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إن مياجمة الواليات المتحدة إليران سوف تكون بمثابة تجاوز لحد الجنون. لكن عمينا أن نستعد لمثل ىذه النوبة من الخمل 
و مخالف. فبالنظر إلى المناخ المضطرب في واشنطن، فإن قيام العقمي، إلننا سنكون سطحيين لمغاية إذا قمنا بالتصرف عمى نح

 الواليات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران، أو قيام إسرائيل بذلك نيابة عنيا، ليو أمر محتمل جدا.

سفير الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة وأحد صغار الصقور في اإلدارة  ـ وبينما أكتب ىذه السطور، يكون جون بولتون
قد أخبر لتوه النواب البريطانيين بأن الواليات المتحدة تستعد لشن ضربة عسكرية ضد إيران. كما أنو قال بنفس الالمباالة  ـاألمريكية

الباردة التي يتميز بيا المحافظون الجدد: "يمكننا أن نضرب نقاطا مختمفة عمى طول الخط. فما عميك إال أن تضرب قسما واحدا 
 ة حتى تنيارىذه العممية برمتيا."  من العممية النووي

المدمرة، وأثنتي عاما من العقوبات  1991لكن إيران ليست كالعراق، البمد المنقسم الذي صار ضعيفا بفعل حرب عام 
وىي الحرب التي ـ1999إلى  1991والضربات الجوية المتكررة. ذلك أن إيران تعافت من حربيا مع العراق التي امتدت من عام 

مميونا، معظميم من الشباب تحت سن  01بمباركة الواليات المتحدة. كما أنيا بمد ذو مساحة شاشعة وتعداد سكاني يبمغ اندلعت 
 الثالثين.

وبالرغم من استمرار ما يتردد من أنباء مشوشة بشأن بعض األثرياء في المنفى من المنتمين لنظام الشاه الذين فروا عام 
ا، ال توجد رغبو من جانب مختمف ألوان الطيف السياسي في حدوث عمل عسكري من الخارج ، فإنو في داخل إيران نفسي1909

أو ما يسمى تغيير النظام المصمم من قبل واشنطن. ولماذا تكون ىناك رغبة في ذلك؟ فكما يقول لي العديد من اإليرانيين 
لى الغرب العراق، وكالىما أصبحتا في التقدميين، أنو أيا كانت انتقاداتيم عمى النظام، فإنيم يرون إلى الشرق  منيم أفغانستان، وا 

 حالة ضياع بسبب العمل العسكري األمريكي البريطاني. 

إن المعايير المزدوجة تبدو واضحة بالنظر إلى حرب الدعاية التي ُتشن ضد إيران. ففي مارس من العام الحالي، أخبر 
أنيا تعد حميفا محوريا فيما تسميو  ـ يع عمى معاىدة عدم انتشار األسمحة النوويةالدولة النووية التي رفضت التوق ـجورج بوش اليند 

البنتاجون اآلن "الحرب الطويمة". بيد أن إيران، التي امتثمت لما يتجاوز حدود التزاماتيا في ىذه المعاىدة، أصبحت  تواجو عقوبات 
يد إيران برنامج لمطاقة النووية السممية في حين أنيا "تجمس بالفعل وتيديدات. ويتساءل ديك تشيني نائب الرئيس األمريكي  لماذا تر 

فوق مخزون رىيب من النفط والغاز؟" لكن ىل ىناك من يطرح ىذا السؤال عمى الواليات المتحدة وبوش الذي جاء من والية 
بحر الشمال واحتياطيات لمفحم  تكفي تكساس الغنية بالنفط؟ أو يطرح ىذا السؤال عمى بريطانيا بما لدييا من احتياطات لمنفط في 

سنة قادمة؟ وبينما تقوم الحكومة البريطانية بالترويج لممبالغات الشديدة بشأن قدرة إيران عمى إنتاج السالح  011 ـلتغطية حاجاتيا ل
طانيا. ىل ذىبت مميار جنيو سترليني لتجديد أسمحة الدمار الشامل التي تمتمكيا بري 02النووي، فإن توني بمير يقرر تخصيص 

بعيدا جدا إلى الحد الذي تعتبر فيو واشنطن وتابعتيا  ـالتي جعمت من فظاعات أبو غريب أمرا ممكنا ـالغطرسة االستعمارية الجديدة 
لندن أن الشعب اإليراني، ومعظم شعوب األرض، لن يستطيعوا اكتشاف تعددية المعايير؟ إن األجابة ىي نعم بالتأكيد، حيث أن 

مميون دوالر عمى المنظمات غير  02إنفاق ـين الجدد ال يقدرون كثيرا ذكاء وقدرات الشعب اإليراني. وعبر السماح بالمحافظ
الحكومية الزائفة لمعمل داخل إيران، فإنيم يقوضون بشكل متعمد العناصر التقدمية الحقيقية في البالد. إن المضي قدما نحو 

إلنو إذا ما ىوجمت إيران، فإنيا سوف ترد. والسؤال ىو إلى من ستصوب ضرباتيا؟ اآلن  اليجوم عمى إيران يتسارع وينذر بكارثة.
أصبحت ىناك مقولة صحفية شائعة ىي أن حرب العراق انتيت بفوز إيران. فالوزارات العراقية متخمة بمؤيدي النظام اإليراني، 

ميس بروابط الدين فحسب ، ولكن أيضا بروابط العشيرة ـة والقوى السياسية الشيعية الرئيسية في جنوب العراق ترتبط بإيران بقو 
 ـجندي بريطاني. إن ىؤالء  9111 ـوالمصمحة السياسية. والسؤال ىو من الذي يرقد عمى ىذه المادة القابمة لالحتراق؟ أنيم فقط ال

ن. وبقيام الحكومة البريطانية ىم من سيقعون في طريق أي انتقام من جانب إيرا ـ أكثر من الجنود األمركيين في شمال العراق
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بتصعيد الميل نحو المواجية مع طيران، فإنيا تكون قد جعمت أولئك الجنود تحت تيديد االنتقام المدمر. ويبدو كل ذلك واضحا 
بشكل مخيف إلى الحد الذي يجعل الكثيرين في داخل حركة ضد الحرب، يغرييم االعتقاد بأن شن عمل عسكري ضد إيران ىو 

 أمر مستحيل. ولكن ىل المسألة حقا كذلك؟ إن القيام بعمل عسكري ضد إيران ىو أمر محتمل جدا نظرا لثالثة أسباب:بمثابة 

أوال، يجب عمينا أن نستدعي تاريخ حرب فيتنام. فقد كان من الواضح أن الواليات المتحدة خسرت الحرب بحمول بداية 
الخروج من فيتنام، ولكن ليس قبل توسيع نطاق النزاع ليشمل كال من كمبوديا السبعينيات. ومن ثم فقد كان رد فعميا عمى ذلك ىو 
 والوس عمى حساب أورواح مئات اآلالف من البشر. 

، كانت التحركات ضد إيران 0112ثانيا، إن السير نحو الحرب يكون لو منطقو الخاص. ففي شيري يناير وفبراير من عام 
ك مزيد من الصعوبة بالنسبة لمواليات المتحدة وحمفائيا أن يتراجعوا. وكمما أصبح التيديد تتصاعد بثبات. وبعد كل مرة، تصبح ىنا

أكثر خطورة، كمما أصبح جون بولتون أكثر جرأة في الدفع نحو  العمل العسكري. فيل من الممكن أن يقول بوش في خطابو عن 
 التيديد األعظم لمسالم العالمي؟  أن شيئا لم يحدث لمواجية ما يزعم أنو 0110حالة االتحاد في يناير 

قد  ـالذي يمثل استراتيجية عميقة الستعادة وتوسيع  السيطرة األمريكية عمى الكون ـثالثا، إن مشروع القرن األمريكي الجديد 
ية من أصبح برمتو اآلن عمى المحك. فقد أقامت إيران بالفعل صالت مع ىوجو شافيز في فنزويال والتي أضعفت ثورتو البوليفار 

ىيمنة أمريكيا في محيطيا الخاص. وفي نفس الوقت فإنو في مقدرة طيران أن تقيم صالت وطيدة مع موسكو وبكين. ومن ثم فقد 
 بدا أن الدول الحميفة لواشنطن في آسيا الوسطى أصبحت فجأة في وضع غير آمن.

