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سياسة الواليات المتحدة األميركية في أدارة بوش األبن وتطور األزمة
النووية اإليرانية في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أ .عائشة رمضان فرحات الرويمي

*

المطلب األول :الوكالة الدولية للطاقة الذرية واألزمة النووية اإليرانية
لق ددش تش ددمت النم ددة التووي ددة اويراتي ددة ف ددي أوا ددر  2882وذل ددع أ ددش أن شد د

المجل ددل ال ددو تي

للمقاوم ددة اويراتي ددةؤ ف ددي مد د ومر عق ددش ف ددي واش ددت نؤ ع ددن مألوم ددات و ي ددش أن الت ددا اوي ارت دديؤ يق ددو

و وير رتامج تووي سريؤ و تاء متشموين توويوين ل يألن عتهماؤ وودنامن ذلدع مدر عدرش واشدت ن

صو ًار لألقمدار الصدتاعيةؤ لمدوقأين مدن الم ودرش أتهمدا متشدةت توويدةؤ أحدشهما فدي تاوداتن لو صدي

اليوراتيددو ؤ والثاتيددة فددي راع وتوددا المدداء الثقي د ؤ و تدداء عل د هددذ المألومددات ال ددت واشددت ن مددن
الو الددة الشوليددة لل اقددة الذريددة القيددا ددشورها فددي ال شد

عددن ا و ارقددات إي دران تلوناماوهدا الشوليددةؤ ممددا

أع د شو اًر للو الددة الشوليددة فددي الوأام د مددر النمددة التوويددة اويراتيددة متددذ ددشايوها (وشددو ينؤ 2882ؤ

.)351-351

فقددش اعو ددرت واشددت ن أن سددأي إي دران للحصددو عل د السددلحة التوويددة سددو

اسدوراويجي فدي ودوانن القددو فدي مت قدة ال لدديج والشدرس الوسد ؤ وهدذا يشد
المير يةؤ و ش

ي د شي إل د و يددر

وحدشياً للوتيدات الموحددش

م اشدر لألمدن القدومي المير ديؤ وللدشو ال لديجؤ ولهدذا او دذت موق داً موشدششاً مدن

ال رتدامج التدووي اوي ارتديؤ واوهمدت إيدران متهدا وسدأي تمدواع السدداو التدوويؤ هدذ اتوهامدات والوددي
تيت عل الش وعؤ وليل عل حقائس ساهمت في إثار أنمة شولية حو رتامج إيران التووي.
ووأاملددت الو الددة الشوليددة لل اقددة الذريددة مددر رتددامج إي دران التددووي مددن جات د
الو ال دة الشوليددة لل اقددة الذريددةؤ هددو اوش د ار

وقتددي قدداتوتي فددشور

عل د اتسددو شا السددلمي لل اقددة التوويددةؤ وعل د و يددس

الشو غير الحائن لألسلحة التووية لت ا الضماتات المرفس لمأاهش متر اتتوشدارؤ إلد جاتد

وقدشي

المسدداعش للددشو العضدداء فددي الحصددو عل د الو تولوجيددا التوويددة لاسددو شا السددلميؤ عددن ريددس
او اقيدات ثتائيددة مدر أددش الدشو ؤ أو عددن ريددس رتدامج وأدداوتي علد المسددوو اوقليمديؤ فقددش وافقددت

*

مساعش محاضر في جامأة الناوية /قس الألو السياسية – صرمان .
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الو الددة فددي  6002عل د ح دوالي  236ل دًا مقددشمًا مددن  111شولددةؤ للحصددو عل د مسدداعشات فتيددة
وعلمية من الو الة الشوليةؤ في مجا اتسو شا السلمي لل اقة التووية.

وقش قامت وقشي مساعشات فتية إلد إيدرانؤ ل دت حدوالي مليوتداً وثاثمائدة ألد

عل

شوترؤ ووافقدت دذلع

تاء  7م اعات تووية من أج ووليش ال اقة ال هر ائية إت أن الو الة الشولية أحياتاًؤ

و ضددر لوددمثير مددن ق د الددشو ال ددر لوأق د
و صددي

ال درامج التوويددة ل د أش الددشو ؤ ومت در هددذ الددشو مددن

دن الو الددة الشوليددة مهموهددا الساسددية وهددي تشددر الو تولوجيددا
اليوراتيددو ؤ ممددا ي د شي لأددش الود ا

التووية السلمية (الم للؤ 2880ؤ ).117

وه ددذا اتنشوا ف ددي شور الو ال ددة الشولي ددة لل اق ددة الذري ددةؤ يم ددن اعو ددار عائقد داً أم ددا قي ددا الو ال ددة

الشولية مهموها في متر شولة مث إيرانؤ مدن أن ي دون لدشيها رتدامج تدووي لألغدراش السدلميةؤ حيد

ووجدش ث در فدي مأاهدش متدر اتتوشدارؤ فالمداش ال ار أدة ؤمدن المأاهدش ؤوأ دي الحدس للدشو فدي امدواع
الو تولوجيددا التوويددة لاسددو شا السددلميؤ وهددذا يجأ د الددشو قدداشر عل د الحصددو عل د وقتيددة صددتاعة
السلحة التووية من ا هذ ال رامجؤ و الودالي وجد

مأالجدة هدذ الث در فدي المأاهدش واقودرو مدشير

عدا الو الددة الشوليددةؤ أن يدر مأالجددة لهددذ الث ددرؤ هدو و تددي مشددروو ودشوي الوقددوش التددوويؤ ووضددأ

وحدت رقا ددة الو الددة الشوليددة لل اقددة الذريدة ؤلوددوم ن د الددشو مددن الحصدو عليد ؤ وحددت رقا ددة شوليددة
ووتو ي ذلع الحاجة وتواج محلياً (وشو ينؤ 6007ؤ )111
ف دي حالدة إيدران قدا ال راشعدي لصدحي ة واشددت ن وسدت "إن الحجدة الوددي وو دذها إيدران وومثد فددي

أتد قددش و د عنلهدداؤ و الوددالي فقددش ددان عليهددا أن وصد ت م و يددة ذاوي دًاؤ وهددذا هددو س د

أهميددة الح دوار الورو دديؤ

فد د ذا ش ددأر ل ددش م ددا متد د سد دوو ول ي ددة احوياجاود د ؤ ف تد د ق ددش ت يضد د ور للووجد د إلد د شور وق ددوش مس ددوقولة" (الش ددرس
الوس ؤ .)30

و ددان للو الددة الشوليددةؤ شور محددوري فددي مأالجددة مل د
أحددا

رت ددامج إيد دران التددوويؤ فمت ددذ فو ددر الوس ددأيتيات حددش

شددار ت محددش ال د ار

إي دران التددوويؤ ويضدداو ال مددوش الددذي
و ددور ف ددي عم د الو ال ددة الشولي ددةؤ حيد د

الساسدديةؤ فددي الوأام د مددر موحددات الددشو غيددر الحددائن لألسددلحة التوويددةؤ

ومتها موحدات وريدا الشدماليةؤ والتشد ة التوويدة فدي الأدراسؤ إلد جاتد

الدشور الدرئيل الدذي لأ ود

في ال رتامج التووي اويراتيؤ والوأام مر هذ النمة متذ شايوها (ع ش السا ؤ ش:تؤ .)600

المطلب الثاني :سياسة الواليات المتحدة وتسووية األزموة النوويوة اإليرانيوة مون و

جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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لقددش لأ ددت الوتيددات الموحددش شو ًار يد د ًارؤ فددي إ ددار الو الددة الشولي ددة لل اقددة الذريددةؤ فقددش مارس ددت

ض و اوها عل الو الة الشولية من أج إيقا

رتامج إيران التوويؤ و ال دت الو الدة الشوليدة وحمد

مسد د ولياوها وج ددا ال رت ددامج الت ددووي اوي ارت دديؤ وناشت م ددن ضد د ها علد د الو ال ددة الشولي ددة ع ددن ري ددس
ع ددرش ص ددور ووض ددت مواق ددر تاو دداتنو راع متش ددةت تووي ددة سد درية ف ددي إيد درانؤ وأعلت ددت أن إيد دران وق ددو
و د ددوير ق د ددشراوها التووي د ددة ؤوتو د ددا الس د دداو الت د ددوويؤ وص د ددرحت ونار ال ارجي د ددة المير ي د ددة ف د ددي 31
شيسم ر/ال اتون " 2882أتها ووصدلت إلد اسدوتوا م داش أن إيدران وأمد علد و دوير قدشرات وم تهدا
من صتر أسلحة تووية "( وشو ينؤ 2882ؤ .)383
شد

ال مددوش حددو رتددامج إي دران التددوويؤ شون اوهددا إي دران ش د

ومددن أج د

الو الة الشولية ؤمن

الشو إع اء مألومات عن تاء أي متشةت تووية جشيش ؤ

م اشددرؤ ل ددت

إتَّ أن إيران رأت أن الشو غير الحائن لألسلحة التووية غيدر ملنمدة وقدشي هدذ المألومدات إلد
الو الددة الشوليددةؤ المددا أتهددا لد وددش

أو و ددنن ؤفددي هددذ المتشددةت الوددي توهددا أي مدواش توويددةؤ ومددن

التاحي ددة القاتوتيدددة وسد ددمت مأاهدددش متد ددر اتتوشدددارؤ لل ددشو العضددداء تددداء متشدددةت توويد ددةؤ ومتشد ددةت

و صي

اليوراتيو ؤ إذا اتت لألغراش السلمية() , Sashimi6003

و الوددالي ل د وددر إي دران ت سددها أتهددا ا ورقددت او اقيددة الضددماتاتؤ أو مأاهددش متددر اتتوشددارؤ تائهددا
متشددموي تاو دداتنو راع ؤولد د وقد د وق ددشي مألوم ددات عددن ه ددذ المتش ددةت للو ال ددة الشولي ددة ؤورفض ددت إيد دران
اتوهامددات المير يددة الوددي و ددش أن إي دران وسددأ لو ددوير قددشرات توويددة عس د رية وقالددت إن المسددملة

الودي أثارهددا رتامجهدا التددوويؤ وقدر ضددمن ا وصددال الو الدة الشوليددةؤ وقدا الدرئيل اوي ارتدي فددي ذلددع
الوقت محمش اوميؤ إن إيران وقو و وير رتامج سلمي وحت إش ار
مأاهش متر اتتوشارؤ وليل لشيها رتامج تووي عس ري .

