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 (1002-2191) النظام السياسي اإليراني وتحديات العالقة مع الغرب

 د. محمد عبدالرحمن يونس العبيدي
 مدرس/قسم الدراسات التاريخية والثقافية/ مركز الدراسات اإلقليمية/جامعة الموصل

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

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

، وأزمهة الراها ن تهي السه ارم األمريكيهة، وت جيهر 2191تبنااا النظام اإليرانهي بعهد عهام 
وقضههية الكاتههب البري ههاني سههلمان ركههدي، ، 2121السهه ارم األمريكيههة تههي بيههروت عههام 
، تضهال عهن قضهايا أخهرق  تاهم أاميهة عهن 2111وكذلك قضية م عم ميكونوس عام 

سابااتها، منهها مسهالة الحريهات والديمارا يهة وحاهوس اإلنسهان تهي ميران،ومعارضهتها   
ذه لعملية السالم  وتهديهد امهن واسهتارار  مسهرا يم ، وقضهايا مقليميهة أخهرق، لكهن أاهم اه

التحههديات اههي قضههية البرنههام  النههووي اإليرانههي الههذي يعههد تههي المرحلههة الراانههة العابههة 
الغربيههة، ويحههوم دون -األساسههية والتحههدي األكبههر الههذي ياههال أمههام العالقههات اإليرانيههة

 ت وراا تي ظم تمسك ميران والدوم الغربية بمواق ها.     

 المادمة 
عممممام اإليرانيممممة ة ومنمممما قيممممام الثممممور  الغربيمممم-اإليرانيممممةاتسمممممت الع قممممات       
حكم الشاه محمد  إبانبالتوتر وعدم االستقرار بخ ف ما كانت عليه  9191

حيث وصلت هماه الع قمات مرحلمة التحمالف  (،9191-9199)رضا بهلوي 
التممال مل ممت ال ممرا  المماي  األمريكيممةاالسممتراتيجال السمميما مممي الواليممات المتحممد  

 .9199ا من منطقة الخليج العربال عام خل ته بريطانيا بعد انسحابه
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 إيمرانالسياسة التال انتهجها النظام السياسال الجديمد فمال  أنويمكن القول     
 9191بعممممد عممممام  إيممممرانوالمواقممممف التممممال تبنتهمممما  ،واأليديولوجيممممة التممممال تبناهمممما

فمممال  األمريكيمممةوخاصمممة معارضمممتها للن ممموا الغربمممال وسياسمممة الواليمممات المتحمممد  
تمموتر الع قممات ودفعممت بهمما نحممو التمم زم  وراءبب الممر يس كانممت السمم ،المنطقممة

ثممممار  التحممممديات والمشمممماكل والتممممال كانمممممت سممممببا  قطممممي الع قمممممات فممممال  أيضمممماوا 
 .السياسية والدبلوماسية مي بعض الدول الغربية

ونظممرا لممما تمثلممه همماه الع قممات مممن أهميممة سياسممية واقتصممادية للجممانبين     
فقد جاء هاا البحث  ،ايجابيا أمسلبيا كان هاه الع قات على المنطقة  وت ثير

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

 .وبعض الدول الغربية إيرانوقطي الع قات السياسية بين 
بممين  األولممى ،حسممب ال تممر  الزمنيممةبمحمماور  أربعممة إلممى البحممث تممم تقسمميم     

الثالثممممة بممممين  ،9119–9191. والثانيممممة بممممين عممممامال 9191–9191عممممامال 
بمممممين عمممممامال فهمممممال  واألخيمممممر المرحلمممممة الرابعمممممة أمممممما  ،5002–9119امال عممممم

5002-5009.  

 :مدخم
 إيممرانفموقممي  ،واهتمممام القمموك الكبممرك أنظمماروالزالممت محممط  إيممرانكانممت      

هممدفا اسممتراتيجيا  والثممروات التممال تمتلكهمما شممكلتومسمماحتها الجغرافممال الحيمموي 
ركيمممز   افيهممم رأت التمممالو  ،األمريكيمممةلواليمممات المتحمممد  للقممموك الكبمممرك وخاصمممة ا

فمييران التمال  .والدولال سابقا والحقا اإلقليمالعلى المستويين  تهالسياس أساسية
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 يهاب راضمم، وتمتممد السمماب  كانممت تمتلممو حممدودا مشممتركة مممي االتحمماد السمموفيتال
مضمي   أيضاويقي ضمن سيطرتها  ،على سواحل طويلة على الخليج العربال

هرمز المن ا الر يس لن ط منطقة الخليج العربال والاي تعتمد عليه الكثير من 
الن طيمممة خاصممة فضممم  عممن الممموارد الطبيعيمممة و  ،الممدول والسمميما الغربيمممة منهمما

 ،فمال المنطقمة قليميمةإوما تمتلكه من موارد بشرية هي ها ألن تكمون قمو   ،منها
المممماي جعممممل الواليممممات المتحممممد   األمممممروهممممو  ،تحظممممى باهتمممممام القمممموك الكبممممرك

السياسمممة والمصمممال   مممما تمليمممه وفممم  إيمممرانتسمممعى دا مممما السمممتمالة  األمريكيمممة
 ،حكممم الشمماه محمممد رضمما بهلمموي إبممان إيممرانوهمماا ممما كانممت عليممه  ،األمريكيممة

ب المملكمممممة العربيمممممة المممممى جانممممم األساسممممميتينالركيمممممزتين  إحمممممدكحيمممممث شمممممكلت 
 .(9)السعودية فال المنطقة

فممال عهمممد  إيممرانفممال المنطقممة كانمممت  األمريكيمممةووفقمما لتوجهممات السياسممة      
لميس هماا فحسمب بمل كانمت  ،وداعمة لها األمريكيةالشاه دولة مؤيد  للسياسة 

قاعممممد  للمصممممال  الغربيممممة نظممممرا لحجممممم المصممممال  واالسممممتثمارات  أيضمممما إيممممران
وسممقوط نظمممام  9191عمممام  اإليرانيممةقيممام الثمممور  لوكمممان  ،فيهمماالغربيممة الكبيمممر  