تيديد حقيقي. وقبيل الضربة الجوية، فإن  لذلك أرى إن تيديد الحرب ضد إيران )وأنا أعتبر الضربات الجوية حربا( ىو
الحديث عن العقوبات يمأل األجواء. وال يجب أن يشك المرء في أن ىذه العقوبات تعني فرض حصار عسكري. وقد أوضحت إيران 

ران بالفعل أنيا سوف تعتبر مثل ىذا الحصار عمال عدوانيا، إلنو سيكون كذلك بالفعل. إن فرض عقوبات عمى دولة في حجم إي
 سوف يعني حدوث معارك متكررة، يمكن اتخاذ كل منيا ذريعة لشن ىجوم عمى نطاق واسع. 

ذا ُفرضت عقوبات عمى إيران، فإننا نعمم ماذا ستكون النتيجة، حيث أن اإلثنتي عشر عاما من الدمار الذي ألحقتو  وا 
سقوطيم في إيران. ففي العراق ارتد بمد حديث إلى مرحمة العقوبات بالعراق يمكن أن تخبرنا مقدما بعدد الضحايا الذين من المتوقع 

العصور الوسطى، وقتل ما يزيد عمى المميون شخص، نصفيم من األطفال، وىو ما حول البالد إلى مقبرة جماعية كبيرة. وال يكون 
   مميون نسمة نفس المصير.  01بوسع أي شخص لديو ذرة من الشعور اإلنساني أن يتحمل أن يمقى بمد بو 

 ومن هنا يأتي هذا الكراس.

وفي القمب منو تحميال يبين أن إيران كانت أبعد ما يكون عن خرق تعيداتيا الدولية حول معاىدة عدم االنتشار النووي، بل 
أنيا بالفعل قد التزمت بيذه التعيدات. وتعتمد ىذه الورقة دونما خجل، عمى عمل الدكتور دافيد مورويسون، مؤلف البحث الخالق 
وغير العادي حول ىذا الشأن وعديد من القضايا األخرى. إن مؤلفو يستحق أن يقرأ عمى أوسع نطاق )ويمكن أن تجده عمى موقع 

www.david-morrison.org.uk  ويتضمن ذلك المؤلف رؤية لكيفية أدارت الواليات المتحدة وبريطانيا أدارت اإلطاحة .)
 ، وينتيي بنظرة مختصرة عمى المجتمع اإليراني اليوم. 1929بالزعيم الوطني المحبوب محمد مصدق عام 
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إن ىدف ىذه الورقة القصيرة ىو التحذير والمساىمة في تعزيز القوة الالزمة لمنع وقوع الكارثة، وىي حركة ضد الحرب 
 الدولية.

  جىرج جاالويجىرج جاالوي

  عضى مجلش العمىم البريطانيعضى مجلش العمىم البريطاني

    60066006مارس مارس 
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 ال معاهدة، ال خرق

 أن إسرائيل ال تقوم بخرق التزاماتيا بشأن معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية؟ س: ىل تقول يا سيدي

 النووية، ومن ثم فميس ىناك خرق. ج: إسرائيل ليست عضوا في معاىدة عدم انتشار األسمحة

 كان ىذا ىو جزء من حوار الصحفي المصري خالد داود مع روبرت جوزيف، مساعد وزيرة الخارجية األمريكية لشئون
، فور قرار مجمس محافظي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 0112السيطرة عمى التسمح واألمن الدولي، وذلك في السادس من فبراير 

 بتحويل إيران إلى مجمس األمن بسبب أنشطتيا النووية.

الوكالة الدولية وقد كان ذلك ىو رد جوزيف عمى السؤال المنطقي تماما حول ما إذا كانت إسرائيل سوف تسمح لمفتشي 
 رأس نووي.  011-111والتي يوجد بيا وفقا لمعظم التقديرات ما بين  ـلمطاقة الذرية بالتفتيش في مواقعيا النووية 

وقد قال مساعد وزيرة الخارجية األمريكية: "بالنسبة إلسرائيل، فإنا أعني أن المسألة حقا تتعمق بإيران. واألمر يتعمق بخرق 
في ظل معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية. إن ذلك يتعمق بخرق إيران اللتزاماتيا بشأن السالمة مع الوكالة إيران اللتزاماتيا 

الدولية لمطاقة الذرية. وبشكل واضح، يجب أن نعمل سويا من أجل تحقيق األىداف الدولية بشأن عدم انتشار األسمحة النووية 
 [  1ك جعل الشرق األوسط منطقة خالية من أسمحة الدمار الشامل ووسائل تداوليا". ]ووقف انتشار اسمحة الدمار الشامل، بما في ذل

ومن ثم فإن المسالة عمى النحو التالي: تقوم إيران بالتوقيع عمى معاىدة عدم االنتشار النووي ومن ثم يجري اتياميا بخرق 
بينما إسرائيل ترفض التوقيع عمى المعاىدة ومن ثم ال يكون التزالماتيا حول إجراءات السالمة مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية، 

 لدييا أي التزامات لتخرقيا. 

ونتيجة لذلك، ال يشعر "المجتمع الدولي" بالغضب تجاه إسرائيل، بل أن ىناك سياجا من الصمت حول األنشطة النووية 
 اإلسرائيمية، والتي يمكن التأكيد عمى أن البعض منيا موجو إليران. 

ة ما يقال لنا أنو ال يوجد إثبات عمى وجود القدرات النووية اإلسرائيمية، ويزعمون بأن ىذه القدرات ىي من بنات خيال وعاد
حركة ضد الحرب. كما يقال لنا أال نعتمد عمى شيادة موردخاي فانونو، الرجل الشجاع الذي بادر بكشف ىذه القدرات، وىو ال 

ية. كما ال يجب عمينا أن نعتمد عمى ماقالة زعيم إسرائيمي مثل شيمون بيريز في مؤتمر صحفي يزال اآلن في أيدى الدولة اإلسرائيم
 حينما أقر بحيازة إسرائيل لألسمحة النووية.  1999في األردن عام 

. وكشفت الوثائق 011 ـعدد األسمحة النووية اإلسرائيمية ب Jane’s Intelligence Reviewوقبل ذلك بعام، قدرت 
البريطانية التي تم الكشف عنيا بعد انتياء فترة حظر تداوليا آنذاك  الدور البريطاني في مساعدة إسرائيل عمى بناء قدراتيا الرسمية 

النووية خالل فترة الحرب الباردة. ويقول مركز عدم االنتشار النووي في مونتريري في الواليات المتحدة أن الترسانة النووية 
حة حرارية نووية  يمكن حمميا بواسطة صواريخ بالستية. كما تتضمن أيضا مفاعل الماء الثقيل في اإلسرائيمية قد تتضمن أسم

 والمذان ال يخضع أي منيما لمتفتيش من قبل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.  ـديمونة وحيازة مفاعل البموتونيوم 
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حة النووية، لكنيا كوفئت من جانب الواليات المتحدة كما أن اليند ليست من الدول الموقعة عمى معاىدة عدم انتشار األسم
عبر تمقييا عروضا بالتعاون في المجال النووي. تبدو كل االشارات التي ترسميا ىذه الحقائق إلى حكومة إيران  0112في مارس 

م ال ننسحب من المعاىدة واضحة: إذا كنا سنواجو كل تمك التيديدات بسبب أننا جزء من معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية، فم
 ونصبح دولة نووية؟

[ لمدول أن تنسحب، حيث ينص عمى أن "كل طرف لو الحق في ممارسة سيادتو 0يسمح البند التاسع من المعاىدة ]
الوطنية واالنسحاب من المعاىدة إذا أرتأى أن أحداثا غير عادية، مرتبطة بموضوع ىذه المعاىدة، أصبحت تيدد المصالح العميا 

". وعمى تمك الدولة أن تخطر باقي األطراف في المعاىدة ومجمس األمن الدولي بذلك قبل ثالثة شيور من االنسحاب. ويجب أن لو
 يتضمن ىذا اإلخطار بيانا باألحداث غير العادية التي تعتبرىا الدولة تيدد مصالحيا العميا". 

