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 املقدمة :
شههه إيران فيرمنرصف سهههنراهههلقرف ايرفري يرفرقاههه خلرة سرفير فان  راههه خق رحا ارةاههه  إ راافب رفراههها رص  إرر هههار  نس ر لر

الرفران  ،رم اورارفرساليايرفر   إةرفألص خك  رمنر إفن  ارفرسقس رفرىرجا برفراا رو   هربكلرفرساائلرصلرأجلرفا   فرر ظاصهرمنرفر كم،را
رالرييسىر نىرفرليانروأيرفر قار هههه رفرإفان  ر نىروشهههه رفيراب ربه،رم ر يرأ  اروجإيرمنرفراههههف رلرفأل ار ةرلرصلربك هرا هرأصههههلار ظاصاي

،ررفر رة ح هرنسفجهرصسهههر  ر رة حفر نىرم مروفققنربعيرفر قار ههه رفين ف   راههه   ارباراههها رب  اي ر  فً اة اي ورمراههه ااههه  ارةواته،روفةقفيرصسقااي
رصلرأيرةفو رفرىربار رشبر  ربارسرر رفرار فاص  .رة إالرمنرفر  سرفيرفرإفان  رف  ين ف   راسماي

 ر حرفرل ثرج ن رةااؤاليرأ  اتار:رإشكالية البحث :
 ؟رر1977ب ىرةافمرفر ئ سرحارة رفر كمراف رر1953اليايرفر   إةرفألص خك  ر ظامرص  إرر ار  نس رصففراف رر اذفر   ارفرس .1
 ؟ر1979ر–ر1978صارأالابرةقننرفرساليايرفر   إةرفألص خك  ر لر ظامرفراا رص  إرر ار  نس رأثفانرأبإفثرفرثسرةرفين ف   ر .2
رر فعر ظامرفراا رصلرفرايسطر رإرفر قار  رفين ف   .رر اذفررمرة إالرفرساليايرفر   إةرفألص خك  ر اك  .3  خاي

 فرضية البحث :
يا  ضرفرل ثر إمرق امرفرساليايرفر   إةرفألص خك  ر إورتارمنرب اي ربن ا ارفالاههه  فة ونرفر   ثلر فظامرص  إرر هههارشههها رصلرفراهههيسطراهههف ر

،روة سر ارصلر ف مرره،رفرىرصاهاتمرمنرااهيارهرواافب هر لرفراهن  رة ارذرخق رأ هر ظامرصاه بإرو ح اةسر رق عرفر قار ه رفين ف   ،ر1979
ج فةهرفألصف  روفرقاك خ رمنرق لرآال رفر  ظات خلرفين ف ررلرواجرأ إف رص اثن رصف مرمنراوس هرفر ق نا ،رورمرن فعربيسقرفي اايروفا قإمرأ

 فر نرحايري اربر  ارفر ئ سرحارة .ر
 أهداف البحث :

ا اههههههرف ايرواهههههه رف ايرب ىررن إ رفرل ثرفرىرةب اير وررفرساليايرفر   إةرفألص خك  رمنر  مر ظامرفراهههههها رص  إرر ههههههار  نس رمن
فري يرفرقاهه خل،روةقنر ار لرتففرفرفظامربقإرذر رو    اررن قار هه رفين ف   رصلرأجلرااههيارهروة ررإتاررنو ارفين ف نرريصف سههنراههلقرف ا

روخنينرصسر  .ر  وصفقهرصلرفرق امربض برفرثسفررفين ف ررلرركنرنليىر ظامرفراا ر ع ااي
 املنهج املتبع :

ر لرةمرفةلاعرفر ف جرفر ارخقنرفرسصهههههههانرمنر  ضرفر  سرفيرفر إفان  ررمنران فيروصسقنرفرساليايرفر   إةرفألص خك  رصف ا،رمضههههههه ي
امرا  فارفرإوررفألص خكنرمنر  مرفر قار  رفين ف   ،رصعرفا قإفمرفر ف جرفر  نرننرر ان طرفرضسنر نىرأالابرفر  سلرفألص خكنرصلر ف مررفظ

 فر ف جرفر ارخقنرمنرم مرفألبإفثروفر بطر رلرصابلاة ارو  ائو ا.رر،روفر عكرإر نىرأت   1979ص  إرر ار  نس رفرىرصااتمرمنراايارهراف ر
 هيكلية البحث :

ةمرةيا مرفرل ثرفرىرصيإص رومسنرلروااة  .رة  قرفراسلرفألولرفرىرفرإ مرفألص خكنرفرقاك  روفالق سا  روفرا اانرفألص خكنر
رفظامرص  إرر ههار  نس رمنراههفسفيرفرق اههرف ايروفراهه رف ايرب ىرصف سههنرفراههلقرف ايرصلرفري يرفرقاهه خل،رمنربرلرة  قرفراسههلرفرثا نر

.روةسصههنارفرقاة  رفرىرصو س  رصلرفالاهه ف اجايرفر نر1979ص خك  رمنرااههياطر ظامرص  إرر ههار  نس راههف رفرىر وررفرساليايرفر   إةرفأل
 ثب ارمنر  اي رفرل ث.ر

 1976 - 1957الفصل األول الدعم األمريكي لنظام حممد رضا بهلوي 
فرىرفراهههههقنرصلرأجلراص نرفرا ف رمنرر(1)1956ر   إةرفألص خك  ربقإرماهههههلرفرقإوفيرفرث ثنر نىرصسههههه راهههههف راهههههار ارفرساليايرف

ي رر إر اسذ رارر ا،روأكإيرفي فرةر،رركنرة فعرفالة ا رفراهههههسمر نرصلرفالاههههه اا ةرصلرف  اهههههاررفريسىرفألورب  رمنرفر ف فراههههه قرفألواهههههطصف ي ر
 Colod)فألص خك  رأ  اراههههههه  غرفرا ف رفراههههههه قرفألواههههههه ن،رورلرةاههههههه اررناهههههههسمرارفر نرحا ار فان رصق مرمنرب بر  ماربار  برفرلار ةر

War)(2).جاهههههههههإيرفرساليايرفر   إةرفألص خك  ررًب  ارمنرصغرفرا ف رصلرا لرفر سههههههههه خارفرإ نسصااهههههههههنرفرف رر بهرفر ئ سرفألص خكنر وفنار
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رقرa:ر))رأيرفرا ف رفر اصهههههههلرمنرفلر1957وفرف رأكإرف هرأصامرفركس   سرمنرفرقاصسرصلرشهههههههلاطرر(3)ر(Dwight Eisenhower)أنف  اورر
فا قإف رر يإيمرفر اا إةرفألواطرال إرصلرصنئهرصلرفرساليايرفر   إةرفألص خك  رقبلرأيري غرصلرفالة ا رفراسمر نر((روأشاررفرىرأير    ر نىر

،رمعنإيران فيرتففر(4)رفرقاههههك خ رألي ر ور رمنرفر ف ي رةسفجهرة إنإفير فان  ر)رصلرفر  حايرفرسرف  ر(رأوراارج  ر)رصلرفالة ا رفراههههسمر نر(
.رنبرفر ئ سرفألص خكنرصلرفركس   سرفراههه احرف هرباراهههالرفريسفيرفألص خك  ر(5)رفر بإأرفرف راههه نرب بإأرفنف  اوررأور))راههه ااههه رصغرفرا ف ر((

منربار رةق ضرفا ي لر ور رفرىرة إنإرصلرقبلرفالة ا رفراسمر ن،رح اررنبرا  ان رص ب ايري اانرصؤاا رااص رفرا قرفألواطرفرىر
راربر فخا ةرقإرتارصائ ارصنرسير والرررني وضرفر نراههه  فاروباراههه قرفألواهههطرة  مربار اههها إفيرفالق سههها ي رر يإي  ارفرىر ولرتف رفر ف ي ،ر

رر ة ا رفراههههههسمر نرصلرفاهههههه   لر  فراهههههه قرفألواههههههطررإولر وم ارفالق سهههههها ي ررن   ف ر نىرفرإولرر  سخ رفق سهههههها ياة اروبفاتارفر     روصفقاي
ر1959ن فيرر حرفرساليايرفر   إةرفألص خك  رر بإأرأنف  اور،رمسققارفةااق  ر ماع  رصعرفي فرةرفألص خك  رمنرآذفرر.فاهههههههههه  نارا(6)فر   اج رر ا

 .(7) سار نىرارففمرفرساليايرفر   إةرفألص خك  ربارإماعر لران فيراافنرأ رة إنإراارجنررفظاص ارفرا اان،رالا  ارصلرفالة ا رفراسمر ن
رأت   رصسقعران فيرفرورسر ىرفر إو رفروفسب  رر ة ا رفراههسمر ن،روةق يإرأيرةارخ رفاهه  فة ونر نر–كا ارفرساليايرفر   إةرفألص خك  رةإركرة اصاي

فين ف   رباملربار إالرفراهههههههسمر نرمنرفألرف هههههههنرفين ف   روفب  ر ارر ا،رالاههههههه  ارأثفانرفر  برفرقار   رفرثا   رووجس رر–فرق قايرفراهههههههسمر   ر
ررنسصههههسلرفرىرفر  ا رفرإفمئ رمنرأر اعراههههسمر   رمنرفر فارشرفراهههه ار  رصلران فيرفر ف  ربارفاط،رورال رفالة ا رف راههههسمر نرمنرجقلران فيرصقب في

ران فيرمنرصيإص رفر إفمقرلر لرفر سهههههههارارفر أاههههههه ار  ،رو ههههههه ورةر  مرفرفظ امرفرقن جرفرق بن،رفألص رفرف ر معرفرساليايرفر   إةرفألص خك  ررقإّ
نىررنلهروبإ مرصلرفي فرةرفألص خك  ر لرح  ايرحبر ةرصلرفين ف نرأل هرص إ رباكلرصا   رو فئمرصلرفرق  رفرارس ن،رم سلرفراا ر فانر 

.كايراخا ةربومرفر اهها إفير(8)فألاههن  ،رص اريااهه ررفارفا  ارران فيرر سههلارفريسةرفألاههااهه  رمنرصفعرفراههسمرارصلرفرإاسلرفرىرفرقن جرفرق بن
،رفراه قرفألواهطفألص خك  رين فيرمنرأوفا را اهرف ايرفري يرفرقاه خلريقكسرفاه واب ران فيرراه ااهايرفرساليايرفر   إةرفألص خك  رمنرصف ي ر

ررن قاويرفألص خكنر رصلربفخ فيرر–وةقفخففي فين ف نرمسقعرفربنإفيرصقاتإةرصهههههههههههإفق رو  قايرفق سههههههههههها ي روبيسقرقفسهههههههههههن  ر إأرفرق لر  ارف  لارفي
فرإور رلرة سثشرأكث رمعكث رصلرا لرةلا لرفألاههههههههاةفةروفر ق سههههههههرلرور إةر اهههههههه راههههههههفسفيرقا ن ررن وإنإ،روبإأيرفر وفبطرفرثياف  ر رلرر1957

ر(9)وفرلابثرلروفر نل رف  ار رف  ا،رمعصلارقامرصلرتؤالنرصاؤوررلرمنران فيروصؤخإنلررنا اا رفألص خك  رمنرفر ف ي  .ك ارأصل اران فيرص ةقاي
ررفااطروحار رفر قا  فيرفر  حفخ رفألص خك  ر نر،ربرثرا ارفراا ررنقب فنرفألصفررلرفألص خكررلر  إرخبرفرقفاص رفر فضسخ رم(C. I. A)اسلاي

ج اارفراهههههاماكربار قاويرصعرفألج فةرفرسههههه رس   رفر نر ربار هههههلاطرج اارفراهههههاماكر نىرفروسف برفراف  روفالاههههه قلارفة  رو ههههه ورةرفر واهههههسر
.كايرصلرفر ب قنرب كمرأت   ران فيربارفاهههل رر اههه  فة و  رفألص خك  رمنرا اهههرف ايرفري يرفرقاههه خلرأير(11)وفال سهههاير نىرفالة ا رفراهههسمر ن

ف ربومرفر اهههها إفيرفرقاههههك خ روفالق سهههها ي رفألص خك  رين في،رمبرف ارحايرصو سعرفر اهههها إفيرفرقاههههك خ رفألص خك  رين فيرا لرفراههههفسفيرنف 
(ر345(رصنرسير والررحايرصف ار)682فرىرصارق   هر)ر1961ر–ر1957صنرسير والررميطرفرةاعرمنرفراههههههفسفيرر25صارق   هرر1957ر–ر1953

.كاير(11)صف  ،روفرلاقنر نىرشهههههكلرق وضرص اههههه ةرصلرأجلرابيانران فيربقرإةر لرفر سجهر  سرفراههههه ااههههه رفراهههههسمر   رصنرسير والرر نىرشهههههكل
 Massive)فألص خكرسيرصؤصفسيرباك ةر))رفرق  رفراهههههههرس نر((،رم بفارفي فرةرفألص خك  رصارأاههههههه ا رفالاههههههه  فة ورسير))رفال  يامرفر ف اههههههه ر((ر

Retaliation)رق امربع رتوسمر نىرفرساليايرفرف رحايريقفنرفر  إنإر  وسمر سو رصضهههههههها روصلاشهههههههه رو ار نرر ة ا رفراههههههههسمر نررثف هر لرفر
فر   إةرفألص خك  رأورأبإربناائ ارفر ئ اهههررلرمنرصف ي رفراههه قرفألواهههط،رو نىررأاههه اران فيرفر نرحا ارة ا  رفالة ا رفراهههسمر نرواطرفرسهههإر

رىرصاريق  ر ههههههههههههههههههر))رفيجاب رفر    ر((ر.رمرةاهههه   رفأل فرةرفألص خك  ر نىرةبفنرفاهههه  فة و  ر))رفال  يامرفر ف اهههه ر((روا  ارًر ة ارف(12)فألولرره
(Fixable Response)منر  إرفر ئ سرفألص خكنرجسيرحرفإ رر(John Kennedy)(رفر نرأافير فظ رفال  لارر1963ر–ر1961)ر(13)ر

 نرأورأبإربناان ر نىرفرساليايرفر   إةرفألص خك  رصسفج  رحلرفر  إنإفيرفر    ن روفر إفا يروفال  إفنفيرفر نرقإرييسمر  ارفالة ا رفراهههههههههسمر
.باورارفي فرةرفألص خك  رفالاهههه اا ةر(14)أور نىربناائ ارأور نىرصسههههار  مرفر ق نا رمنرأرجانرفرقارم،رص اراف رصلرفر سرطرفألص خكنرمنرمر فام

رر  فقل رصا رأاههااهه اي حايررصلرأت   ران فيرفالاهه  فة و  رمنر  إرحفإ ،رذر رأليران فيرب كمربإو تارفر اهه  ح رصعرفالة ا رفراههسمر نرةقإرص حففي
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نر فالرفالة ا رفراههسمر نرفرف رحايرمنرصهه فعرصعرفألص خكررلروخإ مرفرار فاصررلرمنرب ب مر ههإرفرساليايرفر   إةرفألص خك  ،رمعقاصاريو  رم
رباهههببر فألار ةرقسف إرةواهههسروف سهههايرمنران فيرر ففرفر  ضرمنر إفي راههه رف ايرفري يرفر ا هههن،روجانرفت  امرفي فرةرفألص خك  ربان فيرأيضهههاي

 رلرفالة ا رفراههههههههههسمر نروبرلرفرقن جرفرق بنرفرف ريضههههههههههمرصسفر ر ا   رتائن رة   لرفراهههههههههه حايرفرفا   رر(Buffer State)باجفةركس  ار ور ر
.شهههكلرفرفاطرأتمرفألاهههسرفر نربك اراههه ااههه رفرساليايرفر   إةرفألص خك  ،روةسج اة ارمنرصف ي رفرقن جر(15)فألص خك  ر نىرجفنرأاهههااهههنرصف ا

أاهههههقاررصفااهههههل ،روب  قرفرق بن،رفرف رحايرفر حرفةرفألاهههههااههههه  رمنرفا تاررفرقارمرفر  بنرأليرفر سهههههسلر ن هرو ههههه ايرةإميهربك  ايرحاف  رو
ررن يإمرفرسهههفا نررنساليايرفر   إةرفألص خك  رور ناائ ارمنرفر ابايروأوربارفر  ب   روبرسخاي ر ههه ورخاي ،ررفر رب صهههار(16)صضههه س  روآصف رحايرأص في

رصلرأجلرصفعرفراههسمرارصلرة   مرفر اجفرفروفسبنرفر   ثلربان في،روفراههق نرفرساليايرفر   إةرفألص خك  ر نىر  مران فيروصاهها إة ارفق سهها ياي
فراسمر   رمنرافسفيرر–قايرفين ف   ر.بار يا لرةقفايرفرق (17)رارفألص خك  رمنرصف ي رفرقن جرفرق بنر فعرفالة ا رفراسمر نرصلرة إنإرفر سا

بع هر))ررلريا اربا اانرقسف إرصسفرخ رصسج  ر إرر1962فرا رف ايرصلرفري يرفرقا خل،رالا  اربقإرا  يرفراا رص  إرر ار  نس راف ر
،رووج سفر  سةرفراا ررفخارةرصساكسرا لراف ر(18)رفالة ا رفراسمر نر فالرفألرف نرفين ف   ر(( ،ر1965،رفألص رفرف ررببربهرفراسمرارحثر في

فين ف   ،رمبإأيرباراالرر– ابق رتففرفر  سررفرق ر رفرف رف  يإيرأ هرا كسير نىرباابرفرق قايرفألص خك  رمإمعرذر رباي فرةرفألص خك  رر 
ن جرأ إف رحبر ةرصلرفر ا اارخلرفرقاك خرلروفالق سا نرلرفرىران فيروة رئ  ارر  ارا ر وررفرسحرلروفرضاصلررن سارارفألص خك  رمنرصف ي رفرق

رق الرفرب خ ا   ر لر ر  ارة ثلربا  يربكسص رفر1968.بإثرص  ر راهههههههههه ااههههههههههنرا ر رمنرفراهههههههههها سر اهههههههههه رصلرحا سيرفرثا نر(19)فرق بن
فال اههه ابرصلرصف ي رفرقن جرفرق بنرا لرث ثراهههفسفير   و ررنضهههقنرفرف رأصهههابرفر سفجإرفرب خ ا نرمنرتف رفر ف ي ،روةقسخ رفرفي ر