سممتراتيجيةلسياسممة  إيممرانالشمماه بعممدها وتبنممال النظممام الجديممد فممال  مغمماير  لممما  وا 
المنطقممة فممال و  إيممرانمصممال  الغربيممة فممال لل ويممةالشمماه ضممربة قنظممام كممان عليممه 

 والممممدول الغربيممممة مممممي األمريكيممممةلممممالو كممممان موقممممف الواليممممات المتحممممد  ،عموما
لهمم العممل واالسمتثمار، وكمان القلم   أتما طالمما  ،استمرار نظام الشاه ودعممه

فضمم  عممن القلمم   ،إيممرانالغربممال يكمممن فممال انهيممار المصممال  االقتصممادية فممال 
األخيمممر  وبالتمممالال ت قمممد  أن إلمممى إيمممرانتمممؤدي المتغيمممرات السياسمممية فمممال  أنممممن 

الحيويممة بالنسمممبة  السممميطر  والممتحكم فمممال منطقممة الخلمميج العربمممال الممدول الغربيممة



 

 
 
 

  (99) 6دراسات إقليمية                                                     مركز الدراسات اإلقليمية             
 
[122] 

فممال عهممد الشمماه  إيممرانللغممرب ويختممل ميممزان القمموك فممال المنطقممة والتممال كانممت 
 .(5)ركا زه تشكل إحدك

 :2121–2191تحديات بين عامي ال :أو 
 اإليرانيمممةللثمممور   األولمممى األيمممامالغربيمممة منممما -اإليرانيمممةشمممهدت الع قمممات       

فمال ظمل النظمام  فمييران بسبب تعمارض المصمال  بمين الجمانبين ،توترا ملحوظا
وشكلت الثمور   ،فال عهد الشاه كييرانليس  ،9191السياسال الجديد بعد عام 

سممتراتيجيةسياسممة ل تهديممدا مباشممرا اإليرانيممة ولعممل تبنممال  ،فممال المنطقممة الغممرب وا 
إيمران مبدأ تصدير الثور  ممن قبمل النظمام الجديمد فمال و  اإلس مية اإليديولوجية

تحممممدي يواجممممه  أول، كممممان المرتبطممممة بممممالغربإلممممى الممممدول المجمممماور  وخاصممممة 
الوقمموف بوجمممه  إلمممىوعليممه سمممعت الممدول الغربيممة  ،الغربيمممة–اإليرانيممةالع قممات 
التمال وجممدت فيهما تهديممدا  اإليرانيمةالجديممد لعرقلمة مسمير  الثممور   اإليرانمالالنظمام 

 .(3)لمصالحها
 إنممما ف الغربيممة، – اإليرانيممةلقممد ت حقممت المتغيممرات لتعصممف بالع قممات      

قطممممي  إلممممىحتممممى سممممار   إيممممران،تممممولى النظممممام السياسممممال الجديممممد السمممملطة فممممال 
 ددي يمممموبات اقيممممة كامممممب  ،ورفممممض االعتممممراف بهمممما ، إسممممرا يل الع قممممات مممممي  

(Camp Dived) معارضمممته ورفضمممه للن ممموا والسياسمممة  وأعلمممن ،9191عمممام
 اإلدار دفممممي  مممممما  ،المنطقممممة عموممممما أو إيممممرانفممممال  والهيمنممممة الغربيممممة سممممواءا  

يهمدد  نظمام ب نمه اإليرانالنظام السياسال لل النظر إلىوالدول الغربية  األمريكية
 ،إيديولوجيةبما يحمله ويتسم به من طبيعة  ، إسرا يل امن و  المصال  الغربية

التهديممد الثممانال فهممو  أممما ،األمريكيممة اإلدار فممال نظممر  األولوكممان همماا التهديممد 
 .(9)زعزعة امن واستقرار المنطقة
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فمممال هممماه  الغربيمممة  – اإليرانيمممةابمممرز واهمممم تحمممدي واجمممه الع قمممات  أمممما      
لممم تمممض فتممر   إا ،فممال طهممران األمريكيممةرهمما ن السمم ار   أزمممةفكممان المرحلممة 

عنمدما  األزممةحتى بانت بموادر  إيرانطويلة على النظام السياسال الجديد فال 
السم ار   ،9191فمال الرابمي ممن تشمرين الثمانال/ نموفمبر  اإليمرانيين آالفهاجم 

وقمماموا باحتجمماز جميممي العمماملين فيهمما والبممال  عممددهم  ،فممال طهممران األمريكيممة
 ،ألكثمممر ممممن عمممام األمريكيمممةرهممما ن السممم ار   أزممممةوقمممد اسمممتمرت  ،شخصممما 66

 James)عهمممممد المممممر يس جيممممممال كمممممارتر  إبمممممان األمريكيمممممة اإلدار حاولمممممت 

Carter(9199-9190معالجتهمما مممن خمم ل القيممام بعمليممة عسممكرية إل ) نقمماا
عليهمما تسمممية   مخلممب النسممر  أطلمم  9190ابريممل عممام  /الرهمما ن فممال نيسممان

 (Eagle Claw) قطمممي الع قمممات  إلمممى األزممممةهممماه  أدتوقمممد  ،لكنهممما فشممملت
ابريمممل عمممام  /فمممال نيسممماناألمريكيمممة والواليمممات المتحمممد   إيمممرانالدبلوماسمممية بمممين 

ونالممممد األمريكممممال ر الممممر يس  إدار  حتممممى مجممممالء األزمممممةواسممممتمرت همممماه 9190
حيممممث  ،األبمممميضالبيممممت  إلممممى (Ronald Reagan( )9199-9199)نريغمممما

كمبمممادر  منهممما ل مممت  صممم حة جديمممد  فمممال  ،سمممرا  الرهممما ن بممميط   إيمممرانقاممممت 
بشممممكل عمممممام علمممممى  األزممممممةوقمممممد انعكسمممممت همممماه  ،(2)الع قممممات بمممممين الجممممانبين

 .(6)الغربية –اإليرانيةالع قات 
 ألقمتالتمال  األحداثصرم مزيدا من شهدت فتر  الثمانينات من القرن المنو    

فمال  األمريكيمةمنها ت جير الس ار   ،الغربية – اإليرانيةبظ لها على الع قات 
ممممن  (599)مقتمممل  إلمممى أدكوالممماي  ،9195عمممام  العاصممممة اللبنانيمممة بيمممروت