 أفضل من استيداف إيران من جانب إسرائيل، باعتباره . وليس بوسعنا أن نجد مثال1929وقعت إيران عمى المعاىدة عام 
حدثا غير عادي يتعمق بالمعاىدة و"ييدد المصالح العميا" إليران. ىل يمكننا في ظل ىذا الوضع أن نموم إيران عمى أنسحابيا من 

ا تصبح مثميا مثل إسرائيل واليند وىو ما يجعمي ـمعاىدة عدم انتشار األسمحة النووية وطرد مفتشي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 
وباكستان، متحررة من أي التزام دولي حول أنشطتيا النووية؟ إن اإلجابة عمى ىذا السؤال ليا شقين، قانوني، وأخالقي/سياسي. وال 

 تجد الواليات المتحدة وبريطانيا وحمفائيما نفسيم في وضع يسمح بالرد عمى أي من الشقين. 

، تسمح معاىدة عدم االنتشار النووي إليران بتطوير برنامج نووي سممي. فقد وقعت اتفاقا شامال فمن الناحية القانونية
، وقعت إيران عمى البروتوكول 0119لمسالمة مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية يعطييا حق حيازة تسييالت نووية. في عام 

ان بذلك وسمحت بالتفتيش عمى أجيزة الطرد المركزي المتعمقة اإلضافي الذي يسمح بمزيد من التفتيش الموسع. وقد التزمت إير 
بالتخصيب. وفي ظل المعاىدة، فإن المواقع النووية المعمن عنيا ىي فقط التي يسمح بتفتيشيا. لكن إيران مضت خطوة أبعد من 

ة ىي جزء من برنامج نووي سري. ذلك وسمحت بالتفتيش عمى قاعدة بارشين العسكرية بعد أن قالت الواليات المتحدة أن تمك القاعد
والمسألة ببساطة ليست أن إيران وجدت نفسيا مجبرة عمى االمثتال اللتزامات المعاىدة، ولكنيا أيضا وقعت طوعا عمى ضمانات 

 السالمة اإلضافية بما يتجاوز الحد األدنى المطموب من تمك الضمانات.  

منيا، فإن الواليات المتحدة وبريطانيا تقومان بخرقيا. فبينما تمزم معاىدة وبالرغم من أن إيران قد ألتزمت بالمعاىدة وبأكثر 
عدم االنتشار النووي الموقعين عمييا بالعمل نحو نزع التسمح النووي، فإن الواليات المتحدة وبريطانيا تسيران بالضبط في عكس ىذا 

. ففي الظاىر، وقعت بريطانيا في ذلك العام لكي 0111م االتجاه، في تحٍد لالتفاقيات التي أدخمت عند مراجعة المعاىدة في عا
"تضمن دورا أقل لألسمحة النووية في سياستيا األمنية كوسيمة في طريق التخمص من ىذه األسمحة كمية". لكن وزير الدفاع 

 لى تحت ظروف معينة.  البريطاني آنذاك، جيف ىون، مضى قدما ليقول لمبرلمان أن بريطانيا يمكنيا أن تشن الضربة النووية األو 

. والواليات ) النظام النووي البريطاني(تريدن Tridentمميار استرليني عمى استبدال  02تمتزم الحكومة البريطانية اآلن بإنفاق 
وية أسلحة نو ) bunker-buster التي تتراوح بين البنكر بستر  ـ المتحدة من جانبيا تستثمر في األجيال الجديدة من األسمحة النووية

إلى األسمحة الموجودة في الفضاء. وقد مضت كل من الدولتين بعيدا حتى عن  (صغيرة تستخدم في اختراق األهداف المحصنة تحت األرض
مفيوم االلتزام بنزع التسمح النووي واتجتيا نحو "االنتشار المضاد"، أي نحو االحتفاظ بأسمحتيما وزيادتيا، في الوقت الذي تمنعان 

نيا من الحصول عمى ىذا النوع من السالح. وعمى ذلك، فإنو وفقا لمبادئ القانون الدولي، فإن إيران ليا كل الحق في فيو دوال بعي
االنسحاب من معاىدة عدم االنتشار النووي. وطالما قامت باإلعالن عن نيتيا في القيام بذلك ثالثة أشير مسبقا، فأنو لن تكون 

 عمييا الخضوع لعقوبات. 
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الناحية األخالقية، فإن األسمحة النووية ىي شئ ممعون. لكن الواليات المتحدة كانت الدولة الوحيدة في التاريخ  وبالطبع من
وىو ما أدى إلى محو سكان ىيروشيما وناجازاكي. وتحافظ الواليات المتحدة  ـ التي استخدمت األسمحة الذرية في حالة الغضب
المتحدة وبريطانيا أن األسمحة النووية ىي أمر ال بأس بو، بل ىي ميمة، عندما  بوضع صاحب الضربة األولى. وتقول الواليات

تكون في أيدي الدول "المتحضرة" اإلمبريالية. وتصبح ىذه األسمحة عمال من أعمال الشيطان فقط عندما تصبح في حوزة من 
 تستيدفيما ىاتين الدولتين.  

يازة األسمحة النووية، ولكنو يعني أن الواليات المتحدة وبريطانيا ليست وال يعطي ذلك إيران أو أية دولة أخرى الحق في ح
لدييما الحق في احتكار السالح النووي. وتمثل الترسانات النووية لياتين البمدين التيديد الوشيك. فيذه األسمحة والسياسة العدوانية 

 تعد األخذ في االعتبار ما حدث في عواصم كثيرة من لبوش وبمير ىي أىم العوامل التي تؤدي إلى انتشار السالح النووي. أال
 العالم ذو داللة ىنا: فقد تم غزو العراق ليس إلنو كانت لدييا أسمحة نووية ولكن إلنيا لم تمتمك ىذه األسمحة. 

معاىدة عدم رغم صدقية كل ما قمناة، فإنو يأخذنا بعيدا عن الحقيقة التي تعنينا، وىي أن إيران لم تخرق التزاماتيا إزاء 
 انتشار األسمحة النووية. وفي الواقع، فقد التزمت إيران بإجراءات السالمة بدرجة أكبر من المطموبة وفقا لممعاىدة.  

 أسلحة الدمار الشامل: مرة أخرى

ة عدم [ تشرح فييا لماذا استمرت في معاىد9، سممت إيران وثيقة إلى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ]0112سبتمبر  10في 
( قالت 2. وفي قسم عنوانو "سياسة عدم االنتشار بعد انتصار الثورة اإلسالمية في إيران" )ص1909االنتشار النووي بعد ثورة 

، فإن قائد ومؤسس الثورة اإلسالمية )آية اهلل الخميني( ندد باألسمحة النووية 1909الوثيقة: "عقب انتصار الثورة اإلسالمية في عام 
 المناسبات في خطبو لمشعب."في العديد من 

ومن ثم فإنو لو كانت لدى إيران النية لمعمل عمى صنع أسمحة نووية لكانت قد انسحبت من معاىدة عدم انتشار األسمحة  
النووية. وكان الوقت المناسب لذلك ىو عقب انتصار الثورة مباشرة، حيث أن إجراء مراجعة نقدية شاممة لكافة االتفاقيات الثنائية 

تعددة األطراف والمعاىدات التي أبرميا النظام السابق، كان سيبدو منطقيا وباإلمكان أن يتقبمو المجتمع الدولي في ذلك الوقت. وم
لكن إيران قررت آنذاك االستمرار في عضويتيا في معاىدة عدم االنتشار النووي وااللتزام بإجراءات السالمة المنصوص عمييا في 

 ام بمبادئ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.المعاىدة، وكذلك االلتز 

"وخالل الست وعشرين سنة الماضية، لم تدخر جميورية إيران اإلسالمية جيدا في التعاون مع الوكالة الدولية لمطاقة 
في  ـت طواعية الذرية، فيما يتعمق بالتزاماتيا وفقا لمعاىدة عدم انتشار األسمحة النووية. وكانت إيران ىي الدولة الوحيدة التي دع

مفتشي إجراءات السالمة  التابعين لموكالة الدولية لمطاقة الذرية، برئاسة نائب المدير العام لموكالة، لزيارة كل  ـ نياية الثمانينيات
لى جانب ذلك، فإن إيران  المواقع التي يريدون زيارتيا حتى تمك التي لم تكن قد ُأعمن عنيا في ظل اتفاق إجراءات السالمة. وا 

، كما لو أنو قد تم بالفعل  التصديق عمى ىذا االتفاق 0119تطبق البروتوكول اإلضافي لمعاىدة منع االنتشار النووي منذ ديسمبر 
 )كما سنوضح أدناه(". 

