
                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون و الحادي العدد 
١٧٩ 

  موقف الترويكا األوربية من البرنامج النووي اإليراني 

  
 

 

 

                                      

  

  

  

  الملخص 

وان من , ترى إيران دوما أن برنامجها النووي لألغراض السلمية

حقها تطويره ألنه يمثل جزء هام من استراتيجيها في الحفاظ على استقاللها 

وهذا األمر وضعها بين فكي الكماشة , ودورها اإلقليمي في المنطقة, الوطني 

فما بين ضغوطات األولى ومفاوضات الثانية ترى دول  ،يكية واألوربيةاألمر

الترويكا األوربية أن الطموحات اإليرانية في اكتساب التكنولوجيا النووية 

وعليه فان البرنامج النووي اإليراني مثل  ،يؤثر على امن واستقرار أوربا

  .األوربية - للعالقات اإليرانية" امتحانا عسيرا
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Abstract 

Always see lran that its nuclear program is for peaceful 
purposes,and that right to development ,because it 
represents An important strategy in maintaining national 
independence,regional and its role in the region ,this is 
placed between the jaws of the pliers American and 
European,between the first and second pressures 
negotiations see the troika of European countries lrans 
ombitions to acquire nuclear technology affects the security 
and stability of Europe ,therefore the lranian 
nuclearprogram such difficult exams lranian relations-
European.                                    
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  :المقدمة  

مهما من  "جزءان برنامج  إيران النووي بات أحد أعلى  اًلم يعد خافي

المتحدة في منطقة شديدة الحساسية بالنسبة للواليات , حسابات إقليمية ودولية معقدة

وبدت إشكالية المفاوضات اإليرانية مع أي طرف من , األمريكية والدول األوربية 

األطراف الدولية ترتكز على تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم على 

عتراف الدولي بحقها في امتالك التقنية النووية ومساعدتها وضرورة األ ،أراضيها 

في حين , عسكريا  ما تستهدف مشروعا سلميا المن الوقوف بوجهها طال "دوليا بدال

من الدول الكبرى على التشكيك في نوايا طهران خاصة في  "كبيرا "نجد إصرارا

متالك إيران السالح أظل الدعاية الصهيونية وتصعيد المخاوف باستمرار من 

وإيران ترى في امتالكها التقنية النووية العسكرية إلى حماية دورها  ،النووي 

قليمي وتوسيع هذا الدور ليكون لها حضورا اليقل وهجا عن الهالة النووية اإل

وقد نجحت في الحصول على أسرار التجربة  ،المعطاة لباكستان والهند وإسرائيل 

الباكستانية كما حققت الكثير على صعيد تطوير قدراتها الصاروخية وال يزال تألقها 

  .استراتيجي فريد ومؤثروذات موقع  على حاله كونها مخزونا ضخما للغاز والنفط

أصبحت إيران قوة متوسطية بعد إزاحة الجيوش األمريكية -١:أهمية البحث

وسمحت اإلدارة األمريكية إليران ,وصدام في العراق,لنظامي طالبان في أفغانستان 

   .)والعراق، ،لبنان فلسطين(أن تفرض نفسها كقوة إقليمية في جنوب ثالث دول هي

ك إيران للقدرة النووية هو ضمانة فعالة ضد محاولة تغيير النظام إن امتال-٢

  .بالقوة

نجاح مدى وهذه األهمية تقودنا إلى محاولة البرهنة على فرضية مفادها 

الدبلوماسية اإليرانية في خضم المتغيرات اإلقليمية والدولية على الساحة السياسية 

  السباحة عكس التيارين األمريكي واألوربي؟
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يحاول البحث التطرق إلى سياسة الترغيب والترهيب التي اتبعتها  :ف البحثأهدا

ن سياسة التهديد والوعيد أكما  ،الدول الغربية مع إيران والتي لم تأت بنتائج مثمرة 

التي تتبعها الواليات المتحدة مع طهران لم تثن األخيرة عن موقفها ألنها تعد 

ألة وطنية في حين تعرب الدول الغربية تخصيب اليورانيوم لألغراض السلمية مس

األوربية عن مخاوفها المستمرة من طموحات إيران النووية  )١(بما فيها الترويكا

  .تتعدى األغراض السلمية

إن موضوع البرنامج النووي اإليراني شديد التعقيد وبالغ األهمية  : أقسام البحث

رتأينا أله في صفحات قليلة ولكن ومن الصعوبة اختزا، في أبعاده اإلقليمية والدولية 

دوافع امتالك إيران البرنامج افردناه لدراسة  تقسيمه إلى ثالثة محاور األول

األوربية  -والثاني خصصناه الستعراض مسار العالقات اإليرانية, النووي

والثالث ركزنا فيه على موقف .  في ضوء الضغوطات األمريكية )١٩٩٧/٢٠٠٣(

  . )٢٠٠٤/٢٠٠٩(البرنامج النووي اإليراني  الترويكا األوربية من

اعتمدنا في كتابة هذا البحث على المنهج التحليلي فيما يخص  : البحثمنهجية 

ومزجناه بالمنهج التاريخي في استعراض بعض التفاصيل  السياسيةالقضايا 

  .للوصول إلى أدق االستنتاجات
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  ويدوافع امتالك إيران البرنامج النو:المحور األول

ن إيران دولة لها ثقلها اإلقليمي والدولي لموقعها أ مما الشك فيه

االستراتيجي وإمكاناتها البشرية واالقتصادية،ولذلك مثلت بالنسبة للدول األوربية 

والبد لنا من التطرق إلى  نقطة توازن في المنطقة وسببا رئيسا في استقرارها ،

ستعراض دوافع امتالكها للتقنية تاريخ نشوء البرنامج النووي اإليراني قبل ا

على الجميع إن لدى إيران برنامجا نوويا يعود إلى عام  "فليس خافيا ،النووية

شاء أنعندما وقعت طهران وواشنطن اتفاقية التعاون النووي وبدأت ب،)١٩٥٧(

حيث قامت الحكومة اإليرانية ، )١٩٦٠(مفاعل طهران النووي لألبحاث وفي عام

ث العلمية وكميات محدودة من اليورانيوم واألجهزة المختصة بجلب الكتب والبحو

بذلك من الدول األوربية التي تمتلك التكنولوجيا النووية وعندما قام الشاه بزيارة 

فرنسا في أواخر الستينات اطلع على المفاعل النووي فبدأت عنده فكرة لبناء مفاعل 

من الخبراء من مختلف ونتيجة لهذه الزيارة شكل لجنة  ،نووي داخل إيران 

غير ان لجنة , الوزارات لدراسة إقامة مفاعل نووي إلنتاج الطاقة الكهربائية 

هذا المفاعل وذلك لتوفر الغاز  إلىن إيران الحاجة لها أالخبراء أكدت للشاه 

  )٢(.الطبيعي في إيران

بإعالن )  ١٩٧٤ (وقد اتخذت طهران أهم خطوة لتنفيذ هذا البرنامج عام

إنشاء هيئة الطاقة الذرية اإليرانية  ،)١٩٧٩-١٩٤١(حمد رضا بهلويالشاه م

،وكذلك أبرمت في العام نفسه عقودا مع الواليات المتحدة لتزويدها بالكوادر العلمية 

وبات من أهم دواعي إيران المتالك  .والوقود النووي الالزمة ،التقنية النووية،

  )٣(.قومي اإليرانيالتكنولوجية النووية هو الحفاظ على األمن ال

) ٢٣(أعلن الشاه عالنية عن نيته لتمويل بناء آب من العام نفسه وفي 

ميكاواط لكل مفاعل وكان ذلك  )١٠٠٠(مفاعال نوويا بقدرة إنتاج كهرباء تبلغ 

كافيا في حينه لتلبية كامل احتياجات إيران وكان الهدف المعلن هو المحافظة على 

مواد البتروكيمياوية األكثر قيمة بدال من حرقها سلعة النفط من اجل استخراج ال
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تعاقد الشاه مع فرنسا من اجل اليورانيوم المخصب مع  )١٩٧٥ (وفي عام ،كوقود 

األلماني الهيئة المالية الدولية لتقديم المساعدات ) kraft warak(اتحاد كرافت ورك

  (ِِتلفنكن-جي-ي-ومع ا، )siemens(التابعة لسيمنس A.g.tlvinckn(, وعندما

ول قد تم اإلعالن كان مفاعل واحد بوشهر األ) ١٩٧٩ (سقط الشاه اثر قيام ثورة

واآلخر بوشهر الثاني بنسبة  %٨٥عنه من قبل األلمان حيث اعتبر كامال بنسبة 

وبمجئ آية اهللا الخميني إلى السلطة أبدت حكومته اهتماما بالبرنامج النووي ، %٥٠

اإليراني آنذاك علي اكبر هاشمي وعبر عن ذلك رئيس مجلس الشورى 

إن إيران ال تستطيع أن تتجاهل الحقيقة النووية في العالم ((بقوله  )٤(رفسنجاني

  .)٥())المعاصر

) ١٩٨٨-١٩٨٠(وقد تم تدمير كال المفاعلين خالل الحرب العراقية اإليرانية

وبعد ذلك طلبت طهران من سيمنس العودة لتكملة العمل في المفاعالت ولكنها 

وفي مرحلة الحقة بدأت , رفضت فالحكومة األلمانية لم تسمح للعقد بان يستمر 

وبدا  )٦() minatom(المفاوضات مع الروس وجرت مساومة طويلة مع ميناتوم

فني روسي مازالو  )٢٥٠٠(من ذلك فان حوالي "عاماالعمل وبعد اثنتا عشر 

 )١٩٩١-١٩٨٩(وشهدت المدة يعملون في مفاعل بوشهر الذي لم يبلغ تمامه

تطورات دولية كانت في مصلحة إيران وهي تفكك جمهوريات االتحاد السوفيتي 

وتحجيم دور العراق بعد حرب , واستقالل الدول اإلسالمية في آسيا الوسطى 

ن أوتذكر بعض المصادر من باب تهويل البرنامج النووي اإليراني  ،)١٩٩١(

صواريخ نووية تكتيكية بصورة على شراء )١٩٩١(الحكومة اإليرانية أقدمت عام

وهذا ماناقض توقيع شاه إيران على  ,)٧(غير قانونية من جمهورية كازاخستان

 وعلى ما، )١٩٧٠(معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية في الشرق األوسط عام

