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 .5102 – 5102سياسة روسيا االتحادية تجاه تطؽرات السمف الشؽوي اإليخاني 
 أ.م.د. عالء رزاك فاضل الشجار

 دراسات البرخة والخميج العخبي مخكد - جامعة البرخة
 السمخص

كاف الىتساـ ايخاف بتخريب اليػرانيػـ اىسية كبخػ القت بطبلليا عمى الداحة الجولية واالقميسية،    
اذ كاف عمى الجوؿ العطسى متابعة ذلظ السمف عغ كثب لسا لو مغ تجاعيات خصيخة عمى الذخؽ 

ني في االوسط خرػصًا والعالع عسػمًا. وقج انبخت روسيا االتحادية الى مدايخة الجانب االيخا
بخنامجو الشػوؼ، ولع تحاوؿ الزغط عمى شيخاف كثيخًا خذية تأـز السػقف معيا، خاصة واف السػقف 
االمخيكي مغ السمف الشػوؼ االيخاني كاف متذجد ججًا وعبخ عغ نػايا حؿيؿية كادت اف تػدؼ الى 

تجاه التيجئة وقػع الرجاـ بيغ الصخفيغ في مشاسبات عجة، اال اف روسيا االتحادية كانت تجفع با
واعتساد اسمػب الحػار والجبمػماسية في حل قزية بخنامج ايخاف الشػوؼ، والحؼ ارادت الحكػمة 
الخوسية اف يكػف استخجامو لؤلغخاض الدمسية فقط. وبالفعل استصاعت الجيػد الجولية التػصل الى 

ية والػاليات الستحجة ، بيغ ايخاف مغ ج5102نتائج مقبػلة وقع عمى اثخىا االتفاؽ الشػوؼ في عاـ 
وبخيصانيا وفخندا وروسيا والريغ والسانيا مغ جية ثانية. اال اف انتخاب الخئيذ االمخيكي دونالج 

، كاف بسثابة حجخ عثخة في استسخار ذلظ االتفاؽ، الحؼ 5104تخامب، وتػليو الحكع مصمع عاـ 
مت ايخاف ىي االخخػ عغ ، ومغ ثع تخ5105ضعف كثيخًا عمى اثخ اندحاب واششصغ مشو في ايار 

 التداماتيا في االتفاؽ في العاـ التالي.
 –الػاليات الستحجة وايخاف  –روسيا االتحادية وايخاف  –السمف الشػوؼ االيخاني الكمسات السفتاحية: 

  فبلديسيخ بػتيغ. -حدغ روحاني 
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The policy of United Russia towards developments in the Iranian 

nuclear file 2015-2019 

Asst. Prof.Dr. Alaa Razzak Fadhil 

University of Basrah - Arab Gulf Studies Center 

Abstract 

    Iran's interest in uranium enrichment was of great importance that cast a 

shadow on the international and regional arena, as the great powers had to 

follow this file closely because of its dangerous repercussions on the Middle 

East in particular and the world in general. The Russian Federation has 

tended to go along with the Iranian side in its nuclear program, and has not 

tried to pressure Tehran much for fear of worsening the situation with it, 

especially since the American position on the Iranian nuclear file was very 

strict and expressed real intentions that almost led to a clash between the 

two parties on several occasions. However, Moscow was pushing for calm 

and adopting the method of dialogue and diplomacy in resolving the issue of 

Iran's nuclear program, which Moscow wanted to use for peaceful purposes 

only. Indeed, international efforts were able to reach acceptable results, after 

which the nuclear agreement was signed in 2015, between Iran on one side 

and the United States, Britain, France, Russia, China and Germany on the 

other. However, the election of US President Donald Trump, and his 

assumption of power in early 2017, was a stumbling block in the 

continuation of that agreement, which was greatly weakened by 

Washington's withdrawal from it in May 2018, and then Iran also 

abandoned its commitments to the agreement the following year. 

Key words: The Iranian nuclear file - the Russian Federation and Iran - the 

United States and Iran - Hassan Rouhani - Vladimir Putin. 
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 السقجمة
سياسة إيخاف مغ تفاقع الػضع حػؿ بخنامجيا الشػوؼ، إذ أف اخفاء الحكػمة االيخانية عجمت         

، قػبل بخفس واستشكار مغ (0)معمػمات متعمقة ببخنامجيا الشػوؼ عغ الػكالة الجولية لمصاقة الحرية
السجتسع الجولي، الحؼ حث ايخاف عمى التعاوف التاـ مع الػكالة الجولية مغ أجل مشع انتذار األسمحة 
الشػوية وحفع األمغ والدمع الجولييغ، السيسا واف الغخب ومشح انترار الثػرة االسبلمية في ايخاف عاـ 

نية وسياستيا الخارجية، وشالسا اتيسيا بإثارة ، كاف يتػجذ خيفة مغ نػايا الحكػمة االيخا0646
السذكبلت الجولية واالقميسية. لحلظ، فاف احتسالية امتبلؾ ايخاف لؤلسمحة الشػوية دؽ ناقػس الخصخ 

 لجػ الغخب وروسيا االتحادية ايزًا.  
تػصل وبعج مفاوضات شػيمة استصاعت الجيػد الجولية السيسا السبحولة مغ روسيا االتحادية ال     

، عقج بيغ إيخاف مغ جية والػاليات الستحجة وبخيصانيا وفخندا وروسيا 5102إلى اتفاؽ نػوؼ عاـ 
والريغ والسانيا مغ جية ثانية. وبالفعل بجأ الجسيع بتشفيح التداماتيع عمى وفق ذلظ االتفاؽ، وبات 

حدب، بل وحتى مع مغ السسكغ أف تذيج عبلقات شيخاف تصػرًا ممحػضًا ليذ مع روسيا االتحادية ف
 الػاليات الستحجة والجوؿ الغخبية في ضل التعاوف الجولي مع شيخاف بحدب ما تزسشو االتفاؽ.

، حاؿ 5104بيج أف وصػؿ السخشح دونالج تخامب إلى سجة الحكع في الػاليات الستحجة عاـ        
ػقات مغ اجل تعجيل دوف استسخار االتفاؽ الشػوؼ مع شيخاف، اذ اخح تخامب يزع العخاقيل والسع

، اندحاب واششصغ مغ االتفاؽ، 5105االتفاؽ الشػوؼ، وبعج أف باءت جيػده بالفذل أعمغ عاـ 
تتعاوف معيا. في وقت كاف ؼيو الجانب الخوسي  ات مختمفة عمى إيخاف والجوؿ التيوقخر فخض عقػب

ليذ عمى الرعيج يرارع مغ أجل الحفاظ عمى االتفاؽ الشػوؼ لسا لو مغ أىسية كبيخة لسػسكػ 
األمشي وحفع الدمع الجولي فحدب، بل ألف الخوس حققػا مشافع اقترادية جخاءه، األمخ الحؼ جعميع 
يخفزػف سياسة الػاليات الستحجة تجاه إيخاف، واتيسػا تخامب بسحاولة فخض ارادتو بالقػة، وتحجؼ 

جتسع الجولي. لحلظ استسخت االتفاؾيات والسػاثيق الجولية، وكدخ ىيبة وقخارات مجمذ األمغ والس
االخيخة ضاقت  روسيا في تقجيع دعسيا إلى شيخاف وساعجتيا كثيخًا في تشفيح االتفاؽ الشػوؼ، اال أف 

ذرعًا مغ العقػبات األمخيكية السفخوضة عمييا وعمى الجوؿ التي تتعاوف معيا، مسا اضصخىا عاـ 
الشػوؼ، ولع تحػؿ مشاشجات مػسكػ  ، إلى عجـ الػفاء بالتداماتيا السحجدة في االتفاؽ5106

 ووساشاتيا عغ تخاجع شيخاف بقخارىا.
 اهسية البحث: 
تكسغ اىسية البحث في كػنو تشاوؿ مػضع سياسة روسيا االتحادية تجاه تصػرات السمف الشػوؼ  

، اذ ساعجت الدياسة الخوسية تجاه سعي شيخاف المتبلؾ (5106 – 5102اإليخاني في السجة )
خاص بيا، عمى احتػاء االزمة وعجـ التدبب في تصػرىا، اال اف وصػؿ الجسيػرييغ  بخنامج نػوؼ 
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الى الحكع في الػاليات الستحجة، ادػ الى انييار االتفاؽ الشػوؼ مغ خبلؿ اندحاب واششصغ مشو عاـ 
 ، ومغ ثع اندحبت شيخاف في العاـ التالي. 5105

 -االسئمة االتية:حجدت اشكالية البحث بسجسػعة مغ اشكالية البحث: 
  ؟ما ىػ مػقف روسيا مغ البخنامج الشػوؼ االيخاني-0
 ما ىي الدياسة التي اعتسجتيا روسيا تجاه ايخاف في ضل االتفاؽ الشػوؼ؟   -5
، عمى 5104انعكاسات وصػؿ دونالج تخامب لمخئاسة االمخيكية عاـ ما ىػ مػقف روسيا مغ -3

 ؟االتفاؽ الشػوؼ االيخاني 
 -نرت فخضية البحث عمى االجابة االتية: :فخضية البحث

وتأييج إيخاف في امتبلؾ انبخت روسيا االتحادية الى مدايخة الجانب االيخاني في بخنامجو الشػوؼ،  -0
تكشػلػجيا نػوية لبلستخجامات الدمسية فقط، أؼ خصت روسيا االتحادية لشفديا سياسة داعسة لبخنامج 

, وكانت تجفع باتجاه التيجئة واعتساد اسمػب سذ التي ارادتياايخاف الشػوؼ عمى وفق السبادغ واال
 .الحػار والجبمػماسية في حل قزية بخنامج ايخاف الشػوؼ خذية تأـز السػقف معيا

رحبت مػسكػ باالتفاؽ الشػوؼ مع ايخاف وعبخت عغ مػقفيا الجاعع لو، ودعست بقػة االليات  -5
الدمع واالمغ الجولييغ، كسا تػفخ فخصة لتعديد الثقة وإزالة التي تع االتفاؽ عمييا، ووججت انيا تعدز 

 .الحػاجد أماـ التعاوف االقترادؼ والدياسي بيغ دوؿ السشصقة وايخاف
عمى الخغع مغ اف السػقف االمخيكي مغ السمف الشػوؼ االيخاني اترف بالتذجد بذكل عاـ, اال  -3

، زاد مغ تعشت 5104اليات الستحجة عاـ اف وصػؿ السخشح دونالج تخامب إلى سجة الحكع في الػ 
. في 5105وغصخسة الجانب االمخيكي، وادػ بالشياية الى اندحاب واششصغ مغ االتفاؽ الشػوؼ عاـ 

وقت كانت ؼيو روسيا تجيغ وتذجب سياسة الػاليات الستحجة تجاه ايخاف، واصخت بذجة عمى استسخار 
وواصمت مػسكػ لسرالح السجتسع الجولي بأسخه، تشفيح خصة العسل مغ قبل جسيع األشخاؼ، تمبيتًا 

 لؤلغخاض الدمسية. تقجيع مداعجاتيا إليخاف في مجاؿ الصاقة الشػوية
ييجؼ البحث الى ايزاح السػقف الخوسي تجاه تصػرات السمف الشػوؼ اإليخاني  هجف البحث:

، والحؼ كاف يجفع باتجاه التيجئة واعتساد اسمػب الحػار والجبمػماسية في حل 5106 – 5102
السيسا واف  قزية بخنامج ايخاف الشػوؼ، ومجػ اثخ ذلظ عمى تصػر سيخ العبلقات بيغ البمجيغ،

عمى خبلؼ السػقف  ف في امتبلؾ تكشػلػجيا نػوية لبلستخجامات الدمسية،مػسكػ ايجت حق إيخا
 االمخيكي الحؼ كاف متذجدًا.   

استشجت الجراسة عمى مشيجيغ: االوؿ، السشيج التاريخي، اذ تع تتبع االحجاث  مشهجية البحث:
تساده إليزاح التاريخية عمى وفق تدمدميا الدمشي. اما الثاني فيػ السشيج التحميمي، والحؼ تع اع
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االستفيامات الػاردة في إشكالية الجراسة واإلجابة عمييا، ومغ ثع تحميل األحجاث بػية الػصػؿ الى 
 أدؽ االستشتاجات
السػقف الخوسي مغ البخنامج تألف البحث مغ مقجمة وثبلثة مباحث، تشاوؿ االوؿ  هيكمية البحث:

سياسة روسيا االتحادية تجاه ايخاف في  عمى حيغ تزسغ الثاني .5102الشػوؼ االيخاني حتى عاـ 
السػقف الخوسي مغ انعكاسات وصػؿ اما الثالث فقج درس  (.5103 – 5102ضل االتفاؽ الشػوؼ )

. ؼيسا 5106حتى عاـ  5104دونالج تخامب لمخئاسة االمخيكية عمى االتفاؽ الشػوؼ االيخاني عاـ 
ا. وتبع كل ذلظ، قائسة بالسرادر والسخاجع تزسشت الخاتسة اىع االستشتاجات التي تع التػصل اليي

 السدتخجمة في البحث، والتي شكمت وثائق وزارة الخارجية الخوسية غيخ السشذػرة جدءًا اساسيًا فييا.
 .5102السؽقف الخوسي مؼ البخنامج الشؽوي االيخاني حتى عام األول:  السبحث

، حرمت 0624عاـ ادػ اىتساـ ايخاف بالصاقة الشػوية الى عقج اتفاؽ مع الػاليات الستحجة      
. وفي العاـ التالي وقعت 0634بسػجبو ايخاف عمى اوؿ مفاعل لؤلبحاث في جامعة شيخاف عاـ 

اؾ ولع يكغ ىش .(5)۰۷۹۱ايخاف معاىجة الحطخ مغ االنتذار الشػوؼ، التي دخمت حيد التشفيح في عاـ 
، حيغ وقعت الجولتاف 0665أؼ تعاوف بيغ ايخاف وروسيا في مجاؿ الصاقة الشػوية حتى عاـ 

اتفاقيتاف: األولى، تزسشت التعاوف في مجاؿ االستخجامات الدمسية لمصاقة الشػوية، والثانية تعمقت 
إيخاف عقجًا ، وقعت 0661ببشاء محصة نػوية في إيخاف لتػليج الصاقة الكيخبائية. وفي كانػف الثاني 

( مميػف دوالر، لبشاء مفاعل بػشيخ الشػوؼ الػاقع جشػب إيخاف بصاقة تبمغ 511مع روسيا بؿيسة )
( ميغاوات بعج أف تشّرمت شخكة سيسيشد األلسانية مغ إكسالو بزغط مغ الػاليات 0111)

 . (3)الستحجة
احجػ الجساعات الى اف اعمشت  الػكالة الجولية لمصاقة الحريةلع يثخ بخنامج ايخاف الشػوؼ حؽيطة    

، اف ايخاف 5115 اب 02االيخانية السعارضة، الستسثمة بالسجمذ الػششي لمسقاومة اإليخانية في 
. اال اف الحكػمة االيخانية اكجت أنيا ال (1)انذأت مشذأتيغ نػويتيغ بذكل سخؼ في ناتاند وأراؾ
يشجرج بالكامل في إشار السعاىجات والسػاثيق تخفي شيء عغ الػكالة الجولية، واف بخنامجيا الشػوؼ 

الجولية، وىي تدعى لبلستفادة مغ الصاقة الشػوية لؤلغخاض الدمسية. لحا سسحت الدمصات اإليخانية 
. وبعج اف عثخ السفتذػف في مػقع 5113لسفتذي الػكالة الجولية بديارة تمظ السشذآت في شباط 

، إلى أف إيخاف 5113، خمرت الػكالة الجولية في حديخاف (2)ناتاند عمى اجيدة مخبأة لمصخد السخكدؼ 
 . (3)لع تِف بالتداميا باإلببلغ عغ السػاد الشػوية واستخجاميا، والسخافق التي تخدف بيا، ومعالجتيا

زادت االمػر سػًء عمى اثخ تػصل الػكالة الجولية الى اف ايخاف تقػـ بتخريب اليػرانيػـ دوف      
، عشجما اكتذف مفتذػ الػكالة آثار مذعة في عيشات مأخػذة مغ البيئة في إيخاف إببلغ الػكالة بحلظ

. وبالخغع مغ اف الحكػمة اإليخانية نفت بذجة تمظ االتيامات، وأكجت أنيا لع تجِخ اؼ 5113في آب 
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أنذصة لتخريب اليػرانيػـ، وبخرت وجػد تمظ اآلثار بأنيا كانت عالقة بأجداء مغ آالت ومعجات 
لصخد السخكدؼ السدتػردة مغ الخارج. اال اف الػكالة الجولية والعجيج مغ القػػ الجولية خاصة با

السعشية، شالبت إيخاف بالتػؾيع عمى البخوتػكػؿ االضافي الحؼ يتيح لسفتذي الػكالة الؿياـ بعسميات 
رية لمتأكج مغ تفتير مفاجئة واقتحاميو لمسػاقع الشػوية اإليخانية السذتبو فييا، بػصف ذلظ مدألة محػ 

 . (4)صحة البيانات التي تقجميا إيخاف لمػكالة
اقتخف بخنامج ايخاف الشػوؼ بديادة حجة التػتخات في الذخؽ االوسط، عمى اثخ االحتبلؿ االمخيكي      

، االمخ الحؼ عسق مغ مخاوؼ االوربييغ الحيغ لع يدتبعجوا امكانية خػض 5113لمعخاؽ عاـ 
خػ ضج ايخاف، مسا سيديج مغ زعدعة االستقخار في جػار االتحاد الػاليات الستحجة حخب اخ

االوربية الستسثمة بفخندا وبخيصانيا  (01)لحا حاولت دوؿ التخويكا .European Union (6) (5)االوربي
وتػصمت لعقج اتفاؽ مع ايخاف في حل قزية السمف الشػوؼ االيخاني بتجخل مباشخ مشيا، والسانيا، 

تعيجت بسػجبو االخيخة بتشفيح البخوتػكػؿ اإلضافي وتدػية جسيع القزايا ، 5113تذخيغ االوؿ 
العالقة مع الػكالة الجولية. بالسقابل، اعتخفت الجوؿ االوربية الثبلثة بحق إيخاف في التستع باالستخجاـ 

ؼ الدمسي لمصاقة الشػوية عمى وفق معاىجة عجـ انتذار األسمحة الشػوية. وعمى الخغع مغ االنجاز الح
حققتو التخويكا االوربية مع ايخاف، اال اف ذلظ لع يدخ باقي الجوؿ االعزاء في االتحاد االوربي التي 
شعخت بانيا ميسذة داخل االتحاد وشالبت باشخاؾ السسثل الدامي لمدياسة الخارجية واألمشية 

دمة مع ايخاف، (، في السفاوضات القاJavier Solanaالسذتخكة باالتحاد األوروبي خافييخ سػالنا )
 . (00)االمخ الحؼ وافقت عميو فخندا وبخيصانيا والسانيا

خاض فخيق التفاوض االوربي مفاوضات اخخػ مع ايخاف انتيت بالتػؾيع عمى اتفاؾية باريذ      
، والتي فخض عمى إيخاف بسػجبيا إيقاؼ تاـ وشامل لكافة أنذصة بخنامجيا 5111في تذخيغ الثاني 

سفاوضات، مقابل تعيج الجوؿ االوربية بتقجيع الجعع التكشػلػجي إليخاف في مجاؿ الشػوؼ شيمة مجة ال
االستخجاـ الدمسي لمصاقة الشػوية، إلى جانب تجشب إحالة السمف الشػوؼ اإليخاني إلى مجمذ األمغ، 