 األمريكيمممةالواليمممات المتحمممد   تحيمممث اتهمممم ،(الممممارينز) مشممما  البحريمممة جنمممود
-9190اإليرانية) –وكالو الحرب العراقية  ،(9)مليةالعبالتحريض على  إيران
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 .(9)جانممب العممرا  إلممىالممدول الغربيممة بممالوقوف  إيممرانحيممث اتهمممت  (،9199
التمال  (9191-9105)الخمينالمصط ى احمد الموسوي  اإلماموكانت فتوك 

دم  بهدر 9191ديسمبر عام  /األولأصدرها فال الثانال والعشرين من كانون 
وقممد ظلممت همماه  ،اإلحممداثسمملمان رشممدي  علممى رأس همماه  الكاتممب البريطممانال 

 ،الغربيممة – اإليرانيممةتحممديا للع قممات  أيضمماوشممكلت  ،ال تمموك سممارية الم عممول
وبالتحديمممد  الغربيمممة – اإليرانيمممةواسمممتمرت كعقبمممة فمممال طريممم  تطممموير الع قمممات 

–9119محممممد خممماتمال ) اإليرانمممالحتمممى اسمممتطا  المممر يس  ،البريطانيمممة منهممما
وزيمممممر الخارجيمممممة  خمممممرازيحيمممممث اخبمممممر كممممممال  ،األزممممممةاه تسممممموية هممممم (5002
أي  إليمران  لميس  ب نمه (Robin Cookو)نظيره البريطانال روبمن كمو  ،اإليرانال

أي  أو ،نيممة وال هممال سممتتخا أي عمممل مهممما كممان لتهديممد حيمما  سمملمان رشممدي
 أووال همال ستشمجي أي شمخص علمى القيمام بمالو  ،شخص ممرتبط بعملمه هماا

بريطانيمممما ع قاتهمممما الدبلوماسممممية الكاملممممة مممممي  أعممممادت إثرهمممماتسمممماعده   وعلممممى 
  .(1)إيران
   2119–2121تحديات بين عامي ال :ثانيا

منهما تشمهد نوعما ممن  األوربيمةالغربيمة والسميما  اإليرانيمةبدأت الع قمات       
 (9119–9191) الرافسنجانأكبر هاشمال علال االستقرار والتقارب مي تولال 

 ،والدوليممممة اإلقليميممممةالمتغيممممرات  أسممممهمتحيممممث  ،ةاإليرانيمممم ر اسممممة الجمهوريممممة
وت مممرد  9119فمممال كمممانون األول/أكتوبرعمممام والسممميما ت كمممو االتحممماد السممموفيتال

 ،فممال همماا التقممارب9119بزعامممة العممالم بعممد عممام  األمريكيممةالواليممات المتحممد  
واالسمت اد   إيمرانمصمالحها تقتضمال االن تما  علمى  أن األوربيةالدول  وأدركت

الماي دفمي المدول  األممر .الجغرافال وثقلها السياسمال و االقتصماديمن موقعها 
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الحموار )عليمه تسممية  أطلم  إيمرانباتجماه فمت  حموار ممي  9115عام  األوربية
ال يمكمن  إيمرانع قماتهم التجاريمة ممي  أن األوربيون أدرو أنبعد  (90)(النقدي

ر الماي وهماا النمموام ممن الحموا ،اإليرانمالعامل ضغط على النظام  تكون أن
كمممان قا مممما علمممى الممممزم بمممين اسمممتمرار الع قمممات  ،إيمممرانممممي  األوربيمممونتبنممماه 

ممممي توجيمممه النقمممد فمممال الوقمممت ااتمممه للنظمممام  ،إيمممراناالقتصمممادية والسياسمممية ممممي 
 .(99)اإلنسانوقضايا حقو   الخارجية فيما يتعل  بسياسته اإليرانالالسياسال 

 فمان ،سمير فمال هماا االتجماهوفال الوقمت الماي  بمدأت فيمه المدول األوربيمة ت    
 سمابقا الواليات المتحد  األمريكية تسير بن س االتجاه الاي كانمت تسمير عليمه

األمريكيمة فمال عهمد المر يس  اإلدار دفي  ماوهو  ،إيرانوهو سياسة التشدد مي 
بسياسمممة ) تبنمممال مممما عمممرف إلممممى (Bill Clinton)()9113–5000 كلينتمممون

، وكانمممت (95)إيمممران أوجممماه كمممل ممممن العمممرا  ت  (االحتمممواء الممممزدوم أواالحتمممواء 
أن وارن حتممممممى  ،إيممممممرانالواليممممممات المتحممممممد  األمريكيممممممة تتبنممممممى التصممممممعيد مممممممي 

وزير الخارجية األمريكال فال عهمد المر يس  (Warren Christopherكريستوفر)
 إيران إن( كان يردد دا ما القول   9116–9115) األولىكلينتون فال دورته 

 أعظمممممملمممممم يكمممممن  إنفممممال العمممممالم وتمثمممممل واحممممدا  بلإلرهممممما األولهممممال الراعمممممال 
 .(93)التال تهدد السلم واالستقرار فال المنطقة  اإلخطار

األوربيممون عممدم جممدوك السياسممة األمريكيممة وبمماتوا  يممر مقتنعممين  وقممد أدرو    
وانعكممس الممو فممال ارت مما  مسممتوك الزيممارات الرسمممية بممين  ،بممم)سياسة االحتممواء(

 .(99)قات االقتصاديةفض  عن تطور الع  ،الجانبين
حيمزا حيويما واسمتراتيجيا فمال ظمل  أوربمافال االن تا  نحمو  إيرانوترك  

 ،التحتيمة والبنمىبناء وتطوير مشاريي التنميمة االقتصمادية  إلىحاجتها الماسة 
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القمممممروض واالسمممممتثمارات  إلمممممىالحاجمممممة  بممممم مسالوقمممممت الممممماي همممممال فيمممممه  فمممممال
الدول األوربية ف   أما ،منها والتكنولوجيا وتطوير الصناعات والسيما الن طية

