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 البرنامج النووي اإليراني
 الدوافع -التطور -النشأة

 
 محمد سالم احمد الكواز

  جامعة الموصل مركز الدراسات اإلقليمية// مدرس مساعد
 
 ستخلص البحثم

المرررت    اإليرانيرررقمعرفرررق حةيةرررق الةررردرا   إلررر يتطررررذ  رررحا البحرررث فررري محتررروا  
م الردوافع الرييسريق فري تمسر  التكنولوجيا النوويق في العهردي  الملكري والجمهروري وا ر

منررح الحةبررق الملكيررق فرري بنررا   إيرررا جهررود الترري بررحلتها البالخيررار النررووي   ي  إيرررا 
برنامجها النووي م   نشا  محطا  للطاقق النوويق  ثرم التطرورا  الينيرق والتةنيرق التري 

 هررا برمتطررر   يليررل خرر م الحكررم الجمهرروري المعا ررر بموا ررلق يةرررد االتياقيررا  الترري 
ميرراي   نوويررق  إقامررقوالترري نررتج ينهررا  واآلسرريويق األوروبيررقمررع بعررد الرردوم  إيرررا 
المخت رق فري مجرام العلروم النوويرق فري  اإليرانيقوتدريب الكوادر الينيق  إيرا في   خرى

فكررة  إيطرا برحل   ضر تلر  الميايررم  ليت إقامرقتل  الردوم  ثرم الطموحرا  الراميررق فري 
   .حت  الوق  الحاضر اإليرانيللبرنامج النووي  بعادواألي  البنيق والتطور 

 
 المةدمق

التددي امتمددت و   ددت  األوسدد عددد ريددرا  مدد  الدددول الرايسددة  ددي الشددر  ت  
 ي بناء ترسانتها النووية منذ عهد الشاه محمد رضا بهلوي وتحديدًا مندذ عددد 

 ذلددع عددددت العديدد مدد  اتتماقيددات مدد  وألجددلالسدتينيات مدد  الدددر  العشدري   
وكدذلع  وألمانيداو رنسدا  األمريكيةمنها الوتيات المتحدة  األوروبيةابرز الدول 
و دي مدددمتها الصدي  وروسديا اتتحاديدة والهندد وباكسدتا   األسديويةم  الدول 

التددددي لددددديها قدددددرات و اقددددات تكنولوجيددددة و بددددرات علميددددة كبيددددرة  ددددي المجددددال 
النوويددة عددا   سددلحةاألوقعددت علددا معامدددة الحددد مدد  انتشددار  أ النددووي  بعددد 
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  حيندددذاع بددددأت  دددي بنددداء مراكدددز بح يدددة 8691وصدددادقت عليهدددا عدددا   8691
 .أ رىالنووية  ي بوشهر ودار و ي  وغورغا  ومنا    باألبحاثت تص 

وم  د ول ريرا   ي حرب م  جارتهدا العدرا   دوال عددد ال مانينيدات مد  
جيدددددا النوويدددددة الددددددر  المنصدددددر   واصدددددلت الحكومدددددة اإليرانيدددددة ت دددددوير التكنولو 

م  تلدع الددول المدذكورة  أ رىاإليرانية م  حيث مواصلتها  ي عدد اتماقيات 
 ددددي مجددددال العلددددو  النوويددددة واسددددتكمال بندددداء  أك ددددرتكتسدددداب  بددددرات مت ددددورة 

الشاه علا ا در  نظا  مماعلها النووية  ي بوشهر التي توقف بنااها م  سدو 
بندداء  أعدمهيه تد   دي الحدبدة . وعلدد8696عدا   اإلسدمميةقيدا  جمهوريدة ريدرا  

واسددتمرت ريددرا   ددي  .النددووي لألبحدداث  وأصددمها مماعددل جديدددة  ددي  هددرا  
امتماماتها النووية حتا عدد التسعينيات والعدد الذي تمه ممدا جعلهدا ت ضد  
لعددددة تسددداوتت حددددول تركيزمدددا الشديددددد ومتابعتهدددا المسدددتمرة  دددي بنددداء قددددراتها 

 .النووية
 إلنتاجهدددددداودوا عهددددددا السددددددلمية والد اعيددددددة  مدددددددا هاأ ريددددددرا عندددددددما قدددددددمت 

 رلدداواسددت دامها ال اقددة النوويددة  وكانددت الدددواعي السددلمية اقتصددادية تهدددف 
للمنتجددددات النم يددددة باتعتمدددداد علددددا مددددا تولددددده الددددددرة  ريددددرا تددددو ير اسددددتهمع 

رلددا جانددب اسددت دامها  ددي مجدداتت  النوويددة مدد   اقددات كهرباايددة كبيددرة  مددذا
ولكد  بتلميحدات   ريدرا بديدة الددوا    هدي  ميدة لد  توكددما  مداأ. أ درىسدلمية 
بنددداء قددددرات د اعيدددة لتحصدددي  قوتهدددا العسدددكرية ومضددداعمتها بددددوة الدددا  تشدددير

بمهدددات  ريدرا الدذي يحدي   اإلقليمدي اإل دارنتيجدة مدا يشدكله  أك درنووية ت 
ع تحديدددًا التددي تمتلدد إلسددراايلنوويددة قددد تكددو  حاليددة كمددا مددو الحددال بالنسددبة 

سددددمحًا نوويددددًا وتمندددد  الوكالددددة الدوليددددة لل اقددددة الذريددددة مدددد  السددددما  لمراقبيهددددا 
 أمنهدددداالدددددوليي  الكشددددف عدددد  ترسددددانتها النددددووي وتعددددده حدددد  شددددرعي لحمايددددة 

مستدبلية كما مو  أوواستدرارما وتحر  تواجده  ي أي م  الدول المجاورة لها  
قدوة د اعيدة تحميهدا  تبندي ريدرا  أ الحال  ي باكستا  وروسيا اتتحاديدة  أي 
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مدعيده انده حد  شدرعي  اإلقليمدي أمنهداتهددد  أجنبيدةم ا ر وم ام   أيةم  
 .رسراايللها كما تعده 

 
قامقالنشأة و  -  7611-7691 البنيق األساسيق ا 

كانددت الجهددود والمسدداعي النوويددة اإليرانيددة  ددي بدايددة مسدديرتها كبيددرة جدددًا  
وت ويرمدددا تعدددود مندددذ عهدددد الشددداه   امتمامهدددا  دددي امدددتمع التكنولوجيدددا النوويدددة

 وقد تماوتت بعد  المصدادر  دي تحديدد (1)(8696-8698)محمد رضا بهلوي 
تلدددع المسددداعي   مدددنه  مددد  يدددرى أ  ريدددرا  بددددأت برنامجهدددا الندددووي مندددذ عدددا  

8699
8696والدددبع  األ دددر رجدددت أنهدددا ابتددددأت  دددي عدددا   (5)

لكددد  اغلدددب  (3)
سدددتينيات مددد  الددددر  العشدددري  المصدددادر تشدددير أنهدددا بددددأت  عليدددًا مندددذ عددددد ال

 ددي غضددو   هويددذكر اندد (4)وذلددع لألغددرا  السددلمية 8691وتحديدددًا  ددي عددا  
منظمددة ال اقددة النوويددة اإليرانيددة ومركددز  هددرا   أعددمهمددذا العددا  انشددأ الشدداه 

 دي  رتمدذا المركدز لد  يأ دذ الددور البح دي الم لدوب  أ  رتللبحوث النووية  
ت الوتيددات المتحدددة إليددرا  حددي  مددا كانددت    منددذ مددذا العددا  قدددم8699عددا  

العمقدددات بينهمدددا قويدددة و يبدددة مسددداعدات ب صدددوص ذلدددع  وكدددا  لهدددا الددددور 
حيث اتمد  الشداه مد  جانبده مد   (2)ريرا   ي المجال النووي رد الالبارز  ي 

علا شراء مماعدل  8691عا   وأواال 8691عا   أوا رالوتيات المتحدة   ي 
 (2)مماعل نووي ريراني بددرة  أولرا  وحصل علا أبحاث نووية لجامعة  ه
ويعدرف  (6)للبحدوث النوويدة شدمال غدرب  هدرا  آبدادميغاوا   ي مركز أميدر 

  .(7)المنية  ي  هرا  أباد أميربكلية  اآل 
علا معامدة حظر انتشار  8691ريرا  قد وقعت عا   أ وعلا الرغ  م  

 Nuclear Pan Treatyالنوويدددة األسدددلحة
بهدددا   ددد  علدددا التزامهدددا  توأكدددد (8)
علدددا اتماقيدددة الضدددمانات  8691 صدددادقت عليهدددا بتوقيعهدددا  دددي منتصدددف عدددا 

 International Atomic-ومت لبددات وشددرو  الوكالددة الدوليددة لل اقددة الذريددة

Energy Agency 
 أ  رت  السدلمية لإلغرا بشأ  است دا  المواد النووية  (9)
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 مي ما يعتمل  ي نمسده مد   مدو  ي أويكبت نمسه  أ شاه ريرا  ل  يست ي  
مح ددددة  أومماعدددل  (32) إلنشددداءاندددده   ددد   رذ (11)تمدددتمع السدددم  الندددووي
 دي منتصدف  أمددهريرا  واعتبره مشدروعًا ينتهدي  أنحاءلل اقة النووية  ي كل 

بأنده  أ درىمعلومدات  أشدارتبدل  ت (11)عدد التسدعينيات  مد  الددر  العشدري 
ميغداوا  بحلدول عدا   ألف (31)ووية تبلغ  اقة ن رلاوض  مشاري  للوصول 

ولتحديددد  مشدددروعه ال مدددو    (15)ممددداعًم نوويددداً  (39)عددد   ريددد  بنددداء  3111
 رلداورغبته  ي شراء مراكز ومماعل  اصة بالتكنولوجيا النوويدة سدعت ريدرا  

 مدددي عدددا    العددددود والدددد ول  دددي مماوضدددات مددد  العديدددد مددد  دول العدددال  ربددرا 
منظمة ال اقة النووية اإليرانية والتي تعرف أو مياة  قا  الشاه بتشكيل 8699

ود ددل مباشددرة  ددي مباح ددات مدد  اجددل بندداء الممدداعمت  (AEOTI) ا تصددارًا 
والتدي  (14) وق   ي العا  نمسه علا اتماقية تعاو  نووي م   رنسدا (13)النووية

بموجبهدددا جعلدددت ريدددرا  شدددريكة مددد   رنسدددا  دددي برندددامج يت صدددص  دددي عمليدددة 
 Uranium-اليورانيو  تركيز عنصر

(12). 
 تدددد  اتتمددددا  بددددي  الشدددداه وشددددركة 8699مدددد  العددددا  التددددالي أي  ددددي  ابتددددداءً  

( المرنسدددية علدددا تشدددييد ممددداعلي  ندددووي  Framatome-ا دددر  اتددد  أو) رامددداتو  
المتحددددث  وأعلددد  (16)ميغددداوا ( 611)علدددا نهدددر الكدددارو   سدددعة كدددل منهمدددا 

عدد  اسددتعدادما  أعربددتريددرا   أ الدصددر الجمهددوري  ددي  رنسددا  باسدد الرسددمي 
يدت  ذلدع مدابدل شدراء  أ علدا   لشراء مح ات نووية لتوليد ال اقة الكهرباايدة

 ضدًم عد  قيدا  الشداه  دي مسداممة ريدرا   دي حصدص    رنسا للدنم  اإليراندي
اليورانيددو  ممددا شددركة)اردييف او  أغندداءشددركتي   رنسدديتي  تعمددم   ددي مجددال 

 اإلنشداءوالتدي كاندت تحدت  أسهمها( م  81%)( بنسبة Ordaive - اوردايف
)اتحدداد  لكنسددورتيو بمرنسددا والتددي كانددت مملوكددة ايضددًا   ددي من دددة تريكسددتا 

الشددددركات الدوليددددة( مكددددو  مدددد   رنسددددا وبلجيكددددا واسددددبانيا واي اليددددا  وبموجددددب 
اتتماقية التي وقعها الشاه حصدلت ريدرا  علدا تكنولوجيدا الت صديب ال اصدة 

وكاندت حصدة ( Gradive-مي )كراديف األ رىركة الش أمابمماعل اردييف  
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يضدًا حصدة معيندة مد  أ  ومكدذا امتلكدت ريدرا  أسدهمها( م  89%ريرا  منها)
 ضدًم عدد  قيدا  الشدداه باتتمدا  مدد  الوتيدات المتحدددة  (17)اليورانيدو  الم صددب

تبلددغ قيمتهددا حددوالي  أ ددرىعلددا بندداء  مانيددة ممدداعمت نوويددة  8699 ددي عددا  
 .(18)رمليار دوت (81)

مليدار دوتر  دي  (9)  دد كا  نظا  الشاه قدد اسدت مر حدوالي لمانياام   أما
البنيددددة  رنشدددداءقددددد تبنددددت  األلمانيددددةبندددداء المنشدددديت النوويددددة  وكانددددت الشددددركات 

وقددد تدد   (19)جنددوب ريددرا  التحتيددة ووعدداء اتحتددواء المددوتذي  ددي ميندداء بوشددهر
اء ممددداعلي  ندددووي   دددي العمدددل ببنددد 8699وبدايدددة عدددا   8699عدددا   أوا دددر دددي 

ميغاوا  بموجدب اتمدا  تد   (8311) سعة كل منهما أعمه رليهالميناء المشار 
اتتحاديدة  حيدث  األلمانيدة( Kraftferk  Union-م  شركة )كرا تميرع يونيو 

و ددددي  (51)الشدددداه نظددددا  عنددددد سدددددو  %(91-91)مددددابي   رنشددددااهاوصددددل معدددددل 
 -مدد  شددركة )سدديمنز أ ددرىة وقعددت ريددرا  اتماقيددة نوويدد 8699منتصددف عددا  

Simanes )ي بوشهر  حيث ت  انجاز  آ ري لبناء مماعلي  نووي   األلمانية 
كمدا وقعدت ريدرا  مد  نمدس العدا  علدا اتماقيدة  (51)األولم  المماعدل  (%19)

وحصلت بموجبها علا مادة العجينة النووية )الكعكدة  أ ريدياسرية م  جنوب 
مليددو  دوتر   (911)مدابددل  رليهدداتددي تحتددا  الصددمراء( وشددراء المددواد ال ددا  ال

(    متدري مد  8111يدضي بتزويدما ) آ ر اتما   رلاتوصله  رلا رضا ة
 .(55)مذه المادة سنوياً 

   عاود الشاه مند عًا  لف  موحاته النووية   د ل  دي محاد دات  ويلدة 
أي عدا   دي العدا  نمسده ريدرا   رلدام  الوتيات المتحددة لنددل تكنولوجيدا الدذرة 

حيث ت  اتتما  الذي نص علا قيا  شركة جنرال اوتوماتيع كورنيش  8699
(G.A.C) ميغددددداوا  مدددد  ندددددو   (9)قدرتدددده  األمريكيددددة بتجهيددددز ريدددددرا  بمماعددددل
(Pool-Type) أوا ددرتوقمددت تلددع المحاد ددات  ددي  أ   لكدد  سددرعا  مددا لب ددت 

لدددرايس بسدددبب انت ابدددات الرااسدددة  دددي الوتيدددات المتحددددة  وكدددا  ا 8699عدددا  
(8611-8699) جيمددددددي كددددددارتر األسددددددب  األمريكددددددي

بعددددددد  ددددددوزه  أعلدددددد قددددددد  )*(
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سياسته النووية قاامة علا الحد م  انتشار التكنولوجيا  أ باتنت ابات يوماذ 
الشداه بدأ  الوتيدات  أدرععنددما  (53)الذريدة  و اصدة  دي المجداتت العسدكرية

نوويدة  و دًا مد  صدناعة التكنولوجيدا ال بدامتمعالمتحدة توكد عد  السدما  لده 
-81)ت دت جمشديد( بدايرا  مد  عددد مدوتمر  دي  رلداسم  ندووي  لكنده دعدا 

ريدددرا  ودعدددا المدددوتمر  رلدددابهددددف نددددل التكنولوجيدددا النوويدددة  8699نيسدددا   89
دولددددة منهددددا الهنددددد واليابددددا  وباكسددددتا  والوتيددددات  (91) حضددددور مم لددددي  مدددد 