. اال اف فػز السخشح (05)والعسل عمى إنياء عدلة شيخاف الدياسية واالقترادية عغ العالع الغخبي
، جعل مغ الحػار بيغ 5112باالنتخابات الخئاسية في ايخاف عاـ  (03)حافع محسػد أحسجؼ نجادالس

االتحاد األوروبي وإيخاف أكثخ صعػبة. ففي ذلظ العاـ قجـ االتحاد األوروبي عخضًا لصيخاف تزسغ 
ـػ سشػات، واستخجاـ الػاردات السزسػنة مغ اليػراني 01وقف االخيخة أنذصة إنتاج الػقػد لسجة 

السشخفس التخريب، وإعادة الػقػد الشػوؼ السدتيمظ إلى الجوؿ السػردة. ولع يكغ ىحا العخض جحابًا 
بسا ؼيو الكفاية بالشدبة لئليخانييغ، الحيغ اعمشػا استئشاؼ تخريب اليػرانيػـ، وألغػا تعميق أنذصة 

ر فخيق التفاوض االوربي . لحلظ أصج(01)البحث والتصػيخ الشػوؼ، وأوقفػا تشفيح البخوتػكػؿ اإلضافي
، انتقج ؼيو تعشت الجانب االيخاني، وبيغ اف السفاوضات وصمت 5113كانػف الثاني  05بيانًا في 
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إلى شخيق مدجود، واف الػقت قج حاف إلشخاؾ مجمذ األمغ الجولي مغ اجل تعديد سمصة قخارات 
قخارىا السخقع  5113شباط  1. ومغ جانبيا اصجرت الػكالة الجولية في (02)الػكالة الجولية

(01/5113  /GOV ،والحؼ تزسغ مصالبة ايخاف بتعميق كافة أنذصتيا الستعمقة بالتخريب ،)
وإعادة الشطخ في بشاء مفاعل أراؾ لمسياه الثقيمة، والترجيق عمى البخوتػكػؿ اإلضافي، والتعاوف 

االيخاني إلى مجمذ األمغ الكامل مع تحؿيقات الػكالة الجولية، فزبًل عغ احالة السمف الشػوؼ 
 .(03)الجولي
لع يتأخخ مجمذ األمغ الجولي كثيخًا في اتخاذ اجخاءات بذأف السمف الشػوؼ االيخاني، اذ        

، حث ؼيو ايخاف عمى االمتثاؿ لذخوط الػكالة قبل نياية نيداف مغ 5113اذار  56اصجر بيانًا في 
. وعمى اثخ انزساـ الريغ (04)مجمذ االمغ العاـ نفدو، اال اف ايخاف رفزت االذعاف لسصالب

، بات يصمق عمى 5113وروسيا والػاليات الستحجة الى فخيق التفاوض االوربي في حديخاف عاـ 
. في اشارة (05)(P5 + 1الجوؿ التي تػلت السفاوضات مع ايخاف حػؿ بخنامجيا الشػوؼ بسجسػعة )

 ي، فزبًل عغ السانيا.الى الجوؿ الخسدة دائسة العزػية في مجمذ االمغ الجول
مغ الصبيعي اف يكػف لسجمذ االمغ مػقف حياؿ رفس شيخاف االمتثاؿ لسصالبو، اذ اتخح      

، 5113تسػز  30( الرادر في 0363السجمذ جسمة مغ القخارات ضجىا، بجءًا بالقخار السخقع )
 1لرادر في الحؼ ىجد بفخض عقػبات عمى إيخاف إذا لع تستثل لقخار مجمذ محافطي الػكالة ا

آذار  ۳1( في 0414، والقخار )5113كانػف االوؿ  ۳۷( في ۰۹۷۹، تبعتو القخار )5113شباط 
. وقج احتػت تمظ القخارات عمى فخض عقػبات تجريجية ۳۱۱۰آذار  3في ( ۰۰۱۷، والقخار )۳۱۱۹

مجيا عمى إيخاف، شسمت حطخ بيعيا معجات وتجييدات محجدة مسكغ أف تجخل أو يدتفاد مشيا في بخا
الشػوية والراروخية، كسا تزسشت حطخ تقجيع السداعجات الفشية والسادية وعجـ االستثسار في كل ما 
لو عبلقة بالبخامج الشػوية والراروخية إليخاف، وقيػد شػعية في مشع عبػر شخريات عاممة في 

شػعية لسشع  أنذصة البخنامجيغ السذار إلييسا أنفًا، وكحلظ حطخ شخاء األسمحة مغ إيخاف، وقيػد
ترجيخ األسمحة الثقيمة إلييا، فزبل عغ تجسيج االرصجة السالية لثبلثة عذخ كيانًا إيخانيًا مختبصًا 

واصبح . وبحلظ فقط سادءت االمػر كثيخًا بيغ ايخاف والسجتسع الجولي، (06)باألنذصة الشػوية اإليخانية
 الػضع يشحر بخصخ كبيخ.

وعمى الخغع مغ اف روسيا االتحادية لع تبِج اعتخاضيا عمى قخارات مجمذ االمغ الجولي انفة     
، 5116الحكخ، اال انيا لع تخِف امتعاضيا مغ شجة العقػبات التي فخضت عمى ايخاف، ففي تسػز 

ال ، أف البخنامج الشػوؼ اإليخاني Dmitry Medvedev (51)اعمغ الخئيذ الخوسي دميتخؼ ميجفيجيف
يذكل قمقًا لمسجتسع الجولي مقارنة ببخنامج كػريا الذسالية، واكج أف إيخاف ال تداؿ عمى تػاصل مع 
السجتسع الجولي وبذكل مدتسخ لتبخر سمسية بخنامجيا الشػوؼ، بعكذ ما قامت بو حكػمة كػريا 
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خ الصاقة وفي الػقت نفدو أكج وزي. الذسالية عشجما قاشعت جسيع اتراالتيا مع السجتسع الجولي
، بأنو مغ األفزل اف تعدز روسيا تعاونيا مع إيخاف Sergey Shmatkoالخوسي سيخغي شساتكػ 

وبخاصة في مجاؿ بشاء مفاعبلت الصاقة الشػوية في ضل سمسية بخنامج ايخاف الشػوؼ، وأف ذلظ يػفخ 
  .(50)لخوسيا سػقًا مخبحة ومكدبًا ماديًا كبيخاً 

( 0656رات مجمذ االمغ، دفع السجمذ الى تبشى القخار السخقع )اف عجـ انرياع شيخاف لقخا      
، الحؼ فخض عقػبات اوسع ضج إيخاف، تزسشت إجخاءات مذجدة تتعمق 5101حديخاف  6في 

بأنذصة ايخاف الشػوية وصػاريخيا الباليدتية، وفخض حطخًا عمى ترجيخ األسمحة وانطستيا الخئيدة 
مل مع ايخاف في مجاؿ صشاعة الصاقة، وإجخاء معامبلت مالية إلى إيخاف، كسا مشع الذخكات مغ التعا

مع البشػؾ اإليخانية، وشجد العقػبات عمى قصاع الذحغ اإليخاني، ووسع قائسة األفخاد والكيانات 
 . (55)السختبصة بالبخنامج الشػوؼ اإليخاني

 اف السػقف وعمى الخغع مغ مػافقة روسيا عمى قخار مجمذ األمغ الجولي انف الحكخ، اال     
الخوسي مغ قزية السمف الشػوؼ اإليخاني كانت تتمخز في تأييج حق إيخاف في امتبلؾ تكشػلػجيا 
نػوية لبلستخجامات الدمسية فقط، ورفس امتبلؾ إيخاف أسمحة نػوية، أو تحػيل بخنامجيا الشػوؼ 

. لحا واصمت روسيا اكساؿ بشاء محصة بػشيخ الشػوية في إيخاف، (53)الدمسي لبلستخجاـ العدكخؼ 
برػرة مشفرمة عغ تصػرات األزمة الشػوية اإليخانية مع الغخب، ودششت روسيا أوؿ محصة كيخوذرية 

 .(52)5100وتع افتتاح ىحه السحصة رسسيًا في أيمػؿ  .(51)۳۱۰۱اب  ۳۰في بػشيخ بتاريخ 
و  5100( وإيخاف، خبلؿ عامي p5+1ت بيغ مجسػعة )وبعج اف فذمت محادثات عجة عقج    

، مغ 5103، تسكغ الجيػد الجبمػماسية لدمصاف عساف قابػس بغ سعيج آؿ سعيج في اذار 5105
استزافة اجتساع سخؼ لسجة ثبلثة أياـ في مدقط، جسع بيغ وفج امخيكي بخئاسة نائب وزيخ الخارجية 

ع وفج ايخاني بخئاسة نائب وزيخ الخارجية االيخانية ، مWilliam J. Burnsاالمخيكية ولياـ بيخند 
عمي أصغخ خاجي. واستسخت تمظ السفاوضات تجار بدخية تامة بيغ الجانبيغ، اذ تع عقج حػالي 
تدعة أو عذخة محادثات ثشائية بيغ واششصغ وشيخاف في السجة السستجة مغ اذار حتى تذخيغ الثاني 

الػاليات الستحجة، وخبلؿ تمظ المقاءات تع التػصل إلى  ، لع يعمع بتفاصيميا حتى شخكاء(53)5103
، االمخ الحؼ نتج عشو عقج اتفاؽ (54)تفاىع مذتخؾ أدػ إلى قبػؿ واششصغ بقجرة التخريب اإليخانية

( وايخاف بذكل مخحمي p5+1، بيغ مجسػعة )5103تذخيغ الثاني  51جشيف او خصة العسل في 
سخار السفاوضات بيجؼ الػصػؿ إلى اتفاؽ نيائي وشامل، ولسجة ستة اشيخ، واكج االتفاؽ عمى است

 : (55)وقج تسثمت بشػد ذلظ االتفاؽ باالتي
اواًل: ايقاؼ ايخاف التقجـ في بخنامجيا الشػوؼ، مغ خبلؿ قبػليا بإجخاءات عجة متجاخمة ومتخابصة في 

 مقجمتيا:
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زمة لمتخريب فػؽ ىحا %، ومغ ثع تفكيظ التقشية البل2. وقف تخريب اليػرانيػـ فػؽ مدتػػ 0 
 السدتػػ.

 %. 51. التخمز مغ السخدوف اإليخاني مغ اليػرانيػـ السخرب بشدبة 5 
 . التعيج بإيقاؼ العسل في مفاعل اراؾ برػرة مؤقتة، وعجـ إنتاج الساء الثقيل والبمػتػنيـػ ىشاؾ.3
 جياز لع تغحػ باليػرانيػـ بعج، وعجـ نرب اجيدة اخخػ. 511. تجسيج 1

 ثانيًا: تحقيق الذفاؼية والخصج، وذلظ بؿياـ إيخاف بعجة خصػات متبلزمة مشيا: 
 . تػفيخ الػصػؿ اليػمي لسفتذي الػكالة الجولية إلى ناتاند وفػردو، وضساف مخاؾبة شاممة. 0
. تػفيخ وصػؿ الػكالة الجولية إلى مخافق تجسيع وتخديغ أجيدة الصخد السخكدؼ ومشاجع اليػرانيـػ 5

 احغ، وبرػرة يػمية ومفاجئة.والسص
 . تػفيخ السعمػمات حػؿ ترسيع مفاعل أراؾ.3 
. السرادقة عمى البخوتػكػؿ اإلضافي لسعاىجة حطخ االنتذار الشػوؼ وتشفيحه، مع بياف دور كل 1 

 السؤسدات الستعمق عسميا بالبخنامج الشػوؼ.
 ؿ:ثالثًا: الخفع الجدئي لمعقػبات الجولية عغ ايخاف، وذلظ مغ خبل

. الدساح إليخاف باستخداد قخابة سبعة مميارات دوالر مغ أمػاليا السحتجدة في الػاليات الستحجة 0 
 وعجد مغ الجوؿ الغخبية واألسيػية.

 . تخؽيف القيػد السفخوضة عمى ترجيخ الشفط اإليخاني. 5 
الغاز والشذاشات . بقاء ـيكل العقػبات الستعمقة باالستثسارات الخارجية في حقمي إنتاج الشفط و 3

 السالية اإليخانية عبخ العالع عمى حالو.
. رفع القيػد عغ صشاعة الديارات االيخانية، وقصع غيار أسصػؿ الشقل الجػؼ السجني والخجمات 1

 التي تحتاجيا الشاقبلت اإليخانية في الخارج.
 ج إيخاف.. عجـ فخض عقػبات إضاؼية أو المجػء إلى مجمذ األمغ لفخض عقػبات إضاؼية ض2 
 . مزاعفة تخاخيز التحػيبلت اإليخانية ألغخاض استيخاد الغحاء واألدوية.3 
. تسكيغ الصبلب اإليخانييغ، خرػصًا في الجامعات األمخيكية مغ الحرػؿ عمى مشح دراسية مغ 4

 ودائع إيخاف السجسجة.
ونيداف  ، وبيغ شيخؼ شباط5101كانػف الثاني  51دخمت خصة العسل حيد التشفيح في      

( وايخاف في فييشا لمتفاوض عمى االتفاؽ الذامل. كسا تع إجخاء جػالت p5+1اجتسعت مجسػعة )
 51إضاؼية مغ السحادثات في فييشا في حديخاف وتسػز، وتع االتفاؽ عمى تسجيج السحادثات حتى 

ؾ عغ . وما اف انتيت مباحثات فييشا في ذلظ اليػـ حتى صجر بياف مذتخ (56)5101تذخيغ الثاني 
 Catherineالسسثل الدامي لبلتحاد االوربي لمذؤوف الخارجية والدياسة واألمشية كاثخيغ أشتػف 
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Ashtonاشار الى تسجيج إجخاءات خصة العسل (31)، ووزيخ الخارجية اإليخاني دمحم جػاد ضخيف ،
استكساؿ حديخاف القادـ. وأعخب البياف عغ التداـ الصخفيغ ب 31لمدساح بسديج مغ السفاوضات حتى 

السفاوضات حػؿ االتفاؾية الذاممة في أقرخ وقت مسكغ، واف الصخفاف سيػاصبلف تشفيح جسيع 
. وقج استسخ عقج (30)التداماتيسا السػضحة في خصة العسل بصخيقة فعالة وفي الػقت السشاسب

( وايخاف خبلؿ االشيخ التالية، اذ استزافة جشيف p5+1االجتساعات والسفاوضات بيغ مجسػعة )
  . (35)5102اجتساعات الصخفيغ التي جخت في كانػف الثاني 

خصت روسيا االتحادية لشفديا سياسة داعسة لبخنامج ايخاف الشػوؼ عمى وفق السبادغ واالسذ    
، عشج Sergey Lavrov (33)التي ارادتيا مػسكػ، اذ اعخب وزيخ خارجية روسيا سيخغي الفخوؼ

، عمى ىامر مؤتسخ ميػنيخ Yukiya Amanoلقاءه مع السجيخ العاـ لمػكالة الجولية يػكيا أمانػ 
، عغ تقجيخه البالغ لسيشية الػكالة في التحقق مغ وفاء إيخاف 5102شباط  4لمدياسة األمشية في 

دت في جشيف بالتداماتيا في السجاؿ الشػوؼ بسػجب خصة العسل الستفق عمييا مع مجسػعة الجوؿ ال
. وشجد الفخوؼ أيزًا عمى اىسية اف تػدؼ الػكالة دورًا رئيدًا في تشفيح 5103تذخيغ الثاني  51في 

أنذصة التحقق في إشار اتفاؽ مدتقبمي محتسل بذأف تدػية نيائية وشاممة لمػضع حػؿ البخنامج 
خًا الى انو مغ السيع أف الشػوؼ االيخاني مغ أجل الحفاظ عمى األداء السدتقخ لمػكالة الجولية، مذي

. يبجو اف (31)تدتشج أعساؿ التحقق ىحه إلى السسارسات السعتخؼ بيا عسػمًا لتصبيق ضسانات الػكالة
ال فخوؼ كاف يخذى مغ تعخض الػكالة الى الزغط مغ الػاليات الستحجة، مسا يؤدؼ الى اعتساد 

 الػكالة اجخاءات مذجدة تجاه ايخاف.
وسيا تكثيف اتراالتيا مع ايخاف مغ اجل ازالة العؿبات اماـ االتفاؽ مغ جانب اخخ حاولت ر      

، التقى الفخوؼ مع ضخيف في لػزاف، وأجخػ الجانباف 5102اذار  56الشػوؼ مع االخيخة، ففي 
مشاقذة لػضع السفاوضات حػؿ تدػية شاممة لبخنامج ايخاف الشػوؼ. وأولي اىتساـ خاص لمبحث عغ 

كالية الستبؿية التي تعخقل التػصل إلى حمػؿ تفاوضية متفق عمييا. وجخػ حمػؿ مسكشة لمجػانب اإلش
تبادؿ ميتع لػجيات الشطخ حػؿ الخصػات األخخػ السسكشة مغ أجل القزاء عمى الخبلفات القائسة 

 .(32)لتحقيق نتيجة مقبػلة لمصخفيغ في أقخب وقت مسكغ
في لػزاف، جخت ؼيو مشاقذة مكثفة  ( وايخاف اجتساعاً p5+1وفي اليػـ نفدو عقجت مجسػعة )     

لمبخنامج الشػوؼ اإليخاني. اذ بحث الصخفاف بالتفريل الخيارات السسكشة لحل القزايا الستبؿية. وفي 
اليػـ نفدو ذكخ الفخوؼ أف السذكبلت الستبؿية بيغ الجانبيغ شارفت عمى الشياية. واف الفزل في 

بالسثل التي شخحيا الجانب الخوسي، والتي شكمت ذلظ يخجع الى اعتساد مبادغ التجرج والسعاممة 
أساس الحػار، فزبًل عغ عجد مغ األفكار والسقتخحات الدياسية والفشية الخوسية التي تع أخحىا في 
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االعتبار خبلؿ السفاوضات. كسا دعا الفخوؼ إلى مػاصمة العسل التفاوضي السكثف عمى السدتػػ 
 . (33)إلى تدػية نيائيةالدياسي ومدتػػ الخبخاء مغ أجل التػصل 

( وايخاف، اذ استزافت لػزاف p5+1استسخ عقج االجتساعات والسفاوضات بيغ مجسػعة )      
االجتساعات التي عقجت بيغ الجانبيغ، والتي وتكممت بإصجار السدؤولة عغ الذؤوف الخارجية 

الخارجية االيخاني  ، ووزيخFederica Mogheriniواألمغ في االتحاد األوروبي فيجيخيكا مػغيخيشي 
، اوضحا ؼيو بانو تع التػصل إلى حمػؿ بذأف 5102نيداف  5دمحم جػاد ضخيف، بيانًا مذتخكًا في 

 :  (34)السعاييخ الخئيدة لخصة العسل الذاممة السذتخكة، واىع ما جاء ؼيو
 الدساح إليخاف بتخريب اليػرانيػـ مع تحجيج مدتػػ التخريب وحجع السخدوف مشو. .0
 لغ يكػف ىشاؾ مشذأة تخريب أخخػ غيخ ناتاند.  .5
 مغ مػقع لمتخريب إلى مخكد لمفيدياء والتكشػلػجيا الشػوية.  فػردوتحػيل مػقع  .3
اعتساد مذخوع دولي مذتخؾ في ايخاف مغ اجل إعادة ترسيع وبشاء مفاعل حجيث ألبحاث السياه  .1

ع األسمحة، ولغ يكػف ىشاؾ إعادة الثقيمة في أراؾ، الحؼ لغ يشتج البمػتػنيػـ السدتخجـ في صش
 معالجة وسيتع ترجيخ الػقػد السدتيمظ.  

