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Résumé : 
 L’Iran se trouve au centre des 
conflits du Moyen-Orient et des intérêts 
géostratégiques internationaux. Dans ce 
contexte,  L’Iran a l’ambition de se 
doter de la capacité nucléaire pour 
affirmer son indépendance nationale et 
son leadership régional. Donc, 
l’obtention du nucléaire apparaît comme 
prioritaire  pour le régime iranien. De ce 
fait, la crédibilité de l’UE se trouve en 
jeu et elle doit démontrer que la 
démarche de négociation est plus 
efficace que la politique américaine basé 
sur la confrontation militaire.  
 
 
 

  : ملخص
إیران في منطقة جد حیویة  تتموقع  

للمصالح الغربیة في حین أن إیران تتمسك 
بحقها في امتالك الطاقة النوویة كجزء من 
إستراتیجیتها للحفاظ على استقاللها الوطني 

وبسبب تمسكها . ودورها اإلقلیمي في المنطقة
بالخیار النووي وجدت نفسها أمام خیارات صعبة 

. ضاغطة لتخطي األزمة في ظل ظروف دولیة
ومن خالل هذه الدراسة ستتم محاولة تحلیل 
عناصر األزمة والكیفیة التي أدیرت بها من 

إیران، : جانب األطراف األساسیة، وهم 
والوالیات المتحدة، واالتحاد األوروبي؛ علما أن 
االتحاد األوروبي حرص على تفعیل العملیة 
التفاوضیة لحل األزمة بدال من سیاسة المواجهة 

كریة التي تلوح باستخدامها الوالیات العس
  .المتحدة
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  :مقدمة

القض            بحيثتمثل الثورة، داف وأ قيم ن لإليراني سبة بال يرانية ة النوو عالتأكيدية

و ستقالل القوميةالسيا إيران مصا تحقيق ع منومثلت. العمل إيران ع املفروضة رب ا

بداية العرا النظام سالميةحيقبل ة ور م ا مقار ،اة عديل س الرئ ملسألةالعامل إيران ة

القومي  . من

ماك ل ل تجاوز ع كذلك عملت ال ما قبل من يمنة أو للغ تبعية اغو ل ون ي ألن س بل ؛

السياسيةدور و املعادالت ةقليمية ور م ا نظام ع املفروضة العزلة من الرغم ع الدولية

عقود ثالثة منذ   .سالمية

تؤ     القيم ذه باتجاهفمثل الدفع خالل من إليران اتيجية س السياسة الثر عت

املجاالت من العديد قضية.الذات التحدي ذا ز سابو إاك للوصول ة النوو التكنولوجيا

ساب  اك و الطاقة، مجال منافساستقاللية ستصبح ة النوو للقدرة سالمية ة ور م ا

حساسة وجد ة حيو ع.منطقة يرانية سالمية ة ور م ا سابوتصر التكنولوجيااك ذه مثل

ية الغر الضغوطات املتبعةو.رغم اتيجية ةاملس النوو التكنولوجيا ر تطو   .قدما

للوضع          صورة تقديم يمكن الدراسة ذه خالل النوويالدوومن إيران ملف بخصوص

قوةينطوي وما ة قص ة ف عد سالمية ة ور م ا أصبحت ما إذا وخاصة تحديات، من عليھ

الشرق. إقليمية منطقة القوة ذه مثل بروز ملنع الدو املجتمع ا تخذ س ال التداب فما

الرافض.وسط إيران موقف ل و جديدةلالنصياع؟ حرب إ يؤدي قد الدو املجتمع ملطالب

  ؟.قةاملنط

عش           مرور وضعد والذي النووي، إيران ملف ع سنوات املجموعةر ات أولو سلم ع ع

ل مية غاية موضوع دائما يتكرر ية مس،الغر ا والدول ران ط ن ب ة املواج من املحطات

أ و عدمو ع يصر ي الغر املوقف وضرورةسلميةن ي يرا النووي نامج نامج،وضعال ال ذا ل حد