يبدو إن الحكومة اإليرانية بعد خروجها من حرب الثمان سنوات مع العراق لم يكن 

مثل هذه االتفاقية ألنها ستكلفها ماليين الدوالرات وإنما كان باستطاعتها توقيع 

ومع ذلك استمر االهتمام اإليراني المتزايد بالبرنامج النووي  .مجرد اتفاق لم يتحقق

من ميزانيتها لتطوير برنامجها  "اجزءآ )١٩٩٢(خصصت الحكومة اإليرانية عام
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قامة أربع محطات نووية بطاقة مليار دوالر إل )٢٨( قيمته إذ تم اعتماد ما ،النووي

ميكاواط إلنتاج الكهرباء مع روسيا االتحادية واتخذ هذا االتفاق شكآل  )١٢٠٠(

ولم  ،للغضب واالحتجاج األمريكي"اوكان هذا االتفاق مثار، )١٩٩٥(تنفيذيا في عام

ثم  هددت الواليات   ،تكترث إيران لضغوط أمريكية هائلة لوقف نشاطها النووي 

بفرض عقوبات اقتصادية على كل الدول التي تتعاون  )١٩٩١(في عامالمتحدة 

لحظر تصدير أي معدات نووية أو  ١٩٩٢صدار قانون عام أثم ب ،نوويآ مع إيران 

الذي )١٩٩٥(عام )٨()damato(داماتومزدوجة االستخدام إليران والعراق وبقانون 

في تطوير  مليون دوالر )٤٠(يفرض عقوبات على أي شركة تستثمر أكثر من

  )٩(.الصناعات النفطية في إيران 

في مناسبات  )١٠()٢٠٠٥-١٩٩٧(صرح الرئيس اإليراني محمد خاتمي

عديدة ان بالده مصممة على امتالك التكنولوجيا المتطورة بما فيها التكنولوجيا 

 األكاديميينوكان هذا التصريح أمام مجموعة من )) انه حق تتمتع به امتنا((النووية 

يختلف موقف هاشمي رفسنجاني  وال ،٢٠٠٣ نيين في التاسع من شباط اإليرا

رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام عن موقف محمد خاتمي من الموضوع 

تريد إيران (( :النووي ويستدل على ذلك من تصريحاته العديدة حول هذا الموضوع

حكومة امتالك التكنولوجيا النووية غير المشروطة ولها الحق في ذلك والتوجد 

ويرفض رفسنجاني  ))في ذلك اإليرانيقادرة على التنازل عن حق الشعب  إيرانية

المنطق القائل بأن إيران ال تحتاج للطاقة النووية إلنتاج الكهرباء وذلك بسبب 

ماتملكه من مخزون النفط والغاز ويعتبر ان هذا المنطق ساقط بالمقاييس األمريكية 

زونآ من النفط والغاز وهما تستعمالن الطاقة النووية والروسية فالدولتان تمتلكان مخ

ويتسائل رفسنجاني لماذا قدمت الواليات المتحدة عرضا للشاه لبناء محطات نووية 

إلنتاج الكهرباء ؟ لماذا كانت إيران بحاجة لذلك في زمن الشاه ولم تعد بحاجة إليه 

ظون إلى اتهام اآلن؟ وعند ذكر القدرات النووية يذهب االصالحيون والمحاف

ولقد كان من الطبيعي أن تلقي  )١١(.الواليات المتحدة بتطبيق قاعدة الكيل بمكيالين

الحرب في أفغانستان والعراق بثقلهما على الخيارات السياسية والعسكرية اإليرانية 
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لتغيير الوضع الدولي واإلقليمي وتعارضهما مع المصالح واألولويات السياسية 

ثل الحشد األمريكي العسكري المطوق إليران من وجهة نظر إيران إذ م, اإليرانية 

تهديدا مباشرا ألمنها الوطني ومصالحها اإلستراتيجية مع محيطها المباشر كالعراق 

ومع ,والخليج وباكستان وأفغانستان ودول وسط آسيا المطلة على بحر قزوين 

قلة والتي تتعارض الشعور بالضغط الخارجي قررت إيران متابعة سياساتها المست

بوضوح مع االنتشار األمريكي المطوق لها ومع المصالح األمريكية في الجغرافيا 

المحيطة بها وكان من الطبيعي أن يشكل البرنامج النووي اإليراني نقطة محورية 

وكان واضحا ان  ،في المواجهة الجديدة بين إيران والواليات المتحدة األمريكية 

وحاتها النووية نقطة الخالف المركزية مع الواليات المتحدة إيران قد جعلت من طم

انطالقا من قناعتها بان ذلك كفيل بتوحيد الموقف السياسي الداخلي بين اإلصالحيين 

والمحافظين كما يخفف من ضغوط المعارضة الطالبية وذلك الن امتالك إيران 

السياسية والشعبية وهو للتكنولوجيا النووية يشكل نقطة لقاء لكل القوى والتيارات 

كفيل بشد انتباه الجميع نحو هواجس الخطر الخارجي وتخفيف االحتقان حول 

  )١٢(.المطالب الداخلية 

وهناك مجموعة ضرورات تدفع إيران للسعي الحثيث المتالك القدرات  

   )١٣(النووية أبرزها

النووية كان الدافع االستراتيجي عامال مهما في سعي إيران المتالك التقنية  -١

اذ يشكل السالح النووي قيمة إستراتيجية عليا لدى القادة السياسين 

اإليرانيين في الحاضر والمستقبل   لذا بات امتالكها للقدرات النووية أشبه  

بمعادلة جديدة قادرة على تغيير قواعد اللعبة في امن الخليج وجنوبي 

  .غربي آسيا

ي في العالم اإلسالمي باتجاه تدفع طموحات إيران للعب دور قيادي وأساس -٢

 .السعي لدخول النادي النووي خصوصا بعدما دخلته باكستان
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ن دورها التاريخي في غرب آسيا والشرق األوسط يحتم أتعتقد إيران  -٣

عليها تصحيح الخلل في موازيين القوى والذي يتمثل في امتالك ثالث 

 .ويوأفغانستان للسالح النو ,باكستان ,قوى إقليمية إسرائيل

اإلفادة من درس الحرب األمريكية على العراق والذي كان مصنفا بين  -٤

نه لو امتلك العراق السالح النووي أدول محور الشر وهناك فرضية تقول 

لما كانت الواليات المتحدة أقدمت على مهاجمته وتجد البرهان على ذلك 

م ول)) محور الشر((في كوريا الشمالية والتي صنفت فيما يسمى بدول 

تهاجمها الواليات المتحدة ظنا منها بأنها تملك قوة رادعة بما فيها السالح 

 .النووي

التي )) المخاطر((وإسرائيل  األمريكيةوفي المقابل ترى الواليات المتحدة 

  )١٤(ستترتب من جراء امتالك إيران القدرات النووية

للوجود األمريكي في  اًمباشر اًيشكل امتالك إيران للقدرات  النووية تهديد :اوالً

لوجود إسرائيل في ظل مشاعر العداء اإليراني المعلن ضدهما  اًالمنطقة وتهديد

  .والسياسات الراديكالية التي تتبعها إيران

  ،ن امتالك إيران للقدرات النووية يهدد أمنهاأتشعر الدول العربية والخليجية  :اًثاني

اه سباق التسلح واندفاع الدول اإلقليمية كما يخل بموازين القوى اإلقليمية ويدفع باتج

  .األخرى للسعي المتالك السالح النووي وباألخص مصر والمملكة السعودية

والدول اإلقليمية المبررات اإليرانية حول  األمريكيةترفض الواليات المتحدة  :اًثالث

  .الدوافع السلمية للطاقة النووية

ن التهاون مع إيران في أوالدول األخرى  األمريكيةتدرك الواليات المتحدة  :اًرابع

برنامجها النووي سيعطيها الذخيرة الالزمة لتحصين أوضاع الحكم اإلسالمي في 

الداخل حيث ستتبدد كل االنقسامات أمام األهمية التي تعلقها كل القوى موالية كانت 

  .أم معارضة على موضوع دخول إيران النادي النووي الدولي
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في  )٢٠٠٣- ١٩٩٧(ار العالقات اإليرانية االوربيةمس:المحور الثاني