الو الة الشوليدةؤ نواتهدا ملونمدة

وشعت إيران مشير عا الو الة الشوليدة محمدش ال راشعدي لنيدار إيدران ؤ هدذ النيدار الودي اتدت
من الم ورش أن و ون في شيسدم ر/ال داتون 6006ؤ إتَّ أن الوقريدر الودي أذاعود مح دة السدي إن إن
المير ي ددةؤ ال ددذي سد د س ني ددار ال راشع ددي ل هد درانؤ وال ددذي ع ددرش ص ددو ًار لألقم ددار الص ددتاعيةؤ لمواق ددر

ي ورش أتها متشةت توويةؤ ساه في ومجي موعش النيار إل  16ف راير/التوار .6003

وأ دددشت إي د دران اسدددوأشاشها د ددا نيدددار ال راشعد دديؤ ووفدددش الو الدددة الشوليدددة وقدددشي مألومد ددات عد ددن
رتامجها التوويؤ ونالة أي غموش حو هذا ال رتامجؤ وفي الوقدت الدذي اتدت فيد الو الدة الشوليدةؤ
وسددأ لووضدديت ال مددوش الددذي أحددا

رتددامج إي دران التددوويؤ اتددت الوتيددات الموحددش متش د لة ددنو
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الأراس ونالة أسلحو من الشمار الشام ؤ ما دررت واشدت ن هدذا ال دنوؤ وهدذا أع د الوقدت ال دافي
للو الة الشولية ؤ للوأام مر رتامج إيران التووي مهتية وحرفية عالية.
حي

ال

مشير عا الو الة الشولية من إيران في ا نيارود ل هدران ؤونويدش الو الدة الشوليدة

مألوم ددات شقيق ددة ددالمواش التووي ددة الو ددي وحص ددلت عليه ددا ؤ والس ددماو لم وش ددي الو ال ددة الشولي ددةؤ ني ددار
المواقد ددر الود ددي أثيدددرت حولهدددا الش د د وع وهد ددي متشدددم تاوددداتنو راع ؤوشعاهدددا للووقيد ددر عل د د ال رووو د ددو
اوضددافيؤ وقددش وجددش ال راشعددي عتددش نيارود لمتشددم تاودداتن حدوالي  361جهددان ددرش مر ددني ود ور ي هددا
وش د المسددو شمة فددي رتددامج يورت ددو الورو ددي ؤإل د جات د

عددشش مددن أجهددن ال ددرش المر ددني المنمددر

ور ي ها في وقت تحس (ريورؤ2882ؤ .)333
و ددذلع ل ددت الو ال ددة الشولي ددةؤ م ددن إيد دران ووض دديت م ارحد د و ددوير رتامجه ددا الت ددووي الوسلسد د

النمتدديؤ واوجا ددة عددن عددش أسددئلة ووألددس رتددامج ال ددرش المر ددني اوي ارتدديؤ وووضدديت الأمليددات الوددي
قامت ها في متشم وحوي اليوراتيو ؤ وونويشها مألومات عن المواش التووية الوي اسوورشوها.
وفي ت ل الوقدت ل دت الو الدة الشوليدة مدن الصدين ونويدشها مألومدات عدن المدواش التوويدة الودي

صددشروها وي دران وقددش اسددوجا ت الصددين ل ل د

الو الددة الشوليددةؤ وقددشمت مألومددات و يددش أن إي دران قددش

اسدددوورشت مد ددن الصد ددين سد دداشل فلوريدددش اليوراتيد ددو و ار د ددر فلوري د دش اليوراتيد ددو وأ سد دديش اليوراتيد ددو ؤ وه د دذ
المألومددات ل د و شد

عتهددا إي درانؤ ممدا وضددأها فددي أنمددة ثقددة مددر الو الددة الشوليددة والمجومددر الددشوليؤ

وقددش ددررت إي دران عددش ونويددش الو الددة الشوليددة هددذ المألومدداتؤ ددمن الم دواش التوويددة سددا قة الددذ ر و د
اسددوثتا ها حس د

او اقيددة الضددماتاتؤ لن ونتهددا الت دووي ال اع د أق د مددن ال يلددو غ د ار (ريوددرؤ 2882ؤ

.( 381
وقددش أقددرت إي دران فددي أوا ددر ف اريددر  6003إتهددا أ قددت فددي إ ددا الو الددة الشوليددةؤ عددن الم دواش

التووي ددة الو ددي وحص ددلت عليه ددا م ددن الص ددينؤ وج دداء وقري ددر ال راشع ددي الو ال ددذي قشمد د إلد د مجل ددل
المحاف ين ش وياًؤ في  17مارل  6003والذي يشرو فيد مدا ود الووصد إليد مدن مألومدات اسدوقاها
من نيارو ويرانؤ والوي اتت في ف راير 6003شمن رتامجها التووي.

أوضدت أن إيددران قددش ا ورقددت الوناماوهددا الشوليددةؤ ومتهدا او اقيددة إجدراءات السددامة ؤحيد

لد وألددن

عدن حيانوهدا لمدواش توويدةؤ وأش ذلددع إلد م ال دة الو الدة الشوليدةؤ مددن إيدران السدماو لم وشدي الو الددة
الشولية جراء عمليات و ويش واسأةؤ ل تداء الثقدةؤ والوصدو إلد الم ارفدس الأسد ريةؤ وقدش قامدت إيدران
الموافقة عل هذا ال ل ؤ وث ات وأاوتهدا مدر الو الدة الشوليدةؤ وقدشمت مألومدات حدو تشدا اوها فدي
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دريقوين الولد ؤ عدن ريدس

ال رش المر نيؤ والثاتيةؤ عن ريس فصد ت دائر ال دار اللينريدة المشدأة الذريدةؤ مدا أعلتدت

عددن تيوهددا فددي تدداء م اع د وتوددا المدداء الثقي د ؤ وذلددع مددن أج د إتوددا ال لوووتيددو ؤ وأ ددشت إن افددة

ات و ددارات الوددي أجروهدداؤ قددش ومددت

ريقددة المحا ددا ؤ و ددذلع فهددي ل د و وددرس او اقيددة ح ددر الوج دار

التوويددة الوددي وقأددت عليهددا فددي  .1992/9/61وقددش حاولددت الوتيددات الموحددش وصددأيش الض د

عل د

إيد دران م ددن ددا و س ددير المس دداعي اويراتي ددة علد د أته ددا شليد د علد د تي ددة إيد دران الحص ددو علد د وقتي ددة

السلحة التووية (اس وتيؤ6002ؤ )10-19

وعتشما أعلتت الو الة الشولية أن إيدران ا ورقدت او اقيدة الضدماتاتؤ ل دت الوتيدات الموحدش مدن
الو الددة الشولي ددة أن وأل ددن أن إيد دران ا ورقددت ددذلع مأاه ددش مت ددر اتتوشددارؤ و لد د
يتي

السد د ير المير ددي

ري من ال راشعي وقشي وقرير شام ؤ يأدرش أمدا مجلدل المحداف ين فدي الو الدة الشوليدة فدي

يوتيددو/الصددي

 6003يوضددت فيد عددش اموثددا إي دران تلوناماوهددا الشوليددةؤ وأتهددا ا ورقددت مأاهددش عددش

اتتوشددار ممددا سددو

ا فددي
ي د شي إل د إحالددة القضددية التوويددة اويراتيددة إل د مجلددل المددن الددشوليؤ أم د ً

ف ددرش عقو ددات اقوص دداشية علد د إيد دران أو الس ددماو اس ددو شا الق ددو الأسد د رية إذا لد د وس ددوج

إيد دران

لق اررات مجلل المن الشولي.
إتَّ أن الو الددة الشوليددة قددش ميددنت ددين اتتوهدداع الوقتددي اتو دداسؤ والددذي يوحددشش فددي عددش إ ددا
الشولة عن تشا اوها التوويةؤمثلما فدي حالدة إيدرانؤ واتتوهداع الساسدي الدذي يأتدي عدش الود ان الشولدة
شرو مأاهش متر اتتوشار وهذا ت يت س عل حالة إيران (وشو ينؤ 6007ؤ .)117

وقدش و تد الوفددش المير دي المشددارع فدي اجومدداو اللجتدة الوحضدديرية لمد ومر مراجأددة مأاهدش متددر
اتتوشددار للأددا  6001والددذي عقددش مددن  62أ ري د إل د  2مددايو  6003موق داً موشددششاً وجددا رتددامج
إيران التووي وحاو الوفش المير ي الحصدو علد شعد لموق د ؤ واوهد إيدران السدأي للحصدو علد

الس ددلحة التووي ددةؤ م ددا شعد د م ال ددة اللجت ددة الوحض دديرية ويد دران ض ددرور الووقي ددر علد د ال رووو ددو
اوض د ددافيؤ وق د ددش واجد د د الوف د ددش اوي ارت د ددي المش د ددارع ف د ددي اجوماع د ددات اللجت د ددة الوحض د دديريةؤ اتشع د دداءات
المير يددةؤ م ال داً أددش إصددشار الح ددا المس د قةؤ عددن رتددامجه التددووي ووددرع الو الددة الشوليددة وقددو
أملها شون ض و ات من أج ووضيت

يأة هذا ال رتامج.