 رصياةلرمنرق   رفروف هرفياهه  ررفنرأث رفال قااضرفرف رأصههابه،روةضهه لرتففرفري فررجا لاير:ر اههك  رواهه ااههن،رميإرةمرفاهه إ انراهه  رآال
ر لرفرسبإفيرفرقاههههههك خ رفروسخ ،رومنرفروا برفراهههههه ااههههههنرةمرا  انر   خ ا نرحا سفرن سفجإويرمنرفرل  خلروفراههههههارق رصلرفريسفيرفرب خ ،رمضهههههه ي
فر قاتإفيرفريإي  رفر  قني ربارإماعر لرفيصارفيرفرقن و  روفاههههههههههه بإفر ارب قاتإفيرصهههههههههههإفق روةقاويرالرة ضههههههههههه لرأ رفر ففصايرص   رصلرح ر

رةقإرفرسجس رفرقاهههههك  رفرب خ ا نرمنرر.أثاررق فررفال اههههه ابرفرب خ ا نرصلرفرقن جرفرق بنرقنش(21)ا برلفرو في فرةرفألص خك  رأل  ارحا اراهههههابياي
رألصلرفر سههههههههههارارفر  ب  رمر ا،رركف اربقإرفي  ير لررًب  ارفي اهههههههههه ابروةففصلرذر رصعرحسيرفرساليايرفر   إةرفألص خك  ر فر ف ي ر هههههههههه ا اي

لرقسفير اههههههههههههك خ رأص خك  رر  لرص لرفريسفيرفرب خ ا   رجقلرفي فرةرص سرر رمنرب برمر فام،رو إمرةيبلرفر أ رفرقامرفألص خكنرراك ةراراهههههههههههها
نرفاههههههههه  فة و  رقائ  ر نىرأاهههههههههاسرةكن لران فير نقبر وررفرسحرلرأور ورر))رفراههههههههه رنر((رر  اي رففألص خك  رةاك رمنرايوا را اررجإنإروةب

رو إ رةعكرإررإورران فيرو اسذتارمنرفرقن جرفرق بنفر سههههههههههههههارارف .كايرال إررنسالياير(21)ر  ب  رمنرفر ف ي ،رفألص رفرف ررببربهرفراهههههههههههههها رحثر في
فر   إةرفألص خك  ربقإرفي  يرفرب خ ا نر لرفال اه ابرصلرصف ي رفرقن جرفرق بن،رةبفنراه ااه رجإنإةررضه ايرصسهار  ارمنرتف رفر ف ي ،ر

رأليرةو ب رمر فامرفر  خ ةر ة فق ارصلرفرق امر  ف رفر  اص ة،ررفر رحاير نر ارايوا رفا  فة و  رورمريكلرباصكا  اراراالرقسفة ارأورفر إالر اك خاي
أمضهلرواهرن ررن ااعر نىرفألصلروفالاه ي فررمنرصف ي رر(22)جإنإةرة يشرر ارأتإفم اربعقلرفرقاهائ ،رمسجإيرف  ار   ربارق س نلرفر  اها إنل

،روصسارارفرساليايرفر   إةراسسصاير .رمريكلرباصكايرفرساليايرفر   إةرفألص خك  رأيرةكسير(23)فرقن جرفرق بنرو  ايرفر سارارفر  ب  ر  سصاي
ور رفر اهههها إروفر اههههؤولر لرفرق قايرصعرفراهههه قراههههك ةر رفرإر(Joseph Sisco)بقرإةر لرفرقن جرفرق بنرفرف رقالر فهرجساخلراهههه اههههكسر

،روالري كففارأير    رجإفي ح ارفأل  ىروجفسبرآاههه ار:ر))رأيررإىرفرساليايرفر   إةرفألص خك  رصسهههارارفاههه  فة و  رواههه ااههه  روفق سههها ي رص   رجإفي
.ة ابيارفر سههههههارارفألص خك  ر(24)ر ار((أليرفالة ا رفراههههههسمر نراهههههه اهههههه  لرم صهههههه رصإر اسذ رفرىرتف رفر ف ي ربقإرأيرف اهههههه برفرب خ ا رسيرصف

روفاههههههه  فة ور  ارمنر إفي راهههههههلقرف ايرفري يرفرقاههههههه خلرصعرصارحايري  ارار هرفراههههههها رصلرةعكرإررإور رو اسذ رمنرفرقن جرفرق بنروجقلران فيرقسة
ارصسارارحبر ةروب اج رر لريض ف ار اك خ رحب ىرمنرتف رفر ف ي روفر   طرفر فإ ،روو عر    رمنراإص رفر سارارفألص خك  رفر نرحا 

،روب ففرفرسههإ رأكإرج  سر سخفر اههك ةر رفرإور رراههؤويرفرإماعروفر اههؤولرر(James Noyes) ويرأيريكنا ارذر رأيرة إالر فااهه ار اههك خاي
قإف ررنإماعر لر لرفرق قايرصعرفراهه قرفأل  ىروأم خق اروجفسبرآاهه ار:ر))رأيران فيرأمضههلرصلرن  كلرصلر هه ايرصسههار فارأل  ار نىرفاهه 
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ربكلر روفق سههها ياي فر  ب،روفرسقس ر سجهرفالة ا رفراهههسمر نرو ههه ايرب خ رب ح رفراهههالرفألص خك  رمنرفر ف ي ،ررفر ر نرفارأير إ   ار اهههك خاي
 رب فوروفب  لرفروفرر.أرنيارفرساليايرفر   إةرفألص خك  رنإران فيرمنرفر ف ي ،روباراقلرقامرشههههها ران فيرص  إرر هههههار  نس(25)اصكا اةفار...ر((

،رورمرةاههههههوبرفرساليايرفر   إةرتففرفرق لرفر ساههههههقن،روا  ارو إيرفراهههههها ر(26)رفرق ب  رفرث ثر)رأ سرصساههههههى،ررفبرفركب ى،ررفبرفرسهههههه  ىر(
سةرباراهه احررهربااهه ر ف رأ ر سعرصلرأ سفعرفراهه حرفرف ري  اجه،روبإأيرباراقلرفألاههن  رفألص خك  رة إمشر نىران في،رمعصههل ارفألار ةرأقسىرق

فر سهههههههههههههارارفألص خك  رو ههههههههههههه اير  لرفراههههههههههههه حايرفرفا   رفألص خك  رفرقاصن رمنرفرقن جر اهههههههههههههك خ رمنرفر ف ي روأكب رقسةر هههههههههههههارب رر  اي ر
ر1972(ر نىر  عران فيرمنرأيارر1974ر–ر1969)ر(28)ر(R. Nixon).ورإ مر ظامرفراا روفمشرفر ئ سرفألص خكنررخ اار ر  كاسير(27)فرق بن

عركلرفألان  رفر نرحا ارة خإتاراسفنرصلرفألان  رفر ينرإي رأورصلرفر قإفيرفرقاك خ رفر إنث ،روحايرفر إ رصلرذر رتسرةيسخ ران فير))روصف
 .H) سصههههههههههههههاهههرقسةرص  هه رمنرفرقن جرفرق بنر((ر نىربههإرصههارجههانرمنرصههفح فيرواخ رفرقههارج هه رفألص خك هه رتف  رح اههههههههههههههفو ر  وارفرق فقر
Kissinger)(29).وصاررفمي ارصلرم ضربظ ر ا نر نىرفرساليايرفر   إةرفألص خك  روًر تارصلرفرإولرفر نرر1973جانيرب برةاهه خلراههف ر

ر   رر رااههههههنسبرفر ب قايرفرقاههههههك خ رر–اهههههها إيرفرك ايرفرسهههههه رس نرمنرفر  برفرق ب  ر ين في،رفلاههههههببرباج رفال فرةر))رفياهههههه فئرن  ر((رانفف اي
طرفألص خك  رفرىر هههههه ورةرةيسخ ربن ا مرفالاهههههه  فة ونرفر   ثلربان في،روباج رفرساليايرفر   إةرفألص خك  رفرىر  مر ور ر ا   رصلراارجرفرساهههههه

رصلرفرسقسعرمنرصاهههههاكلرفق سههههها ي  رصلرةك فررةو ب رفر ظ رفرفا ن،روةوفلاي ،راسماي ،ربسهههههناران فير(31)حبر ةرفيقن  نرفرق بنررإ   ار اهههههك خاي
(رصنرسير والررصلرشههههههههه ح رروكروولر851 نىرح  ايرحبر ةرصلرفألاهههههههههن  رفألص خك  ،رحايرصلر رف ار ظامرص فقل رأرك  و نرص  سررباهههههههههق ر)

 واورةرر ا،رفرف رحايرصلرشههههع هرأيري  كلران فيرصلرفر  فقل روفال سههههايرفرىرفةسههههااليرفرإولرفرر(Rock Wall International)ف    اشههههفالر
.وأقاصارفرساليايرفر   إةر(31)ب ارمنرذر رفروفنرفروفسبنرصلرفالة ا رفراههههههههههسمر نرفرف ريضههههههههههمرأصاكلرالا لاررفرسههههههههههسفرخ روة سخ رفألاههههههههههن  
لروحار رفر قا  فيرفر  حفخ رفألص خك  را سرص  ايررن فسههاروفر  فقل ر نىرفألرف ههنرفين ف   ،رحا ارفثف ايرصلرتف رفر   ايرةإفررصلرقب

،روحايرفرإوررفر فاطر  ف رفر   ايرتسروقنرفالةسهههههههههااليرفر اهههههههههنك  روفر نافخس   ررنو ارفراهههههههههسمر نرمنرجفسبرفالة ا ر(C.I.A)فألص خك  ر
  خ رمنرفرقن جرفرق بنربا ار.ور  سخ رفريسةرفرل  خ رفين ف   روجقن ارأقسىرقسةرب(32)فراههههههسمر ن،روص فقل رفر واربر نىرفرسههههههسفرخ رفراههههههسمر   

(رصنرسير والررر قفخفراصكا اة ار نىر98بكنا ر)ر(Orion P.35)فرساليايرفر   إةرفألص خك  رين فيراههههههههاررائ فيرفاهههههههه   عرب   رصلر سعر
حااهه  رأر امروصضهها ةررن سفصههاي،رح ارفشهه  يرر(R.11-35D)فر  برفر ضهها ةررن سفصههاي،رح ارفشهه  يران فيراههاررائ فيرأا ىرصلر سعر

،رر سههههبر(34)راهههه فنررائ فيرصياةن رقاذم رب  نرلرفرإوالري،روجانررنبران فير(33)رCommander)-(Shrikeأربعررائ فير يلروفرةلاطر سعر
فرىرصفاهههههكة ارفراهههههابي ،رمعثاررذر رفت  امرفرقارم،رو معربارلقث رفرإ نسصااههههه  رفرق فق  رمنرمنرفةوا ر فانرصفاهههههكةر اهههههك خ ران ف   رجإنإةرةضههههها ر

ر  فيررن اهههاؤلربسلرأاهههلابرتففرفال إماعرفر   سمرراههه فنرفألاهههن  روفر قإفيرفرقاهههك خ رفألص خك  ،روصاري كلرأيري إثهرذر ر نىرفالق سههها ر
وفر قإفيرفرقاك خ رر.رمرةكلر  ن  رةسرخإرفألان  (35)أل ااقايرفر ائن ر نىرفر ان افر إ نرفين ف نرفرف رحايريقا نرصلرةضقمرحبر رباببرف

رفنلرفرىران فيرصلرفرساليايرفر   إةرفألص خك  رةو  ر ويرأيرة ففصلرصعروصهههسلرأ إف رحبر ةرصلرفالاههه اهههارخرلرفألص خكررلروفرقب فنروفر إربرلرف
 رفرفنلرةمرااههههكا  مركا سيريق نسيرر إرخبرفين ف ررلر نىرفاهههه قإفمرتف رفألاههههن  روفر ائ فيروفأل  إةروفر قإفيرفرقاههههك خ رمبن ر إ تمرف ال

منرأب انرااص ر فرارمنر سفبنرر  فيرواسسارر مرب ايايرص قإ ةروصفعرفرإاسلرارر مراالر  س خارأصفنروحاير  ن مرص اطربا خ ر
.وتكففر(36)ةاص ،رورمرياههههه اربار ي برفرىرصاهههههاكف مراالرر لري سهههههلر نىرصسفميايرأصف  رصلرفراهههههاماكرأورج اارفالاههههه قلارفيروفألصلرفين ف ن

رأورر1973 ن ارصب قايرفألاههههههن  رفألص خك  رين فيرمنراههههههف ر (ر نرسير والر،روحا ار2.154.111.111 لرر خشرفري وضرصارق   هر) يإفي
فرساليايرفر   إةرفألص خك  رةق يإرأيرة امارفر اهههههؤوررلرفين ف ررلر نىرشههههه فنرأاهههههن   مرصلرشهههههع هرأيرياههههه برأصسفر مرو سفئإتمرفر نربسهههههنسفر

فرا احرراا ران فيربا فنرفألان  رصلرصسر نلرآا خل،ر،رو  ورةر إمر1973 نر ارصلرج فنرفألاص رفرفا   رفر نرأ يبارب برةا خلرفألولر
وقاراروافرةرفرقارج  رفألص خك  ررلقث  ارفرإ نسصااههههه  رمنرر  فيربضههههه ورةرشههههه فنرفراههههه حرفألص خكنروةاهههههو عرفراههههها ر نىرذر رأليرفالاههههه واب ر

روبارساليايرفر   إةرف .بييارفرساليايرفر   إةر(37)ألص حر  راسههههههههسصههههههههايررن نلايرفر اههههههههن    رفألص خك  راههههههههرفخإرصلرفرةلاطران فيربار  بر  سصاي
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رمنر1973فألص خك  رصكااهههبرحثر ةرج فنرشههه فنران فيرألاهههن   اربقإراهههف ر رص  اي ،رم لرفرفاب  رفالق سههها ي رأاههه مررخعرفر ب قايرفرقاهههك خ ر ورفي
،ر(38)اربقإرفالرةااعرفرف رشهههههههه إةهرفراههههههههسقرفرفا   رفرقار   ،روة فجعرفي  اجرفرفا نرفألص خكنفر ااعر نىرفر رففيرفر وار رفألص خكن،رالاهههههههه  

فرق ا روبب عرفرساليايرفر   إةرفألص خك  ررغان  رفر   سرةرفرىران في،رفا  ا ارفرساليايرفر   إةرأيرةكسيرفريسةرفر    ف ر نىراسقرفرا حرو
خبرفرو ارفين ف نروصهههههه ا  رمنرصف ي رفرقن جرفرق بن،روفاهههههه نفمرذر راراههههههالرج ارحبر رصلرفرقب فنروفرافررلرفرفنلرحا سفرصاههههههؤوررلر لرةإر

ة  ن رأاهههههن  روصقإفيرص  سرةرب ىرصلرةن رفأل سفعرفر نرحايري  نك ارر1975ر–ر1974نراهههههفسفير.أصهههههل اران فيرم(39)فر قإفيرفرقاهههههك خ 
فرو ارفألص خكنر ااههههههههه،رمعصههههههههلارفرو ارفين ف نرااصسرقسةر اههههههههك خ رمنرفرقارمرباههههههههبرصرففيرفريسىرفرقاههههههههك خ رفر نرو ههههههههق ار إ رصلر

 .(41)فرقا خلفالا  فة وررلرفرقاك خرلرفرقار ررلرمنرافسفيرفرالقرف ايرصلرفري ير
 :ر(41)1975ر-ر1974ين ف   رراف ريانطررفارفروإولرف ةنرفرضسنر نىر ايايرفرإماعرف
 5.5  نفار(اج ارنرفأل ااقر) نرسير

 24.2 فر رفف   رفرقاص رحفال رصئسخ 
 189+ (%1فرفخا ةرفرافسخ ر)

وفبإةرصلرأقسىرجرسشرفراهههه قرفألواههههطرأث رفال   انرصلر   اصجرفر اههههن اروشهههه فنرفألاههههن  روفر إرخب،رو   و رر1975أ هههه اران فيرمنراههههف ر
وفربفانرفرقاهههههههك  رفر ائلرين في،رأصهههههههل اران فيروفبإةرصلرأكث ر ولرر  سبايرفراههههههها رص  إرر هههههههار  نس رفر نررمرةكلرةينر فإربإرصقرل،ر

فرقن جرفرق بنرشههه فنررغاهههن  رفألص خك  رفر   سرةروأصهههل ارقسفة ارفرقاهههك خ رفر اهههن  رأمضهههلرصلرحثر رصلرفريسفيرفر اهههن  رأل ر نإران ونر
.ق  ارفراهههاارةرفألص خك  رمنرر  فير(42)سفيرفرإولرفرقن و  وأكث رقإرةر نىرةفارفرفراههه ااهههايرفألص خك  رمنرفر ف ي روأكث رما ن  رصلرج  عرق

صب قايرفألاههههههن  رفألص خك  رفرىران فيرمنرةي خ ررمق هرفرىرص فجق ارفرقن ارصؤحإةرف هر:ر))رأيربكسص ران فيرة اولرا اههههههانرصؤاههههههاهههههه ر اههههههك خ ر
رمنر نإريا ي رفرىرقا إةرمف  روةقن    روصههههههفاع  رر سمر رفألم ف ر فر إربرلرفرضهههههه ورخرل،روحفر رةا ي رفرىرفرقب فيرفي فرخ رفر  نسب ربإنث رجإفي

ر:ر))رأيران فيرةا ي رفرىرفرقب ةرمنرفألصسررفرنسجاهههههه   رو  ن ا يري فرةروةاهههههه رلرصثلرةن رفر ؤاههههههاهههههه ربسههههههسرةرمقار ر((روفاهههههه    رفر ي خ رقائ ي
اههه ر يرفر سف اروفر  قروشهههلكايرفراهههك رفر إنإروًر تا،رح ارالرةسجإرفالاهههفا ،روالرةسجإررإن ارقإرفيرااصههه رباي فرةروالر ف  رة    رة  ثلر  

.كايرفراهها ريق يإرأير(43)ررإن اراصكا   رر فارفرفي اههانفيررس ههعر  فصو ارفروإنإةرصس ههعرفر  برشرب قفلر لرأي رصاهها إةرأور  مراارجنر((
 رر ا،رأورأ رة إنإراههههسمر نرر ا،رمكا ار اههههل رفر اهههها إفيرةاههههنار    رفرقاههههك  ريوقن ارقسخ روةاهههه   عرفرسقس ر سجهرأ رة  كراقن  نرصقا