ومددد   (54)واألرجنتدددي يا وكنددددا اتتحاديدددة والسدددويد ويوغسدددم  يدددانوالماالمتحددددة 
 ددي اليددو  ال الددث للمددوتمر تميددز بددالهجو  علددا  أ منددا  رليدده باإلشددارةالجدددير 

ويوغسدم يا  كمدا مداج   لمانيااسياسة كارتر النووية وب اصة م  قبل علماء 
مم لددو الهنددد وباكسددتا  سياسددة كندددا ال اصددة بعددد  بيدد  اليورانيددو  للممدداعمت 

  .(52) النووية  ي تلع البلدا
لمركدز البحدوث  دي  األسدب المددير  و ي السيا  ذاته قد  )علدي سد اوت(

 رلدداموسسددة ال اقددة اإليرانيددة تدريددرًا للمددوتمر حددول انتدددال التكنولوجيددا النوويددة 
الهدددددف مدددد  عدددددد مددددذا المددددوتمر مددددو ندددددل  أ لهددددا مبينددددًا  البلدددددا  المحتاجددددة
عددد مد   8691 سدنةإيرا   إل ورد " ريرا  وجاء  يده  رلاالتكنولوجيا النووية 

م   األجهزةالكتب والبحوث والمراج   وكمية م  اليورانيو  النشي  وعدد م  
وضعت مذه اتمور  8699البلدا  التي تصدر التكنولوجيا النووية  و ي عا  

وصددر  ايضددًا )قاسدد  عربيددا ( الددرايس  (56)تحددت تصددرف البدداح ي  اإليددرانيي "
لوقددود  ددي موسسددة ال اقددة الذريددة اإليرانيددة للجنددة اكتشدداف واسددت را  ا األسددب 

 ر "  د  مدد  اليورانيدو  الم صددب وقددال  (21)بدأ  ريددرا  تعاقددت علددا شددراء 
ريرا  تعمل علدا اكتشداف اليورانيدو   دي بعد  البلددا  م دل النيجدر والكدابو  

بلدددي   ددي الحصددول  أوتكددو  ريددرا  معتمدددة علددا بلددد واحددد  وزامبيددا  حتددا ت
 8619-8612"سدددديكو   ددددي ريددددرا  سددددنة  قددددااًم  وأضدددداف (57)علددددا اليورانيددددو "

 األسدددب )احمدددد سدددتوده نيدددا( المددددير  أدلددداكمدددا  (58)اليورانيدددو " إلشدددبا مصدددن  
مدد   األ يددرة األيددا لمشددرو  مح ددات ال اقددة النوويددة  ددي ريددرا  تصددريحًا  ددي 
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"سددديدا  عددددد مددد  المح دددات الذريدددة  دددي م تلدددف المندددا    قدددال  يددده  المدددوتمر
مح تدددددي  قددددددرة كدددددل منهمدددددا  رنشددددداء( 8699)نيسدددددا   اآل جدددددري اإليرانيدددددة. وي

 ددي بوشددهر يعمددل  أ ددرىميغدداوا   ددي مدينددة بوشددهر. ويوجددد مح ددة ( 8311)
مد   األغلدبومي علا  (59)"أجنبي( مهندس 8811عامل و) آتف أربعة يها 
المواد الناتجة عد  اتحتدرا   رد الايضًا "سيجري  وأضافاتتحادية   ألمانيا

  .(31)حاضر    سيدرر  ي ما بعد كيمية التصرف  يها" ي الوقت ال
النوويددددة  ددددي  األمريكيددددةاسددددتمرت الحملددددة علددددا سياسددددة الوتيددددات المتحدددددة 

المسوولي  اإليرانيي   دي موسسدة  أحاديثموتمر ت ت جمشيد  كما استمرت 
تشددهير بهددا ونبددرة  أداة األمريكيددة اإلدارةال اقددة الذريددة اإليرانيددة  التددي عددد تها 

الوتيات  أ يبدو  لسياستها الذرية م  قبل السل ات اإليرانية   علا ما تحدي
يجره حشد مذا العدد م  مم لي الددول  أ المتحدة كانت قد شعرت بما يمك  

)شدددايما ( مستشدددار     لددد  ترسدددل مم لهدددا حينهدددا والمددددعوأعدددمه دددي المدددوتمر 
رغد  قبولده  كارتر  للشوو  الذريدة لحضدور المدوتمر األسب  األمريكيالرايس 

 .(31)األمرالدعوة  ي بداية 
 رلددداوحسدددب مدددا ع دتددده الوتيدددات المتحددددة مددد  تحدددًد ريراندددي لهدددا  اضددد رت 

النوويددة الددذي  األسددلحة)تومدداس ديمددز( سددكرتير لجنددة مراقبددة  األميددرال ررسددال
محاد ددات مدد  المسددوولي  مندداع ودعددا ريددرا   وأجددرىريددرا    رلددا  جددأةوصددل 

كونها م  البلدا  الموقعة علا معامددة عدد   للجلوس علا ماادة المماوضات
 .(35)النووية األسلحةانتشار 

للصددحميي  اندده كددا  غاضددبًا   أجوبتدده أ ندداءيتضددت مدد  تصددريحات ديمددز 
علددا  عندده اندده نددوه بددأ  بددمده سددتدو  بالضددغ  سياسددياً  أجدداب مدد  جملددة مددا 

لددرغ  لكدد  علددا ا (33)أعددمه رليهدداالبلدددا  التددي تنسددحب مدد   المعامدددة المشددار 
مدد  ذلددع  ددأ  رد المعددل اإليرانددي علددا تصددريحات ديمددز كددا  علددا عكددس مددا 

الدددرايس  )اكبددر اعتمدداد(   بحسددب مدددا يمهدد  مدد  تصدددريحات األمريكددا توقعدده 
ريددرا  ت تتحدددى سياسددة كددارتر  أ لموسسددة ال اقددة الذريددة اإليرانيددة   األسددب 
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ا جددرى مدد أ  لدد  اضدد راب سياسددي بددي  البلدددي  بددددر  رلدداالذريددة وت تسددعا 
دا ل موتمر ت ت جمشيد م  مسداال  نيدة  اصدة بنددل التكنولوجيدا وتوسدي  

السياسية واتقتصادية بي  تلع البلدا  وم  ضمنها الوتيات المتحدة   األمور
المددوتمر شددكل  رلدداعددد  حضددور مم ددل الوتيددات المتحدددة  أ عدد   أعددرب دد  

المشددتركي    راغددًا كبيددرًا  وا  حضددوره  ددي مددا لددو حصددل ومحاد تدده مدد  بعدد 
 .(34) اصة أممية ي الموتمر سيكو  له 

 رذاتراجعددددًا وتوجسددددًا  ددددي مددددا  أبدددددتريددددرا   أ ومددددذا ب بيعددددة الحددددال يمسددددر 
بصورة عداايدة نحدو ريدرا . لكد  العكدس  األمريكيةتغيرت السياسة  أوتحولت 

 أ  ي ذات الوقت  أيضااعتماد وضت  مو الصحيت  حسب تصريحات اكبر
تتحد  بصورة كبيرة  ي ريدرا  مد  بلددا   أ النووية يمك  امتمع التكنولوجيا 

التكنولوجيدددا  أ ولددديس بالضدددرورة مددد  الوتيدددات المتحددددة وذلدددع بدولددده "  أ دددرى
. ونست ي  عند اللزو  ا  نتلدا المساعدة مد  أمريكاالنووية ليست وقمًا علا 

كددا   وا  سياسددة ريددرا  النوويددة تدددرر مدد   هددرا   وت يسددت ي   آ ددرأي بلددد 
موضددحًا تمسددع سياسددة بددمده  أضدداف دد   (32)يجبرنددا علددا شدديء" أ أي بلددد 

مدي مد  تحددد  األمريكيدةكاندت السياسدة  رذاعلدا مدا  أعدمهو دًا لما بيناه  دي 
 ددي مددذه  رننددا" انتدددال الممدداعمت وتمندد  تصدددير اليورانيددو  الم صددب بدولدده 

 .(36)الحالة سوف نلتز  بسياستنا"
بعددد شددهور اندده اغضددب الوتيددات  أدرعرا  شدداه ريدد أ لكدد  علددا مددا يبدددو 
مدوتمر ت دت جمشديد  ددأغتن   أ سددهيصدلت مدا  أ  وأرادالمتحددة بدرجدة كبيدرة  

  8699 أيلول/سدبتمبرمناسبة ت ر  د عة م   مب كلية الد ا  الو ني  ي 
نسدددعا للحصدددول علدددا السدددم   ت رنندددا "  دددألدا  دددي الحمدددل كلمدددة جددداء  يهدددا

ما ت    اذاعديدة علا ذلع.  أدلةولدينا   عليه النووي ول  نمكر  ي الحصول
 اآل حصر وجود مذا النو  م  السم   ي ن دا  الددول الكبدرى التدي تملكده 

زاد عدددددد الددددول المالكدددة  سددددوف يملدددت زمددددا   رذا أمددداتمكددد  السدددي رة عليدددده. 
الناجمددة عدد  وجددود مددذا  األ  دداروتصددعب السددي رة عليدده. تصددوروا  األمددور
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 ر . وقددال الشدداه مضدديمًا " (37)ول الصددغيرة والكبيددرة معددا"السددم   ددي حددوزة الددد
 ……النوويدة األسدلحةحظدر انتشدار  رلداريرا  م  ضدم  الددول التدي تسدعا 

ومذا بحد ذاته يعبر ع  دماء الشاه   ي احتواء الموقف   هو وا  نمدا  (38)"
 موحاتدددده  أ  رتال اقددددة النوويددددة كسددددم  عسددددكري  متمعابددددمددددا صددددر  بدددده 

يضددًا  أوويددة لدد  تدتصددر علددا الناحيددة السددلمية  ددد  بددل والعسددكرية ودوا عدده الن
 ومذا ما سنوضحه تحدًا.

عددادوتسايرًا م  سياسة الشداه ورغباتده  دي تجهيدز  مماعدل  إلقامدةمواقد   وا 
بدده  ددي كددانو   اإل احددة دبددل  .نوويددة  ددي ريددرا    أندده واصددل تلددع ال موحددات

مدددد  الوتيددددات  نددددوويتمكدددد  مدددد  التباحددددث حددددول شددددراء مماعددددل  1979ال دددداني 
م  الوتيات المتحددة  أجراه علا ا ر اتتما  الذي  (39)و رنسا وألمانياالمتحدة 
تمك  م  بناء  ما  مح ات لتوليد ال اقة النوويدة  دي ريدرا    8691 ي آب 

لموسسدددة  األسدددب وقدددد صدددر  حينهدددا )سددديروس منصدددور( ناادددب المددددير العدددا  
 دددي   مليدددار دوتر (31)مح دددات بلغدددت ال اقدددة النوويدددة اإليرانيدددة بدددأ  كلمدددة ال

اتتحاديدددة و رنسدددا بأنهدددا سدددتدي  عشدددرة  ألمانيددداموسسدددات  أكددددتالوقدددت الدددذي 
مح دددة  (81)مددد   أك دددربدددذلع يكدددو  لددددى ريدددرا    مح دددات نوويدددة  دددي ريدددرا 

 .(41)نووية
ريدددددرا  بعدددددد شدددددهري  وتحديددددددًا  دددددي تشدددددري   أجدددددرتمددددد   رنسدددددا  ددددددد  أمدددددا

 أجهددزة أربعددة بارسددال  بموجبدده قيددا   رنسددا اتماقددًا معهددا تدد 8691 األول/أكتددوبر
 دي الوقدت نمسده   89-ريرا  ذات  عالية حساسة م   راز ميكدرو  رلاليزر 
ممددداعلي  ندددووي  بدددددرة  إلقامدددة رنسدددا   دددوات  اصدددة بتجهيدددز مواقددد   أعددددت

علددا نهدددر  من دددة دار دددو ي  علددا بحدددر قددزوي  واآل دددر  دديميغدداوا   (629)
مدذا وا  ريدرا    شدركة ) رامداتو ( المرنسدية حيدث تولدت مسدووليته (41)الكارو 

ال دار  تكتسداب ال بدرات  رلدام  اإليدرانيي   أعداد بارسالقامت م  جانبها 
والهنددددد والوتيددددات المتحدددددة  وألمانيددددا رنسددددا  رلدددداالعلميددددة  ددددي المجددددال النددددووي 
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حيدث    ضًم ع  ذلع قامت حكومة الشاه بالتعاو  م  الصي  (45)وبري انيا
8691ريرا  بمماعل نووي صغير عا   رةاأل ي أمدت

(43). 
 
  تطورات بنية البرنامج النووي إال يراني في العهد الجمهوري -

عددددم اإليرانيددددة  اإلسددددمميةمدددد  سدددددو  نظددددا  الشدددداه بديددددا  ال ددددورة  نظددددا   وا 
توقددف العمددل  ددي المنشدديت النوويددة وذلددع  8696 / برايرالجمهوريددة  ددي شددبا 

حيددددث توقددددف بندددداء   رة مدددد  تلددددع المشدددداري ريددددرا  نسددددبة كبيدددد أنجددددزت أ بعددددد 
قدددد بددددأت  دددي  األلمانيدددة (Siemens -)سددديمنزالممددداعلي  التدددي كاندددت شدددركة 

8699تشددييدما عددا  
امتمامهددا بالبرنددامج النددووي  أوقمددت اإلسددممية ددال ورة  (44)

 دددد   التددي جدداءت بهددا المبدداد تحددت شددعار اندده يتنددا ا مدد   األمددر بدداد  ددي 
جميددددد   (42)مددددد  لدددددد  ال ميندددددي الموجهدددددةلجديددددددة الحكومدددددة اإليرانيدددددة ا ألغدددددت

والمرنسية ال اصة بحمايدة  األلمانيةاتتماقيات التي كانت قاامة م  الشركات 
   دي عصدر الشداه األ رىالبرامج النووية  ي ريرا  والتي بدأ العمل  يها مي 

 األعدوا انهيدار البرندامج الندووي اإليراندي بالكامدل  دمل  رلا أدىالذي  األمر
 لدب  8696 آذار/مدارس علا سبيل الم ال ر ضت ريدرا   دي   8691-8611
مدد  اجددل اسددتمرار نشددا اتها  ددي المشدداري  ال اصددة  األلمانيددة (KWU)شددركة 

قيددا  مددذه الشددركة بتسددلي  المواقدد   رلددا األمددرمددذا  أدىوقددد   بمماعددل بوشددهر
وتدليصدها الكدادر  8696آب  أوا درريرا   ي  رلاال اصة بالمماعل المذكور 

تشدري  ال داني مد  العدا   أوا در ألغدت ريدرا  مد  جانبهدا  دي   العلمي بدالموق 
وو ددًا  .نمسه جمي  اتتماقيات السدابدة التدي كاندت قدد وقعتهدا مد  مدذه الشدركة

 دددد ان مدد  عدددد المت صصددي  العلميددي   ددي   لتدريددر اعددد  ددي مددذا الصدددد
 .(46) رد  د ( 82) رلا أعمهالمماعل 

ت ددورات الحدددرب  أدتينيددات مدد  الدددر  العشددري  لكدد   ددي منتصددف ال مان
حدددددوث تحددددوتت جذريددددة  ددددي التمكيددددر  رلددددا (8611-8611)العراقيددددة اإليرانيددددة 

حيددث وجدددت   اتسددتراتيجي اإليرانددي عمومددًا  و ددي المجددال النددووي  صوصدداً 
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مدد  الحيددوي بالنسددبة لهددا ا  تهددت  مليددًا  ددي بندداء برنامجهددا النددووي   أ ريددرا  
ودورة الوقدود  األسدلحةالمتعلددة بتصدمي   األنش ةديد م  ونمذت  ي وقتها الع

 علددددا ا ددددر قيددددا   (47)المزمددددة لصددددن  السددددم  النددددووي وتدويددددة ال اقددددة النوويددددة
ال دددداارات الحربيددددة العراقيددددة بدصددددف المماعددددل النددددووي اإليرانددددي  ددددي بوشددددهر 