، قدمت إيران بيانا إلى مجمس الوكالة الدولية لمطاقة الذرية يفيد بإن القائد األعمى، آية اهلل عمى 0112أغسطس  9في 
، قد أصدر فتوى ضد األسمحة النووية. ويبدأ البيان بالمالحظات التالية: "نحن نجتمع اآلن بينما يتذكر العالم قصف خامنئي

عاما. أن وحشية اليجوم، والمعاناة اإلنسانية  21أغسطس( قبل  9أغسطس( ونجازاكي ) 2المدنيين بالقنابل الذرية في ىيروشيما )
اإلفراد، كبارا وصغارا، إلى رماد في ثانية واحدة، وشوه إلى األبد ىؤالء الذين تمكنوا من التي سببيا، ونطاق الموت الذي حول 
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النجاة، ىي أشياء ال يجب أن تمحى من الذاكرة. أنو من أكثر المظاىر إثارة لمسخرية إلى حد العبث أن الدولة الوحيدة التي سببت 
األرضي ىي التي تمعب اآلن دور الواعظ األساسي في المجال النووي ىذه الكارثة النووية في اليجومين التوأمين عمى الكوكب 

 وفي نفس الوقت الذي تقوم فيو بتوسيع نطاق قدراتيا النووية".

ويمضي البيان قدما: "أصدر قائد جميورية إيران اإلسالمية، آيو اهلل عمى خامنئي، فتوى بعتبر أن إنتاج وتخزين األسمحة 
سالم، وأن جميورية إيران اإلسالمية لن تمتمك أبدا ىذا النوع من السالح." وفي أول خطاب لمرئيس النووية ىي أمر محرم في اإل

محمود أحمدي نجاد، الذي تولى الحكم مؤخرا، أكد مجددا أن حكومتو تعارض أسمحة الدمار الشامل ولن تسعى لمقيام بأنشطة 
 نووية إال لألغراض السممية. 

في أعمى مستوياتيا بأن إيران ستظل دولة غير نووية وطرفا في معاىدة عدم انتشار األسمحة  "لقد تعيدت القيادة اإليرانية
نيا قد وضعت المجال الكامل ألنشطتيا النووية في نطاق إجراءات السالمة المرتبطة بالوكالة الدولية لمطاقة الذرية  النووية، وا 

الشفافية مع الوكالة، حتى أنيا ذىبت في ذلك إلى أبعد من متطمبات البروتوكول اإلضافي، إلى جانب أنيا تتخذ طواعية إجراءات 
 نظام السالمة المتعمق بالوكالة". 

وأيا كانت ما نريد أن نصدقو من كل ما سبق، فإن الحقيقة أن الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لم تجد بعد دليال عمى أن 
سممية. وفي ظل غياب الدليل، فإن الطريق إلى الحرب يتم تمييده األنشطة النووية إليران تيدف ألي شئ بخالف األغراض ال

بنفس الطريقة المجنونة التي أدت إلى اليجوم عمى العراق. أن المقولة الزائفة ىنا ىي أن البرنامج النووي اإليراني يجب أن يكون 
بالييدروكربون  الحصول عمى الطاقة النووية؟  ىادفًا إلى صنع أسمحة نووية، ألنو إذا كان األمر غير ذلك، فمماذا تريد دولة غنية

لكن المسألة الفجة حقا أن ىذا الكالم يأتي من الواليات المتحدة وبريطانيا، الغنيتين بالييدروكربون، والمتان تستحوذان عمى اىتمام 
 العالم فيما يتعمق بمسألة تغيرات المناخ بسبب قياميما ببناء المزيد من المحطات النووية.

، أن الوثائق الرسمية األمريكية التي  0112مارس  00بعد من ذلك، فإن دانفا لينزر، ذكرت في الواشنطن بوست في واأل
تم كشف عنيا بعد انتياء فترة حظر تداوليا أظيرت أن ىذه المقولة ال تنطبق عمى إيران في ظل حكم الشاه في السبعينيات، حينما 

قد كتبت تقول: "في ظل افتقادىم لمدليل المباشر، فإن المسئولين في إدارة بوش يجادلون بأن كانت حميفا حيويا لمواليات المتحدة. ف
برنامج إيران النووي يجب أن يكون غطاًء ألنتاج قنابل. وقد قال ديك تشيني نائب الرئيس األمريكي مؤخرا أنيم يجمسون بالفعل 

 تفسيرا الحتياجيم إلى برنامج نووي لتوليد الطاقة. فوق كميات فظيعة من النفط والغاز، فال يستطيع أحد أن يجد 

غير ان وزير الدفاع األمريكي دونالد رامسفيمد ونائبو السابق بول وولفويتز كانا يحتالن موقعين حيويين في األمن القومي 
 األمريكي عندما تبنت إدارة الرئيس األسبق جيرالد فورد طرحا عكسيا قبل ثالثين سنة:

عمى الخطط اإليرانية لبناء صناعة كبرى لمطاقة النووية، بل أنو أيضا عمل جاىدا عمى استكمال الصفقة "صدق فريق فورد 
وىما  ـ التي تبمغ قيمتيا عدة مميارات والتي كانت ستسمح لطيران بامتالك كميات كبيرة من البموتونيوم واليورانيوم المخصب

كن تشكيمة وجعمو القمب لرأس نووي، وبشكل عام يعد أمتالك أحدىما أو اآلخر الطريقان إلى إنتاج القنبمة النووية. فإي منيما يم
 بمثابة تخطي العقبة األساسية في صنع السالح النووي. 

"إن إيران، التي كانت حميفة الواليات المتحدة آنذاك، كانت لدييا جيوب وعالقات وطيدة مع واشنطن. وكانت الشركات 
 نرال الكتريك تتكالب لعمل صفقات ىناك". األمريكية، ومنيا وستنجياوس وج
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"ال أعتقد أن مسألة االنتشار النووي قد تم طرحيا". ىكذا قال ىنري كسينجر الذي كان وزيرا لمخارجية في حكومة فورد، في 
 مقابمة في داخل ىذا المقال.  

د انتياء فترة حظر تداوليا، والتي إن العرض األمريكي، الذي تظير تفاصيمو في الوثائق الرسمية التي  تم كشف عنيا بع
عرضتيا الواشنطن بوست، ال تتضمن القدرات اإليرانية بشأن تخصيب اليورانيوم الذي تريده إيران اليوم. لكن الواليات المتحدة 

 . حاولت أن تتواءم مع المطالب اإليرانية لتحويل اليورانيوم، والتي تؤدي إلى إنتاج المكون األساسي لمقنبمة النووية

مرسوما   يمنح إيران فرصة شراء وتشغيل مفاعل أمريكي  1902"فبعد أن اعترض في البداية، وقع الرئيس فورد في عام 
 ـ لتحويل اليورانيوم من أجل استخراج البموتونيوم من مفاعل لموقود النووي. وكانت الصفقة تيدف إلى إقامة "دورة لموقود النووي

 شطار عمى أساس من االعتماد عمى الذات. مفاعالت تولد موادا قابمة لالن

 لماذا تحتاج إيران الطاقة النووية رغم امتالكها موارد كبيرة من النفط والغاز؟

إن إيران يحق ليا وىي تسعى إلى الحصول عمى خميط من الطاقة يتالءم مع التنمية المستدامة لدييا ومع احتياجات 
ويع مصادر الطاقة لدييا. ومن ثم فقد قررت تطوير الطاقة النووية كما فعمت بريطانيا التي األجيال الحالية والمستقبمية، أن تختار تن

من شبو المؤكد أنيا سوف تستمر في ىذا المسعى. إن كال من النفط والغاز ىي مصادر لمطاقة يمكن أن تستنفد، وفي حالة بمد 
سرعة النمو االقتصادي في ىذا البمد. باإلضافة إلى ذلك،  مثل إيران، فإن ىذه المصادر سوف تنضب في عقود قميمة بالنظر إلى

فإنو في ظل المعدل الحالي لنمو االستيالك المحمي من النفط، فإنو في غضون خمسة إلى تسعة أعوام، لن يكون إليران نفط 
% من المصدر 91لي نحو لتصدره وىو ما سوف يحرم كمية إيران من إيرادات النقد األجنبي من النفط والتي تمثل في الوقت الحا

 اإلجمالي لمنقد األجنبي. ومن ثم فإن ىذه المسألة مقمقة بالنسبة لقدرة البمد عمى البقاء. 

