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ملخص
واجهت العالقات اإليرانية-الغربية ومنذ عام  2191العديد من التحديات التي

انعكست سلبا عليها ،وأسههمت بكهكم مباكهر تهي توتراها وانا اعهها تهي بعهت ال تهرات
مع عدد من الدوم األوربية.وكان ابرز اذه التحديات اي ،اإليديولوجية والسياسة التي

تبنااا النظام اإليرانهي بعهد عهام  ،2191وأزمهة الراها ن تهي السه ارم األمريكيهة ،وت جيهر
السه ارم األمريكيههة تههي بيههروت عههام  ،2121وقضههية الكاتههب البري ههاني سههلمان ركههدي،

وكذلك قضية م عم ميكونوس عام  ،2111تضهال عهن قضهايا أخهرق تاهم أاميهة عهن
سابااتها ،منهها مسهالة الحريهات والديما ار يهة وحاهوس اإلنسهان تهي ميران،ومعارضهتها

لعملية السالم وتهديهد امهن واسهتارار مسه ار يم  ،وقضهايا مقليميهة أخهرق ،لكهن أاهم اهذه
التحههديات اههي قضههية البرنههام النههووي اإليرانههي الههذي يعههد تههي المرحلههة الراانههة العابههة

األساسههية والتحههدي األكبههر الههذي ياههال أمههام العالقههات اإليرانيههة-الغربيههة ،ويحههوم دون

ت وراا تي ظم تمسك ميران والدوم الغربية بمواق ها.

المادمة
اتسم مممت الع قم ممات اإليرانيم ممة-الغربي م مة ومنممما قيم ممام الثم ممور اإليرانيم ممة عم ممام
 9191بالتوتر وعدم االستقرار بخ ف ما كانت عليه إبان حكم الشاه محمد

رضا بهلوي ( ،)9191-9199حيث وصلت هماه الع قمات مرحلمة التحمالف
االسممتراتيجال السمميما مممي الواليممات المتحممد األمريكيممة التممال مل ممت ال م ار المماي
خل ته بريطانيا بعد انسحابها من منطقة الخليج العربال عام .9199
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ويمكن القول أن السياسة التال انتهجها النظام السياسال الجديمد فمال إيمران
واأليديولوجي ممة الت ممال تبناهم مما ،والمواق ممف التم ممال تبنته مما إي م مران بع ممد عم ممام 9191
وخاصممة معارضممتها للن مموا الغربممال وسياسممة الواليممات المتحممد األمريكيممة فممال

المنطقممة ،كانممت الس مبب الممر يس وراء تمموتر الع قممات ودفعممت بهمما نحممو الت م زم
واثم ممار التحم ممديات والمشم مماكل والتم ممال كانم ممت سم ممببا أيضم مما فم ممال قطم ممي الع قم ممات
السياسية والدبلوماسية مي بعض الدول الغربية.

ونظ م ار لممما تمثلممه همماه الع قممات مممن أهميممة سياسممية واقتصممادية للجممانبين

وت ثير هاه الع قات على المنطقة سلبيا كان أم ايجابيا ،فقد جاء هاا البحث

ليسلط الضوء على مسير الع قات اإليرانيمة – الغربيمة منما عمان  9191ممي
التركيممز علممى ابممرز التحممديات والقضممايا التممال واجهتهمما وكانممت سممببا فممال تمموتر

وقطي الع قات السياسية بين إيران وبعض الدول الغربية.

تممم تقسمميم البحممث إلممى أربعممة محمماور بحسممب ال تممر الزمنيممة ،األولممى بممين

عم ممامال  .9191–9191والثانيم ممة بم ممين عم ممامال  ،9119–9191الثالثم ممة بم ممين

عم م مامال  ،5002–9119أم م مما المرحل م ممة الرابع م ممة واألخي م ممر فه م ممال ب م ممين ع م ممامال
.5009-5002
مدخم:
كانممت إي مران وال ازلممت محممط أنظممار واهتمممام القمموك الكبممرك ،فموقممي إي مران
الجغ ارفممال الحيمموي ومسمماحتها والثممروات التممال تمتلكهمما شممكلت هممدفا اسممتراتيجيا

للق مموك الكب ممرك وخاص ممة الوالي ممات المتح ممد األمريكي ممة ،والت ممال رأت فيهم ما ركي ممز

أساسية لسياستها على المستويين اإلقليمال والدولال سابقا والحقا .فمييران التمال
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كانممت تمتلممو حممدودا مشممتركة مممي االتحمماد السمموفيتال السمماب  ،وتمتممد ب ارضميها
على سواحل طويلة على الخليج العربال ،ويقي ضمن سيطرتها أيضا مضمي

هرمز المن ا الر يس لن ط منطقة الخليج العربال والاي تعتمد عليه الكثير من

الممدول والسمميما الغربيممة منهمما ،فض م عممن الم موارد الطبيعيممة وخاصممة الن طيممة

منها ،وما تمتلكه من موارد بشرية هي ها ألن تكمون قمو إقليميمة فمال المنطقمة،
تحظ ممى باهتم ممام الق مموك الكب ممرك ،وه ممو األم ممر ال مماي جع ممل الوالي ممات المتح ممد

األمريكي ممة تس ممعى دا م مما الس ممتمالة إيم مران وفم م م مما تملي ممه السياس ممة والمص ممال

األمريكيممة ،وهمماا ممما كانممت عليممه إي مران إبممان حكممم الشمماه محمممد رضمما بهلمموي،
حيم ممث ش م ممكلت إح م ممدك الركيمم مزتين األساسم مميتين ال م ممى جانم م مب المملك م ممة العربي م ممة
السعودية فال المنطقة(.)9

ووفقمما لتوجهممات السياسممة األمريكيممة فممال المنطقممة كانممت إي مران فممال عهممد

الشاه دولة مؤيد للسياسة األمريكية وداعمة لها ،لميس هماا فحسمب بمل كانمت

إيم مران أيضم مما قاعمممد للمصم ممال الغربيمممة نظ م م ار لحج ممم المص ممال واالس ممتثمارات
الغربيممة الكبيممر فيهمما ،وكممان لقيممام الثممور اإليرانيممة عممام  9191وسممقوط نظممام
الشمماه بعممدها وتبنممال النظممام الجديممد فممال إي مران لسياسممة واسممتراتيجية مغمماير لممما

