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  عامة: مةمقدّ 

ائل ى إلى التطّور التكنولوجي الهأدّ ساع أدواتها التقّدم الهائل لعجلة البحث العلمي في السنوات األخيرة واتّ  إنّ 

، هذا التطّور الذي من المفترض أن يكون بخدمة البشرية بكافة السمة الفريدة في القرن العشرين والذي كان

، و الطمع الذي احتّل األفئدة و أنا الدول الشر الذي استوطن القلوبلم يأخذ المجرى الصحيح بسبب مجاالته، 

 ،وعلى حساب الطبيعة كافةً  ،سع و االنتشار على حساب األبرياء التو، فلم تعد ترى إالّ متالكبرى التي تضخّ 

بدالً  ،راعها األسلحة التدميرية الشاملةتلويث الكون باختر إلى تدمير هذه البشرية والتطوّ  فأخذت تحّول هذا

 قلكن الظلم يكاد يُطبو ،ناءهاالرتقاء بهذا العالم إلى ما يخدم مصلحة أبن استخدامها لخدمة هذه البشرية وم

ين ا كان عليه السلف الصالح تارةً وباسم التكفيرعودة إلى مالعلى العالم باسم الدين تارةً وباسم محاربةً البدعة و

شرارة الحرب ستؤدي إلى حروب لن  ينتهكون األعراض غافلون إلى أنّ بون وينهبون والذين يقتلون ويخرّ 

 ر مأساة الحرب العالمية الثانية التي استخدمالخوف من أن تتكرّ تنطفئ نيرانها، و ستمتد إلى العالم بأكمله و

  .رالسالح النووي المدمّ فيها 

نزعة قوية جداً لدى بعض أّدى لحدوث السالح النووي الذي كان محظوراً على دول ومباحاً لدول أخرى، 

الدول المتالك أسلحة الدمار الشامل بأنواعها الثالثة (النووية، الكيماوية، البيولوجية) ونظراً للقدرة التدميرية 

ل قوة جذابة جداً لعدد من الدول التي تسعى لدعم نظامها األمني ولعب دور الهائلة للسالح النووي، والذي يشك

وقد ،سعت الكثير من الدول العربية والغربية المتالكه لذلك قدالقوى المهيمنة في محيطها الجيوستراتيجي. 

ً ل امتالك الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لمفاعالت نووية هاجسشكّ  هد كما وقد ش للكثير من الدول، اً كبير ا

  .البرنامج النووي اإليراني ذروة االهتمام الدولي
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الجمهورية اإلسالميّة اإليرانية من تطوير المفاعالت النووية والشكوك  اياتغدراسة  إلىالبحث  هذا يهدف

الدولية حول سلمية التخصيب النووي اإليراني وآثاره في رسم مالمح العالقات اإليرانية مستقبالً على 

  ن اإلقليمي والدولي. الصعيدي

ة في سياستها الداخلية والخارجية، وسيطرح تخّص الجمهورية اإلسالميّ ة أمور وسنتناول في هذا البحث عدّ 

ماهي تداعيات حصول و متالك سالح نووي؟الهل تسعى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ة منهاعدّ  تساؤالت

 ً  ماهي العالقة بين إيران وبين القوة؟ ؟في ظل البيئة الدولية الحالية إيران على السالح النووي إقليمياً ودوليا

ثم ما الذي يمكن توقّعه لنهاية هذا  وماهي مكّونات البرنامج النووي اإليراني؟ ولماذا كل هذا االختالف حوله؟

  البرنامج في المستقبل؟

ة بشكل الدولي ااستراتيجيتهإلى فرض هيمنتها على إيران كجزء من دوماً ة حدة األمريكيّ الواليات المتّ سعى ت

الهدف الحقيقي  خالل محاولة إقناع المجتمع الدولي بأنّ  ، منخاصعام وفي منطقة الشرق األوسط بشكل 

وهو ما من شأنه أن  الذي تسعى إيران إلى تحقيقه من وراء برنامجها النووي هو امتالك السالح النووي،

شرة على صلة مباوجهة النظر األمريكية وفقاً لإيران  وأنّ  الخطر، السيما الدوليين، إلىيعّرض األمن والسلم 

  .محور الشر الكبرى في دولالفضالً عن كونها إحدى  اإلرهاب،ب

ديد يران اتجاه العإالتي اتبعتها  السياساتدراسة دراسة وذلك من أجل هذه ال فيالوصفي استخدام المنهج  تمّ 

  من القضايا في منطقة الشرق األوسط، ومواقف الدول اتجاه برنامجها النووي.
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 إيران وعوامل البحث عن القوة -األول  المبحث

 نهاتمكّ  لتيا القوة مصادر عن إيران تبحث الحالي، الدولي النظام في المتفاعلة والكيانات الدول باقي مثل مثلها

 ن.واألم االستقرار من نوع فرض على قادرة عليا لسلطة تحتكم ال ةفوضويّ  ةدوليّ  بيئة في البقاء من

 لسلطةا فيه تغيب دولي نظام ظلّ  وفي هأنّ  التاسع القرن مطلع نشطت التي المثالية المدارس أصحاب يقول

 الواقعي راالتيّ  أصحاب يرى بينما االستقرار لتحقيق والتعاون التكامل إلى تلجأ ما عادة الدول فإنّ  المركزية

 رتوفّ  لمصادر الحاجة يفرض ما وهو والصراع، للصدام حتمي بمسبّ  هو المركزية السلطة هذه غياب أنّ 

 وسماتها. أشكالها بمختلف "القوة" تأتي المصادر هذه رأس وعلى والبقاء األمن في ةأساسيّ  مقومات

 تالعالقا شكل في وتعقيد تشابك هناك أنّ  نرى واإلقليمي الدولي الواقع على عامة نظرة خالل ومن اليوم

ً  ونرى ناحية من الدول بين القائمة ً  غيابا  قيقةح الهادف الدولي التكامل أو التعاون أشكال من شكل ألي واضحا

ً  كذلك ونرى ،الدولي األمن أو السالم إلحالل ً  غيابا  ترضفيُ  التي الدولية واألعراف القانون لمرتكزات واضحا

 يف مالمتأزّ  الوضع أمام عاجزة تقف فنراها المتحدة" "األمم المبادئ هذه ترعى التي سةالمؤسّ  من تنبثق أن

 مختلفب لالدو جميع لدى الرغبة زيعزّ  ما وهو ،فريقيإلا القرن في حتى أو أوكرانيا أو ليبيا أو اليمن أو سوريا

  .ألمنا وتحقيق األخطار درء بغية ومصادرها القوة على للحصول ةالدوليّ  النسقية في تموضعها و اصطفافها

 األول: الحاجة إلى البقاء لمطلبا

 كذلكو واإلقليمي الدولي النظام بنية في لموقعها الدولة هذه إدراكات على بناءً  دولة كل لدى القومي األمن حّدديُ 

 أولويات بترتي إلى الحال بطبيعة الدول تعمد حيث ،محتملة أخطار من يواجهها قد لما وعيها خالل من

ً  األمنية سياساتها ً  داخليا ً  وخارجيا  لتسخير مدتع التوسعي هالتوجّ  ذات الدول فنرى ،واألولويات النظرة لهذه وفقا

 العسكرية والقدرات والسياسة االقتصاد خالل من الهدف هذا لتحقيق تؤهلها ماتمقوّ  إليجاد إمكاناتها كل

 االستقرار تحقيق بغية إمكاناتها لتسخير كذلك المحافظ هالتوجّ  ذات الدول تسعى هذا من التطابق وعلى ،وغيرها
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ً  بالذكر السالفين النمطين بين التمييز يبقىو ،المحتملة األخطار ودرء  وسياسات ياتبسلوك يقترن لم ما صعبا

 دعن القوة عن البحث راتمبرّ  رصد لمحاولة البحث هذا في يدفعنا ما وهو صراحةً  عنه التعبير عن قادرة

 إيران.

 ميحتّ  لذيوا واإلقليمي الدولي وموقعها يتناسب بشكل بقائها على الحفاظ تحاول الدول من كغيرها اليوم يرانإ

 وجدتُ  نأ الدولي النظام قائد مع التناغم أو التحالف عن واالبتعاد الصهيوني الكيان مع الصراع ظل في عليها

 أخرى بعبارة ،عليها بالحصول أبسط وظروف موقع ذات دول تعمد قد التي المصادر تلك يفوق للقوة مصدراً 

 درجة في عتتموض تقليدية قوة على للحصول إقليمية أو ةدوليّ  ةصراعيّ  لظروف تحتكم ال صغيرة دولة تعمد قد

 الحصول لوضع آخر كيان أو دولة تلجأ قد بينما مثالً، االقتصادية المصادر إيجاد أمام أولوياتها سلم في متدنية

 كالكيان وطبيعتها واإلقليمية الدولية لظروفها نظراً  لديها األولويات سلم رأس على القوة مقدرات على

  الحصر. ال المثال سبيل على الصهيوني

ً  لتُشكّ  المعنى بهذا اإلنسانية والحاجات األولويات، من جةمتدرّ  بسلسلة محكوم اإلنساني الوجود إنّ   يعلو هرما

 بالبقاء، لةالمتمثّ  الفسيولوجية القاعدة من اإلنسان ينطلق أن إليها الوصول بيتطلّ  التي الذات" "تحقيق تهقمّ 

 يف األمن إلى الحاجة ثم ل،األوّ  المستوى في البقاء إلى الحاجة التالي: الشكل على الهرمي جالتدرّ  ليكون

 في لذاتا وتحقيق االحترام إلى بالحاجة انتهاءً  الثالث، المستوى في كالتملّ  إلى الحاجة ثم الثاني، المستوى

 األعلى. المستوى

 إرادات وبين اإلنسان وحاجات إرادات بين مطابق جتدرّ  هناك أنّ  الدراسات من الكثير جدتوَ  عليه بناءً 

 الهرمي بالشكل الدول تندرج حيث منها، النووية سيما وال القوة على الحصول في الراغبة الدول وحاجات

 الدولية يبةاله أو السمعة ثم الردع على القدرة مستوى يليه البقاء على الحفاظ بمستوى البدء خالل من السابق

 وىمست على ما دولة استقرار أنّ  نجد األساس هذا على،العظمى القوى مستوى حيث الهرم أعلى إلى للوصول



5 
 

ً سياسيّ  المختلفة النووية قدراتها استخدام إمكانية من ينبع جالتدرّ  هذا في نمعيّ   للسؤال عيدناي ما وهو وعسكرياً، ا

 قرتست أن إليران يمكن مستوى أي على أخرى وبعبارة التدرج، هذا على اإليراني التموضع حول المطروح

 الحالة على بناء مستوى كل وقياس تحليل من لنا بدّ  ال هذا عن ولإلجابة النووي؟ السالح امتلكت ما إذ

 اإليرانية.