8611-8619 كبيرة منها  مل اتعوا  أجزاءوتح   
 دوال المتدرة المشدار  (48)

 رحيددداءلجدددأت الحكومدددة اإليرانيدددة رلدددا السدددعي بسدددرعة مددد  اجدددل   أعدددمه ارليهددد
 رذ  ذي قبدددلمددد   أك دددرالبرندددامج الندددووي وركدددزت امتمامهدددا بالسدددم  الندددووي 

قامددددت بت صدددديص مصددددادر ماليددددة جديدددددة وضددددعتها تحددددت تصددددرف الكددددوادر 
البح يددة التددي كانددت تعمددل  ددي المماعددل الددذي قامددت ببناادده الوتيددات المتحدددة 

مذا كدا  يمدارس  أ والشيء الموكد   النووي آباد أميرباس  مركز  والمعروف
جددراءاتعلميددة تحددت ظددروف وتدددابير  أنشدد ة كانددت ت ضدد  كلهددا لمراقبددة  وا 

الوكالددة الدوليدددة لل اقدددة الذريدددة. و دددي السددديا  ذاتددده قدددا  مسدددوول  دددي الحكومدددة 
مياة البحوث النوويدة قدال  رلاالجديدة )محمد حسي  بهشتي( بتوجيه   اب 

يددده "ا  سياسدددة ريدددرا  بشدددأ  برنامجهدددا الندددووي مدددي الحصدددول علدددا  سدددم    
  .(49)نووي"

وتنميدددذًا لسياسدددة الحكومدددة الجديددددة بشدددأ  ت دددوير التكنولوجيدددا النوويدددة  دددي 
حيددث   الليددزر  ددي عمليددات الت صدديب اتمتمددا  بتكنولوجيددا أعيددد دددد   ريددرا 

معددات النوويدة بندل المت صصي  والبحدوث وال 8619 / برايرقامت  ي شبا 
 باألسددلحةمجمدد  البحددوث ال اصددة  رلدداالنددووي  آبدداد أميددرمدد  مركددز بحددوث 

بنداء مركدز ويذكر انده تد   دي العدا  نمسده   أصمها النووية بالدرب م  مدينة 
وبمسددداعدة  رنسدددية  حيدددث تددد   للمماعدددل النوويدددة أصدددمها جديدددد يددددعا مركدددز 

  ببرنددامج واسدد  للبحددث اتتمددا  مدد  لجنددة ال اقددة النوويددة المرنسددية علددا الديددا
والتنديددب عدد  اليورانيددو  مدد  لجنددة ال اقددة النوويددة اإليرانيددة وذلددع  ددي منددا   
 )شددددداه دور( و)ديمدددددا ( و)سيسدددددمنا ( شدددددمال شدددددر   هدددددرا  و دددددي مددددددا عتي
)سيستا ( و)بلوشستا ( الشرقيتي  بحيث ظهرت  عًم م لمات اليورانيدو  مد  
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 أ ددرقددت ذاتدده بندداء مركددز جديددد كمددا وتدد  ايضددا   ددي الو  (21)ترسددبات الموسددمات
وكددا  بناادده شددبه سددري حيددث لدد     ددي جامعددة  هددرا  ايضدداً  بمسدداعدة  رنسددية

 ضدًم عد  ا  الحكومدة الجديددة   ت بر ريرا  به الوكالة الدولية لل اقة الذرية
عمدددت كددذلع رلددا تجديددد وتحددديث برنامجهددا ال دداص ب اقددة الممدداعمت التددي 

 (2999) ممددداعلي  بدددددرة رنشددداءعلدددا   ددددد عملدددت  لدددديها  دددي مماعدددل بوشدددهر
كدددد  جنددددوب غددددرب  (81)ميغدددداوا  علددددا سدددداحل ال لدددديج العربددددي  وعلددددا بعددددد 

م  المماعلي  قد ت  اتنتهاء  %(91)وتدل اغلب الموشرات علا ا    بوشهر
  الكهرباء والميكانيدع أعمالم   %(99)و اإلنشااية األعمالم   %(19)م  

مركدددز للبحدددوث النوويدددة  دددي الشدددمال ا تتحدددت ريدددرا   1984 آذار/مدددارسو دددي 
وتحديدًا بي  قريتي شامر رضا و دوتد شدهر  وقدد  لبدت ريدرا  المسداعدة مد  

 .(21) رنسا وباكستا  م  اجل بناء مصن  بح ي حديث
و ي نيسا  م  العا  ذاته انتشر  بر حول اقتراب ريرا  م  ت وير قنبلة 

ًا ا  العمل قد بدأ منذ مدة يضأويشير ال بر  .ألمانيانووية بمساعدة  نية م  
 األلمانيددةوا  الشدركة   الصدن  الموجدودة  ددي بوشدهر األلمانيددة دي الممداعمت 
 وأوردت .تشدددغيل مدددذه الممددداعمت إلعدددادة نيدددًا  (91) أرسدددلت)كرا تميدددرع( قدددد 

 بيرًا رلا ريرا   ي  (21) اقمًا م   أرسلت أعمهبا  الشركة  أ رىمصادر 
وقددد   اسددتاناف العمددل رمكانيددةلوضدد  دراسددة حددول  8619 /ينددايركددانو  ال اني

 رحددى ددد ندلدت  أ درىومد  جهدة  .انتهت مذه الدراسة  ي  ريدف العدا  ذاتده
 األسدددلحة بانتدددا النشدددرات البري انيدددة  مدددداًت تددددول  يددده " احتمدددال قيدددا  ريدددرا  

بدددددأت ريددددرا   1982مدددد  عددددا   ءً ابتددددداو  (25)النوويددددة  ددددمل السددددنتي  الدددددادمتي 
بمددا  يهددا المركددز   مسددتوى بددي  مراكددز البحددوث أعلددادا لي علددا بالتنسددي  الدد
 .(23)أصمها الجديد  ي 
قدمت باكستا  عرضًا رلا ريرا  بتدريب العلماء اإليرانيي   1986 ي عا  

و ددي عددا     ددي المجددال الددذري مدابددل الدددع  المددادي لبرنددامج باكسددتا  النددووي
لدا التعداو  المندي  دي م  باكسدتا  تدنص ع أ رىعددت ريرا  اتماقية  8619
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عالمددددًا نوويددددًا ريرانيددددًا رلددددا باكسددددتا   (26)المجددددال العسددددكري نددددتج عندددده توجدددده 
)الدددددكتور عبددددد  أ ومدددد  الجدددددير بالددددذكر   للتدددددرب  ددددي المنشدددديت الباكسددددتانية

الدددددير  دددا  والمددددعو بدددد أبدددو الدنبلدددة النوويدددة الباكسدددتانية( كدددا  قدددد زار ريدددرا  
يضدًا اتماقيدة كبيدرة أاندت ريدرا  قدد عدددت وحينهدا ك .8619-8619 مل المترة 

مد  اليورانيدو   األرجنتينديالوقود الندووي ب إلمدادما 8619عا    األرجنتي م  
  مددددد  مماعدددددل ريدددددرا  الندددددووي%( 31) السدددددلمية بنسدددددبة لإلغدددددرا الم صدددددب 
بده تدريدر نظد   دي  صدوص ذلدع مدو ا  ريدرا  قامدت بشدراء  أ اد بحسب ما 

 ضًم ع  تدريب اإليرانيي   جزاارية سا ةوبو  تي األرجناليورانيو  م   أكسيد
 .(24)األرجنتينية ي المنشيت النووية 

ونظددرًا لمددا تتمتدد  بدده مدينددة يددزد اإليرانيددة باحتيا ددات يورانيددو  مامددة تصددل 
لدديها مشداري   ر  8619الحكومة اإليرانية  ي عا   أعلنت     (9111)رلا 

 باألنشدددد ةا اتهدددا ال اصدددة  دددي مديندددة يدددزد تهدددددف رلدددا تجهيدددز وتددددو ير احتي
علددا ا ددر  8611وعدددب انتهدداء الحددرب العراقيددة اإليرانيددة  ددي آب  (22)النوويددة

(961)الددولي المدرق   األمد موا دة ريرا  علا الدرار الصدادر مد  مجلدس 
(26) 

 1989وحتددا م لدد  عددا   8611ريددرا   ددمل المتددرة منددذ تشددري  ال دداني  أجددرت
للحصددددول علددددا  أ ريديددددامدددد  جنددددوب  اتماقيددددات مدددد  بعدددد  دول العددددال  ومنهددددا

وكدددددذلع مددددد    التجدددددارب النوويدددددة إلجدددددراءكميدددددات مددددد  اليورانيدددددو  الم صدددددب 
النوويددة. كمددا تعاونددت  لألبحدداثواكبددر مركددز  أمدد كازا سددتا  التددي يوجددد  يهددا 

ريرا  ايضًا م  كوريا الشمالية علا ا ر الزيارة التدي قدا  بهدا و دد ريراندي ر يد  
 ي( المرشددد األعلددا لل ددورة اإلسددممية  ددي عددا برااسددة )علددي  ددامناالمسددتوى 

اذ تركزت المباح ات علدا تبدادل المعلومدات العسدكرية  رلا بيونغ يانغ 8616
 . (27)والعلمية  ي مجال الصواريخ الباليستية والتسلت النووي بي  البلدي 

 وتددددولي علددددي اكبددددر ماشددددمي را سددددنجاني 8616بعددددد و دددداة ال مينددددي عددددا  
(8616-8669)

سدددددددة الجمهوريدددددددة اإليرانيدددددددة  واصدددددددلت ريدددددددرا  ت دددددددوير لراا (28)
برنامجهددا النددووي حيددث تميددزت عمقاتهددا النوويددة  ددي مددذه المتددرة بشددكل سددري 
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وباكسددتا  و رنسددا  واألرجنتددي للغايددة مدد  الصددي  وروسدديا اتتحاديددة والجزااددر 
تدريدددر الوكالدددة  أورده و ددد  مدددا  .واسدددبانيا وبري انيدددة وبلجيكدددا واي اليدددا لمانيدددااو 

أي مماعدل المداء ال ديدل كاندا  )اتيزوتدوب الليدزري(ية لل اقدة الذريدة  دأ  الدول
النوويدددة الرايسددددية إليدددرا   دددمل تلددددع المددددة حيث عددددددت  األنشدددد ة أمددد مددد  

الصدددي  وروسددديا اتتحاديدددة  باسدددت ناءالمدددذكورة  األوروبيدددةاتماقيدددات مددد  الددددول 
تلددددع  أ غيددددر لبندددداء مماعلهددددا النوويددددة لتوليددددد ال اقددددة الكهرباايددددة  ددددي بوشددددهر 

جميعهدددا ت  الوتيدددات المتحددددة  دددي كدددل مدددرة كاندددت تضددد   ألغيدددتاتتماقيدددات 
أي صددمدة او تعاقددد مدد  ريددرا   ددي المجددال  إللغدداءضددغو ها علددا تلددع الدددول 

مد  المركدز الدو ني  1991 علا سبيل الم ال تعاقدت ريرا   ي عدا    النووي
 إلكمدددالوالمعددددات  ةبددداألجهز النوويدددة لتزويددددما  واألجهدددزةاتسدددباني للصدددناعة 

بسبب تد ل الوتيدات المتحددة  دي مند   ألغيتاتتماقية  أ  رتبوشهر  مماعل
التعاو  اإليراني  ي المجال  أتي. وعليه يريرا تعاقدما م   ركمالاسبانيا م  

 دي عددد التسدعينيات  اإل دم تواصدًم علدا  أك درالنووي م  الصي  وروسديا 
مد  ريدرا   اآلسديويةمد  اقدرب الددول  رنهمدا ذلع يعود رلدا ر وقد  سر الك ير 

 ددددد سدددعت ريدددرا  رلدددا تددددعي  عمقاتهدددا   امتمامدددًا  دددي المجدددال الندددووي وأك رمددا
حيددث وقعددت الدددولتا  علددا اتماقيددة رسددمية للتعدداو   ددي  .النوويددة مدد  الصددي 

والتددددي نصددددت علددددا تدددددريب المهندسددددي   1991مجددددال البحددددوث النوويددددة عددددا  
كدددانو   51و دددي  (29)مجدددال الندددووي  دددي الصدددي اإليدددرانيي  الم تصدددي   دددي ال

ممداعمت علميدة  رنشاءوقعت الدولتا  علا اتماقية بشأ   1991 /ينايرال اني
الددومي وبهددف بنداء مماعدل بح دي صدغير  األمد تكنولوجية مد  اجدل حمايدة 

النوويددة  ددي  باألسددلحةميغدداوا  دا ددل المنشدديت البح يددة ال اصددة  (39)بددددرة 
ات تكنولوجيددددة دقيدددددة  ددددي مجددددال رووس الصددددواريخ وتددددددي  مسدددداعد أصددددمها 

الباليسدددتية لكدددي تكدددو  موملدددة للتدددزود بدددالرووس النوويدددة  كمدددا قامدددت الصدددي  
وتضم  اتتما  ايضًا علا قيا       يورانيو   ا  إليرا  (8,1)بتوريد ريرا  

( الدريبدة مد  سداغهاندالشركات الصدينية بالتنديدب عد  اليورانيدو   دي من ددة )
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نشداء مح دات لتوليدد ال اقدة النوويدة لمسدتمادة منهدا   وس  ريدرا  مدينة يزد وا 
  ضدددًم عددد  انددده تددد  تددددريب كدددوادر ريرانيدددة  دددي الصدددي     دددي الدددري والكهربددداء

ريدرا  مماعدل  دي من ددة  در  الواقعدة علدا  أقامدتويذكر انه  ي العا  نمسده 
اسدددتمادت مددد  المسدددتلزمات التدددي  كددد  شدددمال شدددر   هدددرا  بعدددد ا  161بعدددد 

 األسددب وعلددا ا ددر الزيددارة التددي قددا  بهددا الددرايس اإليرانددي  (61) بلجيكددا سددلتهاأر 
مباح ددددات مدددد   أجددددرى  8663 أيلول/سددددبتمبر 81را سددددنجاني رلددددا بكددددي   ددددي 

( ميغدددا وا  211) المسدددوولي  الصدددينيو  بشدددأ  شدددراء ممددداعلي  ندددووي  ب اقدددة
وقددد  و   ونصدددبها  دددي من ددددة دار دددو ي  وبتكلمدددة مليدددار دوتر  راز)كونيشدددا (

بعددد  .علددا اتتمددا  علددا ا ددر تلددع الزيددارة آنددذاعبعدددما وزيددر الددد ا  اإليرانددي 
ذلع سعت مياة ال اقة الذرية اإليرانية وبشكل منمدرد رلدا نددل موقد  المماعدل 

الددزتزل  أمددا قليلددة المداومددة  األولددامدد  من دددة دا ر ددو ي  رلددا بوشددهر ت  
ببًا ت  تتجددده الوتيدددات ذلدددع التعددداو  كدددا  سددد أ ال بيعيدددة  وعلدددا الدددرغ  مددد  

بتغييدددددر مواصدددددمات  األ يدددددرةقامت  المتحددددددة لمدددددر  ضدددددغو  علدددددا الصدددددي 
رغبدددات الصدددي  بشدددأ  بيددد  المسدددتلزمات والمعددددات  أصدددبحتكمدددا   مبيعاتهدددا

 رقامةوالتجهيزات النووية رلا ريرا   اضعة للتغيير بسبب اتجاه الصي  نحو 
ريددددرا   أ  أعلدددد  ددددال  علددددا سددددبيل الم  عمقددددات قويددددة مدددد  الوتيددددات المتحدددددة

ميغدددداوا  بددددالدرب مدددد   (211)والصددددي  سددددوف تشدددديدا  ممدددداعًم نوويددددًا بددددددرة 
ترغب  دي شدراء ممداعلي  ندووي  بدنمس  أنهاريرا  بعد ذلع  أعلنت هرا      

يعمددم  بالمدداء ال ديددل ومددو النددو  الموجددود بالمعددل  ددي  أعددمهالددددرة المددذكورة 
 .(61)الصي 