كممان عليممه نظممام الشمماه ضمربة قويممة للمصممال الغربيممة فممال إيمران وفممال المنطقممة

عموما،لمممالو كمممان موقمممف الواليم ممات المتحمممد األمريكيمممة وال ممدول الغربي ممة مم ممي
استمرار نظام الشاه ودعممه ،طالمما أتما لهمم العممل واالسمتثمار ،وكمان القلم
الغربممال يكمممن فممال انهيممار المصممال االقتصممادية فممال إي مران ،فض م عممن القل م

مممن أن تممؤدي المتغي مرات السياسممية فممال إي مران إلممى أن ت قممد األخيممر وبالتممالال
الممدول الغربيممة السمميطر والممتحكم فممال منطقممة الخلمميج العربممال الحيويممة بالنسممبة
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للغممرب ويختممل مي مزان القمموك فممال المنطقممة والتممال كانممت إي مران فممال عهممد الشمماه
تشكل إحدك ركا زه(.)5

أو  :التحديات بين عامي :2121–2191
شممهدت الع قممات اإليرانيممة-الغربيممة منمما األيممام األولممى للثممور اإليرانيممة

توت ار ملحوظا ،بسبب تعمارض المصمال بمين الجمانبين فمييران فمال ظمل النظمام
السياسال الجديد بعد عام  ،9191ليس كييران فال عهد الشاه ،وشكلت الثمور

اإليرانيممة تهديممدا مباشم ار لسياسممة واسممتراتيجية الغممرب فممال المنطقممة ،ولعممل تبنممال
اإليديولوجية اإلس مية ومبدأ تصدير الثور ممن قبمل النظمام الجديمد فمال إيمران

إلم ممى الم ممدول المجم مماور وخاصم ممة المرتبطم ممة بم ممالغرب ،كم ممان أول تحم ممدي يواجم ممه

الع قممات اإليرانيممة–الغربيممة ،وعليممه سممعت الممدول الغربيممة إلممى الوقمموف بوجممه
النظمام اإلي ارنمال الجديممد لعرقلمة مسمير الثممور اإليرانيمة التمال وجممدت فيهما تهديممدا

لمصالحها(.)3

لقممد ت حقممت المتغيمرات لتعصممف بالع قممات اإليرانيممة – الغربيممة ،فممما إن

ت ممولى النظ ممام السياس ممال الجديمممد الس مملطة ف ممال إيم مران ،حتمممى س ممار إل ممى قطم ممي

الع قم ممات مم ممي إس م م ار يل  ،ورفم ممض االعت م مراف بهم مما ،وبات اقيم ممة كامم ممب دي ي م مد
()Camp Divedع ممام  ،9191وأعل ممن معارض ممته ورفض ممه للن مموا والسياس ممة
والهيمنم ممة الغربيم ممة س م مواءا فم ممال إي م مران أو المنطقم ممة عمومم مما ،ممم مما دفم ممي اإلدار

األمريكية والدول الغربية إلى النظر للنظام السياسال اإليرانال ب نمه نظمام يهمدد

المصال الغربية وامن إس ار يل  ،بما يحمله ويتسم به من طبيعة إيديولوجية،
وكممان همماا التهديممد األول فممال نظممر اإلدار األمريكيممة ،أممما التهديممد الثممانال فهممو

زعزعة امن واستقرار المنطقة(.)9
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أم مما اب ممرز واه ممم تح ممدي واج ممه الع ق ممات اإليراني ممة – الغربي ممة ف ممال ه مماه

المرحلممة فكممان أزمممة رهمما ن الس م ار األمريكيممة فممال طه مران ،إا لممم تمممض فتممر

طويلة على النظام السياسال الجديد فال إيران حتى بانت بموادر األزممة عنمدما

هاجم آالف اإليمرانيين فمال ال اربمي ممن تشمرين الثمانال /نموفمبر  ،9191السم ار

األمريكيممة فممال طه مران ،وقمماموا باحتجمماز جميممي العمماملين فيهمما والبممال عممددهم
 66شخصمما ،وقممد اسممتمرت أزمممة رهمما ن الس م ار األمريكيممة ألكثممر مممن عممام،

حاول م ممت اإلدار األمريكي م ممة إب م ممان عه م ممد ال م ممر يس جيم م ممال ك م ممارتر (

James

 )9190-9199(Carterمعالجتهمما مممن خ م ل القيممام بعمليممة عسممكرية إلنقمماا
الرهمما ن فممال نيسممان /ابريممل عممام  9190أطل م عليهمما تسمممية مخلممب النسممر
( )Eagle Clawلكنه مما فش مملت ،وق ممد أدت ه مماه األزم ممة إل ممى قط ممي الع ق ممات

الدبلوماسممية بممين إي مران والواليممات المتحممد األمريكيممة فممال نيسممان /ابريممل عممام
9190واس ممتمرت هممماه األزمم ممة حتم ممى مجم ممالء إدار الم ممر يس األمريكم ممال رونال ممد

ريغ ممان(Reagan

قامممت إي مران بمميط

 )9199-9199( )Ronaldإل ممى البي ممت األب مميض ،حي ممث
س م ار الرهمما ن ،كمبممادر منهمما ل ممت ص م حة جديممد فممال

الع قم ممات بم ممين الجم ممانبين( ،)2وقم ممد انعكسم ممت هم مماه األزمم ممة بشم ممكل عم ممام علم ممى

الع قات اإليرانية– الغربية(.)6

وشهدت فتر الثمانينات من القرن المنصرم مزيدا من األحداث التمال ألقمت

بظ لها على الع قات اإليرانية – الغربية ،منها ت جير الس ار األمريكيمة فمال
العاصمممة اللبنانيممة بيممروت عممام  ،9195والمماي أدك إلممى مقتممل ( )599مممن

جن ممود مش مما البحري ممة (الم ممارينز) ،حي ممث اتهمم مت الوالي ممات المتح ممد األمريكي ممة

