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ملخص البحث :
، بعـدما كشـفت  ٢٠٠٢حة الدولیـة منـذ عـام برزت أزمة الملف النـووي اإلیرانـي علـى السـا

منظمة مجاهدي خلق اإلیرانیة المعارضة عن وجود مفـاعالت نوویـة سـریة فـي إیـران ، لـم تكشـف 

عنهــا الحكومــة اإلیرانیــة للوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــة . ومنــذ ذلــك الوقــت أخــذ هــذا الملــف یتــأزم 

األمریكیــة بإحالــة الملــف إلــى مجلــس األمــن تــدریجیا ، حتــى وصــل مرحلــة تهدیــد الوالیــات المتحــدة 

الدولي ، لفرض عقوبات دولیة على إیران بسبب رفضها إیقاف أنشطة تخصیب الیورانیـوم . وفـي 

ضــوء هــذا التصــعید وتالفیــا لحــدوث أي مواجهــة عســكریة مــع إیــران ، تبنــى اإلتحــاد األوربــي ومــن 

ضـــات مـــع إیـــران،  إلقناعهـــا بـــالتخلي عـــن ، القیـــام بـــإجراء مفاو )بریطانیـــا وفرنســـا وألمانیـــا(خـــالل 

، واسـتمرت ألكثـر  ٢٠٠٣أنشطة تخصیب الیورانیوم . وقد بدأت هذه المفاوضات منذ نهایـة عـام 

من أربعة سنوات ، عرضت الدول األوربیـة خاللهـا علـى إیـران حـوافز تجاریـة واقتصـادیة وتقنیـة ، 

أنشـطة تخصـیب الیورانیـوم ، األمـر الـذي لكنها لم تجد نفعا أمام إصرار إیران على االستمرار فـي 

دفـع مجلـس األمــن الـدولي فــي نهایـة المطــاف إلـى فــرض عقوبـات دولیــة علـى إیــران ، كـان أخرهــا 

، والتــي بموجبهــا أنهــت إیــران مفاوضــاتها مــع االتحــاد  ٢٠٠٨فــي الثالــث مــن آذار / مــارس عــام 

األوربي وحصرها مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة .

The Crisis of Iranian Nuclear Program And European
Union stance from it 2002-2008

lecturer Dr. Mohammed A. Younis AL-Obaydee
University of Mosul/ Regional Studies Centre

Abstract:

The Crisis of Iranian nuclear program arised on the international arena

since 2002 after Mujahidi-khalq organization had explored the existence of

Secret nuclear reactor in Iran . The Iranian government did not explore this
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to the International Agency for Atomic Energy . Since then , the crisis

began to be complicated gradually and U.S.A threatened to handle this file

to the Security Council in order to impose international sanctions on Iran .

In the light of this crisis and in order not to face Iran militarily , E.U. had

adopted through (Britain , Germany and France) holding negotiations with

Iran to stop its program . These negotiations has started at the end of 2003

and has continued for more than four years . European states presented for

Iran trade , economic and technical motives but all these efforts went in

vain . This has pushed International Security Council to impose

international Sanctions on Iran on March , 3 , 2008 . These sanctions has

ended the negotiations between Iran and E.U. and has limited the issue with

the international Agency .

مقدمة:
ام كبیــر مــن قبــل الــدول الغربیــة الكبــرى ، والتــي رأت فیــه حظــي ملــف إیــران النــووي باهتمــ

مــن خــالل تأكیــدها علــى أن إیــران تســعى ن واســتقرار منطقــة الشــرق األوســط ،  تهدیــدا مباشــرا ألمــ

عسكریة هدفها في النهایـة امـتالك القنبلـة النوویـة ، ألغراض امتالك الطاقة النوویة وتوظیفها إلى 

سلمیة والهدف ألغراض غربیة ، وتؤكد على أن برنامجها النووي هو بینما تنفي إیران االتهامات ال

منه دعم قطاع الطاقة في إیران .

وكــان الخــتالف وجهــات النظــر بــین الجــانبین اإلیرانــي والغربــي والســیما الوالیــات المتحــدة 

إیــــران جمهوریــــة ، فضــــال عــــن العــــداء المســــتمر بــــین األمریكیــــة حــــول طبیعــــة البرنــــامج وحقیقتــــه

دور كبیـــر فـــي تـــأزم ملـــف إیـــران النـــووي ، وهـــو مـــا دفـــع ،والوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــةمیة اإلســـال

تبنــي دور الوســیط إلــى  )ألمانیــابریطانیــا ، فرنســا و (ومــن خــالل الــدول الــثالث األوربــي باالتحــاد 

إیــران بــالتخلي عــن برنامجهــا النــووي إقنــاع عــن طریــق محاولــة ،وحســمها األزمــة والمفــاوض لحــل 

ل عدد من الحوافز .مقاب

یــأتي هــذا البحــث لیســلط الضــوء علــى ،فیــهاألوربــي هــذا الموضــوع ودور االتحــاد همیــة وأل

،في تسویة الملـف النـووي اإلیرانـي)(بریطانیا ، فرنسا وبریطانیااألوربي عن طریقاالتحاد جهود

وي مقابــل حــوافز بــالتخلي عــن برنامجهــا النــو إیــران اإلســالمیةجمهوریــة إقنــاع مــن خــالل محاولــة 

واقتصادیة .سیاسیة
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أوال : نظرة في نشأة وتطور البرنامج النووي اإلیراني 
عهد الشاه محمـد رضـا بهلـوي إلى تعود البدایات األولى لالهتمام اإلیراني بالطاقة النوویة 

، الـــذي أعلـــن فـــي بدایـــة العقـــد الســـابع مـــن القـــرن المنصـــرم عـــن رغبـــة بـــالده  )١٩٧٩- ١٩٤١(

وكـــان الشـــاه قـــد مهـــد لهـــذا اإلعـــالن ، )١(الســـلمیةألغـــراض الطاقـــة النوویـــة واســـتخدامها لبـــامتالك

والتـي تـم بموجبهـا إنشـاء  ١٩٥٧بتوقیع اتفاقیة للتعاون النووي مع الوالیات المتحدة األمریكیة عام 

وهـو العــام الـذي عــززت  ،)٢(١٩٦٧مفاعـل طهـران لألبحــاث النوویـة ، والـذي بــدا العمـل فیــه عـام 

 ٥مـــن الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة بقـــدرة (النوویـــة ، بشـــراء مفاعـــل نـــووي صـــغیر یـــران توجهاتهـــا إ

.)٣()میكاواط

وقعـت إیـران علـى معاهـدة ،، وإلضفاء الصبغة السلمیة للمشروع النووي ١٩٦٨وفي عام 

Nuclear(النوویةاألسلحة حظر انتشار  Pan Treaty) (N.P.T()ثم صادقت علیها عام ،)٤

International(، وأكدت بعد ذلك التقـاریر الصـادرة عـن الوكالـة الدولیـة للطاقـة الذریـة ١٩٧٠

Atomic Energy Agency) (I.A.E.A.()علــــــــى ســــــــلمیة البرنــــــــامج النــــــــووي ،)٥

Nuclear(اإلیرانــي Program of Iran( ، األســلحة والتــزام إیــران ببنــود معاهــدة حظــر انتشــار

.)٦(النوویة التي وقعت علیها 

طاقـة إلـى ) محطـة نوویـة فـي معظـم أنحـاء إیـران ، والوصـول ٢٣وقد خطـط الشـاه لبنـاء (

ات مــن یووضــع ســقفا زمنیــا لهــذا المشــروع ینتهــي فــي منتصــف التســعین)،میكــاواط ٢٨٠٠٠تبلــغ (

.)٧(القرن المنصرم

م عــا یــةیراناإلبتأســیس منظمــة الطاقــة النوویــة ، ومــن هــذا المنطلــق بــدا الشــاه توجهــه هــذا 

إلنشــاء محطـات نوویـة مــع بعـض الشـركات العالمیــة ، فوقـع فـي العــام وعقـد اتفاقیـات،)٨( ١٩٧٤

األلمانیــة إلنشــاء مفــاعلین نــوویین فــي مدینــة )Siemensســیمنز(علــى اتفــاق مــع شــركة  ١٩٧٦

) لكــل میكــاواط ١٢٠٠(إلــى وبطاقــة تصــل )٩(علــى ســاحل الخلــیج العربــيجنــوب إیــران )(بوشــهر

% وحــال ســقوط نظــام الشــاه ٧٠-٦٠نســبة إلــى المفــاعالت  ءشــاوصــلت مرحلــة إنمفاعــل ، وقــد 

. واشــتركت فرنســا كــذلك فــي مجــال التعــاون النــووي مــع إیــران ، فاتفقــت إیــران مــع )١٠(دون إتمامهــا

جنــوب الفرنســیة علــى بنــاء مفــاعلین آخــرین علــى نهــر الكــارون)FramaTum مشــركة (فرامــا تــو 

، كمــا اتفقــت مــع الوالیـــات )١١()میكـــاواط ٩٠٠(إلــى صـــل كــل منهــا وبطاقــة تولیدیــة تغــرب إیــران

المتحــدة األمریكیــة علــى إنشــاء ثمانیــة مفــاعالت نوویــة ، لكــن الوالیــات المتحــدة األمریكیــة جمــدت 

، الــذي أعلــن عــن عزمــه العمــل  ١٩٧٦جیمــي كــارتر عــام األمریكــياالتفــاق بعــد انتخــاب الــرئیس 

، لكـن ذلـك لـم )١٢(خاصـة فـي المجـاالت العسـكریةبا النوویة و من اجل الحد من انتشار التكنولوجی

الوالیـــات إلـــى یمنـــع الشـــاه مـــن إرســـال العشـــرات مـــن البـــاحثین والفنیـــین فـــي مجـــال الطاقـــة النوویـــة 

.)١٣(بهدف تطویر امكاناتها في هذا المجال أوربا المتحدة و 
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البرنــامج اإلیرانــي عــن ، توقــف  ١٩٧٩بعــد قیــام الثــورة اإلیرانیــة وســقوط نظــام الشــاه عــام 

النوویة لمدة خمس األنشطة العمل ، بعد أن أصدرت الحكومة اإلیرانیة الجدیدة قرارا بتعلیق جمیع 

حیث ألغت إیران اتفاقیات بناء المفاعالت النوویة التي كان الشاه قد وقعها مع بعض )١٤(سنوات 

، )١٥(النــووي مــع الــدول الغربیــةالشــركات ، وقامــت الحكومــة الجدیــدة بإیقــاف كافــة أوجــه التعــاون

.)١٦(باعتبارها أعماال منافیة لمبادئ اإلسالم 

إلــى  ١٩٨٤إیــران والســیما بعــد عــام  )١٩٨٨-١٩٨٠اإلیرانیــة(-العراقیــة حــرب الدفعــت 

فــت تخصیصــات مالیــة جدیــدة لمشــاریعها النوویــة التــي ظو و إعــادة النظــر فــي سیاســتها النوویــة ، 

شــمال غــرب العاصــمة طهــران والــذي یعــرف أالن بكلیــة أمیــر النــوويبــدأت فــي مفاعــل أمیــر آبــاد

، كما استأنفت األبحاث النوویة في مفاعل طهران النـووي، وفـي العـام ذاتـه افتتحـت )١٧(آباد الفنیة

إیــران وبالتعــاون مــع الصــین وفرنســا وباكســتان مركــز أبحــاث للطاقــة النوویــة فــي جامعــة أصــفهان 

ة البرنــامج النــووي بعــد ذلــك ، حیــث اتجهــت الحكومــة اإلیرانیــة عــام بوســط إیــران ، وتطــورت مســیر 

على اتفاقیة  ١٩٨٧إلى إعادة تعاونها النووي مع الدول ذات الخبرة النوویة ، فوقعت عام  ١٩٨٥

خبیـــر نــووي إیرانـــي إلیهــا، بهـــدف تطـــویر  )٣٩( للتعــاون النـــووي مــع باكســـتان،تم بموجبهــا إرســـال

، كما دعت الحكومة اإلیرانیة العلماء اإلیرانیین الذین )١٨(الباكستانیةخبراتهم النوویة في المنشآت

، واتفقــــت مــــع )١٩(إلــــى العــــودة إلــــى الــــوطن  ١٩٧٩تركــــوا الــــبالد بعــــد قیــــام الثــــورة اإلیرانیــــة عــــام 

%) مـــن الیورانیـــوم المخصـــب، فضـــال عـــن ٢٠األرجنتــین علـــى تزویـــد احـــد مفاعالتهـــا النوویـــة بــــ (

 -١٩٨٧ن للتــدریب فــي المنشــآت النوویــة األرجنتینیــة، ونجحــت بــین عــاميإرســال بعــض اإلیــرانیی

.)٢٠(بالحصول على التكـنولوجیا النوویة الالزمة لتطویر برنامجـها النووي ١٩٩١

، دعــا علــي خــامنئي الــذي  ١٩٨٩بعــد وفــاة مرشــد الثــورة اإلیرانیــة آیــة اهللا الخمینــي عــام 

لمــاء والبــاحثین اإلیــرانیین إلــى زیــادة جهــودهم والعمــل أصــبح المرشــد األعلــى للثــورة فــي إیــران ، الع

فــي مســیرة  ١٩٩٠. واســتمرت إیــران بعــد عــام )٢١(بســرعة مــن اجــل تــوفیر الطاقــة النوویــة للــبالد 

میكـاواط)  ٥مفـاعال نوویـا جدیـدا بطاقـة ( ١٩٩٢تطویر قدراتها النوویة ، فأنشأت في طهران عـام 

.)٢٢(النووي، كان الهدف من إنشائه هو ألغراض البحث

أثارت نشاطات إیران النوویة حفیظـة بعـض القـوى الغربیـة وفـي مقـدمتها الوالیـات المتحـدة 

األمریكیــة ، التــي طالبــت بضــرورة قیــام الوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــة بتفتــیش المفــاعالت النوویــة 