مميون في  112مميونا ينتظر أنيم سيصبحون  01كميومتر مربع وعدد سكانو  1290111ففي ظل بمد تبمغ مساحتو 
الحصول عمى مصادر لمطاقة أكثر تنوعا وأمنا. وفي خالل الخمسة  غضون عقود قميمة، فإن إيران ليس لدييا بد من العمل عمى

ميجاوات في السنة. وفي ظل ىذا الطمب  0111وعشرين عاما األخيرة، تزايد الطمب عمى  الكيرباء بسرعة شديدة ووصل إلى نحو 
فإن إيران تجد نفسيا  ـ% من السكان تحت سن الثالثين01حيث أن  ـعمى الكيرباء، إضافة إلى غمبة الشباب عمى سكان إيران 

 مجبرة عمى تقميل اعتمادىا عمى النفط. 

بواسطة معيد أبحاث  1900وقد اكتسب السعي اإليراني لمحصول عمى الطاقة النووية زخما في أعقاب دراس أجريت عام 
لى الطاقة النووية وأوصت ببناء مفاعالت نووية قادرة عمى وتنبأت بحاجة إيران إ Stanford Research Instituteستانفورد 

عاما عمى ىذه الدراسة، فإن إيران تريد  91. واآلن، بعد مرور 1990ميجاوات قبل عام  01111توليد طاقة كيربائية قدرىا  
يارات دوالر سنويا وفقا مميون برميل من النفط الخام أو عشرة مم 191، وىو ما سيوفر 0101الوصول إلى ىذا اليدف بحمول عام 

 لألسعار الحالية لمنفط. 

نتاج الوقود من أجل مفاعالت  ومن ثم فإن البرنامج النووي اإليراني ال ىو طموح وال ىو من الصعب تبريرة اقتصاديا. وا 
واد والتكنولوجيا الطاقة النووية ىو مكون أساسي في سياسة الطاقة النووية إليران. وكون إيران ضحية لنمط من  الحرمان من الم

النووية السممية، فإنيا ال يمكنيا فقط أن تعتمد عمى الحصول عمى الوقود من مصادر خارجية، حيث أن ذلك سيجعل استثماراتيا 
 في مفاعالت الطاقة التي تقدر بعدة مميارات دوالر رىن األىواء السياسية لمموردين في ذلك السوق الذي تجري السيطرة عميو جيدا. 
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 مطلوبة من إيران خطوات

سوف يكون ىناك الكثير من الكالم، وىناك بالفعل اآلن الكثير منو إزاء افتراض أن إيران قامت بشكل ما بتحدي االتفاقيات 
الموضوعة من أجل وقف انتشار السالح النووي. ودعونا اآلن ننظر إلى قرار مجمس محافظي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

والذي تم تفعيمو في الشير التالي، وىو القرار الذي أحال إيران إلى مجمس األمن بسبب برنامجيا  0112ير فبرا 0الصادر يوم 
[. دعت الفقرة األساسية من ىذا القرار المدير العام لموكالة الدولية لمطاقة الذرية، محمد البرادعي إلى "إخطار مجمس  0النووي ]

ينيا مطموبة من إيران من قبل مجمس الوكالة وأن يقدم لمجمس األمن جميع تقارير األمن التابع لألمم المتحدة أن خطوات بع
 وقرارات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية الخاصة بيذا الموضوع".

وتتضمن ىذه "الخطوات" إعادة تعميق كل األنشطة الخاصة بالتخصيب وتحويل الوقود النووي )بما في ذلك أنشطة البحث 
عادة النظر في الخطط الرامية إلى بناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل. غير أن أيا من ىذه األنشطة ال يتعارض مع  والتطوير(، وا 

 االلتزامات المرتبطة بمعاىدة عدم انتشار األسمحة النووية. 

تفاقات السالمة المرتبطة بو، مع الوكالة  إن الخطوة األخرى المطموبة من إيران ىي التصديق عمى البروتوكول اإلضافي وا 
، لكن عمييا التصديق عميو من جانب مجمس 0119ديسمبر  19الدولية لمطاقة الذرية. فقد وقعت إيران البروتوكول اإلضافي في 

الشوري اإلسالمي )البرلمان اإليراني(. بيد أن عدم تصديق البرلمان اإليراني عمى البروتوكول اإلضافي الذي وقعت عميو يضعيا 
، ثم رفض الكونجرس األمريكي 1999يونيو سنة  10اليات المتحدة، التي وقعت عمى  البروتوكول في جنبا إلى جنب مع الو 

 . 0110التصديق عميو عندما أحالو إليو الرئيس بوش في مايو 

ومن جانبيا، فإن الوكالة الدولية لمطاقة الذرية تقبل كون إيران تتصرف بما يتفق مع البروتوكول اإلضافي حتى لو لم يتم 
التصديق عميو من جانب البرلمان، وتطالبيا باالستمرار في ذلك. ومن ثم فإن ىناك إقرارا بأن إيران ممتزمة بالبروتوكول، رغم أنو ال 
يوجد ما يجبرىا عمى ذلك، ومع ىذا فيي الزالت مدانة. أما فيما يتعمق باإلدعاء بأن معظم األنشطة النووية التي قامت بيا إيران 

"سرية"، فإنو وفقا التفاقات السالمة، فإنو من الضروري فقط إخطار الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بمعمومات عن  في الماضي كانت
يوما من إدخال مواد نووية إلى ىذه المواقع. وعمى أية حال، فإن البروتوكول اإلضافي، والذي تمتثل إليو  191المواقع النووية قبل 

 موقع سواء تم اإلعالن عنو أم ال، ودون أن تعمن عزميا القيام بالزيارة. إيران، يسمح لموكالة بزيارة أي 

ومطموب من إيران أيضا أن تعطي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية تسييالت إضافية تتجاوز المطالب الرسمية  المدرجة في 
راد العاممين في ىذا المجال، وتسجيل اتفاق السالمة والبروتوكول اإلضافي. وتتضمن تمك التسييالت "الحق في االتصال باألف

العمميات المرتبطة بالحصول عمى المواد النووية والمعدات ذات االستخدام المزدوج، والوصول إلى ورش معينة ممموكة لمجيش 
دة من وعمميات البحث والتطوير بالشكل الذي تطمبو الوكالة لدعم عمميات التفتيش الخاصة بيا". وتعد ىذه المطالب غير المحدو 

 جانب الوكالة الدولية الدولية لمطاقة الذرية سابقة ىي األولى من نوعيا.   

 في األمم المتحدة أخرىجلبة 

أحرزت الواليات المتحدة بعض التقدم الدبموماسي فيما يتعمق بعزل إيران. ولكن كما حدث مع العراق قبل ثالث سنوات، ال 
ألمن الدولي خمفيا. فمن ناحية، فإن قيام كل من روسيا والصين )واليند، التي لم زال ىناك طريقا طويال أماميا قبل جر مجمس ا

توقع عمى معاىدة عدم االنتشار النووي( بالسير جنبا إلى جنب مع الواليات المتحدة، يمثل نكسة إليران. لكن من ناحية أخرى، 
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لمطاقة الذرية، ومن المحتمل أن يجري تحويمو إلى مجمس تؤكد كافة األطراف أن األمر ال يزال بالفعل في أيدي الوكالة الدولية 
 األمن عقب اجتماع مجمس محافظي الوكالة المقرر انعقاده في مارس. 

[: "أؤكد أن تمك 2وأثناء حديثة عن رد الفعل األمريكي عمى صدور القرار في فبراير، قال روبرت جوزيف في بيان رسمي ]
لسير بالدبموماسية إلى الخطوة التالية. أن القيام بذلك ليو خطوة ميمة جدا. لكن الوكالة ليست ىي نياية الدبموماسية، ولكنيا ا

الدولية لمطاقة الذرية سوف تستمر في لعب دور ميم لمغاية. وفي واقع األمر، فإن أحد اإلىداف وراء نقل ىذه المسألة إلى مجمس 
طاء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية فرصة أكبر، كما تعممون، فرصة األمن، وىو الييئة التي تمتمك سمطات ووسائل إضافية، ىو أع

 أكبر لمنجاح." 

