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 مقدمة  

تشرين أكتوبر/مع اقتراب موعد رفع حظر شراء األسلحة المفروض على إيران، والذي تنتهي مدته في الثامن عشر من 

جديدة، فبعد انسحاب  اا وأبعاد  األميركية الى الساحة الدولية مرة أخرى لتأخذ وجوه  -، تعود المواجهة اإليرانية2020ول األ

 ،، سعت إدارة الرئيس األميركي2018أيار مايو/تفاق النووي( في )اال المشتركة الواليات المتحدة األميركية من خطة العمل

إلى تشديد العقوبات على طهران لدفعها للجلوس من جديد إلى الطاولة مفاوضات وإنجاز اتفاق آخر قد يشمل  ،دونالد ترامب

نفوذ إيران اإلقليمي إضافة إلى وروخي، نها االتفاق النووي وفي مقدمتها البرنامج الصاملفات أخرى غير تلك التي تضم  

 ية الالزمة لعودة النشاط النووي اإليراني دون قيود. نالمتعلق بالمدة الزم تعديالت لبعض بنود االتفاق بشأن الشق   

 

 ،بحسب ما تعلن إيران ،وتعلم اإلدارة األميركية أن امتالك إيران ألوراق نفوذ في المنطقة، وبرنامج صاروخي يصل مداه

فطهران التي تقول إنها تتعرض ألقصى  ؛(1)ا مهمة في ضبط إيقاع عالقتها المتوترة مع واشنطنل نقاط  شك   يألفي كيلومتر، 

 .(2)على أن العقوبات لن تدفعها للتنازل والخضوع للضغوط األميركية عقوبات في تاريخها بعد الثورة تصر  

 

بعض العقوبات لتشجع طهران على العودة إلى طاولة التفاوض، وال  تأتي مواقف الطرفين صارمة، فال واشنطن تريد رفع

 إيراني وهي ترزح تحت نير هذه العقوبات.-إيران تقبل بلقاء أميركي

 

تناقش هذه الورقة ما يعنيه رفع حظر التسلح بالنسبة لطهران، وتبحث األسئلة التي يطرحها الوضع القائم اليوم حول الطريقة 

ة ملفات التصعيد، وهل يعني ذلك انتهاء الدبلوماسية ودخول الطرفين المرحلة الالحقة النتفاء الحل ها معالجبالتي ستتم 

 أأم أن طرق المواجهة قد تختلف؟ وما أساليب الضغط الجديدة التي قد تلج ،التفاوضي، والمقصود هنا المواجهة المباشرة

تضع الورقة مجموعة من  ،ذلك نعلى ذلك؟ وفي اإلجابة ع وكيف سيكون رد الفعل اإليراني ؟ترامب ،إليها إدارة الرئيس

 السيناريوهات التي قد تلجأ إليها طهران لمعالجة هذه الملفات.

 

 

 منظومة ذو الفقار الصاروخية اإليرانية )األناضول(
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 قواعد جديدة للعبة قديمة   

تفاق النووي حتى يخرج فشال ما تبقى من االإواشنطن على مواصلة ضغوطها على إيران والذهاب أبعد من ذلك ب تصر  

ستراتيجية األميركية الحالية دائرة الحسابات السياسية في تعامل المجتمع الدولي مع إيران، وقد تكون االبشكل كامل من 

ص من دائرة التعاطف الدولي الذي توفره مظلة االتفاق بالحد ا من االتفاق النووي لتقل   دفع إيران لالنسحاب رسمي   يه

وا إلى االستفزاز األميركي كونهم يعلمون أن تداعيات ذلك قد تكون ينجر  األدنى. ويبدو أن ساسة طهران قد فهموا اللعبة ولم 

بل دول تتقاطع بشكل كبير في وجهات نظرها مع طهران فقدهم خطوة كهذه الدعم الدولي حتى من ق  وقد ت   (3)لغير صالحهم

وهو ما قد  ؛(4مواجهة واشنطن)بي الخجول في و عن الدعم السياسي األورتفاق النووي كروسيا والصين فضال  بشأن اال

ربعة السابقة، ووضع البرنامج النووي اإليراني تحت الفصل السابع عواقب متعددة منها عودة العقوبات الدولية األ يجر  

نجرار إلى دائرة االستفزاز م االد. وقد دفع التأني اإليراني في التعامل مع التحركات األميركية وع(5)د للسلم العالميكمهد   