بزیـــارة المواقـــع اإلیرانیـــة ، وقـــد اســـتجابت الوكالـــة لهـــذه النـــداءات، فقـــام فریـــق مـــن مفتشـــي الوكالـــة

، وبعد انتهاء الزیارة أصدر فریق التفتـیش تقریـرا أكـد فیـه التـزام إیـران  ١٩٩٢النوویة اإلیرانیة عام 

.)٢٣(بمعاهدة منع انتشار األسلحة النوویة وعدم انتهاكها لها 

لــم یمنــع هــذا الحــدث إیــران مــن االســتمرار فــي ســعیها المــتالك وتطــویر قــدراتها النوویــة ، 

، علــى إنشــاء مفــاعلین نــوویین فــي منطقــة (إســتي جــالل) قــرب  ١٩٩٣مــع الصــین عــام فاتفقــت 
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حالت ضغوط الوالیات المتحدة األمریكیة على الصینمیكاواط)، لكن ٣٠٠مدینة بوشهر بطاقة (

. أمــا أهــم اتفاقــات التعــاون النــووي الــذي وقعتــه الحكومــة اإلیرانیــة فكــان مــع )٢٤(دون إتمــام االتفــاق

میكاواط) في محطة ١٠٠٠، وتضمن إنشاء مفاعلین نوویین بطاقة ( ١٩٩٥ادیة عام روسیا االتح

وكـان هـذا االتفـاق فاتحـة عهـد للتعـاون )٢٥(بوشهر على سـاحل الخلـیج العربـي بكلفـة ملیـار دوالر 

النــووي الموســع بــین البلــدین ، حیــث أعقــب هــذا االتفــاق العدیــد مــن الصــفقات واالتفاقــات النوویــة 

متواصــل ، تضــمنت قیــام روســیا االتحادیــة ببنــاء وتزویــد إیــران بالمفــاعالت النوویــة بینهمــا وبشــكل

والوقــود الــالزم لتشــغیلها ، فضــال عــن تقــدیم التكنولوجیــا والتقنیــة النوویــة الالزمــة لتطــویر البرنــامج 

درة واستمرت إیران في نشاطاتها النوویة ، وفي أجراء التجارب الصـاروخیة القـا)٢٦(النووي اإلیراني

علــى حمــل الــرؤوس النوویــة . وفــي الوقــت الــذي تــتهم فیــه الــدول الغربیــة إیــران بالســعي المــتالك 

السالح النووي ، تنفي إیران باستمرار االتهامات الغربیة لها ، وتؤكد على سلمیة برنامجها النـووي 

كشـف ،عندما كشف النقاب عن وجود مفاعالت نوویة لم ت ٢٠٠٢، واستمر هذا الحال حتى عام 

الدولیة، وتسبب في قیـام  ةقلق وریبة الوكال رالدولیة للطاقة الذریة ، وهو ما أثا ةعنها إیران للوكال

.)٢٧(أزمة الملف النووي اإلیراني

ثانیا: أزمة الملف النووي اإلیراني 
طیلة عقد التسعینیات من القرن المنصرم ، كانت إیران مستمرة في نشاطاتها النوویة وفي 

رنامجهــا النــووي ، وكانــت الوالیــات المتحــدة األمریكیــة وٕاســرائیل تتهمــان إیــران وباســتمرار، تطــویر ب

بأنها تسـعى إلـى تطـویر الطاقـة النوویـة السـتخدامها لألغـراض العسـكریة وٕانتـاج  القنبلـة النوویـة ، 

فـــي الوقـــت ذاتـــه كانـــت إیـــران تنفـــي باســـتمرار هـــذا االتهـــام وتؤكـــد علـــى أن الهـــدف مـــن نشـــاطاتها 

لنوویة هو زیادة حجم الطاقة الكهربائیـة فـي إیـران ، وكانـت تقـاریر الوكالـة الدولیـة للطاقـة الذریـة، ا

إلى استخدام هـذه  رالسلمیة ،وال یوجد ما یشیتؤكد على أن إیران تستخدم الطاقة الذریة لألغراض

دولیــة وّبــرأت . ولــم تمنــع هــذه التقــاریر التــي صــدرت عــن الوكالــة ال)٢٨(الطاقــة لألغــراض العســكریة

فیها الساحة اإلیرانیة من استمرار اتهام الوالیات المتحدة األمریكیة إلیران بالسـعي المـتالك القنبلـة 

النوویة ، مؤكدة على أن هذه التقاریر لیست دلیال علـى عـدم سـعي إیـران للحصـول علـى األسـلحة 

.CIAارات األمریكیــة (. وقــد أكــدت احــدى التقــاریر والصــادرة عــن وكالــة االســتخب)٢٩(النوویــة  (

Billوالذي عرضت على الرئیس األمریكي بیـل كلینتـون Clinton )فـي كـانون ٢٠٠٠-١٩٩٣ (

، قدرة إیران على امتالك السالح النووي ، ودفع الغمـوض الـذي أحـاط  ٢٠٠٠الثاني / ینایر عام 

كلینتـون بقـدرة وٕامكانیـة بالبرنامج النووي اإلیراني وكالة االسـتخبارات األمریكیـة إلـى إخبـار الـرئیس

 اإیران المتالك السالح النووي ،حتى تتخذ األجهزة الفنیة في الوالیات المتحدة األمریكیة احتیاطاته

.)٣٠(في مواجهة أي تطور في المستقبل یشهده البرنامج النووي اإلیراني
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تعـــود بـــدایات أزمـــة الملـــف النـــووي اإلیرانـــي، الـــى الرابـــع عشـــر مـــن آب / أغســـطس عـــام

وخـــالل مـــؤتمر صـــحفي )٣١(، عنـــدما كشـــفت منظمـــة مجاهـــدي خلـــق اإلیرانیـــة المعارضـــة ٢٠٠٢

عقدته في واشنطن ، عن وجود مصنع سري لتخصیب الیورانیوم في محطة (ناتانز) بوسط إیران، 

وعـــن وجـــود منشـــأة إلنتـــاج المیـــاه الثقیلـــة قـــرب مدینـــة (آراك)  غـــرب العاصـــمة طهـــران، وأعطـــت 

.)٣٢(معلومات تفصیلیة عن هذین الموقعین المنظمة وألول مرة 

دفعــت هــذه التطــورات الوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــة إلــى مطالبــة إیــران بتقــدیم إیضــاحات 

وتفسیرات وافیة حول مفاعالتها النوویة في ناتانز وآراك ، وبموجب هذا الطلـب وافقـت إیـران علـى 

ة الذریة، ومجموعة من الخبراء بزیارة إیران في أن یقوم محمد البرادعي مدیر الوكالة الدولیة للطاق

، والقیام بمباحثات مع المسؤولین اإلیرانیین ، لكن الذي حدث  ٢٠٠٢تشرین األول / أكتوبر عام 

 ٢٠٠٣أن إیـــران طلبـــت مـــن الوكالـــة الدولیـــة إرجـــاء زیـــارة وفـــد الوكالـــة إلـــى شـــباط / فبرایـــر عـــام  

.)٣٣(ألسباب لم یكشف عنها

رغبـة اإلیرانیـة، قـام البرادعـي وبرفقتـه وفـد مـن خبـراء الوكالـة بزیـارة إیـران فـي وبناء على ال

، لغــرض التفتــیش والتحقــق مــن عمــل المنشــآت النوویــة فــي ناتــانز وآراك،   ٢٠٠٣شــباط / فبرایــر 

وقال احد خبـراء الوكالـة " هنـاك قلـة قلیلـة مـن الـدول التـي اسـتطاعت أن تـتقن تخصـیب الیورانیـوم 

، وقــــد فــــوجئ وزیــــر )٣٤(لصــــناعي ، واآلن أصــــبحت إیــــران إحــــدى هــــذه الــــدول " ذي المقیــــاس ا

Collin)الخارجیـة األمریكـي كـولن بـاول( Paul بهـذا التطـور وقـال فـي التاسـع مـن آذار / مـارس

" نكتشــف فجــأة أن إیــران متقدمــة أكثــر ممـا ظننــا وان لــدیها برنامجــًا لتطــویر األســلحة  ٢٠٠٣عـام 

.)٣٥(توقعنا " النوویة أكثر نشاطا مما

بعـــد انتهـــاء زیـــارة البرادعـــي إلیـــران، عقـــد مجلـــس محـــافظي الوكالـــة الدولیـــة للطاقـــة الذریـــة 

، حـث مـن خاللـه البرادعـي  ٢٠٠٣دولة اجتماعا في السابع عشر آذار / مارس  ٣٥المكون من 

لــــى إیــــران علــــى االلتــــزام بمعاهــــدة حظــــر انتشــــار األســــلحة النوویــــة ، ودعــــا إیــــران إلــــى التوقیــــع ع

البروتوكـــول اإلضـــافي ، وأصـــدر مجلـــس الوكالـــة بیانـــا أشـــار إلـــى انتهاكـــات إیـــران لمعاهـــدة حظـــر 

.)٣٦(انتشار األسلحة النوویة ، والتفاقیة الحمایة التي تمنع مثل هذه االنتهاكات 

تقریـــرا إلـــى  ٢٠٠٣إزاء هـــذه التطـــورات قـــدم البرادعـــي فـــي الســـادس مـــن حزیـــران / یونیـــو 

، )٣٧(لیـــة للطاقـــة الذریـــة حـــول المفـــاعالت النوویـــة اإلیرانیـــة فـــي ناتـــانز وآراك مجلـــس الوكالـــة الدو 

وحث البرادعي بعد عدة أیام من تقریره إیران على السماح لمفتشي الوكالـة بأخـذ عینـات بیئیـة مـن 

. وتحــت ضــغط الوالیــات المتحــدة )٣٨(المواقــع التــي یشــك فیهــا بوجــود أنشــطة لتخصــیب الیورانیــوم 

أصــــدر مجلــــس حكــــام الوكالــــة الدولیــــة قــــرارا فــــي التاســــع عشــــر مــــن حزیــــران / یونیــــو األمریكیــــة،

دعا فیه إیران إلى التخلي عن أنشـطتها النوویـة، تجاهلـت الحكومـة اإلیرانیـة قـرار الوكالـة ، ٢٠٠٣

واســـتمرت فـــي أنشـــطتها النوویـــة ، ممـــا دفـــع الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة إلـــى حـــث مجلـــس حكـــام 



…أزمة الملف النووي اإلیراني وموقف االتحاد األوربي 

٢٣٢

إلى إصدار قرار ثـاني فـي الثـاني عشـر مـن أیلـول / سـبتمبر مـن العـام ذاتـه ، دعـا الوكالة الدولیة 

، وعلـى لحریـة الكاملـة فـي عملیـات التفتـیشفیه إیران على ضرورة إعطاء مفتشي الوكالـة الدولیـة ا

البـرامج التـي لـم یكشـف عنهـا إیران تقدیم تقریر مفصل عن وارداتهـا مـن المـواد النوویـة والمعـدات و 

، موعــدا نهائیــا ٢٠٠٣ین مــن تشــرین األول / أكتــوبر ، وحــدد القــرار یــوم الحــادي والثالثــ)٣٩(ســابقا

إلیـران لتزویــد الوكالـة الدولیــة للطاقـة الذریــة بكافـة المعلومــات الخاصـة ببرامجهــا وأنشـطتها النوویــة 

.)٤٠(القدیمة منها والحدیثة 

ت إیـران فـي تشـرین األول / وأثر موقف الوكالـة الحـازم مـن الملـف النـووي اإلیرانـي ، قـدم

، تقریرا إلى مدیر الوكالة الذریة محمد البرادعي ، اعترفت خالله بأنها كانـت تقـوم  ٢٠٠٣أكتوبر 

، وأعربت عـن اسـتعدادها لتوقیـع " )٤١( ١٩٨١بتخصیب الیورانیوم واستخراج البلوتونیوم منذ عام 

الكاملــة فــي القیــام بــإجراءات التحقــق البروتوكــول اإلضــافي " ، الــذي یمــنح مفتشــي الوكالــة الحریــة

، وطرحـــت إیـــران مـــن جانبهـــا مبـــادرة لتعلیـــق أنشـــطة تخصـــیب )٤٢(مـــن البرنـــامج النـــووي اإلیرانـــي 

الیورانیــوم ،فــي محاولــة لكســب ثقــة مجلــس حكــام الوكالــة الدولیــة، وتنفیــذ فقــرة االتفــاق الخــاص مــع 

شارة إلى ضرورة إبـداء إیـران تعاونهـا الكامـل االتحاد األوربي بـ" التعاون المستعجل والقریب " في إ

.)٤٣(والسریع مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

واثر هذا التطور في الموقف اإلیراني ، قامت الوكالـة الدولیـة للطاقـة الذریـة بإرسـال فریـق 

تفتــیش إلــى إیــران ، قــام بأخــذ عینــات مــن بعــض المواقــع النوویــة اإلیرانیــة ، وقــد أكــدت مختبــرات

الوكالــة وجــود آثــار عالیــة التخصــیب للیورانیــوم فــي بعــض العینــات ، وهــذا مــا دفــع الملــف النــووي 

اإلیراني نحو األزمة ، حیث أرسل البرادعي فریق تفتیش آخر إلى إیران في نهایـة تشـرین األول / 

ئـب ، وقـام البرادعـي شخصـیا بزیـارة إیـران، التقـى خاللهـا بــ(حسن روحـاني) نا ٢٠٠٣أكتوبر عـام 

) والمسؤول عن الملف النووي اإلیراني ،  والذي ٢٠٠٥ – ١٩٩٧الرئیس اإلیراني محمد خاتمي (

أكـد للبرادعــي أن نشـاطات إیــران النوویـة تــأتي ضـمن نطــاق حقهـا فــي تخصـیب الیورانیــوم وضــمن 

. بـدوره أصـدر البرادعـي فـي العاشـر مـن )٤٤(اإلطار العام لمعاهدة حظـر انتشـار األسـلحة النوویـة 