(رصلرصب قايرفألان  رفألص خك  رفر يإص ررإولرفرقارم،روحايريق لر%25ياكلرصار اب هر)ر1975فر ان    رفرقاك خ رفألص خك  رفرىران فيراف ر
،رمنرفرسقارفرف رحاير(44) لرحام رفر سارخلرفألا ىرمر ارةاق ائ رابر رمنرصوالرفرقإصايرفالا اارخ رةإمعرر مران فيرحاصلرروفةب مروة  

ف هرفين ف رسيريقا سيرصلر  و رصههعل ،روحا ارر  فيرص ار ر برسيرفرسهه  ا،رو اههل رفراي ر رلرفين ف ررلررمرةكلرقنرن رباههبرةي خ ررمق هر
لرفرساليايرفر   إةرفألص خك  روة سخ رج ا اروةفوخإ ر.و نىرفر ًمرصلرف إماعران فيرالا ر ف رفألان  رص(45)فرااارةرفرق فق  رفرىرص فجق ارفرقن ا

باألاهههههن  رفر إنث ،رما  ارفةو ار  سر فانرصهههههفا   ارفرقاهههههك خ ر فالر   تا،رمعقاصارمنرصف سهههههنرفراهههههلقرف ايرصاههههه وعررسهههههفا  رفر ائ فير
،روجانرمنرفالةااق  ر(46)رخبرفرافررلرفرساهه ررلفين ف   رباالشهه  فكرصعرشهه ح ر)ر سرث وبر(رفألص خك  ،روترئ رفرسههفا ايرفرقاههك خ رفين ف   رر إ

 ر))رأيرصههههفا  رفر ائ فيرفين ف   رتنربرسخ ررن سههههن  رفرسرف  ،رو نرفاراههههإرفر اج رفر ااهههه رفر  قني ربارإماعرفرسرفنر...رأيرمنر   رفر كسص
كايرفراهههههههههها رص  إرر ههههههههههار  نس ريق يإرأير(47)ررفين ف   رأيرةوقلرصلرصههههههههههفا  رفر ائ فيرفين ف   ربني ربرسخ رمنرة سخ رفالك اانرفرففةنر((

فالت  امربار ؤاههاهه رفرقاههك خ رو    اربكلرفرساههائلروةسمر رصاهه سىرص  رفررق ا فة ارو ههلار ارفركلارروصف  مرفالص  اافيروفر كااههبراهه وقن مر
 خك  رمنرفرثا نرصلرنإ  سير ظاصهروخياسيرفرىرجا لهر ههإرأ رة  كرشههقبنرصضهها رراههن  ه،روقالر  ففرفرسههإ رمنربإنثرصهه انررو خإةرأص

:ر))رأيرج اههههنرقا رر نىراهههه شرأ رصقار هههه ر فان  ررن،روا فارقا روير نىرصفعرفرفاسرفر ثر خلررن اههههاكلرمنران في،رالاهههه  ارر1975شههههلاطر
  روخإ مر.وأكإرفراهههها رأكث رصلرص ةربعيرياهههه سر رفراهههه حرصلرفرساليايرفر   إةرفألص خك(48)راورئ رفرفنلرياهههه ن سيرأوفص تمرصلراارجرفر إو ر((
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،روأيرقسةرج اهر))رةقا لر ا رأور ا خلرص ةرفريسةرفر نرحا اررإىرفرب خ ا ررلرنسصاير رو فان اي صاربرف اررج اهرأل هرن خإر فانران فيرقسخ راارج اي
لروخقإتمر))ر.رورمريكلريق   ر سجس رأ ر سعرصلرأ سفعرفر قار هههههههههه رر ك هراههههههههههسفنرصلررجالرفرإنلرأورصلرفرنرب فررر(49)ركا سفرمنرفر ف ي ر((

ربعيرتف رفر قار هههههه رحا ارةق لر)رة ارفألرضر(ر    نررغجفبنر((روأيرفراههههههقبرفين ف نريع ارمنر لربك هر)ربعمضههههههلربالر(رص فااهههههه اي
 إةروفراهفسفيرفر بي رحا ارةق طرياهياطرفرفظامرفرب نس رأل هررتلرصياررإرفرب  ر رإرفر  ب،رالاه  ارفرساليايرفر  ر1976وأ  ارصففر إفي ر امر

.رفق  بارفرسالياير1977فرىرفراههن  رفألص خك  ر امرر(51)ر(Jimmy Carter)فألص خك  رفر نرة ر رصسقا اربقإروصههسلرفر ئ سرج  نرحارة ر
رصلراب فئ ارر إرخبرفر ياةنرلرفي رحبر في ن ف ررلرفر   إةرفألص خك  ر نىرفر كسص رفين ف   رر معرحاانةروقإرفيرج اهههههه ارأيرة اههههههلرفرىرر  فير إ في

(رابر ر16.711بسفرنر)ر1975باراقلرةسفمإر نىران فيراههههف ر نىرفاهههه قإفمرفألاههههن  روفر يف  رفألص خك  روجقلرفين ف ررلرأكث راب ةروص ارة،رو
 :رر(51)أص خكنرمنرصق ننرفالا ساصاي،روخس ارفروإولرف ةنرذر 
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كايرتؤالنرفر اههههههههه اهههههههههارويرن   قسيرباص  اافير إنإة،رميإرحا ارروفةب مرةسههههههههه  رصلرفر رفف   رفين ف   ،روبن ارأ هههههههههقا رصارحايرياههههههههه ن هر
ا س  مرفرقاص،رم ري اك سيرأصامرفر  اكمرفين ف   رأورومشرفر سف رفر اههههههههه اهههههههههارويرفين ف رسي،روةسههههههههه  رر مربارق ن رفرسهههههههههعل ،روحايرر مرق

رفريا س   رفين ف   ،روا  اري اك سيرباهههههههبرفريسف رلرفألص خك  ،روحايرر مرصإفراههههههه مرفرقاصههههههه ،روبرسة مرفر  م  ،روصف ي  مرحا اراارجرر  في
ر إرج رحبر ة روحا ارص    رأصف اي .رمريكلرفين ف رسيرن ةابسيررسجس رتف رفأل إف رفركبر ةرصلرفر ا اارخلرفألص خكررلرمنر(52)وصا و رح  بائ اي

ررلر   تمرأل  مرحا سفريق يإويرأ  مريق اشههههههسير نىرأرافق مروأصسفر مروخع اههههههسيرب اةرص م  رمنرفرسقارفرف رحا ارأ إف رًر رقنرن رصلرفين ف 
وخض  رقامرصف مررنق لرمنرأكث رصلرص ف رركنرنسم ررقائن هرأباطرصا نفصايرفرع ارةع ارمنر رسيرالةير مرب رفرس لروالر   رفرا ان،ر

رفرىرفألب انرفر فق  رمنرر  فيررنل ثرمنرفري اص ر لربياياررقامر(53)فرقا   .ومنرفرسقارفرف رحايرف هرأ إف رصلرفين ف ررلرنفتبسيرنسص اي
لرفر اههه اهههارخلرفألص خكررلرحا ارر مرأاهههسفق مرفرقاصههه رفر نرئ ربارلضهههائعروفر عكساليرة حهرفألًف انرر عافو رفرىر سفئن مررًمرقففرةه،رماير سفئ

رصلروجس ر فاصهه ر وفراههكائ روفر اهه وبايرفألجفب  ،روةسهه  رتمربعاههقارررا سهه رور مرمر اراسههسصاي،روخيسمربارب عرمر ارأ فانرجنإة مراسماي
،روحا يربنمرأ ران ف نرأيرنإالرفرىرصإيرفر ا اارخلرفألص خكررل،رمنمريكلررهربشرمنران ف   ررمريا  عرفرااماكرفين ف نرأير)رنفحر مر(رأصف اي

ذر ،روأقسههههههههههههههىرصارحايرياقنهرتسرفرفظ رصلربقرإرفرىرأ سفررتف رفر إيرفر ضههههههههههههههانةرمنرفرسقارفرف ررمريكس سفرن   قسيربارك  بانرمنر رسة مر
.أثاررو هههههعر(54)فين ف ررلر نىربإروصهههههنرةي خ ر  نسصااهههههنر  فقنرفر   اةربارسههههه  ارأور رسيرًر تمرفرسفرئ رفركنا رصار إفرفألًف انرصل

باقلر سفصلرر\فر اهههههه اههههههارخلرفالص خكررلر سفصلرفالاهههههه  انرمنر اسسرفالن ف ررلر،رمكايرذر رأبإر سفصلرثسرة مر نىرفرفظامرفرب نس رفرف راههههههش
  فان  رواارج  رحايررنساليايرفر   إةرفالص خك  ر وررمر ا.

 1979الواليات املتحدة األمريكية يف إسقاط نظام حممد رضا بهلوي سنة الفصل الثاني دور 
أ ىرف إماعرفراهههها رص  إرر ههههار  نس ر  سرشهههه فنرفألاههههن  رواخا ةرفأل ااقرفرقاههههك  رفرىرآثاررفق سهههها ي راههههنب  رأرياربظ ر ار نىرفين ف ررلر

،رمنرفرسقارفرف رفا ف رًفىرفر لي ر فر ي ب رصلرفراا ،روحلاررفرضلاطروفر اؤوررل،روةففصلرذر رصعرفا ا فنرفرااا رفرفنلرحا سيرنف ف ويرمي في
،رفألص رفرف ر معرفراههها ر رلرفر رلروف ا ررنق امرب   يرصقرف ر هههإربق رفرظسفت ر(55)وفر شهههسةروفر  اهههسب  رمنرصااصهههلرفرإور رفر ق نا 

رةا  اههه  رراهههلرب ن ر نىرص  ك  رفر سف روفر واررفرفنلررمقسفرفر  ةل  ربارااههها روفألث فنرًر رفر اههه وع،رمقنىراهههبرلرفر ثالرأراهههلرف راههها رم قاي
رباراههههولر نىرث ا   رآال رصههههاببرص لر أاههههقاررفر سف رفر ففئ  ر))روفر اههههاشههههرلر إي نرفرضهههه ر ر((رح ارأاهههه اتمرفرفظام،روم  ههههارأبكاصاي
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ً فصاير نىرصئايرفر واررور(56)ة فوبارصار رلرفراههه  خلروفرث ثراهههفسفي جالرفأل  ال،رووج ارفر  مر نىرصئ روث ا رلرأرنر.روةمرم ضر
صلرصهههههه ارررجالرفأل  ال،رفألص رفرف ر معربار رئ رفرإ نسصااهههههه  رفرق فق  ررسصههههههنرصارحايريو  رمنرفراههههههارعرفين ف نربع هر))رب ن ر اههههههسفنر

رر يبلرأي ر  سةرصفاتضهههههههههههههه ررنفظامرفرب نس ر(( ساليايرفر   إةرفألص خك  رصلرا لربقث  ار.بار يا لرحا ارفر(57)رجقنارفرلاافررفين ف نرص رئاي
فرىر))ر ور ر سر اههههههههه  رةا يإرفرىرر1977ر–ر1976فرإ نسصااههههههههه  رمنران فيرة ابعرصارحايريو  رصلرة سرفير فان  ،روة سلران فيرمنراهههههههههف نر

منرفرثاصلروفرقاههه خلرصلرشهههلاطرر،رفألص رفرف ر معرفر ئ سرفألص خكنرج  نرحارة رأليرييسلررناههها (58)ررأباهههطرأ سفعرفر  خايروفرإي ي فر  ر((
:ر))راذفررمرن مرة ارلرو عربيسقرفي اايرمنران في،رواذفررمرن مرفربإنربا   ق ر  سرايوا ره كلرا اانرأكث رررب فر  روب خ ،رمايرر1977

باراههوفانرفراهه ااههررلرر.كا اراههوسيرفراهها رص  نئ (59)رفراهها راههس ررلريقإربااهه  ا  هرفال   ا ر نىرفرإ مرفر ا  روفرقاههك  رفألص خكنر((
  سرصئ رأرنراهههورلررمرةاهههولران فيرصف مراهههسىراهههلق رآال راهههورلررإىرصفظ  رفرقاسرفرإور  ،رمكايرصلرر1977فرفنلر ن ر إ تمرمنراهههف ر

فر ب قنرأيرةاهههههههههههلرصفظ  اربيسقرفي اهههههههههههايروفرقاسرفرإور  رب  ير هههههههههههإرفال   اكايرفر نرحا ارةو  رمنرفراهههههههههههوسيرتفاك،رو إيرتاةاير
رر يسقرفي اههههايرو إمرفب  فمرفر سفثرشرفرإور  ر((فر فظ  ا ،رص ار معرفراهههها روأا هرفر ؤفمر(61)ير))رايران فيروفبإةرصلرأكث ر ولرفرقارمرف   اكاي

((ررأش  ر  نس رالة امرفرساليايرفر   إةرفألص خك  ر إ مرتف رفر  ن رفرإور  ر إرفرفظامرفرب نس رو إوتار))روارن ررن إالرمنرشؤويرف ا خل
،روحايرذر رر رمقلر نىررنبرفر ئ سرحارة ربضههههههههههه ورةرار انر(61)ررص اور ر))رةاهههههههههههسخهرصهههههههههههسرةرفرفظامرفين ف نررإىرفر فظ ايرفرإور  ر((و

رصلرفر يسقرفر إ    .باولرص  إرر هههار  نس ر(62)فر قفنبرمنرفراهههوسيرفين ف   ،روار قراههه فحرفر ق ينرلرفراههه ااهههررلروصفارفين ف ررلرصفخإفي
ةق  لرفر  ن رفرإور  رفر نرشههههف  ار ههههإ رصفظ ايربيسقرفي اههههايرفألا ىر  سج هرصلرفر ئ سرفألص خكنرج  نرحارة ،رميامرفراهههها رمنرشههههلاطر

،رومنرآذفررصلرفراهههف ر ااههه اراههه اررنسهههنربرفألب  رفرإورنر فخارةرأبإرفراهههوسيرفين ف 357باصهههإفرر اسر لر)ر1977 راههه ااههه اي   ر(راهههورفاي
ررنفظامرفراههاتفاههاتن،روفاهه  عرفراهها ر ،رومنر  اههايراهه ارفرفظامرر  اصرلرأجا برب ضههسررص اك  رأبإر اهه رصقار ههاي ورؤخ رث ث رآال ر فخ ي
ر  ثلرصفظ  رفرسنربرفألب  روتسرياكسررهرصلراسنرفر قاصن روفر قفنبرفر نرن ق ضررهرفراوفانرفرا اارسيرمنران في،رمس إ رفراا ر   ارلر

رمنروفقعرفألص أو ههاعرفر .كايرتإ رفراهها رصلرورفنرتف رفيج فنفيرتسرص اور رفيي انررنسالياير(63)اههوسيرمنر    ،راالرأ هررمرياقلرشههرئاي
فر   إةرفألص خك  ربعير ظاصهر ظامر ي ي فرنروأ هرالرةسجإرصقار هههههههههههههه ربق ق  رره،روأكإرفراهههههههههههههها ررن ئ سرفألص خكنرج  نرحارة ربقإصارأكإررهر

 إ رحبر رصلرفين ف ررلريقا سيرفال هههه  ا روةواواربيسق مرفي اهههها   ر((،رو هههه ورةر))رأيرييسمرفراهههها ربا اربسفررجإ رصعررفألار ر))روجس 
ر(64)رفر قار ههههههه رفين ف   رباهههههههير ارفرإنفنرأوررجالرفر لي رفرساههههههه ىرصلرفرلاافررأورفرائ رفر ثيا ر(( ،راالرأيرفراههههههها رحايرنفك رذر روأكإرص فرفي

إمروجس رصقار هه ررفظاصه،روأ هري بشرفريا سير نىرحلرصلريق قه،روقالرفراهها رصهه فب ررو  نرحارة ر))را فنرالرفاهه   عررن ئ سرفألص خكنر 
ر أيرأقسمرباهههههننرصلرتففرفريبرلربار  إنإ،رمايروفجبنرتسرأيرأ فارفريسف رلرفين ف   رفر نرو هههههقارصلرأجلرص ارب رفراهههههرسع  رأليرمر ارا  في

ر نىران في،روتسرفرق  .بار يا لرباورارفر قار  رفين ف   رةافرإرفة اص ار(65)رر ر ااهرفرف رة ثنهر نىر نإفيرفرا قرفألواطرفألا ىر((ص ر اي
   ،رباراههههههههههههرسع  ،روراارأ ظاررفرساليايرفر   إةرفألص خك  ربقاصهههههههههههه روفر أ رفرقامرفرإورنربقاص رفرىرأ  ارقا رةر نىرفر عثر رمنرفألبإفثرفين ف

ررغو ههههاعرر1977فخ فيرمنربر(66)مع نلرفرق رفن رن ضهههه لرصار سهههههر:ر))ر ظ في   سةهررسبإةرفراسههههائلرفر قار هههه ررناهههها ،رمعصههههإررصفاههههسرفي
ف يرفرإفان  روفرقارج  رروف  اهههههههههههاررأ لانرفرو فئمرفر نرن ةكب ارفرفظامرفر اكمرمنرفر  املرفرإور  روفرسههههههههههه ام رفألجفب  ،رمايرفرا صههههههههههه رصؤفة  ر

ررلروفرواصقررلرمنرفرقارجروفرإفالروفالة ا فيرفياههههههههههه ص  رانف ارحا ا،ررن لا رةرباال  اا ههههههههههه ر ويراس ،ررن و قايرفرقن   روفرثياف  روفرسرف
،رمكايرذر رصإ اةرر  بن رجإنإةرصلرب اةرفر قار ههه رفين ف   ر هههإر ظامرفراههها .رأ رحاربكسص رفر ئ سرحارة ر(67)رروفً فامرتف رفرا صههه ر((

راههس فنرةف ظ رفرفظامرفرب نس ،ر وقإريضهه  رفرىرفاهه قإفمرفريسةرفر ا ر ر ههإرفر قار هه ،ررفر ر هه  ارفي فرةرفألص خك  ر نىرفراهها رأيرأياصاي
ركنرالرننوعرفرىرتففرفرق ار،رو ن هرفرنوسنرفرىرا ارفيرأا ىرصثلرة رر رفرسارفرفيرأورار قراههههه فحربق رفر قار هههههرلروفراههههه احررنسههههه نر