ً  أكثر إلجابات نصل قد المختلفة، الظواهر من ظاهرة ألية تحليل أو دراسة أي في ً  وضوحا  الح في وإقناعا

ً  أكثر يبدو قد وعليه التحليل، أو بالوصف يتشابهان حالتين بين المقارنة أو المقاربة  أن أردنا إذ مافي وضوحا

 وحالة ةبسياس اإليرانية الحالة مقارنة خالل من البقاء" على "المحافظة المستوى بهذا إيران ارتباط درجة نعي

 ".النووي "السالح الخصوص ذات في الصهيوني الكيان

ً  يبدو قد الصهيوني، الكيان لدى البقاء إلى الحاجة إنّ   والسوابق األحداث من لعدد نتيجة اً ومبررّ  واضحا

 لىإ باإلضافة إزالته، إلى تهدف رةمدمّ  حروب أربعة عن يقل ال ما نشأته مذ الكيان هذا واجه فقد التاريخية،

ً  البقاء هدف من جعل ما المحدودة، والسياسية العسكرية األحداث مئات ً  هدفا  دهدّ الم الكيان لهذا اً ومبررّ  واضحا

 باإلزالة.

فإيران اليوم ال تواجه أي  اإليرانية،مخاوف البقاء مالئمة مع الحالة  ال نجد أنّ  الوصف،بالمقارنة مع هذا 

أعداء إيران  واألكثر من ذلك فإنّ  إسرائيل،كما هو الحال مع  ،1ومجتمعخطر خارجي هادف إلزالتها كدولة 

ً "الواليات المتحدة والكيان الصهيوني" ال يملكان القدرة على تهديد وجودها وبقائها رغم القناعة تاريخيّ  ا

قنية ر اتجاه إيران المتالك التوبناء على ذلك قد ال يفسّ د مصالحها.اإليرانية بوجود بيئة عدائية تجاهها قد تهدّ 

  ياً.تالفي حين أنه قد يُفسر بالربط مع مفهوم الردع الذي سنتناوله  البقاء،النووية بالربط مع مفهوم 

                                                            

  ،الطبعة األولى ،ر األوائلدا:دمشق ،”البرنامج النووى اإليرانى وأثره على منطقة الشرق األوسط“ ،رياض الراوى1 
   45ص،2006
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 الردع إلى الحاجة الثاني: لمطلبا

 إلى لحاجةا دافع تلبية إلى تهدف اإليرانية النووية ةالتقنيّ  كون إمكانية عن موضوعنا صلب في الخوض بلق

 الردع يةاستراتيج أصبحت العشرين القرن بداية مع،العام باإلطار الردع بفكرة اإلحاطة من أوالً  لنا البدّ  الردع

ً  الدولية، السياسة مرتكزات أهم من  تحادواال المتحدة "الواليات حينها العظمى بالدول قيتعلّ  فيما وخصوصا

 أن ادتك المعسكرين، بين عميقة وإيديولوجية سياسية وتناقضات راتتوتّ  من العالم شهده لما ،السوفيتي"

 بينالقط أوصل الذي ،النووي" "بالتوازن حينها عليه اصطلح ما قتحقّ  لوال ثالثة، عالمية بحرب تعصف

 لردعا على الجانبين قدرة مع انتحارية نتائج من تحققه قد لما الحرب جدوى عدم مفادها قناعة إلى الدوليين

 المحتملة. األولى الضربة بعد واالنتقام

ً  جاء المعنى هذا في النووي الردع إنّ   فيه كان الذي الوقت ففي ،2التقليدي الردع لمفهوم ومتجاوزاً  مختلفا

 جاء يدية،التقل العسكرية القوة امتالك على جوهره في مقتصراً  الثانية العالمية الحرب قبل التقليدي الردع

 ماإنّ  هااستخدام بهدف ليس النووية، القدرة امتالك على جوهره في ليستند ةالعالميّ  الحرب بعد النووي الردع

 عدواني. عمل أي على اإلقدام من المحتمل العدو منع بهدف

 ويالنو برنامجها تطوير في إيران مساعي أنّ  يُعتقد ،الدراسة موضع اإليرانية الحالة إلى وبالرجوع عليه

وخصوصاً إن أخذنا بعين االعتبار وجود العداء التاريخي بين  ،البقاء ال الردع دافع إلشباع حاجتها من نابعة

والسياسات  ،ة من جهة والواليات المتحدة األمريكية والكيان الصهيوني من جهة ثانيةالجمهورية اإلسالميّ 

قرن لفالواليات المتحدة األمريكية لم تتوانى في تسعينيات ا ،العدائية من الدول المحيطة بها من جهة ثالثة

غزو العراق "رغم كل ما كان يعُتقد أنه يمتلكه" من مصادر القوة التقليدية وكذلك السالح الكيميائي  عنالماضي 

وهي لن تتوانى أيضاً من مهاجمة أي دولة أخرى بما فيها إيران في حال كانت القوة اإليرانية  ،والجرثومي

                                                            

 “يشكل انتشار األسلحة النووية عامل ردع؟ لتأمالت في الردع النووي في عالمنا المعاصر، في: ه“أحمد صدقي الدجاني 2 
  80ص ،2000مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، الرباط:
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امتالك  يكون قد ةومن ناحية ثاني ،للكيان الصهيوني وكذلك هو الحال بالنسبة ،تستند على المصادر التقليدية

التقنية النووية عنصراً هاماً من عناصر الضغط السياسي التي قد تستخدمها إيران في سياساتها تجاه المحيط 

 اإلقليمي المعادي لها .

 ألولا لمطلبا في ذكرناه الذي األول العامل مع تلتقي النووية التقنية في إيران مساعي تكن لم إن وعليه

ى لجأت إل الردع لذلك إلى الحاجة مع المتمحور العامل هذا مع تلتقي قد فإنها البقاء، إلى الحاجة بخصوص

لدفاع لة دفعة واحد بعيدة المدى أحد عشر ألفاً من الصواريختطوير أنظمتها الصاروخية بحيث تستطيع إطالق 

وقوة أسطول غواصاتها وبوارجها قوة سالح البحرية  من هما تمتلك ضدها، عدىوم مباغت عن أي هج

 .فنجد أنه من الطبيعي أن تلجأ إيران إلى توازن الرعب وتوازن القوى وقوات برية وبحرية هائلة.وطراداتها 

 الدولية والسمعة الهيبة إلى الحاجة الثالث: لمطلبا

ً  تحدثنا بعدما  فضولوال التساؤل يُطرح وأن بدّ  ال الردع، إلى والحاجة البقاء إلى الحاجة مستويات عن سابقا

 ،الدولية والسمعة الهيبة إيجاد إلى بالحاجة لالمتمثّ  الثالث المستوى مع اإليرانية المساعي تالقي إمكانية حول

 تتنافى ال للردع إيران حاجة على القائم االفتراض أنّ  ننوه وأن بدّ  ال المستوى هذا بمقاربة البدء وقبل وعليه

 إلى ولالوص ليشكّ  فقد العكس على نماإ الدولية، الهيبة على بالحصول لتتمثّ  ثانية حاجة وجود إمكانية مع

 "أنّ ، م"األم بين "السياسات كتابه في ومورغن ثا يقول ،الردع مستوى مع وتكامل تعزيز نقاط المستوى هذا

 يُعتقد التي أو تمتلكها، التي الحقيقية القوة عن األخرى الدول الطالع تسعى دولة أي هدف هو ةالدوليّ  السمعة

 “. تمتلكه هاأنّ  األخرى الدول تعتقد أن الدولة تريده ما أو تمتلكها، أنها

 أضافت دق األخيرة هذه فإنّ  ،النووي السالح وامتالك الدولية السمعة بين العالقة لتحديد التاريخ إلى وبالرجوع

 لالتحاد بةبالنس األمر وكذلك ،الماضي القرن من الستينات في مرموقة دولية سمعة األمريكية المتحدة للواليات

 الدول نم الكثير نهجت النحو هذا وعلى ،مناسبات عدة في الطرفين بين حرب وقوع دون وحالت ،السوفيتي
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 قضية :"إنّ  ةالنووي للقوة بالده بامتالك قيتعلّ  فيما ديغول شارل قال حيث ،الدولية السمعة لتحقيق السلوك هذا

 فرنسا ونك ضمان حول اهتمامها بقدر ،الفرنسية العسكرية باالستراتيجية تهتم ال ،الفرنسي النووي السالح

ً  وهذا ،فرنسا" ستبقى  يالنوو سالحها بنت الصين إنّ  " قال: عندما تونغ ماوتسي لسان على جاء ما أيضا