تقریره الثالث عن البرنامج النووي اإلیراني (األول كان في حزیـران  ٢٠٠٣شرین الثاني / نوفمبر ت

) ، وبالرغم من هذه التقاریر لم تثبت أو تؤكد قیام ٢٠٠٣/ یونیو والثاني كان في آب / أغسطس 

نـود معاهـدة إیران بممارسة أنشطة تتعلق باألسلحة النوویة ، لكنها أكدت على أن إیران لـم تلتـزم بب

، وبنـاًء )٤٥(حظر انتشار األسلحة النوویة ، وأنها اخفت بعض المعلومـات عـن نشـاطاتها النوویـة 

تقریــــر البرادعــــي طلــــب مجلــــس الوكالــــة مــــن إیــــران مزیــــدا مــــن المعلومــــات حــــول برنامجهــــا  ىعلــــ

دفـع  ونشاطاتها النوویة بشكل كامل والتعامـل مـع الوكالـة الدولیـة بشـكل صـریح وشـفاف ، وهـو مـا

إلــــى التوقیــــع علــــى " البروتوكــــول  ٢٠٠٣إیــــران فــــي الثــــامن عشــــر مــــن كــــانون األول / دیســــمبر 

اإلضـافي " مـع الوكالــة الدولیـة للطاقــة الذریـة ، فــي محاولـة لكســب ثقـة مجلــس الوكالـة وطمأنتــه ، 
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ـــة  ـــارة المنشـــآت النووی ـــة بزی ـــة الدولی ـــران بالســـماح لمفتشـــي الوكال ـــاق التزمـــت إی وبموجـــب هـــذا االتف

اإلیرانیة وتفتیشها بصورة مفاجئة وفي أي وقت تختاره الوكالة ، مع تقدیم كافة التسهیالت الالزمة 

.)٤٦(لوصول فرق التفتیش إلى أي موقع نووي تختاره

وبحسب هذا االتفاق قام العدید من فرق التفتیش بزیارة وتفتیش المواقع النوویـة اإلیرانیـة ، 

ول طبیعة البرنامج النووي اإلیراني ، وهو ما دفع بعض أظهرت نتائجها وجود شكوك وغموض ح

أعضاء مجلس حكام الوكالـة وفـي مقـدمتهم المنـدوب األمریكـي، إلـى اتهـام إیـران مجـددا بامتالكهـا 

برنامجًا نوویًا سریًا، هدفه إنتاج  أسلحة نوویة، وأنها خرقت معاهدة حظر انتشار األسلحة النوویة 

یكــي إلــى مطالبــة أعضــاء مجلــس حكــام الوكالــة بإحالــة ملــف إیــران ، وهــو مــا دفــع المنــدوب األمر 

النووي إلى مجلس األمن الدولي ، لكن مجلس حكام الوكالة لم یستجب لطلب المنـدوب األمریكـي 

وّبـخ فیـه إیـران لعـدم تعاونهـا  ٢٠٠٤، واكتفى بإصدار قرار في الثامن عشـر مـن حزیـران / یونیـو 

لیــة ، وطالبــت الوكالــة فــي قــرار آخــر لهــا فــي أیلــول / ســبتمبر بشــكل تــام مــع مفتشــي الوكالــة الدو 

، إیــران بوقــف فــوري لجمیــع أنشــطة تخصــیب الیورانیــوم ، والكشــف الحقیقــي والكامــل عــن  ٢٠٠٤

برنامجها النووي ، إال أن إیران رفضت القرار ، وأعربت وعلـى لسـان وزیـر خارجیتهـا آنـذاك كمـال 

ة تتعلـق بوقـف برنـامج تخصـیب الیورانیـوم ، وهـو مـا دفـع خرازي بعـدم االمتثـال ألي مطالـب جدیـد

، أكـد فیـه ة إلى إصدار قرار في تشرین األول/أكتوبر من العام ذاتـهمجلس محافظي الوكالة الدولی

مــن إن الوكالــة لــم تتأكــد ولــم تصــل إلــى حقیقــة أن إیــران لــیس لــدیها نشــاطات نوویــة ســریة تســعى 

المعلومـات التـي قـدمتها إیـران عـن البرنـامج النـووي ، والتـي ، بـرغم خاللها المتالك السالح النووي

.)٤٧(أشارت إلى عدم وجود نشاطات عسكریة نوویة

وأمــام الموقــف الــذي تحــاول مــن خاللــه الوالیــات المتحــدة األمریكیــة الضــغط علــى مجلــس 

ین حكام الوكالة الدولیة إلحالـة ملـف إیـران النـووي إلـى مجلـس األمـن وفـرض عقوبـات علیهـا ، وبـ

موقـــف الوكالـــة الدولیـــة الـــداعي إلـــى التـــأني والحـــذر واعتمـــاد الدبلوماســـیة فـــي التعامـــل مـــع الملـــف 

النووي اإلیراني وهو ما یؤیده االتحاد األوربي، قام األخیر من خالل ثالثة من أعضـائه (بریطانیـا 

عــن أنشــطة ، ألمانیــا و فرنســا) بــإجراء مفاوضــات طویلــة مــع إیــران فــي محاولــة إلقناعهــا بــالتخلي 

تخصــیب الیورانیــوم مقابــل حــوافز سیاســیة واقتصــادیة وتكنولوجیــة ، وهــذا مــا ســیتطرق إلیــه البحــث 

تفصیلیا .

ثالثا : االتحاد األوربي والملف النووي اإلیراني 
فـــي إطـــار بیـــان لوكســـمبورغ(مقر االتحـــاد األوربـــي) الصـــادر عـــن وزراء خارجیـــة االتحـــاد 

، والــــذي تبنــــت دول االتحــــاد   ٢٠٠٣ن حزیــــران / یونیــــو عــــام األوربــــي فــــي الثالــــث والعشــــرین مــــ

األوربي بموجبه استراتیجیة جدیدة تهدف إلى الحـد مـن االنتشـار النـووي فـي العـالم ، ولتفعیـل هـذه 
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السیاسة واالنتقال بهـا مـن الحیـز النظـري إلـى العملـي ، قـررت دول االتحـاد األوربـي القیـام بـأجراء 

لــى التخلــي عــن برنامجهــا النــووي مقابــل بعــض الحــوافز . ویتفــق مفاوضــات مــع إیــران لحملهــا ع

االتحاد األوربي مع الوالیات المتحدة األمریكیة بشان برنامج إیران النووي في نقطتین:

األولى، هي إن حصول إیـران علـى أسـلحة نوویـة یعـد كارثـة علـى منطقـة الشـرق األوسـط 

فسه نظام معاهدة حظر االنتشار النووي .،وعلى األمن واالستقرار فیها، ویهدد في الوقت ن

ـــالتخلي عـــن أنشـــطة تخصـــیب الیورانیـــوم عـــن طریـــق  ـــران ب ـــة إقنـــاع  إی الثانیـــة، أن محاول

الوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــة ال تكفــي ، والبــد مــن اعتمــاد وســائل وخیــارات أخــرى لمنــع إیــران مــن 

.)٤٨(امتالك القدرات النوویة 

األمریكي في آلیة التعامل مع الملف اإلیراني النووي، إذ یفضل أختلف الجانبان األوربي و 

األوربیـــون الخیـــار الدبلوماســـي بخـــالف الموقـــف األمریكـــي . وینطلـــق الموقـــف األوربـــي مـــن عـــدة 

اعتبارات هي :

، قـد من التعقیدات، وان أي حرب جدیدةإن منطقة الشرق األوسط لیس بإمكانها تحمل المزید .١

ات الـنفط مــن منطقــة الخلــیج العربــي ، ممـا یــؤثر علــى المنطقــة بشــكل تـؤدي إلــى إیقــاف إمــداد

كامل .

التخوف من أن تؤدي هذه الحرب إلى زیادة مـا تسـمیه الـدول الغربیـة بــ" الهجمـات اإلرهابیـة " .٢

علیها ، حسبما یعتقده المسؤولون األوربیون .

ان أي تهدیــد أو ضــغط إن معظــم الــدول األوربیــة تمتلــك مصــالح اقتصــادیة كبیــرة فــي إیــران، و .٣

.)٤٩(علیها سینعكس سلبا على مصالحها ، وهو ما ال ترغب به الدول األوربیة 

:ألوربــي، وقــام وزراء خارجیــة كــل مــن، جــاءت مســاعي االتحــاد اتبــاراتووفــق هــذه االع

، ٢٠٠٣ن تشـــرین األول/أكتـــوبر عـــام بریطانیـــا وألمانیـــا وفرنســـا بزیـــارة إلـــى إیـــران فـــي العشـــرین مـــ

ذه الــدول إجــراء المفاوضــات مــع إیــران نیابــة عــن االتحــاد األوربــي) ، وقــد أجــرى الــوزراء (تولــت هــ

الثالثة، مباحثات مع الحكومة اإلیرانیة حول برنامجهـا النـووي ، وافقـت الحكومـة اإلیرانیـة بموجـب 

هذه المباحثات على التوقیع على " البروتوكول اإلضافي " وأعربت عن اسـتعدادها لتعلیـق أنشـطة 

.)٥٠(خصیب الیورانیوم خالل فترة المفاوضات ت

/ثــامن عشــر مــن كــانون األول" فــي الوبموجــب توقیــع إیــران علــى "البروتوكــول اإلضــافي

، سمحت إیران لمفتشي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بزیارة مواقعهـا النوویـة ، وأكـد ٢٠٠٣دیسمبر 

یورانیوم  ال یعني تخلیها بشـكل نهـائي حسن روحاني على ان موافقة إیران على تعلیق تخصیب ال

عنــه ، وان التعلیــق سیســتمر طــوال فتــرة المباحثــات مــع األوربیــین لبنــاء أجــواء الثقــة،  والمباحثــات 

.)٥١(والتي یمكن أن تستمر ألشهر ولیس لسنوات 
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أبدت إیران تعاونا ملحوظا في البدایة ، لكن هذا التعاون لـم یسـتمر طـویال واخـذ بـالتراجع 

مــا دفــع بالــدول الغربیــة وفــي مقــدمتها الوالیــات المتحــدة األمریكیــة إلــى توجیــه النقــد إلــى إیــران وهــو 

لعــدم تعاونهــا ، ونتیجــة للضــغوط األمریكیــة التــي تــدعو إلــى إحالــة ملــف إیــران النــووي إلــى مجلــس 

الذریـة، األمن الدولي،أعدت الدول األوربیة قرارا رفعته إلى مجلس محافظي الوكالة الدولیة للطاقـة 

ینص على عدم تعاون إیران مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ، وهو مـا دفـع  الوكالـة إلـى إصـدار 

، وبــخ فیــه إیــران لعــدم تعاونهــا مــع الوكالــة الدولیــة للطاقــة  ٢٠٠٤قــرار فــي حزیــران / یونیــو عــام 

لــى إبقــاء واســتمرار الذریـة ، وبــرغم االنتقــاد الــذي وجهتــه الــدول األوربیـة إلیــران  ، فإنهــا تحــرص ع

.)٥٢(التعاون بین إیران والوكالة نفسها، بهدف الكشف عن خبایا البرنامج النووي اإلیراني 

أنشــطة تخصــیب الیورانیــوم ، الــذي  فردت إیــران علــى الموقــف األوربــي، بــإعالن اســتئنا

عشــرین مــن وافقــت علــى تعلیقــه بموجــب االتفــاق مــع وزراء خارجیــة بریطانیــا وألمانیــا وفرنســا فــي ال

، ومع ذلك )٥٣(، وعزت ذلك إلى عدم التزام األوربیین بوعودهم ٢٠٠٣تشرین األول / أكتوبر عام 

فقــد أعربــت إیــران وعبــر تصــریح عبــد اهللا رمضــان زاده النــاطق الرســمي باســم الحكومــة اإلیرانیــة " 

دولیــــة بــــان إیــــران مســــتعدة لقبــــول أي شــــكل مــــن أشــــكال المراقبــــة ، لتبدیــــد مخــــاوف المجموعــــة ال

.)٥٤(بخصوص برنامجها النووي " 

وأمـــام هـــذا التغییـــر المســـتمر فـــي المواقـــف اإلیرانیـــة ، انتقـــد وزراء خارجیـــة دول االتحــــاد 

، وحثـوا بـدورهم )٥٥(األوربي إیران لعدم تعاونها الكامل والصریح مع الوكالة الدولیة للطاقـة الذریـة 

تخصــیب الیورانیــوم ، وحــذروا طهــران مــن أن إیــران علــى تعلیــق كافــة أنشــطتها النوویــة الخاصــة ب

مواصلة تحدیها للمجتمع الـدولي سـیقودها إلـى مـا وصـفوه " بـالموقف الخطیـر " ، وقـال فـي حینهـا 

Yuschkaوزیر الخارجیة األلماني یوشكا فیشر( Fischer نحن نعتقد أن إیـران یجـب أن تفعـل "(

رنســا وبریطانیــا وألمانیــا ، وان هــذا مــن كــل مــا فــي وســعها لتنفیــذ االتفــاق الــذي توصــلت إلیــه مــع ف

Jackمصلحتها " ، بینما حذر في الوقت ذاته، وزیر الخارجیة البریطاني جاك سـترو( Sitro أن (

من إیـران تعلیقـا كـامال ألنشـطة تخصـیب الیورانیـوم وقـال " إن هـذه العملیـات االتحاد األوربي یرید

.)٥٦(ال یمكن فتحها وغلقها مثل الصنبور"

وء المســاعي األوربیــة لحســم الملــف النــووي اإلیرانــي ، اقــر االتحــاد األوربــي فــي وفــي ضــ

مجموعـة الحـوافز التـي سـیقدمها إلیـران  ٢٠٠٤السادس والعشرین من تشرین األول / أكتوبر عـام 

، لحملها على التخلي عن أنشطتها النوویة الحساسة ، وقد أطلق علیها تسمیة (العصا والجزرة) ، 