ة النوو إيران بأزمة عرف أصبح مما النووي؛ ا برنامج سلمية ع دائما تأكد إيران نما  :ب

زمـــــأسب: أوال   :ةــــــاب

إ            موجودة؛حداثبالعودة زمة أسباب أن رانبواشنطنيت بط س من ول ألن

أزمة ي يرا النووي املشروع من كيةجعل مر املتحدة االواليات انتصار سالميةعد لثورة

أسباب. إيران مقدمة ي يرا النووي وامللف سنوات مععالقاتالتوترفمنذ املتحدة الواليات

عامإيران من ابتداء حدة داد ل عالمية. 2002، مالت ا خالل  فمن
ّ

غذ املتحدةاال الواليات

اب لإلر الراعية الشر محور دول ة بمحار س ما ضد كية التتخذ؛مر الدولبدور شعوب
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مثل دولة أن باعتبار سالمية ة ور م ل مناوئا موقف ية خطر الغر ل ش و عدائية عاإيران

املنطقةأ أخرى حرب حدوث ب س ت وقد ية، الغر القوى ضد.من الدعائية ملة انإيرانفا ،

 
ّ
ال يمكن لھ و ي، يرا النظام عن ناجم ل مش ناك بأن الدو املجتمع إقناع ا إدف وء

ة العسكر القوة مع .)(1 استعمال الوثيق التعاون خالل من ي يرا النووي نامج ال بدايات انت و

عام إيران وقعت إذ ، املا القرن يات خمسي منتصف منذ املتحدة الواليات1957الواليات مع

من فنية ة نوو مساعدات ع ا بموج إيران حصلت حيث النووي، للتعاون اتفاقية ع املتحدة

وع املتحدة املخصبالواليات اليورانيوم من   .كمية

كذلك         سباب عود ع) جزئيا(و ستحوذ إيران أن باعتبار قتصادي، العامل %10إ

واحتياطمن العال أ%15النفط كما العاملية، الغاز احتياطات الذيمن ن قزو لبحر مشاطئة ا

سباب لكن امة، موارد ع اتيجيةيحتوى إس و الدرجة أواخر. و تكشف2004ففي

ترغب ال بالكيفية العالم عن معزولة ست ل إيران أن سرائيلية افة املتحدةال الواليات ا ف

كية العالم. )2(مر دول أغلب مع وطيدة عالقات ي يرا للنظام ذا. بل عالقاتالنظامف يتمتع

م ة آسيو دول مع بـطيبة البلد ذا باتجاه النفطية ا صادر قدرت بحيث ن الص أقامت% 13ثل كما ،

عاون عالقات السنكذلك ية الالتي ا أمر دول بالتعاونمع س فيما ة خ –نوبجوات

عالق طورت إذ و جنوب، ل از وال ال و ف مع وكذلك والصناعة، الزراعة مجاالت ا و مع   .وليفياا

ذلو          خالل من م عف قوة و عادت إيران أن و ك قليمية ن الرغمالدوليةالساحت ع

و  العسكري ق التطو عقودمن منذ املتحدة الواليات قبل من إيران ع املفروض قتصادي ظر .ا

ليج ا منطقة عد ي الثا يوي ا املجال الوسطى آسيا منطقة تمثل ؛ قلي املستوى فع

ي"خصوصا د املفروض" إمارة ي مر قتصادي ظر ا لكسر إيران لواردات عبور منطقة تمثل ال

إيران إ.ع لالنضمام الوسطى آسيا منطقة دول يع ل سالمية ة ور م ا سعت منظمةكما

كمجموعة اكستان و ستان، وأفغا تركيا، من ل إيران جانب إ تضم وال قتصادي؛ التعاون

الدول ن ب قتصادي والتعاون سيق  . عضاءللت

الالزمة        الطاقة موارد ع ا استحواذ ب س دوليا تنافسا الوسطى آسيا منطقة د ش و

العال املنطقة  .لالقتصاد الوحيدة الدولة إيران أن ان ذ ع غيب أن يمكن ال كما

يمنة ال و لإلمالءات كيةالرافضة امر لسور الوحيد ليف ا كذلك و وسط، الشرق منطقة

لبنان من ل املقاومة ات نو وحر   .فلسط

العداء          م يف نا ة ومن ور م ا لنظام ي مخاو مر خالل من يفسر والذي اسالمية؛ ف