  ضوء الضغوطات األمريكية

يشكل البرنامج  النووي اإليراني امتحانا عسيرا للعالقات اإليرانية 

األوربية،إذ كانت العالقات الرسمية بين الطرفين قبل انتخاب الرئيس محمد خاتمي 

وانقطع ) الحوار الناقد(ـ موصولة بخيط رفيع يتمثل بما يسمى ب١٩٩٧في مايس  

في برلين إذ اتهم القضاء  )macanos(هذا الخيط بسبب حادثة مطعم ميكانوس

األلماني مسئولين إيرانيين رفيعي المستوى وراء حادثة اغتيال معارضيين إيرانيين 

وكان رد الحكومة اإليرانية حادا جدا تمثل في طرد , كانوا موجودين في المطعم

فقامت دول االتحاد األوربي في خطوة متضامنة مع ,طهران السفير األلماني من 

فضال عن إبعاد  ألمانيا بسحب سفرائها من طهران ،وفرض حظر على األسلحة ،

ثر ذلك أوتوقفت  ،مسئولين في األجهزة األمنية والمخابرات اإليرانية من أوربا 

  )١٥(.جميع الحوارات والمحادثات الرسمية واخذ البرود يسود العالقات

ولكن سرعان ما تمكن الجانبان اإليراني واألوربي من كسر الجمود الذي 

أصاب هذه العالقات وكان السبب في ذلك انه لم يكن من مصلحة أي منهما قطع 

فوز  األول,وساعد عاملين على تحقيق ذلك التقارب  الحوار قطعا دائما وكامال ،

الذي بدا عملية إصالح  ،)١٩٩٧(الرئيس اإليراني محمد خاتمي في انتخابات مايس

في البالد وأيقظ آمال الكثيرين في الداخل والخارج وفتح آفاقا جديدة  )١٦(واسعة

والثاني استياء جميع األطراف في النظام الدولي الجديد من هيمنة الواليات .إليران 

  .المتحدة على النظام الدولي والسياسة العالمية 

نحو طهران فقد ) األوربيةهرولة ال(الذي سمي بعام  )١٩٩٨(وجاء عام

ستكون هي الخاسر فيه مع سعي  إيرانن فشل التفاهم مع أ األوربيةالدول  أدركت

  )١٧(.أورباروسيا والصين في عالقاتها التجارية بدال من  إلحالل إيران



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول (العشرون و الحادي العدد 
١٨٩ 

  موقف الترويكا األوربية من البرنامج النووي اإليراني 

وبطبيعة الحال إن هناك عوامل دفعت االتحاد األوربي باتجاه إيران من 

ية إذ عدت الدول األوربية أهم واكبر شريك تجاري المصالح االقتصاد: بينها

من الواردات اإلجمالية إليران تأتي من أوربا ،وبالمقابل  )%٤٠(نأإليران حيث 

ومن ، نفطا )%٨٠(منهامن الصادرات اإليرانية تذهب إلى أوربا،و )%٣٦(ان

 المعروف أيضا إن إيران تملك احد اكبر المصادر للنفط والغاز في العالم وهما

مادتان حيويتان للطاقة في أوربا واليمكن لألخيرة أن تستغني عنهما بسهولة خاصة 

أما المصالح األمنية فتتمحور حول خشية الدول .مع تفاقم أزمة الطاقة في العالم

األوربية من مساعي الحكومة اإليرانية لتوسيع ترسانتها العسكرية وتصنيع 

على القدرات النووية وكذلك من صواريخ بعيدة المدى وفق مساعيها للحصول 

وبمنطق الحلول الوسط وافقت إيران من خالل المبادرة األوربية .تجارتها باألسلحة

بالتوقيع على البروتوكول اإلضافي مقابل تعهد  )٢٠٠٣ (في كانون األول من عام

بالحيلولة دون رفع الملف النووي اإليراني لمجلس األمن الدولي  ادول الترويك

مانات إليران تسمح لها باستخدام التكنولوجيا النووية في األغراض وتقديم ض

  .)١٨(السلمية

وينظر .وألمانيا,فرنسا,تقود الجهود األوربية دول الترويكا الثالث بريطانيا

نها مكملة للجهود األمريكية وان كانت أكثر مرونة منها غير إن المالحظ ألها على 

نها ينطبق عليها أالملف النووي اإليراني هو  على السياسة األوربية في تعاملها مع

سمات العمل األوربي المشترك فمن حيث الدوافع ترغب الدول األوربية في أن 

ن أيكون لها دور في قضية مهمة وحساسة مثل الملف النووي اإليراني خاصة بعد 

على الملف العراقي كامال بداية من قرار  األمريكيةاستحوذت الواليات المتحدة 

االحتالل ومرورا بتجاهل مجلس األمن والدول األعضاء فيه ونهاية بالمليارات 

التي حصلت عليها الشركات األمريكية في عقود إعادة أعمار العراق وكذك يشكل 

الملف النووي اإليراني محطة اختبار جديدة للسياسة الخارجية األوربية الموحدة 

أما من حيث طبيعة السياسة األوربية .التي ترغب دول االتحاد األوربي في تحقيقها
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فهي تميل نحو الجهود الدبلوماسية وتوظيف األدوات والخيارات االقتصادية كما 

  )١٩(.نها غالبا ما تتسم بتباين المواقف ولكن في إطار واحد للعملأ

كان , بمواقف دول الترويكا من الملف النووي اإليراني  األمروبقدر تعلق 

ومؤيد للموقف األمريكي الذي ينادي بالوقف الكامل لتخصيب  موقف بريطانيا داعم

كما تتبنى بريطانيا ,اليورانيوم ووقف جهود إيران على صعيد إنتاج الوقود النووي 

الموقف األمريكي القائم على التعامل مع الملف النووي اإليراني ضمن ملفات 

رهاب كحزمة أخرى مثل موقف إيران من عملية السالم من الشرق األوسط واإل

ومما الشك فيه  ))الملف النووي اإليراني((:واحدة ال تنفصل تحت عنوان كبير هو

ان التعامل مع تلك الملفات دفعة واحدة وربطها ببعضها يسهل خلط األوراق ويزيد 

من الضغوط على إيران من كافة االتجاهات، كما عملت بريطانيا على إجراء 

جماعات سياسية  نهاأالمعارضة وتقديمها على اتصاالت مع الجماعات اإليرانية 

، كما تحاول إثارة قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان للضغط على إيران

  .)٢٠()٢٠٠٥(واالنتخابات الحرة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة اإليرانية لعام 

أما الموقف الفرنسي الذي يتسم عادة باالستقاللية عن المواقف األمريكية فهو 

ميل إلى احتفاظ إيران بالحد األدنى من التكنولوجيا النووية بالقدر الذي ال يتيح لها ي

امتالك أسلحة نووية مع وجود رقابة دائمة على المنشات النووية اإليرانية ،ويدفعها 

ن الشركات الفرنسية تستحوذ على نصيب ال باس به من العقود أفي ذلك 

) شركة توتال الفرنسية( :حقول النفطيةواالستثمارات في إيران في مجاالت ال

والطيران المدني والمنشات السياحية والترفيهية إلى جانب منشات الموانئ ومنه 

على سبيل المثال المشاركة في استثمارات بقيمة ملياري يورو في المجموعة 

في المنطقة التي تقع شمال شرق منطقة كيش  ،السياحية المسماة وردة الشرق 

شاركة مع مجموعة من المستثمرين األلمان ،ومن المؤكد إن استقرار الحرة بالم

األوضاع في إيران سياسيا واقتصاديا يعد مطلبا أساسيا للحفاظ على تلك 

ومن المؤكد إن خسارة االستثمارات الفرنسية في العراق  ،االستثمارات ونموها 
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ن فرنسا ال ترغب أبعد الغزو األمريكي للعراق ماثلة لألذهان ومن المؤكد أيضا 

أما عن الموقف األلماني فهو يقف  .في تكرار نفس التجربة الستثماراتها في إيران

في نقطة وسط بين تبعية بريطانيا للواليات المتحدة واستقاللية فرنسا آخذا في 

االعتبار عقود العمل واالستثمارات األلمانية لدى إيران التي تحتل مرتبة متقدمة 

وكانت الجهود األوربية قد أسفرت  )٢١(ي النفط والغاز الطبيعيعالميا في احتياط

التوقيع على اتفاق ثم  )٢٠٠٣(عن توقيع إيران على البروتوكول اإلضافي في عام

والذي تلتزم إيران بموجبه بالوقف التام والشامل لكافة  )م٢٠٠٤(باريس في نوفمبر

كا األوربية وبحيث تمتنع أنشطة البرنامج النووي طيلة فترة المفاوضات مع التروي

طهران عن االستمرار في عمليات تخصيب اليورانيوم او تشغيل أجهزة الطرد 

وذلك في مقابل تعهد الترويكا بتقديم الدعم التكنولوجي إليران في مجال   ،المركزي

االستخدام السلمي للطاقة النووية إلى جانب تجنب إحالة الملف النووي اإليراني إلى 

عزلة طهران السياسية واالقتصادية عن العالم  والعمل على إنهاء مجلس األمن

ولقد جاء التحرك اإليراني إزاء الموقف األوربي على محورين تمثل ,الغربي 

األول في محاولة تفكيك الموقف األوربي بحيث ال يشكل كتلة ضغط قوية على 

خلف  طهران خاصة وان دول االتحاد األوربي الخمسة والعشرين دولة تقف

أما المحور  )٢٢(الترويكا في حالة انتظار لما سوف تسفر عنه المفاوضات مع إيران

الثاني فيتمثل في التحرك السياسي الخارجي النشط للدبلوماسية اإليرانية تجاه الدول 

األوربية وغير األوربية إلقناع تلك الدول بعدالة وشرعية الملف النووي اإليراني 

ن قريب أو بعيد لحيازة أسلحة نووية وفي هذا السياق يمكن ونفي أية صلة أو نية م

لبحث  )٢٠٠٤(مالحظة زيارة الرئيس اإليراني محمد خاتمي إلى النمسا في نيسان

هتمام الدولي وعلى رأسها تطوير العالقات بين البلدين وبحث القضايا ذات األ

 Heinz(رحيث أكد الرئيس خاتمي لنظيره هاينز فيش,الملف النووي اإليراني 

fischer ( على رسالة واضحة مفادها الصفة السلمية للبرنامج النووي وعدم وجود

نية لالنسحاب من معاهدة حظر انتشار السالح النووي أو وقف تنفيذه لبروتوكول 

اإلضافي المتعلق بالتفتيش المفاجئ للمنشات النووية اإليرانية ورغبة إيران في 
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وربي يكفل لطهران حقها في استخدام الطاقة التوصل إلى اتفاق مع االتحاد األ