 مدددي عدددا    واصدددلت تعاونهدددا مددد  ريدددرا  دددأ  الصدددي   أمدددرمهمدددا يكددد  مددد  
ولك    ميغاوا  (211) مماعلي  نووي  بددرة رنشاءوا دت الصي  علا  8662

وقدد حاولدت الوتيدات المتحددة   المد  الدريبة مد  بوشدهر رحدىمذه المرة  ي 
مدددد   ددددمل عمليددددات الضددددغ  علددددا الحكومددددة الصددددينية للحيلولددددة دو  اتمددددا  

 مي مذه المرة أي  دي العدا    مركز اتسبانياتتما  كما حدث م  قبل م  ال
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اتماقيدددات  بالغددداءالمدددذكور مارسدددت الوتيدددات المتحددددة ضدددغو ها التدددي انتهدددت 
اتي اليدددة لتزويددد ريددرا  بمسددداعدات نوويددة وكدددذلع  Anslodo-شددركة انسددلودو

 8669و دي عدا    (65)البلجيكيدةSkoda Plzen  -الحال م  شركة سكودا بلدز 
مددد  الصدددي  لبنددداء ممددداعلي  ندددووي  لتوليدددد ال اقدددة  آ دددرعدددددت ريدددرا  اتماقدددًا 

 ي جندوب ريدرا  وبدددرة  رنشااهماالكهربااية  وقد بدأ الصينيو  بوض      
سددوف يدددا   األقددلوبددات متوقعددًا ا  احددد الممدداعلي  علددا  (63)ميغدداوا  (311)

وذكر   8669 أيار/مايستحديدًا  ي المن دة الدريبة م  بوشهر  ي منتصف 
مليدددو  دوتر مددد   (611-111)   اإليدددرانيي  ا  ريدددرا  قدددد  صصدددتالمسدددوولو 

      .(64)اجل الحصول علا مذي  المماعلي 
تددو  بتجديدد اتماقيتهدا  أ با  الصي  مد  الممكد  جددًا  أ ادتو مة تدارير 

 8669 /نو مبرمدد  ريددرا  بشددأ  الممدداعلي  المددذكوري  وذلددع  ددي تشددري  ال دداني
8669 أواالربما  ي  أو

مذا وكما جرى تعاو  واس   دي تبدادل ال بدرات   (62)
يرا  وحصول  المسدت دمة  األجهدزةعلا بع   األ يرةالنووية بي  باكستا  وا 

ومعلومدددددات  نيدددددة حدددددول نتدددددااج التجدددددارب النوويدددددة    دددددي ت صددددديب اليورانيدددددو 
 ضدددًم عددد  تمكددد  الديدددادة  .8661 أيار/مدددايس دددي  أجريدددتالباكسدددتانية التدددي 

النوويدة وقدا   األبحداثقدات و يددة مد  الهندد  دي مجدال عم رقامدةاإليرانية مد  
مدد  مددرة لتدددعي   أك در بدراء منددود مدد  البرنددامج الندووي الهندددي بزيددارة  هددرا  

  (66)وتدوية برنامجها النووي
ب صددوص التعدداو  النددووي اإليرانددي الروسددي ) منددذ اتتحدداد السددو يتي  أمددا

ا  اتماقيدة مد  اتتحداد حيث وقعت رير  8661 آذار/مارسالساب (  دد بدأ منذ 
بتزويدددد ريدددرا  بمح تدددي  ندددوويتي  لتوليدددد  األ يدددرالسدددو يتي تدددنص علدددا قيدددا  

شددهد  8663و ددي عددا   (67)ميغدداوا  (99)ال اقددة الكهرباايددة   اقددة كددل منهمددا 
البرنددددامج النددددووي اإليرانددددي ندلددددة نوعيددددة مهمددددة  ددددي تعدددداو  ريددددرا  مدددد  روسدددديا 

احتياجاتها مد  ممداعمت نوويدة كبيدرة اتتحادية ت  ذلع التعاو  و ر إليرا  
 .(68)الحج  دو  اتقتصار علا المماعمت البح ية صغيرة الحج 
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 (911)بديمدة  8669تشدري  ال داني  31كما ت  عدد اتمدا  بدي  البلددي   دي 
مليو  دوتر وذلع تستكمال بنداء مماعدل بوشدهر الدذي كدا  قدد تد  البددء  يده 

وقدددد نددددل مدددذا المماعدددل مددد    الشددداه  دددي عصدددر األلمانيدددةبواسددد ة الشدددركات 
-موسسدة )اتدو  سدتروي ايكسدبورت وباشراف مصن  )ايغور سكاري زامودي(

A.S.E  المكلمددة بتنميددذ المشددرو   ددي سددا  ب رسددبورإ عبددر البحددر رلددا ريددرا )
تدندددي  (8911)تدندددي علدددا ا  يلتحددد  بهدددذا العددددد  (911)وبصدددحبة اك دددر مددد  

 (821)انبددا  علددا اتماقيددة بديمددة وقدد  الج 8669كددانو  ال دداني  8. و ددي آ ددر
 وأعددددادشدددحنات ضددد مة مددد  المعددددات والمدددواد النوويدددة  بارسدددال مليدددو  وذلدددع

(  ددرد روسددي رلددا 3911كبيددرة مدد  المهندسددي  والمنيددي  والعمددال بلغددوا بحدددود )
 بيددرًا روسدديًا للمماعددل  (891) ريددرا  ويددددر عدددد ال بددراء مدد  ضددمنه  حددوالي

مهندس و ني ريراني  ي روسيا   (911)تدريب كما ت  اتتما  علا   المذكور
ميغاوا    (8111) ب اقة 5111 /مايسأياريت  تركيب المماعل  ي  أ علا 

مح دات  إلقامدةمشرو   مو   ر ار ي  آ رم  التماو  علا بناء مماعل 
 .(69)عا   (31) نووية  مل

 هدددرا   ردارةمدددير  )اندداتوليز يلينسددكي( أعلدد  8669 آذار/مددارس 81 ددي 
بمماعددددل بوشددددهر سددددوف تكتمددددل  اإلنشدددداءات أعمددددال أ ال ارجيددددة الروسددددية ب

  8669شددهرًا مدد  توقيدد  اتماقيددة كددانو  ال دداني  (89)أي بعددد   بحسددب ال  ددة
وا  شركات المداولة اإليرانية سوف تسدتغر  عامدًا واحددًا  دي تدرمي  المنشديت 

 أ يبدددو و  الداامدة مندداع يتددولا ال بددراء الددروس المسدوولية عدد  الموقدد  بعدددما.
 8669 مدددي عدددا    الددددع  مددد  روسددديا أسدددس هدددرا  قدددد تلددددت بشدددكل واضدددت 

عمنًا مد  الهيادة اإليرانيدة لل اقدة النوويدة تعبدر  يده رحملت الصحف اإليرانية 
للتددددريب  دددي روسددديا للعمدددل بمماعدددل  إلرسددداله عددد  نيتهدددا توظيدددف مهندسدددي  
  ريرانيًا يمتلدع الشرو  بأ  يكو  المتدد اإلعم بوشهر لل اقة النووية وحدد 

  (71) برات  ي الميزياء والهندسة الميكانيكية وعلو  الكمبيوتر
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ريدرا   لبدت مد  روسديا  دي  أ وتميد تدارير الوكالة الدوليدة لل اقدة الذريدة 
 ي بنداء مجمد  مح دة بوشدهر النوويدة وانجداز  باإلسرا  8661تشري  ال اني 

(  ددددي عددددا  5-)ريددددرا  وال دددداني 5113(  ددددي عددددا  1-) ريددددرا  األولالمماعددددل 
لل اقدة الروسدي رلددا  األسدب الددوزير  )يوكمدا  اد  اوف(و دمل زيدارة   3119

صدر  ا  بدمده سدوف تسدتمر  دي بنداء مماعدل بوشدهر   ريرا   ي العا  نمسده
و ددي شددبا    ((VVER1000 النددووي مدد   ددمل اتسددتمادة مدد  مماعددل  ددراز

 رحدددىحتددا  اليهددا مدد  اشددترت التوربينددات التددي ت أ وا دددت ريددرا  بعددد  8666
المماعلي  بنسبة  رقامةالمصان  الروسية علا ر   الميزانية ال اصة بتكاليف 

مليدو  دوتر بهددف اتسدتمرار  دي بنداء مح دة بوشدهر   (111)تصل بحددود 
ريدرا   أ " بدولده  األسدب )رضا امر اللهي( مدير ال اقة الذرية اإليراني  وأكد

مدددد   %(9)يددددت  تلبيددددة  أ نوويددددة  وتتوقدددد  ( مح ددددة لل اقددددة ال31) رقامددددةتريددددد 
". 3111مح دات ال اقدة النوويدة قبدل عدا   رليدهال اقة الكهربااية التي تحتا  

 أ   ( الروسددديةZhovskye Zavadyالمتحدددث باسدد  شددركة ) أعلدد  ددي حددي  
رسدالهاالتجهيزات ال اصة بالجزء الرايسي م  المماعدل سدوف يدت  تحويلهدا   وا 

قددااًم "ا  قواعددد المماعددل وقواعددد  وأضدداف  3118عددا   أوا ددررلددا ريددرا   ددي 
الب دار وكدذلع الهيكدل ال داص بالمماعدل والتجهيدزات الدا ليدة ال اصدة  رنتا 

يددددو   أ ومددد  المتوقددد    بدددالموق  سدددوف يدددت  تصدددنيعها  دددي سدددا  ب رسدددبورإ
التجهيدزات  دي مجمد  بوشدهر  رقامدةالمت صصو   ي الشركة بالمشاركة  دي 

   V-213ريددددرا  تسددددعا لشددددراء ممدددداعلي  مدددد   ددددراز ) أ المصددددادر وتشددددير  ."
أنهددددت روسدددديا  5111 اكتددددوبر و ددددي تشددددري  األول/  ( الروسدددديةVVER440و

يدددرا   دددي موسدددكو مباح اتهمدددا التدددي تم ددد  عنهدددا توقيددد  اتمدددا   اتتحاديدددة وا 
عسكري بي  البلدي  مهدد ال ريد  لتوسدي  التعداو  ال ندااي  دي -تعاو  د اعي
وزيددر الددد ا  الروسددي )سدديرجي ايمددانوف(   "ا   حسددب قددول   المجددال النددووي

  التعاو  اإليراني الروسي ت ول  يكو  محدودًا وانه سيشمل ساار المجاتت
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 ضددددددًم عدددددد  التعدددددداو   ددددددي الشددددددوو  العسددددددكرية والد اعيددددددة وال اقددددددة النوويددددددة 
 .(71)واتقتصاد"

بالعمددل بشددكل  علددي  3113 أيلول/سددبتمبرعمومددًا بدددأ المنيددو  الددروس  ددي 
كما حضر نحدو  .مماعل بالمح ة النووية اإليرانية  ي بوشهر أولبناء علا 

وتوقعددت وزارة ال اقددة   بندداء المماعددل رتمددا  بيددر روسددي للعمددل علددا  (311)
 أ علددا  3119الذريددة الروسددية بددأ  تبدددأ المح ددة النوويددة العمددل  ددي حزيددرا  

3112 األول/ديسددمبرالمماعددل بددالوقود النددووي  ددي كددانو   رمددداديبدددأ 
وقددد  (75)

)الكسددندر مارياسدديف( السددمير الروسددي ب هددرا   ددي حددوار مدد  صددحيمة  أشددار
"ا  المباح دددات بدددي  موسدددكو  اإليرانيدددة موكددددًا بدولددده  األ بدددار-)ا معدددات ( 

المبرمة بي  البلدي   8666ملح  رلا اتماقية عا   رضا ةو هرا  تركز حول 
عددددادةبشدددأ  مماعددددل بوشددددهر  و بدددددًا لل  ددددة  الوقددددود المحتدددر  رلددددا روسدددديا  وا 

  5112عا   أوا رالمنسدة م  ريرا   سوف يبدأ العمل  ي المماعل المذكور 
 .(73)المماعل ال اني وال الث لبوشهر" إلنشاءبصدد التعاو   اآل ونح  
 

 اإليرانيموحا  ودوافع البرنامج النووي ط
 موحدات ودوا د  البرندامج الندووي اإليراندي تنوعدت وتعدددت  أ  ي الواق  

قليميدةالعهدي  الملكي والجمهوري ما بدي  دوا د  اقتصدادية  ي  سدتراتيجية وا   وا 
وسياسدددية وعسدددكرية.  النظدددا  الملكدددي السددداب  يهددددف مددد   دددمل توجددده ريدددرا  
للحصول علا ال اقة النووية م  الدول الغربية رلا تدليل اعتمداد ريدرا  علدا 

 ير قدددر كبيددر الددنم  والمحا ظددة علددا نمددو الصددناعات اإليرانيددة وتوسدديعها بتددو 
   حسددددب مددددا ذكددددره )شددددارو  (74)مدددد  ال اقددددة مدددد   ددددمل المح ددددات النوويددددة

سكواسوني( المت صص  ي الشوو  ال ارجية والد ا  الدومي وق ا  التجارة 
بدددأ  ريددرا  منددذ عهدددد الشدداه محمدددد رضددا بهلدددوي  أشددار   ددي الوتيددات المتحددددة

وضدددددحًا ( ميغددددداوا  م9111) ت  ددددد  لبنددددداء مصدددددان  ذات قدددددوة نوويدددددة تعدددددادل
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 باحتيددا يتنصددب  ددي رغبتدده  ددي اتحتمدداظ  1971 موحددات الشدداه منددذ عددا  
أي التدليدل   م  النم  والغاز لمنتما  منده كعملدة صدعبة عد   ريد  تصدديره

مددد  نسدددبة اسدددتهمع ال اقدددة المحليدددة مددد  الدددنم  والغددداز ور ددد  نسدددبة اسدددت دا  
 (72)أوسددد أ   ال اقدددة النوويدددة لمغدددرا  السدددلمية كتوليدددد ال اقدددة الكهرباايدددة بددد

 أ نداء دي   ابده  8699 أيلول/سدبتمبربده الشداه  دي  أشدارومما يوكد ذلع ما 
سددابدًا (  رليددهحمددل ت ددر  د عددة مدد   ددمب كليددة الددد ا  الددو ني )كمددا اشددرنا 

 لألغددددرا الممددداعمت بدددددا   توليدددد ال اقددددة و دمدددة  لهددددذهشدددراونا  أ بدولددده " 
  لد  ولد  تسدعا للحصدول ريرا ر  .العسكرية لإلغرا وليست   السلمية  د 

جهدة كاندت  أيدةنسدعا رلدا عددد اتمدا  مد   رنندا  علا معمل تك يف اليورانيو 
لتدددعي   اقتنددا ووقعنددا وسددنوق  اتماقيددات  ددي سددبيل ضددما   اقددة الممدداعمت 

 .(76)النووية
اتقتصاد اإليراني يعتمد رلدا حدد كبيدر علدا العااددات  أ وكما مو معلو  

مشددة اندده رغدد  امددتمع ريددرا  احتيا يددًا ضدد مًا مدد  ومدد   الم يددر للد .النم يددة
 الحكومدددة اإليرانيدددة ت أ  رت( تريليدددو  قدددد  مكعدددب  183) الغددداز يدددددر بنحدددو

%( مد  81تعمل علا تعزيز ال اقة اعتمادًا علا الغاز الذي تنتجده بنسدبة )
ال اقدة النوويدة  ال اقدة واعتبدار رنتدا  ايرا  ترغب  ي تنويد     اقتها الحالية

 مجمدل البدرامج النوويدة  (77) ي مدا يتعلد  بالتنميدة اتقتصدادية   الزاويةحجر 
 بعد مغدادرة شدركات الدنم    علا الجانب اتقتصادي باألساساإليرانية توكد 

 ددي ريدرا  وتحدت تدأ ير الحصدار النم ددي  اإلسدممية 8696ا در  دورة  األجنبيدة
( Tootal-ل الدددذي  رضدددته الوتيدددات المتحددددة ولددد  ت رقددده سدددوى شدددركة )توتدددا

 رتمميددي  برميددل يوميددًا  األربعددة رنتددا لدد  تددتمك  ريددرا  مدد  ت  دي   المرنسدية
ونظددرًا رلددا الزيددادة الكبيددرة  ددي اتسددتهمع الدددا لي  .أعددوا بعددد مددرور عشددر 