ايقاؼ الػاليات الستحجة واالتحاد األوروبي تشفيح جسيع العقػبات االقترادية والسالية ضج ايخاف  .2
ية مغ والستعمقة بسمفيا الشػوؼ، بالتدامغ مع تشفيح إيخاف اللتداماتيا الشػوية الخئيدة، وتحقق الػكالة الجول

 ذلظ.
اصجار مجمذ األمغ قخارًا ججيجًا يمغي بسػجبو جسيع القخارات الدابقة الستعمقة بالبخنامج الشػوؼ  .3

 االيخاني، ويتزسغ بعس التجابيخ التقييجية لفتخة زمشية متفق عمييا بذكل متبادؿ.
مػاصمة الجيػد مغ اجل كتابة الشز الشيائي لبلتفاؾية خبلؿ األسابيع واألشيخ السقبمة، والداـ  .4

 . 5102حديخاف  31الجسيع بإكساؿ ذلظ بحمػؿ 

عبخ الفخوؼ عغ تصمعات روسيا وايخاف بخرػص التعاوف الشػوؼ بيشيسا في مقابمة اجختيا      
، اذ اشار الفخوؼ الى اف ايخاف 5102نيداف  3في " روسيا سيغؽدنيامعو وكالة االنباء الجولية "

ستحرل عمى كسيات مزسػنة مغ الكيخباء، بغس الشطخ عسا يحجث الحتياشاتيا مغ الشفط 
والغاز. وىي تتصمع إلى األماـ وال تخيج تبجيج ثخواتيا الصبيعية، واف روسيا مدتعجة لسداعجتيا عمى 

ة الشػوية، وقعت عقػدًا مخبحة مع إيخاف، واف ( لمصاقRosatomذلظ. وبيغ اف مؤسدة روساتػـ )
رفع العقػبات االقترادية والسالية عغ االخيخة سيدسح ليا بجفع كامل السبمغ لمذخكة، مسا يعػد 
بالفائجة عمى السيدانية الخوسية. كسا اوضح الفخوؼ اىسية التسييد بيغ ما اتفقت عميو روسيا وإيخاف 

سية، مع ما يجخؼ االتفاؽ عميو ضسغ اشار مجمذ االمغ الجولي، ؼيسا يتعمق بالبخامج الشػوية الدم
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واف الػحجة األولى لسحصة بػشيخ لمصاقة الشػوية، والػحجات األخخػ التي سيتع بشاؤىا ىشاؾ أو 
محصات الصاقة الشػوية التي سيتع بشاؤىا في أماكغ أخخػ في إيخاف، والتي تع تػؾيع اتفاؾياتيا 

جمذ األمغ الجولي، وال لقيػد الػاليات الستحجة واالتحاد األوروبي أحادية وعقػدىا، ال تخزع لقيػد م
اإليخاني في  -( وايخاف تجاوزت التعاوف الثشائي الخوسي p5+1الجانب. واف مفاوضات مجسػعة )

السذاريع الشػوية السجنية بذكل مػثػؽ بو خارج إشار أؼ قيػد، سػاء كانت دولية مذخوعة أو أحادية 
شخعية. وبيغ اف كل مذاريع بشاء محصات الصاقة الشػوية يجب اف تكػف تحت إشخاؼ  الجانب غيخ

 .(35)الػكالة الجولية وىػ ما يشصبق عمى إيخاف
، Vladimir Putin (36)، اعمغ الفخوؼ باف الخئيذ فبلديسيخ بػتيغ5102نيداف  03وفي      

إليخاف. واوضح اف اتخاذ ( 311-اصجر قخارًا اقتزى رفع الحطخ عغ بيع أنطسة صػاريخ )إس 
، كاف يخاد مشو دعع 5101قخار تجسيج العقج الحؼ تع تػؾيعو بالفعل ودخل حيد التشفيح في ايمػؿ 

الجيػد السػحجة لمػسصاء الجولييغ ولتعديد عسمية السفاوضات إلى أقرى حج بذأف تدػية الػضع 
( 0656قخار مجمذ األمغ رقع ) حػؿ بخنامج إيخاف الشػوؼ. واف اتخاذه تع بذكل شػعي تسامًا، الف

، وكحلظ قخارات االمع الستحجة االخخػ ، لع تفخض أؼ قيػد عمى شحشات أسمحة الجفاع 5101لعاـ 
(، ىػ سبلح دفاعي بالكامل، وغيخ مييأ 311-الجػؼ إلى إيخاف. كسا بيغ الفخوؼ اف  نطاـ )إس 

إسخائيل. ومغ السشصقي عجـ  لمعجواف ولغ يعخض لمخصخ أمغ أؼ دولة في السشصقة، بسا في ذلظ
التغاضي عغ الجػانب التجارية وسسعت روسيا نتيجة لتجسيج العقج، الف ببلده خدخت مبالغ كبيخة 
مغ الساؿ جخاء ذلظ، وليذ ىشاؾ أؼ مبخرات لسػاصمة ىحه الدياسة، بالشطخ إلى التقجـ السحخز في 

 .(11)ي السصمق لمرفقة السقبمةالسحادثات بذأف تدػية بخنامج إيخاف الشػوؼ، والصابع الذخع
، في Argumenty i Faktyوفي رده عمى سؤاؿ مغ الرحيفة الخوسية )أرجػمشتي إؼ فاكتي(      
، بخرػص دوافع روسيا لمسداعجة في رفع العقػبات ضج إيخاف إذا كاف مغ 5102نيداف  55

ب الفخوؼ باف مشصقة السسكغ أف يؤدؼ ذلظ إلى انييار سعخ الشفط ومغ ثع اإلضخار بخوسيا؟، اجا
الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيؿيا اىتدت مؤخخًا بدمدمة مغ االحجاث، بسا في ذلظ تراعج التصخؼ 
واإلرىاب وزيادة الخبلفات العخؾية والجيشية. واف التجىػر السدتسخ ىشاؾ سيكػف لو تأثيخ سمبي لمغاية 

تعسل باستسخار مغ أجل التدػية  عمى االستقخار الجولي ومرالح دوؿ عجة، بسا في ذلظ روسيا، التي
الدياسية لمشداعات، وحل السذكبلت اإلقميسية وانجاح الجيػد الستعجدة األشخاؼ لتحقيق ىحه الغاية. 
وعمى وجو الخرػص، مداىسة الجبمػماسيػف الخوس بذكل كبيخ في االتفاؽ الشػوؼ اإليخاني الحؼ 

ع السبكخ لمعقػبات ضج إيخاف، وقيػد مجمذ تع التػصل إليو في لػزاف. وأف السزي قجمًا نحػ الخف
األمغ الجولي، وجسيع القيػد األخخػ أحادية الجانب، سيكػف متػافق تسامًا مع مرالح روسيا 
الػششية. واف شيخاف ىي شخيظ قجيع لسػسكػ والعبلقات بيشيسا تقػـ عمى تقاليج الرجاقة وحدغ 
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مع إيخاف سيعدز العبلقات التجارية  الجػار. وعبخ الفخوؼ عغ ثقتو مغ أف تخؽيف التػتخات
واالقترادية الثشائية ومغ ثع ستدتفيج روسيا بذكل كبيخ. كسا سيؤدؼ االستقخار في الذخؽ األوسط 
وشساؿ إفخيؿيا إلى تصبيع الػضع في دوؿ السشصقة وإزالة العؿبات أماـ إحياء التبادالت االقترادية 

يد العبلقات التجارية واالقترادية ذات السشفعة الخارجية واسعة الشصاؽ، مسا سيداعج عمى تعد 
الستبادلة بيغ روسيا ودوؿ السشصقة. عبلوة عمى ذلظ، اوضح الفخوؼ اف ببلده تعارض دومًا 

". واف باألنانيةاستخجاـ الزغط في العبلقات الجولية وتقييج الحقػؽ السذخوعة لمجوؿ ألسباب تتعمق "
بشتائج عكدية عمى صانعييا. وأف البحث عغ تػازف معقػؿ ىحه سياسة قريخة الشطخ وعادة ما تأتي 

لمسرالح والجيػد التعاونية لحل القزايا السذتخكة يتساشى مع حقائق العالع الحجيث الستخابط. واف 
ىحا الشيج يجب أف يتع تصبيقو أيزًا في مجاؿ الصاقة. كسا ذكخ الفخوؼ بأنو ال تػجج قيػد مغ 

 .(10)الشفط والغاز اإليخانيمجمذ األمغ الجولي عمى ترجيخ 
وعقب نياية االجتساع الحؼ جسع بيغ الفخوؼ وضخيف ووزيخ الخارجية الريشي وانغ يي     

Wang Yi اعمغ الفخوؼ في مؤتسخ صحفي مذتخؾ مع 5102حديخاف  1، في مػسكػ في ،
تساع وزراء الػزيخيغ، بأف االلتداـ الراـر باالتفاؾيات األساسية التي تع التػصل إلييا خبلؿ اج

خارجية الجوؿ الدت وإيخاف في لػزاف ىػ مفتاح الشجاح لحل الػضح الستعمق ببخنامج ايخاف الشػوؼ. 
 .(15)( الى ايخاف قخيباً 311-كسا بيغ اف االستعجادات جارية لتدميع صػاريخ )إس 

اذ التقى  واصمت روسيا جيػدىا الجافعة باتجاه ايجاد حمػؿ ناجعة لمبخنامج الشػوؼ االيخاني،     
، وتزسشت السحادثات 5102حديخاف  05الفخوؼ مع السجيخ العاـ لمػكالة الجولية يػكيا أمانػ في 

بيشيسا تباداًل مفربًل لآلراء حػؿ القزايا الجولية الستعمقة بعجـ انتذار األسمحة الشػوية، وضسانات 
تفاوض بذأف بخنامج إيخاف الػكالة الجولية واألمغ الشػوؼ. وتع التخكيد بذكل خاص عمى عسمية ال

الشػوؼ، في ضػء دور التحقق الخئيذ لمػكالة الجولية كجدء مغ االتفاؽ الذامل السدتقبمي. وفي اليـػ 
نفدو اعمشت وزارة الخارجية الخوسية، باف روسيا تؤكج مججدًا عمى انيا تعج الػكالة الجولية مشطسة 

ـ الدمسي لمصاقة الحرية. وإف االمتثاؿ الراـر فخيجة تيجؼ إلى تدييل التعاوف الجولي في االستخجا
حديخاف  31. وفي الدياؽ ذاتو، التقى الفخوؼ بطخيف في مػسكػ في (13)ليا ىػ سبب عسميا الفعاؿ

" لمتدػية الذاممة لمبخنامج الشػوؼ اإليخاني، وتبادال الجارية. وناقر الجانباف السفاوضات "5102
إلزالة العػائق الستبؿية اماـ التػصل إلى اتفاؽ نيائي مقبػؿ اآلراء بذأف الخصػات األخخػ السسكشة 

 .(11)لمصخفيغ
، اعمغ 5102تسػز  4( وايخاف في p5+1وعقب جػلة اخخػ مغ السباحثات بيغ مجسػعة )   

الفخوؼ لػسائل اإلعبلـ في مؤتسخ صحفي بانو انتيت جػلة أخخػ مغ السحادثات الػزارية حػؿ 
لسبلحع اف ىشاؾ تقجمًا كبيخًا وتع تحجيج ثسانية إلى تدعة قزايا يجب بخنامج إيخاف الشػوؼ. ومغ ا
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االنتياء مشيا. واف كل شيء يجخؼ بذكل صحيح، وقاربت االمػر عمى نيايتيا بسا يخضي جسيع 
االشخاؼ. واكج عمى اف الجسيع يخغب باف تكػف مخخجات ىحه السباحثات عبخ اتفاؾية تعدز نطاـ 

قات مع إيخاف. وبخرػص رفع العقػبات عمى االخيخة، اوضح الفخوؼ عجـ االنتذار وتصبع العبل
بانو ىشاؾ تفاىع عمى أنو سيتع رفع الجدء األكبخ مشيا، ولكغ بالتأكيج لغ يتع في اليـػ األوؿ مغ عقج 
االتفاؽ، وسيكػف ىشاؾ سمدمة مغ الخصػات، مؤكجًا انو تع وضع الخصػط العخيزة ليحه الخصػات، 

. مسا كاف يعشي اف ايخاف (12)ػػ مذكمة رئيدة واحجة تتعمق بقزية حطخ األسمحةولع يتبَق مشيا س
باتت قخيبة ججًا مغ االنجماج مع السجتسع الجولي، واف الجيػد الجبمػماسية كانت تديخ باالتجاه 

 الرحيح وحققت الشتائج السخجػة مشيا.
 (.5102 – 5102الشؽوي ) سياسة روسيا االتحادية تجاه ايخان في ظل االتفاق: السبحث الثاني

تسػز  01( وايخاف، بالشجاح بعج التػصل في فييشا في p5+1تكممت السفاوضات بيغ مجسػعة )    
, (The Joint Comprehensive Plan of Action)(13)، الى خصة عسل شاممة ومذتخكة5102

انب العدكخؼ في والتي نرت بذكل عاـ عمى رفع العقػبات الجولية عغ ايخاف مقابل تخمييا عغ الج
( مادة قانػنية بيشت البشػد االساسية لبلتفاؽ، فزبًل عغ 34بخنامجيا الشػوؼ, وقج تكػف االتفاؽ مغ )

. ففي مجاؿ التخريب وافقت إيخاف عمى تخؽيس حػالي ثمثي أجيدة الصخد (14)خسدة مبلحق تقشية
( جياز، تكػف 3011لى )( ألف جياز مخكب إ06السخكدؼ لجييا، اؼ تقميل االجيدة مغ ما يقارب )

( جيازًا مشيا في تخريب اليػرانيػـ لسجة 2131جسيعيا في مػقع ناتاند، ويحق إليخاف استخجاـ )
الجيل األوؿ. كسا وافقت إيخاف  (IR- 1S)عذخ سشػات، عمى اف تكػف جسيع تمظ االجيدة  مغ نػع 

تخريب او امتبلؾ  عامًا، وعجـ 02عمى عجـ بشاء مشذآت ججيجة لتخريب اليػرانيػـ لسجة 
" الحاليسشة عمى األقل، وخفس مخدونيا " 02% لسجة 3.34اليػرانيػـ السخرب بشدبة تديج عغ 

( كيمػغخاـ. ووضع 311( آالؼ كيمػغخاـ مغ اليػرانيػـ السشخفس التخريب إلى )01مغ حػالي )
ال يسكغ استخجاميا جسيع أجيدة الصخد السخكدؼ الفائزة في التخديغ تحت مخاؾبة الػكالة الجولية، و 

 . (15)سػػ كبجيل لتذغيل أجيدة الصخد السخكدؼ ومعجاتيا
وؼيسا يخز العقػبات السفخوضة عمى ايخاف، فقج اكجت االتفاؾية عمى انياء كل القخارات       

والعقػبات السفخوضة عمى ايخاف، مغ قبل مجمذ األمغ واالتحاد االوربي والػاليات الستحجة، بسجخد 
عمى خصة العسل. وفي حاؿ حجوث خبلؼ بيغ الصخفيغ عمى احج بشػد االتفاؽ ولع يتع السرادقة 

التػصل ؼيو الى تدػية مخضية، ؼيحق لمسعتخض تعميق التدامو الكمي أو الجدئي في االتفاؾية او 
اما ؼيسا يخز السبلحق التي تكػنت مشيا خصة العسل فقج بيغ السمحق  .اخصار مجمذ األمغ بحلظ

ػر الستعمقة باإلجخاءات, والثاني اوضح االلتدامات الستعمقة بإنياء العقػبات, والثالث بيغ األوؿ االم
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التعاوف الشػوؼ السجني, والخابع اىتع في تػضيح عسل المجشة السذتخكة السذكمة مغ الصخفيغ والتي 
 .(16)اسشج الييا السياـ السحكػرة في االتفاؾية، اما الخامذ فكاف متعمقًا في خصة التشفيح

سخعاف ما رحبت الحكػمة الخوسية باالتفاؽ الشػوؼ، اذ اصجرت وزارة الخارجية الخوسية في       
اليػـ نفدو بيانًا، اشارت ؼيو الى اف االتفاؽ ىػ نتيجة عسل دبمػماسي متكامل استسخ ألكثخ مغ عقج 

اد الحل الدياسي مغ الدماف. واستغخقت السحادثات لػضع خصة العسل قخابة عاميغ. وفي الشياية، س
والجبمػماسي، وىػ ما كانت روسيا تجعػ إليو دائسًا، الف ىحا الشيج ليذ لو بجيل عشجما يتعمق األمخ 
بتدػية القزايا الجولية. كسا اوضح البياف اف االتفاؽ الحؼ تع التػصل إليو يدتشج إلى الشيج الحؼ 

اف غيخ السذخوط في تشفيح بخنامج أوضحو الخئيذ الخوسي فبلديسيخ بػتيغ، والحؼ يعتخؼ بحق إيخ 
نػوؼ سمسي، بسا في ذلظ تخريب اليػرانيػـ، عمى اف يكػف خاضعًا لمخقابة الجولية، وتػضيح 
القزايا العالقة مع الػكالة الجولية ورفع العقػبات السفخوضة عمى إيخاف. واف روسيا ممتدمة بسػاصمة 

امة، بسا في ذلظ مغ خبلؿ تشفيح بعس السذاريع الجيػد السكثفة لزساف تشفيح االتفاؾية بصخيقة مدتج
الثشائية مع إيخاف. وبعج اف دعا البياف جسيع السذاركيغ في خصة العسل إلى تشفيح التداماتيع بحدغ 
نية، اشار الى اف روسيا تعتقج اعتقادًا راسخًا أف التدػية التفاوضية ستعدز نطاـ عجـ انتذار 

إيجابي عمى األمغ واالستقخار في جسيع انحاء العالع، بسا في األسمحة الشػوية وسيكػف ليا تأثيخ 
ذلظ مشصقة الخميج العخبي. ومغ الستػقع أيزًا أف تخمق الرفقة آفاقًا ججيجة لمتصػر التجريجي 

اإليخانية عمى أساس السشفعة الستبادلة شػيمة األمج، وبالخرػص تشفيح السذاريع  -لمعبلقات الخوسية 
ومسا ال شظ ؼيو اف تػجيات روسيا واعتقاداتيا كانت مذخوعة ومشصؿية ججًا،  .(21)السذتخكة الكبخػ 

الف ازالة التػتخات التي كانت قائسة ومشح امج بعيج بيغ ايخاف والغخب سيديع في امغ واستقخار 
 السشصقة، ومغ ثع االرتقاء بالعبلقات بيغ مػسكػ وشيخاف عمى صعج مختمفة. 