  )٢٣(.النووية لألغراض السلمية

أما عن الضغوط األمريكية على إيران فعلى الرغم من كثرة التأكيدات 

اإليرانية الرسمية بان الجمهورية اإلسالمية ال تسعى المتالك سالح نووي ومالديها 

 )٦٠٠٠ (تستهدف الوصول إلىمجرد برامج للطاقة السلمية حيث تعلن إيران إنها 

ميكاواط من الطاقة النووية سنويا وبالتالي فان البرنامج النووي من شانه ان 

من طاقتها الكهربائية بواسطة مفاعالتها النووية وذلك  )%٢٠(يستهدف تامين

احمد إبراهيم محمود،األزمة النووية الجديدة .لخفض االستهالك المحلي للنفط والغاز

  )٢٤(واليات المتحدة بين إيران وال

التصعيد إال إن البرنامج النووي اإليراني ظل على الدوام مصدرا للتوتر و

فان هذا البرنامج أصبح المصدر الرئيس لتصعيد أكثر  ،الواليات المتحدة وإيران

 ) ٢٠٠١/(أيلول/١١خطورة يمكن أن يقع بين الجانبين في فترة ما بعد أحداث 

حيث لم يكن خافيا منذ فترة طويلة إن  .ستان والعراقوالحرب األمريكية على أفغان

إيران ربما تكون الهدف الثاني على األجندة األمريكية بعد العراق السيما إن 

وضعت ضمن ما يعرف بمحور الشر باعتبارها احد الدول التي تعمل على 

ة زعزعة االستقرار العالمي من خالل سعيها المتالك أسلحة الدمار الشامل من إدار

والتي تبدو مقتنعة تماما ) George.w. Bush(الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش

بان احتاللها ألفغانستان والعراق ووجود قوات ضخمة على الحدود الشرقية 

والغربية إليران قد بدل كثيرا من الحقائق الجيوبولتيكية في منطقة الخليج 

ئق إن الوجود العسكري وشمال غرب آسيا ويأتي في مقدمة هذه الحقا,العربي

األمريكي في أفغانستان والعراق أتاح للواليات المتحدة االمريكية امتالك الفرصة 

لممارسة ضغوط سياسية وربما عسكرية على إيران بصورة أكثر كثافة عن ذي 

قبل وعليه لم يتورع عدد من المسئولين في اإلدارة األمريكية عن الحديث حول 

د إيران على خلفية قضية تزويدها بأسلحة نووية منهم إمكانية شن عمل عسكري ض
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إن (( :وزير الخارجية األمريكي السابق الذي قال) kolin powell(كولن باول 

إيران في حال تلبس وسيكون من الصعب عليها مواصلة التقدم في خططها 

لقد أوضح الرئيس بوش إن جميع االحتماالت مازالت واردة (( :ثم أضاف)) النووية

ان السماح إليران بالتزود بأسلحة نووية سيكون عمال غير مسئول من قبل و

  .)٢٥())المجتمع الدولي 

من ذلك يمكن القول إن الضغوط األمريكية على إيران بخصوص ملفها 

النووي أشبه بجبل الثلج الذي يطفو على سطح الماء فيبرز جزءا صغيرا خارجه 

بع تحت السطح،الن الواليات المتحدة تتهم الكتلة األكبر غير ظاهرة وتق أن في حين

انتهاك قواعد الديمقراطية , التدخل في القضايا اإلقليمية, إيران بدعم اإلرهاب

من الدول الصديقة والحليفة للواليات المتحدة ومن أهمها أتهديد  ،وحقوق اإلنسان

  )٢٦(.ومعارضة عملية السالم في الشرق األوسط, إسرائيل

 قف الترويكا األوربية من البرنامج النووي اإليرانيمو: المحور الثالث

)٢٠٠٩- ٢٠٠٤:(  

في  "تمثلت مفاوضات الترويكا مع إيران بخصوص برنامجها النووي أوال  

ومن ثم اتفاقية باريس األكثر تفصيآل في تشرين  ،٢٠٠٣اتفاقية طهران في أيلول 

كانت في الواقع  أكثر من مجرد مفاوضات بين أوربا وإيران ألنها )٢٠٠٤(الثاني

وبين الترويكا األوربية  ،مفاوضات ثالثية األطراف بين الترويكا األوربية وإيران 

فبالنسبة للترويكا األوربية , وبين إيران واالخيرة ،والواليات المتحدة االمريكية

 ,كانت المفاوضات ضرورية جدا لتنسيق المواقف مع الواليات المتحدة االمريكية

بتيهما المختلفتين وموقف االخيرة الفاتر والمتشكك تجاه الحل بالرغم من مقار

وربية الدبلوماسي وفي الوقت نفسه كانت إيران بحاجة لمن تحاوره والترويكا األ

ختالفات ومع ذلك كانت إيران تسعى للعب على األ، أفضل مايمكنها الحصول عليه

من الترويكا األوربية في  ولكنها فشلت في االستفادة ،بين أوربا والواليات المتحدة 

ارتكزت الترويكا األوربية والواليات المتحدة في  .بناء جسور مع الواليات المتحدة
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مقاربتيهما على نقطتين متشابهتين ضرورة منع تحقيق طموحات إيران النووية 

باستخدام القوة اذا لزم األمر واتفاقهما على ان الدعامات األمنية تكون في أحسن 

ن الواليات أومما تجدر اإلشارة إليه  )٢٧(،تنتشر الحرية والديمقراطية عندماحال 

المتحدة تعتقد ان النظام اإليراني هو المشكلة األساسية بينما تعتبر الترويكا األوربية 

وانطالقا من ذلك نرى بينما ,ن البرنامج النووي اإليراني هو القضية األساسية أ

شرعية على النظام اسية والحوار يعنيان إضفاء الترى الواليات المتحدة بان الدبلوم

ترى الترويكا األوربية بان الدبلوماسية هي الطريقة المثلى  ، وخيانة معارضيه

كما تفضل الواليات المتحدة العقوبات والعزل لدولة , إلحداث تغيير في النظام

اليات تساوي بين الحفاظ على نظامها وبين مصالحها القومية ومع ذلك اتخذت الو

المتحدة موقفا سلبيا من إيران تمثل بعدم التعامل معها ولهذا السبب اذا كانت 

الترويكا األوربية ترغب بتقديم مجموعة من الحوافز إلى إيران من اجل دفعها 

للتخلي عن طموحاتها النووية كان يتوجب عليها ليس فقط أن تنسق مع واشنطن بل 

تين من المفاوضات رفضت إيران العرض وبعد سن.  )٢٨(ان تكسب دعمها العملي

حيث , الذي تقدمت به الترويكا والذي تضمن سلسلة حوافز سياسية وتجارية 

وجدت طهران ان العرض اليلبي رغبتها في تطوير برنامج نووي يؤمن لها الوقود 

الذي ستحتاجه لتشغيل محطاتها النووية وهي أعادت نتيجة رفضها للعرض 

على مايبدو إن هناك إجماعا لدى القيادات natanz)(انز األوربي فتح محطة نات

ستمرار في تطوير دورة إنتاج الوقود النووي حيث صرح الرئيس اإليرانية حول األ

إن المفاوضات مع األوربيين قد زادت من (( )٢٩(اإليراني محمود احمدي نجاد

  .)٣٠()).توقعاتهم غير المشروعة

أبدته الترويكا  حول قرار إيران بمعاودة وفي المقابل بالرغم من القلق الذي 

ن هناك رغبة أوربية في البحث عن مخارج أيبدو ، العمل في مصنع ناتانز 

الستئناف المفاوضات لذا أعلن وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بالزي 

)philip douste blazy()) إن التفاوض مازال ممكن مع إيران بشأن نشاطاتها

وفضال عن ذلك فقد دعى )) وربين مازالوا يمدون اليد إلى إيرانالنووية وبان اال
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مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اجتماع طارئ لدرس القرار 

وأظهرت المناقشات بأنه ليس هناك حاجة  ،اإليراني بإعادة تشغيل محطة ناتانز

الوكالة للطاقة الذرية ورأى رئيس , اآلن بإحالة الملف اإليراني إلى مجلس األمن 

ان مايحدث آمل أال تكون سوى عثرة وليس قطيعة دائمة ((:محمد البرادعي 

وأضاف إن إعادة الثقة بين الطرفين بعد ربع قرن من الريبة هي عملية طويلة 

ولقد . )٣١())األمد واطلب من كل األطراف ممارسة أقصى حد من ضبط النفس

ي للمفاوضات ومجلس حكام الوكالة الدولية ال ظهر بوضوح بأن وفد االتحاد األورب

يرون حاجة إلحالة الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن لفرض عقوبات 