واستمر يقول: "إن المسألة ليست إنكار عمى إيران حقوقيا الممنوحة بواسطة معاىدة عدم االنتشار النووي، أي حقيا في 
كتساب قدرات التسمح النووي، وال تعطي المعاىدة الحصول عمى طاقة نووية لألغراض السممية، ولكن األمر يتعمق بمنع إيران من ا

 الحق في التخصيب إذا كان ىدفو إقامة برنامج لمسالح النووي."

غير أنو بعد ذلك بشير واحد، أصرت الواليات المتحدة عمى قيام إيران بتعميق كافة أنشطتيا النووية تماما وأن تدخل في 
الثالث في االتحاد األوروبي، والتي قامت بإجراء محادثات في السابق مع مفاوضات طويمة تستغرق عامين مع الدول الكبرى 

 إيران.  

إن التذبذب يفضح المعضمة التي تواجو واشنطن. إن التنازل الظاىر حول السماح إليران بإقامة برنامج نووي مدني محدود 
حة النووية( ىو أمر ضروري لجعل كل من روسيا )والذي يحق أليران القيام بو في كل األحوال وقفا لمعاىدة عدم انتشار األسم

والصين واالتحاد األوروبي يستمرون في الضغط عمى إيران. لكن ىذا الموقف يبتعد تماما عن دعاية الحرب ضد إيران والتي 
 يخوضيا المحافظون الجدد بإصرار. 

احترام المعاىدات الدولية، لكن ىذا  ـتياعمى غير عاد ـإن اىتزاز موقف الواليات المتحدة ال يرجع إلى أنيا فجأة قررت 
الموقف ُفرض عمى واشنطن نتيجة ضعفيا الناتج أساسا عن االحتالل الكارثي لمعراق. ويؤكد الجدل الدائر في وسائل  اإلعالم 

، 0112يناير  00األمريكية حول تداعيات القيام بعمل عسكري ضد إيران ىذا الضعف. وقد نشرت واشنطن بوست موضوعا في 
بعنوان الزعيم الديني العراقي الشيعي يتعيد بالدفاع عن إيران: إن الصدر، الذي لديو ميميشيا قوية، يتعيد بالرد عمى ىجوم الغرب 

[. جاء ذلك في زيارة قام بيا مقتدى الصدر لطيران. وخالل الزيارة، وفقا لما قالتو واشنطن بوست، فإن 2] عمى البمدان المجاورة
أصبحت دول الجوار اإلسالمية، بما فييا إيران، ىدفا لميجمات، فمسوف نساند ىذه الدول. إن جيش الميدي  الصدر قال: "إذا

 يتجاوز الجيش العراقي. أنو قد ُشكل لمدفاع عن اإلسالم." 

فما إال أن ما لم تقمو واشنطن بوست ىو أن القوات البريطانية في جنوب العراق ستكون عمى خط النار مباشرة. ومع ذلك، 
 يزال بمير ال يستبعد العمل العسكري. كما أن حركة ضد الحرب أيضا عمييا أال تسقط ذلك من حساباتيا. 

، كان المحررون الدبموماسيون واألجانب في الصحف يخوضون جدال ال نياية 0110وأتذكر أنو خالل صيف وخريف عام 
س ما يطرحو داوننج ستريت: "بالرغم من أن خيار الحرب ليس لو حول إمكانية الحرب ضد العراق. وكان معظم ىؤالء يقولون نف

 مستبعدا، فإن ما يجري التركيز عميو ىو التوصل إلى حل دبموماسي".
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وقد تبدت القوة العظيمة لحركة ضد الحرب في أن ىذه التكينات لم تحرفيا عن مسارىا. ونحن نعمم اآلن أنو كان لدينا كل 
ار الحرب قد اُتخذ بالفعل. وكان ماتبقى ىو اختالق السبب لذلك. وفشمت   محاولة استخدام مفتشي المبررات ألن نعتقد آنذاك أن قر 

التسمح التابعين لألمم المتحدة لتقديم ذريعة لمعمل العسكري فشال ذريعا. واآلن ىناك صدى مريب في المناقشات الدائرة فى الوكالة 
 األمن. الدولية لمطاقة الذرية ومسالة تحويل إيران لمجمس

وىناك العديد من الخطوات المحتممة في الطريق نحو القيام بعمل عسكري مباشر ضد إيران. ففي خالل يناير وفبراير من 
ىذا العام، مالت السياسة األمريكية بشكل واضح في ىذا االتجاه. وفي الحرب الكالمية المتصاعدة من الممكن تماما بالنسبة 

، اتخذت 1920ابية ما أو تستغل حدثا كذريعة لتوسيع نطاق الحرب إلى خارج العراق. ففي عام لمواليات المتحدة أن تخطط لمج
كان غرق ) USS Maineـ، كان غرق ال1999الواليات المتحدة حادثة خميج تونكين من أجل تصعيد الحرب في فيتنام. وفي عام 

 بانيا والتي كانت من أولى الحروب البحرية التي تخوضها  الواليات المتحدة.(حافزا للواليات المتحدة لخوض حرب بحرية مع إس  USS Maineالسفينة  
 لم تتم مياجمة السفينة ولكنيا غرقت بعد أن انفجرت الغالية بيا.  ـفي ميناء ىافانا 

وق إن الواليات المتحدة تخمق الظروف التي تجعل باألمكان وقوع "حدث" ما. وىي تقوم بذلك تحت شعار الديمقراطية وحق
 اإلنسان. 

 ديمقراطية األحمر واألبيض واألزرق

تشتير مدينة أصفيان بمبانييا الزرقاء القرميدية المتألقة وخزفيا الالمع. وسوف يكون األمر متسقا تماما مع محاوالت 
"الثورة الديمقراطية"  المحافظين الجدد إلعادة كتابة التاريخ إذا ما قامت وكالة إعالنات وىمية في مانياتن باعتبار األزرق ىو لون

ثورة الفاسدة التي تعتزم المخابرات المركزية األمريكية القيام بيا في إيران. وقد تم تفصيل النموذج بالفعل: ثورة برتقالية في أوكرانيا و 
 الورود في قيرغستان، وثورة األرز في لبنان.

أن تصل إليو وزارة الخارجية األمريكية، أكثر مما  غير أن كل محاوالت التغيير الموالية لمغرب تمك كشفت حدود ما يمكن
التغيير الذي يمكن أن تحدثو. ففي أوكرانيا، إنقمب الحكام األثرياء عمى بعضيم البعض، حتى قبل أن ينسحب  كشفتو عن مدى

ن تم دفع االنتفاضة إلى أؤلئك الذين تمت تعبأتيم تحت دعاوي زائفة وىم يكنون مشاعر االحتقار تجاه ىؤالء األثرياء. وفي قيرغستا
وىذا ما أدركتو الواليات المتحدة، وما اضطرت معو إلى مساندة النظام القديم . أما  حدود تتجاوز المقبول من جانب البيت األبيض

صدا ثورة ماركة تجميل إيطالية ويستخدمها الكاتب بشكل ساخر قا) Gucci وىي معروفة أكثر في لبنان باسم ثورة الجوتشي   ـثورة األرز 
 الميميشيات الطائفية. ()الحية ذات الرءوس المتعددة وهي حيوان خرافي  ففي بدايتيا أيقظت أفعوان ـ األثرياء (

لكن ال يوجد طيف من الحقيقة يمكنو أن يبدد أوىام المحافظين الجدد المسعورين. ففي ذكرى قانون تحرير العراق سئ 
مميونا.  92ماليين دوالر إلى  11ذا العام مساىمتيا في "دعم الديمقراطية" في إيران من السمعة، رفعت وزارة الخارجية األمريكيةى

أن: "أود أن أشكر  0112فبراير  12وقالت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس لمجنة العالقات الخارجية بمجمس الشيوخ في 
اإلنسان في إيران ىذا العام. ونحن سوف نستخدم ىذه األموال في مميون دوالر لدعم قضية الحرية وحقوق  11الكونجرس إلعطائنا 

مميون  02 ـتطوير دعم اإلصالحيين اإليرانيين، والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق اإلنسان. ونحن نخطط أيضا إلى المطالبة ب
زيادة مساندتنا لمديمقراطية وتطوير  من أجل دعم الديمقراطية في إيران. وىذه األموال سوف تمكنا من 0112كتمويل تكميمي لعام 

قامة محطة تميفزيونية وزيادة االتصال بين الشعبين من خالل زيادة المنح المقدمة لمطالب اإليرانيين  إذاعتنا الموجية إلى إيران، وا 
التمويل في عام وتعزيز جيودنا المتعمقة بالدبموماسية العامة. وباإلضافة إلى ذلك، فسوف أخطركم إننا نخطط إلعادة برمجة 

 [2من أجل مساندة آمال الشعب اإليراني بشأن الديمقراطية". ] 0110
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وتضمن ذلك البرنامج القائم عمى زعزعة االستقرار في إيران تعزيز االنقسامات العرقية والطائفية. ونشرت الفاينانشيال تايمز 
قوم بالفعل بدراسة األوضاع في إيران لمعرفة طريقة دس سم فبراير من ىذا العام أن القوات األمريكية ت 02في عددىا الصادر في 

 الكراىية بين أبناء الشعب. ويصعب عمينا أن نعرف ما ىي البضائع األخرى التي سيأتي بيا ىذا البرنامج الخفي. 