 وويةالن  وتجاربه الهندي السلوك حكم الذي المنطق ذات هو وربما ،الدولية" بمنزلتها قيتعلّ  فيما مهم كجزء

 .1998 عام في خرهاآ كان التي

 بتطوير عالً ف بدأ قد كان حسين، صدام السابق العراقي الرئيس أنّ  على الكثيرين رأي وفق كذلك ينطبق واألمر

 آثار من والتخفيف ناحية، من اإلقليمية المنظومة قيادة تحقيق بهدف األمريكي الغزو قبيل نووي برنامج

 تحقيقها إلى تسعى إيران أنّ  يبدو التي نفسها األهداف وهي ثانية ناحية من المنطقة على األمريكية السياسات

 اليوم. حققتها أو
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  : النووي اإليراني ومراحل البناءالثاني لمبحثا

اك ر فتّ فهو سالح تدمي النووي السالحعلى  م عن البرنامج النووي أن نلقي الضوء قليالً لنا قبل أن نتكلّ  البدّ 

ة لهذه العملية ونتيج ،االنشطار النووييعتمد في قوته التدميرية على عملية و، التفاعل النووييستخدم عمليات 

إمكان قنبلة ب تكون قوة انفجار قنبلة نووية صغيرة أكبر بكثير من قوة انفجار أضخم القنابل التقليدية، حيث أنّ 

 أسلحة دمار شامللحة النووية لذا تعتبر األس ،نووية واحدة تدمير أو إلحاق أضرار فادحة بمدينة بكاملها

  ل السعي نحو امتالكها هدفاً تسعى إليه كل الدول.ويخضع تصنيعها واستعمالها إلى ضوابط دولية حرجة ويمثّ 

دولة تمتلك  17هنالك  هنالك ثمان دول تمتلك السالح النووي فقط، ولكن األمر الحقيقي أنّ  البعض أنّ  يعتقد قد

 تصنيفات، وهي: 4ت عنه أو قامت بتفكيكه، ومقسمة وفق السالح النووي أو امتلكته وتخلّ 

  5 هاوعدد "النووي النادي" عليهم ويطلق النووي، االنتشار حظر معاهدة على عةالموقّ الدول 

 )الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين(:دول

  الهند، باكستان، كوريا (:دول 3 وعددهم النووي، االنتشار حظر معاهدة على "الموقعة غير"الدول

 )الشمالية

  بلجيكا، ألمانيا، (:دول 5 وعددها ،"الناتو" دول وهي) بالمشاركة( النووي السالح على الحاصلةالدول

 )إيطاليا، هولندا، تركيا

  حالسال انتشار حظر معاهدة إلى انضمامها بعد تسليمه أو بتفكيكه قامت ثم السالح، امتلكتدول 

 )كازاخستان، أوكرانيا، جنوب أفريقيا( :دول 3 وعددها النووي،

حيث يعتقد على نطاق واسع حول أسلحتها النووية وهي (إسرائيل)،  تتحفظ بشكل غامضوهنالك دولة واحد 

د في هذا الخصوص، وغير معروف بشكل أنها تمتلك أسلحة نووية رغم انتهاجها سياسة الغموض المتعمّ 

أنها أجرت التجربة بالتعاون مع  محدد إذا كانت قد أجرت تجربة نووية أم ال، ولكن هنالك تقارير تشير إلى
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سالح  تسعى المتالكها أنّ جمهورية اإلسالمية اإليرانية ال تُتهموفي المقابل  ،)1979جنوب أفريقيا (عام 

 .نووي

هذا البرنامج قد مّر منذ بداية تأسيسية وإلى اليوم بعدد من  من خالل تتبعنا للبرنامج النووي اإليراني نرى أنّ و

كان  سواء والخارجية،المراحل بدت وكأنها تعكس طبيعة النظام السياسي اإليراني وتفكيره وسياساته الداخلية 

هدا  ، وعلى1979ذلك في العهد اإلمبراطوري أو بعد اإلطاحة به ومجيء النظام الجمهوري اإلسالمي عام 

 .باإلمكان تقسيم المدة الزمنية الماضية من عمر البرنامج النووي اإليراني إلى ثالثة مراحل هاألساس وجدنا أنّ 

إيران بتأسيس برنامجها النووي في أواسط ستينات  عتي الحقبة التي تبدأ منذ أن شرّ تغطّ المرحلة األولى 

القرن الماضي ،وحتى سقوط النظام اإلمبراطوري ،أما المرحلة الثانية فتغطي العقد األول من عمر الثورة 

ً في نظرتها وتعاملها مع برامج الشاه النووية ،اإلسالمية اإليرانية ا فضالً على م ،والتي قد شهدت تأرجحا

عراقية اإليرانية من ضغوط على النظام السياسي الجديد ،بينما عالجت المرحلة الثالثة أفرزته الحرب ال

حاد السوفيتي ك االتتطورات البرنامج النووي اإليراني في الحقبة الممتدة بين انتهاء حرب الخليج الثانية وتفكّ 

 .2017وبداية  2016وحتى نهاية عام 

 التأسيس والنشأة  األولى: مرحلةالمرحلة األول: المطلب 

وتحديداً إلى أواسط العقد السادس  يرجع تاريخ ولوج إيران للميدان النووي إلى عهد الشاة محمد رضا بهلوي،

ي عموم الساحة الدولية وتغطّ  مفاعالً نووياً، 23كانت خططه تقوم على أساس إنشاء  إذا من القرن الماضي،

  .3هم واألساسي في صناعة األسلحة النوويةل العنصر المالذي يشكّ  وهي مفاعالت يمكنها إنتاج البلوتونيوم،

                                                            
  ٦٢٠١(الجزء األول)فيننا الطريق إلى  ،قناة الميادين  3 
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 ،1974وقد استطاع الشاة محمد رضا بهلوي إبرام أهم العقود مع مؤسسة كرافت وبرك األلمانية في عام 

ميغاواط يعمالن بالماء  1200ميغاواط وآخر بقدر  1300أحدهما بقدر  والذي تضمن بناء مفاعلين نوويين،

ا ولم يقتصر التعاون على ألماني يج العربي في جنوب مدينة بوشهر،للخلالمضغوط على الساحل الشرقي 

(الرئيس السابق للوكالة ١فريدون عباسي  هما قالهذا  إلى الواليات المتحدة وفرنسا،ذلك ى الغربية بل تعدّ 

مفاعالت الفرنسية لبناء أربعة  ) Alsthom( اإليرانية للطاقة الذرية) إذا قام الشاه بتوقيع عقد مع مؤسسة

فضالً عن قيامه بتقديم قرض بقيمة مليار دوالر أمريكي إلى مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية في فرنسا  نووية،

  . من اليورانيوم منخفض التخصيب %10مقابل حصول بالده على 

قد كان وة أخرى في منطقة األهواز، ة أخرى مع شركة فرنسية إلنشاء محطة نوويّ كما قام بالتوقيع على اتفاقيّ 

تجارب  ه أجرىفي نية الشاه ليس الحصول على الطاقة الكهربائية فقط بل الحصول على السالح النووي ألنّ 

دام الوحيد ستخاال على البلوتونيوم المنتزع من الوقود المستهلك باستخدام العوامل الكيماوية ومن المعروف أنّ 

أ ان يتنبّ الشاه ك عدل في عهد الشاه كتب في مذاكراته أنّ صنع القنبلة النووية وكما أن وزير ال للبلوتونيوم هو

 انتصار الثورة قد حال دون البدء بالتنفيذ.   أنّ بحصول بالده على السالح النووي إالّ 

 1990-1979مرحلة التوقف والعودة  المرحلة الثانية: لثانياالمطلب 

عاصر سياسي اإليراني الميذهب الكثير من الباحثين إلى وجود حالة من الفصل بين مرحلتين في التاريخ ال

قوامها اإلطاحة بالنظام السياسي اإلمبراطوري وقيام الجمهورية اإلسالمية بعد عودة آية هللا الخميني إلى 

ت ثورته إلى انتهاء عصر محمد رضا بهلوي أي انتهاء عصر الشاهنشانية والتي أدّ  1979طهران بعد النفي 

ومة حيث وصف رئيس الحك ر إسرائيل صديقة الشاهى إلى تضرّ الذي ضرب النفوذ األمريكي في المنطقة وأدّ 

  اإلسرائيلي حينها ما حصل بالزلزال.
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تمد ة نظاماً اعخلقت الثورة اإلسالميّ  :خ للمفاوضات النووية بين إيران والغرب)فقد قال غاريث بوتر (مؤرّ 

ا ي القضايا المهمة ومنها مفحتى  على قيام نخبة من رجال الدين بوضع السياسات على وفق أسلوب فطري،

ره والذي جاء على أث بتحريم استخدام السموم، آية هللا الخمينيإذ أفتى  موضوع أسلحة الدمار الشامل، يخصُّ 

فقد  على األقل كما كان يعلن هذا النظام، ساً أبداً للنووي،لذلك لم يكن متحمّ  تحريم استخدام األسلحة الكيميائية،

يعتبرونه رمزاً لمواالة االستعمار وكانوا يرغبون  بتفعيل برنامجهم النووي عبر قدرة االكتفاء يرانيون كان اإل

ل مثّ وهو ي الذاتي وانهارت االتفاقيات التي كان قد عقدها الشاه مع الغرب في مجال تدريب الكوادر النووية،

عد با المشروع التجميد و اإليقاف هذ فقد كان مصير الخلل القائم في العالقات بين إيران والواليات المتحدة،

  . ت عليه سنوات عديدة دون أي حراكمرّ أّن 

الذي أدى إلى تعليق البرنامج  وقد أدت الحرب بين إيران والعراق إلى طريق مسدود فيما يخص هذا المشروع،