صارمة على إيران مفضلين ضرورة االستمرار في البحث عن حل مشترك يعيد 

بين ,)٢٠٠٤(إحياء الروح االيجابية التفاقيات باريس المنعقدة في تشرين الثاني

  .)٣٢(.إيران والترويكا األوربية حول تعليق األولى لعملياتها النووية

نه يجب أوعلى الوتيرة نفسها تستمر التهديدات  والضغوط األمريكية  مؤكدة 

وفي هذا , ن اليسمح إليران بانتهاك التزاماتها الدولية وتطوير أسلحة نووية أ

الدولية للطاقة الذرية الذي دعا  السياق وصف الرئيس األمريكي بوش قرار الوكالة

إيران لوقف األنشطة النووية الحساسة بشكل نهائي بأنه خطوة أولى ايجابية 

وأضاف بان اإلستراتيجية الناجحة هي العمل مع الترويكا األوربية حتى يسمع 

  )٣٣(.اإليرانيون صوتا واحدا يتحدث إليهم بشان طموحاتهم الخاصة بالتسلح النووي

رر الواليات المتحدة مساندة الترويكا األوربية بشكل غير مباشر وقبل ان تق

سعت للحصول على التزام من حلفائها في حال الفشل بأنهم سيحيلون  )٢٠٠٥(عام

إيران إلى مجلس األمن  ولكن حتى مع قبول الترويكا األوربية إحالة إيران إلى 

لعملية التفاوضية مجلس األمن ودخول الواليات المتحدة بشكل غير مباشر في ا

نهما كانتا متفقتين على عدم السماح اوبقيت مسالة الغاية من المفاوضات فمع 

إليران بامتالك السالح النووي اال ان االختالفات بقيت حول الطريقة المثلى لتحقيق 

هذه الغاية فبالنسبة للترويكا األوربية كان الهدف هو تحجيم البرنامج النووي 
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الحل الدبلوماسي للوصول إلى هذا الهدف أما بالنسبة للواليات  اإليراني مع تفضيل

المتحدة فالدبلوماسية كانت تبدو بأنها وسيلة إلثبات عدم إمكانية حصول أي اتفاق 

أي إنها ترى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر شدة من اجل إخراج إيران من المشهد 

   )٣٤(.كليا

ربية بشكل مطرد اثر رفض تدهورت العالقات بين إيران والترويكا األو

ووقرت الوكالة  )٢٠٠٥(إيران للصفقة التي قدمتها الترويكا األوربية في تموز

الدولية إرسال الملف النووي لمجلس األمن وأعربت الترويكا األوربية عن خيبة 

أملها بتحقيق الحل الدبلوماسي بأقناع إيران عن االستمرار بالبرنامج النووي 

 )٣٥(.تم إحالة الملف النووي لمجلس األمن الدولي )٢٠٠٦(عام وبالفعل في آذار من

من خالل تباين مواقف الترويكا األوربية والضغوطات األمريكية في ضوء 

المتغيرات اإلقليمية والدولية، مقابل إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم يمكننا 

ت المواقف حيث تباين )م٢٠٠٧(ما قبل عام: أن نميز بين مرحلتين تاريخيتين

                                                                       األوروبية واألمريكية نسبيا، وما بعده، كما يمكن أن نمي ز بين ثالث مراحل وهي 

ثم االقتصار على المشاركة فيما  )٢٠٠٤(عدم المشاركة في العقوبات حتى عام 

        صدر عن مجلس األمن الدولي مع التركيز على الحل الدبلوماسي حتى عام

م نفسه إلى إجراءات إضافية خارج نطاق قرارات ، ثم االنتقال خالل العا)م٢٠٠٩(

المجلس وكان األوروبيون يشتكون من الضغوط األمريكية بصدد التعامل مع 

، وتناقلت الصحف في الشهر )م٢٠٠٦/٢٠٠٧ (حتى عام" العقوبات ضد إيران"

سلسلة احتجاجات أوروبية على هذا الصعيد، فكان من ذلك  )٢٠٠٧(األول من عام 

 Klaus(مثال شكوى علنية من جانب كالوس بيتر موللر في ألمانيا  peter 

Mueller  ( رئيس رابطة المصارف األلمانية ورئيس مصرف كوميرس

)commerce( األلماني من تلك الضغوط، وفي النمسا مثال آخر شكوى صدرت

 Albrecht(عن آلبريخت فريشنالجر vrishnlajr( الخبير المالي النمساوي من

ستراتيجيات الشرق األوسط، وصدرت شكاوى مشابهة عن مستشاري مركز ا

 handls(                      وعب رت صحيفة هاندلس بالت )٣٦(.االتحاد العالمي للغرف التجارية
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platt(  االقتصادية األلمانية)يحظر قرار : "عن الوضع بقولها) م١١/١/٢٠٠٧

مجلس األمن الدولي توريد سلع تصلح للصناعة النووية أو لصناعة الصواريخ، 

ونقلت ".                                                              ن الواليات المتحدة األمريكية تحو ل ذلك إلى مقاطعة اقتصادية شاملةولك

الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي في طهران قوله إن الضغوط األمريكية تستهدف 

أن تخلو الساحة على المدى البعيد للشركات األمريكية، مشيرا إلى أنه أثناء العمل 

ن، حصلت مؤسسة اإلمام الرضا من أجل أن تغادر الشركات األوروبية إيرا

  )٣٧(.األمريكية"كوكا كوال"اإليرانية على ترخيص من شركة 

رغم ذلك انتقلت الدول األوروبية تدريجيا إلى ممارسات المقاطعة  

اإليرانية -االقتصادية وغيرها تجاه إيران، فيقول الخبير بالشؤون األوروبية

 Johannes(يوهانس رايسنر Reissner ())ياسة األوروبية مستقلة ثم كانت الس

اإليرانية بدال من تطوير سياسة  -انزلقت إلى االرتباط بمفعول العالقات األمريكية

أوروبية قائمة على المصالح الذاتية وتستخدم الطرق واإلمكانات األوروبية، وهو 

 oliver(ويرى أوليفر ترينيرت".)) ما ينسجم مع الرغبة اإليرانية trinirt ( مدير

البحوث للسياسات األمنية في مؤسسة العلوم والسياسة في المعهد األلماني  مجموعة

اإليرانية كانت  -للسياسة الدولية واألمن في برلين، أن المفاوضات األوروبية

والتي أبدى فيها  )م ٢٠٠٤/(ناجحة في البداية، حتى زيارة بوش ألوروبا في شباط

ومما تجدر ,ن دون المشاركة فيهاقبوله بسياسة المفاوضات األوروبية تجاه إيرا

اإلشارة إليه إن أربعين وفدا أوربيا انسحب من قاعة مؤتمر مكافحة العنصرية 

فور تعرض الرئيس اإليراني محمود  )٢٠٠٩(الدولي المنعقد في جنيف في نيسان

دول غربية  خمس احمدي نجاد في كلمته إلى الوجود اإلسرائيلي كما قاطعت

وال يكاد يخلو تصريح رسمي أوربي بشان الملف النووي المؤتمر بصورة كاملة 

اإليراني واحتمال وجود خلفية عسكرية له دون تأكيد خطورة التسلح اإليراني على 

  )٣٨(.إسرائيل واستحالة القبول بذلك أوربيا
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وبلغت ذروتها  )م٢٠٠٩(وفي الحملة الثالثة لتشديد العقوبات التي انطلقت عام تموز

فيما يشبه التنافس ) فرنسا وألمانيا وبريطانيا(طرح األوروبيون  ،)م٢٠١٠/(في ايار

                                               ُ                    مع األمريكيين ميادين إضافية للمقاطعة، ووضعت لجنة  خبراء بتكليف وزراء 

 )١٣(م مشروع قائمة إجراءات في٢٠١٠/  تحاد األوروبي في شباطخارجية األ

ذلك إلى صفحة، بما يستهدف صلب االقتصاد اإليراني بمجموعه، والوصول في 

ومن ذلك مثال تقييد استيراد إيران لمشتقات نفطية، . القطاع النفطي والقطاع المالي

                                                                          بما يؤثر على التدفئة والصناعة والنقل، بينما يحتاج بناء مصاف  محلية إلى عون 

                                                              أجنبي، فيحد  من ذلك تغييب  شركات ضمان القروض، مما يحول دون تدفق 

بدوره استكشاف حقول نفطية بديلة عن تلك التي  االستثمارات األجنبية، فيعطل هذا

                                                                      نضبت، عالوة على أنه يحد  من حركة االستيراد من بلدان أجنبية، ويمكن أن يصل 

ّ                                                          األمر إلى شل  حركة التجارة الخارجية عبر إضافة حظر المعامالت مع المصارف            

اإليرانية، وحظر التحويالت منها إلى خارج الحدود، وحظر الوصول إلى 

تياطيات اإليرانية في الخارج، عالوة على تضييق نطاق التواصل السياسي االح

وتوجد معارضة داخل االتحاد األوروبي، السيما من جانب  إيرانوالدبلوماسي مع 

السويد والنمسا، إنما ال ينتظر أن تحول دون موقف أوروبي مشترك متشدد، ما دام 

د األوروبي، فرنسا وألمانيا هذا هو ما تلتقي عليه الدول الرئيسة في االتحا

                وتهد د هذه الدول . وبريطانيا إضافة إلى دول أخرى مثل إيطاليا وبولندا وهولندا

 :                                                                كالواليات المتحدة األمريكية بأن تمارس تلك العقوبات في نطاق ما يسم ى

إذا حالت المعارضة الصينية وربما الروسية دون تبنيها  )٣٩())تحالف الراغبين((

"        المشد دة"من الدولي، إذ ما تزال الدولتان تؤكدان رفض العقوبات عبر مجلس األ