ل . وحص0112يونيو  00مميون صوت في االنتخابات التي أجريت في  10فاز الرئيس محمود أحمدي نجاد بما يزيد عن 
عمى  ـالذي كان مكروىا من الغرب يوما ما، ثم أصبح يعتبر بمثابة صوت االعتدالـمنافسة الرئيسي عمى أكبر ىاشمي رافسنجاني 

ماليين صوت. وحصل كل منيما عمى إغمبية مريحة مقارنة بما حصل عميو توني بمير الشير السابق عمى  11مايزيد قميال عن 
ا حدث مع حماس في فمسطين، فإن رد فعل الغرب ىو أن االنتخابات ىي بمثابة شئ جيد إلى أن إجراء االنتخابات اإليرانية. وكم

 تأتي بالنتائج الخاطئة. 

وال يجد بوش وبمير عزاء في اإلشارة إلى النفوذ الذي ال يزال رافسنجاني يحظى بو، ألنو أيضا يدعم الحقوق الممنوحة 
نووية. وىو في ذلك يتفق مع غالبية كبيرة من الشعب اإليراني أيا كان رأي ىؤالء في إليران في ظل معاىدة عدم انتشار األسمحة ال

 المحافظين أواإلصالحيين أوالجميورية اإلسالمية. 

وتمتد وجية النظر تمك لتشمل حركات الطمبة والمرأة والعمال الفعالة التي نمت في إيران خالل العقد السابق. فآخر شئ 
ات ىو تصعيد التيديدات أو المناورات التي تقوم بيا واشنطن. وكما قالت شيرين العبادي، الحاصمة عمى تريد أن تراه ىذه الحرك

: "يجري إخفاء السياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط، وخاصة إيران، عن طريق استخدام لغة 0112جائزة نوبل لمسالم في عام 
اليدف. لكن بالنسبة لممدافعين عن حقوق اإلنسان في إيران، فإن إمكانية دعم حقوق اإلنسان. وال يمكن أن ينكر أحد أىمية ىذا 

شن ىجوم عسكري عمى بمدىم تمثل كارثة محققة بالنسبة لقضيتيم.. إن التدخل العسكري الخارجي في إيران ىو أكثر ما يمكن أن 
 يضر بنا ويجعل  من ىدف احترام حقوق اإلنسان أمرا صعب المنال."

ح أن المساحة المتاحة لمحركات التقدمية داخل إيران سوف تنكمش بنفس الدرجة التي سيتم بيا سحق أليس من من الواض
إيران من الخارج؟ ومن الصعب أن أن نرى شئيا آخر بخالف الحسبة اليزلية المتعمقة بإقامة منظمات غير حكومية وىمية، والتي 

 لى المنظمات الحقيقية التي لدييا جذور في المجتمع  اإليراني.حتى لو وجدت باإلسم فقط، فيي سوف تنجح فقط في اإلساءة إ

إن الخبيرة في شئون المرأة في إيران والقيادية في حركة ضد الحرب إالىيو روستامي بوفي تصف تأثير ىذه الحركات 
، كانت 0110بحمول عام والتحول األجتماعي األوسع في المجتمع اإليراني التي تحجبيا عنا شركات اإلعالم الكبرى في الغرب: "

% من طالب 20% من الرجال. وكان ىناك 92% من النساء و90نسبة من يستطيعون القراءة والكتابة قد ارتفعت لتصل إلى 
. وزاد توقع 1999عام  02.2إلى  1900مولود في عام  1111لكل  191.0الجامعة من اإلناث. وانخفضت وفيات المواليد من 

 لمنساء."  00سنة لمرجال و 01إلى  1921سنة لمرجال والنساء في  09العمر عند الوالدة من 

%، ويعد عدد المرضى المصابين بمرض اإليدز ىو األقل في المنطقة... إن 00"ارتفع استخدام وسائل منع الحمل إلى 
.. وبالرغم من كافة الحقيقة تكمن في أن معظم الدول في الشرق األوسط وحقيقة في العالم النامي كمو ىي دول أوتوقراطية..

تيديدات سمطة الدولة، فإن الجماعات االجتماعية المختمفة في إيران تخوض حمالت من أجل تحقيق المساواة عمى أساس الطبقة 
والنوع واإلثنية. وقد استطاعت ىذه الجماعات إنجاز العديد من اإلصالحات فيما يتعمق بالعائمة والتعميم والعمالة أكبر مما أنجزتو 

 [0ظم المدعومة  من الواليات المتحدة في المنطقة." ]الن
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"ويمكننا اآلن إضافة العراق وأفغانستان، المتان تجاوران إيران، إلى قائمة النظم التي تحظى بدعم الواليات المتحدة. وقد 
بالد بعد أن كشف مارس كيف كان عمى رئيس مستودع الجثث في بغداد أن يفر من ال 0اشار جوناثان ستيل في الجارديان في 

عدد الذين قتمتيم الميميشيات المرتبطة بالحكومة: ىرب فائق باقر، رئيس مشرحة بغداد، من العراق خوفا عمى حياتو بعد أن ذكر 
ق مكتب حقشخص لقوا مصرعيم بواسطة عصابات الموت خالل األشير الماضية، وىذا ما أوضحو الرئيس السابق ل 0111أن 

 المتحدة."اإلنسان التابع لألمم 

"إن معظم الجثث كان بيا دالئل عمى اإلعدام السريع، والكثير من القتمى كانت أيدييم موثقة خمف ظيورىم. وبعض الجثث 
ظيرت عمييا آثار التعذيب، حيث أن مفاصل األيدى واألرجل كانت مكسورة بواسطة المثقاب الكيربائي" ىذا ما قالو جون بيس، 

حمل جنسية مالطا. وكانت عمميات القتل تمك تحدث قبل فترة طويمة من األحداث الدموية الناجمة عن مسئول األمم المتحدة الذي ي
قصف الضريح الشيعي في سامراء. "قال السيد بيس، الذي انتيى عقده في العراق الشير الماضي، أن الكثير من عمميات القتل 

يديرىا بيان جبر، وىو قيادي في المجمس األعمى لمثورة اإلسالمية في نفذتيا الميميشيا الشيعية المرتبطة بوزارة الداخمية التي 
 العراق."

إن جبل الموتي في العراق يجب أن يطرد إلى األبد أية فكرة تدعو إلى الدخول في مواجية من إيران. لكن في عالم 
ب حول ما سيحدث إذا تم غزو المحافظين الجدد الخيالي، فإنو يمكن أن يحدث العكس. إن كل ما تنبأت بو حركة ضد الحر 

العراق، تحقق بشكل مأساوي. واآلن ليس عمينا فقط أن نضاعف من جيودنا من أجل االنياء الفوري لالحتالل، ولكن أيضا دق 
ناقوس الخطر لمتحذير من امتداد نطاق الحرب إلى إيران والتيديد بفرض نمط العقوبات التي فرضت عمى العراق، عمى دولة 

 ل لقيود المبرر ليا.  خاضعة بالفع



                                                  مركز الدراصات االشتراكية ـ مصرمركز الدراصات االشتراكية ـ مصر 

06                                                                                 netsocialists.-www.e 

  ملحقملحق

 تاريخ تغير النظام

وقعت إيران بين اإلمبراطوريتين البريطانية والقيصرية خالل القرن التاسع عشر. جعل اكتشاف النفط في بداية القرن  -
تحول إلى السفن الماضي من إيران بمثابة أصال حيويا بالنسبة لمجال النفوذ البريطاني، خاصة بعد أن بدأ األسطول الممكي في ال

 التي تعمل بالنفط. 