إيران بالتحريض على العملية( ،)9وكالو الحرب العراقية – اإليرانية(-9190
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 ،)9199حيممث اتهمممت إي مران الممدول الغربيممة بممالوقوف إلممى جانممب الع م ار (.)9
وكانت فتوك اإلمام مصط ى احمد الموسوي الخمينال( )9191-9105التمال

أصدرها فال الثانال والعشرين من كانون األول /ديسمبر عام  9191بهدر دم

الكاتممب البريطممانال سمملمان رشممدي علممى رأس همماه اإلحممداث ،وقممد ظلممت همماه
ال تمموك سممارية الم عممول ،وشممكلت أيضمما تحممديا للع قممات اإليرانيممة – الغربيممة،
واسممتمرت كعقبممة فممال طري م تطمموير الع قممات اإليرانيممة – الغربيممة وبالتحديممد

البريطاني ممة منه مما ،حت ممى اس ممتطا ال ممر يس اإلي ارن ممال محم ممد خ مماتمال (–9119
 )5002تسم مموية ه م ماه األزمم ممة ،حيم ممث اخبم ممر كمم ممال خ م مرازي وزيم ممر الخارجيم ممة

اإليرانال ،نظيره البريطانال روبمن كموو( )Robin Cookب نمه لميس إليمران أي
نيممة وال هممال سممتتخا أي عمممل مهممما كممان لتهديممد حيمما سمملمان رشممدي ،أو أي

شخص ممرتبط بعملمه هماا ،وال همال ستشمجي أي شمخص علمى القيمام بمالو أو
تس مماعده وعل ممى إثره مما أع ممادت بريطاني مما ع قاته مما الدبلوماس ممية الكامل ممة م ممي

إيران(.)1

ثانيا :التحديات بين عامي 2119–2121
بدأت الع قمات اإليرانيمة الغربيمة والسميما األوربيمة منهما تشمهد نوعما ممن
االستقرار والتقارب مي تولال علال أكبر هاشمال رافسنجانال ()9119–9191

ر اسم ممة الجمهوريم ممة اإليراني م مة ،حيم ممث أسم ممهمت المتغي م مرات اإلقليميم ممة والدوليم ممة،
والس مميما ت ك ممو االتح مماد الس مموفيتال ف ممال ك ممانون األول/أكتوبرع ممام 9119وت ممرد

الواليممات المتحممد األمريكيممة بزعامممة العممالم بعممد عممام 9119فممال همماا التقممارب،
وأدركت الدول األوربية أن مصمالحها تقتضمال االن تما علمى إيمران واالسمت اد

من موقعها الجغرافال وثقلها السياسمال و االقتصمادي .األممر الماي دفمي المدول
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األوربية عام  9115باتجماه فمت حموار ممي إيمران أطلم عليمه تسممية (الحموار

النقدي)

()90

بعد أن أدرو األوربيون أن ع قماتهم التجاريمة ممي إيمران ال يمكمن

أن تكون عامل ضغط على النظام اإلي ارنمال ،وهماا النمموام ممن الحموار الماي
تبن مماه األوربي ممون م ممي إيم مران ،ك ممان قا م مما عل ممى الم ممزم ب ممين اس ممتمرار الع ق ممات

االقتص ممادية والسياس ممية م ممي إيم مران ،م ممي توجي ممه النق ممد ف ممال الوق ممت اات ممه للنظ ممام

السياسال اإليرانال فيما يتعل بسياسته الخارجية وقضايا حقو اإلنسان(.)99

وفال الوقمت الماي بمدأت فيمه المدول األوربيمة تسمير فمال هماا االتجماه ،فمان

الواليات المتحد األمريكية تسير بن س االتجاه الاي كانمت تسمير عليمه سمابقا
وهو سياسة التشدد مي إيران ،وهو ما دفي اإلدار األمريكيمة فمال عهمد المر يس

كلينت ممون ) )5000–9113()Bill Clintonإلم ممى تبن ممال م مما ع ممرف (بسياس ممة
االحت مواء أو االحت مواء المممزدوم) تجمماه كممل مممن الع م ار أو إي مران( ،)95وكانممت

الواليمم ممات المتحمم ممد األمريكيمم ممة تتبنم م ممى التصم م ممعيد م م ممي إي م م مران ،حتم م ممى أن وارن

كريستوفر( )Warren Christopherوزير الخارجية األمريكال فال عهمد المر يس
كلينتون فال دورته األولى ( )9116–9115كان يردد دا ما القول إن إيران

هم ممال ال ارعم ممال األول لإلرهم مماب فم ممال العم ممالم وتمثم ممل واحم ممدا إن لم ممم يكم ممن أعظم ممم
اإلخطار التال تهدد السلم واالستقرار فال المنطقة (.)93

وقممد أدرو األوربيممون عممدم جممدوك السياسممة األمريكيممة وبمماتوا يممر مقتنعممين

بمم(سياسة االحتمواء) ،وانعكممس الممو فممال ارت مما مسممتوك الزيممارات الرسمممية بممين

الجانبين ،فض عن تطور الع قات االقتصادية(.)99

وترك إيران فال االن تا نحمو أوربما حيم از حيويما واسمتراتيجيا فمال ظمل

حاجتها الماسة إلى بناء وتطوير مشاريي التنميمة االقتصمادية والبنمى التحتيمة،
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ف م ممال الوق م ممت ال م مماي ه م ممال في م ممه بم م م مس الحاج م ممة إل م ممى الق م ممروض واالس م ممتثمارات
والتكنولوجيا وتطوير الصناعات والسيما الن طية منها ،أما الدول األوربية ف

تتجاهل ما إليران من أهمية اقتصادية بحكمم الثمروات الن طيمة الضمخمة التمال

تمتلكها ،وامكانيمة االسمتثمار بمشماريي كبيمر فيهما ،فضم عمن الثقمل السياسمال
والممدور المماي تتمتممي بممه بوص م ها إح ممدك الم مدول الر يسممة فممال المنطقممة ،وأهميممة

الو فمال امن واستقرار المنطقة(.)92

لمم تممض فتمر طويلمة علمى تحسمن وتقمارب الع قمات اإليرانيمة – األوربيممة

حت ممى واجه ممت أزم ممة جدي ممد تمثل ممت بقض ممية مطع ممم ميكون مموس(

Mikonos

 ،)restaurantعنم م ممدما تم م ممم ا تيم م ممال عم م ممدد مم م ممن قيم م مماديال الحم م ممزب الم م ممديمقراطال