، )٥٧(الترغیـب والتهدیـد ، حتـى تسـتجیب إیـران لمطالـب الوكالـة الدولیـة للطاقـة الذریـةفي إشارة إلى

وقد قدمت الدول الثالث في االتحاد األوربي (بریطانیا وفرنسا وألمانیـا) فـي الحـادي والعشـرین مـن 

المقترحات األوربیة إلى إیران، بعد مفاوضات في مقر الوكالـة  ٢٠٠٤تشرین األول / أكتوبر عام 

الدولیـــة للطاقـــة الذریـــة ، وتضـــمنت هـــذه المقترحـــات بـــان توقـــف إیـــران برنامجهـــا النـــووي وبخاصـــة 
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أنشـــطة تخصـــیب الیورانیـــوم التـــي یمكـــن أن توظـــف إلنتـــاج  أســـلحة نوویـــة ، مقابـــل تزویـــد إیـــران 

بمفاعل نووي یعمل بالماء الخفیف ، وتزویدها بالوقود النووي، وأمهل االتحاد األوربـي إیـران حتـى 

، لتعلیــق كافــة أنشــطة تخصــیب الیورانیــوم، والــرد علــى ٢٠٠٤ایـة شــهر تشــرین الثــاني / نــوفمبر نه

هـــذه المقترحـــات، و إال فانـــه ســـیتجه نحـــو دعـــم إحالـــة الملـــف النـــووي اإلیرانـــي إلـــى مجلـــس األمـــن 

ـــى إیــران  . ومــع ذلــك فــان االتحــاد األوربــي فضــل )٥٨(الــدولي، وهــو مــا یعنــي فــرض العقوبـــات عل

ایضــة إیــران للتخلــي عــن طموحاتهــا النوویــة بخــالف اإلدارة األمریكیــة التــي تــرفض هــذا أســلوب مق

األســـلوب (إعطـــاء إیـــران تكنولوجیـــا نوویـــة ســـلمیة وتزویـــدها بـــالوقود النـــووي مقابـــل وقـــف أعمـــال 

التخصـیب)والذي قــد یمّكنهــا مــن امــتالك القــدرات النوویـة ومــن ثــم توظیــف هــذه القــدرات لألغــراض 

.)٥٩(العسكریة 

أعربــت إیــران عــن موافقتهــا إزاء المقترحــات األوربیــة بشــكل مبــدئي ، ودخلــت مــع االتحــاد 

األوربـــي فـــي مفاوضـــات ، جـــرت فـــي بـــاریس فـــي الخـــامس عشـــر مـــن تشـــرین الثـــاني/نوفمبر عـــام 

وافقــــت إیــــران بموجبهــــا علــــى تعلیــــق أنشــــطة تخصــــیب )٦٠(، وصــــفت بالصــــعبة والمعقــــدة  ٢٠٠٤

وطـــــوال فتـــــرة  ٢٠٠٤اني والعشـــــرین مـــــن تشـــــرین الثـــــاني/نوفمبر عـــــام الیورانیـــــوم ابتـــــداًء مـــــن الثـــــ

.)٦١(المفاوضات مع االتحاد األوربي الذي وعد إیران  بالمقابل بتعاون تكنولوجي وتجاري 

بناًء على المفاوضات واالتفاق الذي تم التوصل إلیه بین الجانبین ، تقدم االتحاد األوربي 

كالـــة الدولیـــة للطاقـــة الذریـــة لتســـویة أزمـــة الملـــف النـــووي بمشـــروع قـــرار إلـــى مجلـــس محـــافظي الو 

اإلیراني وتضمن اآلتي :

أن تتعاون إیران مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بشكل كامل ..١

أن تصادق إیران على البروتوكول اإلضافي مرة أخرى بدون تأخیر ..٢

إلخـالل بقـرار التعلیـق  كمـا على إیران االلتزام بتعلیق كافـة أنشـطة تخصـیب الیورانیـوم وعـدم ا.٣

حدث سابقا .

علـــى إیـــران إعـــادة النظـــر فـــي قراراتهـــا المتعلقـــة ببنـــاء المفاعـــل النـــووي فـــي آراك والـــذي یعمـــل .٤

بالمیاه الثقیلة .

مطالبــة مــدیر الوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــة بتقــدیم تقریــر عــن برنــامج إیــران النــووي فــي شــهر .٥

  . ٢٠٠٤كانون األول / دیسمبر عام 

.)٦٢(سیتخذ االتحاد األوربي قرارا نهائیا وفقا لتقریر مدیر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة .٦

وكان مجلس حكام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ، قد أقر بدوره باإلجماع االتفاق األوربـي 

 علــى شــهٌر واحــدٌ . لكــن لــم یمــض )٦٣( ٢٠٠٤اإلیرانــي فــي نهایــة تشــرین الثــاني / نــوفمبر عــام –

اإلیراني ، حتى أكـد حسـن روحـاني مسـؤول الملـف النـووي اإلیرانـي مجـددا، بـان –االتفاق األوربي

بـــالده لــــن تتخلـــى عــــن تخصـــیب الیورانیــــوم بشـــكل نهــــائي ، موضـــحا أن قــــرار تعلیـــق التخصــــیب 
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سیستمر فقط أثنـاء المفاوضـات مـع االتحـاد األوربـي ، وقـد عـد بعضـهم تصـریح روحـاني بمثابـة " 

ود االتحاد األوربي الذي یسعى إلقناع  إیران بالتخلي عن أنشطة تخصیب الیورانیوم صفعة " لجه
)٦٤(.

عقــد الجانبــان األوربــي واإلیرانــي وفقــا التفــاق بــاریس عــددًا مــن جــوالت المفاوضــات منــذ 

من اجل التوصل إلى اتفاق نهائي تتخلى إیران بموجبـه عـن أنشـطة تخصـیب  ٢٠٠٥مطلع العام 

كنهــا لــم تثمــر عــن شــيء ولــم یتوصــل الطرفــان خاللهــا إلــى أي اتفــاق، مؤكــدین فــي الیورانیــوم . ل

. وفـي الوقـت  )٦٥(نهایة كل جولة علـى أهمیـة مواصـلة ومتابعـة المفاوضـات ضـمن اتفـاق بـاریس 

الذي تجري فیه إیران مفاوضاتها مع االتحاد األوربي، تصر في الوقت ذاته على عدم تخلیها عن 

یوم بشكل نهائي، وصرح سیروس ناصري (سفیر إیران لدى الوكالة الدولیة أنشطة تخصیب الیوران

ـــوم لیســـت مطروحـــة  ـــا " إن مســـالة تخصـــیب الیورانی ـــة) فـــي العاصـــمة النمســـاویة فیین للطاقـــة الذری

للنقاش " ، وهو ما أثار حفیظة وقلق األوربیین ، الـذین أبـدوا عـدم رضـا عـن تصـریحات  ناصـري 

. وقد انتقد سـیروس ناصـري بشـدة عـدم جدیـة االتحـاد األوربـي فـي )٦٦(، وعدوها "مجازفة إیرانیة"

.)٦٧(مفاوضاته مع إیران ، ونبه إلى أن ذلك قد یضر باتفاق باریس 

اإلیرانـــــي ، اقـــــر مجلـــــس الشـــــورى اإلیرانـــــي -وفـــــي ظـــــل ظـــــروف عـــــدم التوافـــــق األوربـــــي

ة قـــرار إنتـــاج  الوقـــود وبأغلبیــة كبیـــر  ٢٠٠٥(البرلمــان) فـــي الخـــامس عشـــر مــن أیـــار / مـــایو عـــام 

النــووي ، ونــص القــرار علــى ان حكومــة جمهوریــة إیــران اإلســالمیة مصــرة علــى تــوفیر تكنولوجیــا 

میكـاواط) مـن الكهربـاء  ٢٠٠٠٠نوویة ألغراض سلمیة لألمة،لضمان دورة إنتاج  الوقود وٕانتاج  (
)٦٨(.

وحــذر وزراء خارجیــة اإلیرانیــة،–شــكل هــذا التطــور تهدیــدا لمســیرة المفاوضــات األوربیــة 

الــدول األوربیــة الــثالث (بریطانیــا وألمانیــا وفرنســا) فــي خطــاب موجــه إلــى حســن روحــاني مســؤول 

الملف النووي اإلیراني ، بان الدول األوربیة ستدعم سعي الوالیات المتحدة األمریكیـة إلحالـة ملـف 

یــون بــدورهم وعبــر تصــریح . وحــذر المســؤولون اإلیران)٦٩(إیــران النــووي إلــى مجلــس األمــن الــدولي 

حمید رضا آصفي (المتحدث باسم وزارة الخارجیة اإلیرانیة) ،األوربیین من أیـة ضـغوط قـد تـدفعهم 

إلى التخلي عن كل التزاماتهم الدولـیة بشأن ملفهـم النـووي ، فـي إشـارة إلـى تهدیـد االتحـاد األوربـي 

.)٧٠(بإحالة ملـف إیران النووي إلى مجلس األمن الدولي 

، لم یطرأ على  ٢٠٠٥د انتخاب محمود احمدي نجاد رئیسا إلیران  في حزیران /یونیو بع

الموقف اإلیراني أي تغییـر ، وأكـد نجـاد فـي أول تصـریح لـه " حـق الشـعب اإلیرانـي فـي الحصـول 

على التكنولوجیا النوویـة المخصصـة لألغـراض السـلمیة "، داعیـا أوربـا إلـى أن یكـون أداؤهـا قائمـا 

االحتــرام المتبــادل والوفــاء بوعودهــا، مؤكــدا فــي الوقــت ذاتــه علــى أن حكومتــه ســوف علــى أســاس 

.)٧١(تستمر في مواصلة المباحثات النوویة مع االتحاد األوربي 
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موعـــــدا لتقـــــدیم بعـــــض  ٢٠٠٥حـــــدد االتحـــــاد األوربـــــي بـــــدوره شـــــهر تمـــــوز / یولیـــــو عـــــام 

الحساســـة وخاصـــة تلــك التـــي تتعلـــق المقترحــات لـــدفع إیــران نحـــو تمدیـــد وتجمیــد أنشـــطتها النوویــة 

بتخصیب الیورانیوم والخروج من خالل هذه المقترحات باتفاق مع إیران ینتهي بموجبه ملـف إیـران 

، لكـــن إیـــران حـــذرت وعبـــر تصـــریح  وزیـــر خارجیتهـــا كمـــال خـــرازي ، بأنهـــا ســـتراجع )٧٢(النـــووي 

حــات المزمــع تقــدیمها مــن قبــل موقفهــا مــن المحادثــات مــع االتحــاد األوربــي، إذا لــم تتضــمن المقتر 

الــدول الــثالث حــق إیــران فــي تخصــیب الیورانیــوم، وصــرح خــرازي فــي هــذا الصــدد قــائال " إذا لــم 

یتضــمن االقتــراح الجدیــد لــدول االتحــاد األوربــي عملیــة تخصــیب الیورانیــوم ، فإننــا ســنتخذ قــرارات 

والیتـــه) قـــد صـــرح "أن إیـــران وكـــان محمـــد خـــاتمي الـــرئیس اإلیرانـــي (المنتهیـــة )٧٣(جدیـــدة حینئـــذ " 

ستســتأنف قریبــا بعــض النشــاطات النوویــة الحساســة بغــض النظــر عــن المقترحــات التــي ســیقدمها 

.)٧٤(االتحاد األوربي للعدول عن ذلك " 

تقــدمت الــدول األوربیــة الــثالث (بریطانیــا وألمانیــا وفرنســا) فــي الرابــع مــن آب / أغســطس 

كانت بمثابة تطبیق التفاق باریس الذي ابرمه الجانبـان بمجموعة مقترحات إلى إیران ٢٠٠٥عام 

، وتضمنت المقترحات األوربیة النقاط اآلتیة :  ٢٠٠٤في تشرین الثاني / نوفمبر من العام 

االعتـــراف بحـــق إیـــران فـــي امـــتالك تكنولوجیـــا نوویـــة لألغـــراض الســـلمیة وفقـــا لمعاهـــدة حظـــر .١

االنتشار النووي .

وي بشكل مستمر .تزوید إیران بالوقود النو .٢

السماح إلیران القیام بدور إقلیمي اكبر ..٣

تقدیم حوافز تجاریة واقتصادیة إلیران  تتمثل بإقامة تعاون تجاري بین االتحاد األوربي وٕایـران .٤

.)٧٥(ودعم انضمامها لمنظمة التجارة العالمیة

دعم االتحاد األوربي إلخالء منطقة الشرق األوسط من األسلحة النوویة ..٥

قـــدیم إیـــران ضـــمانات موضـــوعیة بعـــدم ســـعیها إلنتـــاج  أســـلحة نوویـــة وان برنامجهـــا النـــووي ت.٦

لألغراض السلمیة .

، )٧٦(، ألنهــا لــم تتضــمن الســماح بتخصــیب الیورانیــوملكــن إیــران رفضــت المقترحــات أعــاله

وتقدمت إلى الدول األوربیة الثالث بمقترحات تضمنت النقاط اآلتیة : 

إیران بتخصیب الیورانیوم .أن تعترف أوربا بحق .١

استمرار إیران بتعلیق أنشطة تخصیب الیورانیوم طواعیة ، والســماح لهـا بإنــتاج الوقـود النـووي .٢

.

أن یقــــدم االتحــــاد األوربــــي ضــــمانات دولیــــة بعــــدم تعــــرض برنامجهــــا الـــــنووي إلــــى أي هجـــــوم .٣

عسكري .