 مني.إلى تغيير قواعد اللعبة مع إيران سواء على المستوى السياسي أو على المستوى األ األميركية   ألميركي اإلدارة  ا

 

 المواجهة في أروقة المنظمات الدولية

 ؛(1+5كان موضوع العقوبات على قطاع التسلح في إيران من الملفات التي بحثها االتفاق النووي بين إيران ومجموعة )

، 2007الصادر عام  1747ين صادرين عن مجلس األمن، القرار ير بقرارين دولفالعقوبات على هذا القطاع كانت تؤط  

وكالهما يمنعان عقد صفقات مع ايران في مجال األسلحة الهجومية أو أن تكون  ،2010الصادر عام  1929والقرار 

 .(6)يرانيةرج الحدود اإلاا للسالح وإيصاله إلى مناطق خإيران مصدر  

 

روسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، ، وع بين إيران والدول الست )الواليات المتحدة األميركيةاالتفاق النووي الموق   ونص  

لمانيا( في فقرته الخامسة من الملحق )ب( على رفع العقوبات المرتبطة بالتسلح بعد خمس سنوات على توقيع االتفاق، أو

، ويكتسب تنفيذ هذا البند حساسية مهمة وأهمية كبرى لدى (7)القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأنلغى جميع ومعه ست  

إيران عن االنتكاسات  -وإن بشكل محدود-ض إن تفعيل هذا البند سيسهم في إعطاء ديمومة لالتفاق النووي ويعو    .إيران

ميركية للتخفيف من عقوباتها على إيران، وقد أكد ذلك الرئيس بية في دفع الواليات المتحدة األوورالتي واجهتها السياسة األ

(، والنقطة األساس 8ا لالتفاق النووي)ا مهم  إن رفع حظر التسلح عن إيران يعتبر إنجاز   :حينما قال ،حسن روحاني ،اإليراني

لمانيا( على أرضية االتفاق وأ بريطانيا،و بي )فرنسا،وورأنه سيحافظ على أمل مواصلة التفاوض بين إيران والثالثي األ يه

ا بشكل كامل من قبل واشنطن بل تسعى لتمديده النووي. لكن تفعيل الشق الخاص بالتسلح من االتفاق النووي يبقى مرفوض  

 حول مستقبل هذا البند، في ظل التجاذب بين طهران وواشنطن. وهو ما يطرح سؤاال  

 

 الواليات المتحدة وقرار حظر التسلح

، 2231ا من قرار حظر التسليح على إيران وتجميد البند الخاص بذلك في القرار الدولي األميركي واضح   كان الموقف

جل غير أحينما طالب مجلس األمن بتمديده إلى  ،مبيوومايك ب ،ر عن ذلك بشكل واضح وزير الخارجية األميركيوعب  

ا ذلك بتقديم مشروع مقترح بهذا الشأن، وهو ما يجعل كثير  ، بل ذهبت اإلدارة األميركية في تحركاتها إلى أبعد من (9)محدد

 ا بمدى نجاح المساعي األميركية.من القضايا مرهون  

 

في ضرورة تمديد حظر التسلح على إيران  (10)بدعم أوروبي ىما هو واضح إلى اآلن أن تحرك اإلدارة األميركية يحظ

ا من بي لم يجد له دعم  ووراأل/، وهذا التناغم األميركي2023عام بي يرى تمديده إلى ومع فرق بسيط هو أن الجانب األور
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ي توجه قد يزيد من حدة التوتر مع إيران أو يسهم في ا رفضهما ألالصيني، فالدولتان أعلنتا رسمي  /قبل الثنائي الروسي

 .(11)تفاق النوويإفشال اال

 

 خيارات واشنطن السياسية

السياسي الذي تعمل عليه اإلدارة األميركية هو التفكير في إعادة ملف إيران إلى مجلس يبقى الخيار العملي على المستوى 

 :األمن من خالل فتح ملفات متنوعة

مم مين العام لألهناك من قرأ تقرير األ :على قاعدة التسلح ومساهمته في زيادة التهديد اإليراني للمنطقة -1

رة التي استهدفت ن الصواريخ والطائرات المسي  ألواإلشارة  ،السعودية المتحدة حول الهجوم الصاروخي على شركة أرامكو

 2231ولى إلى فقرة حظر التسليح على إيران في القرار الدولي ك موجه بالدرجة األ، على أنه تحر  (12)رامكو هي إيرانيةأ