الكردسممتانال اإلي ارنممال المعممارض فممال احممد المطمماعم وسممط العاصمممة األلمانيممة
برلين فمال الثمامن عشمر ممن أيلمول /سمبتمبر عمام  ،9115واتهممت المعارضمة

اإليرانيممة فممال الخممارم الحكومممة اإليرانيممة بممالوقوف وراء عمليممة اال تيممال ،وقممد

ألقم ممت هم مماه القضم ممية بظ لهم مما علم ممى الع قم ممات اإليرانيم ممة-األلمانيم ممة وت زمم ممت
الع قات بينهما ،واتهمت ألمانيا عدد من المسؤولين اإليمرانيين بمالوقوف وراء

الحمادث ،وقاممت فمال الثالمث والعشمرين ممن آب /أ سمطس عمام  9112بطممرد

اثنممين مممن الدبلوماسمميين اإلي مرانيين لممديها ،وردت إي مران بالمثممل ،وازداد األمممر

تعقيمدا بعممد أن أصممدرت الشمرطة ال يدراليممة األلمانيممة مماكر توقيممف بحم وزيممر

االستخبارات اإليرانال ،وهو ما عدته الحكومة اإليرانية إساء إليران وشمعبها،
وقد تطورت القضية إلى أزمة بعد أن اصدر القضاء األلمانال اإلحكمام بشمان

ه مماه القض ممية ف ممال العاش ممر م ممن نيس ممان /ابري ممل ع ممام  ،9119متض مممنة اته ممام

بعض القاد اإليرانيين بالوقوف خلف عملية اال تيال( ،)96وقد أدك المو إلمى

النظام السياسي اإليراني وتحديات ..
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أزمممة دبلوماسممية بممين البلممدين توسممعت لتشمممل دول االتحمماد األوربممال بالكامممل،
والت ممال س ممارعت للوق مموف إل ممى جان ممب ألماني مما ،وق ممررت اس ممتدعاء سم م ار ها ف ممال

طهم مران ،وتعليم م (الحم موار النق ممدي) م ممي إيم مران ،و ردت إيم مران عل ممى الخط ممو

األوربي ممة بالمث ممل وقام ممت باس ممتدعاء سم م ار ها ف ممال دول االتح مماد األورب ممال ،وق ممد

انعكست هاه القضية على الحموار النقمدي الماي تبنتمه دول االتحماد األوربمال
كبديل عن سياسة االحتمواء الممزدوم األمريكيمة ،فضم عمن ت ازيمد االتهاممات
بين الجانبين والسيما بين إيران وألمانيا(.)99

لكن سرعان ما تبددت هاه األزمة بعد تراجي الشرطة ال يدرالية األلمانية

عممن رفممي الممدعوك ضممد المسممؤولين اإلي مرانيين م ارعمما للمصممال األلمانيممة مممي

إيم مران ،كم مما ش ممهدت إيم مران إب ممان ه مماه ال ت ممر مج ممالء التي ممار اإلصم م حال إل ممى
الر اسممة بزعام ممة محمممد خ مماتمال ،والمماي س ممعى باتجمماه االن ت مما نحممو الغ ممرب،
ومحاول ممة اظ مماء ص ممور جدي ممد إليم مران ف ممال ظ ممل السياس ممة اإلصم م حية الت ممال

انتهجهمما ،وكممان الممو مبممر ار لقيممام ألمانيمما باسممت ناف الع قممات مممي إي مران مممن
جديممد ،ومممن ثممم عممود س م راء دول االتحمماد األوربممال إلممى إي مران وعممود الح موار
النق ممدي ب ممين الج ممانبين ف ممال الس ممادس عش ممر م ممن تشم مرين الث ممانال /ن مموفمبر ع ممام
.)99(9119

وبقممدر ممما شممكلته همماه القضممية مممن أزمممة فممال الع قممات اإليرانيممة الغربيمة،

ف ممان دول االتح مماد األورب ممال كان ممت حريص ممة عل ممى بق مماء و اس ممتمرار وديموم ممة
مص ممالحها االقتص ممادية م ممي إيم مران ،والت ممال يمك ممن الق ممول أنه مما ل ممم تتم م ثر به مماه
األزمممة ،وهمماا ممما ي سممر لنمما رفممض دول االتحمماد األوربممال التعامممل مممي قممانون
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دامم مماتو ()91الم مماي أصم ممدرته اإلدار األمريكيم ممة بهم ممدف تشم ممديد المقاطعم ممة ضم ممد
إيران(.)50

ثالثا :التحديات بين عامي :1002–2119
تعم ممد فتم ممر حكم ممم الم ممر يس محمم ممد خم مماتمال األكثم ممر ان تاحم مما فم ممال الع قم ممات

اإليرانيمة – الغربيممة وتحديمدا مممي الممدول األوربيمة ،ولعممل الممو يعمود إلممى طبيعممة
السياسة التال انتهجها الر يس خاتمال والمبماد التمال اسمتندت سياسمته عليهما.

حي مث دعمما إلممى االن تمما علممى الممدول الغربيممة ،والممى ح موار الحضممارات ،ورفممي
شممعار النقمماس السمملمال ،وحممل الن ازعممات بممالطر السمملمية محمماوال تقممديم صممور

جديممد عممن إي مران تتسممم باالعتممدال والر بممة فممال الح موار وتحقي م الس م م ،وقممد
أعلمن خماتمال بعمد وصمموله السملطة فمال الثالمث والعشمرين ممن أيمار /ممايو عممام
 9119ليس لدك إيران أي عقد من دولة دون أخمرك ،ماداممت تلمو المدول
لم تمثل فال توجهاتهما عمدم فمرض قناعتهما ،واتباعهما سياسمة سملمية إزاء عمالم

حر يريد استق له وحريته (.)59

لق ممد انعكس ممت سياس ممة االن ت مما الت ممال تبناه مما خ مماتمال ايجابي مما عل ممى إيم مران،