اقتصادية بحكمم الثمروات الن طيمة الضمخمة التمال  أهميةمن  إليرانتتجاهل ما 
مكانيمة االسمتثمار بمشماريي كبيمر  فيهما، ،تمتلكها فضم  عمن الثقمل السياسمال  وا 

 وأهميممة، قممةدول الر يسممة فممال المنطمالمم إحمممدكوالممدور المماي تتمتممي بممه بوصمم ها 
 .(92)المنطقة ال امن واستقرارمالو ف
األوربيممة  – اإليرانيمةتقمارب الع قمات و لمم تممض فتمر  طويلمة علمى تحسمن     

 Mikonos)جديممممد  تمثلممممت بقضممممية مطعممممم ميكونمممموس أزمممممةحتممممى واجهممممت 

restaurant)،  عممممممدد مممممممن قيمممممماديال الحممممممزب الممممممديمقراطال  تممممممم ا تيممممممالعنممممممدما
 انيمممةاأللمالمعمممارض فممال احمممد المطممماعم وسممط العاصممممة  اإليرانمممالالكردسممتانال 

واتهممت المعارضمة  ،9115سمبتمبر عمام  /أيلمولبرلين فمال الثمامن عشمر ممن 
وقمممد  ،بممالوقوف وراء عمليممة اال تيممال اإليرانيممةفممال الخممارم الحكومممة  اإليرانيممة
 وت زمممممت  األلمانيممممة-اإليرانيممممةهمممماه القضممممية بظ لهمممما علممممى الع قممممات  ألقممممت

بمالوقوف وراء  يمرانييناإلعدد من المسؤولين  ألمانياواتهمت  ،الع قات بينهما
بطممرد  9112عمام  أ سمطسرين ممن آب/ شموقاممت فمال الثالمث والع ،الحمادث

 األممممروازداد  ،بالمثمممل إيمممرانوردت  ،لمممديها اإليمممرانييناثنمممين ممممن الدبلوماسممميين 
مماكر  توقيممف بحمم  وزيممر  األلمانيممةالشمرطة ال يدراليممة  أصممدرت أنتعقيمدا بعممد 

 ،وشمعبها إليران إساء  اإليرانيةالحكومة وهو ما عدته  ،اإليرانالاالستخبارات 
بشمان  اإلحكمام األلمانالاصدر القضاء  أنبعد  أزمة إلىوقد تطورت القضية 

متضممممنة اتهمممام  ،9119ابريمممل عمممام  /هممماه القضمممية فمممال العاشمممر ممممن نيسمممان
 إلمىالمو  أدكوقد  ،(96)بالوقوف خلف عملية اال تيال اإليرانيينبعض القاد  
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 ،بالكامممل األوربمماللبلممدين توسممعت لتشمممل دول االتحمماد دبلوماسممية بممين ا أزمممة
 فممممالوقممممررت اسمممتدعاء سمممم را ها  ،ألمانيممماجانممممب  إلممممىوالتمممال سممممارعت للوقممموف 

علممممى الخطممممو   إيممممرانو ردت  ،إيممممرانمممممي  (الحمممموار النقممممدي)وتعليمممم   ،طهممممران
وقمممد  ،األوربمممالاألوربيمممة بالمثمممل وقاممممت باسمممتدعاء سممم را ها فمممال دول االتحممماد 

 األوربمالحموار النقمدي  الماي تبنتمه دول االتحماد ال  علىة هاه القضي انعكست
فضم  عمن تزايمد االتهاممات  ،كبديل عن سياسة  االحتمواء الممزدوم  األمريكيمة

 .(99)وألمانيا إيرانبين الجانبين والسيما بين 
 األلمانيةبعد تراجي الشرطة ال يدرالية  األزمةما تبددت هاه  عانر لكن س     

ممممي  األلمانيممةمراعممما  للمصممال   اإليممرانيينالمسممؤولين  ضمممد كعممن رفممي الممدعو 
 إلممممى اإلصمممم حالهممماه ال تممممر  مجممممالء التيمممار  إبممممان إيممممرانكممممما شمممهدت  ،إيمممران

 ،والممماي سمممعى باتجممماه االن تممما  نحمممو الغمممرب ،الر اسمممة بزعاممممة محممممد خممماتمال
التممممال  اإلصمممم حيةفممممال ظممممل السياسممممة  إليممممرانومحاولممممة اظ مممماء صممممور  جديممممد  

ممممن  إيمممرانباسمممت ناف الع قمممات ممممي  ألمانيمممامبمممررا لقيمممام وكمممان المممو  ،انتهجهممما
وعممود  الحمموار  إيممران إلممى األوربممالومممن ثممم عممود  سمم راء دول االتحمماد  ،جديممد

/ نممموفمبر عمممام ن فمممال السمممادس عشمممر ممممن تشمممرين الثمممانالالنقمممدي بمممين الجمممانبي
9119(99). 

 ،ةالغربيمم اإليرانيممةفممال الع قممات  أزمممةوبقممدر ممما شممكلته همماه القضممية مممن      
اسممممتمرار وديمومممممة  بقممماء و كانممممت حريصمممة علممممى األوربمممالفمممان دول االتحمممماد 

بهمممماه  تتمممم ثرلممممم  أنهمممماالتممممال يمكممممن القممممول إيممممران، و مصممممالحها االقتصممممادية مممممي 
التعاممممل ممممي قمممانون  األوربمممالوهممماا مممما ي سمممر لنممما رفممض دول االتحممماد  ،األزمممة
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ضمممممد  األمريكيمممممة بهممممدف تشمممممديد المقاطعمممممة اإلدار  أصمممممدرتهالممممماي (91)داممممماتو 
 .(50)إيران
 :1002–2119تحديات بين عامي ال :ثالثا
ان تاحمممما فممممال الع قممممات  األكثممممرتعممممد فتممممر  حكممممم الممممر يس محمممممد خمممماتمال      

طبيعممة  إلممىولعممل الممو يعمود  األوربيمة،الغربيممة وتحديمدا مممي الممدول  – اإليرانيمة
 .سياسمته عليهما تالسياسة التال انتهجها الر يس خاتمال والمبماد  التمال اسمتند

لممىالممدول الغربيممة علممىاالن تمما   إلممىث دعمما حيمم ورفممي  ،حمموار الحضممارات ، وا 
وحممل النزاعممات بممالطر  السمملمية محمماوال تقممديم صممور   ،شممعار النقمماس السمملمال