كما يؤخذ من ,رغم االستعدادات المبدئية على تصعيد ما يسري منها حاليا

التصريحات الصينية الحرص على أال تشمل العقوبات قطاع الطاقة اإليراني، وهو 

ع متقدم على ما يشير إلى ما أصبح للشركات واالستثمارات الصينية من موق

                                                                         صعيدها، بينما ترى الدول األوروبية المعنية أن  العقوبات لن يكون لها المفعول 

وهكذا يبقى الغموض سيد الموقف حيث ال يمكن  ،المطلوب منها دون أن تشمل هذه
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استنتاج مدى التقدم على طريق  حل كل التناقضات في مواقف الطرفين األوربي 

ريحاتها بأنها لن تتخلى تحت أية ظروف عن واإليراني، الن إيران كررت تص

في حين ترغب الترويكا في ,حقها في تملك التكنولوجية النووية لحماية أمنها القومي

أن تعلق إيران عمليات تخصيب اليورانيوم مقابل اتفاق تتعهد فيه أوربا ببيع إيران 

رانية كل ما تحتاجه من وقود نووي لمفاعالتها وان استمرار المفاوضات اإلي

األوربية خالل فترة البحث لم يعد مضيعة للوقت ألنه يمثل مخرجا لتأخير إحالة 

الموضوع إلى مجلس األمن وبالتالي تفادي مواجهة بين الدول الكبرى داخل 

المجلس بعدما أعلنت كل من روسيا والصين عن رفضهما مساندة أي مشروع 

ق النقض لمنع تمرير أي قرار قرار في مجلس األمن كما هددا بإمكانية استعمال ح

  .)٤٠(يفرض عقوبات على إيران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونالحادي والعدد  
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٢٠٠ 

  :الخاتمة واالستنتاجات 

وجدت الدول األوربية بصورة عامة والترويكا بصورة خاصة في موقع 

فالجمهورية اإلسالمية تجاور مناطق خطيرة مثل , إيران موقعا استراتيجيا مهما 

واستقرار في وسط جو نزاعات وحروب  البلقان والشرق األوسط وتعتبر بلد نمو

وعنف، وبالتالي فأوربا تسعى إلى جذب إيران إلى خارج مناطق العنف والنزاعات 

اإلقليمية حتى يمكن االعتماد على اإلمكانيات والموارد اإليرانية وبالتالي ضمان 

 عدم توجه إيران لتطوير أسلحة دمار شامل كنتيجة لنبذ إيران دوليا فمن المهم دعم

وفي المقابل لم .االستقرار في إيران لتمكينها من لعب دور مناسب في محيطها

تضع إيران الغرب كله في سلة واحدة بل كانت دوما الدول األوربية وايران مجاال 

للحوار واستمرار العالقات وعودتها بعد حدوث أي أزمة وبالعكس من ذلك عالقة 

والترقب لم يشمل الغرب ككل بل هناك  فمفهوم العداء ،إيران مع الواليات المتحدة

نوع من االنتقائية خص الواليات المتحدة وإسرائيل بالهجوم والرغبة في الدفاع عن 

  .النفس ومقاومة مخططات الحصار والضغط عليها

  :برز االستنتاجات التي توصل اليها الباحثأومن 

ائها مالم إيران ال تسعى إلى الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع أعد -١

يواجه النظام تهديدا وشيكا يهدد بقائه فمن غير المرجح ان يهاجم عدوا باستخدام 

وبدال من ذلك من المرجح بشكل قوي قيام إيران باستخدام قدراتها ، أسلحة نووية 

النووية بطريقة تنسق مع نمطها السلوكي القائم منذ مدة طويلة وهو إضعاف 

  .يف الماهر واستعراض القوةمعنويات أعدائها من خالل التخو

أدى امتالك إيران التقنية النووية الالزمة إلنتاج طاقة نووية إلى انتقال إيران  -٢

من شرعية الدول المتوسطة القوة إلى ما يمكن تسميتها بالدول اإلقليمية الفائقة 

  .القوة
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٢٠١ 

  موقف الترويكا األوربية من البرنامج النووي اإليراني 

القومي  يعد البرنامج النووي اإليراني احد الدعائم األساسية للحفاظ على األمن -٣

  .اإليراني

 ))دبلوماسية االنفتاح((ن نطلق عليها أأثبتت الدبلوماسية اإليرانية والتي يمكن  -٤

نجاحا باهرا في إدارة التفاوض مع المجتمع الدولي رغم المحاوالت األمريكية في 

حشد التأييد الدولي لمواجهة البرنامج النووي اإليراني لجعل إيران أمام خيار 

و التسليم بالمطالب الغربية وخلق مناخ دولي لجعل إيران تقدم أساسي واحد ه

  . التنازالت في مفاوضاتها مع المجتمع الدولي

لقد اثبت الرد اإليراني الحازم قدرته في التأثير على المواقف الغربية وبخاصة  -٥

بعد إعالن الحكومة اإليرانية رفض أي تفاوض على برنامجها النووي السلمي 

لة من المناورات العسكرية استخدمت فيها الصواريخ اإليرانية المختلفة وإجراء سلس

والقادرة على ضرب العمق اإلسرائيلي والقواعد العسكرية في الخليج العربي بما 

  .يؤكد قوة إيران وجاهزيتها لمواجهة أي تهديدات عسكرية

خالل  تمكنت إيران بجهودها الذاتية من بناء الثقة مع المجتمع الدولي من -٦

  .تصريح القيادات اإليرانية الدائم ليس لدى إيران النية لصنع قنبلة نووية

رتباط األوروبي األكبر بمصادر الطاقة وتعددها عن خلفية يكشف جانب األ -٧

تباين أهمية االستقرار في المنطقة اإلقليمية الممتدة من باكستان وأفغانستان على 

. يقي، بين المنظورين األمريكي واألوروبيالبحر األبيض المتوسط والشمال اإلفر

في التعامل مع حربي  -بالمنظور الغربي-وكان الدور اإليراني اإليجابي نسبيا 

أفغانستان والعراق إحدى الحجج الرئيسية األوروبية تجاه واشنطن في التركيز على 

طريق المفاوضات بديال عن المشاركة في طريق العقوبات، طوال الفترة األولى 

من رئاسة بوش في الواليات المتحدة األمريكية، ورئاسة محمد خاتمي مع تيار 

  . اإلصالحيين في إيران
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٢٠٢ 

  الهوامش

وقد استخدم  ،أصل هذه التسمية هي عربة روسية تجرها ثالث جياد: الترويكا )١(

التي ، ١٩٦٠مصطلح الترويكا الذي يعني في الروسية المجموعة الثالثية على الخطة عام 

حها االتحاد السوفيتي السابق وهي ان يتولى رئاسة االمم المتحدة ثالثة اشخاص في اقتر

ومنذ ذلك الوقت اصبح وجود ثالث مسؤولين عن  ،منصب السكرتير العام بدال من واحد

ولقد تزعمت الدول االوربية المفاوضة حول  ،القرار في أي هيئة او شركة تسمى ترويكا

        شبكة المعلومات الدولية االنترنت ....المانيا وبريطانيابرنامج ايران النووي فرنسا و

www.eroshen.com.  

مجلس التعاون لدول الخليج العربية قضايا الراهن ، احمد صدام الشبيبي وآخرون )٢(

 .٢٥٥ص،٢٠٠٨ ،بيروت ،وآفاق المستقبل

 ،البصرة ،١ط ،دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر الزم لفتة ذياب المالكي،)٣(

 .٢١٨ص، ٢٠٠٧

, ١٩٣٤عام, ولد في مدينة هرمان جنوب شرق ايران: علي اكبر هاشمي رفسنجاني )٤(

تلقى تعليمه الديني على يد كل من ايه اهللا  ،السرة متواضعة جد امكونة كن تسع افراد

بدا نشاطه السياسي عند انضمامه  ،ومنتظري, البروجردي ،الطباطبائي ،االمام الخميني

عضوية منظمة فدائيان اسالم اثناء الحركة الوطنية التي قادها اية اهللا كاشاني ومحمد الى 

تعرض ,وساهم اسهاما فعاال في نشر الوعي الثوري ضد الشاه,في الخمسينات,مصدق

نتهم متعدده من بينها ,١٩٧٨ -١٩٦٤للسجن واالعتقال مرات عدة خالل السنوات 

وتاليفه , رؤساء وزراء ايران في عهد الشاه اشتراكه في اغتيال حسن علي منصور احد

تاريخ العالم في القرن )....مصير فلسطين..السجل االسود لالستعمار (كتاب بعنوان

 .١١٠ص، العشرين

 ،بغداد ،البرنامج النووي االيراني وتداعياته االقليمية والدولية ،ستار جبار عالي )٥(

 .٨٥ص ،٢٠٠٩
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نووية الروسية والتي كان لها عالقات وثيقة بايران وهي وكالة الطاقة ال :ميناتوم )٦(

او االمن الروسي او حتى مخاطر انتشار  ،الروسية -بغض النظر عن العالقات االمريكية

، الروس عائدون الى الشرق االوسط والعالم باستراتيجية جديدة ...اسلحة الدمار الشامل 

  االنترنت(شبكة المعلومات الدولية,صحيفة الحياة

 (daharchives,alhyat.com. 