ً لعدم قدرة النظام الجديد على تحمّ وليس إلغاؤه كلّ   ر،ي مفاعالت بوشهة إلكمال العمل فل التكاليف الماليّ يا

فقد قال الرئيس السابق للوكالة اإليرانية للطاقة الذرية فريدون  ،الخارجولهروب أغلب الخبرات النووية إلى 

الحرب  وبدأت منع الغرب إيران من الوصول إلى التقنيات الحديثة، ة وانتصارها،بعد الثورة اإلسالميّ  عباس:

 4ب المفروضة من نظام صدامة واألزمات العسكرية وكذلك الحراإلعالميّ 

فقد بدأ العمل الجدي من أجل مواصلة  1984فالبرنامج النووي مّر بمرحلة سبات ليستيقظ من جديد عام 

إحداث  ت إلىتطورات الحرب العراقية اإليرانية في منتصف الثمانينات أدّ  أنّ  البرنامج ويبدووتحديث ذلك 

ً تحوالت جذرية في التفكير االستراتيجي اإليراني عموماً وفي المجال النووي  يذ الكثير فأخذت بتنف ،خصوصا

 كما قالت الحكومة بتعزيز قة بتطوير برنامجها النووي ودورة الوقود النووي الالزمة لهذا،من األنشطة المتعلّ 

  .4راً باالستمرار في بناء محطات بوشهرارواتخذت ق ودعم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية،

                                                            
  2017-1 الميادين، الجزء فينا، قناةالطريق إلى 4 
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ي الذ علي أكبر هاشمي رافسنجانيوكان الرئيس اإليراني السابق  1984وبالفعل فقد استأنفت العمل فيها عام 

والذي كان يشغل في حينه منصب رئيس البرلمان هو الذي قام بإعادة بعث الحياة إلى البرنامج  2017توفي 

وقد ذهبت إيران إلى التعاون مع الصين في ذلك المجال  النووي فقد افتتح مركز أصفهان للبحوث النووية،

نت تدريب خبراء تضمّ  1987ع باكستان عت اتفاقية م، كما وقّ 1985 للتعاون بينهم عت بروتوكوالً وقد وقّ 

علنت أنها أوفي نفس العام  ين من منظمة الطاقة الذرية اإليرانية في بعض المنشآت النووية الباكستانية،مختصّ 

طن و قامت بتشغيل مفاعلها البحثي  5000توصلت إلى اكتشاف منجم لليورانيوم يبلغ احتياطه من هذه المادة  

  .كبديل لليورانيوم عالي التخصيب ٪20ب انيوم مخصّ في مركز أمير آباد بيور

العراقية بغارة على أحد المفاعلين والتي ألحقت أضرار جسيمة به وحينما انتهت الحرب  قامت الطائراتوقد 

ق يتعلّ مع إعطاء األولوية لما  جيشها،بدأت إيران ببرنامج ضخم إلعادة بناء  1988العراقية اإليرانية عام 

 ، والذي ترافق سعي إيران في الحصول عليه مع مخاوفها من البرنامج النووي اإلسرائيلي،النووي بالبرنامج

مانيا أل باكستان، ، األرجنتين الهند، ا حدو بها إلى االندفاع باتجاه الصين،ممّ  والبرنامج النووي العراقي،

  .للحصول على التكنولوجيا النووية اإليرانية

البرنامج النووي اإليراني في هذه المرحلة قد عانى  أنّ  :م عرضهنستنتجه من خالل ما تقدّ  أنيمكن ما  إنّ 

ف شبه تام خالل السنوات الخمس األولى من عمر الثورة اإلسالمية وقد حصل هذا نتيجة عوامل من توقّ 

 وأيديولوجية.سياسية 

 2017-1991ف مرحلة االندفاع المكثّ  المرحلة الثالثةالثالث: المطلب 

وية فت وبعزيمة قإيران قد كثّ  به هذه المرحلة بالنسبة للبرنامج النووي اإليراني هو أنّ  مسما تتّ أبرز  لعلّ 

ق بالبنية النووية التحتية األساسية ة فيما يتعلّ من مساعيها من أجل أن تمسك بخطوات مهمّ  فتجهودها، وكثّ 

 المتقدمة.في إجراء البحوث النووية 
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كغم من  400كغم من غاز هكسافلوريد اليورانيوم و 1000على  1991 فلقد حصلت إيران من الصين عام

م ق بتخصيب اليورانيووقد أجرت تجارب تتعلّ  الديوكسيداليورانيوم)اليورانيوم ومادة  دتترا فوريمادة 

نجحت في استخدام مفاعل بحثي صغير  1992وفي عام  المركزية في جامعة الشريف، الطراداتوتكنولوجيا 

اإلنجاز األهم  غير أنّ  ،1993 في عام ميغاواط 27ومفاعل آخر مصدر للنيوترون بقدرة  طميغاوا 5بقدرة 

لت إيران عندما توصّ  1996في تاريخ البرنامج النووي اإليراني في عهد الجمهورية اإلسالمية كان في 

بالماء الخفيف في موقع  نعماليميغاواط  1000علين نوويين بقدرة حول تزويد إيران بمفا اتفاقيةوروسيا إلى 

 5بوشهر بقيمة مليار دوالر 

نت أكثر من ثالث منشآت لطحن اليورانيوم (الكيك بالده دشّ  ة أنّ أعلنت اإلذاعة اإليرانية الرسميّ  1995وفي 

قد أصبحت قادرة على إنتاج مادة (غاز هكسافلوريد اليورانيوم) من  إيران األصفر) وكانت تقارير أفادت بأنّ 

قد بدأ كان  1995واعتباراً من أواخر أيلول /  ث توصلت إليها منظمة الطاقة الذرية اإليرانيةخالل بحو

ع خرج إلى الشمال من طهران بتركيب نظام لتخصيب اليورانيوم يعتقد الخبراء العمل في مجمّ  نالصينيو

 .النوويون أنه سيمكن إيران من إنتاج أسلحة نووية بصورة تدريجية

ميغاواط يعمل  1000مهندس روسي العمل في إيران لبناء مفاعل نووي بقدرة  200أ بد 1997وفي عام 

مون خططاً لبناء الروس سيقدّ  دت تقارير أفادت بأنّ تردّ  2001وفي أيلول  بوشهر.بالماء الخفيف في منطقة 

  .  6مفاعالت إضافية في بوشهر

الوقود النووي في مفاعل  الوكالة اإليرانية أنّ وقع مالم يكن بالحسبان فقد أظهر تقويم  2009وفِي حزيران 

 ألف مريض 850طبية يستفيد منها أكثر من  الذي كان يستخدم إلنتاج نظائرو طهران يشارف على االنتهاء،

                                                            
  intro.htm  ‐www.globalsecurity.org/end/world/Iran/facility/bushwhacked الموقع:الشبكة الدولية للمعلومات (اإلنترنيت) على 5 

interface March15,2001 6  
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 معلنة لها برسالة عن نفاذ وقود مفاعل طهران البحثي،الوكالة الدولية للطاقة  إلى مراسلة إيران وعندها عمدت

 بة كونها مسؤولة عن توفير الوقود النووي للمفاعل في تلك الفترة وطلبت شراء وقود مخصّ وطلبت من الوكال

بالمئة لكن  20بالمئة وبعدها أعلنت أميركا وروسيا أنهما على استعداد لتزويد إيران بوقود بنسبة  20بنسبة 

ويذهب  ة من إيران،بالمئ 5كيلو وقود مخصب بنسبة  1200بشروط تقنية وسياسية فقد طلبوا أن تُخرج ال

حيث يُبَِدّل إلى صفائح  ومنه إلى بلد آخر مثل فرنسا، بالمئة، 20ب هناك إلى نسبة لبلد آخر مثل روسيا يخصّ 

  .ومن هناك تحمل صفائح الوقود إلى إيران وقود،

ً لسيادتها واستقاللها، وقد تأخّ  ة يرت الوكالة الدولولكن إيران رفضت ذلك فقد اعتبرت هذه الشروط خدشا

 ا،أميرك فرنسا، وهي (بريطانية، روسيا،ومجموعة الدول الخمس التي تفاوض إيران حول برنامجها النووي 

بالرد على الطلب اإليراني وبدأوا بالتالعب واختالق الذرائع وكان ذلك بالنسبة لهم فرصة  ألمانيا+ الصين)

  7إيران. للضغط على

 نّ أو العقوبات التي تفرضها قوى االستكبار هي غير قانونية، أعلن الرئيس أحمدي نجاد بأنّ  2008في عام 

لدولي ا رغم التهديد إيران قررت متابعة برنامجها النووي السلمي بنفسها من خالل المسار القانوني المناسب،

 8بفرض عقوبات عليها.