وقممد  ،مالسمم وتحقيمم   الحمموارتتسممم باالعتممدال والر بممة فممال  إيممرانجديممد  عممن 
عممام  ممايو /أيمارخماتمال بعمد وصمموله السملطة فمال الثالمث والعشممرين ممن  أعلمن

ماداممت تلمو المدول  ،أخمركأي عقد  من دولة دون  إيران  ليس لدك  9119
تباعهما ،لم تمثل فال توجهاتهما عمدم فمرض قناعتهما عمالم  إزاءسياسمة سملمية  وا 

 .(59)حر يريد استق له وحريته 
 ،إيمممرانلقمممد انعكسمممت سياسمممة االن تممما  التمممال تبناهممما خممماتمال ايجابيممما علمممى    

مممن حسممم العديممد مممن القضممايا والتحممديات التممال  وتمكممن خمماتمال بسياسممته همماه
 ،الغربيمة وخاصمة األوربيمة – اإليرانيمةكانت تقمف عقبمة فمال تطموير الع قمات 

 الكاتممبوقضممية  ،وتمكممن كممما اكرنمما سممابقا مممن حسممم قضممية مطعممم ميكونمموس
سياسمممته هممماه فمممال دفمممي المممدول األوربيمممة  وأسمممهمت ،البريطمممانال سممملمان رشمممدي

وهممماا مممما تمثمممل فمممال  ،إيمممراناسمممة األمريكيمممة تجممماه ل سمممتمرار بمعارضمممتها للسي
سياسممة   االحتممواء المممزدوم   ورفممض   موقممف الممدول األوربيممة فممال عممدم مجممارا

الع قممات قممد  أنلكممن الممو اليعنممال  (55)(Damato) التعامممل مممي قممانون داممماتو
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األوربيممممة  – اإليرانيممممةفقممممد بقيممممت الع قممممات  ،وصمممملت مرحلممممة التعمممماون ال علممممال
التمممال كانمممت تمممنعكس و والدوليمممة  اإلقليميمممةللمتغيمممرات   يجمممةعرضمممة للتابممماب نت
فض  عن الضغوط األمريكية على الدول األوربية  ،واآلخرعليها بين الحين 

  إيرانلتحجيم ع قاتها مي 
تعرضمممممت  5009سمممممبتمبر عمممممام  /أيلمممممولبعمممممد هجممممممات الحمممممادي عشمممممر ممممممن 

الهجمممات مممن  إدانممةفممر م  ،تحممديات جديممد  إلممىالغربيممة  – اإليرانيممةالع قممات 
علممى خممامن ال  اإليرانيممةبممما فمميهم مرشممد الثممور   اإليممرانيينقبممل كبممار المسممؤولين 

 اإلدار فمممممان المممممو لمممممم يمممممثن  ،اإليرانيمممممةوالصمممممحافة  ،المممممر يس محممممممد خممممماتمالو 
خاصمة وان اإلدار   إيمرانتجماه  فمال سياسمتها السمابقة االسمتمراراألمريكية عمن 

  بالممممدول الراعيممممة  السممممم فممممال قا مممممة ممممما إيممممران كانممممت قممممد وضممممعت األمريكيممممة
ر ممم  ،اإلحممداثاألوربيممة عممن همماه  – اإليرانيممةالع قممات   كولممم تنمم . لإلرهمماب

بممممين طهممممران  األزمممممةمحاولممممة بعممممض الممممدول األوربيممممة التوسممممط لتخ يممممف حممممد  
قسم مي الواليات المتحد  األمريكيمة  ،قسمين إلىوواشنطن التال قسمت العالم 

 وعدتممه تسمملطا واسممتكبارا علممى رانإيممالمماي رفضممته  األمممروهممو  ،ضممدها وأخممر
  .(53)العالم دول
 /أيلمممولبسمممرعة بعمممد هجممممات الحمممادي عشمممر ممممن  األحمممداثلقمممد تعاقبمممت      

انعكسممت علممى الع قممات الدوليمممة، حيممث وضممعت الواليممات المتحمممد  و سممبتمبر 
 أسمتهمكافحة ما  إستراتميجيةة ماألمريكي

وتصمريحات  ،أفغانسمتان بمالحرب علمى اإلسمتراتيجيةهماه  وبدأت   اإلرهاب   
 (5000–5009) (George W. Bush)المر يس األمريكمال جمورم دبليمو بموس

 بمم سمماهأحمول مما  5005ينماير عمام  /فال التاسي والعشرين من كمانون الثمانال
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والعمممممرا  وكوريمممما الشممممممالية( لتزيممممد ممممممن تحمممممديات  إيممممران دول محممممور الشمممممر  )
بعممدها الحممرب  تجمماءو  ،يممةوالممدول الغرب إيممرانبممين  األجممواءالع قممات وتعكممر 

وقمد اسمتغلت الواليمات المتحمد   ،5003على العرا  واحت له فمال نيسمان عمام 
وتحقيم  أهمدافها بالهيمنمة  اتهماسمبتمبر لتن يما مخطط /أيلمول أحمداثاألمريكية 

 .(59)الوسطى  أسيامنطقة  ن واها فال على منطقة الخليج العربال وتعزيز
ال علمممال خمممامن ال مرشمممد موقممم ،انسمممتانأفغى مبمممالحرب علممم إيمممراننمممددت       

 أفغانسمتاناألمريكيين يروجون كابا بان دوافعهمم لمهاجممة  إن  اإليرانيةالثور  
هممممو فممممرض السمممملطة  ألمريكمممماالممممدافي الحقيقممممال  أن إال اإلرهمممماب،هممممال محاربممممة 

 .(52)والهيمنة 
بعمد  األوسمطالتطورات والمتغيرات التال شهدتها منطقمة الشمر  فال ظل و      

 هنماو العديمد مممن أصمب  ،5009/ سمبتمبر أيلموللحمادي عشمر ممن هجممات ا
الماي تسمتمر فمال الوقمت  ،الغربيمة-اإليرانيمةالع قمات  أممامتحمديات الو  القضايا