موح به .وضع جدول زمني یتناسب مع أنشطة تخصیب الیورانیوم ضمن المس.٤
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استئناف النشاط النووي في أصفهان وناتانز وتحت إشراف الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ..٥

رفض االتحاد األوربي المقترحات اإلیرانیة، وتسبب اإلصرار و الرفض اإلیرانـي واألوربـي 

المتبــادل لمقترحــات كــل منهمــا فــي تصــاعد األزمــة بینهمــا ، وازدادت بشــكل كبیــر بعــد أن قــررت 

یـــران اســـتئناف بعـــض أنشـــطة تخصـــیب الیورانیـــوم فـــي محطـــة أصـــفهان النوویـــة، بعـــد أن رفعـــت إ

األختــام التــي ســبق وان وضــعها مفتشــو الوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــة، وهــددت بأنهــا ســوف تعمــل 

.)٧٧(على تركیب  أجهزة الطرد المركزي 

اجتمــاع طــارئ لمجلـــس إزاء الموقــف اإلیرانــي األخیــر دعــت الــدول األوربیــة الــثالث إلــى

حكــام الوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــة، الــذي أصــدر بــدوره قــرارا طالــب فیــه إیــران بوقــف العمــل فــي 

مفاعل أصفهان ، وااللتـزام باالتفـاق مـع االتحـاد األوربـي ، وأمهـل  القـرار إیـران حتـى مطلـع شـهر 

إیــران لقــرار الوكالــة، . ولــم تســتجب)٧٨(، إلغــالق محطــة أصــفهان النوویــة ٢٠٠٥أیلــول / ســبتمبر

، أدان ٢٠٠٥ممــا دفــع مجلــس محــافظي الوكالــة إلــى إصــدار قــرار أخــر فــي شــهر أیلــول / ســبتمبر

ظـر االنتشـار النـووي مـن من خالله إیران لعـدم تعاونهـا مـع الوكالـة الدولیـة ، وانتهاكهـا لمعاهـدة ح

خالل قیامها بأنشطة نوویة سریة ال تعلم الوكالـة الدولیـة بهـا ، وهـو مـا یـدعو مسـتقبال إلـى النظـر 

فـي إحالــة الملــف النـووي اإلیرانــي إلــى مجلـس األمــن الــدولي ، وٕامكانیـة فــرض عقوبـــات اقتصادیـــة 

.)٧٩(األمم المتحدة وعسكریة علـى إیران ضمن مواد الفصل السابع ، مـن میثاق هیئة 

شــكل هــذا التطــور تصــعیدا حــادا وأزمــة حقیقیــة بــین الجــانبین ، ممــا دفــع وزیــر الخارجیــة 

البریطاني جاك سترو لتهدئة األجواء من خالل التأكید علـى ضـرورة حسـم الملـف النـووي اإلیرانـي 

.)٨٠(بالطرق الدبلوماسیة

د احمدي نجاد على المصادقة على لم یمنع تصریح سترو من قیام الرئیس اإلیراني محمو 

،  ٢٠٠٥قــرار مجلــس الشــورى اإلیرانــي والصــادر فــي العشــرین مــن تشــرین الثــاني / نــوفمبر عــام 

والذي نص على حق إیران في رفض نظام المراقبـة المشـددة لمنشـآتها النوویـة ، واسـتئناف أنشـطة 

دد القـــرار أیضـــا بإمكانیـــة تخصـــیب الیورانیـــوم ، إذا أحیـــل ملفهـــا النـــووي إلـــى مجلـــس األمـــن ، وهـــ

.)٨١(انسحاب إیران من البروتوكول اإلضافي الذي وقعت علیه في وقت سابق 

وعلـى الـرغم مــن حالـة التصـعید والتــأزم بـین الجــانبین ، فقـد أجـرت الــدول األوربیـة الــثالث 

، فــي ظــل توقعــات بعــدم  ٢٠٠٥وٕایــران جولــة أخــرى مــن المفاوضــات فــي كــانون األول / دیســمبر 

صــل إلـــى نتیجـــة نهائیـــة ، مـــع إصـــرار كـــال الجـــانبین علـــى موقفهمـــا ، وقـــال وصـــرح الخارجیـــة التو 

اإلیراني (منوشهر متقي) قائال " أن المحادثـات بـین الجـانبین یجـب أن تكـون بـال شـروط مسـبقة ، 

وان تضع جدوال زمنیا الستئناف إیران تخصیب الیورانیوم الذي علق بناءا على اتفـاق مـع الثالثـي 

. وبالفعــــل لــــم )٨٢(یـــد محادثــــات لمجــــرد إجـــراء محادثــــات"" وأضــــاف " ال نر  ٢٠٠٣بـــي عــــام األور 

، وهـو مـا دفـع الحكومـة ٢٠٠٥ل مباحثات كانون األول / دیسـمبریتوصل الجانبان إلى اتفاق خال
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إلى رفع األختام عن مجمع ناتانز لألبحاث النوویة التي  ٢٠٠٦اإلیرانیة في كانون الثاني / ینایر 

، وقـــد دفـــع اإلجـــراء اإلیرانـــي األخیـــر ،الوكالـــة و الوكالـــة الدولیـــة للطاقـــة الذریـــةضـــعها مفتشـــقـــام بو 

الدولیـــة إلـــى إحالـــة ملـــف إیـــران النـــووي إلـــى مجلـــس األمـــن الـــدولي فـــي الثـــامن مـــن آذار / مـــارس 

ـــذي أصـــدر بـــدوره قـــرارا فـــي التاســـع والعشـــرین مـــن الشـــهر ذاتـــه )٨٣( ٢٠٠٦ ، أمهـــل ٢٠٠٦، وال

لتعلیــق جمیــع أنشــطة تخصــیب  ٢٠٠٦حتــى الحــادي والثالثــین مــن آب / أغســطس بموجبــه إیــران

.)٨٤(الیورانیوم ، ولم یشر القرار إلى التهدید بفرض عقوبات على إیران 

بالرغم مـن رفـع ملـف إیـران النـووي إلـى مجلـس األمـن ، فـان االتحـاد األوربـي ومـن خـالل 

مرت فــي جهودهــا ، وعرضــت فــي محاولــة جدیــدة فرنســا ، ألمانیــا) اســتالــدول الــثالث (بریطانیــا ،

منها إلقناع  إیران باالستجابة لمطالب الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والتخلي عن أنشطة تخصـیب 

الیورانیــوم ، مشــروع مفاعــل نــووي یعمــل بالمیــاه الخفیفــة مــع مجموعــة مــن الحــوافز األخــرى ومنهــا 

األمن ، وتضـمن مشـروع االتحـاد األوربـي الجدیـد تعلیق مناقشة الملف النووي اإلیراني في مجلس 

البنود اآلتیة : 

تعترف المجموعة الدولیة بحق إیران المشروع في انتاج الطاقة النوویة لغایات سلمیة انسجاما .١

بمــا فــي مــع معاهــدة الحــد مــن االنتشــار النــووي، ودعــم البرنــامج النــووي المــدني اإلیرانــي بقــوة،

لمیــاه الخفیفــة عبــر مشــاریع مشــتركة وٕاقامــة موقــع یتــیح تخـــزین ذلــك بنــاء مفــاعالت جدیــدة با

ـــة الدولیـــة للطاقـــة الذریـــة  احتیـــاطي مـــن الوقـــود النـــووي یكفـــي لخمـــس ســـنوات بمشـــاركة الوكال

وٕاشرافها .

تعلیق مناقشة القضیة اإلیرانیة في مجلس األمن الدولي ..٢

میــة وعالقــة تعــاون حـــول دعــم تنظــیم منتــدى إقلیمــي حكــومي لوضـــع الترتیبــات األمنیــة اإلقلی.٣

مسائل أمنیة مهمة، بما فیها ضمانات حول وحدة األراضي والسیادة السیاسیة .

دعم إنشاء منطقة حرة خالیة من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط ..٤

علــى المــدى البعیــد بــین االتحــاد األوربــي وٕایــران، والتعــاون فــي مجــال إســتراتیجیةإقامــة شــراكة .٥

دنیــة وســحب القیــود المفروضــة علــى شــركات صــنع الطــائرات لتصــدیر طــائرات الطــائرات الم

مدنیة إلى إیران، وتمكین إیران من شراء طائرات حدیثة ألسطولها .

تتعهــــد إیــــران بالتعــــاون التــــام مــــع الوكالــــة الدولیــــة للطاقــــة الذریــــة ، ووقــــف كــــل نشــــاط مــــرتبط .٦

ضــــات الحالیــــة . ومعــــاودة تطبیــــق بالتخصــــیب، وٕاعــــادة المعالجــــة والقیــــام بــــذلك خــــالل المفاو 

البروتوكول اإلضافي (لعملیات التفتیش الموسعة التي تقوم بها الوكالـة الدولیـة للطاقـة الذریـة) 

وتأكید الوكالة الدولیة إن كل المشاكل المطروحة والمسائل الدولیة األخـرى قـد حلـت وأنهـا فـي 

حـاد األوربــي باتخـاذ تـدابیر ضــد وضـع یمكنهـا مـن القــول أن ال نشـاط نوویـًا مخفــي. وهـدد االت

إیران إذا لم تتعاون مع المجتمع الدولي منها:
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تــدابیر تســتهدف البــرامج النوویــة والصــواریخ فــي إیــران وحظــر تصــدیر المعــدات والتكنولوجیــا )١

المتعلقــة بهــذه البــرامج إلــى إیــران، وتعلیــق التعــاون التقنــي مــع الوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــة، 

المساهمة فـي هـذه الصـناعات مـن االسـتثمار، ومنـع اإلیـرانیین مـن أن یدرسـوا ومنع الشركات 

في الخارج في اختصاصات متعلقة بالتطور النووي والصواریخ .

تجمیــد االتصــاالت الثنائیــة ومنــع الشخصــیات وكبــار المســؤولین مــن الحصــول علــى تأشــیرات )٢

السفر .

القریبة منه .تجمید أصول األفراد والمنظمات المرتبطة بالنظام و )٣

حظر على األسلحة المرسلة إلى إیران .)٤

حظر على تصدیر منتجات محددة (منها النفط المكرر ومشتقات نفطیة) .)٥

التوقـــف عـــن دعـــم طلـــب إیـــران لالنضـــمام إلـــى منظمـــة التجـــارة العالمیـــة ومنـــع أي تعـــاون أو )٦

استثمار في إیران في بعض القطاعات .

یرانیة المرتبطة بالبرنامج النووي اإلیراني، وخفـض   حجـم تجمید أصول المؤسسات المالیة اإل)٧

.)٨٥(القروض المقدمة للحكومة اإلیرانیة 

رفضت إیران المقترح األوربي الجدید ، وقال الرئیس اإلیرانـي محمـود احمـدي نجـاد ،  " " 

قـدمت الـدول . كمـا )٨٦(إن الحافز الوحیـد المقبـول إلیـران هـو "تنفیـذ اتفاقیـة عـدم االنتشـار النـووي" 

الدائمــــة العضــــویة فــــي مجلــــس األمــــن وألمانیــــا، مجموعــــة مــــن المقترحــــات والحــــوافز للتعــــاون فــــي 

المجـالین النـووي واالقتصـادي مــع إیـران مقابـل تخلیهــا عـن أنشـطة تخصــیب الیورانیـوم ، لكـن هــذه 

المقترحـــات لـــم تلـــب الطموحـــات اإلیرانیـــة بســـبب نقـــاط الخـــالف حولهـــا وتـــتلخص الحـــوافز ونقـــاط 

الخالف باالتي : 

تتعهـــد الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة بمســـاعدة إیـــران فـــي تطـــویر التكنولوجیـــا النوویـــة اإلیرانیـــة .١

لألغـــراض المدنیـــة مقابـــل وقـــف تخصـــیب الیورانیـــوم ، والجانـــب اإلیرانـــي یقـــول أن العـــرض ال 

حـول یتضمن ضمانات قانونیة أو تنفیذیـة واضـحة أو جـدوال زمنیـا ، كمـا ال یتضـمن تفاصـیل

طریقة استخدام التكنولوجیا النوویة لألغراض السلمیة .

، والخــــالف  ١٩٧٩رفــــع العقوبــــات االقتصــــادیة األمریكیــــة المفروضــــة علــــى إیــــران منــــذ عــــام .٢

اإلیراني بشان هذه النقطة عدم تضمینها جدوال زمنیا أو ضمانات قانونیة .

ات بــین االتحــاد األوربــي وٕایــران، اســتعداد الوالیــات المتحــدة األمریكیــة لالشــتراك فــي المفاوضــ.٣

نقطة الخالف عدم وجود ضمانات تنفیذیة أو تحدید جدول زمني بشأنها .

ودخــل االتحــاد األوربــي وٕایــران بعــدها فــي مباحثــات بشــان هــذه الحــوافز ، وطالبــت إیــران 

األوربیــین بإزالــة الغمــوض فــي النقــاط الــواردة فــي العــرض وصــرح المتحــدث باســم وزارة الخارجیــة 

اإلیرانیة حمید رضا آصفي قائال " إن النقاط الغامضة تظهر أكثـر فـأكثر ، كلمـا تعمـق اإلیرانیـون 
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فـــي درس العـــرض " وأضـــاف " إن النقـــاط الغامضـــة تتعلـــق بمســـائل سیاســـیة واقتصـــادیة وطریقـــة 

وقـد استخدام التكنولوجیا النوویة ألغراض سلمیة " وأكد " ان الرد اإلیراني لن یـأتي دفعـة واحـدة "  

هدد المسؤولون األوربیون إیران بفرض عقوبات علیها عن طریـق مجلـس األمـن، إذا اسـتمرت فـي 

و اإلیرانـــي فـــي فیینـــا فـــي أیلـــول / ســـبتمبر . وقـــد بحـــث الجانبـــان األوربـــي)٨٧(أنشـــطتها النوویـــة 

هــذه الحــوافز، والــرد الــذي قدمتــه إیـــران بشــأنها فــي الثــاني والعشــرین مــن آب / أغســـطس  ٢٠٠٦

والــذي انتقــده المســؤولون األوربیــون بحجــة عــدم الوضــوح، وكانــت الفرصــة األخیــرة بالنســبة  ٢٠٠٦

، عندما اجتمـع  ٢٠٠٦إیران ولتفادي فرض عقوبات دولیة علیها ، في شهر أیلول / سبتمبر  ىإل

خافییر سوالنا الممثل األعلى للسیاسة الخارجیة في االتحاد األوربي ، مع علـي الریجـاني مسـؤول 

لــف النــووي اإلیرانــي فــي العاصــمة النمســاویة (فیینــا)، وكانــت نتیجــة هــذه المباحثــات كســابقاتها الم

، وهـــو مـــا دفـــع الـــدول األوربیـــة الـــثالث فـــي نهایـــة )٨٨(دون التوصـــل إلـــى اتفـــاق یرضـــي الطـــرفین 

المطــاف إلــى صــیاغة مشــروع قــرار لفــرض عقوبــات دولیــة علــى إیــران ، ونتیجــة لمعارضــة روســیا 

للعقوبــات، بســبب مصــالحها فــي إیــران ،فقــد أجریــت بعــض التعــدیالت علیهــا ، وأصــدر االتحادیــة

 ١٧٣٧القــرار رقــم  ٢٠٠٦مجلــس األمــن الــدولي فــي الرابــع والعشــرین مــن كــانون األول/ دیســمبر 

والذي نص على فرض عقوبات اقتصادیة وتجاریة وأخرى مرتبطـة ببرنـامج إیـران النـووي وتضـمن 

القرار ما یأتي : 

إیـران تعلیـق جمیـع أنشـطة تخصـیب الیورانیـوم الحساسـة ،وبطریقـة یمكـن للوكالـة الدولیـة على .١

التحقق منها .