مجلة ، البرنامج النووي اإليراني:دراسات في األمن اإلقليمي,محمد فتحي الشاذلي )٧(

 ٨٩ص، األردن ،٢٠٠٩شباط  ، ١٧العدد ،الدراسات اإلستراتيجية

 Bill(وهو القانون األمريكي الذي وقعه الرئيس األمريكي بيل كلينتون : قانون داماتو )٨(

Clinton (السيناتور  ىوسمي القانون بهذا االسم نسبة غال، ١٩٩٥عام  في آب من

ويفرض , الجمهوري الفونسي داماتو من والية نيويورك الذي تبنى مشروع هذا القانون

هذا القانون عقوبات على الشركات األجنبية التي تتعامل مع كل من ليبيا وإيران في مجال 

ليون دوالر في العام وتشمل العقوبات النفط والغاز وتزيد استثماراتها على أربعين م

المنصوص عليها في القانون سبعة أنماط مختلفة من العقوبات وهي حرمان الشركة 

منع اختيار الشركة ,المخالفة من الحصول على تسهيالت من مصرف االستيراد والتصدير

ان حرم,من المخالفة من أن تكون عميال أوليا في التعامل بديون الحكومة األمريكية

فرض حظر ,الشركة المخالفة من الحصول على تراخيص التصدير الى الواليات المتحدة

حرمان الشركة المخالفة من ، على جميع واردات الشركة المخالفة الى الواليات المتحدة

منع الشركة المخالفة من العمل كوسيط للواليات ,فرص مشتريات الحكومة األمريكية

منع اختيار الشركة المخالفة من أن تكون ,الواليات المتحدة المتحدة كمودع ألموال حكومة

ولقد صرحت اإلدارة األمريكية إن .عميال أوليا في التعامل بديون الحكومة األمريكية

الهدف من سن هذا القانون هو محاربة اإلرهاب بحرمان كل من ليبيا وايران من 

لى مايبدو انه كان مجرد الحصول على مصادر الدخل الذي قد يستخدم في التمويل وع

صحيفة الشرق ، لعبة انتخابية...قانون داماتو ،فايز المجرمي ...لعبة انتخابية انذاك

 .www.archive.aawsat.comاالوسط
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٢٠٤ 

 ،إيران والجمهوريات اإلسالمية المستقلة في آسيا الوسطى والقوقاز ،يزعم عيسى )٩(

 .٢٥ص ،١٩٩٣،آذار ،٢لعددجامعه بغداد، ا ،مجلة دراسات دولية

وهو خامس رئيس للجمهورية االسالمية االيرانية تولى الرئاسة من  :خاتميمحمد  )١٠(

نشأ , ١٩٤٣ولد خاتمي في مدينة اردكان عاصمة يزد االوسطسنة،  ٢٠٠٥-١٩٩٧عام 

في كنف اسرة متدينة الن والده كان احد ابرز علماء الدين الملتزمين والمحافظين في 

حصل على شهادة بكلوريوس الفلسفة من  ،١٩٦١لدينية عام ايران، دخل مدرسة قم ا

وكان من المقربين ، جامعه اصفهان بدأ خاتمي نشاطه السياسي في عهد الشاه محمد رضا

ابرز المناصب التي تقلدها خاتمي هي ,من االمام احمد الخميني واالمام محمد منتظري

رشاد في وزارة مير حسين ثم وزيرا للثقافة واال,مدير مجلس مؤسسة كيهان الصحفية

, عينه المرشد االعلى عضوا للمجلس االعلى للثورة الثقافية ١٩٩٦وفي عام , موسوي

وخالل واليتيه الرئاسيين تحسنت عالقات ايران بالدول الغربية بعد ان شهدت انفتاحآم 

ملحوظآ تمثل في االساس في زيارة خاتمي الى عدد من الدول االوربية وعلى راسها 

  شبكة المعلومات الدولية االنترنت. يا وفرنسا والمانياايطال

.www.algazeera.net. 

 .٩٠ص ،مصدر سابق، فتحي الشاذليمحمد  )١١(

 ، ١ط  ،بين التهديدات الغربية والمخاوف العربية إيران ،الشيخ حسام احمد شعيب  )١٢(

 .٢٣٥ص ،٢٠٠٩ ،دمشق

تشرين ,مجلة الدفاع الوطني ,لالحتواء  والجهود الدولية اإليرانيةالدوافع النووية  )١٣(

  )النترنتا(لمعلومات الدوليةشبكة ا .٢٠٠٥ /األول

www.lebarmy gov.lb. 

 ٢٠٠٩- ١٩٧٤البرنامج النووي اإليراني والموقف الدولي ,الزم لفتة ذياب المالكي)١٤(

 .١٦-١٥ص، ٢٠١٠،البصرة ،دراسة تاريخية تحليلية

سلسلة ، البرنامج النووي اإليراني قراءة في الواقع والمستقبل ,فهد مزبان خزار) ١٥(

 ،١٩-١٨العدد ،جامعة البصرة ،اإليرانيةمركز الدراسات  ،دراسات سياسية وإستراتيجية

 .٥ص
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ركز الرئيس محمد خاتمي في إصالحاته الداخلية على المرأة والشباب باعتبارهما ) ١٦(

ركائز قيام مجتمع واعي اذ سعى إلى منح المرأة كافة حقوقها المدنية ركيزة مهمة من 

 ومن ابرز أفكاره التي كثيرا ما، فضال عن حريتها في الملبس والمأكل والعمل,والقانونية

مما يقتضي ان تكون ,كان يطرحها ان األبناء ليسوا ملكا البائهم بل هم أمانة في أيديهم

التي يشعر من خاللها المراهق والشاب بان المدرسة الرعاية تاهيلية توفر األجواء 

والمنزل هما األجواء األكثر امنا وحرية وفيما يخص التعليم ركز على تفعيل كافة الفنون 

النها تساعد على صقل مواهب الطالب مؤكدا , بما فيها الموسيقى والرسوم الكاريكاتيرية

والجامعة ,طة الحركات السياسية في تعديل موازين القوى وتغير خار ةعلى دور الجامع

لدى الرئيس محمد خاتمي يجب ان تكون مؤسسة ذات هوية وشخصية وماهية واحدة في 

كما , فال تختلف الجامعة في إيران عنها في أي مكان من العالم، مختلف مناطق العالم

ثقافات ألنها تمثل بوابة االنفتاح مع ال, شجع الرياضة لدورها الكبير في الوحدة الوطنية

 ،١٣٩٥٠محمد خاتمي أفكار من زمن اإلصالح العدد، جريدة الرياض...العالمية

 www.alriyadh.com. ٢٠١٦/مايس/١٨

مجلة دراسات  ،٢٠٠٥ -١٩٧٩األلمانية  -العالقات اإليرانية ،حيدر عبدالواحد)١٧(

 .٢٨ص ،٢٠١٢ ،١٥العدد، جامعة البصرة، مركز الدراسات اإليرانية ،إيرانية

 . ١٦٣ص، المصدر السابق،يخ حسام احمد شعيبالش)١٨(

 .٣٤ص، مصدر سابق,حيدر عبد الواحد)١٩(

الملف النووي اإليراني بين الترويكا األوربية والضغوط  ،أسامة فاروق مخيمر)٢٠(

شبكة المعلومات .٢٠٠٥حزيران ،٥٩العدد،القاهرة ،مجلة مختارات إيرانية ,األمريكية

 .Acpss Alahram.orgالدولية االنترنت 

 .٢٠٠٥،شباط  ،بغداد ،٢٠٢٧العدد ،صحيفة الزمان )٢١(

مجلة ، األزمة النووية الجديدة بين إيران والواليات المتحدة،احمد إبراهيم محمود)٢٢(

 .٢٠٠٣ ،٣٠العدد ،القاهرة ،مختارات إيرانية

مجلة مختارات ، هل بدا العد التنازلي لضربة إسرائيلية ضد إيران،حسام سويلم)٢٣(

 .٢٠٠٤ ،٥٠العدد  ،نيةإيرا
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٢٠٦ 

 ،٢٠٠٧،بيروت ،١ط ،ترجمة بسام شيحا ،طموحات إيران النووية ،شاهرام تشوبين )٢٤(

 .١٦٨ص

 .مصدر سابق ،أسامة فاروق مخيمر)٢٥(

 .١٦٩ص، مصدر سابق ،شاهرام تشوبين )٢٦(

 .١٧١-١٧٠ص ،نفسهمصدر ال)٢٧(

ودول مجلس التعاون  العالقات اإلستراتيجية بين العراق, جاسم يونس الحريري )٢٨(

 ،مركز دراسات الخليج العربي ،٢٠٢٠ -٢٠٠٢المستقبل  - الحاضر -الخليجي الماضي

 .٤٦٩ص ،جامعه البصرة

وهو أول رئيس لجمهورية إيران اإلسالمية غير ديني منتخب :محمود احمدي نجاد )٢٩(

زيران في انتخابات ح, عندما فاز على علي اكبر هاشمي رفسنجاني، ١٩٨١لها منذ عام 

اتبع خطا متشددا في السياسة الداخلية والخارجية على حد سواء ويستمد دعمه  ،٢٠٠٥

ولد محمود ,الشعبي من الفئات الفقيرة والمتدينة وخاصة الذين يعيشون خارج العاصمة

احمدي نجاد في في قرية ارادان وهو الطفل الرابع من بين سبعة أطفال لوالد كان يعمل 

ا ومعلم للقران وقد غير األب اسمه في سن الرابعة من سابورجان حدادا وبقاال وحالق

اجتاز نجاد امتحان القبول في الجامعات  ١٩٧٦في عام ,عندما انتقلت العائلة الى طهران

مشارك في تلك  ٤٠٠,٠٠٠من بين ١٣٢اإليرانية الوطنية وقيل انه حاز على المرتبة

كطالب بكلية الهندسة المدنية وحصل على  ثم التحق بجامعه إيران للعلوم والتقنية ،السنة