المطلب الثالث :ضغوطات الواليات المتحدة علو الوكالوة الدوليوة ب وحن تحويو ملو

إيران النووي لمجلس األمن
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وقددش ال راشعددي وقريددر الم د ر ودداري  2يوتيددو  6003إلد مجلددل المحدداف ين أوضددت فيد تويجددة
الوحقيقات الجاريدة فدي إيدرانؤ و تداء علد هدذا الوقريدر صدشر يدان عدن مجلدل المحداف ين وداري 19

يوتيو 6003ؤ ي ال

إيران ضرور الووقير عل ال رووو دو اوضدافيؤ والوأداون الواسدر مدر الو الدة

الشوليةؤ ووأليس أتش وها لو صي
ال ش

اليوراتيو ؤ وم ال وها اتموثا لقرار الو الدة الشوليدة الدذي ي ال هدا

ش افية عن افة أتشد وها التوويدةؤ و دذلع وأليدس أتشد ة إعداش المأالجدة والوأداون الودا

مر الو الة الشوليدة حود ووحقدس مدن اتموثدا تو داس الضدماتات المأقدوش مدر إيدران الدذي يو لد

مدن

إيد دران القي ددا أ ددش إجد دراءات وه ددي وق ددشي إع ددان ع ددن امد د م نوتاوه ددا م ددن المد دواش التووي ددة الموص ددلة
رتددامج و صددي

اليوراتيددو ؤ ووقددشي مألومددات عددن أمددا ن و دنين هددذ الم دواش وودداري اسددويراشها و لددش

المتشم.
 -1الس ددماو للو ال ددة م ددذ عيت ددات يئي ددة م ددن أم ددا ن م ول ددة م ددن أجد د الوحق ددس م ددن اف ددة ال يات ددات
والمألومات الوي قشموها إيران .
 -6ووضيت افة المسائ الموألقة ال ارشات المر نية ال انية.
 -3وقشي مألومات شمن وجار وحوي اليوراتيو .
وو د د مد ددتت إي د دران مهلدددة حو د د أ ود ددو ر 6003ؤ إتَّ أن إي د دران رفضد ددت هد ددذا الق د درار الد ددذي اعو رو د د
يوأددارش مددر القدداتون الددشولي ومأاهددش متددر اتتوشددار الوددي و د للددشو غيددر الح دائن لألسددلحة التوويددة
اتسدو شا السددلمي لل اقددة التوويددة حيد

لوحقيددس أهددشا

وصد

ونيددر ارجيددة إيدران مددا

سياس ددية ؤموهم دًا واش ددت ن وسدديل النم ددةؤ والو الددة الشولي ددة

دراني القدرار متد يهددش

ضددوعها للضد د و ات

المير ية (الوثائس الرسميةؤ 6003ؤ .)3

وعتشما شد ت الو الدة الشوليدة الأيتدات المشدأةؤ فدي ال يئدة اويراتيدة ووقأدت الوتيدات الموحدش أن

وقددو الو الددة الشوليددةؤ دداوعان عل د أن إي دران لددشيها رتددامج سددري وتوددا السددلحة التوويددةؤ وعتددشما
جدداء وقريددر ال راشعددي فددي  62أغس د ل  6003ددشون اوشددار إل د إن هتدداع رتامج داً س درياً فددي إي دران
وتوددا السددلحة التوويددة (الوثددائس الرسددميةؤ 6003ؤ  )3قددشمت الوتيددات الموحددش عددن ريددس س د يرها
يتي

ري

يان إل مجلل محاف ي الو الدة الشوليدة رشاً علد الدشو الودي ودر أن الوتيدات الموحدش

وقو وسيل شور الو الة الشولية فدي النمدة التوويدة اويراتيدة .والدذي ودوه فيد الوتيدات الموحدش إيدران
اتوها ها لت ا الضماتات ومأاهش عش اتتوشار جاء في :
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"ما تسأ لضمات هو وحم الو الدة الشوليدة لل اقدة الذريدة لمسد ولياوها .إن الووصد إلد حلدو
سددلمية لقضددايا عددش اتوشددار السددلحة الحساسددة يأتددي مددن ددين جملددة المددور ال ددر أت د يوأددين قيددا

الم سس ددات ذات الص ددلة الو ددائ

الم لو ددة مته ددا ؤفهد د م ددن ددا

الوس دديل أن ت ددشع مأاه ددش ع ددش

اتوشددار الس ددلحة التووي ددةؤ أ اس ددوثتاء الم ددوقأين علدد هددذ المأاه ددش م ددن الوف دداء الو انم دداوه ال اص ددة
الضماتات عل غرار مدا وقدو د الوتيدات الموحدش ؤ وهد مدن دا

الوسديل اوشدار إلد الوصدشعات

فددي المأاهددشاتؤ و رشت ال أ د غيددر المووقأددة يم ددن أن ومتددر الو الددة الشوليددة مددن الض د

للحصددو

علد إجا دات عدن السدئلة الأالقدة إن الوتيدات الموحدش وأوقدش دمن الحقدائس الودي ود الوث دت متهدا و ددرر
ام د تويجددة فوريددة وشددير إل د عددش الو د ان إي دران س د

شد

اتوها اوهددا للضددماتات"(رويو درؤ 2882ؤ

.)312-313

وفددي اجومدداو مجلددل ح ددا الو الددة الشوليددة فددي س د وم ر  6003ونعددت الوتيددات الموحددش عل د
وحويد مل د

إيدران التددووي لمجلددل المددن الددشوليؤ إتَّ

أن مشروو القرار ل يجش الومييش ال ام من العضاءؤ س

عش الوم دش مدن اتوهداع إيدران تلوناماوهدا

أعضدداء مجلددل المتدداء مسددوش قدرارؤ ي ال د

الشوليددةؤ وأيض داً مددن أج د إع دداء فرصددة وي دران لووأدداون مددر الو الددة الشوليددة (الشددافيؤ6001ؤ -17

.)12

ه ددذا وق ددش ص ددشر ع ددن ونار ال ارجي ددة اويراتي ددة ف ددي شاي ددة شهرسد د وم ر 6003ي ددان ي ددشعو ال ددشو
ال ر ية والو الة الشوليةؤأن وأور حس إيران القيا متش ة تووية سدلميةؤ نواتَّ فد ن إيدران سدو وأيدش
الت ر في وأاوتها مر الو الة الشولية (أ و عاموشؤ .)2881

المطلب الرابع :الوكالة الدولية وفرض البروتوكو اإلضافي عل إيران
اسو اعت الو الة الشولية من ا مجهوشاوهداؤ فدرش ال رووو دو اوضدافي علد إيدران والدذي
يسمت للو الة الشولية ال ش

الم ر عن أي اتح ار

في اتسو شا السلمي لل اقة التوويدة وال شد

عددن التشد ة التوويددة السدريةؤ لن وحصد شولددة مددا علد القددشرات الو تولوجيددة وتوددا ال اقددة التوويددة
لاسو شا السلمي يأتي أتها امول ت المأرفة الو تولوجية وتوا السلحة التووية.

وهددذا مددا ي يد د الوتيددات الموحددش ؤ ف ددالر ددين اتس ددو شا السددلمي نوام اتيددة إتو ددا السدداو الت ددوويؤ
وأو ددر ف ددر أمير يددة -سددوفيويةؤ اسددو شمت حجددة لو د أ حدداثه التوويددة س درية ق د ات شددا أس درار
الوقتية التووية ؤواآلن وسو ش

حجة أمير ية لمتر الشو الوي ت ودشور فدي فلدع الوتيدات الموحدش مدن

الحصو عل ال اقة التووية لاسو شا السلميؤ لتد يقر هدا مدن امدواع القدشرات التوويدة الأسد ريةؤ
وهددذا مددا يأي د

ت ددا الضددماتات حي د

وأم د الددشو ال ددر عل د جأل د قيددشًا للحيلولددة شون حصددو
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أ ددش الدددشو عل د د الو تولوجيدددا التوويدددة حو د د لاسد ددو شا السد ددلميؤ فد ددا ووجدددش عاقدددة م اشد ددر د ددين
الحصددو علدد ق ددشرات تووي ددة لاسددو شا الس ددلمي نواتو ددا الس ددلحة التوويددةؤ رغد د أن الحص ددو علد د
القددشرات التوويددة السددلمية يسدده السددير فددي ريددس إتوددا السددلحة التوويددة ول ددن لدديل الضددرور ي د شي
إلي (أ و حلو ؤ )6002
ويودديت ال رووو ددو اوضددافي للو الددة الشوليددةؤ القيددا أمليددات و ودديش واسددأة فددي المتشددةت التوويددة
الوي ل و ن وسو ير القيا ها عن ريس ت دا الوحقدس المصداح