ـــة معـــدات أو .٢ ـــران أو بیعهـــا أو تمویلهـــا مباشـــرة أی ـــع عـــن تســـلیم إی ـــع الـــدول أن تمتن علـــى جمی

ه تجهیزات أو تكنولوجیا یمكن ان تسهم في نشاطات إیران النوویة والبالستیة ، وحدد القرار هذ

ـــوم وٕاعـــادة المعالجـــة والمشـــاریع المرتبطـــة بالمحركـــات العاملـــة  ــــ (تخصـــیب الیورانی األنشـــطة ب

بالمیاه الثقیلة وتطویر صواریخ معدة لحمل رؤوس نوویة) . وحذر القرار إیـران فـي حالـة عـدم 

من الفصل السـابع لمیثـاق األمـم المتحـدة ،  ١٤امتثالها ، بفرض عقوبات إضافیة وفق المادة 

.)٨٩(تنص على فرض عقوبات اقتصادیة فقطوالتي

جـاء الــرد اإلیرانـي علــى القــرار الـدولي عبــر تصـریح محمــود احمــدي نجـاد ، الــذي وصــف 

القرار الدولي بفرض عقوبات علیها ، بأنه " سیاسي وغیر قانوني ویفتقر إلى أساس ودلیل قانوني 

")٩٠(.

ت فـي أنشـطة تخصـیب الیورانیـوم ، لم تستجب إیران لقرار مجلس األمن الدولي ، واسـتمر 

فــي الرابــع والعشــرین مــن آذار/  ١٧٤٧األمــر الــذي دفــع مجلــس األمــن الــدولي إلــى إصــدار القــرار 

، والــذي فــرض عقوبــات إضــافیة علــى إیــران ، ونــص القــرار الجدیــد والــذي فــرض  ٢٠٠٧مــارس  

وتضمن اآلتي :  ١٧٣٧عقوبات أكثر تشددا من القرار رقم 
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راء األسلحة على إیران .فرض حظر بیع وش.١

منع التعامل مع بنك "صباح "والتابع للحكومة اإلیرانیة ..٢

) شخصـــیة وهیئـــة ومنظمـــة أورد مجلـــس األمـــن أســـماءها فـــي القـــرار، ٢٨حظـــر التعامـــل مـــع (.٣

الرتباطها بالحرس الثوري اإلیراني .

األعضاء في هیئة حظر سفر األفراد المرتبطین بالبرنامج النووي اإلیراني ، وان تتحفظ الدول.٤

.)٩١(األمم  المتحدة على تنقالتهم واألخبار عنهم

بــرغم فــرض العقوبــات اإلضــافیة علــى إیــران ، فــان االتحــاد األوربــي لــم یقطــع اتصــاالته 

بالحكومة اإلیرانیة ، وأجرى خافییر سوالنا عددا من اللقـاءات  مـع علـي الریجـاني و سـعید جلیلـي 

لملـف النـووي اإلیرانـي ، لكـن هـذه اللقـاءات لـم تثمـر عـن أي تقـدم الذي خلف الریجـاني فـي إدارة ا

أي منعطف في مسار أزمة الملـف النـووي اإلیرانـي . وبقـت األزمـة  ٢٠٠٧یذكر ، ولم یشهد عام 

. وّصـرح محمـد البرادعـي )٩٢(، واستمر أطـراف األزمـة علـى مـواقفهم  االنوویة اإلیرانیة على حاله

طاقــة الذریــة فــي مناســبات عــدة " إن الوكالــة الدولیــة ال تســتطیع أن تقــدم ، مــدیر الوكالــة الدولیــة لل

التأكیــدات المطلوبــة بخصــوص الطبیعــة الســلمیة للبرنــامج النــووي اإلیرانــي " وأعلــن البرادعــي فــي 

" إن  ٢٠٠٧اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولیة في الثاني والعشرین من تشرین الثاني / نوفمبر 

اء أنشــطتها النوویــة یعنــي أن األمــم  المتحــدة ال تســتطیع أن تكــون علــى ثقــة ســجل إیــران فــي إخفــ

.)٩٣(حیال أنشطة إیران الحالیة " 

، ولـم تشـهد أي انفـراج ، بـل إن الحكومـة  ٢٠٠٨دخلت أزمة الملف النووي اإلیراني عـام 

نـي (البرلمـان) اإلیرانیة ازدادت إصرارا على مواصلة برنامجها النووي ، وهدد مجلس الشورى اإلیرا

باالنسحاب من معاهدة حظر االنتشار النووي إذا لم یتم حل األزمة النوویة اإلیرانیة سلمیا.

وأمــام إصــرار إیــران علــى مواصــلة أنشــطتها النوویــة ، وعــدم تعاونهــا مــع الوكالــة الدولیــة 

ضـــافیة للطاقـــة الذریـــة ، والتزامهـــا بقـــرارات مجلـــس األمـــن الـــدولي ، قـــرر األخیـــر فـــرض عقوبـــات أ

والذي  ٢٠٠٨الصادر في الثالث من آذار / مارس  ١٨٠٣أخرى على إیران ، بموجب القرار رقم 

دعمته بریطانیا وفرنسا ونص على جملة من العقوبات وهي كاآلتي :

حظر التبادل التجاري مع إیران للسلع ذات االستخدام المزدوج العسكري والمدني ..١

شتبه بأنها تحوي على سلع تضمنتها العقوبات .تفتیش الشحنات من وٕالى إیران إذا ا.٢

فــرض رقابــة علــى أنشــطة مصــرفي (ملــي وصــادرات) اإلیــرانیین الشــتباه بارتباطهمــا بالبرنــامج .٣

النووي اإلیراني .

علــى جمیــع الــدول " االلتــزام والحــذر " فیمــا یخــص عقــد اتفاقیــات تجاریــة مــع إیــران ، أو تقــدیم .٤

تمادات وتقدیم الضمانات أو عملیات التامین .أي التزامات بما في ذلك فتح االع
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زیـــادة عـــدد المؤسســـات واألشــــخاص المشـــمولین بتجمیـــد األرصــــدة وحظـــر الســـفر ، لالشــــتباه .٥

بصلتهم بالبرنامج النووي اإلیراني ، حیـث شـمل القـرار الجدیـد اثنتـا عشـرة شـركة وثالثـة عشـر  

.)٩٤(مسؤوال إیرانیا 

لعقوبـــات علـــى إیـــران ، فانـــه أكـــد علـــى أهمیـــة بقـــاء وبـــرغم تشـــدید مجلـــس األمـــن الـــدولي ل

المفاوضات واعتماد الحلول السـلمیة والدبلوماسـیة للملـف النـووي اإلیرانـي ، وهـو مـا دفـع بعـد ذلـك 

الــدول الكبــرى إلــى تكلیــف خــافییر ســوالنا المنســق األعلــى للسیاســة الخارجیــة فــي االتحــاد األوربــي 

.)٩٥(بإجراء مفاوضات جدیدة مع إیران 

) ، والـــذي فـــرض المجموعـــة ١٨٠٣كـــان موقـــف إیـــران مـــن قـــرار مجلـــس األمـــن الـــدولي (

، ن أهمیـة القـرار وعدتـه غیـر قـانوني،إذ قللـت مـا أكثـر تشـددا ممـا سـبقاألخیرة من العقوبات علیهـ

حیــث أكــد الــرئیس اإلیرانــي محمــود احمــدي نجــاد ، إن إیــران ماضــیة قــدما فــي برنامجهــا النــووي ، 

وض مع االتحاد األوربي ، وأكد علـى حصـر مسـألة النقـاش بشـان الملـف النـووي وأعلن وقف التفا

ـــن تعـــود إلـــى  ـــران ل ـــى أّن إی ـــة للطاقـــة الذریـــة فقـــط ، وشـــدد عل ـــة الدولی ـــین بـــالده والوكال اإلیرانـــي ب

الذي أكد  التفاوض مع االتحاد األوربي. لكن الرد اإلیراني قوبل برفض من قبل االتحاد األوربي ،

دم تعاون إیران مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بشكل تام ، لكن ذلـك لـم یـثن إیـران مجددا على ع

أن إصـرار إیـران  و. وعلـى مـا یبـد)٩٦(عن قرارها بعدم العودة إلى المفاوضات مع االتحاد األوربي 

علــى االســتمرار فــي برنامجهــا النــووي وســعیها المــتالك الطاقــة النوویــة ، وعــدم اكتراثهــا للعقوبــات

الدولیة ، نابع من قناعاتها بان هذه العقوبات ستتالشى تدریجیا مع مرور الزمن ، كما هـو الحـال 

بالنســـــبة للعقوبـــــات التـــــي فرضـــــت علـــــى الهنـــــد والباكســـــتان بعـــــد أجـــــراء تفجیراتهمـــــا النوویـــــة عـــــام 

والتــي اســتمرت ألكثــر . وبقــرار إیــران النهــائي بوقــف المفاوضــات مــع االتحــاد األوربــي،)٩٧(١٩٩٨

مــن أربعــة ســنوات، انتهــى دور االتحــاد مــن دون أن تحقــق هــذه المفاوضــات أي نجــاح فــي حســم 

الملف النووي اإلیراني ، بل أن بعـض المصـادر أشـارت إلـى أن برنـامج إیـران النـووي تطـور أكثـر 

)،مـن خـالل زیـادة ٢٠٠٧-٢٠٠٦خالل فترة المفاوضات مع االتحاد األوربي والسیما بین عامي (

. وأصـــبح الملـــف )٩٨(الطـــرد المركـــزي التـــي تســـتخدم فـــي عملیـــة تخصـــیب الیورانیـــومتركیـــب أجهـــزة

النووي اإلیراني محصورا بعد ذلك بین إیران والوكالة الدولیة للطاقـة الذریـة والـدول الخمـس الكبـرى 

الدائمـة العضـویة فـي مجلـس األمـن زائـدا ألمانیـا ، والتـي عرضـت مـؤخرا علـى إیـران مجموعـة مــن 

مجـاالت الطاقـة والتجـارة واالسـتثمار واألمـن اإلقلیمـي ، مقابـل وقـف أنشـطة تخصـیب الحوافز فـي 

. والزالــت  )٩٩(الیورانیــوم ، لكــن إیــران رفضــت العــرض ألنــه لــم یتضــمن حقهــا بتخصــیب الیورانیــوم 

أزمة ملف إیران النووي عالقة ولم تحسم لحد كتابة هذه السطور .

:خالصة
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، عنـــدما كشـــفت  ٢٠٠٢لـــى الســـاحة الدولیـــة منـــذ عـــام بـــرزت أزمـــة ملـــف إیـــران النـــووي ع

منظمة مجاهدي خلق اإلیرانیة المعارضة عن وجود مفـاعالت نوویـة سـریة فـي إیـران ، لـم تكشـف 

عنهـــا الحكومـــة اإلیرانیـــة للوكالـــة الدولیـــة للطاقـــة الذریـــة .ومنـــذ ذلـــك الوقـــت اخـــذ هـــذا الملـــف یتـــأزم 

متحــدة األمریكیــة بإحالــة الملــف إلــى مجلــس األمــن تــدریجیا ، حتــى وصــل مرحلــة تهدیــد الوالیــات ال

الــدولي وفــرض عقوبــات دولیــة علــى إیــران لرفضــها إیقــاف أنشــطة تخصــیب الیورانیــوم ، وٕازاء هــذا 

التصــعید وتالفیــا لحــدوث أي مواجهــة عســكریة مــع إیــران تبنــى االتحــاد األوربــي ومــن خــالل ثالثــة 

یـــام بـــإجراء مفاوضـــات مـــع إیـــران فـــي محاولـــة ) القابریطانیـــا وفرنســـا و ألمانیـــ(دول مـــن أعضـــاءه 

إلقناعهـــا بـــالتخلي عـــن أنشـــطة تخصـــیب الیورانیـــوم ، وبـــدأت المســـاعي األوربیـــة منـــذ نهایـــة عـــام 

إلــى اتفــاق تعهــدت فیــه الــدول  ٢٠٠٤، وتوصــلت مــع إیــران فــي تشــرین الثــاني / نــوفمبر  ٢٠٠٣

إیـران عـن أنشـطة تخصـیب الیورانیـوم األوربیة بتقدیم حوافز تجاریة واقتصادیة وتقنیة مقابل تخلـي 

، وقــد أعلنــت إیــران بموجــب هــذا االتفــاق تعلیقهــا أنشــطة تخصــیب الیورانیــوم بصــورة وقتیــة ، أثنــاء 

فترة المفاوضات فقط .