 أك دربدات مدذا البلدد ت يصددر   بمعل النمو اتقتصادي والديمغرا ي  ي ريرا 
تدددو ر علددددا  ر الغدددداز يمكددد   رنتدددا مددد  مليدددوني برميدددل يوميددددًا   الزيدددادة  دددي 
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لكد  ال اقدة النوويدة تبددو الددادرة   قدرات تصديرية كبيرة  ي المستدبل األرجت
 .(78)من ديًا علا تحدي  التواز   ي المبادتت ال ارجية

وذكر )علي اكبر صالحي( مم دل ريدرا   دي الوكالدة الدوليدة لل اقدة الذريدة 
 (21)كددددا  عدددددد سددددكا  ريددددرا   8696عددددا   اإلسددددمميةبدوله "اندددده قبددددل ال ددددورة 

مليدددار  (33)حينهدددا  ددي ريددرا   اإلجمدداليمليددو  نسددمه وكانددت عااددددات الددنم  
 مليددددو  نسددددمة (99)رلددددا  ولكدددد  اليددددو  تضدددداعف عدددددد سددددكا  الددددبمد  دوتر

مليدددار دوتر  ولددديس ذلدددع  حسدددب بدددل  (99)وان مضدددت عااددددات الدددنم  رلدددا 
لنم يددة تسددتيعاب التضددد  . مليددار دوتر مدد  العاادددات  ا (61)ونحتددا  رلددا 

مليددددار دوتر مدددد  عاادددددات  (39)ندددددير بمدنددددا بددددد  اآل واسددددت رد قددددااًم  نحدددد  
 (9111)ا  مدددددار  الد اعدددات النم يدددة وغيدددر النم يدددة ومدددو امدددر يعدددد معجدددزة

مليو   (311)ميغاوا  م  الكهرباء التي تولد نوويًا ستو ر علا البمد حوالي 
مليدارات دوتر. لدذا  أربعدةعدادل تدو ير حدوالي برميل م  الدنم  سدنويًا أي مدا ي

احتيا يات ريرا  م  النم  ل  تدو  رلا ما ت  أ بنظر اتعتبار  األ ذ يجب
 أصددبحتمدد  الدددرى اإليرانيددة  %(11)المسددوولو  اإليرانيددو  ا   وأكددد .نهايددة"

نتجددده تصددلها الكهربدداء وبددات اند دددا  الكهربدداء امددرًا ندددادر الحدددوث. وا  مددا ت
برميددل يوميددًا يسددت د   ل هددا محليددًا.  ليددو م (2,9) ريددرا  حاليددًا مدد  الددنم  ومددي

 .(79)لهذا السبب تسر   ي برنامجها النووي أ  ريرا ويدول المسوولو  
-81)وتشير ال    المستدبلية انه بعد تنميذ مشرو  بوشهر الدذي سديو ر 

عدود لمنشيت نووية  أربعةم  استهمع الكهرباء  ي ريرا  سيت  تنميذ  %(31
حددت الحكومة اإليرانيدة مدد ًا يرمدي رلدا تعزيدز توليدد  اقدة تصدل  رذ .أ رى
 اإلنتددددددا حيددددددث يصددددددل   3119ميغدددددداوا  مدددددد  حلددددددول عددددددا   ألددددددف (91)رلددددددا 

ميغاوا  ومد  المومدل ا  يدتمك  البرندامج الندووي اإليراندي الحدالي  (28,911)
  سدنوياً  %(9) لدب بنسدبةميغداوا   دي ظدل تزايدد ال  (9111)م  المساممة بدد 

( المسددددي رة علددددا ق ددددا  ال اقددددة وحاليددددًا Nafaner -وتعددددد موسسددددة )نا ددددانير
سددتكو  مدرجددة ضددم  الموسسددات التددي سددتعاد ميكلتهددا تمهيدددًا ل ص صددتها 
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لتشددغيل مشددروعات ال اقددة  أجنبيددةيددت  التعاقددد مدد  شددركات  أ ومدد  المحتمددل 
لملكيدددة  دددمل العددددامي   ددد  ندددددل ا  ( أي نظدددا  البندددداء والتشدددغيلBOTبنظدددا  )
(3119-3119)الدادمي  

(81). 
مليدار دوتر نتيجدة  (21)كما وا  ريرا  تعاني م  دي   ارجي يصل رلا 

 ضًم عد  اترتمدا  المتزايدد  دي نسدبة   حربها م  العرا   ي عدد ال مانينيات
قيددا  الحكومددة بتددو ير علددا مليددو  نسددمه حددت   (99)السددكا  الددذي وصددل رلددا 

رلددا  .%(39)حيددث وصددلت نسددبة الب الددة رلددا حددوالي   باب ددرص عمددل للشدد
جاندددب ان مدددا   عاليدددة النشدددا  التجددداري نتيجدددة الحظدددر الممدددرو  مددد  قبدددل 

رلددا حرمانهددا مدد  امددتمع عملددة صددعبة وتصدددير  أدىالوتيددات المتحدددة ممددا 
 اتقتصددددداد اإليراندددددي يشدددددهد تماوتدددددًا ملحوظدددددًا نظدددددرًا   منتوجاتهدددددا رلدددددا ال دددددار 

ايسددية علددا الددنم  وبالتددالي ينددتعش اتقتصدداد اإليرانددي كلمددا تعتمدداده بصددمة ر 
( ويددن م  عندددما يتددأز  سددو  8666-8669ارتمدد  سددعر الددنم  )م ددل عددامي 

وقددد نددتج عدد  مددذا تذبددذب وعددد    (8661-8669الددنم  العددالمي )م ددل عددامي 
استدرار اقتصادي وصدعوبة التمويدل المدادي والسديولة الماديدة الكا يدة لت دوير 

 .(81)تت لب موارد مالية ض مة أ رىة وبرامج تنموية برامج نووي
والسياسدية بصدورة عامدة  هدي تعدد مد   واإلسدتراتيجية اإلقليميدةالناحية  أما

عليهدددا الحكومدددة اإليرانيدددة  دددي بنااهدددا وت ويرمدددا  أكددددتالركدددااز المهمدددة التدددي 
يدل  ل ربدرامي الددكتور  األسدتاذ رليده أشدار و ددًا لمدا  .وتمسكها بال يار الندووي

 مدايس أيدار/ 31صحيمة ال دورة العراقيدة  دي   ي  ي مدال له نشر )**(العمف
مددداًت  3118 أيار/مددايس 3بددأ  الصددحيمة نمسددها قددد نشددرت  ددي  أشددار  3118

 يها بأ  اإليرانيو  يعملو  علا ت وير  بي     معتو  المعتو  األستاذللكاتب 
  رقليميدةتوسدعية وميمندة  إل مدا الدمار الشدامل  أسلحةقدراته  النووية وبدية 

" تعزيددز  أ بعدد  المحللددي  السياسدديي  اإليددرانيي  يددرو   أ وممددا يوكددد ذلددع 
 اإلقليميددددةير دددد  مدددد  مكانددددة بمدمدددد   أ البرنددددامج النددددووي اإليرانددددي مدددد  شددددأنه 
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علدا  ري دة الددول الرايسدية  دي من ددة الشدر    علا حدد تعبيدرم   ويضعها
 .(85)"األوس 

 األولداتكدو  ريدرا  الددوة   أ را  النوويدة مدي  موحدات ريد أ ويمسر ذلع 
 .تمددددارس دورًا اسددددتراتيجيًا اكبددددر  ددددي شدددددوونها أ  أوالمسددددي رة  ددددي المن دددددة 

  ويرتب  ذلع مباشرة بما ي ار حول ميول الهيمنة اإليرانية  دي ال لديج العربدي
مددرة  ددي  ألولالغواصددات  باد ددالرلددا قيامهددا  أدت الدددوا   نمسددها مددي التددي 

  دوا د  ريدرا  تشدبه دوا دد  الددول المجداورة م دل تركيدا والعددرا  أ مدا ك .ال لديج
ريددرا  ترغددب  ددي تددأمي  كيانهددا الدددومي ونظامهددا السياسددي ضددد أي  أ وربمددا 

الدددددرة النوويدددة  دددأ  ذلدددع يتددديت لهدددا  وبامتمكهدددابهدددا   اسمحددداوتت جدددادة للمسددد
دا د  مهد   اإلقليميدةمسألة المكاندة  أ أي   م  دول المن دة أوضاعهاترتيب 

النوويدة  األسدلحة دأ    للغاية  لكو  ا  ريدرا  دولدة كبيدرة وذات ك ا دة سدكانية
وتتديت   تعد عنصر قوة استراتيجي ذي تأ ير  اص تدع  الدوة الدومية للدولة

است دا  ريدرا   أ أي  .التي ت تمتلكها األ رافلها حرية واسعة  ي مواجهة 
ربمددا تسددعا تمددتمع  أو  لمكاندةلف للسدم  النددووي مد دده اسدت دا  الدددوة كهددد

 صددبحتأ رقليميددةمددذا السددم  بهدددف الحمدداظ علددا مكانتهددا  ددي مواجهددة قددوة 
رقليميددددة  مددددي دوا دددد النوويددددة  لألسددددلحةومنددددا يكمدددد  ا  دا دددد  ريددددرا   .تمتلكدددده
 .(83)وأمنية

ريدددرا  تسدددعا رلدددا سياسدددة الهيمندددة والتدددأ ير  دددي المن ددددة  أ  أد وبمعندددا 
ت سدددديما  ددددي مجددددال بسدددد    هددددا مصددددالحها الحيويددددةالمحي ددددة التددددي تتعدددددد  ي

 هالسدددي رة علدددا ميددداه ال لددديج ومنا دددذه البحريدددة  حيدددث تسدددعا ريدددرا  ت  تع دددد
دلدديًم  رت )***(الدد مث اإلماراتيددة"  ومددا سددي رتها علددا الجددزر  بحيرررة فارسرريق"

لددذلع لدد  تت لددا  .اإليرانيددة اإلسددتراتيجية ددي  وأمميتددهواضددحًا علددا مددذا البعددد 
وا  كدا  الوجدود  .شر ي ال ليج الذي لعبه شاه ريدرا   دي الماضديع  دور 
 .(84)حاليًا يمنعها م  تحدي  ذلع األمريكي
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 أ  وتشدعر   ضًم ع  ذلع  أ  ريرا  محا دة بتهديددات وتحدديات عديددة
تغييدرات قادمدة مد   أ م لما تدرع جيددًا   الحالي مستهدف اإلسممينظامها 

محا ددة  أصددبحت أنهددارلددا  رضددا ة  العربددي من دددة ال لدديج أوالوسدد ا  آسدديا
ذلددع ت  حلددف   مدد   ددمث جهددات الشددمال والشددر  والغددرب بمهددددات حديديددة

  اإليرانيددة –( لدد  يكددو   ددد  مجدداورًا للحدددود التركيددة األ لسدديالندداتو) الحلددف 
الوسد ا مرشدحة بددوة لمنضدما   آسديام  ذلع ت   ألوس ولكنه سوف يمتد 

ريددرا  كانددت ترنددو رلددا الدمددز بمشددروعها  أ كمددا رلددا مددذا الحلددف العسددكري  
  النووية الباليستية الصارو ية األسلحةالعسكري رلا تحدي  تدد   ي امتمع 

وي مدد    رقليمهدداممددا يجعلهددا رقمددًا صددعبًا  ددي   رلددا امددتمع السددم  النددووي
المسدوولو   أ كمدا  .(82)حددودما عندد  أصدبحتم  حدة مذه المهددات التي 

الجانب النووي  أمميةريرا  ت يمك  تجامل  أ حرصوا علا تأكيد اإليرانيو  
 اإلقليميدددة دددي السددداحة  ياإلسدددتراتيجتتعلددد  بأمنهدددا الددددومي وبددددورما  ألغدددرا 

سياسدة مما لددة  رتبدا ومدي تسدعا جامددة تمدتمع السددم  الندووي ومحاوتتهدا 
 برنامجهددددا النددددووي بددددالغمو  رحا ددددةذاتهددددا  ددددي مجددددال  اإلسددددراايليةللسياسددددة 
  .(86)سلمية ألغرا باستمراره  واإليحاء

تددزال ببرنامجهددا النددووي وتسددعا رلددا ت ددويره  ومدد  منددا امتمددت ريددرا   وت
رأسددًا  (311-891)ترسددانة نوويددة ضدد مة تددددر مددا بددي   رسددراايلنظددرًا تمددتمع 

بتمددو  اسددتراتيجي ومعنددوي  ددي السدداحة  رسددراايلنوويددًا  ددي الوقددت الددذي تتمتدد  
سدواء  أ درىترسانة نووية ض مة يجعدل مد  دوًت  رسراايل ع امتم .اإلقليمية
تسددعا لتحددديث برامجهددا النوويددة كددرد  إلسددراايلغيددر عربيددة معاديددة  أوعربيددة 

للسدم  الندووي قدد  رسدراايلوبالتالي  أ  امتمع   اإلسراايلية عل علا الدنبلة 
يندددتج بصدددمة مباشددددرة رغبدددة ريرانيدددة قويددددة  دددي امدددتمع سددددم  مما دددل وتعزيددددز 

 ضددددًم عدددد  وجددددود  ددددمف جددددذري  ددددي توجهددددات الدددددولتي   .لددددددراتها النوويددددة
وتبادل الحكومتي  حربًا كممية بشكل دوري  مذا   السياسية وال دا ية والدينية

 رسدددددراايلرلدددددا جاندددددب سدددددعي ريدددددرا  لتحديددددد  المسددددداواة والتكدددددا و الندددددووي مددددد  
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 رسدددراايل النوويدددة التدددي تمتلكهدددا األسدددلحة دددايرا  تددددرع م دددا ر  (87)وباكسدددتا 
   هددا  ددي ضددرب المماعددل العراقددي  األ يددرةنمددذت  أ وتددزداد م او هددا بعددد 

 يشمدددوته ددد  قيدددا  حليمتهدددا الوتيددات المتحددددة بأضدددعاف   8618)اوزيراع(عددا  
ومددد  ضدددمنها مماعلددده  3112-8668العدددرا  اقتصددداديًا وعسدددكريًا  يلدددة المتدددرة 
يوكدد مدا جداء علدا ومذا  (88)رسراايلالنووي الذي كا  يشكل   رًا علا ام  

لتوجهدات  اإلقليميدةلسا  احد المسوولي   دي الحكومدة اإليرانيدة بشدأ  الددوا   
لكددد   رسدددراايل أسدددلحةنحدددارب لندددز   أ مددد  واجبندددا  …" ريدددرا  النوويدددة بدولددده 

غيرمدددددا تتسدددددلت نوويدددددًا ردًا علدددددا أو ت ندددددوم  بعضدددددنا بدددددأ  ريدددددرا    أ عليندددددا 
الددا    أ كمدا  …رسدراايلضد  ولااألبالدرجة  لألسلحةاست دامنا  …رسراايل
وو دددًا لجارتيهددا باكسددتا  والهنددد   لبندداء قنابددل نوويددة مددو حدد  شددرعي اإلقليمددي

مددو بحددد ذاتدده مبددررًا كا يددًا لتحديدد  تددواز    التددي تمتلددع ترسددانة نوويددة ضدد مة
 .(89)"رقليمي
موق  ريرا  اتستراتيجي والذي يضعها  ي قلدب العدال   أ يضًا أي ما  وت

من دتدي  بدالنم  والغداز  دي العدال  ممدا ال لديج العربدي  أغنداوبدي   ياإلسمم
ويعددددزز مددددذا الدددددور امتدددددادات عرقيددددة لهددددا  ددددي بعدددد  الدددددول   وبحددددر قددددزوي 
و اجيكسدددددتا  وامتددددددادات مذمبيدددددة  دددددي باكسدددددتا   أ غانسدددددتا المجددددداورة  دددددي 

والددذي يهمنددا منددا اندده  .ولبنددا  العربددي والعددرا  وال لدديج وأذربيجددا  وأ غانسددتا 
س  مذه البياة الجغرا ية الواسعة م  اتسدا  ن دا  المصدالت اإليرانيدة  دار  و 

 الدوميدة وأمددا هاحدودما  اتجهدت ريدرا  رلدا تدأمي  نمسدها وحمايدة مصدالحها 
  .(91)عسكريًا  ي كل اتتجامات والوساال

مداليددد الحكدد   دددي  (91)محمددد  دداتمي اتسدددب  ومدد  تددولي الددرايس اإليرانددي
تضدت مد   دمل معدال  سياسداته وجدود بعد  التوجهدات ا  8669 أيار/مايس

وعليده سدعت ريدرا  رغد     عاليدة مد  العدال  ال دارجي أك راتنمتاحية واتصاًت 
مدد   ددمل تواجددد دولددي  اإلقليميددةتمدداق  مشدداكلها الدا ليددة رلددا تعزيددز مكانتهددا 
ويدرى بعد  المحللدي  اإليدرانيي    وتم يل  ارجي مك ف ونشا  دولدي متندو 
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تبدد وا  يواكبهددا تعزيددزًا  ددي   اإلقليميددةي تعددزز ريدرا  مكانتهددا بالسدداحة انده لكدد
 يدددرى مدددوتء   الدددددرات الد اعيدددة ت سددديما  دددي الجاندددب اتسدددتراتيجي والندددووي

الددددددرات العسددددكرية للدددددول مددددي تعددددزز مكانددددة الدددددول بمن دتهددددا  أ المحللددددو  
عسدكري لبرندامج م  مندا يدأتي الددا   ال (95)اآل ري الجغرا ية وتكتسب احترا  

والسياسدية  واإلسدتراتيجية اإلقليميدةريرا  النووي الذي يعد مكمًم  عليدًا للددوا   
الددومي  أمنهداوحماظهدا علدا  اإلقليميدة.  تعزيزمدا لمكانتهدا األمنيةم  الناحية 

يت لددب مدد  وجهددة نظرمددا تدويتدده بمضدداعمة الددددرات العسددكرية اإليرانيددة بدددوة 
 نووية.