لمأاهدش متدر اتتوشدار فقدش قامدت

الو الة الشولية مراجأة الضماتات الوقليشيةؤ و ورت ت ا الوحقدس مدن دا

رتدامج سدمي ()6+93

والذي عر فيما أش ال رووو و اوضافي.
واسدو اعت الو الدة الشوليدة عددن ريدس ال رووو دو اوضدافيؤ وحسددين إجدراءات الوحقدس وأصد ت

اوم دان الحصددو عل د مألومددات أوسددر متهدداؤ اسددو شا وقتيددة أ ددذ الأيتددات الأش دوائية مددن المواقددر
التوويةؤ ووحليلها في م و رات الو الة الشوليةؤ ما و وضر ت ا وقايدة أ ثدر فأاليدة وسدو ير الو الدة
الشولية عن ريق ؤ الوصو إل أمدا ن لد و دن وسدو ير الوصدو إليهدا مدن ق د ؤ حيد

ووأهدش الدشو

الموقأد ددة علدد د ال رووو د ددو ؤ اوع د ددان عد ددن متش د ددةوها الم يد ددة وتش د ددا اوها الس د درية وع د ددن ص د دداشراوها
ومسوورشاوها من المواش والمأشات التوويةؤ وأيضاً مألومات عن حوثها فدي مجدا و صدي

اليوراتيدو

(س وتيؤ 6002ؤ .)111

و ال ددت إي دران ل دداء الق درار المير دديؤ الددذي يحضددر وصددشير المأددشات الوقتيددة إلد إي دران مقا د
ق وله ددا الووقي ددر علد د ال رووو ددو اوض ددافيؤ إتَّ أته ددا رضد د ت ف ددي التهاي ددة لم الد د الو ال ددة الشوليد دة
والمجومد ددر الد ددشوليؤ وقامد ددت د ددالووقير رسد ددمياً عل د د ال رووو د ددو ف د دي مقد ددر الو الد ددة فد ددي  12شيسد ددم ر

 (6003اي د ؤ 6001ؤ  .)211وصددرحت إي دران إتهددا سددو
يص ت ساري الم أو .

ووصددر وفق داً لح ددا ال رووو ددو عتددشما

ويأ ي هدذا ال رووو دو فرصدة للو الدة الشوليدةؤ للوحقدس مدن عدش

درس إيدران تلو انماوهدا مدر

ثاتيةؤ ووأ ي موافقة هران علي فرصة ل تاء ثقة المجومر الشولي هاؤ ووحوا إيدران مثد هدذ الثقدة
فمن تاحية الوليؤ إتها و هر للمجومر الشولي اتصدياعها للقواعدش الشوليدةؤ ومدن تاحيدة ثاتيدة سدو ون

علد جاهنيددة لاسدوجا ة إلد إجدراءات الو الدة الشوليددة فددي هدذا ال صددولؤ وثالثداًؤ سدي ون فددي وسددر
هدران وحشدديش رأي شولددي يوأددا

ا وراس وحش ص

مأهددا لمواجهددة الضد و ات المير يددة ضددشها وقددش و لددت إيدران فددي

الشو ال ر ية شمن مل ها التووي.
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أتَّ يم ددل س ددياشوها الو تي ددة وأمتهد ددا

الأم د

هددذا ال رووو ددو إذا و د اسددو ال

للوجسددل عل د المواقددر الحيويددة والمتيددة فددي إي درانؤ فدداويراتيون مو وفددون مددن أن إج دراءات الو ودديش

الواسددأة ر مددا ووجدداون المسددموو هددا فددي ال رووو ددو اوضددافيؤ حيد قددش يددو اسددو شا عمليددات الو ودديش
حساسة عن مواقر في إيران ما حش في الأراس.
هذ لجمر مألومات و
وقدش حاججدت الوتيددات الموحدش ددمن عمليدة الوحقددسؤ الودي وقدو هددا الو الدة الشوليدة حود

و يددس

ال رووو ددو اوضددافيؤ وواج د عراقي د متهددا عددش إم اتيددة الوصددو إل د المتشددةت الس درية الوددي ل د يددو
اوعدان عتهداؤ لددذلع علد الو الددة الشوليدة للوصدو إلد المواقدر غيددر المألتدة دمن وقددو وضدر ت ددا

لجمددر المألومددات ووحليلهدداؤ و وجميددر المألومددات الدوارش لهددا مددن ق د الددشو العضدداءؤ والوحقددس مددن
صددحوها مددا فددي حالددة إي دران ؤحي د

ق

و د الحصددو عل د المألومددات شددمن المواقددر التوويددة الس درية مددن

المأارضة اويراتيةؤ و الوالي يتحصر عم الو الة الشولية ؤفي المواقر الودي يألدن عتهدا فقد ؤ أو

يو وقشي مألومات عتها حو من ق

جهات اسو اراوية من أش الشو .

ورغ الش وع الودي وحدو حدو إيدرانؤ إتَّ أن الو الدة الشوليدة قدش حرصدت علد عدش اوهدا إيدران
ش م اشر من رتامجها التووي هو رتامج عس ريؤ نواتما و الوأام مأهدا فدي إ دار أن إيدران قدش
رقت الوناماوها مر الو الة الشولية" لقش و أ ذ افة المدواش التوويدة المألدن عتهدا فدي إيدران فدي اتعو دارؤ
و الوالي ف ت ت يو وحوي ولع المواش إل أتش ة مح ورؤ ومدر ذلدعؤ فد ن الو الدة ليسدت فدي وضدر حود

اآلن ل ددي وسددوتوج وجددوش أيددة م دواش أو أتش د ة توويددة غيددر مألددن عتهددا فددي إي ارت د ن عمليددة القيددا مث د هددذا

اتسددوتوا

أددش أن أص د ت ال رووو ددو اوضددافي تافددذ الم أددو ؤ هددي عدداش ً عمليددة وسددو رس وقو داً" (الوثددائس

الرسميةؤ .)6001

ومتذ ووقير إيران عل ال رووو و اوضافي قا م وشو الو الدة الشوليدة دم ثر مدن  1200عمليدة
و ويشؤ رغ مما لة اويراتيين في إجراء أش هذ الأمليات في أش المواقرؤ ومتهدا متشدم قداتي
ال هر ائيددة الددذي و دم ر الو ودديش فيهددا حو د يوتيددو 6003ؤ فقددش اعومددش اويراتيددون سياسددة الوأدداون مددر

الو الددة يددة إض د اء قددشر مددن الصددشقية عل د توايددا إي درانؤ ول ددي ت يقددشموا للوتيددات الموحددش أعددذا اًر
إضددافيةؤ توهددا إي دران متهددا وسددأ للحصددو عل د أسددلحة توويددةؤ وفددي ت ددل الوقددت وسددير فددي اوجددا

و وير رتامجها التووي.
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المطلب ال امس :قرار مجلس محافظي الوكالوة الدوليوة ب وحن عود تعواون إيوران فوي
المسائ العالقة ب حن برنامجها النووي.

وقش رأت هران أتها لما وم تت من اوجا دة علد اسو سدارات الو الدة الشوليدةؤ أفلحدت فدي شدس

وحددش الموق د

ال ر دديؤ وجأد د الحجددة المير يددة أق د إقتاعد داً هددذا مددن جهددةؤ وم ددن جهددة أ ددر فد د ن

أسدلو المما لدة وقددشي مألومدات عددن رتدامجه التددووي هدي تصد

الحقددائس ؤوذلدع مددن أجد

سد

الوقت ل رتامجها التووي.
ومن المة ذ الودي يم دذها مجلدل محداف ي الو الدة علد إيدران إ اقهدا اوي داء الوناماوهداؤ لأدش

إ اغهدا عددن المدواش التوويدة والم ارفددس الودي وأدالج فيهددا هددذ المدواشؤ وفددي د اجوماعدات مجلددل ح ددا
الو الددة الشوليددة شددشش المجلددلؤ عل د ضددرور وحلددي إي دران الش د افيةؤ وضددرور وأليددس جميددر أتش د وها
لو ص ددي

اليوراتي ددو  .وق ددش اس ددوهجن مجل ددل مح دداف ي الو ال ددة ف ددي قد درار لد د ف ددي  13م ددارل 6001

وقصير إيران في وقشي

افة المألومات الم لو ة متهاؤ و ال ها او اذ افة الوشا ير لح

القض ددايا الأالق ددة ش ددمن رتامجه ددا الت ددووي ؤومته ددا قض ددية الول ددو
وجدشت فدي موقددر تاوداتن وقدداتيؤ إلد جاتد
ال رش المر ني ي 1و ي.6-

دداليوراتيو ع ددالي الو ص ددي ؤ الو ددي

القضدايا الأالقدة ؤوهددي مأرفدة مصدداشر الوصدامي لجهددن

وت ددر مجلدل محدداف ي الو الددة فددي وقريددر المددشير الأددا المرس د إليد فددي  1يوتيددو 6001شددمن
وت يذ إيران تو اس الضدماتات المأقدوش دين إيدران والو الدة وذلدع لو يدس الضدماتات فدي إ دار مأاهدش
عددش اتتوشددارؤ والددذي أوضددت في د الحددشا

وج

عن

الوسلس د النمتددي متددذ مددارل  6001وقددا :إن إي دران ل د

السئلة الموألقة متش وها الموألقة و صي

اليوراتيو .

و تدداء عل د ذلددع الوقريددر او ددذ مجلددل المحدداف ين الق درار( (GOV/2004/49فددي  12يوتي د 6001
والذي جاء في ( :الوثائس الرسميةؤ6001ؤ )3 -1

 -1أقر أن إيران وأاوتت مر الو الة لمأايتة جمير الما ن الوي ال ت الو الة مأايتوها.
 -6أ ددش اسددوياء مددن عددش وأدداون إي دران مددر الو الددة وأاوت داً وام داً فددي ووضدديت دداقي المسددائ الأالقددة
شمن رتامجها التووي.