اإلیرانیـة ألكثـر مـن أربـع سـنوات ، تقـدمت خاللهـا الـدول –استمرت المفاوضات األوربیـة 

لـــى إیـــران التـــي رفضـــت بـــدورها تلـــك الحـــوافز ألنهـــا لـــم األوربیـــة بالعدیـــد مـــن العـــروض والحـــوافز إ

تتضــمن الســماح إلیــران القیــام بأنشـــطة تخصــیب الیورانیــوم ، وهــو مـــا دفــع الجانــب اإلیرانــي إلـــى 

استئناف أنشطة تخصیب الیورانیوم ، وبالمقابل قیام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة برفع ملـف إیـران 

، والذي أصدر بدوره عدد من  ٢٠٠٦آذار / مارس من عام النووي إلى مجلس األمن الدولي في 

القرارات طالب فیها إیران بوقـف أنشـطة تخصـیب الیورانیـوم ، والتعـاون مـع الوكالـة الدولیـة للطاقـة 

الذریة ، لكن إیران لم تستجب لقـرارات مجلـس األمـن الـدولي ، األمـر الـذي دفـع مجلـس األمـن فـي 

 – ١٨٠٣(،  )٢٠٠٧ – ١٧٤٧، ( )٢٠٠٦- ١٧٣٧(ارات نهایــة المطــاف إلــى إصــدار ثالثــة قــر 

، فرض بموجبها عقوبات دولیة علـى برنـامج إیـران النـووي وكـل مـا یتعلـق بـه ، وقـد دفـع  )٢٠٠٨

القـــرار الثالـــث إیـــران إلـــى إعـــالن إنهـــاء مفاوضـــاتها مـــع االتحـــاد األوربـــي ، وحصـــرها مـــع الوكالـــة 

اوضــات لكــن ملــف إیــران النــووي لــم ینتــه لحــد كتابــة الدولیــة للطاقــة الذریــة ، ورغــم انتهــاء هــذه المف

هذه السطور، والخیارات الدولیة في التعامل مع هذا الملف مستقبال مفتوحة علـى كـل االحتمـاالت 

.
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ھھوامشالبحث ومصادر 
محمد وصفي أبو مغلي ، ((حقیقة القدرات النوویـة اإلیرانیـة)) ، مجلـة الخلـیج العربـي (مركـز دراسـات الخلـیج  )١(

  . ٣٩، ص  ١٩٨٥، السنة  ٤-٣العربي ، جامعة البصرة) ، العدد 

عبـد الحلـیم ، ((خریطـة القـوى النوویـة فـي الشـرق األوسـط فـي أوائـل القـرن الحـادي والعشـرین : حقائقهـا احمد )٢(

،  ٢٧١واحتمــاالت تطورهـــا)) ، مجلــة المســـتقبل العربـــي (مركــز دراســـات الوحـــدة العربیــة ، بیـــروت) ، العـــدد 

 . ١٣١، ص  ٢٠٠١السنة 

ره علــى منطقــة الشــرق األوســط ، (األوائــل للنشــر والتوزیــع ، ریــاض الــراوي ، البرنــامج النــووي اإلیرانــي وأثــ   )٣(

  ؛ ١١٤) ، ص ٢٠٠٦سوریا ، 

(Nuclear Program Of Iran) , :www.er. Wikipedia.org./wiki/Nuclear_program _of Iran

كیــة بعــد ان وافقــت علیهــا الوالیــات المتحــدة األمری ١٩٦٨أقــرت معاهــدة حظــر انتشــار األســلحة النوویــة عــام  )٤(

واالتحــاد الســوفیتي وبریطانیــا . للتفاصــیل حــول بنــود المعاهــدة والــدول التــي وقعــت علیهــا انظــر : ك . ســوبر 

بغداد -أهماینام ، أساطیر وحقائق نوویة ، ترجمة جالل عبد القادر السامرائي ،(دار الشؤون الثقافیة العامة 

. ٣٥٢ – ٣٣٩) ، ص ص ١٩٨٧ -

مــن قبــل الوالیــات المتحــدة  األمریكیــة وبریطانیــا  ١٩٥٦لمتحــدة  ، تأسســت عــام إحــدى منظمــات هیئــة األمــم ا )٥(

وفرنسا ومجموعة اخـرى مـن الـدول ،وقـد اجتمـع منـدوبو ثمانیـة عشـر دولـة  فـي العاصـمة األمریكیـة واشـنطن 

 ١٩٥٧مادة)  ، واعتـرف رسـمیا بهـا منـذ عـام  ٢٣ووضعوا مسودة النظام األساسي للمنظمة ، والمّكون (من 

، التطـــور ، برنـــامج النـــووي اإلیرانـــي : النشـــأة. محمـــد ســـالم الكـــواز ،((الومقرهـــا العاصـــمة النمســـاویة فیینـــا،

، الســـنة دراســـات اإلقلیمیـــة ، جامعـــة الموصـــلالـــدوافع)) ، بحـــث غیـــر منشـــور محفـــوظ فـــي أرشـــیف مركـــز ال

. ٢، ص ٢٠٠٦

ـــة : المنظـــور ا )٦( ـــة اإلیرانی ـــدرات النووی ـــة تمـــیم هـــاني خـــالف ، ((الق ـــة السیاســـة الدولی ـــدولي واإلقلیمـــي)) ، مجل ل

؛ ١٥١، ص  ٢٠٠٠، السنة  ١٤٢(مؤسسة األهرام ، القاهرة) ، العدد 

(Nuclear Program Of Iran),Op.Cit

. ٢الكواز، المصدر السابق ، ص  )٧(

؛ فهــد مزبــان خــزار الخــزار وحیــدر عبــد الواحــد ناصــر ، ((األزمــة  ١٣١د الحلــیم ، المصــدر الســابق ،ص عبــ )٨(

الـدوافع والـدالالت االسـتراتیجیة)) ، مجلـة دراسـات إیرانیـة ، (مركـز الدراسـات –التطـورات –النوویة اإلیرانیة 

. ١٣٦، ص  ٢٠٠٦، السنة  ٦-٥اإلیرانیة ، جامعة البصرة) ، العدد 

. ١٥١خالف ، المصدر السابق ، ص  )٩(

. ١٣١عبد الحلیم ، المصدر السابق ،ص  )١٠(

 . ٤١أبو مغلي ، المصدر السابق ، ص )١١(

. ٤١المصدر نفسه ، ص )١٢(

. ٤٦المصدر نفسه ، ص )١٣(

دار ابـن ) ، (١٠إبراهیم خلیل العـالف ، القـدرات النوویـة فــي الشـرق األوسـط ، سلسـلة شــؤون إقلیمیـة رقـم ( )١٤(

/  ٦/  ١٩؛ صحـــیفة الزمـــان (لنــدن) ،    ٣٢) ، ص ٢٠٠٦األثیــر للطباعــة والنشــر ، جامعــة الموصــل ، 

) . أشار الراوي في كتابه البرنامج النووي اإلیراني، إلـى أن تعلــیق إیـران لنشـاطاتها الــنوویة بعـد عـام ٢٠٠٤

یعو إلى األسباب التالیة : ١٩٧٩
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  ج

فـي الوقـت كمال العـمل في مفاعالت بوشهر ، د على تحـمل التكالیـف المالیة العالیة إل. عدم قدرة النـظام الجدی ١

الذي رفض فیه الحصول على المساعدات الضروریة من الخارج .

. هروب اغلب الخبراء النوویین اإلیرانیین بعد قیام الثورة اإلیرانیة إلى الخارج.٢

تحدة األمریكیة وألمانیا التعاون مع النظام اإلیراني الجدید .. رفض الدول الغربیة و السیما الوالیات الم٣

لتجهیزهــا نــاء المــــشاریع النوویــة أو الســعي . لــم تكــن لــدى الحكومــة اإلیرانیــة الجدیــدة اتجــاه نحــو إعطــاء أهمیــة لب٤

. ١٢٢بالمواد الالزمة لها . الراوي ، المصدر السابق ، ص 

أشـــارت بعـــض المصـــادر إلـــى أن الحكومـــة اإلیرانیـــة الجدیـــدة التـــي  .  ٧الكـــواز ، المصـــدر الســـابق ، ص  )١٥(

جاءت بعد سقوط نظام الشاه ، لم توقف النشاطات النوویة بشكل كامل ، بدلیل استمرار العمل فـي المفاعـل 

فنیــا فــي محطــة بوشــهر  ٣٠٠خبیــرا نوویــا و ١٣فــي كلیــة أمیــر آبــاد التكنولوجیــة ، واســتمرار عمــل أكثــر مــن 

مسـؤوال  عـن إدارة البرنـامج النـووي اإلیرانـي . الـراوي ، المصـدر  ١٩٨١ین آیة اهللا بهشـتي عـام النوویة وتعی

. ١٢١- ١١٩السابق ص ص 

. للتفاصیل حول اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة اإلیرانیـة الجدیـدة  ٤٧أبو مغلي ، المصدر السابق ، ص )١٦(

.١١٩-١١٨راوي، المصدر السابق، ص ص یة والشركات العاملة.انظر التجاه مفاعالتها النوو 

 . ١٣٧-١٣٦؛ الخزار وناصر ، المصدر السابق ، ص ص  ٧الكواز ، المصدر السابق ، ص  )١٧(

. ١٣٢عبد الحلیم ، المصدر السابق ،ص  )١٨(

. ١٢٥الراوي ، المصدر السابق ، ص  )١٩(

. ١٣٢عبد الحلیم ، المصدر السابق ،ص  )٢٠(

. ١٣٢ المصدر نفسه ، ص )٢١(

. ٣٢؛ العالف ، المصدر السابق ، ص  ١٥١خالف ، المصدر السابق ، ص   )٢٢(

. ١٥١؛ خالف ، المصدر السابق ، ص  ١٣٣عبد الحلیم ، المصدر السابق ،ص  )٢٣(

. للتفاصــیل حــول التعــاون ١٥١؛ خــالف ، المصــدر الســابق ، ص  ٣٢العــالف ، المصــدر الســابق ، ص  )٢٤(

١١ - ١٠صیني انظر الكواز ، المصدر السابق ، ص ص ال –النووي اإلیراني 

. ١٣٢الراوي ، المصدر السابق ، ص   )٢٥(

 - ١٣٢الروســي، انظـــر الــراوي ، المصـــدر الســـابق ، ص ص –للتفاصــیل حـــول التعــاون النـــووي اإلیرانـــي )٢٦(

  .١٢ ٨؛ الخزار وناصر ، المصدر السابق ، ص ١٣-١١؛ الكواز ، المصدر السابق ، ص ص  ١٣٥

.٢٠٠٤/ ٩/  ١٩؛ صحیفة الزمان ،  ١٣٣عبد الحلیم ، المصدر السابق ،ص  )٢٧(

. ١٥٣خالف ، المصدر السابق ، ص  )٢٨(

. ١٣٣عبد الحلیم ، المصدر السابق ،ص  )٢٩(

. ١٥٣؛ خالف ، المصدر السابق ، ص  ٣٧ - ٣٦العالف ، المصدر السابق ، ص ص  )٣٠(

ـــة  )٣١( ـــة.  منظمـــة مجاهـــدي خلـــق اإلیرانی ـــر وأنشـــط حركـــة معارضـــة إیرانی ـــي) هـــي أكب (مجاهـــدي الشـــعب اإلیران

علـى أیـدي مثقفـین إیـرانیین أكـادیمیین بهـدف إسـقاط نظـام الشـاه. وبعـد ســقوط  ١٩٦٥تأسسـت المنظمـة عـام 

والتـي أدت منظمـة مجاهـدي خلـق دوًرا كبیـًرا  ١٩٧٩نظام الشاه نتیجة الثورة بقیادة آیة اهللا الخمیني في عام 

تصــارها بعــد أن أعــدم نظــام الشــاه مؤسســیها وعــدًدا كبیــًرا مــن أعضــاء قیادتهــا، ظهــرت خالفــات بینهــا فــي ان

وبین نظام الحكم اإلیراني الجدید وصلت بعد عـامین ونصـف العـام مـن الثـورة إلـى حـد التقاتـل بـین الجـانبین 

الموقع:للمزید من التفاصیل انظر : (منظمة مجاهدي خلق) على في صراع محتدم ومستمر . 
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www.ar.Wikipedia.org./wiki

یران ،ترجمـة دار العلـم للمالیـین، كینیث آر . تیرمان ، العد العكسي لألزمة : المواجهة النوویة المقبلة مع إ )٣٢(

  ؛٢٨٦- ٢٨٥) ، ص ص٢٠٠٦(دار العلم  للمالیین ، بیروت ، 

Robert J. Einhorn ((A Transatlantic Strategy on Iran s Nuclear program)) , Autumn -
2004 , : www. twq . com /04 autumn / docs / einhorn .pdf .