،روحايرف  يا رفي فرةر(68)ي  صررلروفرسههههههههههه اررلررم النربكرفئ مروصارفرىرذر با  يا ربق رص اراهههههههههههايرأاالمرفرفظامروماهههههههههههارفر والرأصامرف
،روا  ض  رفألص خك  ربعيرفا قإفمرفرقفن،رنسرإر فنرصضا ،روبار ارنرا ايإرفراا راصامرفرا   ةر نىرفراارعرفين ف ن،روقإريايإر  شهر  ائ اي
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.وبفانر نىرصي  حر(69)رتف رفر  سرفيرباراكلرفرف ريض لرصسار  ارمنران فير((رفرساليايرفر   إةرفألص خك  رمنرتف رفر ار رفرىر))رصسفج  
(روةقررلرةكفسق فرنرصثينرثيام ر1977ر–ر1965)ر(71)صلرفر ئ سرفألص خكنرج  نرحارة رقامرشهههههههههههههها ران فيرباقار روافرةرأصر رعلاسرتسخإف

،رصلرأجلرفص سهههاصر ي  رفراهههارعر(72)ر اكمرتسرج اهههرإرأصساًارفر(71)رأص خك  رحايرن أسرفروفاحرفألكث رررب فر  رصلربفبر)رراههه اارفر(
.رمرنفاعرفراههههها رة رر رفرسافرةربعا ىرألير(73)فين ف ن،رواشهههههقاررفر قار ههههه رفين ف   رأيرتفاكر   اصجراصههههه بنراههههه يسمربهرفر كسص رفين ف   

رفخارةرر(74)ن اههههلراههههار  رمنروفشههههف لرأر شههههر رافتإ رفر قار هههه رفرإنف  رأشهههه إر س تاروفا ف يرص ارب ا،رماق  حرج  نرحارة ر نىرفراهههها رأي
بهارخسرر ج  هاعربهارفع مرفرهإنفنرآيه رمرفرق رفنرمنرص هاوره رر ق  لربهإةرفر سة رمنران في،روصق مه رةسج هايرفرق رفنر  سرفر  ب،راالرأير

 ههههههه ر.أ ركرفر ئ سرفألص خكنرأيرفر قار(75)رفرق رفنررم رفالر يانر ففتإ روأ نلرأ هررلريقس رفرىران فير))رب ىرن  ر ر ظامرفر كمرمر ار((
هررمرييمرفرإنف  رفين ف   رقا رةرفرىرم ارصق ح راههه ااههه  رصعرفرفظامرفرب نس ،روأيرتففرفرفظامررلرياههه   عرأيرنسفجهرفراهههارعرفين ف نرفر ن  برأل 

بايصهه بايرفر  نسب رالاهه  ارمنرصوالربيسقرفي اههايروبإأيرصفظ ايربيسقرفي اههايروصفظ  رفرسههنربرفألب  رفرإور  رباههلرب ن ر ف ا ر
برلرفر قفنبرفرف رحايريو  رمنرفراوسيرفين ف   روأ إف رفر  ربرلروفرفنلرحا سفريي نسير فالرفر ق ي ي،رالا  ارمنراولر)رأيارلر(رفر تر 

.و فإصارفشههههههه إير  ن ايرفري عرفر نرحايرييسمر  ارفرفظامرفرب نس ررنبار(76)فرف ررمريكلرياههههههه ارألبإرصلرفر فظ ايرفرإور  ر إاسرهر  ائ اير
رصلروافر رصلرةق ضرب اة مررنق  رواسماي ةرفرقارج  رفألص خك  رصلرفألص خكررلر إمرفراهههههههههههههها رفرىرر  فيرأورفرىرفر إيرفين ف   رفألا ىراسماي

 .(77)ص اج   مرصلرفين ف ررلرفرفنلرحا سفري  نسيرفرساليايرفر   إةرفألص خك  رصاؤور  ر  مرفراا رص  إرر ار  نس روابيان رمنرفران  
فين ف   ررن فإنإربارفظامرفرب نس ،رم مقاربق رفراههقارفيرر-فين ف   روفرسهه رس   رر–باورارفر قار هه رفين ف   رفاهه   لرفرق قايرفألص خك  ر

منرفر ظات فيروفالب واجايرفر نرقا ة ارفر قار هههه رصلرقبرلر))رفر سيرألص خكار((ر))رياههههيطرفراهههها رفرسهههه رس نر((رو))رشهههها رص  ر((ر)رفراهههها ر
رصف مصر ))ررار(روصارفرىرذر رصلرشقارفيرةإرلر نىرصإىرفا  انرفين ف ررلرصلر  مرفي فرةرفألص خك  ررفظامرفراا روفرسقس رفرىرجا لهرف  يا في

.وصلرجا لهرباولرفراهههها رأيرنسبنررم فرةرفألص خك  رأ هرأمضههههلرباصنرر سههههار  ارمنر(78)أيرفراهههها رتسرأمضههههلر ههههاصلررغصلرمنران فير((
قرفألواههههطرو نر ارأيرةينرفرىرجا لهرمنرصسفج  رفر قار هههه رفرإنف  رفر نرةاههههقىرياههههياطر ظاصه،رمانرصيا ن رصعرابإىرفرو فئإرصف ي رفراهههه 

(رفألص خك  رأكإرفرقاتلرفرب نس رأيرصارةإ سرار هرفر قار  ر))رارؤ  رفرىرةيا مران فيروة سخن ارفرىر إةرج  سرخايرأوراق اع ايرا اا  ر(
ر:ر) رأتن  راهه فاو رباهه   رمنران فير((روأ هها روفاهه    رقائ ي )راذفرقضههنر نىرفرفظامرفر نكنروقاصارج  سرخ رفرق رفنرفياهه ص  رمايرب باي

 .(79)ر))رأيرذر رارؤ  رفرىرةيا مران فيرفرىرأربعرصفارش،روأيرفر ف ي رفر واورةرر ة ا رفراسمر نرا فظمرار هرر سلاراا  اران ف ا اير((
ساليايرفر   إةرفألص خك  راههه ينرفرىرجا لهرمنرص ف هرومنرصسفج  رفر ظات فيرفرو اتر خ رفر نررمقارشهههقارفيرااهههياطركايرفراههها ريق يإرأيرفر

واهههههههه  إثرصاريقفاروجس  رمنرر1953 ظاصه،روأ هرباضههههههههلرفرساليايرفر   إةرفألص خك  راهههههههه ق جرصلرتف رفألاص رح ارا جرصلرأبإفثراههههههههف ر
  ايرر سار  ارمنران فيروأيرايسرهر لرفرق شرارؤ  رفرىر  برتف رفر سارارأليرصسر  ررفران  رأليرفي فرةرفألص خك  رةقإ رأمضل

.كا ارفرلقث ر(81)ص ةلطربارإ مرفألص خكنرره،روأيرفألص خكررلرحا سفريق س هرفرضهههههههههسنرفألاضههههههههه رصعرحلرا سةهريق ستارمنرفر والرفرإفانن
فن فير لرحثب،روة معرفر يارخ ر لرصارةيسمربهرفر قار هههههههههههههه رفين ف   رصلر  ن ايرفرإ نسصااهههههههههههههه  رفألص خك  رة ابعر لرحثبرصارحايريو  رمنر

وةظات فيروفب واجاير إرفرفظامرفرب نس ،روةسققارأيرروسنرفراا رفرىرفرقفنروفرياسةر إرصقار  هرا يس تمرفرىرفا قإفمرفرقفنرفر ضا ر
ررن سفمي ر نىرأ ر،روأكإيرفرلقث رفألص خك (81)أليرفراهههها رأًنشرحلرص اور ررن سفررصق م  رأيرشهههها ران فيرن قلطرمنرق فرفةهروأ هرر سرصاهههه قإفي

ص نبرصلرص اربرفراقبرفرف ريقار ه،روأ هر))راس ريقاصلرفين ف ررلربسسرةرأاسأرصلرقبل،رورلريكسيرتفاكربلراالر  برنهر لرفران  ر
فر  ن رفي  ص  رفرإور  ر إرفراا ،رمبإأيرفيذف ايرفر  ب  رر.ةففصلرةإتسررفرس عرفرإفاننرمنران فيرصعرفش إف (82)ررأورفالق  الرفرإفاننر((

باههلرب ن را  ص  ر ههإرأاههارربرفراهها رفري ع  ر ههإرفر قار هه رفين ف   ،رمقنىراههبرلرفر ثالرالرفر سهه رأافيرترئ رفيذف  رفرب خ ا   رةفيعر
 نرفألص خك  رب ن ر ف ا ر ههههإرفر كمرفرب نس رو إةهر،رح ارشههههفارفرسهههه(83)  ا ايروا برفرق رفنربارن  رفرااراهههه  رأثفانروجس  رمنربارخس

رصلرأاسأرفر كامرفرإح اةسرخرلرمنرفرقارم .وبإأيرفرس نرفألص خك  رةن ينر فع مرفر قار  رفرإنف  رمنران فيروةفا رةس خ اةه،رمانر(84)وفبإفي
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ن ف نربارك اب روفر إنث،روفاه   عرأيرأمقلرذر رصلرصيا ن رأج ةهرصقهرصه  ا رأص خك  رقالرفرق رفنر))رايرصارأمقنهرتسرأ فنرأرشهإرفراهقبرفي
.روأكإرفرق رفنررسهههههههههههه  ا رأص خك  رأا ىربع هر))راذفررمرة مرفيراب ر(85)ربارخس،رح ارفاهههههههههههه   عرأيرأمقلرذر رصلرأ رصكايراارجران فير((

رربإفي رص بن رجإنإةر،رمك(86)باراهههههها ربارساههههههائلرفراههههههن   ،رما فنراههههههعوفمشر نىرفاهههههه قإفمرفراهههههه حراذفر  ارفرضهههههه ورةررفر ر(( ايرذر رانفف اي
رن سفج  ر رلرفر قار هه رفرإنف  رو ظامرص  إرر ههار  نس .باولرفراهها رفاهه اههارةرفر ئ سرفألص خكنرج  نرحارة رف  اريوبر ن هرأيرياقنهراافنر

بق ق  ر هههإ ،رورقلرصارصارحايريو  رمنر    رصلرأبإفثرة وهر  سرااهههياطر ظاصهرفراههه ااهههن،رالاههه  ارف هررمريكلريق   ر سجس رصقار ههه ر
قارهررو  نرحارة رار رصارحايرن فاا هرصلرأمكاررص فاقضههههههههههه ربسلرتففرفر س هههههههههههسع،رميإرذح رركارة رأيران فيرالرةسجإرمر ارصقار ههههههههههه ،روأير

))رفر قار ههههرلرتمرباف رصلرفراههههرس ررلرفرفنلرةإ   مربكسص رصساههههكس،روأيرفريسف رلرفر نراههههف ارمنران فيرصسهههه   رر كام  رفراههههرسع  ،روأير
صو  را  انرفألشههقاصرفر سقسمرلرباههببر اههاراة مرفراههرسع  ربي مرمنرأيرنإفمعر ف مرص امرب ثاب رةيإمرجست  رة  ا رفرإي ي فر  رفين ف   ر

.رمرةكلرةسهههههههههه خ ايرفراهههههههههها رص ف  رأليرفرس ههههههههههعرفرإفاننروفر   يرفي  ص  رمنرفرقارجرقسخ ،ررفر رحايرح ارقالر فهرأبإرأق بر(87)ر((
،رمسهههههه حرمنرأوفا ر  اههههههاير(88)ررفهر))رح لرميإر ينه،روح ار رشههههههق ر وارصلرفرسهههههه ع،روخفظ ربسرهرمنربر ةروف هههههه  فبر((فر ي برلرص

رصلر يسباير ور  رشههاصن رتإم اراقفاعر)رفرإور رفرر س ي ر(ربا  اررقإررأكب رصلرفر  و  رر1978 ))رأيران فيراهه ي عرفرفاطر لرااهه فئرلرجفنفي
،روتسر إمراجرر،(89)ررمنرفر ااو ايرصعرصس ر(( وحا ارةن رأولراشارةرةسإرر لرفراا ربسلراصكا   رة رر رفر سقنرفرف رفر فمربهررسخ ي

ر)رياهههه فئرلر(رفر نرحا ارة سههههلر نىر ا  ارصلران في،رأورص اور ر معرفرنسبنرفرسهههه رس نررنضهههه طر فرفاطرباراهههه ااهههه ،رص ارحايريقفنرة فن في
.وجانرصسقنرفراههههههههههههههها رصعرفر اههههههههههههههؤوررلرفرفا ررلرفين ف ررلرر ق شرأاص هرصعر(91)جا بران في نىرفرساليايرفر   إةرفألص خك  ررنسقس رفرىر

ا كسيرآا ر امرصلرة كمرفرا حايرفرفا   رفرقار   ربارفاطرفين ف ن،روا سلارر1978فرا حايرفرفا   رفيص خك  ،رميإرذح رر مرأير))ر امر
رصلرفربئ روب ىرفر و رفرووصهههسالير رصئ ربار ئ ر((فرفاطرفين ف نرف  إفنفي ،رمعثاررتففرفر سههه خارفراههه حاير(91)ررفرىرآا رفرق ن ايرفرفا   ران ف  اي

فرفا   رفألص خك  ر))رر  بن رجإنإةرصلرفرسهههههههههههههه فعرصعر ظامرص  إرر هههههههههههههههار  نس ر((ر نىربإرصارذح ةهرفرلقث رفرإ نسصااهههههههههههههه  رفرق فق  رمنر
.كايرفراهههههههههها ريق يإرأيرفرساليايرفر   إةرفألص خك  رالرة  حهرنسفجهرصسههههههههههر  ررسبإ ،روا  اراهههههههههه ينرفرىرجا لهرمنر لرفألو ههههههههههاعر(92)ر  في

رأيرفي فرةرفألص خك  ري كف ارفر قننر فهراذفرصارف هههه  ة ارفرظ و روصسههههار  اررفر ، رفر ضهههه  ب رفر نرةاهههه إتار    ،رورمرنإرك،راالرص عا في
ر(93)ر(W. Sullivan)رفيرفر سقنرفرإفاننروفر يارخ رفر نرحايرن مق ارفراههههههههار رفألص خكنرمنرر  فيرور مراههههههههسر اايروحايروفقعرفر الروة س

رف رةار رفرىرأيرالرابرلرأصامرفرساليايرفر   إةرفألص خك  راسىرفا  اررأبإرفر  خيرل،رماصارصاا إةرفراا رو   هرصلرا لرفرو ارفين ف نرف
خا ضرفألصلروفرفظامرمنرفراهههارعرفين ف نرأورفر فاهههرشرصعرفر قار ههه رفرإفان  روفالةااقرصق ا،رالاههه  ارفر قار ههه ر ن هرأيرنففلرفرىرفراهههارعرو

.جانيرةسجر ايرفر ئ سرفألص خكنرج  نرحارة رفرف رحايرن معرشهههههههههههههقارر))ربيسقرفي اهههههههههههههاير(94)رفرإنف  رفر نرتنرفر ؤث ةرمنرفألبإفثر((
  ورةرأيرةبن روافرةرفرقارج  رفراار رفألص خكنرمنرر  فيربض ورةرفرقنمربعير))رفراا رتسرفرسبرإروفر والرفرا اانرفر ا سحر((روتنرة ض لر

فريا رر نىرفب سفنرفرقاهههك خرلرصلرج  ،رو نىر ههه ايرفال  يالرفرىرفر  بن رفألا ىرصلرفر  رر رصلرا لرةاهههكرلربكسص ر اهههك خ رر سفج  ر
ر:ر))رأ فنرالرأ سهارباهإةربارقإولر لرأ رف ا احرصارحايريو  رمنران فيرصلرف ه  فبايرص سفصهن رصلرج   رأا ىر((روفاه    رحارة رصؤحإفي

.باولرفراههها رفرق لر فسههه   رج  نرحارة رمنرةاهههكرلربكسص ر اهههك خ رقا رةر نىرم ضرفألصلرمنرفرب  روقالرفراههها ر(95)ررةوا رفرق رفنر((
ر(رأرنر اهههك  روصلرانا مرأًنبرأ فانرفراهههقبرفين ف نر((711)ررسههه  ا رأص خك  ر))رالرأبإرياههه   عرفيراب ر ن،رذر رأل نرأبظىر إ م

،رركلرتف رفر كسص ررمرةاههه  عر1978،روباراقلرشهههكلرفراههها ربكسص ر  ئااههه رفرا خشرً مرر هههارأاتار رمنرفراههها سرصلرةاههه خلرفرثا نر(96)
فنلررلاههههههسفرفألكاايرمنربق رفر إي،رور  وفرم ضرترل رفرإور روفألصلرمنرفراههههههارعرفين ف نر لرفاهههههه قإصارفرقفنروفرياههههههسةرصعرفر  ظات خلرفر

ربقسههههههسصر(97)اشههههههقارفيرصقا ي ررفظامرفراهههههها  رجإفي .رمرة ا عرفي فرةرفألص خك  رمنرةاههههههكرلرفراهههههها ربكسص ر اههههههك خ رأليرفألار رحاير))رقنياي
((رح اروصاهرفر ئ سرحارة ررصا يبنهرفراقسن،رم سربائ رصار رلربكسص رف  يار  رأوربكسص ر اك خ رأورفر ف نر لرفر كمر  رقرإرأورش ط

ة وهر  سرفر سههههههههههقرإرر1978. إأيرفألو ههههههههههاعرمنران فيرأوفا ر امر(98)منرتف رفر  بن رفر ارخق  رفر  ج رصلرفر ارخ رفين ف نرفر قاصهههههههههه 
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،رالاهه  ارأيرفر ظات فيرفي ر نىرفراهه   ةر نىرفرس ههعرفرإفاننروحا رفرس ههعريانارصلرنإيهرحن اي ن ف   رفر نرحا اروفرقفن،رورمريقإرفراهها رقا رفي
تارةيس تارفر ؤاا رفرإنف  رحا ارة معرشقارفيرصلرقبرلر))رفر سيررناا ر((رو))رأا جرأن ارفألص خكنر((رو))رفراا رفرس رس نرفرق رلر((روًر 

.كايرفراههها ريق يإرأيرفرساليايرفر   إةرفألص خك  ر(99)صلرفراهههقارفيرفر نرحا ارةإرلر نىرفاههه  انرفين ف ررلرصلرفألو هههاعرفر نرحا سفريقا س  ا
روحايرتففرفراههقسرري ثلرق  رفر  ورروفرقفو   ررإيه،رأل هررمريق  رأيرفرإولرفركب ىرال رب اج رفرىربيان رمنرفراههن  رواههس ررلرة  حهروبرإفي

سار  ارصعربيان رمنرفر كم.رةااوةاروج  رن   اراسىرصسار  ا،روأ  ار نىرفا قإف ررن قننر لرأ رباكمر ح اةسر رصا بإراذفرةقار ارص
رمريقإرر ظ رفي فرةرفألص خك  رمنرفرفظ رفرىرفألاص رفين ف   رصار رلر  مر ظامرفراا روفيبيانر ن هروصار رلرفر قننر لر ظامرمااإرووجهرحارا