وتمكممن خمماتمال بسياسممته همماه مممن حسممم العديممد مممن القضممايا والتحممديات التممال

كانت تقمف عقبمة فمال تطموير الع قمات اإليرانيمة – الغربيمة وخاصمة األوربيمة،

وتمكممن كممما اكرنمما سممابقا مممن حسممم قضممية مطعممم ميكونمموس ،وقضممية الكاتممب
البريط ممانال س مملمان رش ممدي ،وأس ممهمت سياس ممته ه مماه ف ممال دف ممي ال ممدول األوربي ممة

ل س ممتمرار بمعارض ممتها للسياس ممة األمريكي ممة تج مماه إيم مران ،وه مماا م مما تمث ممل ف ممال
موقممف الممدول األوربيممة فممال عممدم مجمما ار سياسممة االحت مواء المممزدوم ورفممض

التعامممل مممي قممانون داممماتو ()Damato

()55

لكممن الممو اليعنممال أن الع قممات قممد

النظام السياسي اإليراني وتحديات ..
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وص مملت مرحل ممة التع مماون ال عل ممال ،فق ممد بقي ممت الع ق ممات اإليراني ممة – األوربي ممة

عرض ممة للتاب مماب نتيج ممة للمتغيم مرات اإلقليمي ممة والدولي ممة والت ممال كان ممت ت ممنعكس
عليها بين الحين واآلخر ،فض عن الضغوط األمريكية على الدول األوربية

لتحجيم ع قاتها مي إيران

بعم ممد هجم م ممات الحم ممادي عش م ممر مم ممن أيل م ممول /سم ممبتمبر ع م ممام  5009تعرض م ممت

الع قممات اإليرانيممة – الغربيممة إلممى تحممديات جديممد  ،فممر م إدانممة الهجمممات مممن
قبممل كبممار المسممؤولين اإليمرانيين بممما فمميهم مرشممد الثممور اإليرانيممة علممى خممامن ال
وال م ممر يس محم م ممد خ م مماتمال ،والص م ممحافة اإليراني م ممة ،ف م ممان ال م ممو ل م ممم ي م ممثن اإلدار

األمريكية عمن االسمتمرار فمال سياسمتها السمابقة تجماه إيمران خاصمة وان اإلدار

األمريكي ممة كان ممت ق ممد وض ممعت إيم مران ف ممال قا م ممة م مما س مممال بال ممدول الراعي ممة
لإلرهمماب  .ولممم تن م ك الع قممات اإليرانيممة – األوربيممة عممن همماه اإلحممداث ،ر ممم
محاول ممة بع ممض ال ممدول األوربي ممة التوس ممط لتخ ي ممف ح ممد األزم ممة ب ممين طهم مران
وواشنطن التال قسمت العالم إلى قسمين ،قسم مي الواليات المتحد األمريكيمة

وأخممر ضممدها ،وهممو األمممر المماي رفضممته إي مران وعدتممه تسمملطا واسممتكبا ار علممى

دول العالم(.)53

لقممد تعاقب ممت األح ممداث بس ممرعة بع ممد هجمممات الح ممادي عش ممر م ممن أيل ممول/

سممبتمبر وانعكسممت علممى الع قممات الدوليممة ،حيممث وضممعت الواليممات المتحممد

األمريكيمة إست ارتميجية مكافحة ما أسمته

اإلرهاب وبدأت هماه اإلسمتراتيجية بمالحرب علمى أفغانسمتان ،وتصمريحات

المر يس األمريكمال جمورم دبليمو بموس()5009–5000( )George W. Bush
فال التاسي والعشرين من كمانون الثمانال /ينماير عمام  5005حمول مما أسمماه ب م
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دول محم ممور الشم ممر (إي م مران والع م م ار وكوريم مما الشم مممالية) لتزيم ممد مم ممن تحم ممديات
الع قممات وتعكممر األج مواء بممين إي مران والممدول الغربيممة ،وجمماءت بعممدها الحممرب
على الع ار واحت له فمال نيسمان عمام  ،5003وقمد اسمتغلت الواليمات المتحمد

األمريكية أحمداث أيلمول /سمبتمبر لتن يما مخططاتهما وتحقيم أهمدافها بالهيمنمة
على منطقة الخليج العربال وتعزيز ن واها فال منطقة أسيا الوسطى (.)59

ن ممددت إيم مران ب ممالحرب عل م مى أفغانس ممتان ،وق م مال عل ممال خ ممامن ال مرش ممد

الثور اإليرانية إن األمريكيين يروجون كابا بان دوافعهمم لمهاجممة أفغانسمتان
ه ممال محارب ممة اإلره مماب ،إال أن ال ممدافي الحقيق ممال ألمريك مما ه ممو ف ممرض الس مملطة
والهيمنة (.)52

وفال ظل التطورات والمتغيرات التال شهدتها منطقمة الشمر األوسمط بعمد

هجممات الحمادي عشمر ممن أيلمول /سمبتمبر  ،5009أصمب هنماو العديمد مممن
القضايا والتحمديات أممام الع قمات اإليرانيمة-الغربيمة ،فمال الوقمت الماي تسمتمر

في م ممه الوالي م ممات المتح م ممد األمريكي م ممة باته م ممام إيم م مران ب م ممدعم ماتس م ممميه اإلره م مماب
والمنظمممات اإلرهابيممة

()56

وقممد مارسممت الواليممات المتحممد األمريكيممة ضممغوطها

على الدول األوربية لثنيها عن مواصلة الحموار النقمدي ممي إيمران ،وصمر

النمماط

الرسمممال باسممم وزار الخارجيممة األمريكيممة نيك موالس بيرنممز ( Nicolas

 )Perinzعام  9115قا  :إن الواليات المتحد األمريكية ما زالت تؤكمد مما
أكدته منا مد طويلة فال عدم فا مد الحموار النقمدي الماي تجريمه دول االتحماد

األوربممال مممي إي مران ،إا انممه لمميس هنمماو أي اعتممدال فممال السمملوو اإلي ارنممال ،بممل
إنها مستمر فال أعمال منافيمة لمممن األوربمال واألممن األمريكمال واممن الشمر