نفدو، عغ نياية سشػات مغ السفاوضات سعيًا إلى تدػية نيائية  كحلظ اعمغ الفخوؼ في اليػـ    
لمسدألة الشػوية اإليخانية، والتي تست عبخ خصة العسل، التي تقػـ عمى الشيج التجريجي ومبجأ 
السعاممة بالسثل الحؼ حجده الخئيذ بػتيغ مشح مجة. كسا اشار الفخوؼ الى اف جسيع فخؽ التفاوض 

واالتحاد األوروبي تدتحق الثشاء عمى أدائيا، وال سيسا الخبخاء الحيغ  ( وإيخافp5+1في مجسػعة )
تػصمػا إلى الرياغة الرحيحة لحل السذكبلت الفشية والدياسية السعقجة لمغاية. ؼيسا أعخب الفخوؼ 
عغ شكخه لمحكػمتيغ الشسداوية والدػيدخية لتػفيخ الطخوؼ السثمى لسفاوضات ناجحة، وشكخ ايزًا 

 .(20)زاخدتانية الستزافتيا جػالت عجة مغ السحادثاتالحكػمة الكا
 Banواثشاء االتراؿ الياتفي الحؼ اجخاه الفخوؼ مع األميغ العاـ لؤلمع الستحجة باف كي مػف      

Ki-moon جخػ الحجيث عغ االنتياء بشجاح مغ تشديق خصة العسل. 5102تسػز  04، في ،
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الحؼ تع التػصل إليو، لتعديد نطاـ مشع االنتذار الشػوؼ  وأشار الجانباف إلى األىسية الخئيدة لبلتفاؽ
 . (25)وتأثيخه اإليجابي عمى األمغ واالستقخار في العالع بأسخه

(، 5530مغ الذيخ نفدو، القخار السخقع ) 51مغ جانبو، اتخح مجمذ األمغ باإلجساع في      
صفًا رئيدًا في السدألة الشػوية الحؼ أيج ؼيو خصة العسل. وأكج عمى أف إبخاـ االتفاؾية يذكل مشع

اإليخانية. وأف التشفيح التاـ لمخصة سُيديع في بشاء الثقة لمصابع الدمسي لبخنامج إيخاف الشػوؼ، وشجد 
عمى أف خصة العسل تفزي إلى تذجيع وتيديخ إقامة عبلقات وأواصخ تعاوف شبيعية مع إيخاف في 

الى إنياء العسل بأحكاـ قخارات مجمذ األمغ  السجاليغ االقترادؼ والتجارؼ. كسا اشار القخار
الدابقة بذأف البخنامج الشػوؼ اإليخاني، بسجخد اعبلف الػكالة الجولية، اف ايخاف نفحت كل الذخوط 

 . (23)السصمػبة مشيا عمى وفق خصة العسل
عبخت روسيا مخة اخخػ عغ مػقفيا الجاعع لمبخنامج الشػوؼ االيخاني، اثشاء السؤتسخ الرحفي      

، اذ اوضح الفخوؼ اف ببلده 5102اب  04الحؼ عقجه الفخوؼ مع ضخيف في مػسكػ بتاريخ 
تجعع بقػة االليات التي تع االتفاؽ عمييا بذأف البخنامج الشػوؼ اإليخاني. وىي راضية عغ خصة 

عسل، وتأمل أف تجخل ىحه الخصة حيد التشفيح في األسابيع السقبمة، عمى وفق قخار مجمذ األمغ ال
الجولي بيحا الذأف. وبيغ أف الخصة ال تسيج فقط الصخيق لحل مخِض لمقزية الشػوية اإليخانية 

دياسي فحدب، بل انيا تػفخ أيزًا فخصة لتعديد الثقة وإزالة الحػاجد أماـ التعاوف االقترادؼ وال
 .(21)بيغ دوؿ السشصقة وايخاف، وتسكغ االخيخة مغ السذاركة في الذؤوف اإلقميسية

ايمػؿ  55وعمى ىامر الجورة الدبعيغ لمجسعية العامة لؤلمع الستحجة اجتسع في نيػيػرؾ في      
، سيخجي الفخوؼ مع وزراء خارجية بخيصانيا وألسانيا والريغ وفخندا والػاليات الستحجة 5102

خاف، فزبًل عغ السسثل األعمى لبلتحاد األوروبي لمذؤوف الخارجية والدياسة األمشية فيجيخيكا وإي
مػغيخيشي. وقج أكجت جسيع األشخاؼ عدميا عمى اتباع نز وروح خصة العسل، والػفاء بالتداماتيا 

عمى تقجـ  برخامة. واف اليجؼ الخئيذ ىػ رؤية كل األشخاؼ تبجأ في تشفيح االتفاؾية فعميًا والحفاظ
مدتقخ فييا. ومغ جانبو أكج الفخوؼ أف روسيا ستبحؿ قرارػ جيجىا وستفعل كل ما في وسعيا 

 .(22)ؼيسا يتعمق بيحا االتفاؽ
، وبجأت إيخاف بتشفيح التداماتيا 5102تذخيغ االوؿ  05دخمت خصة العسل حيد التشفيح في      

خوسية عغ ارتياحيا لبجء العسل بالخصة، ولمتقجـ . وفي اليػـ نفدو، عبخت وزارة الخارجية ال(23)الشػوية
السحخز في العبلقات بيغ إيخاف والػكالة الجولية. واوضحت الػزارة اف روسيا تعتـد مػاصمة سياستيا 

 . (24)الجاعسة لذخوط ومتصمبات خصة العسل، وتأمل أف يترخؼ جسيع السػقعيغ عمييا بالسثل
غخيغػرؼ  لخوسي في مجمذ محافطي الػكالة الجوليةمغ جية اخخػ، اوضح مسثل االتحاد ا      

، باف تقخيخ السجيخ العاـ 5102كانػف االوؿ  02، في Grigory Berdennikovبيخديشيكػؼ 
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لمػكالة الجولية حػؿ التقييع الشيائي لمسدائل الدابقة والحالية الستبؿية بذأف بخنامج إيخاف الشػوؼ، 
يا بسػجب ما تع االتفاؽ عميو في خصة العسل. وبحدب خمز الى أف شيخاف أوفت بجسيع التدامات

التقخيخ، لع تجج الػكالة الجولية أؼ مؤشخات عمى وجػد مػاد وأنذصة نػوية غيخ معمشة، وىػ أمخ 
ميع بذكل خاص ؼيسا يتعمق بتقييع االمتثاؿ اللتدامات عجـ انتذار األسمحة الشػوية. لحا فاف روسيا 

التػصل إلييا بذأف التدػية الشيائية لمبخنامج الشػوؼ اإليخاني ىي دليل  مقتشعة بأف التفاىسات التي تع
واضح عمى أف أؼ تحجيات لشطاـ عجـ االنتذار الشػوؼ يسكغ ويجب إزالتيا مغ خبلؿ العسل 

. (25)الجبمػماسي وعمى أساس القانػف الجولي، واف ببلده مدخورة ألف ىحا الشيج ساد في الشياية
سيا االتحادية كانت تعسل عمى دعع البخنامج الشػوؼ االيخاني مغ محاور يتزح مسا تقجـ، اف رو 

 عجة، وتخغب باف يكػف تشفيحه تحت اشخاؼ السؤسدات الجولية السخترة. 
وتشفيحًا لخصة العسل صجرت ايخاف مخدونيا الكامل مغ اليػرانيػـ مشخفس التخريب الى       

، أعمشت الػكالة الجولية أف 5103نػف الثاني كا 03. وفي (26)5102كانػف االوؿ  55روسيا في 
. وفي اليـػ نفدو اصجرت (31)إيخاف قج استػفت الذخوط األساسية السشرػص عمييا في خصة العسل

خصة العسل دخمت السخحمة التذغيمية. وإف تشفيح إيخاف اوضحت ؼيو اف وزارة الخارجية الخوسية بيانًا 
التحقق مغ أف األنذصة الشػوية في إيخاف ىي أنذصة سمسية اللتداماتيا سيسكغ الػكالة الجولية مغ 

حرخًا. وسيتع تدػية أؼ نداعات قج تشذأ في إشار تشفيح خصة العسل مغ قبل المجشة السذتخكة التي 
جسيع االشخاؼ السعشية عمى مػاصمة تشفيح كسا حث البياف  تزع الجوؿ السػقعة عمى االتفاؽ.

ذلظ سيداعج عمى تعديد نطاـ عجـ االنتذار والػفاء بالسياـ الذاممة  التداماتيع بأمانة ومدؤولية. واف
 .(30)التي تيجؼ إلى تعديد األمغ الجولي واإلقميسي

بجػ واضحًا اف الجور الخوسي في التػصل التفاؽ بذأف بخنامج ايخاف الشػوؼ كاف كبيخًا ججًا،      
، والتي قجميا لو الخئيذ 5103شباط  2"، في الحرة مؼ أجل الدالمجائدة "لجرجة اف الفخوؼ تدمع 

، وذلظ لسداىستو في André Maisseuأنجريو مايديػ  الفخخؼ لمسجمذ العالسي لمعساؿ الشػوييغ
حل قزية البخنامج الشػوؼ اإليخاني. وبجوره فقج اكج الفخوؼ اثشاء حجيثو مع مايديػ أف ىحه الجائدة 

الزمات الجولية بصخؽ دبمػماسية لو ما يبخره ىي تأكيج ميع عمى أف السدار الخوسي نحػ تدػية ا
تسامًا. ولصالسا افتخضت روسيا أف السذكمة الشػوية اإليخانية يجب حميا مغ خبلؿ السفاوضات 

 .(35)لرالح تعديد األمغ اإلقميسي والجولي ونطاـ عجـ االنتذار الشػوؼ 
ؼ، اذ اعمغ السسثل الجائع كاف مغ اولػيات روسيا مػاصمة تعاونيا مع ايخاف في السجاؿ الشػو     

تسػز  05، في Vladimir Voronkovلخوسيا لجػ السشطسات الجولية في فييشا فبلديسيخ فػرونكػؼ 
، اف مؤسدة روساتػـ، تعسل مع الجانب االيخاني عمى تشفيح أحكاـ خصة العسل، وانو يجخؼ 5103

ة، واف شخاء روسيا الساء الثقيل إلنتاج الشطائخ السذعة لبلستخجامات الصبي فػردوالعسل السكثف في 
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نائب وزيخ آب مغ العاـ نفدو، ُعقجت مذاورات في شيخاف بيغ  30وفي . (33)مغ إيخاف قيج الجراسة
 Sergeiية االتحاد الخوسي سيخغي ريابكػؼونائب وزيخ خارجالخارجية اإليخاني عباس عخاقجي، 

Ryabkov التي تع تحؿيقيا مشح اعتسادىا. ، تزسشت مخاجعة تشفيح خصة العسل، وتقييع الشتائج
واوضح الجانباف أىسية الحفاظ عمى االستجامة في عسمية تشفيح الخصة عمى السجػ الصػيل، واف ذلظ 

، أؾيع حفل وضع 5103وفي ايمػؿ  .(31)مخىػف بالتقيج الراـر لمػفاء بااللتدامات مغ قبل الجسيع
مصاقة الشػوية بالتعاوف بيغ روسيا ( مغ محصة بػشيخ ل3)( و5حجخ االساس لبشاء الػحجتيغ )

 .(32)وايخاف
اوضحت الحكػمة الخوسية السبادغ التي تدتشج عمييا الدياسة الخارجية لبلتحاد الخوسي، والتي      

، ومغ ضسغ ما جاء فييا، اف روسيا تمتـد 5103تذخيغ الثاني  31وافق عميو الخئيذ بػتيغ في 
تدعى إلى ضساف التشفيح الستدق لبلتفاؽ الذامل السذتخؾ بالتشسية الذاممة والتعاوف مع إيخاف، و 

( لعاـ 5530لتدػية الػضع حػؿ البخنامج الشػوؼ اإليخاني عمى أساس قخار مجمذ األمغ رقع )
. وقخارات مجمذ محافطي الػكالة الجولية ذات الرمة، واف مػسكػ تعسل عمى السزي قجمًا 5102

 .(33)الستسخار تمظ العسمية بكل شخيقة مسكشة
، حزخه الكثيخ 5103إيخاني في كانػف األوؿ  -استزافت شيخاف أوؿ مشتجػ أعساؿ روسي      

مغ رجاؿ األعساؿ مغ الجانبيغ الخوسي واإليخاني. وتع خبللو تػؾيع اتفاقيتيغ بذأف تقجيع قخوض 
ة ( مميار يػرو لتسػيل بشاء محصة شاقة حخارية بالقخب مغ مجيش5.5حكػمية روسية إليخاف بسبمغ )

إنتذي بػروف. كسا تع اعتساد خارشة  -بشجر عباس، وتشفيح مذخوع خط كيخباء سكة حجيج غخمدار 
(، والتي تع مغ خبلليا اختيار 5151-5103شخيق لمتعاوف التجارؼ والرشاعي بيغ الجانبيغ لمسجة )

العبلقات  . يتزح مسا تقجـ اف االتفاؽ الشػوؼ اسيع بتػثيق وتصػيخ(34)( مذخوعًا مذتخكاً 51حػالي )
الثشائية بيغ ايخاف وروسيا االتحادية، والتي كاف مغ السقخر ليا الديخ باالتجاه الرحيح لػال الشتائج 
التي افخزتيا االنتخابات االمخيكية، والتي وصل عمى اثخىا واحجًا مغ اشج السعارضيغ لحلظ االتفاؽ، 

 سيسا مع الجانب الخوسي.االمخ الحؼ كاف لو انعكاساتو عمى عبلقات ايخاف الخارجية، وال
السؽقف الخوسي مؼ انعكاسات وصؽل دونالج تخامب لمخئاسة االمخيكية عمى : السبحث الثالث

 .5102حتى عام  5102االتفاق الشؽوي االيخاني عام 
، يشتقج بذجة خصة Donald Trump (35)كاف السخشح البارز لمخئاسة االمخيكية دونالج تخامب     

أولؽيتي األولى هي ، انو في حاؿ فػزه باالنتخابات الخئاسية فأف :"5103اذار العسل، اذ اعمغ في 
تفكيغ الرفقة الكارثية مع إيخان. واسسحؽا لي أن أخبخكػ أن هحه الرفقة كارثية عمى أمخيكا 
وإسخائيل والذخق األوسط بأسخه. السذكمة أساسية هشا. لقج كافأنا الجولة الخئيدة الخاعية لإلرهاب 

مميار دوالر، ولػ نتمَق أي شيء بالسقابل. يسكشهػ االحتفاظ بالذخوط وما  021لػ بسبمغ في العا
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زالؽا سيحرمؽن عمى القشبمة بسجخد نفاد الؽقت. وبالطبع، سؽف يحتفعؽن بالسميارات والسميارات 
خيكية ". لحلظ كاف لفػز تخامب، بانتخابات الخئاسة األممؼ الجوالرات التي قجمشاها لهػ بغباء وحساقة

 .(36)، اثخه البالغ عمى خصة العسل5103في تذخيغ الثاني 
وعمى الخغع مغ اف الػكالة الجولية أصجرت تقخيخىا الفرمي األوؿ عغ الشذاط الشػوؼ اإليخاني      
( 010، 4، واشارت ؼيو الى اف مخدوف إيخاف مغ اليػرانيػـ السخرب بمغ )5104شباط  51في 

، قجـ في Bob Corker( %، اال اف الديشاتػر بػب كػكخ 3، 34كجع، واف ندبة التخريب ىي )
اذار مغ العاـ نفدو، مذخوع قانػف عقػبات ججيج ضج ايخاف، سسي قانػف مكافحة األنذصة  53

، الحؼ كاف يدتيجؼ بخنامج الرػاريخ الباليدتية اإليخانية 5104االيخانية السدعدعة لبلستقخار لعاـ 
 . (41)"ودعسها لإلرهاب"

، اف ببلده ادت دورًا ىامًا في التػصل إلى 5104اذار  56وردًا عمى ذلظ، اعمغ الفخوؼ في      
اتفاؽ شامل لبخنامج ايخاف الشػوؼ، وىي ترخ عمى اف االستسخار في االلتداـ بو لغ يديع في حفع 

وف نطاـ عجـ االنتذار الشػوؼ فحدب، بل يعدز األمغ الجولي واإلقميسي. واضاؼ الفخوؼ اف التعا
بيغ روسيا وإيخاف بات يسثل عامبًل ميسًا في ضساف االستقخار اإلقميسي. واف مغ اولػيات البمجيغ 

 .  (40)محاربة اإلرىاب الجولي
 Rex (45)وفي محاولة لتيجئة الػضع مع ايخاف، ابمغ وزيخ الخارجية االمخيكي ريكذ تيمخسػف       

Tillerson بأف إيخاف تستثل لمػفاء بالتداماتيا بسػجب ، 5104نيداف  05، الكػنغخس االمخيكي في
مغ الذيخ  52لحا لع يذيج اجتساع االشخاؼ الدتة باإلضافة إلى إيخاف في فييشا في  .(43)خصة العسل

نفدو، لسخاجعة تشفيح خصة العسل اؼ اعتخاضات مغ الجانب االمخيكي، اذ ججدت جسيع األشخاؼ 
ؿ الكامل إلى التجارة الجولية والتعاوف االقترادؼ التداميا الراـر بالخصة، وحق شيخاف في الػصػ 

والسالي. كسا ججد الجسيع استعجادىع لسػاصمة اتخاذ اإلجخاءات البلزمة إلزالة العػائق أماـ إعادة 
انجماج إيخاف في االقتراد العالسي. وقج اكج رئيذ الػفج الخوسي في االجتساع فبلديسيخ فػرونكػؼ 

تسج عمى امتثاؿ الجسيع لخوح ونز االتفاؾية الشػوية. وبعج اف رحب أف التشفيح الشاجح لمخصة يع
فػرونكػؼ بعقج اتفاؾية بيغ إيخاف والريغ لتحجيث مفاعل الساء الثقيل اإليخاني في أراؾ، دعا بؿية 
الجوؿ في السحادثات الدجاسية إلى دعع شمب إيخاف في الجسعية العامة لؤلمع الستحجة لبلنزساـ إلى 

 .(41)(UNSCEARالستحجة العمسية السعشية بآثار اإلشعاع الحرؼ )لجشة األمع 
كانت االمػر كميا تديخ بالذكل السخصط لو، حتى اف السعتجليغ داخل االدارة االمخيكية كانػا      

يدتبذخوف خيخًا باالتفاؽ الشػوؼ مع ايخاف، ورفزػا تصبيق أؼ عقػبات عمييا، اذ أعخبت السفاوضة 
أيار  03، في Wendy Shermanفي االتفاؾية الشػوية مع ايخاف ويشجؼ شيخماف األمخيكية البارزة 

، 5104، عغ معارضتيا لتذخيع قانػف مكافحة األنذصة االيخانية السدعدعة لبلستقخار لعاـ 5104
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مذيخة إلى اف اصجار ىكحا تذخيع مغ شأنو اف يقػض االتفاؽ الشػوؼ مع االخيخة. وتعديدًا ليحا 
ليػـ التالي، اعبلف االدارة االمخيكية ألوؿ مخة مشح تػلي تخامب الحكع تعيجىا بااللتداـ االتجاه، شيج ا

  .(42)بخفع العقػبات عغ ايخاف بسػجب خصة العسل
تسػز  50واصمت الجوؿ السعشية باالتفاؽ الشػوؼ االيخاني عسميا، اذ استزافت فييشا في      

، اجتساعًا اخخًا لمجشة الدجاسية مع ايخاف، والحؼ جخػ ؼيو التخحيب بامتثاؿ شيخاف الراـر 5104
خػ اللتداماتيا بسػجب خصة العسل، والسدتػػ العالي مغ التعاوف مع الػكالة الجولية. كحلظ ج

استعخاض مدألة رفع العقػبات ووصػؿ شيخاف إلى التعاوف التجارؼ واالقترادؼ والسالي الجولي. 
وشجد الػفج الخوسي عمى أىسية االلتداـ الراـر مغ قبل جسيع األشخاؼ بشز وروح خصة العسل، بسا 

السبجأ،  في ذلظ رفع العقػبات األحادية الجانب ضج إيخاف، بجاعي إف أؼ إجخاءات تتعارض مع ىحا
قج تقػض عسل الخصة، ومغ ثع الحاؽ الزخر بالتعاوف الجولي، وبالخرػص في السجاؿ 

 .(43)االقترادؼ
ايمػؿ  51وعمى ىامر اجتساع الجسعية العامة لؤلمع الستحجة الحؼ عقج في نيػيػرؾ في      

اصل ( وايخاف، وكاف الجسيع متفق عمى مػ P5+1، التقى وزراء خارجية مجسػعة الجوؿ )5104
السدؤولة عغ الذؤوف الخارجية العسل باالتفاؽ الشػوؼ مع ايخاف. وعقب نياية االجتساع اعمشت 

خصة  اف جسيع االشخاؼ ممتدمة بتشفيح تعيجاتيا في اشارواألمغ في االتحاد األوروبي مػغيخيشي، 
تعيجاتو عمى بجػ واضحًا اف االمػر كانت تديخ عمى ما يخاـ، واف الجسيع ممتـد بتشفيح  .(44)العسل