،روأيرفأل سهههههاررفريا مرفر ضههههها ررناههههها رقإر ن رأوجه،رميإرحا اروج  ر ظ ر صاههههه اهههههاررفألصلرفريسصنراب رفرسر  خ فاهههههكنرفال   ا ر ن هرص كفاي
(Zbugniew Brzezinki)(111)ة  ثلرمنر  ورةرفيبيانر نىر ظامرفراا رو   ه،رأصارواخ رفرقارج  راان وسرما سرر(C. R. Vance)ر

واخ رفرقارج  رفألص خك  رميإرحايررأيهر إمر  مر ظامرفراهههههههها رأل هروصههههههههلرفرىرأ نىرص فبلرفال   لروفراههههههههيسط،روحايريق يإرأيرتففرر(111)
،رو نىرفرساليايرفر   إةرفألص خك  رأيرةل ثر لر إفئلررنفظامرفرب نس ،رو نلرما سررأيهربعيرفراههها رة فجعر لر ور  رمنرفرفظامرالريسههه إرحثر في

رمنرفالاههه  فة  رحار اي و  رفألص خك  ،روأيراهههنسح اةه،رالاههه  ارمنرصس هههسعرفرفاطروق قهر لرااههه فئرلروص اراههه هرفري ع  رةوا رشهههعلهرجقنهروج اي
ر(112) ظ رفر أ رفرقامرفرقار نروفر  نن .أكإرحلاررفر اههههؤوررلرفألص خكررلرأيرفر  فقرفرإفاننروفرف رةونىرمنرصههههاس رفرو ارالرياهههه ارأ إفي

أ ر ورررهربعيرياهههههههه مرمنرأ ر وررر  اي ر ظامرماقإرركلرصيسصاةه،ررفر رم لرفرق عرفال   ا ر نىرفرو ارمنرفرق امرررنو اربعيرياهههههههه مرمن
ر نىرةفارفرص  نلاة ا، رفر ررمرربارإماعر لرفرفظامرأورفرق امربا ي بر اههك  ريقإمرصسههارارفرساليايرفر   إةرفألص خك  رفر نررمريقإرفراهها رقا رفي

رواقاص ر ظامرجإنإررسهههههههههههههارارفالاههههههههههههه  فة و  رفألص خك  يكلررإىرفي فرةرفأل .رورقلرصارذح  ر ائبرفر ئ سر(113)ص خك  رمك ةرفر إالر اهههههههههههههك خاي
بسلر إمرق امربكسص رحارة رر(H. kissing)ر(114)منرر  ر نىر يإرفرإح سررتف  رح اههههههههههههههفو ر(W. Mondel)فألص خكنروفر  رصس إنلر

رمنرفر  رإفيرنف ظ راهههههيسرهر رإرفر قار ههههه رفرإنف  ،رميالرصس إنلر:ر))رأ هرصلرفر ضههههه  رفر اكر رباريإرةربارإماعر لر ظامرفراههههها روة حهروبرإفي
ر:ر))رحا ار  نىرفر  امظ ر نىربكسص رفاهه بإف ي رصك وت رصلرفراههقبرفين ف نر لرر خشرفاهه ق الرفري عروفريسةرفرقاههك خ ر((روفاهه    رقائ ي

.كايرفراار ر(115)رلرفألا سلرفراا سرب ىرن إ رفرقن جروخليىرفراا ر نىرح ا هر؟ر((تفاكرثسرةر فان  ،رصارفرف ر ا   عرأير ق نه؟ر  ا
فألص خكنرور مراههسر اايريك  رفراهها رص  إرر ههار  نس روخق يإرأيرص ا رةهررناههن  رصاههعر روقارر سراالرباههببرفألبإفثرفر  اههار  رفر نرحا ار

،روحايرشاتإرع اير نىرصارحايريو  رصلرق عرو فنرص ا طرةق  لرفراارعرفين ف نروايسطرفرقا فير لرفر ئايرصلرفرض ايارفين ف ررلرنسص اي
رصلرأيريو رذر رفرس راسماي رمنرأيرة إالر    رمنرفألبإفثرفين ف   ر اك خاي اليايرصلرقبلرفراا ر إرفر قار  رفين ف   ،ررفر ررمريكلررفالاي

منرفر   إةرفألص خك  رفرىربار رشهههههبر  ربارسرر رفرار فاص  ،روحايررأيهرصعررأ رواخ راارجر هراهههههان وسرما سرفرف رأ ركرأيرفر  رر رباصهههههلر
.أ رحارا فرةرفر ئ سر(116)ان فيرالرص ار ،رفألص رفرف رالربظ هرفرلقثايرفرإ نسصاا  رفرقاصن رمنرر  فيروبض ف ارفرلقث رفرإ نسصاا  رفرق فق  

،روأيراههههيسطرص  إرر ههههارشهههها رب  ن،ررفر ر نر ارفةقاذرفيج فنفيرفر اص رر  اي رأرو فحرج  نرحارة رأير ظامرفراهههها رالري كفهرفرليانررسخ ي
ا رفر  ايارفألص خكررلرمنران فيرقبلرأيري ار مر يابرفر قار  رفين ف   ،رمعو فيرفرقارج  رفألص خك  ررااارة ارمنرر  فير  ا رلرا وجرفأل

رصلرص اج   ارصلرقبلرفر  ظات خلرفرفنلري  نسفرفرساليايرفر    إةروفرقسفئلرفألص خك  رصلرر  فيرباههههههههههببرفألو ههههههههههاعرفرإفان  رفر  ااق  رواسماي
ر:ر))رايرأص خكار(117)فألص خك  رصاههؤور  ر  مرفراهها روفاهه   فر رمنرفراههن   ،رالاهه  ارأيرفرق رفنرااربرفين ف ررلرصلرصفاا رمنربارخسرقائ ي

فر نرأ هه ارص  يف رصلراههيسطرفراهها ،رروعيرفرىرأاههارربرجإنإةرم ارتنرةإ مرفر كسص رفرقاههك خ رفر نر رف ارفراهها راههاع  رفر ااعر نىرتففر
 .(119).رو  ارفرق رفنرفروفس روفرضلاطرفين ف ررلرفرىرة كروبإفة مرفرقاك خ روفالر  اقربارثسرةرفين ف   رب ىرااياطرفراا (118)رمر((فرفظا

،ررفر رحا اروج  ر ظ رفرقارج  رفألص خك  رتسر روباةاي رص اهههسصاي أصهههل ارفرساليايرفر   إةرفألص خك  ر نىرييرلربعيراهههيسطرفراههها رأصهههلارأص في
،ررفر ررمرةكلر(111)رر)رأيرةليىرفر ؤاهههههاههههه رفرقاهههههك خ راهههههن   رأصامر واحرفرثسرةرفين ف   رفر نرباةارب كمرفر اهههههعر رفر  اهههههسص ر(( ههههه ورةر)

ر(Robert Huyser)فرساليايرفر   إةر نىرفا قإف فيرةواا رب ياةنر ارر  اي ر ظامرآنلررنايسط،رمعومإيرفرىران فيرفروف فلرروب يرتانفرر
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ورنبارصفهرفالر يانرباريا ةرفرقاك خرلرفين ف ررلرواالارتمربض ورةرر1979 ائبرفريائإرفرقامررنيسفيرفألص خك  رمنرأوربارمنر إفي رحا سيرفرثا نر
،روبرلرفر قار هههههه رفين ف   ،رو إمرفر إالرف  ارةاهههههه إ رف رب  رصلرفرليانر نىرفر  ا رمنرفرسهههههه فعرفر سجس ر رلرفراهههههها رفرف ررمرنن شربهرار قاي

أبإفثر اصههها ،روفر ااعر نىرفر ؤاهههاهههايرفرقاهههك خ روفر فاهههكيرفر  ب  ،رو ههه ورةراقفاعرفريا ةرفرقاهههك خرلر  عصرلرفاههه ي فررفرب  ربقإرربرلر
ر(111)فراهههههها رص  إرر ههههههار  نس ر ر فان اي .و نىرصارنبإورأيرفرساليايرفر   إةرفألص خك  رق ريررمعرنإتار لر ظامرفراهههههها رفرف رأصههههههلارصك وتاي

رأيرصسار  ارحا ارص    رصلرقبلرفر ؤاا رفرقاك خ رفين ف   رربرل رفي اانرواا ً ف  ارصلروجس  ،روحا ارصي فق رة اصاي ،روفا فافيرأ رج اي
ررسارار ظامرفراا رنفمر لرصسقنرأنإنسرسجنري فق ارصلرفر إالرمنرفراؤويرفرإفان  رين  فيروفر ان ارفألص خكن،رورمريكلر إمرةإان ار اك خاي

،رفر نرقإصارآال رفرضههه اياروحا ار نىرفاههه قإف رر يإيمر(112)ة ج  رر سقنر  فً اةنرصسهههن نرن ةكفر نىرم مروفققنررنثسرةرفين ف   رركفه
آال رأا ىرصلرأجلرااههههياطر ظامرفراهههها رفرف رميإرحلرفر  قاو رلرصقهرومنرصيإص  مرفرساليايرفر   إةرفألص خك  .روركنريسههههلاراههههيسطرفراهههها ر

ررنبهارفرسال يايرفر   هإةرفألص خك ه رصفههرص ها رةران في،رومنرفرسقارفرف رحايرف ههرفرقهاتلرفرب نس ريق يهإرأيرفي فرةرفألص خك ه راهههههههههههههه يسمرب   هاي
 فإصارأافبارفرإح سررص  إرصسإقر لرفر كمروأ ا يرفراا رفرىرفران  رر  كمر يب ارر1953با ي بر اك  ررسار هرح اربإثرمنراف ر

رر(راههههههههههف رص سفصههههههههههن ،رركلرذر ررم26) يكلررأ را فرةرفر ئ سرج  نرحارة ،روا  اراههههههههههقىرفألار رفرىرأبقا  ر لرفراههههههههههن  رأل هررمريقإرص ئ اي
رصلر فاصهه ر هه ايرفر سههارارفألص خك  رمنرصف ي رفراهه قرفألواههطر(( ،روذر رتسر نإيرفراهه ااهه ر(113)رر اهه  فة و  رفألص خك  ر))رو فسهه في

ر(114)ريإرفراهههههها رأيراصهههههه فررفرساليايرفر   إةرفألص خك  ر نىرا وجهرصلران فيرصعراوج هفألص خك  رفر نرر سرر ارصههههههإنشر فئم.ربار يا لرف  
إالركايريا  إ رفر ااعر نىرب اة  اروق امرفي فرةرفألص خك  ربار فارشرصعرفريا ةرفرقاك خرلرر اظرفألصلروفالا ي فررمنران فير لرر خشرفر 

رصلرت ففررمري إث،رميالر))راذفرحا ارفرساليايرفر   إةرفألص خك  رالرةعبهراذفرة سراران فيرفرقاههههههك  رمنرفرب  ،رركفهرأ ركربقإربرلرأيرشههههههرئاي
.ياهههههنطررفارفر ئ سرفألص خكنرفألاهههههبشر(115)رفرىرج  سرخ رااههههه ص  رأورفرىر ور رصارحاههههه  ،رمن اذفرأًاص رأ ار إمعر    رفرىرب برأتن  ر((

ر:ر))ر فإصارقا نارفراا ررخ اار ر  كاسيرمنرصفح فةهرفرضسنر نىرصارآلرار هرصسر رف راا رو وررفرساليايرفر   إةرفألص خك  رمنراايارهرقائ ي
ً ورقار رس هربارإصسعر...روف    رفراههههها رأ هرالري كلرأيريقانر ااههههههرصلرر1979منرفر كاههههه  رمنرة ساراهههههف ر بقإرفيراب ربهربعشههههه  ،رأ

ثفانرص ف هر((روخ ىرفراههها رباهههل ارذح رفر ئ سرفألص خكنر))رأيرفرق عرفرق ع،روقالرأ هريوإرصهههقسب رمنرم مراههه ااههه رفرساليايرفر   إةر  س رأ
رًر ربااهههههمر((راافنرصارحايريو  رمنران فيرمنرفراهههههفسفيرفألار  رص    في ةرصلرفراا حرر سرتسر إمرةعنرإرفرساليايرفر   إةرره،ر لروقسم ارصسقااي

رصلرأقسىربك ه،روخاهههههه    ر  كاههههههسيرمنرصق ضرةير  هرراهههههه ااهههههه ر    رفرقارج  رةوا ر ر:ر))رريإرميإيرفرساليايرفر   إةرصههههههإيياي فراهههههها رقائ ي
. لرفراا رص  إر(116)ررأصإقائ ارمنرصف ي ربار  رفر او روفر ااا  ر   اجرمر ارفرىرأصإقانريكس سيرب ثاب ر فاص رفا ي فررقسخ رمر ار((

يايرفر   إةرفألص خك  ،روقالررف كاهسير:ر))را  ررسرر هار  نس رن   ربااه   فررأيراهببراهيسرهرتسروجس رفر ئ سرج  نرحارة رمنربكمرفرسال
رمنرفر كمرر اراهههههههي ارأ ار لر  شهههههههنر(( ةفااهههههههىرفراههههههها رأيرأ إما هر  سرةاهههههههن اران في،روأ ااقهرفألصسفلرفر ائن ر نىرر(117)ركفارصسجس في

فراهههقسهههنرره،روفاههه قإفصهرفرقفنررصؤاهههاههه هرفرقاهههك خ ،روة سخلر    رفرىرة اههها  ر هههق  رصلرفألاهههن  رفر كإاههه ،روربطرقا ةرفرو اربارسالن
صف  ،روفرياسةروفراإةروفر ا خإر إرفين ف ررل،رو إمرفالر اايرفرىرص ارب مرفر ا و  ،روفال   ا ر نىرفر ا اارخلرفألص خكررلرو نىرأج فةهرفأل

،رموانراهههيسرهر لرفرق شر   و ررب ع  رراههه ااههه هرفالاههه بإف ي رفرإح اةسرخ ،رواهههع هرأليريكسير ))رشههه رنرفر ف ي ر((رورًب هرمنررمرةاإ ر اقاي
 فانراصب فرسرخ رص  فص  رفألر ف ر نىرباهههابررما رشهههعله،رماهههيطر لر  شههههرًر رصعاهههس ر ن ه،رورمرنفر رفين ف رسيرفرإصسعر نىرص ا رةهر

ثالربقإرةي  قهران في،ر لرأ  مرب  سفرة اثرنهرمنرشهههسفرعرفر إيرفر ئ اههه رمنران في،ر))روشههه عرحلرص ظات ر نىرفر سهههسلر نىرق ق رصلرفر  
،راذرحا سفرياقنسيرذر رباههقا ةربار  ر(( رجإفي ر(118)ررر   اظر  ارحفح ىرراههيسطرفرق وشر ح اةسرخ رمنرفر ارخ رفر قاصهه ،روحايرفر فظ رصق ااي

 .(119)وخنقفسير))رأص خكارفر نرحا اراببرصسائبرفرب  ر((ر نىربإرف  يا تم
 اخلامتة :
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 رنارفر قنسصايرفر نرور يرمنرفرل ثرأيرص  إرر هههههههههههار  نس ررمرياههههههههههه اإرصلرةو ب روفرإ رمنرفر كمر فإصار فر هرفريسىرفألجفب  ،ر  خ ا  ار
رصاهههههه بإفير ر ح اةسرخاي رمر ارب ىروماةهرأل هرحايرباك اي رباولروفالة ا رفراههههههسمر نروةمر   هرفرىرجفخ ةرمنرجفسبرأم خق ارر يضههههههنربق  رب اةهرصف  اي

ر   ا ر نىرأر ا  ارفرفااخ رحيسةرثارث ررن سفا  ر رلر  خ ا  اروفراههسمرا.راههاررص  إرر ههار  نس ر نىر  جراههناهرورمرن  مرباههعله،روف هه  إ فال
ورحفرفت  اصهر نىرفر ؤاههههاهههه رفرقاههههك خ روفألج فةرفألصف  رورمرياهههه فإرفرىرفيرف ةرفرسرف  ،رورمرنبفنرصؤاههههاههههاير ي ي فر  رشههههقب  رقا رةر نىر

 ظاصهرأيامروأثفانرفألاصايروفر  لرفر نرقإري  ر  ا،روةافلرمنر  مرفر ؤاهههههاههههه رفرقاهههههك خ روةاهههههن   ارباههههه ىرأ سفعرفألاهههههن  رفر   سرة،رب اي ر
وصهههه  رفألصسفلرفر ائن ر نر ا،روف  يإرف  اراهههه    هرصلرفر   كرفرو اتر  ر ههههإ ،روأيرفرساليايرفر   إةرفألص خك  راهههه ينرفرىرجا لهروةإ مر

اههه   رمنرفر كمرأرسلرصإةرص كف روركفهررمرنإركربعيرفي فرةرفألص خك  رن   اربارإرج رفألاهههاسرصسهههار  ا،رورإن ارفالاههه قإف ر ظاصهروةوقنهري
ر قننر لرأق برفر ي برلرر اراذفرصارةقار ههههههههههههههارصسههههههههههههههار  ارصقه.رأيرفال   ا ر نىرفريسىرفرقارج  رمنرب اي رأ ر ظامرو إمرفر حسيرفرىر

فبإةرصلرأكث رأا انرفر كامرفرإح اةسرخرلرمنرفرقارمرأليرفر اكمرفرف رنبفنرصؤاااةهروبفا رفر     روخق  إر نىرببرفيرف ةرفرسرف  رفرإفان  رو
شههههههعلهرره،رالرةاهههههه   عرفريسىرفرقارج  رأيرة   هرفرىرصارالر  اي ،رفألص رفرف ررمريعاف ررناهههههها رص  إرر ههههههار  نس رمنر ظ رف  لار .رح ارأير

ااههههرمنرفالت  امرب ؤاهههاههه هرفألثر ة،رفر ؤاهههاههه رفرقاهههك خ رفين ف   ،رف  يإرأيرتف رفر ؤاهههاههه روأج فةهرفألصف  رص  إرر هههار  نس رفرف رفج إر 
الا  ار)رفرااماكر(را ينرفرىرجا لهرمنرفأليامرفر ارك رفر نرقإري  ر  ا،رباببرصارقإصهرريا ة ارصلرفص  اافيروروفةبر ق  ،روصاراسسهر