األوسط وما إلى الو من استمرارها فال تطوير قمدراتها النوويمة ...تسمعى إلمى

النظام السياسي اإليراني وتحديات ..
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زعزعة استقرار دول شر أوسطية مهمة بالنسبة إلى أوربما والواليمات المتحمد

األمريكيممة .وتبقممى إي مران راعيمما ر يسمميا لإلرهمماب وعلينمما التصممدي لهمما والسممعال
إلى مزيد من التنسي مي الحل اء األوربيين فال هاه المس لة (.)59

ر ممم ال ممو ف ممان الممدول األوربي ممة ال تت م م دا ممما م ممي الوالي ممات المتح ممد

األمريكية ،ورفضمت أسماليب السياسمة األمريكيمة تجماه إيمران ،فمال الوقمت الماي
كانت إيران تؤكد رفضها لسياسة اإلرهماب المدولال ،لكمن المو لمم يمنمي ممن أن

يكممون همماا العامممل حاضم ار ومممؤث ار علممى الع قممات اإليرانيممة الغربيممة مممن حيممث
التردد فال توثي وتطوير الع قات بين الجانبين(.)59

أممما التحممدي اآلخممر المماي واجممه الع قممات اإليرانيممة – الغربيممة فممال همماه

المرحلممة ،فهممو معارضممة إيمران ل م عمليممة السم م فممال الشممر األوسممط ،وت كيممد
إي مران علممى ح م الشممعب ال لسممطينال باسممتعاد أ ارضمميه وتقريممر مصمميره واقامممة

دولتممه المسممتقلة ،دون تقممديم أي تنممازالت مممن شممانها إضمماعة الح م المشممرو

للشممعب ال لسممطينال ،ومممن همماا المنطل م تعممارض إي مران كافممة أشممكال مشمماريي
التسمموية مممي إسم ار يل والتممال مممن شممانها االنتقمماص مممن همماه الحقممو ( ،)51وقممد
أكد علمال خمامن ال المرشمد األعلمى للثمور اإليرانيمة علمى موقمف إيمران ممن هماه

القضمممية بقولم ممه إن إي م مران تريمممد س م م ما عمممادال وش ممام ال يق مموم عل م مى إم م م ء
الشروط وسح الهوية الوطنية ألصحاب األرض والحقو المشروعة (.)30

كما تتهم الواليات المتحد األمريكية إيران بالتدخل فال شؤون الدول

اإلقليمية ،وسعيها إلى فرض أجندتها وتحقي طموحاتها كقو إقليميمة مهيمنمة

فممال المنطقممة ،ومممن همماا المنطل م سممعت إي مران باتجمماه دعممم حممزب اف فممال

[]112

مركز الدراسات اإلقليمية

دراسات إقليمية )99( 6

لبنان وتعزيز الع قات معه ،فض عن تعزيز الع قات مي حركمة المقاوممة
اإلس مية حماس  ،إلى جانب توثي الع قات مي سوريا.

أم مما فيم مما يخ ممص العم م ار  ،ف ممان احت ل ممه م ممن قب ممل الوالي ممات المتح ممد

األمريكيممة وبريطانيمما عممام  ،5003قممد وضممي إي مران فممال موقممي المواجهممة مممي
الواليات المتحد األمريكية ،التال باتت تحيط بييران من معظم الجهات بحكمم
ن واها فال هاه المنماط  ،وقمد انعكمس التموتر والصم ار بمين إيمران و الواليمات

المتحممد األمريكيممة علممى الع م ار أيضمما ،إا تممتهم الواليممات المتحممد األمريكيممة
إيمران بالتممدخل بالش م ن الع ارقممال الممداخلال ومحاولممة زعزعممة االسممتقرار فيممه ،وقممد
انعكس ممت ه مماه القض ممايا بش ممكل أو بم م خر عل ممى الع ق ممات اإليراني ممة – الغربي ممة
وشكلت بدورها تحديات أمام هاه الع قات(.)39

وتعممد مسممالة الديمقراطيممة وانتهمماو حقممو اإلنسممان مممن العقبممات التممال

تقممف أمممام تطممور الع قممات اإليرانيممة-الغربيممة ،حيممث تممتهم الواليممات المتحممد

األمريكيم م ممة والم م ممدول األوربيم م ممة إي م م مران بانتهم م مماو قواعم م ممد الديمقراطيم م ممة وحقم م ممو

اإلنسان(.)35

وتولال الدول الغربية مسالة الحرية وحقو اإلنسان أهمية كبير ،وقمد

ت ازيمدت ضممغوط الممدول األوربيممة علممى إيمران مممن اجممل تحسممين سممجلها الخمماص
بحق ممو اإلنس ممان بع ممد ع ممام  ،5005وت ممرك ه مماه ال ممدول ب ممان ع ممدم اس ممتق لية
القضاء هو سمبب انتهاكمات حقمو اإلنسمان فمال إيمران ،وان األخيمر لمم تبمال
جه ممودا كافي ممة العتم مماد مب مماد الديمقراطي ممة وتحس ممين س ممجل حق ممو اإلنس ممان

لديها(.)33
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وت ممدخل مس ممالة تهدي ممد ام ممن إسم م ار يل ض مممن ه مماه التح ممديات ،فم ممن

وجهممة نظممر اإلدار األمريكيممة يعممد النظممام السياسممال اإلي ارنممال نظممام يهممدد امممن

إس ار يل بما له من طبيعة إيديولوجية وأهداف للتوسي والهيمنمة فمال المنطقمة،

وبممما أن إس م ار يل هممال قاعممد لحمايممة المصممال األمريكيممة فممال المنطقممة فممان

تهديدها يعد تهديدا للمصال األمريكية(.)39

أممما ابممرز واهممم تحممدي يواجممه الع قممات اإليرانيممة-الغربيممة فممال الوقممت

ال مراهن وطغممى علممى بقيممة القضممايا والتحممديات ،فهممو قضممية البرنممامج النممووي

اإليرانال واألزمة التال أثارها هاا الملف.