 وفق ما تزسشتو خصة العسل.
شمب مغ وزيخ الخارجية األمخيكي ريكذ تيمخسػف تشفيح  وعمى الخغع مغ اف سيخجي الفخوؼ        

واششصغ جسيع التداماتيا بسػجب خصة العسل، خبلؿ االتراؿ الياتفي الحؼ اجخاه االخيخ مع 
ال اف الخئيذ تخامب اعمغ في اليػـ التالي عغ . ا(45)5104تذخيغ األوؿ  05الفخوؼ في 

استخاتيجية امخيكية ججيجة تجاه إيخاف تزسشت قخاَريغ: األوؿ، عجـ الترجيق عمى التداـ إيخاف بخصة 
العسل. وىػ ما يعشي مبجئيًا أف أماـ الكػنغخس سّتيغ يػمًا مغ ىحا التاريخ ليحّجد مػقفو مغ االتفاؽ، 

يتع العػدة لمعسل بالعقػبات التي كانت قج ُعمقت بسػجبو مغ قبل. ومغ ثع تقخيخ ما إذا كاف س
والثاني، وّجو ؼيو تخامب وزارة الخدانة األمخيكية بإدراج الحخس الثػرؼ في قائسة العقػبات الستعمقة 

، الحؼ سبق واف أقّخه الخئيذ في Caatsa( مغ قانػف )كاتدا( 012باإلرىاب اتداقًا مع نز الفقخة )
وإف كاف ىحا اإلجخاء ال يعشي ترشيف الحخس كسشطسة إرىابية، لكشو في السجسل قج  .5104اب  5

وسع نصاؽ العقػبات عمى الؿيادات أو األفخاد أو السؤسدات الستعاونيغ أو التابعيغ لمحخس ضسغ 
االمخ الحؼ كاف يشحر . (46)نصاؽ عسل مكتب مخاؾبة األصػؿ األجشبية التابع لػزارة الخدانة األمخيكية

 تحػؿ خصيخ في مدار تشفيح االتفاؽ الشػوؼ. ب
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عارضت مػسكػ سخيعًا التػجيات االمخيكية الججيجة تجاه ايخاف، اذ اصجرت وزارة الخارجية       
الخوسية بيانًا في اليػـ نفدو، اشارت ؼيو الى انو في ضػء االستخاتيجية التي أعمشيا تخامب تجاه 

". خطاب العجواني والتهجيج غيخ مقبؽل في العالقات الجوليةبأن الإيخاف، فاف روسيا تكخر مػقفيا "
واف ذلظ يتعارض مع السعاييخ الحجيثة لمتػاصل الحزارؼ بيغ الجوؿ. وإف محاوالت استخجاـ مثل 
ىحه األساليب لسعالجة مياـ الدياسة الخارجية التي تؤثخ عمى السرالح األمشية األساسية لمجوؿ 

وعبخ البياف عغ اسف مػسكػ لقخار تخامب، وامل اف ال يكػف لحلظ األخخػ محكـػ عمييا بالفذل. 
القخار تأثيخ مباشخ عمى تشفيح خصة العسل، عمى الخغع مغ أنو يتعارض بػضػح مع روح ونز 
الخصة، التي ساىست بالفعل في تعديد الدبلـ واالستقخار الجولييغ، وكحلظ في خمق مشاخ أكثخ 

البياف اف عمى واششصغ بجاًل مغ التذكيظ في نتائج تشفيح مقبػلية في الذخؽ األوسط. واوضح 
الخصة، ادراؾ السكاسب التي ستحققيا في حاؿ تصبيقيا بالكامل. واكج البياف عمى اف ايخاف تمتـد 
برخامة في تشفيح الخصة، وىػ ما تؤكجه بانتطاـ الػكالة الجولية، ويذسل ذلظ الػصػؿ إلى السػاقع 

لة. وُختع البياف باإلشارة الى انو بغس الشطخ عغ قخارات بعس السػقعيغ، ال اإليخانية التي تيع الػكا
يسكغ أف تكػف ىشاؾ عػدة إلى الػضع حػؿ البخنامج اإليخاني قبل اعتساد خصة العسل، واف أؼ 
استئشاؼ لمعقػبات مغ خبلؿ األمع الستحجة أمخ غيخ وارد. وستبقى روسيا ممتدمة بالخصة وليا 

عمييا، وستػاصل الػفاء بالتداماتيا بسػجبيا. لحا فاف مػسكػ تجعػ جسيع مرمحة في الحفاظ 
. وبيحا فاف روسيا عارضت بذجة سياسة تخامب تجاه (51)السػقعيغ اآلخخيغ إلى أف يححوا ححوىا

 ايخاف، وحاولت ردعو عغ السداس باالتفاؽ الشػوؼ مع االخيخة.
سيخغي ريابكػؼ مذاورات مع نائب وزيخ  مغ جانب اخخ أجخػ نائب وزيخ الخارجية الخوسي      

، تزسشت تبادؿ اآلراء 5104تذخيغ االوؿ  06الخارجية اإليخاني عباس عخاقجي في مػسكػ في 
" لخصة العسل، مع األخح في االعتبار القخار االخيخ لمخئيذ الحاليبذكل مفرل حػؿ الػضع "

وإيخاف مغ أجل الحفاظ عمى الخصة، تخامب. كسا ناقر الجانباف اليات تصػيخ التعاوف بيغ روسيا 
 .(50)وكخر ريابكػؼ التداـ روسيا بالػفاء بالتداماتيا بسػجب خصة العسل

، عبخ 5104تذخيغ األوؿ  51مؤتسخ مػسكػ لسشع انتذار األسمحة الشػوية في واثشاء انعقاد     
كالة الجولية اف ببلده تدعى لبقاء عسل الػ الفخوؼ عغ اسفو لمقخار االمخيكي االخيخ، واوضح 

مػضػعيًا ومثبت باألدلة وغيخ مديذ وقائع عمى القانػف الجولي ويعدز تػشيج اإلنجازات السذتخكة، 
السيسا خصة العسل. وبيغ اف الػكالة الجولية تجخؼ عسميات تفتير مشتطسة في إيخاف وتؤكج امتثاليا 

ج الشػوؼ االيخاني الى ما قبل الراـر اللتداماتيا. وكخر الفخوؼ استحالة عػدة الػضع حػؿ البخنام
تشفيح الخصة، وكحلظ عجـ تشفيح عقػبات عمى شيخاف مغ مجمذ األمغ الجولي. واشار الى أف سعي 
واششصغ إلفذاؿ االتفاؽ الشػوؼ مع ايخاف، سيكػف بسثابة عبلمة تححيخ لييكل األمغ الجولي 
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ومسا ال شظ ؼيو، اف رأؼ الفخوؼ لع يجانب الرػاب، اذ اف تفخد الػاليات الستحجة  .(55)بأكسمو
بفخض عقػبات او شخوط عمى ايخاف خبلؼ ما كاف يخيجه مجمذ االمغ الجولي او الػكالة الجولية 

 يعج تيجيجًا وتحجيًا لمشطاـ العالسي بخمتو.
، ححر 5104تذخيغ االوؿ  55ف، ففي كانت واششصغ عازمة عمى تشفيح سياستيا تجاه ايخا        

وزيخ الخارجية األمخيكي ريكذ تيمخسػف األوروبييغ مغ االستثسار في الذخكات اإليخانية، واكج اف 
االدارة االمخيكية تجرس بججية الخخوج مغ االتفاؾية الشػوية مع ايخاف، واعادة فخض العقػبات عمييا. 

تيمخسػف ىي التححيخ األكثخ وضػحًا لئلدارة وقج عجت صحيفة نيػيػرؾ تايسد، اف ترخيحات 
االمخيكية مغ اجل إقشاع حمفائيا األوروبييغ بجعع الجيػد السبحولة إلعادة السفاوضات عمى االتفاؽ 

 . (53)"أكثخ صخامةالشػوؼ االيخاني لجعمو "
، اذ مغ جيتيا، استسخت مػسكػ في مج شيخاف بالجعع البلـز لسػاصمة العسل باالتفاؽ الشػوؼ      

كانػف الثاني  01التقى سيخغي الفخوؼ بػزيخ الخارجية اإليخاني دمحم جػاد ضخيف في مػسكػ في 
، وخبلؿ حجيثيسا، ركد السدؤوالف عمى انعكاسات الدياسة األمخيكية عمى اكساؿ تشفيح خصة 5105

كسا اعخبا عغ رأييسا العسل. وأكجا مججدًا التداـ ببلدىسا بتشفيحىا واالمتثاؿ لبللتدامات الػاردة فييا. 
الستبادؿ بأف التعصيل السحتسل لمخصة، بدبب سياسة واششصغ، سيتعارض مع ىجؼ الحفاظ عمى 
األمغ واالستقخار عمى الرعيجيغ الجولي واإلقميسي، واف ذلظ سيكػف لو تأثيخ سمبي عمى الجيػد 

 .(51)الستعجدة األشخاؼ في مجاؿ مشع انتذار األسمحة الشػوية
الخئيذ االمخيكي تخامب كاف مرخًا عمى تعجيل االتفاؽ الشػوؼ مع ايخاف، اذ شمب مغ بيج اف      

، تعجيل خصة العسل في غزػف 5105كانػف الثاني  05الكػنغخس االمخيكي والجوؿ االوربية في 
يػمًا، واال فاف واششصغ ستشدحب مغ االتفاؾية، وكانت شخوط تخامب تشحرخ في اربعة بشػد  051
 :(52)ىي
 قيػدًا عمى بخنامج الرػاريخ الباليدتية اإليخانية.فخض  .0
 اجخاء عسميات تفتير أكثخ صخامة في إيخاف، بسا في ذلظ السشذآت العدكخية. .5
 (.5131 – 5152ازالة البشػد التي تشز عمى انتياء أجداء مغ الرفقة بيغ السجة ) .3
 الحج مغ األنذصة اإلقميسية إليخاف وانتياكاتيا لحقػؽ اإلنداف. .1

اتجيت روسيا إلعبلف رفزيا لدياسة الػاليات الستحجة ضج ايخاف في السحافل الجولية، فأثشاء      
زيارتو لشيػيػرؾ لحزػر اجتساعات مجمذ األمغ، أجخػ الفخوؼ محادثات مع األميغ العاـ لؤلمع 

، أكج فييا الصخفاف 5105 كانػف الثاني 05، في Antonio Guterresالستحجة أنصػنيػ غػتيخير 
لتداميسا باالمتثاؿ الراـر لخصة العسل. وأنو ال يسكغ أف يكػف ىشاؾ بجيل لحل األزمات العالسية ا
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وفي اليػـ التالي اعمغ الفخوؼ في مقخ األمع . (53)اال مغ خبلؿ العسل الدياسي والجبمػماسي
الػجػد. الستحجة، بانو ال يسكغ تشفيح خصة العسل في حاؿ تخكيا أحج السذاركيغ، وانيا ستشتيي مغ 

واعخب عغ اعتقاده بأف الجسيع يعخفػف ذلظ جيجًا، وخاصة األوروبييغ، الحيغ تحاوؿ واششصغ 
اقشاعيع باتخاذ مػقف مذابو لسػقفيا. واشار الفخوؼ باف ىشاؾ ميمة حجدىا تخامب قبل االندحاب، 

فخوؼ اف واف روسيا والجوؿ االوربية ستحاوؿ مشع حجوث ذلظ، والحفاظ عمى الرفقة. كسا اوضح ال
  .(54)ايخاف تخفس اجخاء اؼ تعجيل عمى االتفاؽ الشػوؼ معيا

استسخت مػسكػ في ادانتيا لمسػقف االمخيكي، اذ القى رئيذ وفج االتحاد الخوسي في الجورة      
الثانية لمجشة التحزيخية لسؤتسخ الجوؿ األشخاؼ في معاىجة عجـ انتذار األسمحة الشػوية فبلديسيخ 

عمى ، كمسة اوضح فييا اف معاىجة عجـ االنتذار تقػـ 5105نيداف  51يخماكػؼ في جشيف في 
تػازف مرالح الجوؿ السختمفة، وىجفيا عجـ انتذار األسمحة الشػوية، وىي تػفخ السبادغ األساسية 
لتدػية أكثخ السذكبلت تعقيجًا في مجاؿ عجـ االنتذار الشػوؼ، واف خصة العسل التي تع التػصل 

صػيخىا في ىي تأكيج ساشع عمى ذلظ. وىي مديج فخيج مغ التجابيخ التي تع ت 5102إلييا في عاـ 
اشار آليات مجمذ األمغ والػكالة الجولية. وبيغ اف اؼ انحخاؼ عغ الفمدفة العامة لمخصة أو خخقيا 
أو عجـ االمتثاؿ ألحكاميا، وكحلظ أؼ محاوالت لتعجيميا لسرمحة شخؼ، سيؤثخ حتسًا عمى نطاـ 

اإلقميسييغ والعالسييغ. عجـ االنتذار العالسي وستكػف لو عػاقب سمبية وخيسة عمى االستقخار واألمغ 
" عمى أف استسخار تشفيح خصة العسل مغ قبل جسيع الجوؿ األشخاؼ في ترخ بذجةلحا فاف روسيا "

االتفاؽ الشػوؼ دوف استثشاء يمبي مرالح السجتسع العالسي بأسخه. واف ببلده مدتسخة في االمتثاؿ 
 .(55)اللتداماتيا شالسا أف اآلخخيغ يفعمػف ذلظ

االدارة االمخيكية لسشاشجات روسيا االتحادية وغيخىا مغ الجوؿ والسشطسات الجولية، اذ  لع تكتخث      
، اندحاب الػاليات الستحجة مغ االتفاؾية الشػوية مع 5105ايار  5لع يكتِف تخامب باإلعبلف في 

 ايخاف، بل امخ بفخض عقػبات عمييا. كسا شالب تخامب مغ الحكػمة االيخانية االمتثاؿ إلجخاءات
ججيجة لمتػصل إلى اتفاؽ ججيج، مثل وقف التخريب بالكامل، ووقف انتذار الرػاريخ الباليدتية، 

"وإنهاء دعسها لمجساعات اإلرهابية في الذخق وتصػيخ االنطسة الراروخية ذات القجرة الشػوية، 
سػريا، "، وسحب القػات اإليخانية مغ األوسط، ودعسها العدكخي لسيميذيا الحؽثييؼ في اليسؼ

  .(56)" ضج جيخانياسمؽكها السهجدووقف "
وفي اليػـ نفدو أصجرت وزارة الخدانة األمخيكية بيانًا اشارت ؼيو الى اف الحكػمة االمخيكية       

ستفخض عقػبات شاممة ضج الذخكات العالسية التي تتاجخ أو تدتثسخ في إيخاف، بعج تدعيغ يػمًا 
انة اف تمظ العقػبات ستذسل: شخاء األوراؽ الشقجية بالجوالر مغ تاريخ البياف. وبيشت وزارة الخد 

األمخيكي مغ قبل حكػمة إيخاف، وتجارة إيخاف في الحىب أو السعادف الثسيشة، وبيع أو تػريج أو نقل 
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السعادف مغ الجخافيت أو الخاـ أو نرف السرشعة بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ مثل األلػمشيـػ 
لجمج العسميات الرشاعية، والسعامبلت الستعمقة بذخاء أو بيع الخياؿ  والرمب والفحع والبخمجيات

اإليخاني، أو االحتفاظ بأمػاؿ أو حدابات كبيخة خارج أراضي إيخاف بالخياؿ اإليخاني، وشخاء أو سجاد 
 .(61)أو تدييل إصجار الجيػف الديادية اإليخانية، وقصاع الديارات اإليخانية

كية االخيخة امتعاض مػسكػ، اذ اعمشت وزارة الخارجية الخوسية في اليـػ اثارت االجخاءات االمخي    
نفدو انيا تذعخ بخيبة أمل شجيجة مغ قخار الخئيذ تخامب بالتخمي مغ جانب واحج عغ االلتدامات 
بتشفيح خصة العسل، وإعادة فخض العقػبات األمخيكية عمى إيخاف. وبيشت وزارة الخارجية الخوسية إف 

ي اتفاؾية متعجدة األشخاؼ تست السػافقة عمييا بسػجب قخار مجمذ األمغ الجولي رقع خصة العسل ى
، وىي ليدت اتفاؾية عقجتيا واششصغ لػحجىا مع ايخاف، بل انيا تخز 5102( لعاـ 5530)

السجتسع الجولي بأكسمو، والحؼ أكج مخارًا وتكخارًا اىتسامو بتشفيح الخصة مغ أجل تعديد الدبلـ واألمغ 
الرعيجيغ الجولي واإلقميسي، وكحلظ نطاـ عجـ انتذار األسمحة الشػوية. لحا فاف روسيا قمقة عمى 

لمغاية مغ أف الػاليات الستحجة تترخؼ مخة أخخػ في تحج آلراء غالبية الجوؿ، مغ مشصمق 
" بيشسا تشتيظ القانػف الجولي بذكل صارخ، وليذ ىشاؾ أؼ أسباب مرالحها الزيقة واالنتهازية"

يس خصة العسل، السيسا واف إيخاف تشفح بذكل صاـر االلتدامات التي تعيجت بيا، والتي تؤكجىا لتقػ 
الػكالة الجولية بانتطاـ. كسا اكجت وزارة الخارجية الخوسية اف روسيا مشفتحة عمى مديج مغ التعاوف 

اسي بشذاط مع السذاركيغ اآلخخيغ في خصة العسل، وستػاصل تصػيخ التعاوف الثشائي والحػار الدي
 .(60)مع إيخاف

مغ جية اخخػ، أجخػ نائب وزيخ الخارجية الخوسي سيخغي ريابكػؼ مذاورات مع نائب وزيخ      
، ركد فييا الجانباف عمى آفاؽ 5105ايار  01الخارجية اإليخانية عباس عخاقجي في شيخاف في 

فاظ مػاصمة تشفيح خصة العسل بعج اندحاب الػاليات الستحجة مشيا. وأكج الجانب الخوسي التدامو بالح
عمى االتفاؾية، ومػاصمة تشديق جيػده عغ كثب مع الجانب االيخاني مغ أجل ضساف التعاوف 

 .(65)الثشائي بيشيسا
 52عقجت المجشة السذتخكة لخصة العسل اجتساعًا استثشائيًا بجوف الػاليات الستحجة في فييشا في      
أمانػ مججدًا أف إيخاف تستثل امتثااًل ، وبعج اف اكج السجيخ العاـ لمػكالة الجولية يػكيا 5105ايار 

كامبًل اللتدامات الخصة، ججد السذاركػف وعػدىع بتشفيحىا، وعبخوا عغ خيبة أمميع العسيقة لقخار 
واششصغ األحادؼ باالندحاب مغ الخصة، واعمشػا تكثيف الجيػد السذتخكة لتصػيخ آليات وقائية ضج 

لحجود اإلقميسية ضج إيخاف، مغ أجل دعع التجارة الجولية التأثيخ السحتسل لمعقػبات األمخيكية خارج ا
والتعاوف االقترادؼ مع االخيخة. كسا أشاد أعزاء المجشة السذتخكة بالػكالة الجولية لسا تقػـ بو مغ 
عسميات تفتير ميشية ومػضػعية وحيادية في إيخاف. وبجوره أشار الػفج الخوسي إلى أف اجخاءات 
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، واف 5102( لعاـ 5530صيخًا لخصة العسل، وكحلظ لقخار مجمذ األمغ رقع )واششصغ تعجَّ انتياكًا خ
ذلظ يعشي حخماف الػاليات الستحجة مغ جسيع الحقػؽ السشرػص عمييا في خصة العسل. واف روسيا 