هرورمرنإركرأيرتف رفر ؤاهههههههههههاههههههههههه روأج فةهرفألصف  رقإرةقفرهروة  حهرنسفجهرصسهههههههههههر  ررسبإ ،ربقإرأيرقاصارر ارصلرصلار رحبر ةرصلرصرفف   ر ور 
  ،رفرساليايرفر   إةرفألص خك  ر  سج هرقا ة اررقإمرفرففولرفرىرفراهههههههههههههارعروفرليانر نىرفر  ا رمنرفألبإفثرفر نرحا ارةيس تارفر قار ههههههههههههه رفرإنف

 نس رمنرأوفا رأياصه،رم  سلر ظاصهرفرىرجث رتاصإةروورق رصر  روصههها  راهههس فنرمنرأباهههانروة سرارفرىرأ هههقنربني رمنرجاهههمرفرفظامرفرب
ًسبرف ه،روةيارقار فر ارخ ،رماههههههههههيطرًر رصعاههههههههههس ر ن هربقإرأيرةقنىر فهرج اهههههههههههروفرساليايرفر   إةرفألص خك  رفر نر إيروجس  رًر رص 

قارمرصلرأيرفرساليايرفر   إةرفألص خك  رر سرر ارصهههههإنشر فئمروالر إورفاههههه  فة ور  ارصعربيان رمنرفراهههههن  ،روذر ر رسريوبرأيريع هربكامرفر
  فئمروا  ارر ارصسارار فئ  .ر

 املصادر
 أواًل: الوثائق العراقية غري املنشورة

 وثائق وزارة اخلارجية العراقية-
فرق فق  رمنرفركسخارفرىروافرةرفرقارج  رح ابرمنرفراههههههههههههههاارةرر27/11،رفر ننررقمر1971صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ،رصناايراههههههههههههههف ر .1

 .1972/رحا سيرفرثا نر2منرر1/19فرق فق  رفر  قمر
فرقارج  رر،رح ابرصلرفراههههههههههههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرة22/11،رفر ننررقمر1973صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ،رصناايراههههههههههههههف ر .2

 .22/12/1973منرر32فرق فق  ررقمرص
،رةي خ رفراههههههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  رفرق فق  ر23/2،رفر ننررقمرر1975صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ،رصناايراههههههههف ر .3

 .25/11/1975/سرمنر53رقمر
،رح ابرصلرفراهههههههههههههام ةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر17/12،رفر ننررقمرر1976صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ،رصناايراهههههههههههههف ر .4

 .1976/رآب/رر31/رسرمنر335فرق فق  ررقمر
،رح ابرصلرفراهههههههههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  رر16/12،رفر ننررقمر1976صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ر،رصناايراهههههههههههف ر .5

 .1976/رفننسل/28/سرمنر311فرق فق  ررقمر
،رح ابرصلرفراههههههههههههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر21/11،رفر ننررقمر1976وافرةرفرقارج  رفرق فق  ،رصناايراههههههههههههههف ررصنااي .6

 .29/12/1976/رسرمنر1223فرق فق  ررقمر
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،رح ابرصلرفراهههههههههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر26/13،رفر ننررقمرر1978صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ر،رصناايراهههههههههههف ر .7
 .1978/ر  ااي/رر28/سرمنر1211فرق فق  ررقمر

اههههههههههههههاارةرفرق فقنرمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر،رح ابرصلرفر27/33،رفر ننررقمر1978صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ،رصناايراههههههههههههههف ر .8
 .1978ةا خلرفالولرر6فرق فقنرمنر

ر،رح ابرصلرفراهههههههههام ةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  211/12،رفر ننررقمر1978صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ر،رصناايراهههههههههف ر .9
 .1978ةا خلرفرثا نرر11/رسرمنر224فرق فق  ررقمر

،رح ابرصلرفراهههههههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر311/11،رفر ننررقمر1979صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ر،رصناايراهههههههههف ر .11
 .1979 سيرفرثا نرحار2/سرمنر231فرق فق  ررقمر

،رح ابرصلرفراهههههههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر315/21،رفر ننررقمر1978صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ر،رصناايراهههههههههف ر .11
 .1979حا سيرفرثا نرر12/سرمنر422فرق فق  ررقمر

،رح ابرصلرفراهههههههههههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر33/12،رفر ننررقمر1979صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ر،رصناايراهههههههههههههف ر .12
 1979حا سيرفرثا نرر25نر/سرم72فرق فق  ررقمر

 ثانياً: الوثائق االمريكية المنشورة

 وثائق وزارة الخارجية االمريكية -

1. Foreign Relofions of Vol.XI, 1968-1970, From : Washington, to: Iran, 22/3/1968. 

2. F.R.U.S., Vol.XI, 1973-1975, From: Washington, To: Tehrain, 25/12/1973. 

3. F.R.U.S., Vol.XI, 1974-1975, From:Embassy of Iran,To: Washington, 30/10/1975. 

4. F.R.U.S., Vol.XI, 1976-1978, From The Embassy in Iran, To : Washington, 25/3/1977 

5. F.R.U.S., Vol.XI, 1976-1978, From: Washington, To:The Embassy in Iran, 22/61977. 

6. F.R.U.S., Vol.XI, 1977-1978, From: Washington, To: Iran, 22/91977. 

7. F.R.U.S., Vol.XI, 1977-1978, From: W. Sullivan, To: Washington, 29/7/1978. 

8. F.R.U.S., Vol.XI, 1977-1978, From: Washington, To: Iran, 8/10/1978. 

9. F.R.U.S., Vol.XI, 1978-1978, From: Iran, To: Washington,  14/11/1978. 

10. F.R.U.S., Vol.XI, 1977-1978, From: Iran, To: Washington,  15/11/1978. 

11. F.R.U.S., Vol.XI, 1978-1979, From: Washington,To: Iran,  30/1/1979. 

 ثالثًا: المصادر العربية والمعربة
 .1984رف  فه مر يارإ،رفراا رمنرفر فاىرب ىروماةه،رة ج  :رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رب إف ر، .1
 .1991أب إر بإرفرك خمر،رصبإأرفنف  اور رو ولرفرا قرفألواطر،ر  ،ر .2
 .1984ص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رب إف ،ررأ ور رجسيروفنلر،رفر ان ارمنرصف ي رفرقن جرفرق بن،رة ج  : .3
 .1984أ ور ر ساص اير،رايسطرفراا روةافمرفر ؤاا رفرإنف  ررنان  ،رة ج  :رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رب إف ر،ر .4
 .1984،رة ج  :رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رب إف ،ر2أ و إرا  فه   اي،رأن فير رلرثسرةرلر،رج .5
 .1984،رب إف ،ر2(ر،رة ج  :رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رج12 ج  ،رفرقإ ر)ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر،فألصلرمنرفرقن جر،رانان رح برص  .6
 .1979أصرلرعلاسرراسل،رفر قاويرفالا قلار ر رلرفالج فةرفالصف  رفر  ب  روفن ف هر،ر  ،ر .7
 .1991آيرالصب سير،رفر  اةرمنرفن فيرأباير  إرفراا رص  إرر ار  نس ،رة ج  :رأصرلرعلاسر،ر  ر،ر .8
 .2116فررفر ك  ر،ررفإي،رب ىرنسصفار،رة ج  :ر ر1789أو و،رافوة ،ررؤاانرفرساليايرفر   إةرفالص خك  رصففر .9
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 .1984  تايرجااف نر،رفن فير سارفالا ق اررفالص خكن،رة ج  :رص حفرفرل سثروفر قنسصاير،رب إ ،ر .11
 .1984ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر،رفر لع  رفرفنن  ررنفظامرفرب نس ،رة ج  :رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رب إف ،ر .11
 .2118،ر ر وي،ر1ةسمرشر نسخ ،رفرسجرفرمنرار ةرفألصامرفرق رفن،رج .12
 .1984ةسمرأرث ر،رة اا  رفالا ن روصرفف  ايرفرإماعرمنرفرا قرفألواطر،رة ج  :رص حفرفرل سثروفر قنسصاير،رب إف ،ر .13
 .1989 رفن فيرفرا اانرفرقاص ،رة ج  :راارمرصاكسر،رصفظ  رفال  مرفالا صن،رر  في،رج لرفرإنلرفر إ ن،رةارخ .14
،ر(ر46فر  برفر ق ق  ،رصفح فيررخ اههههار ر  كاههههسي،رة ج  :رص حفر رفاههههايرفرقن جرفرق بنربواصق رفرلسهههه ة،رفراههههناههههن رفرقاصهههه ررقمر) .15

 .1981فرلس ة،
 .2113،رر  فير،ر5ب رإرفال سار ،ربإنثرفال   قر،ر ظ ةرفرىرفر  اةرفرقن   روفرا اا  رر صامرفرق رفنرفر فبل،رط .16
 .1998فركقبن،رفرق قايرفرثياف  ر رلرفرساليايرفر   إةرفالص خك  رو ولرفرا قرفألواط،رقب صر،راارإر .17
 .1991اارإرص  إربالر،را اا رفرساليايرفر   إةرفالص خك  رةوا رفرقن جرفرق بن،ر  ،ر .18
 .1981(ر،ررفإي،ر17انرلرصاباروآا وير،رصسفايرفريسىرفرقاك خ رمنرفرقارمر"ر رفاايرفا  فة و  |ر)رصون ر(ر،رفرقإ ر) .19
ً فتام،روتمرفريسةر،رة ج  :رص حفرفرل .21  ،رب إف ر،ر .ي.3 سثروفر قنسصاي،رجروب ير
 .1984روج ارأوملر،رفن فير سارفالصب فيار  رفالص خك  رمنرفرا قرفألواط،رة ج  :رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رب إف ،ر .21
 .1983اان وسرما س،رصفح فيرا ارفيرصعل ،رربفاي،ر .22
 .1981،ر فررف لررشإررن لا  روفرفا ،ر ر وي،ر1979-1916صلرفرثسرةرفرإا سرخ رب ىرفرثسرةرفالا ص  ررر لرصوفوب،رفن في .23
 .1995،ر  ر،ر1979-1953علاسرر  ف ن،رفألبففبرفرا اا  رمنرفن فير .24
 .1991علاسرفروا   ،رصسقنرفرساليايرفر   إةرفالص خك  رصلرفر سجهرفراسمر نر  سرفن في،ر  ر،ر .25
 .1991 بإرفر ب لرفر  خينر،رفرفاطرفرق بنرمنراإص رفالصب خار  ر،ر  ر،ر .26
 .1991 بإرفريا ررص  إرم  نر،رفرس فعرفرإورنروف قكاااةهر نىرفرس ف ايرفالقن    ر،رب إف ،ر .27
 .1979رساليايرفر   إةرفالص خك  ،ر  ،ر بإمرعلاس،رفرق قايرفر ان    ر رلرفن فيروف .28
 .1999 بإمرعلاس،رصقار رفر  برفرلار ةر نىرفرقارمرفرثارثر،ر  ر،ر .29
 .1991ايروصفاسرفيرآي رمرفرق رفن،ر  ،ر ننرفصا ا ن،را بروب ا  .31
 .1994مؤف رش ابر،رة سررفالا  فة و  رفالص خك  رمنرفرقن جرفرق بن،رصك ل رم  فو ر،رفر فاص ر،ر .31
 .1979م خإرتسررإف ر،رصيإصايرمنرفرثسرةرفالن ف   ر،رة ج  :رصس اىرح حسرن،ر فررف لرانإوير ر وي،ر .32
 .1991م خإرجسرجر،رفالا  فة و  رفالص خك  رةوا رفن فير،ر  ر،ر .33
 م خإويرتسخإفر،رايسطرفراا ر،رة ج  :رأب إر بإرفريا ررفرااذرن،رفريات ة،ر .ي. .34
 .1983ص  إروصانرأ سرص نن،ر ررلرفراقس ايرفالن ف   رفر قاص ة،رفرلس ة،ر .35
 .1986ص  إربافرلره كل،رصناايرفراسخسر،رب برفرث ثرلراف ر،رص حفرفالت فمررن  ج  روفرفا ر،رفريات ة،ر .36
 .1985بر  ضسي،ر ر وي،رصفح فيرج  نرحارة ،رة جك :رشبر .37
 .1984ص حفرفرل سثروفر  نسصاير،ر ررلرفراقس ايرفالن ف   رفر قاص ة،رب إف ،ر .38
 .1983إنلر نىرفران  رمنرفن فير،رة ج  :رص حفرفرل سثروفر قنسصاير،رب إف ر،رصفسسررم تف ر،رح لرفا سرىررجالرفر .39
 ظامرش ف نر،رأص خك اروفر  بر،رفرا اا رفالص خك  رمنرفرسرلرفرق بنرمنرفري يرفرقا خلر،رصؤاا ررخاضر وربرفر خسررنفا ،ررفإي،ر .41

1991. 
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 .2116(ر،ر فررفرقنسمرفرق ب  ر،ر ر وي،ر1977-1965 ع مرجاامرص  إ،رفن فيرمنر  إرأصر رعلاسرتسخإفر)ر .41
فيرمنرفرقسهههههههههسررفريإي  روفرساههههههههه ىروفر إنث ر،رة ج  :رأب إرباهههههههههرلرفر قرفنر،ر فولررنفاههههههههه روفر  ج  رتسصارحاةساخاير،رفرا سر،رفن  .42

 .2114وفر ساخع،ر ر وي،ر
 .1984ة سررةوارةرفرا حرواب فن رمنرفرا قرفالواطر،رة ج  :رص حفرفرل سثروفر قنسصاير،رب إف ،ررتسصسمسة  ر، .43
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 خامسًا: الرسائل واالطاريح اجلامعية
،رراههار رصاجاهه ر رًر رصفاههسرةر،ر1981ما سرو ور رفراهه ااههنرمنرفرساليايرفر   إةرفالص خك  رب ىر امرر رخإروفبإر ننرشهه خل،راههان وس .1

،ر1979-1963.رافقرح   رفرقا إ ،رفر  سرفيرفراهههههههههه ااهههههههههه  رفرإفان  رمنرفن فير2121كن  رفر  ب  ررنقنسمرفال اهههههههههها   ر،رجاصق رةك خار،ر
 .2115فر  فثرفرقن نررنإرفاايرفرقن ا،رب إف ر،رفر وب ر ح سرف رًر رصفاسرة،رصق إرفر ارخ رفرق بنرو

(ر،رفر وب ر ح سرف رًر ر1977-1969ا مرما لرباسيرفر اقس  ،رتف  رح افو رو ور رمنرا اا رفال ا احرفالص خكنر نىرفرسرلر) .2
 .2112،ررصفاسرة،رحن  رفال فبر،رجاصق رب إف 

،رراهههههار رصاجر ر رًر رصفاهههههسرةر،رحن  رفر ةب  ر،رر1963اهههههن لر بإرفرولاررجقا ،رجسيرأ رحفرإ راهههههر ةهرواههههه ااههههه هرفرإفان  رب ىر امر .3
 .2113جاصق رفريا ا  ،ر

،رراهههههار رصاجاههههه ر رًر ر1981-1973شههههه  انرصاهههههلاربكهرفر ا  ،رفرفاطرفرق بنرفرقن ونرو ور رمنراههههه ااههههه رفرساليايرفر   إةرفالص خك  ر .4
 .2113صفاسرةر،رحن  رفر  ب  ررنبفاير،رجاصق رفريا ا  ،ر

مر بإرفر اههههرلرفرلارم،ر وررفرب ر ايرفالن ف نر)فر ونس(رمنرفر  اةرفراهههه ااهههه  رفالن ف   ،رفر وب ر ح سرف رًر رصفاههههسرةر،رصق إرفر ارخ ر سهههها .5
 .2116فرق بنروفر  فثرفرقن نررنإرفاايرفرقن ار،رب إف ،ر
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،رفر وب ر ح سرف رًر رصفاسرةر،ر1979-1978 ا  رفر ا إف ن،ر وررفر قار  رفالن ف   رمنرفاياطرص  إرر ار  نس رص  س ر بإمرب .6
 .2115صق إرفر ارخ رفرق بنروفر  فثرفرقن نررنإرفاايرفرقن ا،رب إف ر،ر

(ر1981-1977اههها إ ،راخ رفرسر  وفاهههكنرو ور رمنرراهههمرفراههه ااههه رفرقارج  رفالص خك  رةوا رفراههه قرفالواهههطر)صر  ررا  ر بإرفر اهههلرفر .7
ر،رراار رصاجا ر رًر رصفاسرةر،رح  رفال فب،رفرواصق رفر ا فس خ ر،ر  .2121فم ا ا ايروفن فيرا  سذجاي

 ًا: البحوث والدراسات العلمية العربيةسادس
 .1983(ر،رفرلس ة،ر13روب يرحسبالر،را ااايرفرساليايرفر   إةرمنرفرقن جرفرق بنر"ر رفاايرا اا  "ر)صون (ر،رفرقإ ر) .1
ورارقرص إ رعلاسرفروبسر ر،را اا رفرساليايرفر   إةرفالص خك  رةوا رحسرخارفروفسب  رمنر  إرفر ئ سررخ اار ررمؤف ررارقرحا مرفرق رإ  .2

 .2119جاصق ربا لر،رر–(ر،رحن  رفر  ب  ر9(ر،رفر ونإر)1"رص حفربا لررنإرفاايرفال اا   "ر)صون (ر،رفرقإ ر)ر1974-1969  كاسير
(ر،ر1،رة ج  :رتاشههههههههههههههمرحارعرالام،ر"رفرقن جرفرق بن"ر)صون (ر،رفرقإ ر)ر1926-1921ت انسيرحاةساباير،رفالةواتايرفرسرف  رمنرفن فير .3

 .1984(ر،رفرلس ة،ر16فر ونإر)
 الدراسات العلمية االجنبية سابعًا : البحوث و

1.  E. Abrahamian , The Political Challenge, Merip Report, Vol. 8, No.6, New York, July, August, 1978. 

2. Invedtigation Report of Centerl Intelligence agency about Middle Eastm Report No.3, Document No. 

8, Recent Tendsin Iram- ab Arms Procrement , From: C.I.A, To: The President of V.S.A, May, 1972. 

 ثامنًا: الجرائد العربية 
 .1978  اايرر5"رفرا اا "ر)ج خإة(ر،رفركسخار،ر .1
 .2113ةا خلرفالولرر24(ر،ر4166"فرساط"ر)رج خإة(ر،رفرل  خلر،رفرقإ ر) .2
 .1978فك سب ،رر21(ر،ر3271"فرسرل"ر)ج خإة(ر،رفركسخا،رفرقإ ر) .3

 االيرانية تاسعًا: الجرائد
 .1977آذفررر22"رفر  اي"ر)ج خإة(ر،رر  فير،ر .1
 .1977آبرر11"فر  اي"ر)ج خإة(ر،ر .2

: الجرائد االمريكية  عاشراً
1. News Week, 31/3/1978. 