  ؛ ١٩٠، ص الراوي ، المصدر السابق )٣٣(

(Nuclear Weapons Developments 2002 -2006) ,:www. Global Security-.org
/wmd/world/iran/nuke.htm

  . ٢٨٥تیرمان ،  المصدر السابق ، ص  )٣٤(

 . ٢٨٧المصدر نفسه ، ص  )٣٥(

.س ١٩١الراوي ، المصدر السابق ، ص  )٣٦(

 . ٢٨٨تیرمان ،  المصدر السابق ، ص  )٣٧(

. ١٩١الراوي ، المصدر السابق ، ص  )٣٨(

؛ محمـد سـالم احمـد الكـواز ، الوالیـات المتحـدة األمریكیـة والبرنـامج  ٢٩٠تیرمان ،  المصدر السـابق ، ص  )٣٩(

) ،(دار ابــن األثیــر للطباعــة والنشــر ، جامعــة   الموصــل ، ٦النــووي اإلیرانــي ، سلســلة شــؤون إقلیمیــة رقــم (

.٥٦)،ص ٢٠٠٦

  .٥٧؛ الكواز، الوالیات المتحدة األمریكیة ، ص  ١٩٣المصدر السابق ، ص الراوي ، )٤٠(

. ٢٩٠تیرمان ،  المصدر السابق ، ص  )٤١(

. ١٩٣الراوي ، المصدر السابق ، ص  )٤٢(

  ؛١٩٣المصدر نفسه ، ص  )٤٣(

Landau And Ephraim Asculai, ((Iran s Nuclear program and Negotiations with the Eu
-3)) November 2005 :www. tau . ac .il / jcss / sa /v8 n3 p3 an –html

  . ٢٩١تیرمان ، المصدر السابق ، ص  )٤٤(

إلـى  عـدد  ٢٠٠٣/ نوفـمبريأشار تقریرالبرادعي الثالث والذي رفعه إلــى مجلس الوكالة في تشرین الثان )٤٥(

نیة والتي سجلت فـي غیر صالح إیـران . للتفاصـیل انظـر : من الحاالت ضمن النشاطات النوویة اإلیرا

. ١٩٤الراوي ، المصدر السابق ، ص 

Nuclear؛  ١٩٦المصدر نفسه ، ص  )٤٦( Program Of Iran),Op.Cit(

  ؛  ١٩٩المصدر نفسه ، ص  )٤٧(

John Wolf stall, ((Understanding Iran's Nuclear maneuvers)) , January 12-2006 :
www. csis.org/media/csis/pubs/060112_ wolf stall hat . pdf

)٤٨( Robert J. Einhorn. Op. Cit .

أوراق  إثمار كاظم العبیـدي ، األزمـة النوویـة اإلیرانیـة بـین الضـربة األمریكیـة والدبلوماسـیة األوربیـة ، سلسـلة )٤٩(

، المصـدر ؛  الـراوي ١٨ص    ٢٠٠٦، السـنة  ١٥١،(مركز الدراسات الدولیة، جامعة بغـداد)، العـدد دولیة

.  ٢٣٣،ص ١٩٣السابق ، ص 

ـــیة  ، (مركــز  )٥٠( علــي محمــد حســین العــامري ، أزمـــة إیــران النوویــة بــین التصــعید والتهدئــة ، سلســلة أوراق دول

؛ الــراوي ، المصـدر الســـابق ،  ١٤، ص   ٢٠٠٧، الســـنة  ١٥٥الدراسـات الدولیـة ، جامعــة بغـداد) ،العـدد 

.٥٨ة األمریكیة، ص ؛ الكواز، الوالیات المتحد٢٣٣، ص  ١٩٣ص 
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. ٢٠٠٤/ ٢/ ١صحیفة الشرق األوسط (لندن) ،  )٥١(

. ٢٠٠٤/  ٦/  ١٠صحیفة الزمان (لندن) ،  )٥٢(

. ٢٠٠٤/  ٩/  ١٩؛  ٢٠٠٤/  ٦/  ٢٨صحیفة الزمان ،  )٥٣(

. ٢٠٠٤/ ٩/  ٧صحیفة التآخي (بغداد) ،  )٥٤(

. ٢٠٠٤/ ٩/ ٨صحیفة الزمان ،  )٥٥(

. ٢٠٠٤/ ٩/ ١٤اد) ، صحیفة الرأي (بغد )٥٦(

جاءت المبادرة األوربیة بعد اتفاق تم بین االتحاد األوربي والوالیات المتحدة األمریكیـة فـي تشـرین   األول /  )٥٧(

، وتضمن االجتماع الذي ضم الدول الصناعیة الثمانیة :  ٢٠٠٤نوفمبر

. تعاون االتحاد األوربي مع إیران في مكافحتها لتهریب المخدرات .١

. أن تقوم إیران بتعلیق كافة أنشطة تخصیب الیورانیوم ولمدة غیر محددة .٢

. إذا علقـت إیــران أنشــطة تخصـیب الیورانیــوم ، فــان االتحــاد األوربـي علــى اســتعداد إلجـراء مفاوضــات مــع إیــران ٣

بشان التعاون التجاري .

یة .. استعداد االتحاد األوربي دعم انضمام إیران لمنظمة التجارة العالم٤

. ســیتعاون االتحــاد األوربــي مــع إیــران فــي إطــار مكافحــة " اإلرهــاب " وســتبقى منظمــة مجاهــدي خلــق فــي نظــر ٥

األوربیین " منظمة إرهابیة " والعمل من أجل القضاء على عناصرها .

لدراســات فرقــد داؤود ســلمان ، المبــادرة األوربیــة لحــل األزمــة النوویــة اإلیرانیــة ، نشــرة شــؤون إیرانیــة (مركــز ا

؛ الــراوي ، المصــدر الســابق ، ص  ٢، ص  ٢٠٠٥، كــانون الثــاني  ٤اإلیرانیــة ، جامعــة البصــرة) ، العــدد 

٢٣٨ .

، هــل ســتكون بدایــة النهایــة لألزمــة ؟، العصــا والجــزرة أو صــفقة الفرصــة األخیــرة. لواحــد ناصــرحیــدر عبــد ا )٥٨(

،  ٢٠٠٥، كـانون الثـاني / ینـایر  ٤بصرة) ، العـدد نشرة شؤون إیرانیة (مركز الدراسات اإلیرانیة ، جامعة ال

. ٢٠٠٤/  ١٠/  ٢٤؛ صحیفة الصباح (بغداد) ،  ٣ص 

. ٢٠٠٤/  ١٢/  ١٦صحیفة الزمان ،  )٥٩(

.١١/٢٠٠٤/ ٦صحیفة الشرق األوسط ،  )٦٠(

. ٢٣٥؛ الراوي ، المصدر السابق ، ص  ٢٠٠٥/  ٣/ ٢٦صحیفة التآخي ،  )٦١(

. ٢٣٧-٢٣٦السابق ، ص ص الراوي ، المصدر  )٦٢(

. ٣٩العالف ، المصدر السابق ، ص  )٦٣(

. ٢٠٠٤/  ١٢/ ١صحیفة الشرق األوسط ،  )٦٤(

. ٢٠٠٥/  ٣/ ٢٦صحیفة التآخي ،  )٦٥(

. ٢٠٠٥/ ٣/ ٥صحیفة الزمان ،  )٦٦(

. ٢٠٠٥/ ٣/ ٧صحیفة الزمان ،  )٦٧(

 . ٢٠٠٥/  ٥/  ١٦صحیفة الصباح ،  )٦٨(

.نفسهالمصدر  )٦٩(

. ٢٠٠٥/ ٣/ ٢٣صحیفة الزمان ،  )٧٠(

. ٤١العالف ، المصدر السابق ، ص  )٧١(

. ٢٠٠٥/ ٦/  ٢٨صحیفة الشرق األوسط ،  )٧٢(
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. ٢٠٠٥/ ٧/ ١٨صحیفة الزمان ،  )٧٣(

. ٢٠٠٥/ ٧/ ٢٦صحیفة الزمان ،  )٧٤(

همتهـا األساسـیة هـي ضـمان هي منظمة عالمیة مقرها مدینـة  جنیـف فـي سویسـرا، ممنظمة التجارة العالمیة )٧٥(

انسیاب التجارة بأكبر قدر من  السالسة والیسر والحریة و هي المنظمة العالمیة الوحیدة المختصـة بـالقوانین 

أنشــئت عضــو مــن دول العــالم ١٥٢الدولیــة المعنیــة بالتجــارة مــا بــین األمــم. تضــم منظمــة التجــارة العالمیــة 

واحــدة مــن أصــغر المنظمـات العالمیــة عمــرًا حیــث أن منظمــة . وهــي ١٩٩٥منظمـة التجــارة العالمیــة فــي عـام

التجـــارة العالمیـــة هـــي خلیفـــة االتفاقیـــة العامـــة للتعریفـــات والتجـــارة (الجـــات)والتي أنشـــئت فـــي أعقـــاب الحـــرب 

العالمیة الثانیة، وبالرغم مـن أن منظمـة التجـارة العالمیـة مازالـت حدیثـة فـإن النظـام التجـاري متعـدد األطـراف 

ar.wikipedia.org/wikiوضعه في األصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عامـًا.الذي تم 

  ؛  ١٩الربیعي ، المصدر السابق ، ص  )٧٦(

Muhammad Sahimi , ((Iran Nuclear program , The European unions proposal , Iran
Defiance , and the Emerging Crisis)), 9-9-2005. www. payvand .com /news
/05/sep/1070 . html-60k.

؛ ٢٠٠٥/ ٨/ ٨؛ صحیفة الزمان ،   ١٥العامري ، المصدر السابق ، ص  )٧٧(

Muhammad Sahimi , Op.Cit .

  ؛  ٢٠٠٥/ ٨/  ١٤صحیفة الشرق األوسط ،  )٧٨(

(Nuclear Weapons Developments 2002-2006) , Op .Cit .

  ؛ ١٥العامري ، المصدر السابق ، ص  )٧٩(

(USA-Europe Statement onIran),:www.brookings.edu/fp/cuse/Iran_Statement . pdf

  . ١٥العامري ، المصدر السابق، ص  )٨٠(

.٢٠٠٥/  ١٢/  ١٨صحیفة الصباح ،  )٨١(

  . ٢٠٠٥/ ١٢/  ٢٢؛  ٢٠٠٥/ ١٢/  ٢١صحیفة الشرق األوسط ،  )٨٢(

  ؛ ٢٠٠٦/ ٣/  ٣٠صحیفة الزمان ،  )٨٣(

Sharon Squassoni,((Iran Nuclear program : Recent Developments)) , September – 6-
2006 , www. fas . org /sgp/ crs / nuke / Rs 21592 . pdf .

Ibid؛                                                                 ٢٠٠٦/  ٨/٤صحیفة التآخي ،  )٨٤(

Ibid؛     ٢٠٠٦/ ٥/  ٢١صحیفة الزمان ،  )٨٥(

. ٢٠٠٦/ ٥/  ٢٥صحیفة الشرق األوسط ،  )٨٦(

. ٢٠٠٦/ ٧/  ٢٢صحیفة الشرق األوسط ،  )٨٧(

. ٢٠٠٦/  ١٢/٩؛ صحیفة التآخي ،  ٢٠٠٦/ ٩/  ١١صحیفة الزمان ،  )٨٨(

Nuclear( ؛٢٠٠٦/ ١٢/ ٢٦؛  ٢٠٠٦/ ١٢ / ٢٣صحیفة الزمان ،  )٨٩( Weapons Developments(

  ؛ ٢٠٠٦/ ١/  ١١حیفة الزمان ، ص )٩٠(

Philip H. Gordon ((America , Europe , And the Nuclear challenge from Iran)) , Jun
17-18-2007 : www. gmfus .org / doc / Gordon Philip _Us Iran . pdf .

على شبكة المعلومات الدولیة (االنترنت)  ٢٠٠٧ / ١٢/  ٤(إیران والمسألة النوویة) ، مقالة منشورة بتاریخ  )٩١(

WWW.BBCعلى الموقع :  ARABIC.COM
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علـى  ٢٠٠٧/ ١٢/  ٢٣... قطـار بـال كـوابح) : مقالـة منشـورة بتـاریخ  ٢٠٠٧(الملف النـووي اإلیرانـي فـي  )٩٢(

.WWWعلى الموقع : شبكة المعلومات الدولیة (االنترنت) BBC ARABIC .COM

المصدر نفسه . )٩٣(

(مجلس األمن الدولي یقر مجموعة ثالثة من العقوبـات علـى إیـران) (نشـرة واشـنطن) ، مقالـة منشـورة بتـاریخ  )٩٤(

فـــي شـــبكة المعلومـــات الدولیـــة (االنترنـــت) علـــى موقـــع مكتـــب األعـــالم الخـــارجي فـــي وزارة  ٢٠٠٨/  ٣/  ٤

.WWW.USINFOریكیة الخارجیة األم STATE .GOV . COM.

، في شبكة المعلومات الدولیة  ٢٠٠٨/  ٣/  ٤(مجلس األمن یشدد العقوبات على إیران) ، مقالة منشورة بتاریخ 

WWW.BBC(االنترنت) على الموقع :   ARABIC .COM

المصدر نفسه . لقد انعكست العقوبات الدولیـة بشـكل مباشـر علـى المجتمـع اإلیرانـي ، وأثـرت سـلبیا علیـه .  )٩٥(

للمزید من المعلومات حول أثار هذه العقوبات على إیران انظر :

(Frequently Asked Questions on Iran Nuclear program) August 30 - 2007 in
:www.aipac.org/publicions/AIPAC Analyses FAQs Iran Nuke 8-30-2007.pdf

فـي  ٢٠٠٨/  ٣/  ١٣) بشان البرنامج النووي اإلیراني ، مقالة منشورة بتاریخ ١٨٠٣(قراءة تحلیلیة للقرار ( )٩٦(

شبكة المعلومات الدولیة (االنترنت) على الموقع :

WWW.AKHBAR ALKHALEEJ . COM .

)٩٧(Robert J. Einhorn Op.Cit

 ٢٠٠٥طــرد بعــد عــام مـــن أجهــزة هللمزیــد مــن التفاصــیل حـــول تطــور برنــامج إیــران النــووي ومــدى مــا ركبتــ )٩٨(

انظر:

David Albright ((Iran s Nuclear program : status and uncertainties)) March
15-2007:www.isis-online .org /publications/iran/Albright Testimony 15 March 2007

، فــي  ٢٠٠٨/  ٥/ ٤نشــورة بتــاریخ (الــدول الكبــرى تشــترط علــى إیــران وقــف تخصــیب الیورانیــوم)، مقالــة م )٩٩(

شبكة المعلومات الدولیة (االنترنت) على الموقع : 

WWW. AHRAM . org . ed / INDEX .asp ? cur FN = woral3 , Htm&D/D = 9572 .
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خارطة تبّین المواقع النوویة اإلیرانیة الرئیسة

الموقع        عننقال من شبكة المعلومات الدولیة 

news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_stm – k