قرب مدينة قم  نة داخل الجبال وتحت األرضالكشف عن منشأة نووية محصّ  تمّ  2009وفي فترة االنتخابات 

 الجديدة. الدينية وأبدت إيران استعدادها بالتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية بشأن المنشأة

  

   

                                                            
    2016-الجزء الثاني -الطريق إلى فينا-الميادين  الذرية) قناةعلي أكبر صالحي (رئيس الوكالة اإليرانية للطاقة 7 

  ٤٠ص، ٣٤٣العدد ،٢٠١٤ اللبناني،الجيش  مجلة ،"الدوليةالنووي اإليراني بين الحقائق العلمية والوقائع السياسية  الملف"، عليو أحمد8 
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  النووي برنامجها وأهداف بطبيعة قيتعلّ  فيما اإليرانية النظر وجهة :الثالث لمبحثا

ينة أو مجموعة مع عملية اتخاذ القرارات في القضايا الرئيسة في إيران ال يحتكرها شخص معين بمفرده، إنّ 

شمل والتي ت وإنما من خالل مجموعة من المؤسسات السياسية التشريعية والتنفيذية والرقابية، من األفراد،

يجعل  بما ،رئيس الجمهوريةو اممجلس تشخيص مصلحة النظو البرلمان اإليرانيو المرشد األعلى للجمهورية

 صنع القرارات في وإنّ  هذه الميزة صفة فريدة تمتلكها إيران من بين دول العالم في عملية صنع القرار،

القضايا الرئيسة في إيران تتم من خالل اإلجماع داخل المؤسسات المذكورة وموافقة المرشد األعلى 

  .للجمهورية

وقد يبدو هذا األمر من الخارج على أنه فوضوي  بالسياسة الدفاعية واألمنية،ق ومن تلك القضايا ما هو متعلّ 

بدو ولكنه من الداخل ي في هذا البلد، يالقرار السياسيمكن من خاللها فهم عملية صنع  وال ويتسم بالغرابة،

ة بالملف قعلّ القرارات المت وليس هناك شك بأنّ  غاية في التنظيم المؤدي إلى خلق حالة االستقرار السياسي،

ً النووي تصغر دوائر   9 ، ولكنها تمثل كل الفئات السياسية المؤثرة والمعنية بالموضوعصنعها نسبيا

وتحديداً للحصول على الطاقة  السلمية، لألغراض برنامجها النووي معّد أصالً  ما فتئت إيران تعلن أنّ 

غبة فضالً عن ر تصاعد بوتيرة متسارعة،والذي ي الكهربائية في سياق مواجهة االستهالك المحلي للطاقة،

 الّ أإيران في اإلبقاء على النفط والغاز كمصدر رئيس للحصول على العمالت الصعبة، وإن وفرة النفط يجب 

  .عائقاً يمنع اكتساب القدرة التكنولوجية التي تتيح استخدام المفاعالت النووية لألغراض السلمية نتكو

النفط ثروة وطنية غير قابلة للتجدد،  إيران هو ذلك الذي يقوم على أساس أنّ ة لدى المبرر األكثر حجّ  وإنّ 

بحث ا يقتضي الممّ  ف بهذه الثروة بحكمة،ب منهم التصرّ وهذا يتطلّ  بمعنى أنها قابلة للنفاذ مع مرور الزمن،

ً على النفط والغاز في هذا الجانب،عن بدائل جديدة لتوفير الطاقة وعدم االعتماد كليّ  رة  عن ضروفضالً  ا

                                                            
  187ص ،2006، دمشق:دار األوائل، الطبعة األولى،  ”النووى اإليرانى وأثره على منطقة الشرق األوسط البرنامج“رياض الراوى، 9 
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اسي ن اللتين تمثالن العصب األسلهاتين المادتي مة مقابل تصديرهاالحصول على منافع دائمة من الدول المتقدّ 

 1000المنتج عن طريق المفاعالت النووية هو  من الكهرباء الكيلوواطتكلفة  قتصاد اإليراني وخاصة أنّ لال

  .دوالر أمريكي 800-600لنفط أو الغاز بين كلفته عند إنتاجه من ا تتراوحدوالر أمريكي بينما 

كونها تنبع من إرادتها ومصلحتها الوطنية وهي تظل حقاً  فقد كان إليران مبرراتها التي تبدو منطقية ومقبولة،

 ً وبشكل خاص ما يتعلق بمعاهدة حظر االنتشار النووي  طالما ال يتعارض ذلك مع القانون الدولي، سياديا

ل أي تفجير للقناب منع إجراء معاهدة الحد الكلي من إجراء االختبارات النووية وفيها تمّ التي سميت  1996

ع وقد قامت إيران بالتوقي تقوم بتطوير ترسانتها النووية، أالّ النووية حتى ألغراض سلمية، وعلى الدول 

 .عليهاوالتصديق 

م فيه استخدام أسلحة الدمار الشامل أصدر المرشد األعلى في إيران علي خامنئي فتوى تحرّ  2003وفي عام 

لتعارضها مع الشرع واألخالق، (والذي  واألسلحة الكيماوية واألسلحة الميكروبية، بما فيها السالح النووي،

  قال لو دفعوا لنا ثمنها لن نشتريها) 

 ينا،ية في فوبعد عامين أعلنتها الحكومة اإليرانية في بيان رسمي في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذر

 وهذه الفتوى وهذا التحريم لم تكن وليدة لحظة سياسية، ونُشرت هذه الفتوى على الموقع الرسمي للخامنئي.

بل وجدت البدايات مع المؤسس آية هللا الخميني الذي طلب منه الوزير المسؤول عن الدعم اللوجيستي العسكري 

كان ف بما فيها أسلحة كيماوية، صنيع أسلحة دمار شامل،اإلذن للعمل على ت خالل الحرب اإليرانية العراقية،

 10كال هذا ضد اإلسالم ولن يكون هذا أبداً. جواب اإلمام الخميني:

                                                            
], August 22,25,1996. p.11Morining Daily[ ”Iran: Atomic Programs and Foreign, Homsharhri“, tfianoJalil Roshandel and Saeedeh L 10  .  
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كبر ملزمة بتنفيذ فتوى قائد الثورة اإلسالمية والتي تعتبر أ بجميع القوانين الدولية، كهافإيران فضالً عن تمسّ 

النووية السلمية. فكانت االستراتيجية اإليرانية تتجنب التورط في ضمان لحركة إيران في مسار التكنولوجيا 

 أنّ و ا جعلها تبحث عن حلوٍل سلمية في حالة الدفاع عن النفس ممّ أي مواجهة عسكرية مع أي قوة خارجية إالّ 

 أغلب الخطوات العلمية والعملية التي يتّم إجراؤها في األبحاث والتطبيقات والصناعات النووية الالزمة

من أهم  وإنّ  لالستخدامات السلمية هي ذات الخطوات التي يتحتم إجراءها في إنتاج األسلحة النووية،

ة صوهي إّما أن تكون مخصّ  وجود مفاعالت للحرق النووي،-بشكل عام-المستلزمات األساسية للبرامج النووية 

وى أو مفاعالت الق السالح النووي، ق بإنتاجألغراض استخدامات الّطاقة النووية في المجال العسكري المتعلّ 

و أ وهذه المفاعالت تعمل إما باليورانيوم الطبيعي، التي يكون الغرض منها الحصول على الطاقة الكهربائية،

ضالً عن ف على الرغم من صعوبة عملية الحصول عليه بهذه الوسيلة، أنّها تعمل باليورانيوم عالي التخصيب،

ً كلفته االقتصادية الباهظة قي    .إلى النوع األول اسا

 لذلك فإذا ما فشل اإليرانيون في ولوج هذا الحقل العلمي فإن بالدهم ستكون ضمن عدد كبير من الدول المتخلفة،

ً يمنع اكتساب القدرة التكنولوجية التي تُتيح استخدام  فإنّ  وفرة النفط التي تمتاز بها ال يجب أن تكون عائقا

تمتد فضالً عن تلبية الحاجة إلى الطاقة إلى الحاجة في تحلية ماء  التيلسلمية المفاعالت النّووية لألغراض ا

نفطي من ال ها ستستنفذ نصف احتياطهاوقد رأت إيران أنّ  واالستفادة منها لألغراض الزراعية والطبية، البحر

 نووية. وهي الطاقة الأال في الوقت الذي لديها عنصر أساسي ألحد البدائل المهمة، توليد الطاقة الكهربائية، أجل

الك اسرائيل امت حت أم أنّ كما صرّ  السلمية؟فهل ستكتفي إيران في المستقبل على تسخير هذه الطاقة لألغراض 

  ا عزمت عليه؟ر ممّ األوسط يجعلها تغيّ  وأمن الشرقالسالح النووي وتهديدها أمنها 
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 البرنامج النووي اإليرانية واالتحاد األوروبي من ذة للطاقة الذريالوكالة الدوليّ  موقف: المطلب األول

 ،1974 عت اتفاقية الحماية،ووقّ  ،1970 إيران قد انضمت إلى الوكالة الّدولية للطاقة الذّرية ن المعروف أنّ م

في عام  قد بدأت اإليرانية، وقد كانت أولى الزيارات التي قام بها مفتشو الوكالة الدولية إلى المنشآت النووية

 ظمة الّطاقة الذرة اإليرانية.على دعوة من منّ  بناءً  1992

 ويُشكل سعي إيران إلى تخصيب اليورانيوم محور الخالف الرئيسي بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران،

بينما  متدني الدرجة الستخدامه ألغراض مدنية، يورانيومهدف البرنامج هو إنتاج وقود  إذ تؤكد طهران أنّ 

ت زوقد تعزّ  د الحاجة إلى مزيد من التفتيش للوقوف على حقيقة األمر،وتؤكّ  تعارض الوكالة هذا السعي،

ح بها للوكالة تهدف إلى إكمال دورة الوقود الكشف عن خطة إيرانية غير معلنة أو مصرّ  تمّ  امخاوفها عندم

لمواد ل النووي للبرنامج النووي اإليراني التي ستمنح القدرة إليران إلى بناء السالح النووي من دون استيراد

  .11 إيران قد قامت باستيراد مواد نووية فضالً عن الكشف من أنّ  النووية من الخارج،

عن عمليات البحث والتّطوير  وافٍ  مطالب منها إعطاء تفسيرٍ  إيران بمجموعةولذلك طالبت الوكالة الّدولية 

وحول عالقة البرنامج  اني،في دورة الوقود النووي اإلير وإجراء تحقيقات واسعة حول دور معدن اليورانيوم

للمفتشين التابعين للوكالة الّدولية للقيام  2003ومن بعدها سمحت إيران  النووي اإليراني باستخدام الماء الثقيل.