2. The New York Tmes, 5/3/1975. 

3. The New York Times, 24/3/1978. 

4. The New York Times, 27/4/1978. 

5. The New York Times, 20/7/1978. 

6. The New York Times2/11/1978. 

7. The New York Times13/11/1978. 

8. “ Washington Post” 3/2/1975. 

9. “ Washington Post”1/5/1978. 
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نفظ ر لرفرقإوفيرفرث ثنر نىرصسههههه ر:رص  إرباهههههفرلره كل،رصناايرفراهههههسخس،رب برفرث ثرلراهههههف ،رص حفرفألت فمررن  ج  روفرفاههههه ،رر (1)

رلرفرق بنرمنرفري يرفرقاههه خل،رصؤاهههاههه ررخاضر؛ر ظامرشههه ف ن،رأص خكاروفرق بر:رفراههه ااههه رفألص خك  رمنرفرس31ر–ر21،رص1986فريات ة،ر
 .ر151ر–ر141،رص1991 وربرفر خسررنفا ،ررفإي،ر

فر  برفرلار ةرفص  حرشاعرفا قإفصهرمنرفرق قايرفرإور  رفر قاص ةررسصنربار رفرس فعروفر سة روفر فامسرفر نرحا ار رلرفرساليايرر (2)
رقارمرفرىر،روحايرصلرصظات رتف رفر  برفرلار ةرتسرف ياهههههههههههههامرف1991ب ىرر1947فر   إةرفألص خك  روفالة ا رفراهههههههههههههسمر نرا لرفر إةرصلر

صقاهههههك خلرأبإت ارشهههههرس نرن ف  هرفالة ا رفراهههههسمر نروف ا ررأاههههه ارنرررب فرنرة ف  هرفرساليايرفر   إةرفألص خك  .ررن اسهههههرلر ف ارن فجعر:ر
Albert Ford, the Cold War, New York, 1995, Pp.22-33; 

 .ر81ر–ر71،رص1999مرعلاس،رصقار رفر  برفرلار ةر نىرفرقارمرفرثارث،ر  ،رر بإ 
ر  ةل ر)ررسفنر(روتسرفرف رقا رجرسشرفر ر1891فر ئ سرفألص خكنرفر فبعروفرث ثرلررنساليايرفر   إةرفألص خك  .رورإراههف رر (3) ناانرحاير ههاب اي

ررنساليايرفر   إةرفألص خك  راهههف ر .رحاير1961،روجإ رف  قابهرب ىراهههف ر1953ر   سهههاررمنرفر  برفرقار   رفرثا   .رةسرىرصفسهههلهررئ اهههاي
.ر فهرنفظ ر:ر بإرفرستابرفرك ارنر1964صلرأشههههإرفر قار ههههرلرر ة ا رفراههههسمر ن،روحا ارفر  برفرلار ةرمنرأوج ارأباير  إ .رةسمنراههههف ر

ب ىرنسصفا،رر1789؛رأو ورافوة ،ررؤاهههانروفرساليايرفر   إةرفألص خك  رصففر111،رص1974  ،رفر ساهههس  رفراههه ااههه  ،ر ر وي،روحاصلراتر
 .ر243-235،رص2116ة ج  ر:ر فررفر ك  ،ررفإي،ر

 .ر34،رص1994مؤف رش اب،رة سررفالا  فة و  رفألص خك  رمنرفرقن جرفرق بن،رصك ل رمق فو ،رفر فاص ،رر (4)
 .ر151ر–ر151،رص9911،ر  ،رفرا قرفألواطأب إر بإرفرك خم،رصبإأرأنف  اوررو ولرر (5)
 .ر336-335،رص1979ف   ،رة ج  ر:رصس اىرح حسةن،ر فررف لرانإوي،ر ر وي،رم خإرتسررإف ،رصيإصايرمنرفرثسرةرفين ر (6)
 .ر178،رص1979،ر  ،روفرساليايرفر   إةرفألص خك   بإرمرعلاس،رفرق قايرفر ان    ر رلران فيرر (7)
 .ر54ر–ر53،رص1998ص خك  رو ولرفرا قرفألواط،رقب ص،رباةمرفركقبن،رفرق قايرفرثياف  ر رلرفرساليايرفر   إةرفألر (8)
 .ر89ر–ر88،رص1979أصرلرعلاسرراسل،رفر قاويرفالا قلار ر رلرفألج فةرفألصف  رفر  ب  روان في،ر  ،رر (9)
  Washington, 1980, P.86. –D. R. Tahtinen, American policy towards Iran 1953 ,1963ر (11)
 .N keddie, The Foreign policy of United States, New York, 1990, P.122ر (11)
  New York, 1990, P.153. –Michael khare, Iran in 1953 ,1979ر (12)
.ررحفرمنرا فرةهر1961فر   إةرفألص خك  رمنرفرقاهههههههه خلرصلرحا سيرفرثا نر،روتسرفر ئ سرفرقاصسروفرث ثسيررنسالياير1917ورإراههههههههف رر (13)

منرصإنف ر فالسر سالي رةكاههاس.ررن ااصههرلر فهرن فجعر:راهه لر بإرر1963ةاهه خلرفرثا نرر22 نىرا فرةرفرق قايرصعرفراههسمرا.رفً رلرمنر
جاصق رفريا اهه  ،رر–اهه ر رًر رصفاههسرة،رحن  رفر  ب  ر،رراههار رصاج1963فرولاررجقا ،رجسيرأ رحفرإ ،راههر ةهرواهه ااهه رفرإفان  رب ىر امر

 ؛ر2113
M. E. Meagher and L. D. Gregg, John F. kenned : A Biogaphy Biograpgy, Great Britan, 2011, PP.30-

37. 
 ؛52مؤف رش اب،رفر سإررفراا ش،رصر (14)

G. Richard, The Foreign Policy of United States, New York, 1991, P.70. 
 August 1978, New York,  –E. Abrahamian, The political Challenge, Merip Report, Vol.8, No.6, Julyر (15)

P.3. 
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،رراههههار رصاجاهههه ر ر1981ر–ر1973لاربكهرفرفخا  ،رفرفاطرفرق بنرفرقن ونرو ور رمنراهههه ااهههه رفرساليايرفر   إةرفألص خك  رشهههه  انرصاههههر (16)

 .ر27،رص2113جاصق رفريا ا  ،رر–ًر رصفاسرة،رحن  رفر  ب  ررنبفاير
 .ر81-81،رص1991قن جرفرق بن،ر  ،راارإرص  إربال،را اا رفرساليايرفر   إةرفألص خك  رةوا رفرر (17)
،ر1983(،رفرلسهه ة،ر13 ااههايرفرساليايرفر   إةرمنرفرقن جرفرق بن،ر))ر رفاههايراهه ااهه  ر((ر)صون (،رفرقإ ر)نفظ ر:رروب يرحسبال،راههر (18)

 .ر75ر–ر74ص
 .11،رص1991علاسرفروا   ،رصسقنرفرساليايرفر   إةرفالص خك  رمنرفر سجهرفراسمر نر  سرفن فير،ر  ،رر (19)
فاههه ثفرار  ايرصلرذر ،ربرثربيرار  خ ا  ارصاهههؤور ر لرةإرخبرقسفيرفراهههن ف ،رصيا لربيائ ارمنرفريا إةرفروسخ رفر سجس ةرمنرجفخ ةرر (21)

 فر امر نىرصضرشرت صف.رنفظ ر:رر)رصسر ةر(رذفيرفر سقعرفالا  فة ون
C. Melhem, The Foreign policy of Great Briten towards Gulf 1968 – 1970, New York, 1991, PP.121 – 

122. 
 From : Washington, To : Iran, 22/3/1968,  –Foreign Relations of United States, Vol.XI, 1968 ,1970ر (21)

P.44. 
كنرننعلارفرإوررفرف رحا ارةيسمربهر  خ ا  ارمنر هه ايرأصلرفرقن جرفرق بنرييسههإر  ارفال   ا ر نىران فيروفر  نك رفرق ب  رفراههقس ي ررر (22)

وب اي رر قرفر سفصهههه يرفر اهههه ق ن رصلرفرإولرفر أاهههه ار  ،رالاهههه  ارمنرصضههههرشرت صف،رو هههه ايرفرسصههههسلرفرىرفر سهههها ررفرفا   ربعاههههقارر
 صفاال رفرىرفرساليايرفر   إةروبناائ ارفألوربررلروفر اباي.رنفظ ر:ر

M. K. Edward, The Persian Gulf in 1968 – 1973, New York, 1975, P.153. 
 .C. Jimrny, The Foreign policy of United States, Washington, 1991, P.88ر (23)
  New York, 1999, P.181. –Quoted in : S. Canby, The Gulf in 1968 ,1991ر (24)
 .M. K. Edward, Op. Cit., P.155ر (25)
،ر27/11،رفر ننررقمر1971ق فق  ،رصناايراهههههف ررن اسهههههرلر لرفر فورفين ف نررنوفررفرق ب  رفرث ثرن فجعر:رصناايروافرةرفرقارج  رفرر (26)

 .17،رفرسث ي ررقمر1972/رحا سيرفرثا نر/ر2منرر1/19ك ابرصلرفرااارةرفرق فق  رمنرفركسخارفرىروافرةرفرقارج  رفرق فق  رفر  قمر
 .S. Canby, Op. Cit., P.190ر (27)
رر1937.رأك لر رفاههههه هرمنرحن  رفر يسقراهههههف ر1913ورإرمنرحار اسر  اراهههههف رر (28)   لرمنراهههههن رفر  اصاةرمنر رسخسرك.رةمرف  قابهررئ اهههههاي

ر سهههلارفر ئ سرفراهههابعروفرث ثرلررنساليايرفر   إةرفألص خك  .رشههه إر  إ رفر  برصعرمر فام،رواهههقىرر1969رنساليايرفر   إةرفألص خك  راهههف ر
رباهههبب ا،رةسمنراهههف ر1974ي  ائ ارةق ضرر اههه يار رباهههببرمضههه   ر)روفة ًرار(راهههف ررجاتإفير .رنفظ ر:رمؤف ر1994،رم  كرصفسهههلهر  ائ اي

رارقرحا مرفرق رإ رورارقرص إ رعلاسرفروبسر ،راهههههههههه ااهههههههههه رفرساليايرفر   إةرفألص خك  رةوا رحسرخارفروفسب  رمنر  إرفر ئ سررخ اههههههههههار ر
،ر2119جاصق ربا ل،رر–(،رحن  رفر  ب  ر9(،رفر ونإر)1فربا لررنإرفاههههههايرفي اهههههها   ر((ر)صون (،رفرقإ ر)،ر))رص ح1974ر–ر1969  كاههههههسير

 .ر344ص
،روبسلر نىرفروفا  رفألص خك  راف ر1938منرأر ا  ارصلرأصسلرن س ي .رذتبرفرىرفرساليايرفر   إةراف رر1923أياررر27ورإرمنرر (29)

ررغصلرفريسصنرمنر  إررخ اهههار ر  كاهههسير1948 ررنقارج  ررناهههفسفيرر1969.رةمرةقررفهرصاههه اهههارفي .ررن اسهههرلر فهر1976ر–ر1973ثمرواخ في
(،رار وب ر1977ر–ر1969 اهههقس  ،رتف  رح اهههفو رو ور رمنراههه ااههه رفال ا احرفألص خكنر نىرفرسهههرلر)ن فجعر:راههه مرما هههلرباهههسيرفر

 .2112حن  رف  فب،رجاصق رب إف ،ر ح سرف رًر رصفاسرة،ر
 .E. David, "Uinted States policy towards the Persian Gulf", " Current History", February 1975, P.73ر (31)
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ً فتام،روتمرفريسة،رة ج  ر:رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رجر (31)  .ر191ر–ر189،رب إف ،ر .ي،رص3روب ير
 .C. Shahram, Security in the Persian Gulf, the Role outside powers, London, 1982, P.13ر (32)
  P.44.1979, New York, 1990,  –K. Edward, Iran in 1970ر (33)
 Intelligence agency about Middle East, Report No.3, Document No.8, Investigation Report of centrelر (34)

Recent Tendsin Irain-an Arms procurement, From : C. I. A., To : The president of U. S. A., May 1972. 
ارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر،رح ابرصلرفراههههههههها22/11،رفر ننررقمر1973صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ،رصناايراهههههههههف ررر (35)

 .ر122،رفرسث ي ررقمر22/12/1973منرر23فرق فق  ررقمرص/
ر–ر122،رص1984،رة ج  ر:رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رب إف ،رفراهه قرفألواههطروج ارأومل،ران فير سههارفيصب خار  رفألص خك  رمنرر (36)

 .ر123
  From : Washington, To : Tehrain, 25/12/ 1973. –F. R. U. S., Vol.XI, 1973 ,1975ر (37)
ررلررفر رااضهههههههارا  اج ارباورارفرساليايرفر   إةرفألص خك  ربقإرب برةاههههههه خلرفالب ااعرب قفو اة ارفرفا   ررفااههههههه اروابناائ ارفألوربر (38)

وف   إير نىر اطرفرقن جرفرق بنرو هههههه ايروصههههههسلرفرىرأاههههههسفق ا.رنفظ ر:ر بإرفر ب لرفر  خين،رفرفاطرفرق بنرمنراإص رفيصب خار  ،ر  ،ر
 .ر133ر–ر132،رص1991

 .ر211،رص1984:رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،ب إف ،رأ وفر رجسيروفنل،رفر ان ارمنرصف ي رفرقن جرفرق بن،رة ج  رر (39)
ر–ر153،رص1981(،ررفإي،ر17وآا وي،رصسفاخلرفريسىرفرقاههك خ رمنرفرقارم،ر))ر رفاههايرفاهه  فة و  ر((ر)صون (،رفرقإ ر)رانرلرصههابار (41)

 .ر154
 .ر93،رص1984ةسمرآرث ،رة اا  رفألان  روصرفف  ايرفرإماعرمنرفرا قرفألواط،رة ج  ر:رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رب إف ،رر (41)
 arms Transfer, Virginia, 1977, P.17. S. T. Shafgat, Politcal and Strafegic Foundition of Internationalر (42)
  ,.From : The Embassy of Iran, To : Washington; 30/10/1975. –Vol.XI, 1974 F. R. U. S ,1975ر (43)
 .ر182ر–ر181،رص1991نفظ ر:ر بإرفريا ررص  إرم  ن،رفرس فعرفرإورنروف قكاااةهر نىرفرس ف ايرفألقن    ،رب إف ،رر (44)
،رةي خ رصلرفراههههههههههههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر23/2،رفر ننررقمر1975صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ،رصناايراههههههههههههههف رر (45)

 .ر188،رفرسث ي ررقمر25/11/1975/سرمنر53فرق فق  ررقمر
ر–ر257،رص1984،رب إف ،ر2(،رة ج  ر:رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رج12))رفألصلرمنرفرقن جر((،راههههههناههههههن رح برص  ج  ،رفرقإ ر)ر (46)

 .ر258
ر لر:رروجفررأومل،رفر سإررفراا ش،رصر (47)  .ر125 ي ي
 .Washington Post " , 3/2/1975 "ر (48)
 .New York Times, 5/3/1975ر (49)
.رمنرصإنف ر نر  رمنروالي رجسرج ارفألص خك  روتسرفر ئ سرفر ااهههههههعروفرث ثسيررنساليايرفر   إةرفألص خك  ر1924ورإرمنرفألولرصلرة سارر (51)

رمنرصونسرفراههههرسيرفألص خكنراههههف ر ررسالي رجسرجرفا،رةسرىرفر كمرمنر1966ر–ر1962أ  قبر ضههههسفي ر اصاي حا سيرفرثا نرر2،روأصههههلارباك اي
 .ررن اسرلر فهرن فجعر:ر1981وبينرمنرصفسلهرب ىراف رر1977

R. Balmer, Jimmy Carter, pubished by Basic Book, New York, 2014, PP.20-22. 
ر لر:رتسصسمسة  ،رة سررةوارةرفراهههههههههههه حرواب فن رمنرر (51) ،ر1984،رة ج  ر:رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رب إف ،رفراهههههههههههه قرفألواههههههههههههط ي ي

 .ر123ر–ر122ص
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،رح ابرصلرفراهههههههههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر16/12مر،رفر ننررق1976صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ،رصناايراهههههههههههف رر (52)

 .ر166،رفرسث ي ررقمر1976/رأننسلر/28/سرمنر311فرق فق  ررقمر
 .ر93،رص1991آيرالصب سي،رفر  اةرمنران فيرأباير  إرفراا رص  إرر ار  نس ،رة ج  ر:رأصرلرعلاس،ر  ،رر (53)
،رح ابرصلرفراهههههههههههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر17/12،رفر ننررقمر1976صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  رصناايراهههههههههههههف رر (54)

 .ر188،رفرسث ي ررقمر1976/رآبر/31/سرمنر335فرق فق  ،ررقمر
،ر فررف لررشهههإررن لا  روفرفاههه ،ر ر وي،ر1979ر–ر1916نفظ ر:رر لرصوفوب،ران فيرصلرفرثسرةرفرإاههه سرخ رب ىرفرثسرةرفياههه ص  رر (55)

 .ر399،رص1981
 .ر114ر–ر113،رص1984 فتايرجااف ن،رفر لع  رفرفنن  ررنفظامرفرب نس ،رة ج  ر:رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رب إف ،رر (56)
،رح ابرصلرفراهههههههههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر21/11،رفر ننررقمر1976صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ،رصناايراهههههههههههف رر (57)

 .ر218،رفرسث ي ررقمر29/12/1976/رسرمنر1223فرق فق  ررقمر
  From : The Embassy in Iran, To : Washington, 2/3/1977. –F. R. U. S., Vol.XI, 1976 ,1978ر (58)
ر لر:ررافقرح   ربارلرفرقا إ ،رفر  سرفيرفرا اا  رفرإفان  رمنران فيرر (59) ،رار وب ر ح سرف رًر رصفاسرة،رصق إر1979ر–ر1963 ي ي

 .ر122ر–ر121،رص2115فر ارخ رفرق بنروفر  فثرفرقن نررنإرفاايرفرقن ا،رب إف ،ر
ر–ر313،رص1989اارمرصاكسر،رصفظ  رفي  مرفيا صن،رر  في،رج لرفرإنلرفر إ ن،رةارخ ران فيرفرا اانرفر قاص ،رة ج  ر:رر (61)