بددل كانددت نواتدده منددذ عهددد  األ يددرانددي لدديس وليددد العدددد ومددذا ال مددو  اإلير 
الشددداه محمدددد رضدددا بهلدددوي حيدددث كاندددت  موحدددات الرجدددل العسدددكرية واضدددحة 

الجدديش اإليرانددي  ددامس قددوة  ددي العددال  مدددعومًا بمددا يدددرب مدد   أصددبتحينمددا 
ومدد  المحتمددل اندده لددوت تلددع ال موحددات  (93)مميددي  رجددل مدد  السددا اع أربعددة

لمددددا  ذلتدددده الوتيددددات المتحدددددة ورمتدددده  ددددار   حمددددراألالتددددي تجدددداوزت   هددددا 
  .(94)حساباتها ومواصماتها التي ترومها بما ي د  مصالحها

صم ريرا  ترغب  ي تحديث جيشها  أ  أ رىوم  جهة  ما ت  تدميره  وا 
  وضدددها حربدددًا  .حربهدددا مددد  العدددرا  وأ نددداء  8696مندددذ ال دددورة اإليرانيدددة عدددا  

العسكري والتدني ضد ريرا  مد  قبدل  والحظرم  العرا   أعوا استمرت  ما  
الدددرات  أضدعافكبيدر رلدا  رلدا حدد   أدتالتي  األسبابالوتيات المتحدة م  
 مددد  الناحيدددة العسدددكرية يعدددد السدددم  الندددووي اإليراندددي  (92)العسدددكرية اإليرانيدددة

 الدواعددد  .نوويددة ويمكندده تهديددد ريددرا  أسددلحةسددمحًا رادعددًا لكددل عدددو يمتلددع 
 آسديامنتشرة  دي ال لديج العربدي وتتمركدز  دي بعد  دول  األمريكيةالعسكرية 
 يرًا والتي مي مجاورة للحدود اإليرانية ويهددد باسدتمرار أ وأ غانستا الوس ا 

 دي بحدر  األمريكديال دامس للجديش  األس ولكما ينتشر   النظا   ي  هرا 
تجدددد  ريدددرا  أ كمدددا  (96)العدددرب والمحدددي  الهنددددي علدددا حددددود ريدددرا  الجنوبيدددة

يضدًا بددوة غيدر أنمسها  ي الوقت الحاضر  ي جو غير مستدر  هدي محا دة 
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متحالمدددًا كليدددًا مددد  الوتيدددات  أومو دددو  بهدددا م دددل باكسدددتا  وروسددديا اتتحاديدددة 
ومذا اتزدياد الحداد للوجدود العسدكري  دي دول  .وتركيا أذربيجا المتحدة م ل 

 وأ غانسددتا  وأذربيجددا تم ددل المحددي  اتسددتراتيجي الحيددوي إليددرا  م ددل تركيددا 
التدي ات دذتها  3118 أيلول/سدبتمبر 88 أحدداثعلا ال صوص ت سديما بعدد 

قدددددد   ابدددددت  دددددي المن ددددددة الغنيدددددة  مدددددو  الوتيدددددات المتحددددددة ذريعدددددة تت ددددداذ 
اسددددتراتيجيًا وبتروليددددًا وتهديدددددًا ملحوظددددًا للحكومددددة اإليرانيددددة الددددذي تددددراه مددددو رًا 

ومراقبدددددددة نشدددددددا ها العسدددددددكري  مسدددددددتمرة تحتدددددددواء تحركهدددددددا أمريكيدددددددةمحاولدددددددة 
رلا جانب التهديدات التدي تشدكلها الوتيدات المتحددة  دي تأييددم   .(97)والنووي

لمنظمة )مجامدي  ل ( المنامضة للحك   ي  هرا  رغ  وصدف الكدونغرس 
 أمدريكيي "والتي سببت  ي مدتل ضبا   اإلرمابيلها "ب ورة التنظي   األمريكي

حيث وصمه  )جو  شارو ت( وزير العدل   تك يري   ي ريرا   ي السبعينيا
بلدددددب المناضددددلي  مدددد  اجددددل الحريددددة وتسددددتمزاز السددددل ات  األسددددب  األمريكددددي
 .(98)اإليرانية

الجيش الروسي قد يتحول رلدا  أ يضًا إليرا  مو أوم  الدوا   العسكرية 
تمدداق  النددزا  بددي  الدددول المحي ددة ببحددر قددزوي  علددا  رذاجدديش معدداد إليددرا  

عدد  مددا  ضددم .سدد   رواتددهكيميددة تدا الدددول النوويددة  رحدددىتشددكله باكسددتا   ًً
النظدا   أ كمدا عدد ت ريدرا    عدوًا محتمًم لها بسبب التدارب اإليراني الهندي
 تدداريخ  الدددومي اإليراني لألمدد العراقددي السدداب  يشددكل عنصددر تهديددد مباشددر 

لدددا ع األمريكيدددةورغددد  كدددل الضدددربات الجويدددة   ال م دددات بدددي  البلددددي   ويدددل
تدرى   المواق  العسكرية العراقيدة حيندذاع وغيداب البرجماتيدة السياسدية العراقيدة

الحكومددددة اإليرانيددددة اندددده مدددد  الواجددددب تعزيددددز وت ددددوير برامجهددددا النوويددددة لمندددد  
 .(99)ريرا  رزاءيشكل تهديدًا  أ الجانب العراقي م  

نوويدة  أسدلحةعا  لددول تمتلدع  هبذلع تكو  مذه المع يات العسكرية بوج
 أو  كاسددددراايلعداايدددة حاليدددة  ألسدددبابيشدددكل بعضدددها تهديددددًا مباشدددرًا إليددددرا  

سدم مشرو  تهديدد مسدتدبلي ل م دات محتملدة م دل موسدكو   مدذهكدل  .آبداد وا 
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علدددا امدددتمع السدددم  الندددووي  اإلصدددرارالعسدددكرية تدددد   ريدددرا  رلدددا  األسدددباب
التددي تتعدددى وتحديدد  سياسددة الهيمنددة والتددأ ير  ددي المن دددة الدااريددة المحي ددة و 

  .(111) يها مصالحها الحيوية
 اإلسدددتراتيجيةامدددتمع ريدددرا  سدددمحًا نوويدددًا و ددد  تصدددوراتها  أ بددددا واضدددحًا 

الددتمح  رلددا المجتمدد  اإليرانددي لحديدددة مددا  رعددادةيسدداعدما رلددا حددد كبيددر  ددي 
يجددري وسدديحدث  ددي المن دددة ويدددع  السياسددة ال ارجيددة اإليرانيددة رلددا امتددداد 

ويزيد م   دلها  ي الميزا  اتستراتيجي العا  ويددع    س يةأو الساحة الشر  
 ددي الدددارة  األ ددرىو رنسددا والدددوى  ألمانيدداتعاونهددا مدد  حلمااهددا الدددوليي  م ددل 

وسددديمكنها مددد   .م دددل الصدددي  وروسددديا اتتحاديدددة والهندددد وباكسدددتا  األسددديوية
 .ةبالدرجة الرايسي رسراايلالدومي و اصة  أمنهامواجهة أي تهديدات علا 

 الخاتمق
ريرا  وكما مو معلو  دولة كبيرة تتمت  ب اقدات بشدرية ومدوارد  بيعيدة  ر 

 باقامددددةوقددددد بددددذلت مسدددداعي ح ي ددددة تمتمكهددددا التكنولوجيددددا النوويددددة   ضدددد مة
مح ات نووية بمساعدة الدول المالكة لها وذلع بتوقيعها علدا عددة اتماقيدات 

 ألجددلنيددة والمنيددة والعلميددة التد األجنبيددةوتسددتيعاب ال بددرات   مدد  تلددع الدددول
وتحسينها ب اقة نووية ولتدليل اعتمادما علا  اإلنتاجيةتنوي  مصادر ال اقة 

الغدددداز والددددنم  كمددددادة مسددددتهلكة  ددددي كا ددددة المجدددداتت اتقتصددددادية وال دميددددة  
كمدددورد اقتصدددادي  ابدددت  األسددداسولمسدددتمادة مددد  مدددادة الدددنم  ال دددا  بالدرجدددة 

 عهودما الحاكمة. وتوكد عليه  ي أكدتإليرا  كما 
امددتمع الدددرة النوويددة تعددده ريدرا  سددمحًا وقاايدًا ود اعيددًا ضددد أي  كمدا وأ 

تبحددث لمتددرات  ويلددة  أ ددذتالتددي ل المددا   رسددراايلتحددديات  ارجيددة و اصددة 
 رصة لتدمير المماعل النووية اإليرانية كمدا  علدت مد  قبدل بدالعرا   ريجاد ي 

 اآل ومددي  .8618 /يوليددوة  ددي تموزعندددما ضددربت مماعددل )اوزيددراع( النوويدد
 األمريكيدددةتعدددد ريدددرا  الشدددغل الشددداغل لهدددا مسدددتغلة الضدددغو ات واتتهامدددات 

إليرا  وذلع بش  حممت تحريضية ضد البرنامج النووي اإليراندي  صوصدًا 
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التدددي تعرضدددت لهددددا مددددينتي واشددددن    3118 أيلول/سددددبتمبر 88 أحدددداثبعدددد 
 3118 عدددا  أ غانسدددتا الحرب علدددا بددد األ يدددرة ددد  قيدددا   األمريكيدددةونيويدددورع 

 .واحتواء قدراته العسكرية واتقتصادية 3112 يرًا عا  أواحتملها للعرا  
النوويددة بددي   األزمددةومددا مدد  شددع بددأ  مددذا مددا نستشددمه حاليددًا مدد  ت ددورات 

 اولدة المباح دات والنداشدات الدبلوماسدية   رحت علا هرا  وواشن   التي 
رلددددا حلهددددا بددددال ر  السددددلمية بعددددد العددددزوف  األوروبدددديالتددددي يسددددعا اتتحدددداد 

ريددرا  علددا وقدددف  إلجبددارالدددوة العسددكرية  باسددت دا تلويحاتدده  عدد  األمريكددي
 الناحية العسكرية جاءت  ي نمس الوقت معززة  .عمليات ت صيب اليورانيو 

قليميدًا واسدتراتيجيًا والتدي مدي وليددة العهددي  الملكدي والجمهدوري رلدوا   ريرا  
 .علا العمو 
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 (2)ملحذ رقم 
 في إيرا النوويق للمشاريع جدوم البنيق التحتيق 

 النرررشاط المكرررا 
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 معلم جاليق 
(Maiallem kaleyah ) 

 
  (Saghand )ساغهاند 

 
 طهرا  
 
 
 
 

 منشأة نوويق غير كاملق.
 ميغاواط: مياي  . تم بناؤ ما بواسطق المانيا.  2222× 2

ميغراواط  كرا   232منشأة قوى نوويرق غيرر كاملرق )ميايرم 
مرر  الميترررد بناؤ ررا بواسررطق فرنسررا. وموقررع مرر  المخطررط 

 322× 2إنشررررا  محطررررق قرررروى نوويررررق يليررررل )ميررررراي   
 ميغاواط  تبن  بواسطق ال ي . 

يررراي   موقرررع مخطرررط إنشرررا  محطرررق قررروى نوويرررق يليرررل )م
 ميغاواط  تبن  بواسطق روسيا.  222×2

الميايررم النررووي اإليرانرري الرييسرري لببحرراث ) بررد  العمررم بررل 
  ررررب  الميايررررم الرييسرررري  2222  وفرررري يررررام 2222يررررام 

ميغرراواط يبنرر   22لببحرراث  . موقررع مخطررط لبنررا  ميايررم 
بواسطق ال ي . وميايم  غير لببحاث ) يني ال نع  ترم 

. إضافق ألبحاث خا ق بتكنولوجيا 2222ام إمداد إيرا  بل ي
الميررراي    ودورة الوقرررود النوويرررق  واليورانيررروم المخ رررب  

 والعمليا  النوويق المختليق.
مركز  بحاث طبيق نوويق. وموقع ميايم.  بحاث م  بلجيكا. 

(Cyclotron accelerator )                                   موقرع
م إلغرراؤ  فرري مررا بعررد  مرر  الهنررد. مخطررط لميايررم  بحرراث ) ترر

وموقررررع لمنشرررر    بحرررراث نوويررررق خا ررررق بأيمررررام الليررررزر 
 المخ ب. 

سررنوا  بعررد     2-2موقررع لمخطررط لمنرراجم اليورانيرروم. مررر  
 تبد  العمم تمامًا. 

ميغاواط  نشأتل  2مركز  بحاث نوويق. موقع ميايم نووي 
م الواليا  المتحدة.  بحاث خا ق بالليزر المخ ب. وتم نة

 .7891معظم النشاط البحثي إل    يها  يام 

 .731الجدول نقالً عن : عبدالحليم، المصدر السابق، ص
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Abstract 

 
The research tackles in it’s content the reality of Iranian capabilities 

to get nuclear technology in both Royal and republic Eras and the 

main impulses of Iran to hold the nuclear choice. Since the royal ere , 

Iran has made great efforts in building its under program ,establishing 

nuclear power station, then the technical development which have 

taken place during the reign by making agreements with some Asian 

and European states. 