 -3ال د

إي دران وأدداون (عل د تحددو اسددو اقي )مددن أج د وم ددين الو الددة مددن ووضدديت افددة المسددائ

الموألقة رتامج إيران اوثرائي.
 -1الد د

إيد دران وق ددشي مألوم ددات ح ددو مس ددملة الول ددو

دداليوراتيو الض ددأي

اوثد دراء وش ددشيش اوثد دراء

و رتامج إيران ال ال ال ارشات المر نية من ران ي .6-
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و الو ددي قام ددت ه ددا إيد دران وه ددي وق ددشي اوعات ددات مقوضد د ال رووو ددو اوض ددافي

و ال ها الوقيش اقي اوعاتات وشدشش علد أهميدة أن و دون جميدر اوعاتدات المقشمدة صدحيحة

و املة.
 -2ال

إيران الوقيش مح ا ال رووو و اوضافي ل ممت المجومر الشولي.

 -7رح

قرار إيران ال وعي شمن وأليس أتش ة و صي

 -2ال د

إي د ارن الأددشو عددن قرارهددا الموألددس ال ددشء فددي إج دراء ا و ددارات إتواجيددة فددي مرفددس وحوي د

 -9ال

الشو ضرور الوأاون مر الو الة لووضيت المسائ الأالقة شمن رتامج إيران التووي.

اليوراتيو و تاء م اع يأم

-10

الماء الثقي

اليوراتيو نواعاش المأالجة .

جراء ل تاء الثقة.

أشدداش ددالجهوش الم ذول ددة م ددن أمات ددة الو ال ددة ومددشيرها الأ ددا م ددن أجد د وت ي ددذ او دداس الض ددماتات

المأقوش مر إيران ووت يذ رووو و إيران اوضافي.

ول دن الح ومدة اويراتيددة لد و دن ارضددية علد هدذا القدرار الدذي او دذ مجلددل محداف ين الو الددة.
وأ ل ددت الو الددة الشوليددة فددي  30مددايو  2881أن قرارهددا شددمن وأليددس أتش د ة الو صددي
ددوعي ت يشددم إتوددا سدداشل فلوريددش اليوراتيددو ؤ ممددا قددش يددش

شد

الددذي او ذو د

إيددران فددي مواجهددة مددر الو الددة

الشوليددةؤ والوقريددر الددذي قشمود إيدران لووضدديت هددذ القضددايا اعو ددر مددن ق د الو الددة الشوليددة لدديل افي داً
يتمددا اعو رود إيدران افي داً فقد يحوددا إلد منيددش مددن الوقددت لش ارسددو مددن ق د الو الددة الشوليددة (ريوددرؤ

2882ؤ .)301 -302

و ددرش فأد مددن إيدران عددن عددش رضددا الو الددة الشوليددة علد وأاوتهددا مأهددا لد وقد الح ومددة وقددشي
مشدروو ال رووو ددو اوضددافي إلد ال رلمددان اوي ارتددي للمصداشقة عليد ؤ وهددذا مأتدا أن ال رووو ددو يددو
اتلو ان

من ق

إيران ش

وعي وليل ملن قاتوتياً.

ومددن أجد او قدداء عل د حوارهددا مددر الو الددة الشوليددة و تدداء الثقددةؤقامت إيدرانؤ وقددشي ياتهددا الو
الموسر مقوض الماشوين 3ؤ 6من ال رووو و اوضدافيؤ إلد الو الدة الشوليدة فدي  16مدايو 6001ؤ
ومر ذلع قش مدشير عدا الو الدة الشوليدة دا وأاملد مدر ال رتدامج التدووي اوي ارتدي حدوالي  12وقريد ًار

م وو اً إلد مجلدل محداف ي الو الدة أوضدت فيهدا عدش الود ان إيدران ال شد

عدن ال ثيدر مدن أتشد وها

التووية ( اي ؤ 6001ؤ .)793

وقش نوشت إيران الو الة الشولية فدي أغسد ل  6001رسدومات وصدمي ال دارشات المر نيدة مدن
دران دي6-ؤ والودي وحصددلت عليهدا إيدران مدن ق د وسد اء أجاتد

والودي أ ددشت أتهدا لد وأمد عليهددا

وجار حو عا 6006ؤ وأوضدحت أتهدا أجدرت عدش اوصداتت مدر وسد اء مدن  1999-1991مدن
18
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أج د ونويددشها رسددومات وصددمي ل ددارشات مر نيددة مددن دران ددي1-ؤ وأمددا ال ددارشات المر ني دة مددن
ران ي 6-ؤ ل يو الو رس إليها في هذ ال ور مر الوس اء.
مددا ال ددت الو الددة فددي اتجومدداو الددذي عقددش مددر مسددئولين إي دراتيين مددن  2-3أغس د ل 6001
ضرور ونويشها مألومات أ ثر عدن شدراء إيدران لمأدشات اصدة ال دارشات المر نيدة مدن دران دي
6-ؤ وونويشها أيضداً منيدش مدن المألومدات الموألقدة متشد ة رتدامج اوثدراء واسد ة دارشات مر نيدة

م ددن د دران ددي 6-فق ددش وج ددشت الو ال ددة أن المألوم ددات الو ددي ق ددشموها إيد دران ه ددذا ال ص ددول ما انل ددت

تاقصددةؤ وأتهددا وحوددا لمنيددش مددن المألومدداتؤ لووم ددش أن إي دران ل د وق د فددي ال وددر  6006-1991ددمي
أتشد د ة إثد دراء اس ددو شا ال د دارشات م ددن د دران ددي 6 -ؤ(( )61الوث ددائس الرس ددمية لمجل ددل مح دداف ي
الو الددة الشوليددة لل اق ددة الذريددةؤ وت يددذ او دداس الضددماتات المأق ددوش موج د

مأاهددش ع ددش اتتوشددار ف ددي

جمهورية إيران اوساميةؤ ال تش ال رعي (2ش)من جشو العما الم قتؤ (الوثيقةؤ2004ؤ .)2-3
وأمدا

صددول متشددم جسدديمات الولدو الضددأي

اوثدراء وشددشيش اوثدراءؤ الددذي ود الأثددور عليهددا

فددي ع دشش مددن المواقددر مته ددا متشددم تاودداتنؤ وشددر ة ق دداتي ال هر ائيددة ؤوشددر ة فاراياتددشو تيعؤ و ددارل
وراشؤ فقش أوضحت إيدران أتهدا تاوجدة عدن م وتدات ال دارشات المر نيدة المسدوورش مدن ال دار

ومدر

ذلع لت هتاع مسائ عالقة ؤ شمن مسملة الولو ؤ وحوا إل إجا ات من إيران ومتها:
أوال :الولددو الموجددوش عل د ال ددارشات المر نيددة المص ددتوعة محلي داً ددان شددشيش اوث دراءؤ يتمددا الول ددو
الموجوش عل الم وتات المسوورش اتت ضأي

اوثراء.

ثانيا :إذا ان مصشر الولدو واحدشًا فلمداذا يوجدش ا دوا

فدي شرجدة الولدو ؤ لهدذا ل دت الو الدة مدن

إيد دران ض ددرور ونوي ددشها متش ددم ال ددارشات المس ددوورش والم ددا ن الو ددي اس ددو شمت فيه ددا لمس دداعشوها ف ددي

ووضديت أسد ا

الولددو  .ول دن إيدران قدشمت مألومددات عدن الوسد اء الوددي وحصدلت مددن الهد علد

الم وتات المسوورش وأت رت مأرفوها لش المتشم لهذ الم وتات.
مدا ل ددت الو الددة مددن إيدران ونويددشها مألومددات حددو رتدامج إيدران الموألددس ال صد الوت يددري

الليددنري ال دداري الددذري فددي شددقر دداشؤ والوددي أ ددشت إي دران أن هددذا المرفددس قددش و د وصددميم مددن أج د
إتوا إثراء مسوويات  %3و  %7ميات محشوش فق .

أمددا ش ددمن الوجددار الموألق ددة صد د ال لوووتيددو ؤ فق ددش أشددارت الو ال ددة إلدد إن هتدداع مس ددائ لد د

ووضت أش

صول ودواري و ميدة المدواش المسدو شمة فدي وجدار فصد ال لوووتيدو (الوثيقدةؤ2004

ؤ .)9-7
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القضايا الأالقةؤ

د المسددئولين

د وسدا تت الو الددةؤ د شد افية حود وسددو ير

صول رتامجها التووي.