يبجو اف جسيع الجوؿ  .(63)ستػاصل مداعجة إيخاف في إنتاج الشطائخ السدتقخة في مشذأة فػردو
 الشػوؼ مع ايخاف، كانت تعارض اندحاب واششصغ وتػجياتيا ضج ايخاف.السػقعة عمى االتفاؽ 

، 5105حديخاف  2وخبلؿ اجتساع مجمذ محافطي الػكالة الجولية الحؼ عقج في فييشا في     
مسثل روسيا في مجمذ محافطي الػكالة الجولية، والسسثل الجائع لخوسيا لجػ السشطسات اوضح 

، اف تقخيخ الػكالة يػضح أف شيخاف تستثل Mikhail Ulyanovنػؼ ميخائيل أوليا الجولية في فييشا
بجقة اللتداماتيا بسػجب خصة العسل، وتخاعي السعاييخ والقيػد السػضػعة عمى تصػيخ بخنامجيا 
الشػوؼ، وتتيح لسفتذي الػكالة الجولية الػصػؿ إلى جسيع السخافق التي تيسيع. لحا فأف الػكالة لجييا 

تػصل الى حؿيقة اف إيخاف تدتخجـ مػادىا الشػوية في األنذصة الدمسية فقط، كل ما ىػ ضخورؼ لم
السيسا واف االخيخة تعج الجولة األكثخ مخاؾبة في العالع، عمى حيغ اف خصخ االنتذار ؼيسا يتعمق 

" لؿيادة إيخاف والحكيػ الستؽازن بشذاشيا الشػوؼ غيخ مػجػد عسميًا. كسا رحب أوليانػؼ بخد الفعل "
" لػاششصغ، الف ايخاف ابجت امتثاليا الكامل لمخصة حتى في ضل ضخوؼ التخخيبيةاألعساؿ "عمى 

األزمة التي أثارىا قخار الػاليات الستحجة باالندحاب مغ االتفاؽ الشػوؼ، ومحاولة فخض عقػبات 
. وليحا، عمى ايخاف تتجاوز الحجود اإلقميسية، مغ خبلؿ إعاقة استسخار امتثاؿ الجوؿ األخخػ لبلتفاؾية

فاف روسيا تذعخ بخيبة أمل عسيقة مغ اإلجخاءات األمخيكية التي تسثل خخوجًا جػىخيًا عغ الخصة 
(. وعميو، فاف الػاليات الستحجة تفقج مرجاقيتيا مغ خبلؿ 5530وتشتيظ قخار مجمذ األمغ رقع )

غيخ األمخيكية بانيا " إثبات أنيا ليدت شخيكًا مػثػقًا يحتـخ االتفاؾيات. كسا وصف أوليانػؼ الدياسة
" ؼيسا يتعمق باندحابيا مغ الخصة, وختع أوليانػؼ حجيثو باإلعبلف عغ السجروسة وغيخ السبخرة

  .(61)التداـ ببلده ببشػد االتفاؾية الشػوية
وبسشاسبة الحكخػ الخسديغ لسعاىجة حطخ انتذار األسمحة الشػوية، عقج مؤتسخًا دوليًا في مػسكػ     

، اوضح ؼيو نائب وزيخ الخارجية الخوسي سيخغي ريابكػؼ، اىسية 5105اف حديخ  01بتاريخ 
معاىجة حطخ انتذار األسمحة الشػوية في الحفاظ عمى لمدمع واألمغ الجولييغ. اذ انيا ادت دورًا رئيدًا 
في مشع انتذار األسمحة الشػوية، وأرست األساس لتحخؾ متدق نحػ ندع الدبلح، وخاصة األسمحة 

تصػيخ تعاوف دولي واسع الشصاؽ في االستخجاـ الدمسي لمصاقة الحرية، ويسكغ عجىا بحق الشػوية، و 
مثااًل عمى فعالية الجبمػماسية الستعجدة األشخاؼ، ومعيارًا لمتفاعل بيغ أعزاء السجتسع الجولي في 

جة عجـ التغمب عمى التحجيات الجولية العالسية. وبيغ ريابكػؼ انو يسكغ رؤية التحجؼ الخصيخ لسعاى
انتذار األسمحة الشػوية في اندحاب الػاليات الستحجة مغ خصة العسل، والتي أقخت باإلجساع مغ 
قبل جسيع األشخاؼ في الخصة، واف اإلجخاءات الستبعة فييا، بسا في ذلظ التحقق والخقابة، فزبًل 
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الشػوؼ سمسي عغ آليات تبادؿ السعمػمات، غيخ مدبػقة وتػفخ ضسانة مػثػقة بأف بخنامج ايخاف 
" تجاه االتفاؾيات الجولية، بسا الستعجخفبالكامل. وعميو، يجب أف يكػف مفيػمًا أف مػقف واششصغ "

في ذلظ التعجيل األحادؼ اللتداماتيا عشجما ال تعػد تشاسب مع مرالحيا، يسكغ أف يؤدؼ إلى 
 .(62)عػاقب وخيسة عمى نطاـ عجـ االنتذار، وقج يكػف الػضع ذاتو مع خصة العسل

لع تذارؾ الػاليات الستحجة مخة اخخػ في اجتساع وزراء خارجية الجوؿ السػقعة عمى خصة      
، اذ حمل الػزراء الػضع حػؿ خصة العسل في سياؽ 5105تسػز  3العسل، الحؼ عقج في فييشا في 

شفيح االندحاب األمخيكي، واعخبػا عغ أسفيع لمخصػة التي اتخحتيا واششصغ، وأكجوا التداميع بالت
الكامل لبشػد الخصة. كسا الحطت المجشة السذتخكة بارتياح تشفيح شيخاف السدؤوؿ والكامل اللتداماتيا 
بسػجب االتفاؾية، وىػ ما تؤكجه الػكالة الجولية عمى الجواـ. كحلظ أكج السذاركػف عدميع عمى 

ذلظ مذخوع مػاصمة تشفيح جسيع السذاريع الجولية السشرػص عمييا في خصة العسل، بسا في 
التكشػلػجيا الفائقة بيغ روسيا وإيخاف إلعادة تذكيل مرشع التخريب في فػردو وتحجيث مفاعل 
الساء الثقيل في أراؾ. عبلوة عمى تأكيج الػزراء أف خصة العسل تشز عمى رفع العقػبات عغ إيخاف 

يع عمى اتخاذ ويشبغي أف تصػر التعاوف الجولي مع شيخاف. وفي ىحا الدياؽ، أعمغ الػزراء عدم
اإلجخاءات االقترادية والدياسية البلزمة لسشح إيخاف إمكانية الػصػؿ إلى التعاوف التجارؼ 

" عمى إيخاف، والتي غيخ القانؽنيةواالقترادؼ والسالي الجولي في مػاجية العقػبات األمخيكية "
 .(63)تتجاوز الحجود اإلقميسية

يػـ نفدو مغ فييشا، اف الجسيع متفق عمى اف وعقب نياية االجتساع اعمغ الفخوؼ في ال     
االندحاب االمخيكي مغ خصة العسل يعج انتياكًا جديسًا لمعيػد والسػاثيق الجولية، فزبًل عغ قخارات 
مجمذ االمغ الجولي، وانو تع االتفاؽ مع دوؿ التخويكا األوروبية والريغ وإيخاف، عمى التداـ الجسيع 

وتدييل العبلقات التجارية واالقترادية مع إيخاف والتي لغ تعتسج  بتعيجاتيع في إشار خصة العسل،
عمى أىػاء واششصغ. كسا اف الجسيع متفق عمى أف محاولة واششصغ فخض عقػبات عمى شيخاف تعج 

 .(64)"مسارسة غيخ مذخوعة عمى اإلطالق"
، التعبيخ عغ خيبة امميا 5105اب  4كخرت وزارة الخارجية الخوسية في بياف صجر في      

العسيقة مغ جيػد الػاليات الستحجة إلعادة فخض العقػبات عمى إيخاف، والتي تيجؼ الحدمة األولى 
جولي. مشيا إلى إحباط تشفيح خصة العسل، وىػ ما يعج انتياكًا لقخار مجمذ األمغ وقػاعج القانػف ال

كسا استشكخ البياف أؼ عقػبات أحادية الجانب، خاصة إذا كانت ليا تأثيخات عمى مرالح دوؿ 
" عمى إيخاف. كسا اوصى البياف بزخورة تكاتف الحاليةثالثة، كسا ىػ الحاؿ مع القيػد األمخيكية "

ف ليا الجيػد الجولية لسشع محاوالت واششصغ لترؽية حدابات سياسية مع شيخاف، والتي ال شأ
مؼ السدتحيل الحرؽل عمى تشازالت مؼ إيخان باستخجام اسمؽب باالتفاؾية الشػوية. وانو سيكػف " 
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يبجو اف روسيا كانت محقة كثيخًا في اعتقاداتيا وترػراتيا عغ شبيعة الشطاـ االيخاني،  .(65)"الزغط
 الحؼ عخؼ عشو عجـ رضػخو لمزغط في العجيج مغ السشاسبات الدابقة.

روسيا تقجيع مداعجاتيا إليخاف في مجاؿ الصاقة الشػوية، اذ اعمشت الحكػمة الخوسية في واصمت    
لمصاقة روساتػـ ، انيا تعسل عمى تشفيح التداماتيا بسػجب خصة العسل، واف مؤسدة 5105اب  04

الشػوية تشفح سمدمة مغ السذاريع السرسسة لزساف االمتثاؿ لذخوط الخصة، وانو يجخؼ بشجاح تشفيح 
إيخاني ثشائي عالي التقشية إلعادة تذكيل مجسػعتيغ مغ أجيدة الصخد السخكدؼ  -ذخوع روسي م

لتخريب اليػرانيػـ في فػردو، إلنتاج الشطائخ السدتقخة، التي ستدتخجـ لؤلغخاض الرشاعية 
% لسفاعل شيخاف  51والصبية، وانو يتع تخديغ مخدونات الػقػد بسدتػيات تخريب ترل إلى 

كجع بشاًء عمى شمب إيخاف،  2روسيا، ويتع إعادتيع إلى إيخاف عمى دفعات تقل عغ  لؤلبحاث في
وبعج تمقي تأكيج مغ الػكالة الجولية بأف جسيع الذخوط السدبقة لخصة العسل قج تع الػفاء بيا. وانو تع 

زبًل . وتجخؼ االستعجادات إلرساؿ دفعة ثانية. ف5104نقل الجفعة األولى إلى إيخاف في أوائل عاـ 
عغ ذلظ، أكجت روسيا استعجادىا لسداعجة إيخاف، في إدارة فائس اليػرانيػـ مشخفس التخريب، 

كيمػغخاـ. كسا ابجت مػسكػ امكانية تقجيع السداعجة إليخاف  311والحؼ ال تتجاوز احتياشياتو 
وف بخرػص تشفيح السمحق الثالث مغ خصة العسل، والحؼ يحتػؼ عمى قائسة بسجاالت محجدة لمتعا

 .(66)مع إيخاف مغ أجل االستخجاـ الدمسي لمصاقة الحرية
ايمػؿ  53وخبلؿ اجتساع مجمذ األمغ الجولي الحؼ عقج بخئاسة الخئيذ تخامب في نيػيػرؾ في      

، اعمغ الفخوؼ بانو تدداد أىسية الكفاح الفعاؿ ضج انتذار أسمحة الجمار الذامل لتحقيق 5105
واألمغ السػثػؽ بو لجسيع الجوؿ دوف استثشاء. وإف التعاوف البشاء في االستقخار العالسي واإلقميسي 

ىحا السجاؿ عشرخ ميع في الجيػد السبحولة لتذكيل ججوؿ أعساؿ دولي إيجابي. وعبخ عغ اعتقاده 
بأف الجسيع متفقػف عمى ضخورة التقيج الراـر بقخارات مجمذ األمغ الجولي التي تفخض إجخاءات 

(، الحؼ وافق بسػجبو مجمذ 5530نطسة عجـ االنتذار، السيسا القخار رقع )محجدة ضج انتياكات أ
األمغ الجولي عمى خصة العسل بذأف بخنامج إيخاف الشػوؼ. لحلظ فاف اندحاب الػاليات الستحجة يعج 
تيجيجًا خصيخًا لشطاـ عجـ االنتذار، خاصة واف شيخاف تستثل بجقة اللتداماتيا بسػجب الخصة. كسا 

وؼ اف ببلده مقتشعة بزخورة الحفاظ عمى االتفاؾية الشػوية، وىي تعسل عمى ىحا األمخ اوضح الفخ 
مع إيخاف والريغ واالتحاد األوروبي، وإال فقج تزصخ مػسكػ إلى مػاجية التػتخات الستدايجة في 

 .(011)جسيع أنحاء الذخؽ األوسط، مسا يذكل مخاشخ عمى االستقخار اإلقميسي ونطاـ عجـ االنتذار
يبجو اف روسيا حاولت ارساؿ تيجيجًا لمجسيع، مفاده اف تقػيس خصة العسل سيكػف لو نتائج عكدية 

  ال يحسج عؿباىا.
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وفي ضل االوضاع السحفػفة بالسخاشخ نتيجة العقػبات االمخيكية، اندحبت شخكات اوربية       
الفخندية عقجىا ( Total)عجة مغ العقػد والرفقات التي ابخمتيا مع ايخاف، اذ فدخت شخكة تػتاؿ 

كسا الغت شخكة شائخات  .(010)لتصػيخ اإلنتاج في حقل بارس الجشػبي لمغازمع الحكػمة االيخانية 
( تعاقجىا مع ايخاف بخرػص تدميع االخيخة شائخات تجارية. وفدخت شخكة سكظ Airbusإيخباص )

. (015)لدخعة بيغ قع وأراؾالحجيج االيصالية عقجىا مع ايخاف الستزسغ انذاء خط سكة حجيج عالي ا
إزالة البشػؾ اإليخانية  (SWIFT) جسعية االتراالت السالية العالسية بيغ البشػؾ، سػيفتكسا قخرت 

(، وستػـر Maersk. وأعمشت شخكتا شحغ الشفط الجنساركية ميخسظ )(013)مغ نطاميا مخة أخخػ 
(Stormأنيسا يخصصاف إلنياء تعامبلتيسا مع إيخاف، في حيغ اعمشت ،)  شخكة شحغ الحاويات

. وبيحا فقج ضاقت العقػبات االمخيكية (011)( انيا لغ تأخح أؼ حجػزات ججيجة إليخافMSCالعالسية )
 الخشاؽ كثيخًا عمى ايخاف. 

، في Vladimir Chizhovعمق السسثل الجائع لخوسيا لجػ االتحاد األوروبي فبلديسيخ تذيدوؼ      
اف الذخكات األوروبية الكبيخة قج اتخحت قخارىا باالندحاب مغ ، باإلشارة الى 5105تذخيغ االوؿ  0

الدػؽ االيخانية، النو ليذ في صالحيا مقاومة العقػبات األمخيكية ومػاصمة العسل في الدػؽ 
اإليخانية، السيسا واف تمظ الذخكات ليا مرالح مالية وانتاجية مختبصة إلى حٍج كبيخ بالدػؽ 

بالجوالر. ومع ذلظ، اوضح تذيدوؼ اف ببلده رفقة شخكائيا األوروبيػف األمخيكية، وبالشطاـ السالي 
 . (012)يعسمػف لمحفاظ عمى التعاوف التجارؼ واالقترادؼ مع إيخاف في مػاجية العقػبات األمخيكية

وفي سياؽ مترل اعمغ مجيخ إدارة مشع االنتذار وتحجيج األسمحة بػزارة خارجية االتحاد الخوسي     
، خبلؿ تخأسو لػفج االتحاد الخوسي في المجشة األولى Vladimir Yermakovكػؼ فبلديسيخ يخما

تذخيغ االوؿ  6لمجورة الثالثة والدبعيغ لمجسعية العامة لؤلمع الستحجة التي عقجت في نيػيػرؾ في 
، اف اعتساد خصة العسل يعج نجاحًا كبيخًا في مجاؿ عجـ االنتذار الشػوؼ. واف شيخاف تحتـخ 5105

ماتيا بالكامل، وىػ ما أكجتيا الػكالة الجولية مخارًا وتكخارًا. لحا فاف  اندحاب الػاليات الستحجة مغ التدا
الخصة ما ىػ اال سػء تقجيخ خصيخ يقػض معاىجة عجـ االنتذار، وىي خصػة سياسية قريخة 

ػاجيتيا الشطخ. كسا بيغ يخماكػؼ اف العقػبات االمخيكية يسكغ اف تكػف غيخ فعالة في حاؿ تع م
 . (013)بذكل جساعي

 5لع تكتخث االدارة االمخيكية لمسشاشجات الجولية وبخاصة مغ روسيا االتحادية، اذ اعمشت في      
، بانيا قخرت فخض عقػبات ججيجة عمى ايخاف، شسمت مجاالت الصاقة وبشاء 5105تذخيغ الثاني 

العقػبات مشحت استثشاًء مجتو  الدفغ والذحغ والخجمات السرخؼية في إيخاف. وبالخغع مغ اف تمظ
ستة اشيخ لمسدتػرديغ الثسانية الخئيدييغ لمشفط الخاـ اإليخاني وىع: الريغ واليشج والياباف وكػريا 
الجشػبية وتايػاف وتخكيا وإيصاليا واليػناف، بيجؼ مشع حجوث ازمة في األسػاؽ العالسية، وعمى أمل 
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ف االدارة االمخيكية تػعجت بفخض عقػبات مذجدة عمى أف تجج تمظ الجوؿ مرادر بجيمة لمشفط، اال ا
   .(014)الجسيع عشج انتياء تمظ السجة

وفي اليػـ التالي اصجرت وزارة الخارجية الخوسية بيانًا ادانت ؼيو العقػبات االمخيكية الججيجة       
ى خصة ضج إيخاف، ووصفتيا بانيا تيجؼ إلى تقػيس الجيػد السدتسخة التي يبحليا السػقعػف عم

العسل، واف السدار الحؼ اتبعتو واششصغ لتقػيس االتفاؾيات الجولية لسشع انتذار األسمحة الشػوية 
" ضخبة قػية أخخػ لسعاىجة اآلنيدبب خيبة أمل عسيقة وقمق متدايج، وقج وجيت الػاليات الستحجة "

" عغ الحاجة إلى بشفاقعجـ انتذار األسمحة الشػوية، مسا جعميا أقخب إلى االنييار بيشسا تتحجث "
تقػيتيا. كسا اكج البياف عمى اف روسيا تخفس أؼ عقػبات أحادية الجانب تتجاوز قخارات مجمذ 
األمغ، خاصة عشجما يتع تصبيقيا خارج أراضييا وتيع مرالح دوؿ ثالثة، كسا ىػ الحاؿ مع القيػد 

لتفاوض مع شيخاف، ؼيجب األمخيكية عمى إيخاف. وإذا كانت واششصغ كسا تجعي ميتسة بالفعل با
مخاجعة سياسة الزغط والعقػبات التي تيجؼ إلى تقميز إمكانات إيخاف االقترادية والجفاعية 
وارباؾ الػضع الدياسي الجاخمي ىشاؾ. واف سشػات عجة اضيخت أنو مغ السدتحيل الحرػؿ عمى 

لتحخؾ لسشع انييار خصة تشازالت مغ إيخاف باستخجاـ الزغط. كسا شالب البياف مغ السجتسع الجولي ا
 . (015)العسل التي وصفيا بانيا انجاز ىاـ لمجبمػماسية الجولية

واصمت روسيا رفزيا لمعقػبات االمخيكية ضج شيخاف، اذ اعمغ مسثل روسيا في مجمذ     
محافطي الػكالة الجولية، والسسثل الجائع لخوسيا لجػ السشطسات الجولية في فييشا ميخائيل أوليانػؼ 

، انو عمى الخغع مغ التداـ شيخاف الكامل بخصة العسل، اال اف اجخاءات 5105تذخيغ الثاني  55في 
واششصغ تدبب خيبة أمل وقمق عسيقيغ، النيا لع تكتِف باالندحاب مغ الخصة، بل فخضت قيػد 
اقترادية عمى إيخاف، بسا فييا اعاقة تجارتيا مع دوؿ اخخػ، واف ذلظ ال يسكغ بأؼ حاؿ مغ 

أف يداىع في تعديد نطاـ عجـ االنتذار. كسا نػه أوليانػؼ الى اف واششصغ تحاوؿ استخجاـ  األحػاؿ
خصة العسل كحريعة لحل مذاكميا الدياسية مع شيخاف. وعبخ عغ ثقتو باف خصة العسل مؤمشة 
بالكامل، وأف األشخاؼ الستبؿية في االتفاؽ قادرة تسامًا عمى التغمب عمى الرعػبات التي نذأت. 