فمن مما بداي ممة أزم ممة المل ممف الن ممووي اإلي ارن ممال ع ممام  ،5005بع ممد كش ممف

منظمة مجاهدي خل اإليرانية المعارضة عن مواقي نووية إيرانية فال موقعال

اراو وناتممانز ،لممم تكشممف عنهمما إيمران للوكالممة الدوليممة للطاقممة الاريممة( ،)32تبنممت
الواليات المتحمد األمريكيمة موق ما متشمددا تجماه إيمران واتهمتهما بخمر معاهمد

حظ ممر االنتش ممار الن ممووي والس ممعال الم ممت و األس مملحة النووي ممة ،ودع ممت اإلدار
األمريكيممة الوكالممة الدوليممة للطاقممة الاريممة إلحالممة الملممف النممووي اإلي ارنممال إلممى
مجلممس األمممن الممدولال بهممدف فممرض العقوبممات علممى إي مران ،أممما دول االتحمماد
األورب ممال فق ممد فض مملت التعام ممل م ممي المل ممف الن ممووي اإلي ارن ممال باعتم مماد أس مملوب

الحم موار الدبلوماس ممال ،وع ممدم التس ممر ف ممال إحالت ممه إل ممى مجل ممس األم ممن ال ممدولال،
وينطل الموقف األوربال هاا من ث ث اعتبارات(:)36

-9إن منطقممة الشممر األوسممط لمميس بيمكانهمما تحمممل المزيممد مممن المشمماكل وان
أي ممة ح ممرب جدي ممد ق ممد ت ممؤدي إل ممى وق ممف إم ممدادات ال ممن ط م ممن منطق ممة الخل مميج

العربال.
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-5امممت و الممدول األوربيممة لمصممال اقتصممادية كبيممر فممال إيمران وان أيممة حممرب
عليها قد ينعكس سلبيا على تلو المصال .

-3القل م مممن أن تممؤدي الحممرب علممى إي مران مممن تهديممد المصممال الغربيممة فممال

المنطقة وزياد الهجمات عليها.

ويت م م الجانبمممان األوربم ممال واألمريكم ممال ف ممال قضم ممية البرنمممامج الن ممووي

اإليرانال فال نقطتين هما(:)39

-9إن حص ممول إيم مران عل ممى أس مملحة نووي ممة يع ممد كارث ممة عل ممى منطق ممة الش ممر

األوسممط ويممؤثر علممى أمنهمما واسممتقرارها ،ويهممدد فممال الوقممت ااتممه نظممام معاهممد
حظر االنتشار النووي.

-5إن محاولة إقنا إيران بالتخلال عن أنشطة تخصيب اليورانيوم عن طري

الوكالممة الدولي ممة للطاق ممة الاري ممة ال يك ممال ،والبممد م ممن اعتم مماد وس مما ل وخي ممارات
أخرك لمني إيران من امت و القدرات النووية.

ووفق مما للتوج ممه الدبلوماس ممال األورب ممال دخ ممل االتح مماد وم ممن خم م ل ك ممل م ممن

ألمانيا وبريطانيا وفرنسا فمال م اوضمات ممي إيمران منما عمام  ،5003اسمتمرت
ألكثر من أربي سنوات عرضت خ لها الدول األوربية وبموجب ات ا باريس

عممام  ،5009مجموعممة مممن الح موافز االقتصممادية والتكنولوجيممة والتقنيممة علممى

إيم مران ( ،)39ف ممال محاول ممة إلقناعه مما ب ممالتخلال ع ممن أنش ممطة تخص مميب اليوريني مموم
()31

أن تلو الجهود باءت بال شل
الحساسة ،إال ّ
رابعا :التحديات بين عامي :1002 – 1002

بعد وصول تيار المحافظين إلى السلطة فال إيران ،ومجالء الر يس
اإلي ارنممال محمممود احمممدي نجمماد إلممى الر اسممة فممال حزيمران /يونيممو عممام ،5002
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ازداد توتر الع قات اإليرانية الغربية ،وخاصة بعد تبنال الر يس نجاد لسياسة
أكثر تشددا تجماه المدول الغربيمة ،وتصمريحاته المسمتمر ضمد الواليمات المتحمد

األمريكي ممة وال ممدول الغربي ممة الحلي ممة له مما ،وق ممد انعكس ممت ه مماه التط ممورات عل ممى
الع قات اإليرانية الغربية .وازدادت االتهامات الغربية إليران بدعم مما أسممته
بم م اإلرهاب والتممدخل فممال شممؤون الممدول اإلقليميممة وتهديممد امممن إس م ار يل مممن

خ م ل تص مريحات الممر يس اإلي ارنممال المتكممرر بممزوال إس م ار يل  ،أممما قض ممية
البرنامج النووي اإليرانال فكان محور تصعيد األزمة بين الجانبين.

فالم اوضات التال بدأها األوربيون مي إيران أواخر عام  ،5003لم تس ر

عممن أي نتمما ج ،األمممر المماي دف مي الحكومممة اإليرانيممة إلممى إ ازلممة األختممام التممال
وض ممعتها الوكال ممة الدولي ممة للطاق ممة الاري ممة عل ممى ع ممدد م ممن الم مماع ت النووي ممة

اإليرانيممة ،ومباشممر الحكومممة اإليرانيممة بالقيممام ب نشممطة تخصمميب اليورانيمموم فممال
كانون الثانال /يناير  ،5006وقد ترتمب علمى اإلجمراء اإلي ارنمال ،قيمام الوكالمة
الدولية للطاقة الارية بيحمالة ملف إيران النووي إلى مجلس األمن المدولال فممال

آاار /مارس .)90(5006

لقممد فممت إحالممة ملممف إيمران الممدولال البمماب ل ممرض العقوبممات الدوليممة علممى

إي م ارن ،فاصممدر مجلممس األمممن الممدولال وبسممبب عممدم تعمماون إي مران مممي الوكالممة
الدولي ممة للطاق ممة الاري ممة وع ممدم تطبيقه مما لقم م اررات مجل ممس األم ممن ،ث م ث قم م اررات
تضمممنت ث م ث مجموعممات مممن العقوبممات الدوليممة علممى إي مران( .)99لقممد دفعممت
العقوبات الدولية والسيما األخير منها إيران إلى إنهاء م اوضاتها مي االتحاد