لم تكن إيران أبدا من الناحية الرسمية جزءا من اإلمبراطورية البريطانية، بالشكل الذي كانت عميو اليند. لكنيا ظمت  -
ا شركة التي نشأت مني ـخاضعة لفترات من التدخل  المكشوف والمستتر. وبحمول  الخمسينيات، كانت الشركة األنجمو إيرانية لمنفط 

 كانت واحدة من أكبر الجوائز التي حصمت عمييا الرأسمالية البريطانية المريضة.  ـ BPبريتيش بتروليوم  

مميون استرليني  011ومن خالل تمك الشركة، أخضعت بريطانيا صناعة النفط اإليرانية لمصالحيا الخاصة. ومن بين  -
مميون لمخزانة البريطانية والتي تسيطر  21مميون فقط. فقد ذىبت  12 ، ذىب لإليرانيين1921حققتيا الشركة كأرباح في عام 

 % من أصول الشركة. وكان الشئ الذي ال يصدق حقا ىو أن سعر النفط في إيران كان أعمى منو في بريطانيا.21عمى

زاء وقوعيا في طريق رياح التغيير التي اجتاحت عالم الدول المستعمرة وشبو المستعمرة، وقف ال - طمبة واالشتراكيون وا 
والطبقات المتعممة ضد السيطرة البريطانية المتغطرسة عمى البالد، وىو أجبر الشاه عمى السماح لحكومة وطنية برئاسة محمد 

. وفي يوم عيد العمال، أعمن مصدق تأميم صناعة النفط، وىو ما أغضب 1921مصدق بتولي مقاليد األمور في إبريل عام 
حكومة حزب العمال القديم(. وقد كان ماني شينويل، وزير الدفاع البريطاني فطنا بما فيو الكفاية ليقول: "إذا الحكومة البريطانية )

وربما ستكون  ـاستطاعت بالد فارس أن بفعمتيا ىذه، فسوف يشجع ذلك مصر والدول األخرى في الشرق األوسط لكي تحذو حذوىا 
زير الخارجية ىبربرت موريسون يفضل إرسال قوات إلى إيران، لكن في ظل غرق الخطوة التالي ىي تأميم قناة السويس." وكان و 

الجيش البريطاني في ماليزيا وووقوفو إلى جانب الجيش األمريكي في كوريا، لم تكن ىناك قوات متاحة إلرساليا إلى إيران. كما 
األمريكية لمثل ىذا العمل. فقد كانت الواليات كان يجب التخمي عن فكرة السيطرة عمى مصفاة النفط في عبدان في ظل المعارضة 

، فقد كانت تريد في نفس الوقت 1922المتحدة ترغب في اإلطاحة بمصدق، ولكن كما كان الحال في أزمة قناة السويس في عام 
 أن تذكر الواليات المتحدة أن القيادة اصبحت لمدوالر وليس لمجنيو االسترليني. 

امت بفرض عقوبات، وىو ما أدى إلى إضعاف االقتصاد اإليراني اليش بدرجة كبيرة. وقد غير أن حكومة حزب العمال ق -
كان حزب المحافظين بزعامة ونستون تشرشل الذي خمف حزب العمال، سعيدا بدعوة الواليات المتحدة لممشاركة في إنقالب 

ىي بمثابة   TP-AJAXلتي أعطيت إسم . وكانت العممية ا1929عسكري دبرتو المخابرات المركزية األمريكية في أغسطس 
النموذج لمتدخالت القادمة التي بدأت باإلطاحة بالنظام التقدمي في جواتيماال العام التالي. وقد كانت ىناك أجزاء شبيية 

دونالد بالشخصات الموجودة في روايات الكاتب جراىام جرين. فعمى سبيل المثال، كان ىناك عميل المخابرات المركزية األمريكية، 
ويمبر، الذي أدعى أنو خبير في العمارة الفارسية. وقد أعتمد االنقالب عمى ضباط الجيش المؤيدين لمممكية، وقام بتكوين معارضة 

 مصطنعة لحكومة مصدق. 

وتمت اإلطاحة بمصدق وأصبح الشاه الحاكم المطمق، وكان حكمو تجسيدا لمقسوة. فالشرطة السرية، المعروفة بالسافاك،  -
نت نسبتيا لمسكان ىي األعمى من نوعيا في العالم. واستضافت دولة الشاه أكبر قاعدة لممخابرات المركزية األمريكية خارج كا
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الواليات المتحدة. وتم تسميم صناعة النفط إلى الشركات متعددة الجنسية عبر مجموعة شركات عبرت عن الييمنة األمريكية وعن 
 . واستمر حمف الشيطان إلى يومنا ىذا. أفول الدور البريطاني في العالم
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  [[88]]إيران إيران   فيفي  تضلضل األحداثتضلضل األحداث

 استغالل النفط

حكمت الممكية إيران بالتحالف مع رجال الدين المسممين الشيعة، ولكن كال منيم قد أضعفو التوجو  1902-1092من  -
 نحو التحديث بقيادة المثقفين ذوي التعميم األوروبي. 

 وبدأت شركة بريتش بتروليم في استغاللو.  اكُتشف النفط.1919في  -

 أدت الثورة الدستورية إلى تحديد سمطات الممكية.  1911 -1912من  -

 قسمت روسيا وبريطانيا إيران إلى منطقتين لمنفوذ بينيما. 1910في  -

 خالل الحرب العالمية األولى احتمت روسيا وبريطانيا غرب وجنوب إيران. 1910-1912من  -

، أدت الثورة الروسية إلى انتياء وجود اإلمبراطورية الروسية من إيران، وأليمت عممية تشكيل أحزاب يسارية 1910في  -
 في إيران. 

 ، قام رضا خان، أحد قادة الجيش باإلطاحة بمممكة قاجار وأصبح الشاه.1902-1901من -

 مواجية السيطرة البريطانية. في الثالثينيات، اتجو رضا خان، الذي اصبح الشاه رضا، نحو تأييد في  -

 االحتالل

. وتخمى الشاه رضا عن الحكم وأرسل إلى  المنفى ووضعت 1901، احتمت قوات الحمفاء إيران في 1902-1999من  -
 عاما.  00بريطانيا خمفا لو، نجمو محمد رضا الذي كان عمره آنذاك 

 صدق التوجو نحو تأميم النفط. ، شيدت الحرية وسيطرة البرلمان، وبدأت حكومة م1929-1901من  -

، حدث خالف بين الشاه ومصدق، ونظمت الواليات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا والشاه انقالبا في 1929-1921من  -
 . 1929أغسطس 

 ساعدت الواليات المتحدة في تكوين السافاك، وىو ىيئة لمشرطة السرية اإليرانية سيئة السمعة.  1920في  -

 اض آيو اهلل الخوميني تمردا دمويا وغير ناجح ضد الشاه. ، خ1929في  -

 ، حاول مثقفون تشكيل رابطة لمكتاب. وقامت الدولة بسحق الحركة بعد عامين.1901-1929من -
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 المساواة

 أدت "عشر ليال من قراءة الشعر" إلى تصاعد معارضة المثقفين لمرقابة.  1900في  -

 بين القوى الدينية والقوميين واليسار. وبرز الخميني كقائد الثورة. تم تشكيل تحالف ثوري 1909-1909من  -

 تمت اإلطاحة بالشاه. وخالل العامين التاليين عزز رجال الدين الشيعة سيطرتيم عمى الثورة وسحقوا اليسار.  1909في  -

مريكية. وسمحت الحرب ، بدأت الحرب العراقية اإليرانية عندما غزا صدام حسين إيران بمباركة أ1999-1991من  -
 لمدولة اإلسالمية بتعزيز نفوذىا الداخمي. 

 توفي الخميني. تم تصعيد عام خامنئي لمنصب القائد الروحي.  1999في  -

انُتخب محمد خاتمي، رجل الدين المعتدل رئيسا. وقام بالتحرك ألجل توسيع الحريات المدنية. وخالل األربع  1990في  -
ك نزاعا بين الجناح المحافظ واإلصالحي في الدولة. واستمرت الحركات االجتماعية لممرأة والشباب والطمبة سنوات التالية كان ىنا

 في النمو.  

نجح المرشح المحافظ محمود أحمدي نجاد في االنتخابات الرئاسية في ظل تبدد األوىام حول  0112في عام  -
 اإلصالحيين.     
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