خًا الى اف ببلده تعسل عمى تصػيخ التعاوف االقترادؼ والسالي مع إيخاف، عمى الخغع مغ مذي
 .(016)""غيخ السذخوعةالعقػبات األمخيكية 

مباحثات مع  نائب وزيخ الخارجية الخوسي سيخغي ريابكػؼوفي سياؽ تشفيح خصة العسل، عقج      
، ركدت عمى 5105كانػف األوؿ  50نائب وزيخ الخارجية اإليخاني عباس عخاقجي في مػسكػ في 

قزايا التفاعل بيغ روسيا وإيخاف، وتع التأكيج عمى االلتداـ بالخصة مغ كبل الجانبيغ، واف العقػبات 
يق لمحفاظ عمى التعاوف االمخيكية تعج غيخ مذخوعة، لحا فقج اتفق الصخفاف عمى مػاصمة العسل الػث

 .(001)الثشائي وتػسيعو وحسايتو مغ تأثيخ العقػبات األمخيكية التي تتجاوز الحجود اإلقميسية
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، امتعاض مػسكػ مغ اندحاب واششصغ 5106اذار  2اعمغ أوليانػؼ مخة اخخػ مغ فييشا في     
وعمى الجوؿ التي مغ خصة العسل وانتياكيا لقخارات مجمذ االمغ، وفخضيا عقػبات عمى ايخاف 

 -تتعامل معيا اقتراديًا. واوضح اف صبخ إيخاف وتحسميا ونيجيا السدؤوؿ في الػفاء بالتداماتيا
يدتحق أعمى التقجيخ واالحتخاـ، واف سمػؾ شيخاف  -عمى الخغع مغ استفدازات واششصغ السدتسخة 

ع اإليخانييغ بأؼ السدؤوؿ يتشاقس بذكل صارخ مع رغبة الجانب األمخيكي في ترؽية حدابات م
ثسغ في قزايا ال عبلقة ليا بالسدائل الشػوية. لحلظ فاف اجخاءات الػاليات الستحجة تيجد أحج أىع 
إنجازات الجبمػماسية الستعجدة األشخاؼ في الدشػات األخيخة. ودعا أوليانػؼ جسيع الجوؿ السمتدمة 

لعسل مرسسة لتعديد وتصػيخ بسيثاؽ األمع الستحجة إلى االنصبلؽ بثبات مغ حؿيقة أف خصة ا
العبلقات االقترادية والتجارية مع إيخاف، ويجب مخاعاة ذلظ بغس الشطخ عغ ضغػشات واششصغ، 

 .  (000)والتي ال اساس قانػني ليا
 53ججدت روسيا رفزيا لمدياسة االمخيكية تجاه ايخاف، اذ اعمشت وزارة الخارجية الخوسية في      

العقػبات ليذ بأمخ ججيج عمى واششصغ، التي لع تعج تخفي حؿيقة ، باف سياسة فخض 5106نيداف 
أنيا تخيج إخزاع العالع كمو إلرادتيا تحت تيجيج العقػبات، وتحاوؿ إجبار جسيع الجوؿ عمى التػقف 

، مغ أجل حخماف إيخاف مغ عائجات الترجيخ 5106ايار  5عغ شخاء الشفط اإليخاني اعتبارًا مغ 
سياسة شيخاف السدتقمة لع تخِض الػاليات الستحجة، السيسا وأنيا تسشع  وتقػيس اقترادىا، اذ أف

" في مشصقة الذخؽ االوسط ذات األىسية االستخاتيجية. كسا سادةاألمخيكييغ مغ الذعػر بأنيع "
اوضحت مػسكػ انو عمى الخغع مغ التأكيجات السشتطسة لمػكالة الجولية عمى أف شيخاف تشفح بجقة 

العسل، اال اف واششصغ تتيع شيخاف ببل أساس باف لجييا انذصة سخية تتعمق جسيع تعميسات خصة 
بالرػاريخ الشػوية، واف واليجؼ مغ ذلظ ىػ تعطيع الزغط الخارجي عمى إيخاف في محاولة لتغييخ 
الدمصة الحاكسة فييا. كحلظ اوضحت روسيا باف االسمػب الحؼ تسارسو الػاليات الستحجة ضج ايخاف، 

دولية لؤلمخيكييغ، اذ اف العالع يخػ جيجًا أف سياسة واششصغ أصبحت أكثخ عجوانية  لغ يسشح ىيبة
وتيػر. كسا اشادت روسيا بزبط الشفذ الحؼ تتستع بو إيخاف، اذ انيا لع تخزع لبلستفدازات 

القؽى ". واكجت روسيا كحلظ، عمى التداميا الثابت بتشفيح خصة العسل، ودعػة "الستغطخسةاالمخيكية "
" إلى بحؿ كل ما في وسعيا لزساف التذغيل السدتجاـ ليحه االتفاؾية الفخيجة، والتي تحاوؿ يسةالحك

تذكل خطؽرة عمى البذخية واششصغ مغ خبلؿ تجميخىا تحقيق شسػحاتيا الجيػسياسية التي "
. بجػ واضحًا اف سياسة روسيا االتحادية تجاه العقػبات االمخيكية عمى ايخاف بدبب (005)"جسعاء

بخنامجيا الشػوؼ، كانت تترف بالذجة، وحاولت مغ خبلليا تحذيج القػػ العالسية لمػقػؼ ضجىا 
بػصفيا سياسة ال تخزع الى مشصق الجبمػماسية واالتفاؾيات الجولية، وما يخاد مشيا ىػ فخض 

 ارادات الػاليات الستحجة حتى واف كاف ذلظ بدبل غيخ مذخوعة.
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ا مغ االندحاب مغ خصة العسل بتػجيو شتى انػاع االتيامات الى حاولت واششصغ تبخيخ مػقفي      
ايخاف، واف الػاليات الستحجة ممتدمة باتفاؾيات والتدامات الحج مغ التدمح وعجـ االنتذار الشػوؼ وندع 

، اف مدألة عجـ انتذار 5106ايار  2الدبلح. وردًا عمى ذلظ، اعمشت وزارة الخارجية الخوسية في 
لذامل وندع الدبلح والحج مغ التدمح ال تيع الػاليات الستحجة إال عشجما تخيج فخض أسمحة الجمار ا

سياستيا عمى اآلخخيغ وإمبلء شخوشيا. واف اندحابيا مغ خصة العسل ىػ خيخ دليل عمى ذلظ. اذ 
انو عمى عكذ الػاليات الستحجة، ضمت إيخاف ممتدمة بجسيع متصمبات الخصة، عمى حيغ ُتطيخ 

خيكية عجـ احتخاميا لمقانػف الجولي، بسا في ذلظ االتفاؾيات السػقعة مغ قبميا. واف ىجؼ اإلدارة األم
واششصغ الحؿيقي ىػ كدخ إرادة الحكػمة اإليخانية وإجبارىا عمى االمتثاؿ لمسصالب األمخيكية 

 .(003)والديصخة الكاممة عمى تعاوف شيخاف الجولي
، أنيا ستتخمى 5106ايار  5المخيكية، اعمشت في بعج اف ضاقت ايخاف ذرعًا مغ العقػبات ا      

عغ أجداء مغ التداماتيا بسػجب خصة العسل، في حاؿ عجـ التػصل إلى حمػؿ دبمػماسية لتخؽيف 
تعميق  اف اجخاءاتيا ستذسلالقيػد السفخوضة عمى نفصيا وتعامبلتيا السالية، وبيشت الحكػمة االيخانية 

 ، وتحجيث مفاعل أراؾ لمسياه الثقيمة، والتػقف عغ وضع حجود االلتداـ بقيػد تخريب اليػرانيـػ
يػمًا لؤلشخاؼ األخخػ  31واعصت ايخاف ميمة  .(001)لسخدونيا مغ اليػرانيػـ السشخفس التخريب

 . (002)السػقعة عمى االتفاؾية، لمػفاء بالتداماتيا ضسغ خصة العسل
حاولت الحكػمة االيخانية تبخيخ التعميق الجدئي اللتداميا بخصة العسل، بجاعي اف احج بشػد     

االتفاؾية يسشحيا ذلظ الحق، السيسا بعج اندحاب الػاليات الستحجة مغ االتفاؽ، اذ احتجت شيخاف 
احج بشػد  ( مغ االتفاؾية، التي اشارت الى انو في حاؿ حجوث خبلؼ بيغ الصخفيغ عمى33بالسادة )

االتفاؽ ولع يتع التػصل ؼيو الى تدػية مخضية، ؼيحق لمسعتخض تعميق التدامو الكمي أو الجدئي في 
. وبيحا فاف عجـ وفاء ايخاف بتعيجاتيا السشرػص عمييا (003)االتفاؾية، او اخصار مجمذ األمغ بحلظ

 في خصة العسل كاف لو ما يبخره.
رجية الخوسية بيانًا حاولت ؼيو ايجاد مبخرات لسػقف شيخاف وفي اليػـ التالي اصجرت وزارة الخا    

االخيخ، اذ ادانت مػسكػ مخة اخخػ االجخاءات االمخيكية التي تحاوؿ اضعاؼ االقتراد االيخاني، 
وبيشت اف ايخاف استسخت في مػاصمة التداماتيا بسػجب خصة العسل، عمى الخغع مغ انيا لع تحرل 

الحؼ كانت تتػقعو بسػجب االتفاؽ الشػوؼ. وعمى الخغع مغ اف البياف  عمى العائج االقترادؼ الكامل
اعصى شيخاف الحق في االندحاب مغ الخصة استشادًا إلى بشػد االتفاؾية، اال انو دعاىا الى االلتداـ 
بتعيجاتيا، وشالب مغ جسيع الجوؿ السذاركة في االتفاؽ الشػوؼ تػسيع تعامبلتيا التجارية مع ايخاف، 

اع في تشفيح مذاريع وفق اتفاؾيات شاممة وعمى وجو الخرػص تحجيث السفاعل في اراؾ. كسا واإلسخ 
اشار البياف الى عـد مػسكػ عمى مػاصمة التعاوف مع شيخاف في إشار خصة العسل، وتعديد 
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السذاريع الثشائية األخخػ، السيسا مػاصمة العسل عمى تخريب اليػرانيػـ في فػردو إلنتاج نطائخ 
 . (004)، وكحلظ بشاء محصة بػشيخ لمصاقة الشػويةمدتقخة
، عدميا عمى اإللغاء التجريجي 5106تسػز  4وعمى اثخ اعبلف الحكػمة االيخانية في       

لتعيجاتيا بسػجب االتفاؽ الشػوؼ، وتجاوز مدتػػ تخريب اليػرانيػـ الحؼ حجدتو خصة العسل. 
ة عجـ اتخاذ مثل ىكحا اجخاء والتحمي بسديج مغ شمبت مػسكػ في اليػـ التالي مغ الحكػمة االيخاني

الربخ واف يتع بحث السػضػع في اجتساع مجمذ محافطي الػكالة. كسا حسمت الحكػمة الخوسية 
تبعات كل ذلظ عمى الػاليات الستحجة، التي عجتيا ىي الدبب السباشخ ؼيسا الت اليو االمػر، ومغ 

 .(005)ثع مغ السسكغ انييار خصة العسل
مشعت الدمصات االيخانية مفتذي الػكالة  5106اب  4لع تكتخث ايخاف لمصمب الخوسي، ففي        

الجولية مغ الػصػؿ إلى محصة التخريب في ناتاند، او أخح العيشات البيئية مغ ناتاند وغيخه مغ 
دمصات السشذآت الشػوية االيخانية. وردًا عمى استفدارات الػكالة الجولية، بذأف االسباب التي دعت ال
أن " (006)االيخانية الى فعل ذلظ، أعمغ السخشج األعمى لمثػرة اإلسبلمية اإليخانية آية هللا عمي خامشئي

". وفي األسابيع التالية، أجمت إيخاف عسميات التفتير التي إيخان لػ تعج تعتبخ نفدها ممدمة باالتفاق
السخاشخ البيئية وامػر تتعمق حاوؿ مفتذػ الػكالة الجولية اجخائيا في ناتاند وفػردو، بجاعي 

بالدبلمة. وقج صخح الدفيخ اإليخاني لجػ الػكالة الجولية أنو بدبب انييار خصة العسل، تػقفت 
 .(051)شيخاف عغ تشفيح البخوتػكػؿ اإلضافي، وىحا يعشي أف أحكاـ االتفاؾية التكسيمية لع تعج سارية

يػـ  (050)الخئيذ اإليخاني حدغ روحاني واصمت ايخاف خخؽ بشػد االتفاؽ الشػوؼ، اذ اعمغ      
جسيع التداماتشا الخاصة بالبحث والتطؽيخ بسؽجب خطة ، أف "5106ايمػؿ  2الخسيذ السػافق 

"، واضاؼ أف أنذصة إيخاف ستطل تحت العسل الذاممة السذتخكة سُتمغى تساًما بحمؽل يؽم الجسعة
فدو، أبمغت إيخاف الػكالة الجولية أنيا مغ الذيخ ن 4إشخاؼ الػكالة الجولية لمصاقة الحرية. وفي 

تخصط لتخكيب واختبار أجيدة شخد مخكدؼ متقجمة إضاؼية باليػرانيػـ الصبيعي في محصة ناتاند 
  .(055)التجخيبية لتخريب الػقػد

، انو مغ السدتحيل عجـ االلتفات 5106ايمػؿ  6اعمشت الحكػمة الخوسية في وردًا عمى ذلظ،      
خصػات التعميق السحكػرة أعبله قج اتخحىا الجانب اإليخاني بعج أف ششت الػاليات إلى حؿيقة أف 

الستحجة سمدمة مغ االجخاءات غيخ السذخوعة ضجه. وعبخت مػسكػ عغ اعتقادىا اف إعادة تذغيل 
البحث والتصػيخ في أجيدة الصخد السخكدؼ اإليخانية ال تذكل أؼ تيجيج، بذخط أف تتع جسيع األعساؿ 

متخرريغ إيخانييغ تحت إشخاؼ دائع مغ الػكالة الجولية. واضافت مػسكػ اف تعميق إيخاف  مغ قبل
"، التي تجاىمت الطائذةاللتداماتيا بسػجب خصة العسل ىػ نتيجة مباشخة لدياسة واششصغ "

السعاىجات الجولية واالتفاؾيات متعجدة األشخاؼ. واف روسيا تبحؿ كل ما في وسعيا لزساف استسخار 
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اال اف التصمعات الخوسية اصصجمت بإصخار الجانب االيخاني عمى ايقاؼ العسل . (053)ةالخص
 بالتداماتو السشرػص عمييا في االتفاؾية الشػوية.

استسخت شيخاف في تجاىميا لبللتدامات السفخوضة عمييا بسػجب خصة العسل، اذ أمخ الخئيذ       
(، بإدخاؿ غاز AEOIحرية اإليخانية )، مشطسة الصاقة ال5106تذخيغ الثاني  3روحاني في 

اليػرانيػـ في أجيدة الصخد السخكدؼ التي تع تخكيبيا في مشذأة فػردو، وتع استئشاؼ التخريب بشدبة 
( في مػقع IR-1جياز شخد مخكدؼ مغ شخاز ) 363، باستخجاـ 532 –% مغ يػرانيػـ  1.2

لحرية اإليخانية بيخوز كساؿ فانجؼ بانو فػردو. وفي اليـػ نفدو اعمغ الستحجث باسع مشطسة الصاقة ا
( الستبؿية إلنتاج الشطائخ السدتقخة. عبلوة عمى ذلظ، ذكخت الرحف 315سيتع استخجاـ آالت )

( إلى مػقع UF6( كيمػغخاـ مغ غاز سجاسي فمػريج اليػرانيػـ )5111اإليخانية أنو تع بالفعل نقل )
ؿ بتعيجاتيا بسػجب خصة العسل، ولع يكغ . يتزح مسا تقجـ اف شيخاف واصمت االخبل(051)فػردو

ىشاؾ الكثيخ مغ الحمػؿ التي يسكغ اف تقجميا روسيا االتحادية لتديع في ثشي شيخاف عسا عدمت 
عميو، وانياء الججؿ الحؼ شاؿ امجه حػؿ البخنامج الشػوؼ االيخاني، واعادة العسل باالتفاؾية الشػوية 

 التي ابخمت مغ اجمو.
 الخاتسة

أثبتت روسيا االتحادية أىسية الجبمػماسية والسفاوضات في حل القزايا الجولية، السيسا الذائكة     
مشيا. إذا اعتسج الخوس مشح البجاية عمى اسمػب الحػار والسيادنة في الترجؼ لمبخنامج الشػوؼ 

ع عمى اإليخاني، وكانػا عمى يقيغ أف أسمػب فخض العقػبات عمى شيخاف وحجه ال يعػد بالشف
السرالح الجولية العميا. لحا اتبعت مػسكػ في مػاجية السمف الشػوؼ االيخاني، سياسة متػازنة أوعدت 
الى الجانب السقابل أف اليجؼ مشيا ىػ مشع انتذار األسمحة الشػوية وحفع األمغ والدمع الجولييغ، 

نتج عشو في نياية السصاؼ  وليذ تحجيع قجرات إيخاف الشػوية السعجة لبلستخجاـ الدمسي، األمخ الحؼ
 .5102عقج االتفاؾية الشػوية مع ايخاف عاـ 

االيخانية بذكل ممفت لمشطخ، مغ خبلؿ  -ساىع االتفاؽ الشػوؼ في تػثيق العبلقات الخوسية      
الديارات الستبادلة بيغ مدؤولي الجانبيغ، وما رافقيا مغ تصػر كبيخ عمى مدتػػ التعاوف بيشيسا في 

، بسا فييا الجانب الشػوؼ واالقترادؼ والتجارؼ. اال اف ججلية الرخاع بيغ واششصغ مجاالت عجة
وشيخاف عادت مججدًا لتترجر السذيج الدياسي بيغ الجانبيغ مع تبػء تخامب كخسي الخئاسة 

، وكاف ليا ىحه السخة أبعاد أخخػ لع تشعكذ عمى العبلقات الثشائية بيغ 5104األمخيكية عاـ 
فحدب، بل انعكدت ايزًا عمى عبلقاتيسا مع دوؿ اخخػ، اذ اف اندحاب   واششصغ وشيخاف

، بعجما اخفقت في تعجيل بشػده، وضع السجتسع 5105الػاليات الستحجة مغ االتفاؽ الشػوؼ عاـ 
الجولي في حخج كبيخ، ولع يكغ لمسشاشجات الجولية أؼ اعتبار في تخاجع واششصغ عغ قخارىا، بل اف 
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عشجما مارست اسمػب الزغط االقترادؼ وفخض العقػبات عمى إيخاف والجوؿ  االخيخة غالت كثيخاً 
التي تتعاوف معيا، مسا كاف يذكل خخوجًا واضحًا وصخيحًا عمى قخارات مجمذ األمغ والسجتسع 

 الجولي باسخه.
وفي السقابل استسخت روسيا االتحادية في تعاونيا مع شيخاف، ولع تخضخ لمعقػبات األمخيكية.      
اعمشت مػسكػ في مشاسبات عجة اف الػاليات الستحجة ىي مغ اخمت بذخوط االتفاؾية الشػوية، وأف و 

بيج أف العقػبات األمخيكية كانت قاسية ججًا ولع تتسكغ إيخاف مغ مػاصمة  إيخاف ممتدمة بتشفيحىا. 
ية، قخرت شيخاف التداماتيا في االتفاؾية. لحا وبعج مخور قخابة عاـ عمى اندحاب واششصغ مغ االتفاؾ

تعميق التداماتيا تجريجيًا والسزي قجمًا في تشفيح بخنامجيا الشػوؼ عمى وفق ما تقتزيو مرالحيا. 
ولع يكغ لمجيػد والسحاوالت الخوسية لثشي شيخاف عغ قخارىا أؼ نتيجة إيجابية، ألف الجانب اإليخاني 

يو، واضعاؼ قجراتو الحاتية، وأف تػصل الى حؿيقة مفادىا اف ىجؼ واششصغ فخض إرادتيا بالقػة عم
  األمخ لع يكغ متعمق بأنذصتو الشػوية.