اإلرهممممماب  ماتسمممممميه بمممممدعم  إيمممممران باتهمممممام الواليمممممات المتحمممممد  األمريكيمممممة فيمممممه
ها وقممد مارسممت الواليممات المتحممد  األمريكيممة ضممغوط (56) اإلرهابيممةالمنظمممات و 

صمر  و  ،إيمرانعلى الدول األوربية لثنيها عن مواصلة   الحموار النقمدي   ممي 
 Nicolas) النمماط  الرسمممال باسممم وزار  الخارجيممة األمريكيممة نيكمموالس بيرنممز

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

بممل  ،إا انممه لمميس هنمماو أي اعتممدال فممال السمملوو اإليرانممال ،األوربممال مممي إيممران
إنها مستمر  فال أعمال منافيمة لمممن األوربمال واألممن األمريكمال واممن الشمر  

.. تسمعى إلمى .األوسط وما إلى الو من استمرارها فال تطوير قمدراتها النوويمة
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ة مهمة بالنسبة إلى أوربما والواليمات المتحمد  زعزعة استقرار دول شر  أوسطي
وتبقممى إيممران راعيمما ر يسمميا لإلرهمماب وعلينمما التصممدي لهمما والسممعال  .األمريكيممة

 .(59)إلى مزيد من التنسي  مي الحل اء األوربيين فال هاه المس لة 
ر مممم المممو فمممان المممدول األوربيمممة ال تت ممم  دا مممما ممممي الواليمممات المتحمممد          
فمال الوقمت الماي  ،ورفضمت أسماليب السياسمة األمريكيمة تجماه إيمران ،األمريكية

لكمن المو لمم يمنمي ممن أن  ،كانت إيران تؤكد رفضها لسياسة اإلرهماب المدولال
يكممون همماا العامممل حاضممرا  ومممؤثرا علممى الع قممات اإليرانيممة الغربيممة مممن حيممث 

  .(59)التردد فال توثي  وتطوير الع قات بين الجانبين
الغربيممة فممال همماه  –لتحممدي اآلخممر المماي واجممه الع قممات اإليرانيممة أممما ا       
وت كيممد  ،فهممو معارضممة إيممران لممم  عمليممة السمم م  فممال الشممر  األوسممط ،المرحلممة

قامممة  إيممران علممى حمم  الشممعب ال لسممطينال باسممتعاد  أراضمميه وتقريممر مصمميره وا 
دون تقمممديم أي تنمممازالت ممممن شمممانها إضممماعة الحممم  المشمممرو   ،دولتمممه المسمممتقلة

ومممن همماا المنطلمم  تعممارض إيممران كافممة أشممكال مشمماريي  ،للشممعب ال لسممطينال
وقممد  ،(51)التسمموية مممي  إسممرا يل  والتممال مممن شممانها االنتقمماص مممن همماه الحقممو 

أكد علمال خمامن ال المرشمد األعلمى للثمور  اإليرانيمة علمى موقمف إيمران ممن هماه 
ى إممممم ء إن إيممممران تريممممد سمممم ما عممممادال وشممممام  ال يقمممموم علممممقولممممه  القضممممية ب

 .(30)الشروط وسح  الهوية الوطنية ألصحاب األرض والحقو  المشروعة 
كما تتهم الواليات المتحد  األمريكية إيران بالتدخل فال شؤون الدول      

وسعيها إلى فرض أجندتها وتحقي  طموحاتها كقو  إقليميمة مهيمنمة  ،اإلقليمية
عممم   حممزب اف   فممال ومممن همماا المنطلمم  سممعت إيممران باتجمماه د ،فممال المنطقممة
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فض  عن تعزيز  الع قات مي حركمة المقاوممة  ،لبنان وتعزيز الع قات معه
 إلى جانب توثي  الع قات مي سوريا. ، حماساإلس مية  
فممممان احت لممممه مممممن قبممممل الواليممممات المتحممممد   ،أممممما فيممممما يخممممص العممممرا         

لمواجهمممة ممممي قمممد وضمممي إيمممران فمممال موقمممي ا ،5003األمريكيمممة وبريطانيممما عمممام 
التال باتت تحيط بييران من معظم الجهات بحكمم  ،الواليات المتحد  األمريكية
وقمد انعكمس التموتر والصمرا  بمين إيمران و الواليمات  ،ن واها فال هاه المنماط 

إا تمممتهم الواليمممات المتحمممد  األمريكيمممة  ،المتحمممد  األمريكيمممة علمممى العمممرا  أيضممما
وقممد  ،ومحاولممة زعزعممة االسممتقرار فيممه إيممران بالتممدخل بالشمم ن العراقممال الممداخلال

الغربيمممة  –انعكسمممت هممماه القضمممايا بشمممكل أو بممم خر علمممى الع قمممات اإليرانيمممة 
 .(39)وشكلت بدورها تحديات أمام هاه الع قات

وتعممد مسممالة الديمقراطيممة وانتهمماو حقممو  اإلنسممان مممن العقبممات التممال  
واليمممات المتحمممد  حيمممث تمممتهم ال ،الغربيمممة-تقمممف أممممام تطمممور الع قمممات اإليرانيمممة

األمريكيمممممممة والمممممممدول األوربيمممممممة إيمممممممران بانتهممممممماو قواعمممممممد الديمقراطيمممممممة وحقمممممممو  
 .(35)اإلنسان
وتولال الدول الغربية مسالة الحرية وحقو  اإلنسان أهمية كبير ، وقمد         

تزايمدت ضممغوط الممدول األوربيممة علممى إيممران مممن اجممل تحسممين سممجلها الخمماص 
تمممرك هممماه المممدول بمممان عمممدم اسمممتق لية و  ،5005بحقمممو  اإلنسمممان بعمممد عمممام  

وان األخيمر  لمم تبمال   ،القضاء هو سمبب انتهاكمات حقمو  اإلنسمان فمال إيمران
جهمممودا كافيمممة العتممممماد مبممماد  الديمقراطيمممة وتحسممممين سمممجل حقمممو  اإلنسممممان 

   .(33)لديها
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فممممن  ،وتمممدخل مسمممالة تهديمممد  اممممن إسمممرا يل  ضممممن هممماه التحمممديات     
يممة يعممد النظممام السياسممال اإليرانممال نظممام يهممدد  امممن وجهممة نظممر اإلدار  األمريك

 ،إسرا يل  بما له من طبيعة إيديولوجية وأهداف للتوسي والهيمنمة فمال المنطقمة
وبممما أن  إسممرا يل  هممال قاعممد  لحمايممة المصممال  األمريكيممة فممال المنطقممة فممان 

 .(39)تهديدها يعد تهديدا للمصال  األمريكية
الغربيممة فممال الوقممت -جممه الع قممات اإليرانيممةأممما ابممرز واهممم تحممدي يوا        

فهمممو قضمممية البرنمممامج النمممووي  ،المممراهن وطغمممى علمممى بقيمممة القضمممايا والتحمممديات
 اإليرانال واألزمة التال أثارها هاا الملف.