وفددي مقا لددة لمجلددة تيونويددع ودداري  33يوليددو  2881قددا ال راشعددي " س د

سياسددة إي دران ف ددي

إ داء ( رتامجهددا التددووي) علد مددش عدشش مددن السددتواتؤ فقددش لقددت إيدران تقصداً فددي الثقددة .و ددال رؤ
ف ته يقولونؤ "لقش اض ررتا إل هذا الوضر س

الأقو ات اتقوصاشيةؤ لدذلع دان عليتدا أن تأمد

القواعشلقد ددش

الس د ودر" .ول دددن .....إن إي د دران حاجدددة إل د د ال دددرو ع ددن ريقهدددا ولد دديل فق د د الواع د د
أص د حت همددو أورو ددا والوتيددات الموحددش واضددحة اآلنؤ ددشءاً القضددية التوويددة ويددموي أددشها المددن

اوقليميؤ ث و قضايا حقوس اوتسان" (الشرس الوس ؤ 2886ؤ.)21

وقدش جدداء وقريددر مددشير عددا الو الدة الشوليددة ودداري  1سد وم ر (6001الوثيقددة (GOV/2004/60
شمن وت يذ الضماتات فدي إيدران ي دش " دمن الو الدة وحدرن وقدشمًا م درشًا تحدو فهد درامج إيدران التوويدة

ؤل ت ي يدش متد مدا ان يلدن دذ منيدش مدن الأمد

شدمن عدشش المسدائ والقضدايا تسديما الولدو وت داس

رتد ددامج ال د ددارش مد ددن د دران P2ؤ ......واو د ددار النمتد ددي لوجد ددار إي د دران شد ددمن فص د د ال لوووتيد ددو "

(الوثائس الرسميةؤ 6001ؤ .)1
وقش ششش مجلل محاف ي الو الة عل أهمية وجوش ضماتات فأالة لمتر اسو شا المدواش التوويدة
فددي أغدراش و ددال

اتو اقددات و الد

والمألومات عن ريس او اذ ال

إي دران اتسددوجا ة ل ل ددات المددشير الأددا " شددمن وددوفير المأايتددة

وات الوي وشور ها الو الة و/أو الودي ي ل هدا المجلدل فيمدا ي دل

وت يذ او اس الضماتات ال ال يران ؤ ما فدي ذلدع ودوفير المأايتدة ال وريدة لألمدا ن والوصدو ال دوري
إلد المددو ينؤ وعددن ريددس وددوفير مألومددات وو سدديرات أ ددر مو د اشددور وها الو الددة د عل د تحددو
اسددو اقيؤ وذلددع م ددن أج د مس دداعش الو الددة علدد فه د

ام د م ددش و يأددة رت ددامج إي دران اوث ارئ ددي "

(الوثائس الرسميةؤ 6001ؤ . )6
وت ر مجلل محاف ي الو الة فدي وقريدر المدشير الأدا للو الدة المد ر  11تدوفم ر  6001شدمن

وت يذ او اس الضماتات المأقوش ين الو الة نوايران وتح الوقش الذي و إحدران شدمن وت يدذ الضدماتات
وحصددر الم دواش التوويددة لددش إي دران ول ددن وقريددر ال راشعددي أفدداش أن الو الددة الشوليددة" ليسددت فددي وضددر
ي هلها لن وسوتوج عش وجوش مواش وأتش ة تووية غير مألتة " ( الوثائس الرسميةؤ .)2004
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و الوي او ذوها إيران شمن مواصلة الأم عل ومشيدش وأليقهدا افدة

أتش ة الو صي نواعاش المأالجة والوي يقصش ها " أيدة مأالجدة أو عمليدة ال درش متهدا اسدو ال
ت ائر مشأة من وقوش مسوهلع وعاش اسو شامها" (او اقية مشور ةؤ 3112ؤ.)1
وال ددذي ج دداء وف ددس اتو دداس الو ددي ود د ددين إيد دران والوروي ددا الورو ي ددة ددشع م ددن الممثد د العلد د
لاوحاش الورو ي في  11توفم ر  6001و ال

مشير عا الو الدة دالوحقس شدمن اسدومرار إيدران فدي

و يس قرار الوأليس الذي جاء وعيًا وغير ملدن قاتوتدًا ل تد يأو در أحدش ودشا ير تداء الثقدة  .و لد
المجلل من إيران ضرور الوصشيس عل ال رووو و اوضافيؤوالوأاون مر الو الة

والسددماو لهددا مأايتددة أي موقددر وريددش مأايتو د وفددس ال رووو ددو اوضددافي (الوثددائس الرسددميةؤ 6001ؤ
.)3-6
وفددي يتدداير 6001 /عرضددت إي دران عل د الو الددة وثيقددة وهددي عددرش مقددش وي دران لش دراء مأددشات
متهددا ددارش مر نيددة م

ددة ورسددومات ووصددمي إتوددا

ددارشات مر نيددةؤ مددن ص د حة واحددش م ر ددة

واري ( 1927الوثائس الرسميةؤ 6001ؤ ).11-11
وأ ددشت إي دران أته ددا ومتددذ ذل ددع الحددين لد د وجددر أي اوص دداتت لش دراء مأ ددشات حو د ع ددا 1993ؤ
وقددشمت إي دران عددششاً

ددر مددن الوثددائس ووألددس ش دراء وصددامي ل ددارشات مر نيددة دران ددي1-ؤ ووثددائس

صول المو ل ات اوجرائية لوقليل ساشل فلوريش اليوراتيو إلد مأدشن ميدات صد ير ؤ ووثدائس

ووألس شراء ألموتيو تحاسي وفوتذ وقوية.
ول ددن ومسد ت إيدران قولهددا إتد فددي ال وددر مددن 1999-1992ؤ لد وتدداقش أي لد

مددر وس د اء

رضشد دراء ددارشات مر ني ددة م ددن د دران ددي -2ؤ نوان د د متاقش دداوها ف ددي ول ددع ال و ددر اقوص ددرت علد د
م وتات ال ارشات المر نية من ران ي .1-
وق ددش وم ت ددت الو ال ددة ف ددي سد د وم ر  6001م ددن إجد دراء حد دوالي ث ددا

مأايت ددات و ميلي ددة لأ ددشش م ددن

المتشةت التووية في إيران (الوثائس الرسميةؤ 6001ؤ .)2-6
وحددشش الوقريددر الددذي أرسددل ال راشعددي لمجلددل محدداف ي الو الددة فددي  6س د وم ر  6001مسددملوين

مانالت الو الة الشوليةؤ وسأ ويضاحهما في رتامج إيران التووي

صول اتموثا للضماتات

المسوووحلة األولووو :مأرفددة مصددشر جس دديمات اليوراتيددو مددت ش الو صددي

والأددالي الو صددي

الو ددي

وجشت في عيتات يئية أ ذت من شر ة قاتي ال هر ائية و تاواتن.
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النمتي والجهوش الودي قامدت هدا إيدران شدمن اسدويراش دارشات مر نيدة

مصددممة وفددس ال د ارنين ددي  1و ددي  6ووصددتيأها واسددو شامهاؤ و تدداء عل د هددذا الوقريددر جدداء ق درار
مجلددل محدداف ي الو الددة الشوليددة فددي  61س د وم ر  6001الددذي يقددو إن تشددا ات إي دران الس درية أشت

ل قشان الثقة من رتامجها التووي ان لألغراش السلمية.

وو من ا اتجومداو الدذي عقدش علدي تريجداتي أمدين مجلدل المدن القدومي مدر تائد

مدشير عدا

الو الددة فددي  1تددوفم ر  6001الس ددماو لم وشددي الو الددة نيددار لموق ددر ددار شددين ومتشددم أراعؤ وأو دديت
للو الة أيضًا ات او عل عشش مدن الوثدائس دا شدهري أ ودو ر وتدوفم ر  6001ومقا لدة عدشش مدن

الفراش الذين له صلة رتامج إيران التوويؤ و لت الو الة و ال

إيران منيدش مدن الشد افيةؤ اصدة

فيم ددا يوأل ددس ونويدددشها مألوم ددات ح ددو ش د درائها لمأد دشات ومد دواش ذات اتسد ددو شا الم ددنشو ؤ وضد ددرور
السددماو لم وشددي الو الددةؤ نيددار لأددشش م دن المواقددر الأس د ريةؤ والمواقددر الو ويريددةؤ ومقا لددة منيددش مددن
الفراش الذين له صلة ال رتامج التووي في إيران.

واتوقدشت إيدران قدرار الو الدة الشوليدة شدش واعو درت ت سدها ملونمدة وأهدشاوها مقوضد مأاهدش
متر اتتوشار وهششت اسوئتا

و صي

اليوراتيو ووأليس ال رووو و اوضافي.

وجاء وقرير ال راشعي في  11توفم ر  6001شمن وت يذ الضماتات فدي إيدران والدذي أثدار مسدملة
ا وشا

وثيقدة مدن صد حة واحدش وداري  1927قدشموها إيدران للو الدة

مر نيدة م

دة ووشدوم علد رسدومات وأوصدا

صدول ونويدش إيدران

دارش

إتوددا ال دارشات دي 1ؤهدذ الوثيقدة ناشت مدن الشددع

في توايا إيران التووية
ول د وقددش إي دران مألومددات الوسلس د النمتددي ووضددت الش دحتات أو الم دواش الوددي وحصددلت عليهدداؤ
وأصرت عل رأيها شمن اقوتاء و تولوجيا أجهن ال رش المر ني ي 6ؤ م دش أن الوسد اء لد يقدشموا
لهدا سدو رسدومات لم وتدات أجهدن ال درش المر دني دي  6مدن ال ودر 6006-1991ؤ وأتهدا لد وتداقش
مر الوس اء في هذ ال ور المذ ور وصمي أجهن ال رش المر ني (الوثائس الرسميةؤ 6002ؤ .)1
وا لأت الو الدة علد وثيقدة أ در مدن  11صد حة
فلوريدش اليوراتيددو إلد مأددشن اليوراتيددو

للو الة الشولية.

صدول ووضديت إجدراءات ا ود ان سداشل

ميددات صد ير ورفضدت إيدران إع دداء تسد ة مددن هددذ الوثيقددة

وعتددشما قام ددت الو الددة ف ددي أغس د ل  6001د د جراء وحقيددس م صد د حددو أه ددشا

ثدداتي أ س دديش

اليوراتيددو المشددر غيددر المأددالج الم ددنن فددي إي دران ووصددلت الو الددة لتوددائج غيددر التوددائج الوددي قددشموها
11
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إي دران منيددش مددن الش د افية شددمن المألومددات حددو

رتامجها التووي .