لالستقرار اإلقليمي، وقد يكون ل زعزعة إيران قد يشك    نوتوجيه رسالة ذات مضمون أميركي على أن رفع قيود التسلح ع

، 2231ا لتوفير إجماع إقليمي وعالمي لوقف تنفيذ الفقرة الخامسة من الملحق )ب( من القرار الدولي  مهم  ذلك مدخال  

ونيو غوتيرش" بأن ما جاء في مضمون التقرير طنأمم المتحدة "قت الخارجية اإليرانية على خطوة األمين العام لألوعل  

 .   (13)خرىأا أهداف سياسية افتراءات له

 

وقد يؤدي هذا الملف إلى عودة الملف النووي اإليراني من جديد إلى مجلس  إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: -2

خير فقد صادق مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه األ ؛ا على إيرانا إضافي  ل ضغط  األمن، وهو ما سيشك   

بشأن دعوة إيران للتعاون بشكل كامل مع الوكالة، وتقديم توضيحات بشأن  ،األلماني-البريطاني-الفرنسي ،بيان الثالثيعلى 

 :ا ما، أوال   نوع  ا سهال  ،وقد يكون إرجاع ملف إيران إلى مجلس األمن من بوابة الوكالة أمر  (14) بعض المواقع النووية

ا ن عارضتا البيان األوروبي لن تكونا قادرتين قانوني  ين روسيا والصين اللتإلغياب قانون الفيتو في مجلس حكام الوكالة، أي 

ركية كما ظهر ذلك من خالل ياألم على منع ذلك، والنقطة الثانية أن أغلب أعضاء حكام الوكالة قد يميلون لوجهة النظر

إن هناك  :تستبعده طهران حيث قال مساعد وزير الخارجية اإليرانية للشؤون السياسيةاألمر الذي ال ؛ خيرالتصويت األ

 .(15)منإمكانية لنقل ملف طهران إلى مجلس األ

 

 إيران وخيارات الرد

تها أو قرارات حلفائها، فالدور الروسي اا لتمرير قرارمن بالشكل الذي ترغب فيه واشنطن بأن يكون مقر  لم يعد مجلس األ

 ا باستخدام حق النقضمخيرة وأصبحت الدولتان في موقع سياسي يسمح لهوالصيني تعاظم بشكل ملحوظ خالل السنوات األ

ف ضمن الملفات التي قد تكون صن  ا، والملف اإليراني قد ي  ممتى ما تعارضت مشاريع القرارات مع مصالحه "الفيتو"

وروبي يبحث عن من، وقد يكون الجانب األميركية في مجلس األصيني، وهو ما يعيق التحركات األ/مدعومة بفيتو روسي

 فهو ال ؛ن تسفر عنه االنتخابات األميركيةأحلول خارج سياق مجلس األمن واستراتيجيته في ذلك هي انتظار ما يمكن 

دد من الملفات ل دعامة لعكونه يشك    (16)العودة في االتفاق النووي ويسعى لإلبقاء عليهعدم لى نقطة إيرغب في الوصول 

 الهجرة، والتوتر اإلقليمي.وتجارة المخدرات،  :منية في المنطقة، مثلاأل

 

ا من السيناريوهات ا بشأن خيارات طهران إذا ما جرى تمديد حظر التسلح عليها ويتضمن الجواب عدد  السؤال مطروح   ىويبق

 االتفاق النووي.التي يمكن أن تلجأ إليها طهران في حال حرمانها من إحدى أهم مزايا 
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 سيناريوهات إيران المحتملة

ا لمعارضة كل من روسيا والصين لهذا ا مستبعد  يبدو تمرير قرار جديد لحظر التسلح على إيران عبر مجلس األمن أمر  

من  سقطون أي احتمالبطالنه باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس األمن، لكن المسؤولين اإليرانيين ال ي  القرار وقد ي  

، (17)2231لذلك تحدثوا عن خيارات للرد على أي قرار يستهدف بند التسلح في القرار الدولي  ؛حساباتهم السياسية

بية تعلم طبيعة هذا الرد، وويتمحور الحديث اإليراني بشأن هذا الموضوع حول رد وصفوه بالحازم وأن الجهات األور

 ن هناك احتماالت عديدة يتم تداولها، وأبرزها: إتقدم عليه إيران فورغم غياب معطيات واضحة عن طبيعة ما يمكن أن 