عندما كان حاكمآ ,١٩٩٧دكتوراه في هندسة النقل والتخطيط من نفس الجامعه في عام 

عين نجاد رئيسآ لبلدية طهران وقام نجاد بعكس جميع التغيرات  ٢٠٠٣في عام , الردبيل

اسسآ دينية  التي اجراها رؤساء البلديات المعتدلون واالصالحيون السابقون فقد وضع

شبكة ...وركز كذلك على األعمال الخيرية ،لألنشطة بالمراكز الثقافية التي تأسست لديهم 

 http:ar.m.wikipedia.org                            المعلومات الدولية االنترنت 
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  .١٢-٩ص، ٢٠٠٤ ،١٤٠العدد ،جامعة بغداد ،مركز الدراسات الدولية، دولية
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مجلة آراء حول  ،الدور األوربي في األزمة النووية اإليرانية ،محمد شوقي عبدالعال )٣١(

  .٥٣-٥٢ص ،٤٨العدد،اإلمارات  ،مركز الخليج لألبحاث ،الخليج

 ،١ط ،احمد أبو هدبةترجمة  ،إسرائيل والمشروع النووي اإليراني ،جيل فايالر )٣٢(

  .٥٥ص، ٢٠٠٦ ،لبنان

في شؤون الشرق  ،األمريكية –مفتاح العالقات اإليرانية ,سيد حسين موسوي )٣٣(

  .٥ص ،٢٠١٠،لبنان ،١٣٥العدد , مركز الدراسات اإلستراتيجية, األوسط

سلسلة شئون  ،تداعيات البرنامج النووي اإليراني في المنطقة فراقد داود سلمان، )٣٤(

  .٣ص ،٢٠١٠، ٩جامعة البصرة، العدد  ،مركز الدراسات اإليرانية،يةإيران

  )االنترنت(شبكة المعلومات الدولية , ٢٠٠٠ ،٩٩٧٨العدد ،جريدة الجريدة )٣٥(

  .٢٠٠٨ ،اإليرانية -عهد جديد في العالقات األوربية،علي هادي)٣٦(

تشرين االول ، طنيمجلة الدفاع الو ،الدوافع النووية اإليرانية واالحتواء الدولي)٣٧(

  .شبكة المعلومات الدولية االنترنت ،٢٠٠٥,

نشرة تحليالت  ،إيران والتوجهات اإلقليمية الجديدة ،محمد سالم الكواز )٣٨(

  .٩ص، جامعه الموصل، مركز الدراسات اإلقليمية ،٢٠٠٩ ،١٢العدد,إستراتيجية

لواليات المتحدة وهو اتفاق سياسي عسكري اقتصادي تزعمته ا: تحالف الراغبين )٣٩(

األمريكية منذ رئاسة جورج بوش والذي يهدف الى فرض عقوبات اقتصادية على 

قطاعات الطاقة والمال في ايران دون الحاجة الى دعم االمم المتحدة لتفادي معارضة دول 

وذلك مع ازدياد القلق ازاء تسريع ايران لبرنامجها النووي واحتمال  ،مثل روسيا والصين

وكانت الواليات المتحدة ترى ان دول الترويكا هي من ، يل برد عسكري عليهقيام اسرائ

الفاينتشيال ...تزيد احتماالت الحرب ضد ايران النها لم تشدد العقوبات على االخيرة 

 http: \\news...شبكة المعلومات الدولية االنترنت ،تحالف الراغبين ضد ايران ،تايمز

.bbc .co.uk 

  .مصدر سابق ،محمد فتحي الشاذلي) ٤٠(

  

  



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونالحادي والعدد  

 فراقد داود سلمان.د

٢٠٨ 

  المصادر 

  الكتب العربية والمترجمة: أوال

العالقات اإلستراتيجية بين العراق ودول مجلس التعاون .جاسم يونس، الحريري ـ١

جامعة البصرة مركز دراسات  ،٢٠٢٠-٢٠٠٣الخليجي الماضي الحاضر المستقبل 

  .٢٠١٢ ،الخليج العربي

مجلس التعاون لدول الخليج العربية قضايا الراهن وأسئلة .احمد صدام, الشبيبيـ ٢

  .٢٠٠٨، مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،المستقبل

 ،١ط، البصرة ،دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر.الزم لفتة ذياب ،المالكيـ ٣

٢٠٠٧.  

-١٩٧٤قف الدوليالبرنامج النووي اإليراني والمو .الزم لفتة ذياب :المالكيـ ٤

  .٢٠١٠جامعة البصرة  ،دراسة تحليلية ٢٠٠٩

الدار ،بيروت ،١ط، ترجمة بسام شيحا ،طموحات إيران النووية .شاهرام ،تشوبينـ ٥

 .٢٠٠٧ ،العربية للنشر

 ،١ط ،ايران بين التهديدات الغربية والمخاوف العربية .الشيخ حسام احمد ,شعيبـ ٦

  .٢٠٠٩،دار االحباب ،دمشق

دار  ،بغداد، البرنامج النووي اإليراني وتداعياته اإلقليمية والدولية .ستار جبار ،عاليـ٧

 .٢٠٠٩ ،الحكمة

، ترجمة احمد ابو هدبة ،اسرائيل والمشروع النووي االيراني. جيل ،فايالرـ ٨

  .٢٠٠٦،لبنان
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  الصحف والمجالت: ثانيا

  .٢٠٠١ ،١٠٢٨٦والعدد. ٢٠٠٥ ،٢٢٣١العدد، بغداد، صحيفة الزمانـ ١

  .٢٠٠٠ ،٩٩٧٨العدد،جريدة الجزيرةـ ٢

مجلة دراسات ، ٢٠٠٥ - ١٩٧٩االلمانية -العالقات اإليرانية ،عبدالواحد حيدرـ ٣

  . ٢٠١٢ ،١٥العدد  ،إيرانية

مجلة ، البرنامج النووي اإليراني :دراسات في األمن اإلقليمي، محمد فتحي الشاذليـ ٤

  .٢٠٠٩شباط ، األردن ،دراسات إستراتيجية

، إيران والجمهوريات اإلسالمية المستقلة في آسيا الوسطى والقوقاز،يزعم عيسى ـ ٥

  .١٩٩٣آذار ، ٢العدد، مجلة دراسات دولية

بحث منشور في شؤون  ،االمريكية –مفتاح العالقات االيرانية ، سيد حسين موسويـ ٦

  ،٢٠١٠،لبنان ،١٤٥العدد ،مركز الدراسات االستراتيجية ،الشرق االوسط

مجلة اوراق  ،البرنامج النووي االيراني واالتحاد االوربي، اسم يونس الحريريجـ ٧

  .٢٠٠٤ ،١٤٠العدد ،جامعة بغداد ،مركز الدراسات الدولية  ،دولية

  

  النشرات : ثالثا

سلسلة  ،البرنامج النووي اإليراني قراءة في الواقع والمستقبل ،فهد مزبان الخزارـ ١

 ،١٩-١٨العدد، جامعة البصرة ،ركز الدراسات اإليرانيةم ،دراسات سياسية وإستراتيجية

٢٠٠٣.  

سلسلة شئون ، تداعيات البرنامج النووي اإليراني على المنطقة ،فراقد داود سلمانـ ٢

  .٢٠١٠ ،٩العدد  ،جامعة البصرة، مركز الدراسات اإليرانية ، إيرانية

كز الدراسات مر ،إيران والتوجهات اإلقليمية الجديدة ،محمد سالم الكوازـ ٣

  .                     ٢٠٠٦ ،١٢العدد، سلسلة تحليالت إستراتيجية،جامعة الموصل/اإلقليمية

األمريكية، في شؤون الشرق  -مفتاح العالقات اإليرانية ،سيد حسين موسويـ ٤

  .٢٠١٠،مركز الدراسات اإلستراتيجية ،لبنان ،١٣٥العدد ،األوسط

  

  



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونالحادي والعدد  
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٢١٠ 

  )االنترنت( شبكة المعلومات الدولية: رابعا

الملف النووي اإليراني بين الترويكا األوربية والضغوطات  ،أسامة فاروق مخيمرـ١

  .٢٠٠٥،القاهرة،مجلة مختارات إيرانية ،األمريكية 

مجلة  ،األزمة النووية الجديدة بين إيران والواليات المتحدة,احمد إبراهيم محمودـ ٢

  .٢٠٠٣، القاهرة، مختارات إيرانية

مجلة مختارات  ،هل بدا العد التنازلي لضربة إسرائيلية ضد إيران، لمحسام سويـ ٣

  .٢٠٠٤ ،إيرانية

  .٢٠٠٠،عهد جديد في العالقات اإليرانية األلمانية ،علي هاديـ ٤

 ،بيروت ،مجلة الدفاع الوطني،الدوافع اإليرانية النووية والجهود الدولية لالحتواء ـ ٥

 .٢٠٠٥، تشرين االول

 ,أفكار من زمن اإلصالح..محمد خاتمي  ،جريدة الرياضـ ٦

مجلة آراء حول  ،الدور األوربي في األزمة النووية اإليرانية، محمد شوقي عبدالعالـ ٧

 . ٢٠٠٨، اإلمارات، مركز الخليج لألبحاث ،٤٨العدد, الخليج

 .الروس عائدون إلى الشرق األوسط بإستراتيجية جديدة ،صحيفة الحياةـ ٨

 .صحيفة الشرق األوسط، لعبة انتخابية جديدة ..نون داماتوقا ،فايز المجرميـ ٩

  .تحالف الراغبين ضد إيران، الفاينتشال تايمز