برو  ضدمن عمل مستقل قطب و ز كيةاملصاالطموحات الشرقمر ولدى.وسطمنطقة

و  انيات م القطبإيران ذا ل ش ل   .القدرات
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ان: اــثاني زمـــــــــر   :ةـــــــات

بصف          الغرب سابيرى اك عامة خطر ة ة النوو للطاقة سالمية ة ور م بحيثاكب  اا

الغرب مصا ية) عموما(تصبح ورو الدول ددة) خصوصا(ومصا   .م

النووي     امللف مثل يو قوميةيرا فوق كمؤسسة ي ورو لإلتحاد تحد فمصداقية. أك

الدبل مؤسستھ نجاح بمدى مرتبطة التكتل زمذا حل عو . ةوماسية فاظ العالمنا

و  ما ا العمل ع ملنعالقيتوقف كة املش منأيواعد ذا ل امل .)3(ديد ذا  ومن
ُ
أ عتنطلق

منع دة ملعا خرق بمثابة نووي نامج ل سالمية ة ور م ا ر شارتطو أن) TNP( ن من الرغم ع

رهال تطو تم ي يرا النووي سلميةنامج دةألغراض املعا من عة الرا املادة ذاوفق ول الغرض،

التحديات أو انات ما فالر النووي إيران ملف شأن الغرب ا ع يتحدث ألن ال إعالمية، حرب إ

شار مالسالح ان بدأ و النووي الباكستانية ة النوو التجارب إليرانع محاذية ئة ب وتقع ندية   .ال

كــــــالتخ -1 مر   :يــــــــوف

و           سالمية الثورة إطاحةمنذ الشاه وبنظام املتحدة للواليات املوا دارةيران

تبحث كية أيمر البو ذا ع ا سيطر إلعادة عامفابتداءً . لدثمن و 2002من يؤكدالب؛ تاغون

حقھ ي" ع وقا خار" وم ديد أي ذه. ضد اتيجيةالسياسةمثل س كيةبمثابة مر

ديدة وسطا الشرق من. منطقة أك ع تحتوى ال املنطقة النفطاحتياطيمن%65ذه

لدولاكم. العالم بل فحسب كية مر املتحدة للواليات س ل الطاقة ملوارد خزان أك كذلك ل ش

ن والص واليابان، ا،   .أورو

ليج       ا منطقة أن استمرار و كية مر ارجية ا السياسة ة) خصوصا(وتؤكد حيو منطقة

ف التا و كية، مر القومية قابلةللمصا الوسطلغ لول ا أو جزءا. لنقاش تمثل ا أ كما

ي، مر القومي من من للمساساما محاولة القوميةوأي منية اعتداءباملصا امباشر اعت

الو  و ع ة املواج ستد املتحدة سياسة. )4( الردعاليات مع وم املف ذا تقاطع ارتر" و ال" جيمي

ا ف   : " طرح

ل          طرفأن من ليجأيمحاولة ا منطقة ع ا يمن تفرض خارجية تطاولقوة عت

ة يو ا املصــا كيةعلــى بالردعمر التطاول ذا قابل و ة، الضرور الوسائل جميع استخدام مع ،

ة العسكر القوة ذلك    ".بما

ع         فقط الرد ذا يقتصر ععتداءوال بل ليج، ا منطقة ع خارجية قوى قبل من

ذلكةأي ع أكد وقد كية، مر املصا ع اعتداء كذلك عت إذ النفط، لتأميم س" محاولة " د
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ارجية مسؤول ا إ: " آنذاكالسياسة سيضطرنا وسط الشرق النفط لتأميم محاولة ل

عاملية حرب ناالدخول مصا   ." .ماية

 ذإ      
ً
املتحدةا الواليات انات فر عاد، أ عدة ع ترتكز يرانية ة النوو القضية   :إزاء