بإجراءات التحقق من البرنامج النووي من خالل توقيعها على البروتوكول اإلضافي الذي تضمن تعليق أنشطة 

لوكالة الدولية بتنفيذ العديد من عمليات التفتيش شملت مختلف المناطق وقد قامت ا تخصيب اليورانيوم،

 اإليرانية.

الواليات المتحدة من الوكالة الدولية إحالة الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن  طلبت 2004وفي عام 

تحت  ة من خالل منشآتإيران تقوم بمتابعة برنامج سري إلنتاج األسلحة النووي ة أنّ التابع لألمم المتحدة بحجّ 

                                                            
n19,2003, ju)New York Times (;. Atomic Agency Urges Iran to Allow Wider InspectionsNU. 11  
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تزايد الضغط على إيران  أنّ  ألنها رأت ولكن الوكالة تعاملت حينها بإدراك وحذر، األرض ال علم للوكالة بها،

برنامجها النووي  مع إصرار إيران على أنّ  قد يدفع بها إلى االنسحاب من معاهدة حظر االنتشار النووي،

 ص لألغراض السلمية فقط.مخصّ 

ة نشاطاتها حتى االنتهاء من أعمال التفتيش وافقت بإيقاف كافّ إيران طالبت الوكالة الدولية  2004وفي نهاية 

هو اتفاق م برِ الذي أُ  االتفاق نّ أى عن مشروعها النووي وها لن تتخلّ حت بأنها صرّ إيران على القرار ولكنّ 

نت الوكالة من الوصول إلى موقعين عسكريين ونتيجة وشاية من المعارضة اإليرانية تمكّ  .ت وليس دائممؤقّ 

قامت السلطات اإليرانية بفك أختام الوكالة  2005وفي عام  ين الختبار المتفجرات التقليدية.إيرانيين معدّ 

 مراقبتها.ووسائل 

رفضت إيران المقترح الروسي بنقل عمليات تخصيب اليورانيوم إلى األراضي الروسية فتوحدت  2006في 

دولية ليقضي بإحالة الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن من دون اتخاذ إجراءات عقابية في المواقف ال

 المرحلة.هذه 

الوكالة لم  أنّ  انت ترىكها ت إيران تلعب على عنصر كسب الوقت ولكنّ ظلّ  2007-2006وخالل العامين 

ل كامل بحقوق ها لم تعترف بشكلدى الغربيين ألنّ لت إلى أداة سياسية خذ موقفاً عقالنياً ومهنياً وتقنياً بل تحوّ تتّ 

ت إيران وكان ا دفعها إلى وقف التعاون معها،إيران في الطاقة النووية بما فيها الحق بتخصيب اليورانيوم، ممّ 

ألفاً  20وحوالي  ب،ا تمتلك مخزوناً كبيراً من اليورانيوم المخصّ فاق فينّ أي قبل اتّ  2015 لما قبخالل سنوات 

ر خبراء أمريكيون وقد قدّ  قنابل نووية، 10إلى  8 نما بيإلنتاج  يما يكفوهو  زة الطرد المركزي،من أجه

ت إنتاج سالح نووي سيكون أمامها شهران، أو ثالثة أشهر فقط للحصول على كمية إيران لو قررّ  وقتها أنّ 

وهو الوقت الذي  زمن التقدم،ب ىما يسمفي المئة الالزم إلنتاج القنبلة  90ب كافية من اليورانيوم المخصّ 

 ب إلنتاج سالح نووي. تحتاجه إيران المتالك كمية كافية من اليورانيوم المخصّ 
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على وجه التقريب لبدء االهتمام والتعاون المشترك بين دول االتحاد األوروبي  اً وإذا أردنا أن نضع تاريخاً محددّ 

اني بعد اجتماع القمة للدول الثم بالبرنامج اإليراني فيمكن القول إن ذلك تمّ  قفيما يتعلّ والواليات المتحدة 

األوروبي تجاه إيران عقب الفشل -التنسيق األمريكي  واشنطن، ويأتيفي  2004الصناعية الذي انعقد في 

  12 الذي واجهته اإلدارة األمريكية في تعاملها االنفرادي مع القضية العراقية

 هات األمريكية من ناحية المضمون والجوهر،كثيراً عن التوجّ  فال يختلموقف األوروبي حقيقة ال غير أنّ 

االدعاءات  دالدول الكبرى منها تؤيّ  فدول االتحاد األوروبي السيما ه يختلف من ناحية أسلوب التعامل معه،ولكنّ 

يار اللجوء إلى الخ نها تقف ضدّ  أّ ق بالمخاوف والطموحات النووية اإليرانية، إالّ األمريكية عالنية فيما يتعلّ 

الواليات المتحدة وجدت في التدخل األوروبي  ويبدو أنّ  ل أن تذهب إلى التفاوض،إيران وتفضّ  العسكري ضدّ 

معلومات ال كال تمتلها السيما أنّ  وسيلة للوصول إلى حقيقة المستوى الذي بلغه البرنامج النووي اإليراني،

  الدقيقة الكافية حول البرنامج.

هذا التطابق في األهداف بين أوروبا وبين الواليات المتحدة حول مستقبل البرنامج النووي اإليراني له عالقة 

في فلك  ر تدوالة من غير المقبول أن تمتلك دولة إسالميّ  والدينية إذبطبيعة النظام في إيران وبهويته السياسية 

ً األميركي وال في الفلك الغربي ولديها موقف سلبي من  خدم تيمكن أن يُس إسرائيل ومن وجودها سالحاً نوويا

ووي التبرير الدولي للسالح الن في حين أنّ  ،موقعها اإلقليميأو في تعزيز  ،في تقوية سياسات تلك الدولة

  .أن تمتلك مثل هذا السالح ويجب دةمهدّ هذه الدولة  سرائيلي هو أنّ اإل

ة النووية مبادرة لحل القضيّ  2004الً ببريطانيا وألمانيا وفرنسا ة متمثوقد قدم االتحاد األوروبي مفاوضات مهمّ 

لتام ضمن التزام إيران بالوقف ايالتوصل إلى اتفاق  اإليرانية وإيجاد نوع من المصالحة مع اإليرانيين وقد تمّ 

                                                            
  27/2004في  ،الشرق القطرية جريدة ،"األوروبيةوالمبادرة  إيران"عزيزي، يوسف 12 
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أوروبية  ومكافآتوالشامل لكافة األنشطة الخاصة بدورة الوقود النووي وفي المقابل احتوى االتفاق على عطايا 

وية ود الترويكا األوروبية بتقديم الدعم التكنولوجي للمساعي اإليرانية الرامية إلى تطوير قدرات نمغرية، كتعهّ 

ووي ات الالزمة لبناء مفاعل نكأن تقوم شركات متخصصة بتزويد إيران بالمعدّ  ،سلمية في مجال إنتاج الطاقة

مادامت إيران  ،ملف إيران النووي إلى مجلس األمنة دون إحالة فضالً عن سعي األوروبيون للحيلول سلمي،

  .ملتزمة بتعهداتها

لوج وكما تتعهد الدول الثالث بإنهاء عزلتها السياسية واالقتصادية مع العالم الغربي من خالل مساندتها في ال 

كن ول ،ة دون انضمامهاها واشنطن للحيلولوضعت التيوإزالة الحواجز والقيود  ،إلى منظمة التجارة العالمية

ا ي إيران عن برنامجهوا بعد عدة اتفاقيات على تخلّ ون لم يلتزموا بتعهداتهم تجاه إيران وقد أصرّ األوربيّ 

تي م العلمي في ميادين الحياة المدنية المتخلفة الق بتخصيب اليورانيوم وحرمانها من إحراز التقدّ النووي المتعلّ 

   .ويةخل ضمنها استخدام الطاقة النوتد

األوروبية  لعبته الدول المهم الذي والدور 2015ولكن بعد االتفاق النووي التاريخي بين إيران والمجتمع الدولي 

أزمات مالية بدأت حركة التبادالت التجارية والعقود واالتفاقيات والتحضير للمعارض  نكانت تعاني م التي

إليراني سينقذ االقتصاد ا إيران.. فهلمن قبل الدول األوروبية والتي لم تجد خياراً سوى التعامل االقتصادي مع 

  أوروبا أم العكس؟؟!

  واإلسرائيلي األمريكي الموقف لثاني:ا لمطلبا

 كالهما ينظر أن الطرفين على الصعب من تجعل ثقيلة، تاريخية بتركة مثقلة اإليرانية العالقات أنّ  الواضح من

 الدولتين، ينب قتفرّ  التي الشائكة القضايا ويسويا يواجها وأن الوطنية، الذاتية المصلحة منظور عبر اآلخر إلى

 صلح ما إلى بدايتها في تعود عديدة تراكمات نتيجة هو إيران من اإلسرائيلي األمريكي الموقف أنّ  يبدو إذ

 ثورةال إسقاط بمحاولة واتهامها الشاه، من المتحدة الواليات لموقف نظراً  ة،اإلسالميّ  للثورة األولى األيام في
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 متقدّ  األنه معادية دولة إيران األمريكية المتحدة الواليات تعتبر إذ العالقات في متواصل تدهور من تبع وما

 ً  ماسح مثل اإلسالمية  الفلسطينية وللمنظمات هللا، كحزب إرهابية جماعات تعتبرها لجماعات متواصالً  دعما

 .  تزعم كما ةالساميّ  وتعادي إسرائيل تحارب الجماعات فهذه اإلسالمي، والجهاد

 متزايد أمريكي خوف في لفتتمثّ  النووي، إيران لبرنامج األمريكية النظرة يحكمان اللذان والقلق المحاذير أّما

 ري،العسك المجال في النووية التقانة استخدام على والعمل البرنامج، هذا لتطوير إيران سعي احتماالت من

 لقالق عن فضالً  أبيب، تل مواجهة في طهران لصالح القوى ميزان اختالل من تخشى واشنطن لما يجع وهذا