These agreement have produced other nuclear reactors in Iran and 

technical Iranian cadres specialized in the field of nuclear sciences 

inside   these states. This will give an idea for the structure, growth 

and dimensions nuclear program of Iran at the present time.                                                                             
                                                      

 
 
 
 
 
 

 البحث وم ادر   وامش
                                                 

 ،7821، ونيويي بيو ولًيال لل هيد في  نً يا  7878 األولتشيين   22محمد رضا بهلوي: ولد في   (7)
إلي  سون ييا  فيسيا 7837يراستو االبتدائًي  التحيب بالمدرسي  ال  ي ين  وفي   يا   أكمل أ وب د 

 اي إل  طهيا  ويخل ال لًي  الحيبًي ،  7832. وف   ا  أ وا لمتاب   يراستو وبق  هناك خم   
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خل يييل القيييوا   أ نيييويي مل يييال  لييي  إنييييا  وت يييلب مقالًيييد الح يييب ب يييد  7817 أنليييول 72وفيي  

رضييا هييال بهلييوي، واسييتمي ه ييب الشييال محمييد رضييا بهلييوي هتيي   يييا   أبًييوالبينطانًيي  واليوسييً  
الخمًنيييي  و ًييييا  ال مهورنيييي   اإلمييييا اإلنيانًيييي  بقًيييياي   اإلسيييي مً  ليييي  انييييي انييييدال  ال ييييور   7818

. للمزند م  7891توف   ا   أ اإلنيانً  هًنها  ل  مغاير  إنيا  واستقي ف  مصي إل   اإلس مً 
محمييوي، نةييي  إليي  إنيا يبحييير فيي  االضييطيابا  والصييييا ا   إبيييياهًبالتفاصييًل. را:ييل: خلًييل 

ص  (،7897-اخلً  م  ال هد القا:اري هت   هد الخمًن (،مطيابل ال  ي يي للنشيي،يبغدايالد
 .82-81ص

، م ليي  الم ييتقبل ال يبيي ي بًيو (،ال ييدي األوسيي اهمييد  بييدالحلًب، القييوو النوونيي  فيي  الشييي   (2)
 .737ص ،1002 ، ال ن  التاس  ،172

(3) Sharon Squassoni ,Iran's Nuclear Program :Recent Developments, CRS 

Report for Congress (Congressional Research Service-The Library of 

Congress) ,U.S.A-2004,p1.  
الم ليد  (،البصيي مغل ،هقًق  القدرا  النوون  اإلنيانً ، م ل  الخليً  ال يبي  ي أبومحمد وصف   (1)

 .38ص ،7891 ،1-3 ال ابل  شي،ال دي
تفصييًل   ب نييوا قتقيني 2111 نشييور  فيي  صييحًف  بااتييا(ي الصييدو( اإلنيانًيي ، ا ارونًقيي  إنيانًيي  م (1)

الشييال،ال ز   النوونيي  فيي   صييي باألسييلح للوكاليي  الدولًيي  للطا يي  الورنيي ،هول الخطييوا  المت لقيي  
 11 ال ييييييييييدي مختييييييييييارا  إنيانً ييورنيييييييييي  هييييييييييهين  مصييييييييييين (، تي:ميييييييييي : ،2111 هييييييييييبا  ،األول

w.rezgar.com/ 3-7-2003                
ونًقيي  إنيانًيي  منشور ،المصييدر ال يياببم هييان  تميييًب خيي و، القييدرا  النوونيي  اإلنيانًيي : المنةيييور  (2)

ال ييين  ال ايسييي  وال  نيييو ،  ،241ال يييدي  ، م لييي  ال ًاسييي  الدولًييي  يمصيييي(،واإل لًمييي اليييدول  
 .250ص ،1000

 .2113 هزنيا  10ال يبً  المتحد  ف   اإلمارا يصحًف (  البًا  (1)
فيي  لنييد  وواهيينط   7829يوليي  فيي   ييا   18( وت ييد اتفا ييال  المًييال و  تييو NPTت يييو اختصييارال ي (9)

مياي  والنقيا  اليئً يً  ( 77) ل   7811 آ اروموس و، وتحتوي الم اهد  الت  بدأ سينانها ف  
ل غًييي المتف يييا  النوونيي  إليي  الييدو  أوالنوونيي   األسييلح بهييا هيي  انييو ال ن ييوا للييدول النوونيي  نقييل 

ال يي   للحصييول  لًهييا،  أو بولهييا  أونوونيي   أسييلح النوونيي  وال ن ييوا للييدول غًييي النوونيي  تطييوني 
  إلهياوالمنشآ  النوون   وإخضا وو ف سبا  الت لح النووي ويفل نز  ال  ح النووي  دمال، 

ال يلم   كامل م   بل الوكال  الدولً  للطا ي  الورني  وتقيدنب الت ياو  الفني  في  م يال االسيتخدا 
 يييير  اليييدول المو  ييي   لييي  هيييول  7881للطا ييي  النوونييي ،وف  مييياتمي الميا: ييي  والتمدنيييد ل يييا  

 792و  يل  2113هيي ،وهت  كيانو  ال يان   أوغًيي م يم  يو   ًيد  أل:يلالم اهد  تمدندها 
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  التفا ًي ال ضيافًإالوكالي  الدولًي  بيوتوكيوالل  أ يد يول   لًها،ولمنل االنتشيار النيووي بشي ل ف يال 

. للمزنيييد مييي  التفاصيييًل  ييي  بنيييوي هيييول الم اهيييد .را:ل: سيييوبيا 7881 أنيييار 71الضيييمانا  فييي  
يار  وهقائب نوون ،تي:م  :: ل  بدالقاير ال ياميائ ، ميا: ي :خلًل الشي ي: ، أساطًيهمانًا ،

 م 311-338(،ص ص 7891-الشيو  ال قافً  ال ام  للنشي،يبغداي
   www.arabic1.peopledaily.com.cn/ 19-12-2003. 

المتحيد ،وت وي  األميبالمنةما  المتخصص  التاب   لهًئي   إهدو( وه  IAEAت يو اختصارال ي .(8)
 نيدما ا:تمييل منيدوبو اسييتيالًا وبل ً يا وكنييدا وفين يا والبيتغييال  7811بيدانا  نشيياتها منيو  ييا  

لهيول  األساسي   في  واهينط  لتحضيًي م يوي  النةيا أفينقًياوالوالنا  المتحد  وبينطانًا و:نيو( 
 أ للوكاليي  الدولًيي  للطا يي  الورنيي  ب ييد  األساسيي وضيي ل م ييوي  النةييا   7812الوكاليي ، وفيي   ييا  

 وأصييبحلتشيي لل الل نيي  التحضييًين  ميي  نمانًيي   شييي  ضييوال، و ييد وضييل النةييا  موضييل التنفًييو 
( 23ميي  ي لهييول الوكاليي  األساسيي ، ونت ييو  النةييا  7811تمييوا  28الوكاليي  :هييااال م تيفييال بييو فيي  

 اليئً ً  ف : أهدافهاماي  ومقيها اليئًس ف  مدنن  فًًنا  اصم  النم ا. وتتلخص 
ال ييييلمً  فيييي  الم يييياال  الصييييحً   اإلغيييييا ت مييييل  ليييي  اسييييتخدا  الطا يييي  الورنيييي  فيييي   أ  -7

 مل توخ  استخدامها المدمي. اإلن انً واال تصاين  ف  سبًل رخا  ال الب وراه  
لم  لتقاسيب الم ييارو والتقنًيا  النوونيي  بيً  البلييدا  الصينا ً  والنامًيي  ت يو  المحفيل ال ييا أ  -2

 تشييييو  لًهيييا ال أوتنةمهيييا  أوالم يييا د  التييي  تقيييدمها  أ  لييي  هيييد سيييوا ، ميييل التاكيييد مييي  
 الحيبً . اإلغيا ت تغل ف  

للمزنييد ميي  التفاصييًل هييول  لييح. را:ييل: محمييوي خًيييي بنونييو، القييانو  الييدول  واسييتخدا   
م  بد 287 -228ص( ص 7817-نوون ، منشورا  يار الش ب، الطب   ال انً ، يالقاهي الطا   ال

 191ص (،7811-،يبًيو األول الوها( ال ًال  وكامل اهًيي، الموسو   ال ًاسً ،الطب   
 11ص مغل ،هقًق  القدرا  النوون  اإلنيانً ، أبو (71)

  (11) Squassoni;op.cit.p2 

 .17ص مغل ، المصدر، أبو (72)
م  بيييييدالحلًب، المصيييييدر، 2113تميييييوا  77المصيييييدر نف يييييوم الوط يصيييييحًف ( ال ونيييييل فييييي   (73)

 .737ال ابب،
المتحييد  ميي  خيي ل ال م ًيي  ال اميي  بصييًاغ   يييار  بيياألمببيياير   7811إنيييا  فيي   ييا   أ ونييوكي 

. NWFZ–النوونيي   األسييلح خالًيي  ميي   األوسيي نييد و مصييي للت يياو  هييول : ييل منطقيي  الشييي  
 .711ص و، المصدر ال ابب،انةي: خ 

 .711خ و،المصدر نف و، ص (71)
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انو ف  نفس ال ا  س   الشال إلي  الت ياو  النيووي ميل باك يتا  والهنيد  أخيووتشًي مصاير 

مًغاوا . انةي : محمد نبًل فااي طيو،  7311-7111ال هيبا  بقدر  تبلغ  إلنتاجمحط   إلنشا 
الندو  الف ين  الت  نةمها  أ مالو   بحوث منشور  م  النوون  اإلنيانً ، م م اإلم انًا هول 

(، األوسي تحيل  نيوا  ي الخًيارا  النووني  في  الشيي   أسيًو ميكز يراسا  الم تقبل ب ام   
 .322(، ص2117-،ي بًيو األول منشورا  ميكز يراسا  الوهد  ال يبً ، الطب   

 .322المصدر نف و،   (71)
 .11النوون  اإلنيانً ، ص مغل ، هقًق  القدرا   أبو (72)
 م ونًقييي  إنيانًييي  منشيييور  فييي  صيييحًف  بااتيييا(ي الصيييدو( اإلنيانًييي ، ا ار11المصيييدر نف يييو، ص  (71)

 باألسييلح ب نييوا قتقيني تفصييًل  للوكاليي  الدولًيي  للطا يي  الورنيي ،هول الخطييوا  المت لقيي   2111
يانً ييورنيييي  هييييهين  تي:ميييي :مختارا  إن ،2111 ،هييييبا األولال ييييز   النوونيييي  فيييي   صييييي الشييييال،

 .2111 هزنيا  ،11ال دي مصين (،
 .17مغل ، المصدر، ص  أبو (79)
 .2117، كانو  ال ان  6انةي : مختارا  إنيانً  ي يورن  ههين  مصين (، ال دي  (78)
 .737ص المصدر ال ابب، م  بدالحلًب،17– 11مغل ، المصدر ال ابب، ص ص  أبو (21)
 .717ص خ و   المصدر ال ابب،  (27)
 .2111، هزنيا  11مختارا  إنيانً  ي يورن  ههين  مصين (، ال دي،  (22)

وهيو مي  الحيز(  7891إل   7811:ًم  كارتي: اليئًس التاسل وال  نو  للوالنا  المتحد  م   )*(
. 7813، خيد  في  القيوا  البحيني  كفًزنيائ  هتي   يا  األمين ًي الدنمقياط  وم  والن  :ور:ًا  

مييي   يييا   انتخيييب كحييياكب لوالنييي  :ور:ًيييا. وابتيييدا ل  7811وفييي   يييا   7822   يييا  يخيييل ال ًاسييي
فاا كميهح لليئاس     الحيز( اليدنمقياط  وتمًيز  فتيي  ه ميو ب يوي  منطقي   نيا  بنميا  7812

 األمين ًي اليهيائ   أامي وكولح  األوس إل  بنما وتو ًل اتفا ًا  كامب ينفًد لل    ف  الشي  
 ف  إنيا . انةي:

www.palestinhistory.com/22-2-2005.                                                                     
، 7818-7817ف  الخليً  ال يبي   وأنيها األمين ً مغل ، ال   ا  اإلنيانً   أبومحمد وصف   (23)

رسً ،سل يل  إنييا  منشورا  ميكز يراسيا  الخليً  ال يبي  ب ام ي  البصيي ، هي ب  الدراسيا  الفا
م من ب الن ما ، ييرغب س ًها 31(   ص 7892-يالبصي  ،األول ، الطب   (73)والخلً  ال يب  

نووني ((، م لي   ضيانا يولًي ، ميكيز   الح ًر الكت ا( القدر  النوون  هل تمتلح إنييا  إسيتياتً ً
 .12، ص 7888(، 31:ام   بغداي، ال دي ي ،الدراسا  الدولً 

 37-31 نف و، ص صالمصدر  (21)

  37 المصدر نف و، ص (21)
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 .37المصدر نف و، ص (22)
 .37المصدر نف و، ص (21)
 .32المصدر نف و، ص (29)
 .32المصدر نف و، ص (28)
 .32ص ،المصدر نف و (31)
 32ص  المصدر نف و، (37)
 .32المصدر نف و، ص (32)
 .33المصدر نف و، ص (33)
 .33مصدر نف و، صللتفاصًل هول  لح. انةي : ال (31)
 .31-33را:ل.المصدر نف و، ص ص  (31)
 .31المصدر نف و، ص (32)
 .11-13مغل ، هقًق  القدرا  النوون  اإلنيانً ، ص ص  أبو (31)
 .11المصدر نف و، ص (39)
 .2113 األولتشين   77يصحًف ( فل طً  ف   الدار (38)
 .31، ص … األمين ً مغل ، ال   ا  اإلنيانً   أبو (11)
 (.7)را:ل: الملحب ر ب  (17)
ب نيوا قتقيني تفصيًل   2111ر ونًق  إنيانً  منشيور  في  صيحًف  بااتيا(ي الصيدو( اإلنيانًي ، ا ا (12)

النووني  في   صيي الشيال،ال ز   باألسيلح للوكالي  الدولًي  للطا ي  الورني ،هول الخطيوا  المت لقي  
 2111 هزنييا  ،11 ال دي ن  مصين (،تي:م :مختارا  إنيانً ييورن  ههي  ،2111 هبا  ،األول

 .2113هزنيا   21ال يبً  المتحد  ف   اإلمارا م البًا ي صحًف ( 
الت يياو ، م ليي   آلفييا اإلنيانًيي  يراسيي  استشيييا ً   –هامييد هييافع ال بييداال، ال   ييا  ال ونتًيي   (13)

 .771، ص 7882، ال ن  الحاين   شي، 273الم تقبل ال يب  ي بًيو  ( ال دي 
ب نيوا قتقيني تفصيًل   2111 ونًق  إنيانً  منشيور  في  صيحًف  بااتيا(ي الصيدو( اإلنيانًي ، ا ار (11)

 ،2111للوكال  الدولً  للطا   الورن ،هول الت او  االنووي اإلنياني  اليوسي ،ال ز  ال ان ،هيبا  
ف ( م الييوط  يصييح2111ً هزنيييا  ،11 ال ييدي ييورنيي  هييهين  مصييين (، تي:ميي :مختارا  إنيانًيي 

 .2113تموا  77ال ونل ف  
إنييا   أواسي الخمًن  : وهو سًد مصطف  اهميد الموسيوي الخمًني  وليد في  مدنني  خميً  في   (11)

الخمًنييي  يراسيييتو االبتدائًييي  فييي  سييي   أكميييل، وهيييو مييي   ائلييي  يننًييي ، 7812 أنليييول 21بتيييارن  
  لمواصيلراك آي إلي  ب مد ندل، ب يدها سياف أخًو ل  ند  اإلس مً الخام    شي، تلق  ال لو  

ت يضيل مدرسي   أ انتقيل إلي   يب، وب يد  7822ف  هيوا  الحيائيي، وفي   يا   اإلس مً يراستو 
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الخمًن  الدننً  إل   د  ضيبا  م   بل الشال رضا بهلوي،  اي هيك  ه بً  ضد الشيال محميد 

ليب مي  في  الن يف وغايرهيا بط وأ يا نف  إل  ال يا   7821، وف   ا  7823رضا بهلوي  ا  
و ييياي نيييور  إنييييا   7818الح ومييي  ال يا ًييي  نيييب اسيييتقي بيييو الحيييال ببيييارنس إلييي  ا   ييياي فييي   يييا  

فييي  نفيييس ال يييا   ًيييا  ال مهورنييي   وأ لييي بيييو  اإلطاهييي ضيييد الشيييال نف يييو وتم ييي  مييي   اإلسييي مً 
 وافتو منًتو. 7898 اإلنيانً . وف   ا  اإلس مً 

 .711-711 للتفاصًل را:ل: نةي  إل  إنيا ، ص ص      

م ونًقي  إنيانًي  منشيور  في   2113هزنييا   21ال يبً  المتحيد  في   اإلمارا البًا  ي صحًف  (  (12)
ب نيييوا قتقيني تفصيييًل  للوكالييي  الدولًييي  للطا ييي   2111 صيييحًف  بااتيييا(ي الصيييدو( اإلنيانًييي ، ا ار