قتصادي  - أ  :البعد

و يق ة، والتجار النفطية، املصا تحقيق ع كيةاملاليةوم   .املنطقةمر

اتي  - ب يواس ا  :البعد

ع قوم الوالياو تد كما املتمثل اب؛ ر ة محار سالميةأساس وة ال املتحدة طر(ت ا

املصا)سالمي دد الذي العنصر و و و ؛ كية املنطقةمر عامة بصفة ية   .الغر

يديولو -ج   :البعد

ة   الثور باألنظمة طاحة أساس ع قوم و و للوجود الرافضة ليج ا يمنةمنطقة كيةال مر

إسرائيل مع للصراع السلمية ة سو لل ومنواملعارضة ا، باعتبار إيران ا للتواجدبي ديدا ل ش

املنطقة ي   .مر

السيا -د     :العسكري -البعد

الواليات           و بالدرجة و ية الغر للدول النفط إلمدادات وقف أي منع أساس ع يقوم

أخرى  قوة أية ع ي مر اتي س التفوق ع التأكيد مع   .املتحدة

الرافضة         املتحدة الواليات سياسة تت عاد، ذه خالل سابمن إيرانالك

ة النوو التواجد. للتكنولوجيا مطلق ل ش و ترفض املنطقة؛ دول من كث خالف ع يفإيران مر

خارجيةـــحمايأنوترى قوة ألية ق ا س ول املنطقة، دول مسؤولية ع يتوقف ليج ا أمن حماية ة

باعتبارأ ا؛ وسالمةأنم أمن حماية ع عمل املتحدة يةإسرائيلالواليات الغر للقيم الداعمة

و ل. املنطقة لول با إيران تثق ال الغرض الذا إم رغم ا موقف من غ لن التا و ية، الغر حات املق

معينةدارة لة م إيران كية الدولالنصياعمر   ).5(للقانون

عد         يانتخابو يرا س كيةازدادت،"نجادأحمديمحمود" الرئ مر  .املخاوف

رانفاحمدي ط كية مر السفارة ائن الر احتجاز قضية م م سالميةأثناءنجاد الثورة

لتعلن1979عام امللفعسكزمةحلاحتمالعن31/08/2005، بذلك عود و ا، النووير

قتصادية  ات العقو فرض معھ وتبدأ ة الواج إ ي  .يرا

وروــالتخ -2   :يــــوف
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الطرف         ييرى يرانيةورو الطموحات يؤ أن ة النوو التكنولوجيا ساب أمناك ع ثر

ا أورو تحاد. واستقرار فدول التا يو اأمام ورو قدرا ار إظ الدول ذه وع صعب، أم تحد

سلميا القضية ذه حل فعال مصداقية. كالعب صوص با و تحاد الثال فمصداقية ثالدول

س ساةالرئ فر طاتحاد ر و وأملانيا، تماسك، وكذلك أينيا، ، اتي واس أسا كمبدأ  تحاد

كةاندماج مش سياسة وراء    . أعضائھ

أن          إكما للتموقع تحاد الدول ساعد يرانية ة النوو لألزمة ناجعة حلول يجابياإيجاد

املستوى  و : ع ، م و ، ؛السيا تر  الدبلوما يةلذا ورو ا و لل املبادرة فشلت.كت وإذا

الفشل ذا ل ون فسي النووي، ا ملف حول إيران مع التفاوض ا و اساتال ع لدىا سلبية

شب ا املتشعو يات سعي ال فشل اسات ع با بقضاياة و: علق ليجو يوغسالفيا، ا وحرب سوفو،

بقيادة. الثانية ا أمر رضيالعالمفإنفراد أخذوفر تمثلت أفعال ردود وز ل إزاءة املبادرة زمام

بمع ليج وا وسط الشرق املتحــقضايا الواليات عن بتوجيھدةزل تلوح ة خ ذه بدأت عندما

للعراق ة العسكر ة   . الضر

وخصوصا   املنطقة أخرى دول رغبة إ ة النوو للتكنولوجيا إيران ساب اك يؤدي قد كما

ية العر ساب الدول القدر الك ذه السعودية،مثل ية العر ون ت قد املتحدة،ات، ية العر مارات أو