 تهديدهاب عوتتذرّ  إرهابية، أبيب وتل واشنطن تعتبرها جماعات أليدي األسلحة هذه وصول احتماالت من الناجم

ً إيديولوجي تهديداً  تمثّل مازالت هاأنّ  على إليران رؤيتها خالل من األمريكي القلق ويتزايد القومي، األمن ً  ا  وعائقا

 ً   .المنطقة في األمريكية القيم انتشار أمام ثقافيا

 النظام طسقو بعد المنطقة في اإلقليمية الوحيدة القوة إيران اعتبارب إسرائيل المتحدة الواليات تشارك كما

 اشنطنو سعي عن األمريكية، فضالً  والمصالح اإلسرائيلي لألمن تهديداً  تشكل، األمر الذي يجعلها  العراقي

 .العراق في السياسية القوى خريطة على التأثير شأنها من يكون قد إيرانية محاولة أي لبتر

 حول تركزت األوسط الشرق في األمريكية السياسة كانت مباشرة، الباردة الحرب انتهاء تلت التي المرحلة وفِي

 لتحدياتا مواجهة في إسرائيل أمن وتحقيق الغرب، باتجاه شحنه خطوط وتأمين منابعه من النفط قتدفّ  تأمين

 العالقة عتورف جديدة أسلحة من األمريكية التكنولوجيا أنتجته ما بآخر إسرائيل دتزوّ  فقد واإليرانية العربية

ً  زودتها وكما االستراتيجي الحليف درجة إلى معها  افاتمس إلى النووي السالح حمل على قادرة بطائرات أيضا

 قإطال بإمكانها أصبح تعديالت غواصاتها على أجرت كما  العربي العالم ومعظم إيران وسط يتغطّ  بعيدة

ً  تحمل صواريخ  لنوويةا الرؤوس مئات تملك التي الكبرى النووية القوة إسرائيل أصبحت وهكذا نووية رؤوسا

ً  تؤّمن بحيث والجو، ،والبح البر، من إطالقها على القادرة   .العالم في مثله دولة أي تملك ال متكاملة واقية درعا
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 عهد الجديدة في األلفية به كتبت يوم،  2001 أيلول 11 أحداث األمريكية المتحدة الواليات استغلت وبعدها

 اعتمدت إسرائيل من وبتحريض ،لوضع إيران على رأس محور الشر فرصة وجدها الذي13 بوش جورج

 كان نوع أي من الشامل الدمار سالح لصنع مغامرة بأية القيام لها تتيح إنشاءات أية إقامة من متشددة سياسة

14.  

 وصفها ماك األكبر الشيطان هابأنّ  األمريكية الواليات إلى تنظر اإليرانية اإلسالمية الجمهورية فإنّ  وبالمقابل

 وعلى وجودها، شرعية في يَُشك والتي إسرائيل ربيبتها مع اإلسالمي العالم على تتأمر ألنها الخميني اإلمام

  .األمريكية الطاعة بيت عن الخارجة واإلفريقية، واآلسيوية األوربية الدول من العديد

 أن ريكيةاألم الواليات لمصلحة يكن لم لذلك المنطقة في األمريكي للوجود يالتحدّ  سياسة إيران اعتمدت لذلك

ً  إيران تمتلك ً  سالحا  أنّ  يه النووية الطاقة إيران امتالك ضدّ  المتحدة للواليات الرئيسية الحجة وكانت نوويا

 الطاقة لىع الحصول في عليهما االعتماد يمكن اللذين والغاز الطبيعي النفط من كبيرة احتياطات لديه البلد هذا

  .النووي لبرنامجها الرئيس الهدف هي فعالً  كانت إن الكهربائية

 نيةالغ الدول من العديد هناك أن أساس على هذا تصوّرها لةمعلّ  واقعية، غير الحجة هذه في ترى إيران أنّ  بيد

 مدانتعت للنفط) مصدران وكالهما( وروسيا بريطانية ومنها ،)والنفط الغاز( مثل الهيدروكربونية بالموارد

 ليابان،ا فرنسا، ألمانيا، من كالٌ  أن نجد بينما الطاقة، مجال في حاجتهما من مهم جزء لتلبية النووية الطاقة على

 النفط على لتعتمد النووية الطاقة عن تتخلَّ  االحتياطات لم هذه مثل تمتلك ال التي األخرى الدول من والعديد

 .ذلك تحمل على قدرتها من بالرغم الخارج، من استيراده يتمٌ  الذي والغاز

                                                            

  ٢٠١٦، الثاني الجزء ، الميادين قناة ،فينا إلى الطريق13 
  ٢٧٠ ص،٢٠٠٩،األولى الطبعة ،المكتبة الدوليةبيروت:، ”النووية والقنبلة إيران“ ،القادر عبد رنزا14 
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 ً  لكهربائيةا الطاقة إنتاج في كبير نقص من بالفعل عانت قد إيران فإنّ  األمريكية، المخابرات لتقارير وطبقا

 ربائية،الكه التوليد لمحطات الالزمة الصيانة توفير في العجز من عانت هاأنّ  كما العراق، مع لحربها كنتيجة

 اإليرانية. الصناعية القدرات تنامي نتيجة الكهربائية للطاقة االستهالك في الزيادة هذه وتأتي

 رةسيط وبعد ، إيران تجاه إسرائيل سياسة بدعم مباشراً  قراراً  اتخذ الذي كلينتون عهد في 1993 عام في

 رقاً ش األمريكية القوات تمركزت والدم الدمار من ألفية كانت التي األمريكية اإلدارة على الجدد المحافظين

 ً  دون يبالتخص تعليق من استفادوا بحيث النووي الملف مفاوضات في األوروبيين مماطلة مع ةبالموازا وغربا

 ةالحكوم وقناعة إيران، في القومي األمن سياسة في لالتحوّ  أثناء  2006 نجاد أحمدي خبانتُ  وعندما مقابل أي

 رفعت نإيرا تجاه سياستها رتغيّ  أميركا لجعل جديدة استراتيجية عن بالبحث الخامنئي هللا وآية اإليرانية

 يدالمتزا األمريكي الضغط على مؤشراً  كان الذيو األمن لمجلس اإليراني النووي الملف)1+5( الدول مجموعة

  .إيران على

 عليها يتناوب كان التي التصريحات خالل من إيران ضدّ  الضاغطة الدبلوماسية المتحدة الواليات مارست فقد

 كيةاألمري العسكرية القيادات أنّ  مفادها اإلعالم وسائل إلى لمعلومات تسريبات مع األمريكيون المسؤولون

 نأ احتمال مع اإليرانية، النووية المنشآت كل تدمير إلى تهدف واسعة هجومية لعملية اإلعداد صدد في هي

 كل تحدثه الذي الزلزال خالل من رتدمّ  هاأنّ  بحيث األرض تحت وتفجيرها نووية، أسلحة استعمال إلى تلجأ

 ويلة،ط لسنوات المضرة اإلشعاعية نتائجه تستمر أن يمكن والذي األرض، تحت والمدفوعة المحصنة المنشآت

 جلسم عن صدرت قرارات بموجب مةالمعمّ  أو األحادية واالقتصادية الدبلوماسية العقوبات إلى باإلضافة هذا

 الدوليّة الوكالة خالل من عملتو إيران، على للضغط متعددة أدوات من الديهما  كل استخدمت فقد األمن،

 يينوالبريطان والصينيين الروس شركائها ومع الكبرى، الثماني الصناعية الدول ومجموعة الذّرية، للطاقة

 صلالف إلى العودة خالل من القوة استخدامب تهددّ  حتى أخرى، أطراف إلى باإلضافة واأللمان، والفرنسيين
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 لعراقيةا الشامل الدمار أسلحة قضية مجريات وفقه على سارت الذي النحو على المتحدة األمم ميثاق من السابع

  15 المزعومة

 والياتال مع مفاوضات إجراء فكرة يرفض خامنئي علي هللا آية اإلسالمية للجمهورية األعلى المرشد كان وقد

 إنهاو مشكلة، أي تحل لن سوف بنظره المفاوضات تلك ألنّ  لها، الداعين باإلصالحيين تنديده مع المتحدة،

   .األمريكية للحكومة فقط مفيدة ستكون

 عملوت العداء، إيران تناصب التي إسرائيل، مع مباشرة وغير مباشرة مفاوضات تجرى أن يرفض هأنّ  كما

 السلمي التوجه ضمن كان وإن حتى النووي المجال في تقني، تقدم أي أو علمي تطور أي إعاقة على

ً  يتبنّ  حاولت إيران أن فنجد الذرة، الستخدامات ً  الذهاب إلى جهيتّ  موقفا  تشددةم سياسة استخدام نحو تدريجيا

 ا،هضدّ  العسكرية القوة استخدام إلى اللجوء إلى أعدائها دفع مرحلة إلى يصل أن دون النووي، ملفها حيال

 خالل من سطاألو الشرق منطقة في النووية البرامج مع التعامل في اإلسرائيلية االستراتيجية ترى هاأنّ  والسيما

 حول النقاش ورفض النووية، األسلحة انتشار عدم معاهدة إلى االنضمام رفض في تتمثل مرتكزات عّدة

  .المنطقة في السالم إقرار بعد سيتم األسلحة تلك حول التفاهم بأنّ  والقول النووية، أسلحتها

 منباأل أميركي دتعهّ  ظل في اإليراني النووي سلمية على سهامه اإلسرائيلية الحكومة رئيس بصوّ  فقد

 عقب 1980 عام من الدبلوماسية العالقات قطعت حيث إيران، على العقوبات بتشديد وتلويح اإلسرائيلي،