بعممممد كشممممف  ،5005فمنمممما بدايممممة أزمممممة الملممممف النممممووي اإليرانممممال عممممام        
ة إيرانية فال موقعال منظمة مجاهدي خل  اإليرانية المعارضة عن مواقي نووي

تبنممت  ،(32)لممم تكشممف عنهمما إيممران للوكالممة الدوليممة للطاقممة الاريممة ،اراو وناتممانز
الواليات المتحمد  األمريكيمة موق ما متشمددا تجماه إيمران واتهمتهما بخمر  معاهمد  
حظمممر االنتشمممار النمممووي والسمممعال الممممت و األسممملحة النوويمممة، ودعممممت اإلدار  

لطاقممة الاريممة إلحالممة الملممف النممووي اإليرانممال إلممى األمريكيممة الوكالممة الدوليممة ل
أممما دول االتحمماد  ،مجلممس األمممن الممدولال بهممدف فممرض العقوبممات علممى إيممران

األوربمممال فقمممد فضممملت التعاممممل ممممي الملمممف النمممووي اإليرانمممال باعتمممماد أسممملوب 
 ،وعمممدم التسمممر  فمممال إحالتمممه إلمممى مجلمممس األممممن المممدولال ،الحممموار الدبلوماسمممال

  :(36)بال هاا من ث ث اعتباراتوينطل  الموقف األور 
إن منطقممة الشممر  األوسممط لمميس بيمكانهمما تحمممل المزيممد مممن المشمماكل وان -9

أيمممة حمممرب جديمممد  قمممد تمممؤدي إلمممى وقمممف إممممدادات المممن ط ممممن منطقمممة الخلممميج 
 .العربال
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امممت و الممدول األوربيممة لمصممال  اقتصممادية كبيممر  فممال إيممران وان أيممة حممرب -5
 .و المصال عليها قد ينعكس سلبيا على تل

القلمم  مممن أن تممؤدي الحممرب علممى إيممران مممن تهديممد المصممال  الغربيممة فممال -3
 المنطقة وزياد  الهجمات عليها.

ويت مممم  الجانبممممان األوربممممال واألمريكممممال فممممال قضممممية البرنممممامج النممممووي      
 :(39)اإليرانال فال نقطتين هما

إن حصممممول إيممممران علممممى أسمممملحة نوويممممة يعممممد كارثممممة علممممى منطقممممة الشممممر  -9
ويهممدد فممال الوقممت ااتممه نظممام معاهممد   ،سممط ويممؤثر علممى أمنهمما واسممتقرارهااألو 

 .حظر االنتشار النووي
إن محاولة إقنا  إيران بالتخلال عن أنشطة تخصيب اليورانيوم عن طري  -5

والبمممد ممممن اعتمممماد وسممما ل وخيمممارات  ،الوكالمممة الدوليمممة للطاقمممة الاريمممة ال يك مممال
 ووية.أخرك لمني إيران من امت و القدرات الن

ووفقممما للتوجمممه الدبلوماسمممال األوربمممال دخمممل االتحممماد وممممن خممم ل كمممل ممممن     
اسمتمرت  ،5003ألمانيا وبريطانيا وفرنسا فمال م اوضمات ممي إيمران منما عمام 

من أربي سنوات عرضت خ لها الدول األوربية وبموجب ات ا  باريس  ألكثر
تقنيمممة علمممى مجموعمممة ممممن الحممموافز االقتصمممادية والتكنولوجيمممة وال ،5009عمممام 
نيممموم يفمممال محاولمممة إلقناعهممما بمممالتخلال عمممن أنشمممطة تخصممميب اليور  ،(39)إيمممران 

 (31)إال أّن تلو الجهود باءت بال شل  ،الحساسة
  :1002 – 1002التحديات بين عامي  :رابعا
ومجالء الر يس  ،بعد وصول تيار المحافظين إلى السلطة فال إيران     

 ،5002يونيممو عممام  /اسممة فممال حزيممراناإليرانممال محمممود احمممدي نجمماد إلممى الر 
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وخاصة بعد تبنال الر يس نجاد لسياسة  ،ازداد توتر الع قات اإليرانية الغربية
وتصمريحاته المسمتمر  ضمد الواليمات المتحمد   ،أكثر تشددا تجماه المدول الغربيمة

وقمممد انعكسمممت هممماه التطمممورات علمممى  ،األمريكيمممة والمممدول الغربيمممة الحلي مممة لهممما
وازدادت االتهامات الغربية إليران بدعم مما أسممته  .ية الغربيةالع قات اإليران

بمممم اإلرهاب  والتمممدخل فمممال شمممؤون المممدول اإلقليميمممة وتهديمممد اممممن  إسمممرا يل  ممممن 
خممم ل تصمممريحات المممر يس اإليرانمممال المتكمممرر  بمممزوال   إسمممرا يل  ، أمممما قضمممية 

 .البرنامج النووي اإليرانال فكان محور تصعيد األزمة بين الجانبين
لم تس ر  ،5003فالم اوضات التال بدأها األوربيون مي إيران أواخر عام     

الحكومممة اإليرانيمممة إلمممى إزالمممة األختمممام التمممال  يعممن أي نتممما ج، األممممر الممماي دفممم
وضمممعتها الوكالمممة الدوليمممة للطاقمممة الاريمممة علمممى عمممدد ممممن الم ممماع ت النوويمممة 

خصمميب اليورانيمموم فممال ومباشممر  الحكومممة اإليرانيممة بالقيممام ب نشممطة ت ،اإليرانيممة
وقد ترتمب علمى اإلجمراء اإليرانمال،  قيمام الوكالمة  ،5006يناير  /كانون الثانال