املتحدة الواليات إليران واملحاذية بة القر ع ر الدول ذه أمن بحماية وتقوم تركيا؛ أو ردن، أو

كية القضيةو .)6(مر انت السعوديةإن ية العر للمملكة سبة الوقتبال بعدة نمس وقدالرا

ك ماية ا ا ل تضمن ة نوو قوة مع البتتحالف ذا مع ا ط تر إذ وقدلباكستان؛ ممتازة، عالقات د

الباكستانية ة لألس خزانا اململكة ة. تصبح مواج لباكستان اتي س العمق تمثل فاململكة

الضمانات للمملكة باكستان تقدم املقابل و ند،   . منيةال

احــــات -3 يق   :ةــورو

اح: أوال  رااق ع اليورانيوم ب تخص املقابلتوقيف و ايرانية، يتحاديزود ورو

املخصب   .باليورانيوم

ذا: ثانيا ل احقو باعتبارهق ي يرا لدولةبالرفض إيران تبعية ية يجسد عنأجن علن و ،

اك الشر ا التكنولوجياحق ذه مثل ا. ساب ذا منعتكفلھقف دة شار معا ةان س

ة سلمية( TNP) النوو ألغراض مادامت الطاقة ذه ل املح نتاج ق ا إليران التا و فاالعتماد. ؛

من ا يمك الذات النفطستقالليةع عد ما لعصر ديدة ا الطاقة موارد   .إلنتاج
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املحاوالت    من الرغم اجعالدبلوماسيةوع ت لن إيران أن إال لألزمة مخرج إليجاد الدولية

ا طموحا سابعن ةاك النوو بمثابة. التكنولوجيا الطموحات ذه اتياختيار فمثل كماإس

و  حات املق حولتمحورت ية وإيراناتفاقرو ية ورو ا و ال ن ذا. ب تضمن   :ي ماتفاقو

للت -1 إيران د تتع املعلقةأن مور ل حول ة الذر للطاقة الدولية الة الو مع  .عاون

اليورانيوم -2 ب تخص عملية  .إلغاء

امل -3 و بنوده، ام واح ضا ول وتو ال ع أالتوقيع ية ورو ا و ال د تتع القابل

للطاقة الدولية الة الو إطار يدرس بل من، مجلس إ النووي إيران ملف ةيحال  .الذر

إيران -4 مع التعاون مجاالت من العديد  .فتح

من          ي يرا الطرف يمكن مما ن؛ الطرف ن ب الثقة إلعادة إيجابية خطوة بمثابة ذلك واعت

و املتقدمة التكنولوجيا ع صول و ا  الت
ّ
الال يرانيةاملعدات للصناعة ص.)7(زمة وتت

ورو تحاد دول طانيا( يدبلوماسية ر و وأملانيا سا إيران) فر مع إالتفاوض الوصول أجل من

اقتصادية ومنافع امتيازات مقابل التكنولوجيا امتالك طموحاتھ عن للتخ البلد ذا إقناع

تحاد دول ا   ).8(تقدم

ذه          مثل نتفاقياتوإبرام للطرف سبة بال للوقت حا ر سبة. عت ي؛فبال ورو للطرف

الدو  املجتمع صا و النوو ف نامج ال عطيل حيث ل يك يرا للطرف سبة بال نما ب ي، يرا ي

مجلس إ امللف إحالة عطيل و عل. منف الضغوطات عادت ما سرعان إيــلكن بيــى أعــران وامــن

ع2004 - 2003 يا لي إعالن اعد برنامج تفكيك ون السري املساعدةالنووي حول بمعلومات دالء

باكستان ة النوو الطاقة علماء احد ا قدم ا" ال خانلعبد مجددا"قادر إيران ع ليضغط ؛

برنامج ر تطو ضاالتعليق ول وتو ال ع والتوقيع دول. النووي، فيھ بما الدو فاملجتمع

يتحاد إيرانورو ن تمك ةيرفض النوو الطاقة ا. من ل يفتح ة النوو القدرات ذه ل ا فامتالك