ل ز  النوونييييي  فييييي  ال هيييييد ال مهيييييوري،ا األسيييييلح ال هيييييوي اإلنيانًييييي  بشيييييا   إهًيييييا الورنييييي ،هول 
 .1004 هزنيا  ،47 ال دي تي:م :مختارا  إنيانً ييورن  ههين  مصين (، ،2111،هبا  األول

 .2111 أنلول 79الزما  يصحًف ( لند  ف   (11)
 امل القًاي  ال   ين  ل ي ح الطًييا  ال يا ي  بتو:ًيو طائياتهيا الحيبًي  لقصيف مفا يل بوهيهي  (19)

نيييب فييي   1/3/7891نيييب فييي   7891/ 71/3نيييدال فييي  النوونييي  فييي  :نيييو( إنييييا  بالقا فيييا  وتحد
.را:يل : الزميا ي صيحًف  ( لنيد  78/1/7899في   ال خًي أو  71/77/7891نب ف   72/1/7892
 .2111 أنلول 79ف  

 المصدر نف و. (18)
م أنيًس محميد ه ي ، البينيام  النيووي اإلنياني ، 2111 أنليول 21الزما  ي صحًف  ( لند  في   (11)

ب يم انةي الملح39، ص 7888، بغداي، (31)يكز الدراسا  الدولً ، ال دي م ل   ضانا يولً ،م
 .(3)ب ير 

 آ اريالصيدو( اإلنيانًي ،  للتفاصًل هول  لح. را:ل : ونًق  إنيانً  منشور  ف  صحًف  بااتيا( (17)
ال هييوي اإلنيانًيي  بشييا   إهًييا ب نييوا قتقيني تفصييًل  للوكاليي  الدولًيي  للطا يي  الورنيي ،هول  2111

مختارا  إنيانً ييورني   تي:م : ،2111النوون  ف  ال هد ال مهوري،ال ز  األول،هبا   سلح األ
 .2111 هزنيا  ، 11 ال دي ههين  مصين (،

 .18-19مغل ، هقًق  القدرا  النوون  اإلنيانً ، ص ص  أبو (12)
 .732 بدالحلًب، المصدر ال ابب، ص  (13)
   منشييور  فيي  صييحًف  بااتييا(ي الصييدو( اإلنيانًيي ، ا ارم ونًقيي  إنيانًيي732المصييدر نف ييو، ص  (11)

ال هييوي اإلنيانًيي  بشييا   إهًييا ب نييوا قتقيني تفصييًل  للوكاليي  الدولًيي  للطا يي  الورنيي ،هول  2111
تي:مي :مختارا  إنيانً ييورني   ،2111النوون  ف  ال هيد ال مهيوري،ال ز  األول،هيبا   األسلح 

 .2111 هزنيا  ،11 ال دي ههين  مصين (،
 المصدر نف و. (11)
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 .2113تموا  77الوط  يصحًف ( ال ونل ف   (12)

(57) www.albainah.net/11-4-2004 
  بإ لًبف   ين  نوج م   يو منطق  راف ن ا   7831ولد  ل  اكبي هاهم  راف ن ان  ف   ا   (19)

 أصيول  يد  لدراسي  7819يراستو و مل ف  الزرا  . وف   يا   أكملكيما  :نو( هي  إنيا ، 
، تخييج في  وآخيين الدن  ف  مدنن   ب وكيا  في  سي  الياب ي   شيي، نيب تتلميو  لي  نيد الخمًني  

مي   للخدم  ال   ين ، وابتدا ل  وأرسل 7823، ا تقل  ا  اإلس  نهان  الخم ًنًا  بيتب  ه   
 في  اإلسي مً اندل ل هيار  ال ور   أ ت ي  ل د  ا تقاال ، وب د  7819 هت   ا  7821 ا  
، وهارك 7891 ًنو الخمًن   ضوال ف  الم لس ال وري الوي ه ب إنيا  هت   ا   7818 ا  

 7818، تيييول  منصييب وانيييي الداخلًيي   يييا  اإلسيي مً راف يين ان  فيي  تاسيييًس هييز( ال مهورنييي  
رئً ال لل مهورن  واسيتمي  7898، وانتخب  ا  7899ونائب للقائد ال ا  للقوا  الم لح   ا  

 للتفاصًل. را:ل : هب   ه   نل، الشخصًا  اإلنيانً .. 7881هت   ا  
ب نيوا قتقيني تفصيًل   2111 ونًق  إنيانً  منشيور  في  صيحًف  بااتيا(ي الصيدو( اإلنيانًي ، ا ار (18)

النوونييي  فييي  ال هيييد  األسيييلح ال هيييوي اإلنيانًييي  بشيييا   إهًيييا للوكالييي  الدولًييي  للطا ييي  الورنييي ،هول 
 ،47 تي:م :مختارا  إنيانً ييورن  ههين  مصين (،ال دي ،1004ال مهوري،ال ز  األول،هبا  

 .(3م را:ل انضال : الملحب ر ب ي www.iraq4all.dkم  2111 هزنيا 
هًئي  الطا ي   اإلسي م اار المتحيدث اليسيم  لم ليس ال يور   7881في   يا   أ ونوكي انضال 

صصً  ف  ال لو  النوون . انةيي الورن  بش ل  لن  و ا  بافتتاح م مل :ابي ب  هًا  لت لًب المتخ
ب نيوا قتقيني تفصيًل   2111 : ونًق  إنيانً  منشيور  في  صيحًف  بااتيا(ي الصيدو( اإلنيانًي ، ا ار

النوونييي  فييي  ال هيييد  األسيييلح ال هيييوي اإلنيانًييي  بشيييا   إهًيييا للوكالييي  الدولًييي  للطا ييي  الورنييي ،هول 
 ،11 ال دي ً ييورن  ههين  مصين (،مختارا  إنيان تي:م : ،2111،هبا  األولال مهوري،ال ز  

 . 2111 هزنيا 
م ظييييافي نيييياظب ال ييييان  وأنييييًس محمييييد ه  ،الت ييييلح ال  يييي يي اإلنيانيييي  فيييي  المصييييدر نف ييييو  (21)

يراسيي  فيي  المتغًيييا  اإل لًمًيي  والدولًيي ، سل ييل  بحييوث ويراسييا  اسييتياتً ً ،  –الت يي ًنا  
 .71ص  ،2111(، ميكز الدراسا  الدولً ، :ام   بغداي، 1ال دي ي

ب نيوا قتقيني تفصيًل   2111 ونًق  إنيانً  منشيور  في  صيحًف  بااتيا(ي الصيدو( اإلنيانًي ، ا ار (27)
 ،2111للوكالي  الدولًيي  للطا يي  الورنيي ،هول الت ياو  النييووي اإلنيانيي  الصييًن ،ال ز  ال ان ،هييبا  

 .2111 تموا ،19 ال دي ييورن  ههين  مصين (، تي:م :مختارا  إنيانً 
 www.iraq4all.dk    م717صخ و، المصدر ال ابب،  (22)

وبصيور   لنًي   7883نً يا   73و د اهار  ب ض المصاير با  البيلما  اإلنيان  وافيب في  
 إلنتييياج( مًغييياوا  7211محطيييا  نوونييي  بطا ييي  ي أربيييل إل امييي ( ملًيييار يوالر 2،2 لييي  ا تمييياي ي
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خي ل الفتيي  الحالًي   األوسي ليدول الشيي   : محمد  بدال   ، القيدرا  النووني ال هيبا . انةي

، ص 7882، ال ين  ال ايسي ، 219والمدو المنةور، م ل  الم تقبل ال يب  ي بًييو (، ال يدي 
92. 

 .92المصدر نف و، ص  (23)
ب نيوا قتقيني تفصيًل   2111 ونًق  إنيانً  منشيور  في  صيحًف  بااتيا(ي الصيدو( اإلنيانًي ، ا ار (21)

 ،2111لطا يي  الورنيي ،هول الت ياو  النييووي اإلنيانيي  الصييًن ،ال ز  ال ان ،هييبا  للوكالي  الدولًيي  ل
 . 2111 ، تموا19 ال دي تي:م :مختارا  إنيانً ييورن  ههين  مصين (،

ت ا ييد  إنيييا  مييل بولنييدا لتزونييدها بم ييدا   7881 آ ارالمصييدر نف ييو. ونييوكي انضييال انييو فيي   (21)
 www.iraq4all.dkائً . انةي:ت مًلً  لمفا ل تولًد الطا   ال هيب

 .2111 هزنيا  ،11 ال دي ييورن  ههين  مصين (، مختارا  إنيانً  (22)
 (67) www.rezgar.com/7-11-2004. 

 .2113كانو  ال ان    27الخلً  يصحًف ( البحين  ف   أخبار (29)
 .717المصدر نف و، خ و، المصدر ال ابب،ص  (28)

  إنييييا  و لييي  انيييي انيييار  راف ييين ان  رئيييًس البيلميييا  الماهييييا  بيييا إهيييدوفييي  هيييً  تةهيييي 
إليي  موسيي و واتفييب الطيفييا   7898اإلنيانيي ي أي  بييل تولًييو اليئاسيي ( وتحدنييدال فيي  كييانو  ال ييان  

الت ياو  التيي  تيب االتفيا   لًهييا هيو اسييت مال  أو:يو أهييب لي  ت ياو    يي يي ت نوليو:  وكانيل 
تشيييين   29 ال ييدي نً ييورنيي  هييهين  مصيييين (،المفا ييل النييووي فييي  بوهييهي.را:ل: مختيييارا  إنيا

 .2112ال ان  
 .2113 األولتشين   77الدار يصحًف ( فل طً  ف   (11)
ب نيوا قتقيني تفصيًل   2111 ونًق  إنيانً  منشيور  في  صيحًف  بااتيا(ي الصيدو( اإلنيانًي ، ا ار (17)

 ،2111ال يز  ال ان ،هيبا   س ،للوكال  الدولً  للطا   الورن ، هول الت او  النووي اإلنيان  اليو 
فهيييد مزبيييا  خيييزار،  ،2111 تميييوا ،41 ال يييدي ييورنييي  هيييهين  مصيييين (، مختيييارا  إنيانًييي  تي:مييي :

:ام ي   ،(78-79) البينام  النووي اإلنيان ، سل ل  بحوث يراسا  سًاسً  وإستياتً ً ، ال يدي
 .11ص  ،2113البصي ، 

(72 )www.almuslim.com/12-5-2003 
 .2111 هزنيا  71 اط  ا  ياألخبار( اإلنيانً  ف  صحًف  (13)

 .2111تموا  77( ال ونل ف  صحًف الوط  ي (11)
 (75) Squassoni ,op.cit. p 2 

 .11مغل ، هقًق  القدرا  النوون  اإلنيانً ، ص  أبو (12)
 .2111 ،هزنيا 47مختارا  إنيانً ييورن  ههين  مصين (،ال دي (11)



 

 
 
 

 [222] (52) 8دراسات رقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية            

                                                                                                              
 (78) Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic 

Republic of Iran report. duclirecteur general, 6 Juan 2003 
(79) www.arabiyat.com/19-12-2001.                                       

 .731 بدالحلًب، المصدر ال ابب، ص  (91)
 .712خ و، المصدر ال ابب، ص  (97)

 ف  :ام   الموصل. اإل لًمً ف  ميكز الدراسا   تا  يكتورأس )**(
 .2117انار  29ال ور  ي صحًف ( بغداي ف   (92)
 .28-21را:ل :  بدال   ، المصدر ال ابب، ص ص  (93)

 ابو موس ، طنب ال بيو، طنب الصغيو.  )***(
 .2111 ، هزنيا 11 مختارا  إنيانً ييورن  ههين  مصين (، ال دي  (91)
 .2113هزنيا   721الوط  يصحًف ( ال ونل ف   (91)
 .2117 أنار 29ال ور  ي صحًف ( بغداي ف   (92)
 .712خ و، المصدر ال ابب، ص  (91)
تصينح محمد البياي   مدني الوكال  الدولً  للطا   الورن  لقنا  ال زني  ال يبً  الفضائً  ي يب (،  (99)

 م ا ال. 71،71، ال ا   2111كانو  االول   78االهد 
 .2113 األولتشين   9ي صحًف  ( لند  ف   األوس الشي   (98)
 .2111 هزنيا  ،11 ال دي مختارا  إنيانً ييورن  ههين  مصين (، (81)
فيي  بلييد  اريكييا   7813محمييد خيياتم : ننتميي  إليي   لييب الماس يي  الدننًيي  اإلنيانًيي ، ولييد  ييا   (87)

ننً  في  مدنني   يب المقدسي ، هًير انضيب إلي  هيكي   ي( مدنن  نزي وس  إنيا ، يرس ال لو  الد
إلي   إهيار الخمًن  نب هصل  ل  ير:ي  :ام ًي  في  الفل يف . ونيتيدي خياتم  ال مامي  ال يويا  

 7819انو م  س ل  النب  يص(، نب يرس ال لو  ال ًاسً  والت لًب والقانو  وتب ت ًًنيو في   يا  
، وب يييد ال يييور   ميييل وانييييال لل قافييي  بالمانًييياورك فييي  هيييامب اإلسييي م  شيييً  ال يييور  رئً يييال للم هيييد 

 لإلصيي حيا ًيي   ييوي  بانييو. ونشييتهي خيياتم  7882-7892مييا بييً   ييام   اإلسيي م  واإلرهيياي
 (21)انتخيب رئً يال إلنييا  باغلبًي   7881 أنيار 23انفتاهال  ل  الغي(. وف   أك يمنه   وإتبا 

لقيا  صيحف  ليو ب يد انتخابيو ليئاسي   أول  في أكيدملًو  ن مو و د اليئًس اإلنياني  ال يابل.و د 
ال   يا  ميل  إ ييار أسياسسًاس  المصالح  ستقو  مل الم تميل اليدول   لي   أ ال مهورن  ف  

 االهتيا  المتبايل.  أساس:مًل يول ال الب و ل  
م الخليييييً   7889 األولتشيييييين   71للتفاصيييييًل. را:يييييل: الحًيييييا  يصيييييحًف ( بًييييييو  فييييي  

م تقينيييي ال ًاسييي  الخار:ًييي   7889كيييانو  ال يييان    8بًييي  المتحيييد  فييي  ال ي  اإلميييارا يصيييحًف ( 
 .2111 األولتشين   71اإلنيانً  ف  
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 .712خ و، المصدر ال ابب،ص  (82)
التيي  ا تمييد  لًهييا الشييال فيي   األنةميي الييوطن  للم لوما ،ون ييد ميي   األميي ال ييافاك: وهييو :هيياا  (83)

 وأصييبح ليي  انييي سييقو  ه وميي  مصييد   7813نةامييو وت ييلطو، وكانييل بييدانا  تشيي ًلو  ييا  
 إه لييوبقييانو  صيياي   لًييو م لييس الشييورو الييوطن  والهييدو منييو هييو  7811:هييااال ف يياالل  ييا  

م ارضي  للنةيا  والقضيا   لًهيا في  المهيد. ونت يو   أني محل الح وم  ال   ين  لًتول  م افح  
حًيييا  ال ًاسيييً  مييي  هلقيييا  ميكزنييي  تنب يييب  نهيييا هلقيييا  في ًييي  بحًييير تغطييي  كيييل م ييياال  ال

 . 2171واال تصاين  واال:تما ً  وال   ين  واستمي و:ويل هت   ا  
للمزنييد ميي  التفاصييًل. را:ييل: سييًد :يي ل الييدن  المييدن ، تييارن  إنيييا  ال ًاسيي  الم اصييي، 

(، ص 7883-يا ي، يطهياألولي   يي، الطب ييللنشي اإلسي م  اإل   تي:م : سالب مش ور، منةم  
 . 271-211ص 

(94) www.rezgar.com/7-11-2004 
(95) Ibid.                                                                        

 .2113آ(  1الحًا  يصحًف ( بًيو  ف   (82)
م خيي و، المصييدر  2117 ، تشييين  االول27ييورنيي  هييهين  مصييين (، ال ييدي  مختييارا  إنيانًيي  (81)

 .712-717ال ابب، ص ص 
 .712لمصدر نف و، ا (89)
 .712م خ و، المصدر ال ابب، ص  2113آ(  1الحًا  يصحًف ( بًيو  ف   (88)
 .712خ و، المصدر نف و، ص  (711)