المطلب السادس :قرار مجلوس محوافظي الوكالوة بارسوا ملو

إيوران النوووي لمجلوس

أش إعددان إيدران الددذي او ذود فددي  10يتدداير  6002شددمن اسددوئتا

أتشد ة ال حد والو ددوير فددي

األمن الدولي

و تولوجي ددا الوق ددوش الت ددوويؤ إلد د م ال ددة مجل ددل مح دداف ين الو ال ددة الشولي ددة م ددن م ددشيرها الأ ددا فد ددي 1
ف اريددر6002ؤ إرس ددا جمي ددر وق ددارير الو ال ددة الموألق ددة المسددملة التووي ددة اويراتي ددةؤ إلدد مجل ددل الم ددن
الشوليؤ واعومش مجلل المحاف ين القرار( الوثيقة  )6002 /11ال

من أج

في إيدران او داذ عدش

دوات

تاء الثقة ومتها( :الوثيقةؤ 6002ؤ.)1

 -1الوأليس الوا والمسوشا لتش وها الموألقة و صدي اليوراتيدو نواعداش المأالجدة مدا فيهدا ال حدو
عل أن يو الوحقس من الوأليس من ق الو الة الشولية.
 -6إعاش الت ر في تائها لم اعات وأم

الماء الثقي .

 -3اوسراو الوصشيس عل ال رووو و اوضافي.
 -1الأم وفقاً لل رووو و اوضافي حو وو المصاشقة علي .

 -1م د ددتت الح د ددس لم وش د ددي الو ال د ددة الشولي د ددة للوص د ددو إلد د د الفد د دراش والم ارف د ددس والوث د ددائس ذات الص د ددلة
المشوريات والمأشات ذات اتسو شا المنشو .

وأيشت روسيا والصين هذا القرار شر عش إقشا مجلل المدن الدشولي علد أي عمد ؤ إتَّ أدش

دهر لاموثددا
اجومدداو مجلددل محدداف ين الو الددة فددي مددارل  6002وهددذا يأتددي إع داء مهلددة وي دران شد اً

ق

إرسا مل ها التووي إل مجلل المن الشوليؤ ول ن إيران قا لت هذا القرار وهشيدش إتهداء وأاوتهدا

ال وعي مر الو الةؤ إذا ومت إحالة مل ها التووي لمجلل المن الشولي.
وأعلمددت إي دران الو الددة الشوليددة فددي  2ف اريددر  6002أتهددا لددن وأم د وفددس تصددول ال رووو ددو

اوضددافيؤ و الوددالي سددو

وألددس جميددر وددشا ير الش د افية مددا ل ددت مددن الو الددة إ انلددة افددة ال وددا

و تت المراق ددة ؤمددن متشددموها التوويددة "حس د ما جدداء فددي ال قددر  7مددن (الوثيقددة INFCIRC/666ؤش:ت)
ف د ن الوناماوت دا وت يددذ وددشا ير الضددماتات لددن يسددوتش اعو ددا اًر مددن ودداري (  2ف اريددر  )6002سددو عل د

او دداس الضددماتات المأقددوش فددي إ ددار مأاهددش عددش اتتوشددار ددين جمهوريددة إي دران اوسددامية والو الددة

(الوثيقددة INFCIRC/ 611ؤ ش:ت ) وسددوألس جميددر وددشا ير الوأليددس ال ددوعي غيددر الملنمددة قاتوتدًاؤ مددا
فيها أح ا ال رووو و اوضافي

وما يوجاون ذلع " (الوثائس الرسميةؤ 6002ؤ .)2-7
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و الوددالي جدداء وقريددر ال راشعددي فددي  67ف اريددر  6002شددمن وت يددذ إيدران تو دداس الضددماتات غيددر م ددش
أن رتامج إيران التووي لاسدو شا السدلمي فقد " إن الو الدة لد و دن مقوتأدة و دمن فدي إم اتهدا إعداش
صددياغة ماضددي تشددا ات إي دران التوويددة غيددر المألتددة سددا قاً وليسددت فددي موق د

يسددمت لهددا اسددوتوا

عش وجوش تشا ات يحوم أن و ون ذات أش عس ري" ( اي ؤ 6007ؤ .)712
وفدي اجومدداو مجلدل ح ددا الو الددة الشوليدة فددي مدارل  6002قددشمت روسدديا مقودرو إجدراء عمليددة
الو صددي

عل د ال ارضددي الروسددية مددر السددماو وي دران د جراء عمليددة و صددي

محددشوشؤ وقددش وافددس

م ددشير ع ددا الو ال ددة الشولي ددة وألماتي ددا علد د اتقود دراو الروس دديؤ وعارض ددو ف ددي ال شايد دة د د م ددن فرتس ددا
والوتيات الموحش ؤ إتَّ أن قيا إيران وش ي أجهن ال رش المر دني فدي تاوداتنؤ فدوت ال رصدة للووصد
إل وسوية في إ ار الو الة الشولية لل اقة الذرية.
وتويجددة عددش اسددوجا ة إي دران ل ل ددات الو الددة الشوليددة المو ددررؤ تدداء الثقددة و الوحلددي الش د افيةؤ
يرإل د
نوايقددا أتش د ة و صددي اليوراتيددو نواعدداش المأالجددةؤ رفددر مددشيرعا الو الددة محمددش ال راشعددي وقر ًا
مجلل أمتاء الو الة واري 11س وم ر6002ؤ مرفس الوثدائس ي يدش أن إيدران وقدو و دوير مدواش توويدة
يم ن و ويرها وتوا الساو التووي.

ال ح

و تاء عل ذلدع عقدش مجلدل محداف ي الو الدة اجوماعداً ارئداً يدو  16سد وم ر  6002مدن أجد

في الوصأيش النمة التووية اويراتيةؤ وقش فقشت إيدران الدشع السياسدي الدذي اتدت وأدو عليد

من أش الشو ؤ أش أن صووت الهتش عل مشروو القرارؤ و اموتأت روسيا فق عل الوصويت.
وصرو المتشو المير ي لش الو الة الشولية لل اقة الذريدة غري دوري شدولوي قدائا "إن المسدار
ال ددذي و و د د إيد دران حاليد داً مث ددار قل ددس ش ددشيش لت ددا جميأد داً وق ددش ح ددان الوق ددت لمجل ددل الم ددن ددي ي ددشع
الش لوماسية الشولية أقو ات شولية " ( راوليؤ .)2886
واس ددوجا ت الو ال ددة الشولي ددة إلد د الضد د
أ ل ددت إي دران

ددور الموق د ؤ لتهددا ووحددش ق د اررات الم د الموحددش ؤ وأ ل وهددا أتهددا ت وسددمت للو الددة

الشولية القيا الوحقس للوم ش من
وفددي حددشي

المير دديؤ ول ددن شون الو ددرس إلد د الأقو ددات عت ددشما

يأة أتش ة إيران التووية.

صددح ي لل راشعددي فددي م د ومر عقددش فددي لو سددم ور قددا في د "إن إي دران فددي س د يلها

تمددواع قددشر ومأرفددة (توويددة)ؤ شون أن و ددون الو الددة وضد در يسددمت لهددا ددالوحقس مددن
ال رتددامج أو م ددشا "ؤ وأض ددا

يأددة ه ددذا

" إذا ود د اتسددومرار علدد ه ددذا ال ددتهج فسدديتوهي ت ددا الم ددر أم ددا مواجه ددة

ر ؤ وسووقلل فرل الوصو إل ح سلمي لولع المسملة" ( وشؤ.)2882
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وق ددش واجه ددت الو ال ددة الشولي ددة مأض ددلة الووفي ددس ددين قا ليوه ددا علد د حد د
الوأهشات الشوليدة ومحاولدة فدش النمدات يتهدا و دين هدذ الدشو

ال ددشو العض دداء للوقي ددش

دال رس الش لوماسدية والقاتوتيدة مدن

جهددةؤ و ددين اللجددوء إل د مجلددل المددن الددشوليؤ لحم د هددذ الددشو العضدداءؤ عل د اتموثددا لق د اررات
الو الدة الشوليدة مدن جهدة أ در ؤ وو شد الو الدة الشوليددة مدن ال يدار الثداتيؤ فقدش ودذه

أدش الددشو

شائمددة الأضددوية إل د وصددأيش النمددةؤ اسددو شا مجلددل المددن الددشولي للحصددو عل د إجمدداو شولددي
تسو شا القو ؤ ضش شولة ما مثلما في حالة إيران .وو ويت ال رصة عل الو الدة الشوليدة لحد النمدة
ددال رس القاتوتيددة والش لوماسددية ؤ ل ددن الو الددة الشوليددة غيددر قدداشر للو ل د

عل د هددذ الض د و ات فددي

أحيان ثير( .الرويميؤ6009ؤ.)119
وتويجددة الوشددشش فددي موق د

إي درانؤ والض د و ات الوددي مارسددوها الوتيددات الموحددش عل د

أددش

الشو والحوافن الوي قشموهاؤ والودي وصدلت إلد حدش الوأداون التدووي مدر شو وشد

مصدش اًر لاتوشدار

عش اتتحيان الودي وأدو علديه إيدران حل داء ومتهدا الهتدش الودي صدووت اويجدا

علد قدرار الو الدة

المير دي الورو دي مدن ق د هدذ الدشو ومتهدا شو

التووي مث الهتشؤ والذي ساه فدي شعد الموقد

ال ددذي ص ددشر ف ددي  61سد د وم ر 6001ؤ رغد د أته ددا وأو ددر حلي ددة ويد دران ووقأ ددت مأه ددا صد د قة
أتا ي
وموق

ال انؤ وقش علس علي تريجداتي علد موقد

ددو

الهتدشؤ دمن إيدران لد وووقدر وصدويت الهتدش ضدشها

الهتش نعنو ثقة إيران في حل ائها (و الة أت اءؤ 6001ؤ .)63
والق درار الددذي او ددذ مجلددل محدداف ين الو الددة فددي  61س د وم ر 6001والددذي يددشين سياسددة إي دران

السدرية واتوها اوهدا الوناماوهدا وفدس مأاهدش عدش اتتوشددارؤ وذلدع سد

أتشد وها التوويدة الودي أ وهددا

عن الو الة الشولية لل اقة الذريةؤعلي ف ن مجلل محاف ين الو الدة الشوليدة يجد

أن ي لدم دممر هدذ

اتتوها ددات جميد ددر العض دداء فد ددي الو ال ددة الشوليدددة ومجلدددل الم ددن الدددشولي والجمأي ددة الأامد ددة لألم د د

الموحش .