 اليػامر:
                                                           

 سيتع اعتساد مرصمح الػكالة الجولية او الػكالة لئلشارة الى الػكالة الجولية لمصاقة الحرية.   (0)
( عمى أمغ 0+2الغخبي ) -لمسديج مغ التفاصيل يخاجع: فخاقج داود سمساف، انعكاس االتفاؽ الشػوؼ االيخاني   (5)

 .303 - 302، ص 5105، جامعة البرخة، 52الخميج العخبي، مجمة آداب البرخة، االصجار: 
, 6فيج مدباف خدار، السػقف الخوسي ازاء ازمة البخنامج الشػوؼ االيخاني، مجمة اوروؾ لمعمـػ االندانية, السجمج    (3)
 .351 – 353، ص5103جامعة السثشى، -, كمية التخبية لمعمـػ االندانية5العجد 

(4) Tom Sauer, Coercive diplomacy by the EU: The Iranian nuclear weapons crisis, 
Third World Quarterly, University of Antwerp, Vol. 28, No. 3, 2007, P. 617; Erik 
Jessen, European Diplomacy in the Iran Nuclear Negotiations: What Impact Did It 
Have?, Etudes politiques et de gouvernance européennes Bruges Political Research 
Papers, Belgium, No 61, October 2017, P.7.   

( امجج زيغ العابجيغ شعسة، السػقف االوربي مغ البخنامج الشػوؼ االيخاني، مجمة مخكد السدتشرخية لمجراسات 2)
 .051، ص 5101، الجامعة السدتشرخية، 31العخبية والجولية، االصجار: 

(6) Erik Jessen, Op.Cit., P.7. 
 .052، السرجر الدابق، ص ( امجج زيغ العابجيغ شعسة4)
دولة اوربية، تأسذ بشاء عمى معاىجة ماستخيخت السػقعة  55( االتحاد االوربي: ىػ اتحاد سياسي واقترادؼ ضع 5)

. ولكغ العجيج مغ أفكاره مػجػدة 0663تذخيغ الثاني  0، والتي دخمت حيد التشفيح في 0665شباط  4في ىػلشجا في 
 European Coal and Steelشجما تع تذكيل الجساعة األوروبية لمفحع والرمب )مشح خسديشات القخف العذخيغ، ع

Community  عمى يج كل مغ ألسانيا الغخبية وفخندا وإيصاليا وبمجيكا وىػلشجا ولػكدسبػرغ. لمسديج مغ  0620( عاـ
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–61، ص5105ف، ، عسا0ميسية متسيدة، طالتفاصيل يخاجع: مخمج عبيج السبيزيغ، االتحاد االوربي كطاىخة اق
005. 

(9) Steven Blockmans, Anoushiravan Ehteshami and Gawdat Bahgat, EU-Iran 
Relations after the Nuclear Deal, Brussels , 2016, P.6. 

لمجاللة  0631( التخويكا: تدسية روسية تعشي العخبة التي تجخىا ثبلث جياد، وقج استخجـ ىحا السرصمح عاـ 01)
السقتخح الحؼ تقجـ بو االتحاد الدػفيتي والحؼ تزسغ تػلي رئاسة االمع الستحجة ثبلثة اشخاص في مشرب عمى 

الدكختيخ العاـ بجال مغ واحج، ومشح ذلظ الػقت اصبح وجػد ثبلث مدؤوليغ عغ القخار في أؼ ىيئة او شخكة يدسى 
(،  مجمة دراسات 5116- 0664الشػوؼ اإليخاني )تخويكا. فخاقج داود سمساف، مػقف التخويكا األوربية مغ البخنامج 

 .515، ص 5103، جامعة البرخة، كانػف االوؿ 50تاريخية،  االصجار: 
، 5106 – 5102لشػوؼ اإليخاني ( عبلء رزاؾ فاضل الشجار، سياسة االتحاد االوربي تجاه تصػرات السمف ا00)

 .055، 050، ص5151بخليغ، كانػف االوؿ–ي العخبي، السخكد الجيسقخاش3، السجمج01مجارات ايخانية، العجد ةمجم
 .060( فخاقج داود سمساف، مػقف التخويكا األوربية ...، ص 05)
. حرل 0623محسػد أحسجؼ نجاد: ولج في قخية أراداف الػاقعة في مجيشة كخمدار التابعة لسحافطة سسشاف عاـ  (03)

غ جامعة العمـػ والرشاعة في شيخاف. عسل أستاذًا في عمى شيادتي البكالػريػس والساجدتيخ في اليشجسة السجنية م
، ناؿ درجة الجكتػراه في اليشجسة والتخصيط السخورؼ. كاف 0664كمية اليشجسة السجنية في الجامعة نفديا. وفي عاـ 

رة، ثع مغ السعارضيغ لحكع لمذاه، اذ شارؾ في التجسعات الجيشية والدياسية وساىع في تػزيع السشذػرات الستعمقة بالثػ 
، بتأسيذ االتحاد اإلسبلمي لصمبة الجامعات. وعشج انجالع الحخب مع العخاؽ 0646شارؾ بعج انترار الثػرة عاـ 

، تػجو إلى الجبيات الغخبية وعسل عمى مجػ ست سشػات في إسشاد ىحه الجبيات، بعجىا التحق بالمػاء 0651عاـ 
ات عدكخية في عسق األراضي العخاؾية. عيغ مدتذارًا لػزيخ الخاص التابع لحخس الثػرة اإلسبلمية، وشارؾ في عسمي

 – 5112، ثع عيغ محافطًا لسحافطة أردبيل. انتخب رئيدًا إليخاف لجورتيغ )0663الثقافة والتعميع العالي عاـ 
 - 0646عخبػػي )( لمسديج مغ التفاصيل يخاجع: حدػغ حامػج الحبُّػنػي، الديػاسػػػة اإليػخانيػػػة نحػػػ دوؿ الذػػخؽ ال5103
 .031 -033، ص 5150(، االردف، 5103

 .053( عبلء رزاؾ فاضل الشجار، السرجر الدابق، ص 01)
(15) Tarja Cronberg, No EU, no Iran deal: the EU's choice between multilateralism and 
the transatlantic link, Journal The Nonproliferation Review, Vol. 24, NO. 3–4, 2018. 
P.248. 
(16) Board of Governors, GOV/2006/14, Implementation of the NPT Safeguards 
Agreement in the Islamic Republic of Iran, 4 February 2006, PP. 1-3. 
(17)Erik Jessen, Op.Cit., P.15. 
(18) Przemysław Osiewicz, EU-Iran Relations in the Post-JCPOA Period: Selected 
Political Aspects, przegląd politologiczny, Adam Mickiewicz University, Poznań, No. 2, 
2018, P.155. 
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( مثشى حسجؼ تػفيق، البخنامج الشػوؼ اإليخاني بيغ السانع الغخبي والصسػح اإليخاني،  مجمة جامعة تكخيت، 06)
 .034، ص5116،  جامعة تكخيت، 0االصجار:  0السجمج: 

. حرل عمى درجة البكالػريػس في القانػف مغ جامعة 0632ايمػؿ  01(دميتخؼ ميجفيجيف: ولج في ليشيشغخاد في 51)
، إلى قدع القانػف في فخيق العسل الحؼ انذاؤه عسجة سانت بصخسبخغ  0660. انزع عاـ 0661ليشيشغخاد عاـ 

ى إدارتو. عسل ميجفيجيف وبػتيغ معًا في مكتب رئيذ البمجية أناتػلي سػبتذاؾ، والحؼ جمب أيزًا فبلديسيخ بػتيغ إل
، وبعج فػز االخيخ 5111عمى مجػ الدشػات الخسذ السقبمة. قاد ميجفيجيف حسمة بػتيغ االنتخابية الخئاسية في عاـ 

خكة عيغ ميجفيجيف الشائب األوؿ لخئيذ األركاف، وفي وقت الحق مغ العاـ نفدو، تع تعييغ ميجفيجيف رئيدًا لذ
، وبعج 5113غازبخـو السسمػكة لمجولة، والتي تحتكخ الغاز الصبيعي. أصبح ميجفيجيف رئيدًا لسػضفي بػتيغ عاـ 

(، ورئيدًا 5105-5115عاميغ تع تعييشو في مشرب الشائب األوؿ لخئيذ الػزراء. شغل مشرب رئيدًا لخوسيا )
 (. لمسديج مغ التفاصيل يخاجع:5151 –5105لمػزراء )

Encyclopedia Britannica ,Cited in: https://www.britannica.com/biography/Dmitry-
Medvedev 

دراسة  - 5102 – 5116دمحم سالع احسج الكػاز، سياسة روسيا االتحادية تجاه تصػرات السمف الشػوؼ اإليخاني (50)
جامعة واسط،  -, كمية اآلداب 31 , العجد0تاريخية، مجمة الرؾ لمفمدفة والمدانيات والعمـػ االجتساعية, السجمج 

 .032، ص 5105
(22) Pierre Canova, The Iran Nuclear Deal: an in-depth analysis of the negotiation 
process, Corso di Laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparate, Università 
Ca' Foscari Venezia, Italia, 2018, P.29. 

عبل دمحم بذار، السػقف الخوسي مغ السمف الشػوؼ االيخاني، مجمة جامعة دمذق لمعمـػ االقترادية والدياسية،  (53)
 .533، ص 5150، 1، العجد 34السجمج 
 .035دمحم سالع احسج الكػاز، السرجر الدابق، ص   (51)
 .534عبل دمحم بذار، السرجر الدابق، ص  (52)

 .055-054جر الدابق، ص ( عبلء رزاؾ فاضل الشجار، السر53)
(27) Erik Jessen, Op.Cit., P.30. 

 – 21، ص 5102( عصا دمحم زىخة، االتفاؽ الشػوؼ بيغ ايخاف اشكاليات الػاقع واحتساليات السدتقبل، بيخوت، 55)
 .30 – 31، ص 5105، بخليغ، 2+0؛ عسخ سعجؼ سميع السػسػؼ، االتفاؽ الشػوؼ بيو ايخاف و دوؿ 20

(29) Pierre Canova, Op.Cit., P. 34. 
، وىشاؾ تمقى تعميسو في السجرسة العمػية الخاصة. 0631كانػف االوؿ  5(دمحم جػاد ضخيف: وِلج في شيخاف في 31)

، وماجدتيخ في 0650سافخ الى الػاليات الستحجة وحرل عمى درجة البكالػريػس في العبلقات الجولية عاـ 
كمية الجراسات العميا لمجراسات الجولية في جامعة دنفخ، وحرل عمى . واصل دراستو في 0655التخرز ذاتو عاـ 

، كسا ناؿ درجة الجكتػراه في القانػف الجولي والدياسة عاـ 0651درجة ماجدتيخ ثانية في العبلقات الجولية عاـ 
االمع (، ثع شغل مشرب مسثل ايخاف لجػ 5115-0665. اصبح نائبًا لػزيخ الخارجية االيخاني في السجة )0655
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. لمسديج مغ التفاصيل يخاجع: دمحم جػاد 5103(، بعجىا اصبح وزيخًا لخارجية ايخاف في عاـ 5114-5115الستحجة )
        .5106ضخيف، سعادة الدفيخ دمحم جػاد ضخيف، تخجسة: دمحم العصار، بيخوت، 

(31)Joint Statement by Catherine Ashton and Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif following the talks in Vienna, Bruxelles, 24 November 2014. 
(32) Pierre Canova, Op.Cit., P. 35. 

. درس في معيج مػسكػ الحكػمي لمعبلقات 0621سيخغي الفخوؼ: ولج في مػسكػ لعائمة أرمشية روسية عاـ  (33)
(. تع تعييشو ممحقًا دبمػماسيًا في الدفارة الدػفيتية في سخيبلنكا في سبعيشيات القخف العذخيغ، MGIMOالجولية )

، تع تعييشو مسثبًل 0661وعشجما عاد الى ببلده عيغ في إدارة السشطسات الجولية بػزارة الخارجية الدػفيتية. وفي عاـ 
جولي في مشاسبات عجة. اصبح وزيخًا لمخارجية لخوسيا في األمع الستحجة، حيث شغل مشرب رئيذ مجمذ األمغ ال

 . لمسديج مغ التفاصيل يخاجع: 5111اذار  6الخوسية مشح 
Robert A. Saunders, Vlad Strukov, Historical Dictionary of the Russian Federation, 
Historical Dictionaries of Europe, No. 78, UK, 2010, p. 344. 
(34)О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Генеральным 
директором МАГАТЭ Ю.Амано, NO. 220, 07-02-2015. 
(35)О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром 
иностранных дел Ирана М.Д.Зарифом,  NO.582, 30-03-2015 
(36)Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова во встрече 
«шестерки» международных посредников по иранской ядерной программе,  NO. 
585, 30-03-2015. 
(37) Gary Samore, Decoding the Iran Nuclear Deal Key questions, points of divergence, 
pros and cons, pending legislation, and essential facts, United States of America, 2015, 
PP. 6 - 8. 
(38)Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова МИА «Россия 
сегодня», Москва, 6 апреля 2015 года,  NO. 656, 06-04-2015. 

. درس القانػف في جامعة ليشيشغخاد الحكػمية 0625تذخيغ االوؿ  4( فبلديسيخ بػتيغ: ولج في ليشيشغخاد في 36)
)لجشة أمغ الجولة(، واستسخ كحلظ حتى  KGB، وفي ذلظ العاـ اصبح ضابط استخبارات في 0642وتخخج مشيا عاـ 

اصبح رئيدًا لخوسيا بيغ عامي (. ثع 5111 – 0666. شغل مشرب رئيدًا لمػزراء بيغ عامي )0661عاـ 
 . لمسديج مغ التفاصيل يخاجع:5105(، وعاد ليتػلى السشرب نفدو في عاـ 5111-5115)

Encyclopedia Britannica,Cited in: https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Putin.                  
(40)Заявление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по 
поводу решения Президента России об отмене запрета на поставку в Иран 
зенитно-ракетных комплексов С-300, Москва, 13 апреля 2015 года,  NO. 700, 
13-04-2015. 

https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Putin
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(41)Ответ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на вопрос газеты 
«Аргументы и факты», опубликованный 22 апреля 2015 года,NO.783,22-04-
2015. 
(42)Ответы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на вопросы СМИ по 
итогам трехсторонней встречи с Министром иностранных дел Ирана 
М.Дж.Зарифом и Министром иностранных дел КНР Ван И «на полях» 
Конференции высокого уровня ШОС по региональной безопасности, Москва, 4 
июня, 2015 года,  NO. 1106, 04-06-2015. 
(43)О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Генеральным 
директором МАГАТЭ Ю.Амано,  NO. 1211, 18-06-2015. 
(44)О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром 
иностранных дел Ирана М.Дж.Зарифом,  NO. 1321, 30-06-2015. 
(45)Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России 
С.В.Лаврова на пресс-конференции по итогам министерского раунда 
переговоров по иранской ядерной программе, Вена, 7 июля 2015 года, NO. 1362, 
07-07-2015. 

 سيتع اعتساد مرصمح خصة العسل او الخصة في اشارة الى خصة العسل الذاممة والسذتخكة. (13)
 .31 – 33سميع السػسػؼ، السرجر الدابق، ص ( عسخ سعجؼ 14)
( "دراسة 0+2( ميثاؽ مشاحي دشخ العيداوؼ، االنعكاسات االستخاتيجية التفاؽ اإلشار الشػوؼ بيغ إيخاف ودوؿ)15)

 .523 - 522، ص 5102، جامعة كخببلء، 3االصجار:  03مدتقبمية"، مجمة جامعة كخببلء، السجمج: 
 .33 - 32السرجر الدابق، ص(  عسخ سعجؼ سميع السػسػؼ، 16)

(50)Заявление МИД России в связи с достижением договоренности между 
«Группой шести» и Ираном по вопросу о всеобъемлющем урегулировании 
ситуации вокруг иранской ядерной программы, NO. 1398, 14-07-2015. 
(51)Заявление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в 
связи с заключением «Группой шести» и Ираном Совместного всеобъемлющего 
плана действий по окончательному урегулированию ситуации вокруг иранской 
ядерной программы, NO. 1405,14-07-2015. 
(52)О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с 
Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, NO. 1426, 17-07-2015. 
(53) S/RES/2231, 20 July 2015, PP. 1 - 4. 
(54)Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России 
С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с 
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غ جامعة غبلسكػ كالجونياف عمى ، كسا حرل م0645درجة البكالػريػس في القانػف مغ جامعة شيخاف عاـ 
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، وتشقل في ايخاف ممؿيًا الخصب 0632. بجأ نذاشو الدياسي عاـ 0666، والجكتػراه عاـ 0662الساجدتيخ عاـ 
السشاىزة لحكػمة الذاه، األمخ الحؼ ادػ الى اعتقالو مخات عجة، ليدافخ بعجىا ويشزع الى الخسيشي في باريذ. 

-0651(. وخبلؿ الحخب مع العخاؽ )5111-0651اني لخسذ واليات متتالية )انتخب عزػًا في البخلساف اإليخ 
( تبػء مشاصب عدكخية عجة مغ بيشيا ؾيادة قػات الجفاع الجػؼ. شغل مشرب مسثل قائج الثػرة االسبلمية في 0655

، عيغ في مجسع 0660(. وفي عاـ 5112 - 0656السجمذ األعمى لؤلمغ القػمي ثع أصبح أميغ السجمذ )
خيز مرمحة الشطاـ بػصفو رئيدًا لمجشة الدياسة والجفاع واألمغ في السجسع. تػلى مدؤولية السمف الشػوؼ حيث تذ

حديخاف  01(. انتخب رئيدًا إليخاف في 5112 - 5113مثل إيخاف في السفاوضات مع الجانب األوروبي خبلؿ مجة )
الشػوؼ اإليخاني: تحميل البعجيغ الجاخمي والخارجي، . لمسديج مغ التفاصيل يخاجع: ستار جبار عبلؼ، البخنامج 5103

 .15، ص 5151القاىخة، 
(122)Cited in: Kelsey Davenport, Op.Cit., P.22. 
(123)Комментарий Департамента информации и печати МИД России относительно 
ситуации с осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действий по 
урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), NO. 1797, 09-09-
2019. 
(124)Kelsey Davenport and Julia Masterson, Iran Announces New Nuclear Violation, The 
P4+1 and Iran Nuclear Deal Alert, Published on Arms Control Association, Washington, 
2019, P.1. 
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