 .ر314
 .ر1977/رآذفرر/22))رفر  اير((ر)رج خإةر(،ر  في،رر (61)
 .ر162ر–ر161،رص1983نفظ ر:رف  فه   ايرص  إربافرلره كل،رصإفمعرآي رم،ر ر وي،رر (62)
 .ر761،رص1984،رة ج  ر:رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رب إف ،ر2أرو إفرف  فه   اي،ران فير رلرثسرةرل،رجر (63)
  .F. R. U. S., Vol.XI,1976-1978From : Washington, To : The Eambssy in Iran, 22/6/1977ر (64)
 .ر141،رص1985صفح فيرج  نرحارة ،رة ج  رشبربر  ضسي،ر ر وي،رر (65)
.روفرإ رصس اىرفر ساس رووفرإةهرتاج راس ااو ،رةسمنروفرإ روتسرص ر رفرال.ر رسرفرق رفنرمنر1912ورإرمنرصإنف را رلراف رر (66)

ر ك لرةقن  ه،رثمرفر  شربار ساةرفرقن   رر1919 اةهر نىرنإرصو س  رصلرفرقن انرورجالرفر ساةرفرقن   ،راهههههام رفرىر)رآرفكر(راهههههف رصي بلرب
،روصلر1964،روةمر   هرفرىرة ح اراف ر1963منرأبإفثرفرقاصسر ا رصلرا  ف راف رر1963منرقمرفر يإا .ر الرفرق لرفرا اانراف ر

.ر1979.رأاهسرفرو  سرخ رفياه ص  رفين ف   رمنرشهلاطر1979–1978رثسرةرفين ف   رفر نرقا تارصلربارخسراهف رثمرفرىرفرق فقرب ىرق امرف
؛ر115–111،رص1984.ررن فخإرن فجعر:رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،ر ررلرفراهههههههقسههههههه ايرفين ف   رفر قاصههههههه ة،رب إف ،ر1989ةسمنراهههههههف ر

 .ر19،رص2118،ر ر وي،ر1ةسمرشر نسخ ،رفرسجرفرمنرار ةرفيصامرفرق رفن،رج
 .ر44–43،رص1991صي لسرصل:ر ننرأصا ا ن،را بروب ا ايروصفاسرفيرآي رمرفرق رفن،ر  ،رر (67)
 .ر153ر–ر152،رص1984 فتايرجااف ن،ران فير سارفالا ق اررفألص خكن،رة ج  ر:رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رب إف ،رر (68)
  From : Washington, To : Iran, 22/9/1977. –F. R. U. S., Vol.XI, 1977 ,1978ر (69)
را  اههه  رمنر ر وي.رو فإصاربسهههلر نىرشههه ا ةرفرثا سخ رمر ارذتبروأك لر رفاههه هرمنرصإراههه ر)رر اههه هر(رفر1919ورإرمنرر  فيراهههف رر (71)

فرىر نو كارر  سهههلر نىرشههه ا ةرفرلكارسرخسسروفر اجاههه ر رتفاك،رثمراهههام رفرىرم  اهههارم سهههلر نىرشههه ا ةرفرإح سرف رصلرجاصق رفراهههسربسي.ر
ررنسارفنراهههههف ر1948رخسراهههههف رشههههه لر إةرصفاصهههههبروافرخ رصثلروافرةرفر ار  روفرقارج  ،رو  لرمنرفراهههههاارةرفين ف   رمنربا ،روأصهههههلاررئ اهههههاي
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ر–ر1965.ررن اسههههههههرلر فهرن فجعر:ر ع مرجااههههههههمرص  إ،ران فيرمنر  إرأصر رعلاسرتسخإفر)1977،روبينرمنرصفسههههههههلهرب ىراههههههههف ر1965
 .ر112–115،رص2116(،ر فررفرقنسمرفرق ب  ،ر ر وي،ر1977

تسرفر فبرفرف رأاهههاههههرفراههها رص  إرر هههار  نس رو إ رفر فبرفرسبرإرفرف ررهربشرفرق لرفراههه ااهههنرمنران في،روحايرأًنبرقا ةهرصلرر (71)
ر–ر1953ر ي برلررناهههههها رأصثالرأصر رعلاسرتسخإفروج اههههههرإرأصساًاروًر ت ا.ر فهرنفظ ر:رعلاسرر  ف ن،رفألبففبرفراهههههه ااهههههه  رمنران فيرف

 .ر21ر–ر17،رص1995،ر  ،ر1979
.ر رسرفر فإا روفر يسقرمنرر  في،رثمراام رفرىرفرساليايرفر   إةرفألص خك  روبسلر نىرش ا ةرفرإح سرف ر1923ورإرمنرر  فيراف رر (72)

رمنرفرواصق ر اا ا.ر ا رفرىران فيرو الرمنرفرق لرفرا اانرو  لرمنرفر ك برفرا اانرر فبررا اارف.رنفظ ر منرفر فإا رو  لرةإرخا اي
 .12ر–ر11،رص1983 نن،ر ررلرفراقس ايرفين ف   رفر قاص ة،رفرلس ة،ر:رص  إروصانرأ سرص

 .1977/رآبر/رر11 لرفرب  اصجرفر كسصنرر كسص رج ارإرأصساًارر:ر))رفر  اير(،رر (73)
تسراوجرفألصر ةرشههه فاار فارفراههها رص  إرر هههار  نس رصلراوج هرفألورىرفر سههه خ رمساخ ،روتسرف لرفروف فلرمضهههلرمرافتإ رفرف رقا رر (74)

أصر رعلاسرتسخإفرر إةرصلرفرفصل،رثمر رلرر هههههإرفرإح سررص  إرصسهههههإق.رةسرىرصفسهههههبرواخ رفرقارج  رمنربكسص ر1953فال ي براهههههف ر
رمنروفشف لرو لرمنرصفسلهرب ىرايسطرفرفظامرفرب نس راف ر  .ر فهرنفظ ر:ر1979اار في

W. Forbis, Fall of the peacock throne, New York, 1980, PP.78-79. F. Hovegda, The Fall of the Shah, 
London, 1980, PP.31 – 32. 

ر لر:ر))رفرسرلر((ر)ج خإة(،رفركسخا،رفرقإ ر)ر (75)  .1978/رأك سب ر/ر21(،ر3271 ي ي
،رح ابرصلرفراهههههههههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر27/33مر،رفر ننررق1978صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ،رصناايراهههههههههههف رر (76)

 .236،رفرسث ي ررقمر1978ةا خلرفرثا نرر6فرق فق  رمنر
  From : Washington, To : Iran, 8/10/1978. –F. R. U. S., Vol.XI, 1977 ,1978ر (77)
ر لر:رمؤف رش اب،رفر سإررفراا ش،رصر (78)  .ر67 ي ي
 .Qouted in : The New York Times, 13/11/1978ر (79)
،رار وب ر ح سرف رًر ر1978ر–ر1978 إرر ههههار  نس رص  س ر بإرمرب ا  رفر اهههه إف ن،ر وررفر قار هههه رفين ف   رمنرااههههياطرص ر (81)

 .ر169،رص2115صفاسرة،رصق إرفر ارخ رفرق بنروفر  فثرفرقن نررنإرفاايرفرقن ا،رب إف ،ر
  From : Iran, To: Washington, 14/11/1978. –F. R. U. S., Vol.XI, 1977 ,1978ر (81)
  From : Iran, To. Washington, 15/11/1978. –F. R. U. S., Vol.XI, 1977 ,1978ر (82)
ًا ررفرق رفنرفرفونرفألشهههه  ربقإرةففنإر هههه طرفر كسص رفرق فق  ر ن هروص اور رصفقهرصلرصففور رر1978منرفر فبعرصلرةاهههه خلرفألولرر (83)

 إاسلرفرب  ،رم ر رةسج هرووصهههههههلرفرىربارخسرمنررفرق لرفراههههههه ااهههههههن،رم ا ررفرق فقرفرىرفركسخا،راالرأيرفراهههههههن ايرفركسخ   ررمرةاههههههه ارره
فراها سرصلرةاه خلرفألول،روبقإرنسصرلرصلروصهسرهرفرىرتفاكرف  يلرفرىرصففلرأبإرفين ف ررلرفر ق  رلرمنر)ر سملررسشهاةسر(رابإىر هسفبنر

ال   قر:ر ظ ةرفرىرفر  اةربارخس،روصلرتفاكر إأري ارسر  نهرفراهههههههههه ااههههههههههنرفر قارضررنفظامرفين ف ن.رنفظ :رب رإرفأل سههههههههههار ،ربإنثرف
 .ر163ر–ر162،رص2113،رر  في،ر5فرقن   روفرا اا  ررمصامررفرق رفنرفر فبل،ط

 .The New York Times, 2/11/1978ر (84)
 .News Week ", U. S. A., 31/3/1978 "ر (85)
 .The New York Times, 24/3/1978ر (86)
 .ر141صفح فيرج  نرحارة ،رفر سإررفراا ش،رصر (87)
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 .ر266رن،رفريات ة،ر .ي،رصم خإويرتسخإف،رايسطرفراا ،رة ج  ر:رأب إر بإرفريا ررفرااذر (88)
  ,Washington post.1/5/1978ر (89)
 .ر1978/ر  ااير/5"فرا اا "ر)ج خإة(،رفركسخا،رر (91)
 .Qouted in : The New York Times, 27/4/1978ر (91)
،رح ابرصلرفراهههههههههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر26/13،رفر ننررقمر1978صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ،رصناايراهههههههههههف رر (92)

 .ر132،رفرسث ي ررقمر1978/ر  ااير/28/سرمنر1211فرق فق  ررقمر
.ر1943منر رسخسرك.ر رسرمنرجاصق ر  فويروةق جرصف اراف رر1922ةا خلرفألولرر11ورإرمنرر(William Sullivan)ور مراسر اايرر (93)

أ ضههههههمرفرىراهههههه حرفرل  خ رفألص خك  روشههههههاركرمنرفر  برفرقار   رفرثا   ،رأك لر رفاهههههه هرفرقن اربقإرفر  برو  لرمنروافرةرفرقارج  .رو  لر
رمنرالووسر امر رمنرفرانبرلر)1964اههههار في رمنرر  فيروتسرآا راههههار رأص خكنرتفاكرةسمنرمنر1977ر–ر1973،رثمراههههار في ر11(رثمراههههار في

 .ر2113/رةا خلرفألولر/24(،ر4166.ر))رفرساطر((ر)ج خإة(،رفرل  خل،رفرقإ ر)2112ةا خلرفألولر
  From : W. Sullivan, To : Washington, 29/7/1978. –F. R. U. S., Vol.XI, 1977 ,1978ر (94)
 .ر142صي لسرصلر:رصفح فيرج  نرحارة ،رفر سإررفراا ش،رصر (95)
 .Qouted in : The New York Times, 20/7/1978ر (96)
،رح ابرصلرفراهههههههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر211/12،رفر ننررقمر1978صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  رصناايراهههههههههف رر (97)

 .ر129،رفرسث ي ررقمر1978/رةا خلرفرثا نر/11/سرمنر224فق  ررقمرفرق 
 .ر142صفح فيرج  نرحارة ،رفر سإررفراا ش،رصر (98)
،رح ابرصلرفراهههههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر315/21،رفر ننررقمر1978صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ،رصناايراهههههههف رر (99)

 .رر222،رفرسث ي ررقمر1979/رحا سيرفرثا نر/12سرمنر/422فرق فق  ررقمر
ب إنف روفراههههسروتسرصلر ائن ر سرفإي ،رثمرتاج ير ائن هرفرىرحفإف.رأك لر رفاهههه هرفرواصع  رر1928ورإرمنرفرثاصلروفرقاهههه خلرصلرأياررر (111)

رمنرجاصق رحسرسصب ارا لراههههف نر1953مر ا،ربسههههلر نىرشهههه ا ةرصاجاهههه ر روفرإح سرف رصلرجاصق رتارمار راههههف ر ر–ر1961،رو  لرأاهههه اذفي
ررغصلرفريسصنرفألص خكنرمنر  إرفر ئ سرج  نرحارة رواههههقىر.ررهرصؤرااير إة،روف1962 ص اار   نرنهرفرسفاههههعررغبإفث.رأصههههلارصاهههه اههههارفي

ي قا ر وررفالة ا رفراسمر نروي اانرقسفيرفر إالرفرا خع.ررن اسرلرن فجعر:رصر  ررا  ر بإرفر الرفراا إ ،راخ رفرسر  خوفاكنرو ور ر
،ر1981ر–ر1977ا رفراههه قرفألواهههطر)منرراهههمرفراههه ااههه رفرقارج  رفألص خك  رةو راهههار رصاجاههه ر رًر رصفاهههسرة،ر(رأم ا اههه ايروان فيرأ  سذجاي

 .ر2121فرواصق رفر ا فس خ ،رر–كن  رف  فبر
ر1917ورإرمنرم جرف ارفر  ب  راهههف رر (111) .رباصهههلر نىرشههه ا ةرفريا سيرصلرجاصق ر رل،رةإرجرمنرفر فاصهههبرفراههه ااههه  رب ىرأصهههلارواخ في

نربكسص رج  نرحارة ،روحايرأبإرفرسارفنرفر ؤث خلرمنرتف رفر كسص ،روحايررهر ور رمنربلرفرقإنإرصلرفألاصايرفر نروفج اررنقارج  رم
راار ر،ر1981تف رفر كسص .رنفظ ر فهر:ر رخإروفبإر ننرش خل،راان وسرما سرو ور رفرا اانرمنرفرساليايرفر   إةرفألص خك  رب ىر امر

 .رر2121جاصق رةك خا،رر–حن  رفر  ب  ررنقنسمرفي اا   رصاجا ر رًر رصفاسرة،ر
 .ر191ر–ر191،رص1983اان وسرما س،رصفح في،را ارفيرصعل ،رربفاي،رر (112)
 .ر83،رص1991م خإرجسرج،رفالا  فة و  رفألص خك  رةوا ران في،ر  ،رر (113)
ررغصلرفريسصنرمنرر1923ورإراف رر (114) منرأر ا  ارصلرأصسلرن س ي ،رباصلر نىرش ا ةر ح سرف رصلرجاصق رتارمار ،رثمرةقررفهرصا اارفي

ررنقارج  ر)1969  إرفر ئ سر  كاههههسير امر (رمنر  إرفر ئ سرجر فرإرمسر ،ر  لر نىرفر ياربرصعرفرسههههرلرورهر1976ر–ر1973،رثمرواخ في
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ر1969نفظ ر:را مرما لرباسيرفر اقس  ،رتف  رح افو رو ور رمنرا اا رفال ا احرفألص خكنر نىرفرسرلررصؤراايرمنرفرا اا .ر فه
 .ر2112حن  رف  فب،رجاصق رب إف ،ر،رار وب ر ح سرف رًر رصفاسرة،ر1977ر–
ر لر:رمؤف رش اب،رفر سإررفراا ش،رصر (115)  .ر69ر–ر68ةي ي
،رح ابرصلرفراهههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر311/11،رفر ننررقمر1979صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ،رصناايراهههههف رر (116)

 .ر18،رفرسث ي ررقمر1979/رحا سيرفرثا ن،ر2/سرمنر231فرق فق  ررقمر
 .ر151رافقرح   رفرقا إ ،رفر سإررفراا ش،رصر (117)
 .ر383ج لرفرإنلرفر إ ن،رفر سإررفراا ش،رصر (118)
،رح ابرصلرفراهههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر315/11،رفر ننررقمر1979صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ،رصناايراهههههف رر (119)

 .ر26،رفرسث ي ررقمر1979/رحا سيرفرثا نر/ر11/سرمنر511 فق  ربسلرفألو اعرفر ض  ب رمنران فيررقمرفرق
 .R. Selpger Zabin, Iran Sinse Revolution, London, 1982, P.23ر (111)
ر–ر11،رص1983صفسههههسررم تف ،رح لرفاهههه سرىررجالرفرإنلر نىرفراههههن  رمنران في،رة ج  ر:رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رب إف ،رر (111)

 .ر12
  C. Steven, The Foreign policy of United States, New York, 1991, PP.100– 101ر (112)
  From : Washington, To : Iran, 30/1/1979. –F. R. U. S., Vol. XI, 1978 ,1979ر (113)
،روب ناراوج هرصق ارجسفت تارفرث رف ر1979اارجران فيرمنرفراههها سر اههه رصلرحا سيرفرثا نررربلرفراههها رصعراوج هرفر نك ر نلارفرىر (114)

رصلرفرب  رفر نربك  ههارصلر ر  ههائ ههاي ،روف   ىربهههرفر  هها ربههار سيرب  ضر1979ب ىرر1941وحفسارفرقههائنهه رفر ههاركهه ،روحههايرذرهه را وجههاي
رقسههسررفريإي  روفرساهه ىروفر إنث ،رة ج  ر:رأب إرباههرلرفر قرفن،رفراهه رايرو ملرمنرصسهه .رنفظ ر:رتسصارحاةفوخاي،رفرا س،ران فيرمنرف

 .ر462ر–ر461،رص2114جإفولررنفا روفر  ج  روفر ساخع، ر وي،ر
ر لر:رأ ور ر سههههاص اي،راههههيسطرفراهههها روةاههههفمرفر ؤاههههاهههه رفرإنف  ررناههههن  ،رة ج  ر:رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رب إف ،رر (115) ،ر1984 ي ي

 .ر53ص
 رفاههههايرفرقن جرفرق بنربواصق رفرلسهههه ة،رفراههههناههههن رفرقاصهههه ررقمرر))رفر  برفر ق ق  ر((،رصفح فيررخ اههههار ر  كاههههسي،رة ج  ر:رص حفر (116)
 .ر84ر–ر83،رص1981(،رفرلس ة،ر49)
ر لر:را  فتامر يارإ،رفراا رمنرفر فاىرب ىروماةه،رة ج  ر:رص حفرفرل سثروفر قنسصاي،رب إف ،رر (117)  .ر97،رص1984 ي ي
،رح ابرصلرفراهههههههههاارةرفرق فق  رمنرر  فيرفرىروافرةرفرقارج  ر33/12،رفر ننررقمر1979صناايروافرةرفرقارج  رفرق فق  ،رصناايراهههههههههف رر (118)

 .ر37،رفرسث ي ررقمر1979/رحا سيرفرثا نر/25نر/رسرم72فرق فق  ر،ررقمر
 .ر55أ ورر ساص اي،رفر سإررفراا ش،رصر (119)