و دذلع ومدت إحالدة ملد

إيدران التدووي إلد مجلدل المدن الدشوليؤ و درو ملد

إيدران التددووي

من الو الة الشولية لل اقة الذرية ضيأت إيران فرصة ح أنمدة رتامجهدا التدوويؤ دال رس القاتوتيدة

الوقتيددةؤ شا د الو الددة الشوليددةؤ والوددي ورافقددت مددر الجهددوش الش لوماسددية لوروي ددا الورو يددةؤ و وضددر
مل د

إي دران التددووي أمددا مجلددل المددن الددشولي سددو

عقو ددات سياس ددية واقوص دداشية ضددش إيد درانؤ م ددر و ددرع ددا
وراجأت عن موق ها وأوق ت أتش ة و صي

اليوراتيو .

يددو او دداذ ق درار سياسددي ت يسددوثت فددرش
الم اوض ددات م ووحد داً مددر إيد دران ف ددي حال ددة

12

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  7ديسمبر 4102

قائمة المراجع
أوال :الوثائق
 -1الوثائس الرسمية للو الة الذرية لل اقة الذريةؤالوثيقة) (GOV/2003/63ؤ 26أغس ل .6003
 -6الوثائس الرسمية لمجلل محاف ين الو الة الشولية لل اقة الذريدةؤ وت يدذ او داس الضدماتات المأقدوش
مأاهددش عددش اتتوشددار فددي جمهوريددة إي دران اوسدداميةؤ الوثيق دة )) GOV/2003/69ؤ

موجد

16س وم ر . 6003
 -1الوثددائس الرسددمية لمجلددل محدداف ي الو الددة الشوليددة لل اقددة الذريددةؤ الوثيقددة ()voG/2881/01ؤ
الو الة الشولية لل اقة الذريةؤ  35توفم ر .2881

 -1الوثائس الرسمية لمجلل محاف ين الو الة الشولية لل اقة الذريدةؤ وت يدذ او داس الضدماتات المأقدوش
مأاه ددش ع ددش اتتوش ددار ف ددي جمهوري ددة إيد دران اوس دداميةؤ ال تد دش ال رع ددي (0ش)م ددن ج ددشو

موج د

العما الم قت ) )GOV/2004/51ؤالو الة الشولية لل اقة الذرية ؤ1س وم ر .2881

 -5الوثائس الرسمية لمجلل محاف ين الو الة الشولية لل اقة الذريدةؤ وت يدذ او داس الضدماتات المأقدوش
مأاهددش عددش اتتوشددار فددي جمهوريددة إي دران اوسدداميةؤ ال تددش ال رعددي (0ش) مددن جددشو

موج د

العما ؤ الوثيقة(  )GOV/2004/71ؤ الو الة الشولية لل اقة الذريةؤ  30س وم ر .2881

 -6الوث ددائس الرس ددمية لمجل ددل مح دداف ين الو ال ددة الشولي ددة لل اق ددة الذري ددةؤ ال ت ددش ال رع ددي  ) ( 5م ددن
جد ددشو العمد ددا الم قد ددتؤ الوثيق د دة ()GOV/ 2886 /0ؤ الو الد ددة الشوليد ددة لل اقد ددة الذري د ددةؤ20
ف راير .2886
 -2الوث ددائس الرسمي د دة لمج د دلل محاف ي د دن الو ال ددة الشولي ددة لل اق ددة الذري ددةؤ وت يد دذ او اق ددات الض ددماتات
المأقدوش موجد

مأاهددش عددش اتتوشددار فددي جمهوريدة إيدران اوسدداميةؤ ال تدش ال رعددي ( 1ش) مددن

ج ددشو العم ددا ؤ الوثيق ددة( )GOV/ 2886 /02ؤ الو ال ددة الشولي ددة لل اق ددة الذري ددةؤ  21ت ددوفم ر
.2886

 -0اتو اقي ددة المش ددور ة ش ددمن أم ددان الوص ددر ف ددي الوق ددوش المس ددوهلع وأم ددان الوص ددر ف ددي الت اي ددات
المشأةؤ ال ص الو ؤ الماش ) (2ؤ  21س وم ر .3112
ثانيا :الكتب
 -1افرايماس د د وتي ؤ سلسد ددلة وقد ددشيرات اسد ددوراويجية شد ددمن ال رتد ددامج التد ددووي اوي ارتد دديؤ ف د دي :إس د درائي
والمشروو التووي اويراتي ؤ ورجمة أحمش أ و هش ة ؤ مر ن الشراسات ال لس يتية ؤ.6002

 -2الوسددلت وت ددنو الس دداو والمددن ال ددشولي ؤال و ددا
أش ار

الس ددتوي  2886ؤ ورجمددة حس ددن حس ددن و ددرون

سمير ر ؤ يروت ؤمتشورات مر ن شراسات الوحش الأر ية ؤ 3ؤ .2886
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مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
 -1الوس ددلت وت ددنو الس دداو والم ددن ال ددشولي ؤال و ددا

ع  7ديسمبر 4102

الس ددتوي  2881ؤ فري ددس الورجم ددة حس ددن حس ددن

و رونؤ يروت ؤمر ن شراسات الوحش الأر ية ؤ 3ؤ .2881

 -1س وت ريور ؤ اسوهشا

إيران ؤ ورجمة أمين اليو يؤ يروتؤ الشار الأر ية للألو ؤ.6007

 -5شدداه ار وشددو ين ؤ موحددات إي دران التووي دة ؤورجمددة سددا شدديحا ؤ يددروت ؤالددشار الأر ي دة للألددو
تاشرون ؤ 3ؤ .2882
 -6عص ددا ع ددش الش ددافي ؤأنم ددة ال رت ددامج الت ددووي اوي ارت ددي ؤ أ ددو
اتسوراويجية ؤ. 2881

ددي ؤ مر ددن ال ل دديج للش ارس ددات

ثالثا :الدوريات والمج ت العلمية:
 -1محم د ددش ع د ددش الس د ددا ؤأشاء الو ال د ددة الشولي د ددة لل اق د ددة الذري د ددة ف د ددي د د د إشار ال راشع د ددي ؤالملد د د
اتسوراويجي الأشش 107ؤتوفم رؤ.6003

 -2هاتي ع اشي الم للؤ المحششات القاتوتيدة والسياسدية لحدس الدشو فدي اتسدو شا السدلمي لل اقدة
التووي ددة ؤالمجل ددة الأر ي ددة للأل ددو السياس ددية ؤ ي ددروت ؤمر ددن ش ارس ددات الوح ددش الأر ي ددةؤ الأ ددشش 32
شواء .2880
رابعا :التقارير:
 -1وقريددر حددو الشددرس الوس د رق 53ؤ إي دران :ه د ثمددة م ددر مددن المددمنس التددووي ؤ 21ف اريددر
.2886

امسا :الرسائ العلمية:
-1

عائشة رمضان فرحات الرويميؤ ح ر اتوشار أسدلحة الدشمار الشدام فدي السياسدة ال ارجيدة

للوتيدد د ددات الموحد د د ددش المير يد د د ددة()6002-6000ؤرسد د د ددالة مقشمدد د ددة تسد د د ددو ما مو ل د د د ددات اوجد د د ددان
الأليا(ماجسوير) في الألو السياسية ؤلي يا ؤال اشيمية اللي يةؤ.6009

سادسا :بكة المعلومات الدولية

 -3ددوش  :توأدداون مددر الحل دداء لوشددشيش الأقو ددات عل د إيرانؤالملد

التددووي اوي ارتددي ؤ ددي دي سددي ؤ

 21مايو 2882ؤhttp://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_6689000/6689423.stm

-2محمش سأش أ و عاموشؤ "الملد

التدووي اوي ارتدي قضدايا وماح دات"ؤ شوريدة م وا ارو يراتيدة .و39ؤ

أ وو ر 6003ؤhttp://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/C2RN47.HTM

-3مصد

أ دو حلدو ؤ "تدشو إيدران والت ددا الدشولي"ؤ مجلدة السياسدة الشوليدةؤ الأدشش 121ؤ  67أ ريد

6002ؤ http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Archive/Index.asp?CurFN=cnfr9.htm&DID=8808
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