 عقوبات إلى باإلضافة المتحدة، الواليات إلى اإليرانية البضائع تصدير منع بعدها تمّ  وقد اإلسالمية الثورة

 ومنع المصرفية، التعامالت ومنعت دوالر مليار 150 ببما يقار بلغت التي أرصدتها وتجميد وتجارية مالية

  إلكترونية، الخ. وأجهزة وآليات وسفن مدنية، أو حربية طائرات من متطورة أجهزة أو تقنيات أي تصدير

                                                            
  225 ص،2006، دمشق:دار األوائل، الطبعة األولى،  ”البرنامج النووى اإليرانى وأثره على منطقة الشرق األوسط“رياض الراوى، 15 
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 عمالاست ينوِ  لم أوباما أنّ  إذ بوش، سياسة عن مختلفة سياسة بعتاتّ  التي أوباما حكومة أتت 2009 عام وفِي

 جاهها،ت استفزازية دبلوماسية أي إيران استنزاف سياسة اتبع لكنه ذلك، يعارض كان فقد إيران، ضد القوة

  16  بوش إدارة به تقم لم بما وقام

 االتفاق إلى توصلوا حتى شهراً  22 استمرت ماراثونية مفاوضات بعد سويسرا في لوزان اتفاق تمّ   عهده وفي

 بصورة إيران على العقوبات جميع إلغاء إلى ىأدّ  والذي 1+ الخمس الدول مع ،2015 تموز فينا في النهائي

 يارةز وقبولها نووية، صواريخ تطوير منعها مقابل أسلحة، واستيراد بتصدير إليران السماح مع تدريجية

 بالخارج، المجمدة األصول من دوالر مليار 100 من أكثر إلى الوصول لطهران يمكن كما النووية، مواقعها

 التجارة ركةح في العالمي المالي النظام واستخدام الدولية األسواق في النفط بيع استئناف على قادرة وستكون

 لكن كريةالعس المواقع ومنها بها، المشتبه المواقع لكل الذرية للطاقة الدولية الوكالة مفتشي بدخول السماح مع

 .طهران مع التشاور بعد

 اليورانيوم من إيران مخزون وتخفيض بالمئة، 3.67 تخصيب بدرجة النووي برنامجها إيران مواصلة بمقابل

ً  30 نتاج االتفاق هذا كان فقد أخرى، وشروط النووي البرنامج سلمية يضمن الذي بالمئة، 98 بنحو  من عاما

ً  باليورانيوم، وشّكل ذلك اليوم الممزوج والدم اللين في الحزم دبلوماسية ً  يوما  شعرت إذ رانإلي بالنسبة تاريخيا

   عقد. من ألكثر استمرت أزمة إلنهاء خطوة كان ألنه واالعتزاز بالفخر

 دولية طوضواب بشروط كان ولو حتى اإليراني النووي الحظر رفع تجاه فعله وردة اإلسرائيلي الجانب في أما

 من النووي الردو والنيترونية والهيدروجينية النووية القنابل من كبيرة ترسانة تملك فإسرائيل التي إيران، على

                                                            
  ٢٠١٦) والغرب إيران بين النووية للمفاوضات مؤرخ( بوتر غاريث- الثاني الجزء فينا إلى الطريق- الميادين قناة16 
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ً  المزودة غواصاتها ً  دالوحي المحتكر هي تبقى أن تريد بل نووياً، إيران ىال تخش الحقيقة في هي نوويا  نوويا

 تقبلنابمس تجازف العظمى الدول وأنّ  تاريخي خطأ االتفاق هذا بأنّ  نتنياهو بنيامين وصف حيث المنطقة في

 ً  األمس. من خطورة أكثر أصبح العالم هذا وأنّ  جميعا

 يف سريع تصاعد إلى تأدّ  الذعة بتعليقات بادر بدوره والذي ترامب دونالد حكومة أتت ٢٠١٧عام بداية وفِي

 خالل صفو عندما وخاصة .الذوبان في لتوها بدأت قد بينهما الجليدية العالقات كانت قد البلدين، بين التوتر

 دوهدّ  إلطالقا على عليه التفاوض جرى اتفاق أسوأ وبأنه كارثة هبأنّ  اإليراني النووي االتفاق االنتخابية حملته

 .األمريكية المتحدة الواليات دخول من إيران بينها إسالمية دول سبع بمنع قام كما بتمزيقه،

 ستبقى لفه اإليرانية، الجمهورية تجاه الحقيقي وجهها عن بكشف القناع قامت قد الجديدة الحكومة تكون فبهذا

 اآلخر؟ الطرف إزاء الطرفين من كل واحد كل منهجية لتشكّ  التي الصعوبات حبيسة العالقات

 استراتيجية فهل أكثر منهجية وانتهاج المسدود، الطريق هذا من للخروج حثيثة جهود بذل عدم حال وفِي

ً  القادمة باأليامالطرفين  سيشهد  رفيُع ال مواجهة إلى لتصل الملتهبة النقاط من مجموعة امتداد على انحرافا

  !!عقباها؟؟
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  :الخاتمة

والذي  ،ي اإليراني سيبقى ذو طبيعة سلميةالبرنامج النوو نّ أبالنفي الجازم أو التأكيد  ،ليس من السهل القول

   " 1+5” مجموعةيران مع فينا التي توصلت إليه إ اتفاقأكدت سلميته الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بعد 

ب أن التي يجوثمة حقائق ال يمكن تجاهلها بالرغبة اإليرانية بامتالك أقصى درجات القدر من القّوة،  غير أنّ 

د بامتالك السالح من اختفى دوره كالعب أو كمهدّ ومنهم  توازي القّوة التي يمتلكها أعداؤها التاريخيون،

ا وكونها دولة طابعه وتأتي الرغبة من خالل البحث عن المكانة اإلقليمية والدولية، ،ونقصد العراق النووي،

سم بالرجوع إلى العقيدة اإلسالمية كمنهج وحيد يسبغ طابع الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية السياسي يتّ 

ن من خالل إن لم يك ما ينبع من خلفية عقائدية أمر بها الدين اإلسالمي،ربّ  وفِي شتى مجاالت الحياة، ية،والثقاف

  :فهو على األقل يدخل من خالل النص القرآني ز به هذه العقيدة،باع مبدأ الجهاد الذي تتميّ اتّ 

 وعدوكم)وا لهم ما استطعتم من قّوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللا (وأعدّ 

 ،ةلنووي معّد حقاً لألغراض السلميبأن برنامجهم ا عيها اإليرانيونوالتي كما يدّ  ،فهناك ضبابية حول الحقيقة

ز المخاوف لدى الفريق اآلخر نتيجة التناقضات التي وردت حيث تتعزّ  ،وربما يكون ذلك مخالفاً للحقيقة

 خاصة ممن ينتمي إلى التيار المحافظ المتشدد،و مّرات عدة في تصريحات عديد من المسؤولين اإليرانيين،

 في نهجهما وتصوراتهما وتوجهاتهما نال يختلفافهما  ،مع التيار اإلصالحي ءشيلف في كّل حتى وإن اخت

  حيال ملّف بلدهم النووي.

للحصول ن مسعى م دليالً واحداً قاطعاً بأن لدى إيراأحداً من األطراف الّدولية لم يستطع أن يقدّ  وخاصة أنّ 

ا أخذنا وخاصة إذ ،ات اإليرانية وتمتعها بالمصداقيةقد يكون ذلك نابعاً من واقعية االدعاء ،على السالح النووي

بالنوايا  كوهناك من يشك ،م السالح النووي على محمل الجديةباالعتبار فتوى اإلمام الخامنئي بتحريم استخدا
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يكون نابعاً من حصافة اإلجراءات اإليرانية  نه قدأيقولون ول اإليرانية كالواليات المتحدة األمريكية وإسرائي

  .الوكالة الّدولية للطاقة الذرية وخاصة في قدرتها على تضليل المجتمع الدولي،

م دليالً واحداً اً من األطراف الدولية المناهضة إليران لم تستطع ولحد اآلن من أن تقدّ ولكن المهم هنا أن أيّ 

ً تستطيع أن تد ً ممهداً إلجملموسا  ليس ،راءات تتوافق مع أهدافهم الراميةين من خالله إيران ويكون طريقا

و كما ه ،وإنما أيضاً لحرمان إيران ،تلك الهيمنة على المنطقة بأسرها للهيمنة على إيران واستكمال حلقات

 ت نير التخلف،وجعلها ترزح تح األسلوب المتبع مع الدول اإلسالمية والعربية من إحراز أي تقدم علمي،

ق باستخدام التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية في م فيما يتعلّ وعرقلة ما تصبو إليه هذه الدول من التقدّ 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تواجه اْليَْوَم أكثر من أي وقت مضى تهديداً  وخاصة أنّ ،  مجاالتها المختلفة

صريحاً باستخدام القّوة المفرطة تجاهها من حكومة الجديدة األمريكية المتمثّلة بترامب التي ستتذرع من خالل 

ً البرنامج  حقيق ران لتكوسيلة للضغط على إي ،أو يهدف ألغراض عسكرية ،النووي اإليراني سواء كان سلميا

إلى   اليات المتحدة وخاصة وقوف إيرانالو وفِي مقدمتها حماية أمن إسرائيل وحلفاء ،أهدافها االستراتيجية

جانب الجمهورية العربية السورية وتقديم الدعم لها بكافة المجاالت لمحاربة التنظيمات اإلرهابية التي تدعمها 

ه من خالل خلق قفوهذا األمر الذي تعمل الواليات المتحدة على و ،وتركيا، وإسرائيل ودّول الخليج، السعودية

سواء اقتضى ذلك  والمجيء بنظام حكم يدور في فلكها، من أجل فرض هيمنتها على إيران، مزاعم وادعاءات

  .استخدام القوة العسكرية أم ال
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