الدولية للطاقة الارية بيحمالة ملف إيران النووي إلى مجلس األمن المدولال فممال 
 .(90)5006مارس  /آاار
لقممد فممت  إحالممة ملممف إيممران الممدولال البمماب ل ممرض العقوبممات الدوليممة علممى      
فاصممدر مجلممس األمممن الممدولال وبسممبب عممدم تعمماون إيممران مممي الوكالممة  ،نإيممرا

ثممم ث قمممرارات  ،الدوليمممة للطاقمممة الاريمممة وعمممدم تطبيقهممما لقمممرارات مجلمممس األممممن
لقممد دفعممت  .(99)تضمممنت ثمم ث مجموعممات مممن العقوبممات الدوليممة علممى إيممران

االتحاد  العقوبات الدولية والسيما األخير  منها إيران إلى إنهاء م اوضاتها مي
 .(95)األوربال وحصرها مي الوكالة الدولية للطاقة الارية
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ت زمممممت  ،وفممممال ظممممل اسممممتمرار إيممممران بالقيممممام ب نشممممطة تخصمممميب اليورانيمممموم    
حتمممى إن المممدول األوربيمممة المممث ث  ،ع قمممات إيمممران ممممي دول االتحممماد األوربمممال

ات والتممممال كانممممت تؤيممممد إجممممراء الحمممموار والم اوضمممم (ألمانيمممما وبريطانيمممما وفرنسمممما)
واعتماد الخيار الدبلوماسال ممي إيمران، تغيمر موق هما باتجماه المدعو  إلمى إحالمة 
الملمممف إلمممى مجلمممس األممممن المممدولال وفمممرض المزيمممد ممممن العقوبمممات علمممى إيمممران 

وأصممب  همماا الملممف مممن أكثممر  ،لثنيهمما عممن مواصمملة تطمموير برنامجهمما النممووي
 ،يرانيمممة الغربيمممةالمل مممات أهميمممة وحيويمممة واألكثمممر تحمممديا بالنسمممبة للع قمممات اإل

والزال هممممماا الملمممممف يشمممممكل العقبمممممة الكمممممؤود والمحمممممور السممممماخن فمممممال الع قمممممات 
 راإليرانية الغربية  حتى كتابة هاه السطور، ومس لة حسمه فال األمد المنظمو 

 .أمُر مستبعد فال ظل مواقف الجانبين المتّشدد 
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 الخاتمة
ل زمممممممات الغربيممممممة محممممممورا  –كانممممممت والزالممممممت الع قممممممات اإليرانيممممممة       

والنظمام السياسمال اإليرانمال  ،9191فمنا قيام الثمور  اإليرانيمة عمام  ،والتحديات
 ،والسمميما الواليممات المتحممد  األمريكيممة ،فممال مواجهممة مسممتمر  مممي الممدول الغربيممة

كونمممه أخرجهممما ممممن دا مممر  المممدول  ،التمممال عارضمممت النظمممام السياسمممال فمممال إيمممران
كانمممت السمممباقة أيضممما فمممال قطمممي  والتمممال ،الحلي مممة للواليمممات المتحمممد  األمريكيمممة

 .الس ار  األمريكية نالع قات وفرض العقوبات على إيران اثر أزمة رها 
إن طبيعمممة النظمممام السياسمممال اإليرانمممال واإليديولوجيمممة اإلسممم مية التمممال      

والسياسمممة التمممال اتبعهممما كانمممت السمممبب وراء معارضمممة الواليمممات  ،يسمممتند عليهممما
الاي أصب  فمال نظمر  ،ل الغربية لهاا النظامالمتحد  األمريكية وعدد من الدو 

ويهمدد  ،هاه الدول نظام يدعم   اإلرهاب   ويتدخل فال شؤون الدول اإلقليمية
الغربيممة  –لممالو كانممت الع قممات اإليرانيممة  ،امممن  إسممرا يل  واسممتقرار المنطقممة

ومما أن  ،و البما مما كانمت عرضمة ل زممات والتحمديات ،متابابة و ير مستقر 
مممة أو مشممكلة وتبممدأ الع قممات ت خمما مسممارها الطبيعممال حتممى تعصممف تنتهممال أز 

لممالو لممم تصممل الع قممات اإليرانيممة مممي أي مممن  ،بهمما قضممية أو مشممكلة جديممد 
وحتممى الع قممات مممي ألمانيمما وفرنسمما اللتممان  ،الممدول الغربيممة إلممى مرحلممة متقدمممة

ا ممن لهما مصال  اقتصادية كبير  مي إيران أخات بالتراجي  وتغيرت مواق هم
 .إيران بسبب برنامجها النووي

لقد دفي التوتر و الصرا  بين إيمران والمدول الغربيمة والسميما الواليمات    
 ،إلمممى قيمممام األخيمممر  ب مممرض العديمممد ممممن العقوبمممات عليهممما ،المتحمممد  األمريكيمممة
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وتبنممممال سياسممممة  االحتممممواء المممممزدوم  فممممال محاولممممة إلضممممعاف وتغييممممر النظممممام 
فكمرت  ،ثر من الو أن الواليات المتحمد  األمريكيمةبل األك ،السياسال اإليرانال

 .بشن حرب على إيران وتغيير نظامها السياسال
وفممال الوقممت المماي بلغممت فيممه ع قممات النظممام السياسممال اإليرانممال مممي      

فمممان المممدول  ،الغمممرب مرحلمممة األزممممة والتممموتر والسممميما بسمممبب برنامجهممما النمممووي
حي  مسمار الع قمات بمين الجمانبين الغربية قد أبقت الباب م توحا إليران لتصم

 :وفت  آفا  مستقبلية لها فال حال تجاوبت والتزمت بالمطالب الغربية اآلتية
 .اإلرهاب التوقف عن دعم   -9
 عملية الس م .عدم معارضة   -5
 .أن تتوقف عن تطوير برنامجها النووي -3
اء وعلى ما يبدو أن إصرار إيران على البقاء واالستمرار على مواق ها سو     

فيممما يخممص برنامجهمما النممووي أو عمليممة السمم 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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