إمر التوسع؛أخرى طموحات يؤدي اساتالذي ع ع. جغرافيةا مور ذه مثل تؤثر وقد

اتيجية س الالتوازنات وع ااملنطقة، ل أن إال إقليمية ا أ من اساترغم ع   .دوليةا

عا ا: را د يااملش يرا النووي   : امللف

و ع           الشد من حالة ا ا د املش ودولرف ران ط ن ب ذب قرارات)1+5( ا عن أسفرت ،

مجلس النوويأحيلعدما - منمن إيران مجلسملف ا-2006من إ خالل من فرضت

ات العقو من إيراناملتتاليةمجموعة ذه. )9(ع اتوشملت   :العقو

يرانية - صيات ال عض ع ة التأش ومنع اص عض تنقل  .تقليص

ةأرصدةتجميد - النوو شطة باأل عالقة ا ل ال والبنوك اص  .عض
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إليران - ة س بيع  .حظر

البنوك - لبعض املالية شاطات ال إيرانمراقبة  .املقيمة

ستخدام - ذات املواد عض بيع يمنع والعسكري ( الثنا  ).الصنا

النقل - ات شر حموالت ش وي تفت  .يرانيةا

إيران - طلبة ساسةمراقبة ا ن و الت    .مراكز

د املش استخالص يمكن اكما التاليةا   :النقاط

ع -1 ع ي الغر املوقف و يصر النووي، إيران برنامج سلمية إخضاعھدم وجوب التا

دولالتفاقيات ن ب سل) 1+5( محددة ع إيران تصر نما ب اوإيران، برنامج ندالنووي مية س و

ال ن ش املف ر تقار ع زة ذلك ج أن ع وتؤكد ن، اذبةدولي صورة قدمت ية الغر ستخباراتية

زة ج ذه بت ذ بحيث ة؛ النوو إيران شطة أ عن معينةومخيفة زمنية ات ف تحديد سارملإ

ة النوو ة لألس إيران   .إنتاج

ية   الغر دعاءات دحض ع عملت قد إيران ون ت كذا مصداقيةوإسقاطو

ا روج ال ات و نار يةالدوائر الس حالللرأيالغر الدو يرانيةعام ة النوو القدرات قد. ول ذا و

أزمي إدارة إيران أساليب أحد ةون النوو   .ا

إسرائيلتصر -2 إيران ع الضغط املبادرة بزمام تمسك ال ة ا أن ع إيران

وسط الشرق منطقة يوي ا إسرائيل مجال دد إقليمية قوة بروز دون يلولة  .ل

عزز -3 ما املؤشرات من ةناك أنرانيةيالرؤ أساس وعع ية الغر االدول رأس

كية مر املتحدة الالواليات ملنع ل ةس النوو التكنولوجيا ع صول ا من تزال. إيران كما

دارة كية كذلك دوليامر إيران عزل أجل من فردية ولو ات عقو لفرض قدما امل ع عازمة

ا تورط من الرغم ستان: أزمع النووي. عراقالو  أفغا امللف بقى الوقتو إ الساعة حديث

ن مناسبات. الرا عدة و تلوح ةبتوجيھكما عدم الضر حالة ة يانصياعالعسكر يرا النظام

الدو  .للقانون

قتصادية: خامسا ات العقو     : تداعيات

ات   العقو ذه جدوى عن اأما أ القول نفعافيمكن تجد نلم املستو السيا: ع

قتصادي عقود. و ثالثة منذ بدأ إيران ع املفروض ي مر قتصادي ظر فلم).1979منذ(فا

النظام املتحدة يتغ الواليات فيھ ترغب كما ي بحكميرا بالغا ا تأث ا اقتصاد يتأثر ولم إيرانأن ،

