمد رضا شاه ، ترجمة مركز دراسات الخلیج العربي ـ ١٧

.م ١٩٨٠بجامعة البصرة ، 
.١٩٨٠، الكویت ، ١ودولة ، طهنري حاماتي ، سقوط اإلمبراطوریة اإلیرانیة نظاماً ـ ١٨

باللغة االنكلیزیة- ب
1. Aryeh Y. Yodfat , The Soviet Union and Revolutionary Iran , New
York , 1984 .
2. David Patrick Houghton , US Foreign Policy and the Iran Hostage
Crisis , United Kingdom , 2004 .
3. George Lenczowski, Russia and the West in Iran 1918-1948,
New York ,1949.
4. Glenn E.Curtis and  Eric Hooglund , Iran: a country
study,Washington,2008.
5. John H. Lorentz , Historical Dictionary of Iran , Second Edition,
UK , 2007 .
6. MisaghParsa , Social Origins of the Iranian Revolution , U.S.A.,
1989 .
7. Nikki R. Keddie , Iran and the Muslim World: Resistance and
Revolution , London , 1995 .
8. N. W. Browne , British Policy on Iran 1974 - 1978 , Foreign and
Commonwealth Office , 1979 .
9. Ralph A. Cossa , Iran: Soviet Interests, US Concerns ,
Washington , 1990 .
10. SepehrZabih , Iran Since the Revolution , New York , 2011 .
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بالغة الفارسیة-ج
حمید أنصاري ، حدیث بیداري ، نكاهي به زندكینامة ارماني علمي وسیاسي إمام خمیني ـ ١

.ش١٣٨٣، جاب بیست وبنجم ، مؤسسة تنظیم ونشر آثار إمام خمیني ، تهران ، 
ضا هوشنگ مهدوي ، انقالب ایران به روایت رادیو بي بي سي ، چاپ اول ، عبد الر ـ ٢

.۱۳۷۲تهران ، 
محمدرضا پهلوي ، پاسخ به تاریخ ،  ترجمه حسین ابوترابیان، چاپ سوم ، تهران ، ـ ٣

.ش ١٣٧٢
محمد جواد مشكور ، تاریخ إیران زنین از روكارباسكانتاعصر حاضر ، تهرأن ، ـ ٤

.ش ١٣٥٣
:لبحوث والدراسات ا: سادسًا 

:باللغة العربیة -أ 
حیدر علي خلف العكیلي ، السیاسة األمریكیة تجاه إیران في ظل حكومة شابور بختیار ـ ١
جامعة واسط ، العدد الثامن - ، مجلة كلیة التربیة ١٩٧٩شباط ١١- كانون الثاني ١

.٢٠١٥عشر ، نیسان ، 
االتحاد السوفیتي ، في كتاب الثورة االیرانیة مورییل انكن ، الجمهوریة االسالمیة و ـ ٢

.ت .والجمهوریة االسالمیة ، ترجمة مركز البحوث والمعلومات ، د
باللغة االنكلیزیة - ب 

1. Alvin Z. Rubinstein , The Soviet Union and Iran under Khomeini,
International Affairs , Vol. 57, No. 4, London , Autumn, 1981.
2. Amin Saikal , Soviet Policy toward Southwest Asia , The Annals of
the American Academy of Political and Social Science, Vol. 481,
September , 1985.
3. Fred Halliday , The Iranian Revolution in International Affairs:
Program and Practice ,  The Türkkaya Yearbook , Vol. XVII , 1977 .
4. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ , The Middle East, Afghanistan and the Gulf in the
Soviet Perception , in Book Soviet Power: The Continuing Challenge
,London , 1991 .
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5. George Lenczowski , The Soviet Union and the Persian Gulf: An
Encircling Strategy, International Journal, Vol. 37, No. 2, Spring ,
Canadian,  1982.
6. Hafeez Malik , Domestic Determinants of Soviet Foreign Policy:
An Introduction, in Book Domestic Determinants of Soviet Foreign
Policy towards South Asia and the Middle East , New York , 1990 .
7. Krysta Wise , Islamic Revolution of 1979: The Downfall of
American-Iranian Relations , Legacy ,  Vol. 11 | Issue 1 , Southern
Illinois University Carbondale , 2011 .
8. Mansoor Akbar , Ussr-Iran relations (1979-86) , Pakistan Institute
of International Affairs , Pakistan Horizon, Vol. 41, No. 1 January
1988 .

باللغة الروسیة -ج 
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СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ , Вестн.
Волгогр. гос. ун-та. Сер.4,No. 2 ,2012.

الموسوعات: سابعًا 
باللغة العربیة-أ

.م ١٩٨٥، بغداد ، ١مركز البحوث والدراسات ، الموسوعة اإلیرانیة المعاصرة ، ج ـ ١

:باللغة االنكلیزیة –ب 
1-James R. Millar and Others , Encyclopedia of Russian History ,
USA , 2004.
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2-Paula K. Byers and Others , Encyclopedia of World Biography
, Vol.3 ,  Second Edition , United States of America , 1998 .

:المجالت : ثامنًا 
:أ باللغة العربیة 

.١٩٧٩، كانون الثاني ، باریس ١٠–٤، ٩٩مجلة الوطن العربي ، العدد ـ١

:باللغة االنكلیزیة- ب 
1-Zamzam, "Journal",Tehran, Volume11 , Number 2, No.101,
February 2010.

:الصحف : تاسعًا 
.١٩٨٦االنباء ، الكویت ، ـ ١

: شبكت االنترنت : عاشرًا 
1 - General Robert E. Huyser , United States Air Force , Cited in :

http://www.arlingtoncemetery .net/huyser.htm.
2-https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Vinogradov_(diplomat).
3-The national security
archive,Citedin:http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB313.
4- The presidential library and museum , Zbigniew Brzezinski
Collection: A Guide to  His Papers at the Jimmy Carter Library, Cited
in : http: http://www.jimmycarterlibrary.gov.
5- Whitehouse.gov/1600/presidents/jimmycarter