األوربال وحصرها مي الوكالة الدولية للطاقة الارية(.)95
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وف ممال ظ ممل اس ممتمرار إيم مران بالقي ممام ب نش ممطة تخص مميب اليوراني مموم ،ت زم ممت
ع ق ممات إيم مران م ممي دول االتح مماد األورب ممال ،حت ممى إن ال ممدول األوربي ممة ال ممث ث

(ألماني مما وبريطاني مما وفرنس مما) والت ممال كان ممت تؤي ممد إجم مراء الحم موار والم اوضم مات
واعتماد الخيار الدبلوماسال ممي إيمران ،تغيمر موق هما باتجماه المدعو إلمى إحالمة

الملممف إلممى مجلممس األمممن الممدولال وفممرض المزيممد مممن العقوبممات علممى إي مران
لثنيهمما عممن مواصمملة تطمموير برنامجهمما النممووي ،وأصممب همماا الملممف مممن أكثممر
المل ممات أهمي ممة وحيوي ممة واألكث ممر تح ممديا بالنس ممبة للع ق ممات اإليراني ممة الغربي ممة،
والزال هم مماا الملم ممف يشم ممكل العقبم ممة الكم ممؤود والمحم ممور السم مماخن فم ممال الع قم ممات

اإليرانية الغربية حتى كتابة هاه السطور ،ومس لة حسمه فال األمد المنظمور

أمر مستبعد فال ظل مواقف الجانبين المت ّشدد .
ُ
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الخاتمة
كانم م ممت وال ازلم م ممت الع قم م ممات اإليرانيم م ممة – الغربيم م ممة محم م ممو ار ل زمم م ممات

والتحديات ،فمنا قيام الثمور اإليرانيمة عمام  ،9191والنظمام السياسمال اإلي ارنمال

فممال مواجهممة مسممتمر مممي الممدول الغربيممة ،والسمميما الواليممات المتحممد األمريكيممة،
التممال عارضممت النظ ممام السياسممال فممال إيم مران ،كونممه أخرجهمما م ممن دا ممر ال ممدول

الحلي ممة للوالي ممات المتح ممد األمريكي ممة ،والت ممال كان ممت الس ممباقة أيض مما ف ممال قط ممي
الع قات وفرض العقوبات على إيران اثر أزمة رها ن الس ار األمريكية.

إن طبيعممة النظ ممام السياسممال اإلي ارن ممال واإليديولوجيممة اإلسم م مية الت ممال

يس ممتند عليه مما ،والسياس ممة الت ممال اتبعه مما كان ممت الس ممبب وراء معارض ممة الوالي ممات
المتحد األمريكية وعدد من الدول الغربية لهاا النظام ،الاي أصب فمال نظمر
هاه الدول نظام يدعم اإلرهاب ويتدخل فال شؤون الدول اإلقليمية ،ويهمدد

امممن إس م ار يل واسممتقرار المنطقممة ،لممالو كانممت الع قممات اإليرانيممة – الغربيممة
متابابة و ير مستقر  ،و البما مما كانمت عرضمة ل زممات والتحمديات ،ومما أن

تنتهممال أزمممة أو مشممكلة وتبممدأ الع قممات ت خمما مسممارها الطبيعممال حتممى تعصممف
بهمما قضممية أو مشممكلة جديممد  ،لممالو لممم تصممل الع قممات اإليرانيممة مممي أي مممن

الممدول الغربيممة إلممى مرحلممة متقدمممة ،وحتممى الع قممات مممي ألمانيمما وفرنسمما اللتممان
لهما مصال اقتصادية كبير مي إيران أخات بالتراجي وتغيرت مواق هما ممن

إيران بسبب برنامجها النووي.

لقد دفي التوتر و الص ار بين إيمران والمدول الغربيمة والسميما الواليمات

المتح ممد األمريكي ممة ،إل ممى قي ممام األخي ممر ب ممرض العدي ممد م ممن العقوب ممات عليه مما،
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وتبنم ممال سياسم ممة االحت م مواء المم ممزدوم فم ممال محاولم ممة إلضم ممعاف وتغييم ممر النظم ممام
السياسال اإليرانال ،بل األكثر من الو أن الواليات المتحمد األمريكيمة ،فكمرت
بشن حرب على إيران وتغيير نظامها السياسال.

وفممال الوقممت المماي بلغممت فيممه ع قممات النظممام السياسممال اإلي ارنممال مممي

الغممرب مرحلممة األزمممة والتمموتر والسمميما بسممبب برنامجهمما النممووي ،فممان الممدول
الغربية قد أبقت الباب م توحا إليران لتصمحي مسمار الع قمات بمين الجمانبين
وفت آفا مستقبلية لها فال حال تجاوبت والتزمت بالمطالب الغربية اآلتية:
 -9التوقف عن دعم اإلرهاب .

 -5عدم معارضة عملية الس م .
 -3أن تتوقف عن تطوير برنامجها النووي.

وعلى ما يبدو أن إصرار إيران على البقاء واالستمرار على مواق ها سواء

فيممما يخممص برنامجهمما النممووي أو عمليممة الس م م  ،والقضممايا اإلقليميممة األخممرك
اليرسم صور مشرقة لهاه الع قات ويحتم على إيران مواجهة ما ستؤول إليه

تطورات األوضا فال المستقبل.
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Political System Of Iran And The challenges Of
Relation with The West 1979-2008

Dr. Mohammed Abdul-Rahman Younis Al-Obaydee
Lecturer/ Historical & Cultural Dept./ Regional Studies
Center/Mosul University
Abstract
Iran West relations Since 1979 has faced so many challenges
reflected negatively upon Iran and Participated directly in
tension in some periods with a number of European States.
These challenges were ideology and Politics adopted by the
Iranian regime after 1979 , the crisis of hostages in US.
Embassy in Tehran , Exploding u.s. Embassy in Beirut in 1982 ,
the Case of the British writer Selman Rushdi, the Case of
Mikonos restaurant in 1992 , in addition to other Cases like the
issue of democratic freedoms , human rights in Iran , opposing
peace Process in Middle East , threatening security and
Stability of "Israel" and other regional issues , The most
important ones is the issue of nuclear program of Iran which is
considered at present the basic obstacle stands in front of
Iranian – Western relation and hurdles its development.
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