للمصا تتموقع وحساسة ة حيو جد النفطمنطقة باستخدام إيران دد إذ ية؛ الغر وغ ية الغر

أ ضد رادع ا]كإجراء عل ات عقو فرض شدد ت دولة امل.ي سياسة ع يرانية ة املقار وتقوم

انت بحيث قتصادية، ات والعقو الضغوطات ة ومواج ة النوو التكنولوجيا ساب الك قدما
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قلي ا محيط نحو إيران مجالاستدارة توسيع أجل من ية نو ا ا أمر دول ونحو واملحاذي

قتصادية و السياسية متيازات وتحقيق ل. التعاون ش يةماراتو املتعاملةالعر الدول صدارة

إيراناتجار من.مع ي الثا والبلد إيران، مع والتجاري قتصادي التعامل ع الرا املركز تحتل ف

الصادرا أملانياحيث عد الرس. ت قتصاد وفق التبادالت ذه للتبادالت .وتتم ي الثا الوجھ أما

ئ موا ق طر عن يتم والذي ؛ الرس غ قتصاد ضمن فتصنف ة ي"التجار ئ". د املوا ذه وتمثل

إيران باتجاه السلع تصدير إعادة اتيجيا اس عادلمركزا ما إذ قبل40%، من املستوردة املواد من

الرسمية غ أو الرسمية الطرق عن ذلك ان أ سواء إيران إ ا تصدير عاد ي. مارات د ميناء مثل و

إيران ع املفروضة قتصادية ات العقو من الرغم ع ة التجار التبادالت اتيجية إس مية . أ

ينقطع لم إيران باتجاه السلع ال.فتدفق تركياأما فيتمثل ي الثا ك ةإذشر التجار املبادالت بلغت

عام دوالر مليار عشر ستة ة. 2011الثنائية التجار التبادالت م ملضاعفة الطرفان صبو و

القادمة ع ر أو الثالث إ. السنوات تركيا العاملة ات الشر عدد وصل وازداد2140كما ، شركة

بداي العدد م2012ةذا قطاعات431ب عمل جديدة ونيك،: شركة لك و اء، ر الك

والبناء تصاالت، يرانية. )10(و ات الشر أن البعض رى تركياو اتاملوجودة العقو لتجاوز

ي يرا لالقتصاد الالزمة السلع وإيصال ية الغر ن،. قتصادية والص روسيا، مع كذلك عاملت كما

وليفيا و ال، و وف ل، از وال ند، قتصادي...وال ظر ا كسر و و الغرض   .لنفس

ة:   سادسا العسكر ات الضر اسات ع   : ا

اس    ع ا ون مات م ة خط ة العسكر ات الضر شر ات إيرانانت استمرت لو ا عي

ل لتجا الدوا املجتمع عطى. ضغوطات مجلسوقد قبل من الشرعية صفة ات انطالقامنالضر

إيرانأنمن و وتوجسياسة لألمن ديدا تمثل ا إلاا يؤدي مما ن؛ الدولي بالتوازنسلم خالل

  .املنطقة

تؤدي       اتكذلكوقد إ الضر ة و العسكر ي يرا الصف يجمع يرا الشعب التفاف

ع مما قادتھ؛ النظامحول توطيد املطاف ياية الغر العالم نما ب الوالياتسالمي وخصوصا

كية مر إيراناملتحدة كم ا نظام غي أن،ترغب ن تحح غيدول إ س ي ورو اد

قدمسلوك ال املبادرات خالل من إ. االنظام دف ا أورو أن أخرى عبارة جديدةإيجادو آلية

ا    تمك

تتقاطع السياسات انت وإن كية، مر رادة عن بمعزل ة محور قضايا إزاء املبادرة زمام أخذ من

كة املش باملصا مر يتعلق إقليميةيرانإأما. )11( عندما كقوة ا مركز ع فاظ ا إ تطمح ف

ة النوو التكنولوجيا ساب اك ع   ).12(وتصر
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يم         سنكوما ل ألنھ بعدة؛ مس ة العسكر ة الضر توجيھ احتمال أن اية، ال استخالصھ

تزج أن املنطقي امن حربأمر ا و مأخرى ببلد املوارد من الكث تتطلب وتوسيعالقدرات،لفة،

ا وحلفا ا أمر ع ة كث ات ج فتح شأنھ من الصراع ما. دائرة م ة خط ون ست ة العسكر ة فالضر

من الفعل ع الرد إ إيران ستعمد بحيث ا، شرعي ون املصا ت ضد ات ضر توجيھ ية خالل الغر

ليج ا الوسطى؛منطقة وآسيا وسط الشرق منطقة من ل خو أن وارداغ يبقى رب ا يار

علما النووي؛ ا برنامج ر تطو من إيران منع من الغرب يتمكن لم إذا ا أمر اتيجيةأنأجندة س

التكنولوجيا ذه مثل ر تطو قدما امل أساس ع تقوم النوويللتحكميرانية منالوقود

س ول اليورانيوم ب تخص مامخالل إ روب اجعاأو ال من .ل ترإذا أن بعد إيراناملس

إيران عن ثماري س و التجاري ظر ا رفع كذلك بعد املس ومن النووي، ا ملف شأن ية الغر للمطالب

ا ا   .الوقت

كذ تاجھ است يمكن اوما م عدة ألسباب وارد غ الغرب ع املحتمل ي يرا طر ا أن   :لك

تم:أوال اضإذا اف أورو ع خطرا ل ش ا أ ع ال ذا فإن ا، أمر ع خطرا ل ش إيران   .أن

إيرانالدول تتمتع:ثانيا مع واسعة اقتصادية عالقات ية ذه. ورو يحرم إيران مع الوضع فتأزم

حة مر تجارة من ي. الدول ورو تحاد دول ع حظرا إيران ع املفروض قتصادي ظر ا ون   .و

كذلك:ثالثا تم اضوإذا عف ال ذا ما؛ دولة ومة ح مع سياسيا تختلف ومات ا عض أن

 
ّ
العالقاتال تجميد إ الدول . قتصاديةوء ن ب العالقات ع تؤثر السياسات ذه   .فمثل

ال      مسايرة إ الدول عض جر باستطاعتھ ظر ا أن القول يمكن خ مثلو يفرض الذي بلد

والتعاون  ة العقو البلدذه مع التعاطف إ الدول من خر البعض كذلك يدفع كما الذيمعھ،

ظر، ا   أويواجھ

اتوثي عالقا و ق لقتصادية عامل ذلك ع دليل وخ ظر، ا تواجھ ال الدول مع السياسية

تركيا، مو من وليفيا و ال، و وف ل، از إيرانال مع. ع والتما التعاون فمقياس كذا الالدو و ل

ظر  ا معتفرض يتقاطع ھ تواج ال القوميةامل" أو ة بحيث"  ص اسللدول ع الفرصعمل ثمار

ا ذا ا يوفر   .ظرال

يمكن            نا الدوأنوقعتومن النظام و مستقبل التباين بحكم للتصدع عرضة التناقضو

ات   و وج العاملية، القضايا إزاء القوى النظر نفوذ إضعاف م س مما ؛ املصا التصادم

ى  ظر. الك ا الأما قد كية مر اتيجيات لإلس الرافضة الدول ع املفروضة والقيود قتصادي

الدول مع ا عالقا توطيد من وتمكنت ا، عل املفروضة العزلة كسرت إيران أن بحكم نفعا يجدي

ي مر للنفوذ   .الرافضة
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دفعت         إيران ع فرضت ال القيود أن القول يمكن تقدم ما خالل العملومن إ ا

و  ا داف أ التحقيق بمواقف للتمسك إصرارا ا ستمرزاد ل ا؛ عل املفروضة الضغوطات من الرغم ع

توتر ن ب ذب وا الشد من متكررة سلسلة كذلك إالوضع أقرب دوء و املوقف بانفجار ينذر

التفاوض دبلوماسية خالل من دئة   .ال

ب       القر املدى ع الغرب مع إيران عالقات املسيطرة الة ا الالحسم حالة تبقى فال. كما

املتفجرة الة با ون السائدت و ات العقو عامل ليبقى تماما؛ ادئة ال   .وال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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