وقف العمل بالملحق اإلضافي لمعاهدة الحد من االنتشار النووي، وقد يكون هذا هو أسهل خيار قد تلجأ إليه طهران، -1

خطواتها السابقة  تبعدما طال ل الشق السياسي منه،وا اللتزاماتها في االتفاق وهذه المرة يطا جديد  عتبر خفض  وهو ما قد ي  

الشق التقني، وتنفيذ هذا القرار سيحرم الوكالة الدولية للطاقة الذرية من سهولة وسالسة الوصول إلى المنشآت النووية، 

 .اب على المنظمة الدولية مراقبة البرنامج النووي اإليراني كما تقوم بها حالي  نه سيصع   أد عمل مفتشي الوكالة ما يعني وسيعق   

وقد يشمل ذلك رفع مستوى تخصيب اليورانيوم،  خطوات أخرى قد تتخذها إيران في الشق التقني لبرنامجها النووي،-2

%، أو تطوير مفاعل أراك وفق نسخته القديمة قبل التوقيع على االتفاق، 20مستوى بوعودة إيران إلى تخصيب اليورانيوم 

 ساسية التي فاوضت مجموعةيلوغرامات من البلوتونيوم وكان من النقاط األك 10ا على إنتاج فالمفاعل القديم كان قادر  

 ا من البلوتونيوم في السنة.ا واحد  على تحويل طبيعة المفاعل إلى آخر جديد ينتج كيلوغرام   ا( طهران عليها واتفقت5+1)

 

النووي بشكل كامل، أو االنسحاب كثر حدة يمكن أن تقدم عليها إيران، وهي االنسحاب من االتفاق أخطوات قد تكون -3

االرتباط بشكل كامل للبرنامج النووي  ا فك  من معاهدة الحد من االنتشار النووي وهي خيارات قد تكون صعبة وتعني تقني  

 .2015اإليراني مع المنظومة التي أوجدها اتفاق 

 

ا وكذلك عين االعتبار الوضع الدولي الحاكم حالي  ا أما تنفيذها فلربما تأخذ إيران بتبقى هذه السيناريوهات مطروحة نظري  

وبهذا الشأن كان المساعد السياسي لوزير  ،ثاني المقبلالتشرين نوفمبر/الوضع الذي يحكم االنتخابات األميركية المقررة في 

متحدة تكون إيران ضحية لالنتخابات في الواليات ال بأال اا حينما دعواضح   ،عباس عراقجي ،الخارجية اإليراني

بي الراغب في ووروكذلك الموقف األ ،الصين وروسيا ، عن استشارات حلفائها في االتفاق النووي، فضال   (18)األميركية

 ن يحدث من تغيير في اإلدارة األميركية بعد االنتخابات الرئاسية المقبلة.أالحفاظ على االتفاق والذي يترقب ما يمكن 

 

 2231إيران للرد على خرق الفقرة الخامسة من الملحق )ب( في القرار الدولي  تبقى هذه هي الخيارات المطروحة لدى

والخاص بالتسلح من قبل الدول األعضاء في االتفاق النووي، ويبقى احتمال رفع الحظر عن التسلح اإليراني في موعده 

 ا، فماذا يعني ذلك؟قائم   2020 ولاألتشرين أكتوبر/المقرر في 

 

 التسلحإيران ورفع حظر 

قد تكون إيران معنية بالدرجة األولى بالمواجهة مع الواليات المتحدة األميركية، والسعي لتحقيق مكسب سياسي وإحراج 

ا لالتفاق النووي، وقد تغلق كل ا داعم  ا جديد  ل إجماع  اإلدارة األميركية في أروقة المنظمات الدولية، فالخطوة قد تشك   

 فاق النووي وتدفع لفتح خطوط جديدة لمواصلة التفاوض على تنفيذ بقايا االتفاق النووي.تاالحتماالت السيئة لمصير اال

 

سواء  ةسيجعل رفع حظر التسلح إيران تتحرك بشكل مريح ورسمي في سوق السالح العالمي ،وعلى المستوى العملي

 ر له:و كمصد   أكمستورد للسالح 
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رفع حظر التسلح عليها سيدفعها القتناء أسلحة، تشمل أسطولها الجوي  نألالتقرير السنوي حول التسلح في إيران  ت  ف  ل  -1

ويبقى أهم موضوع تركز عليه إيران كمرحلة أولى  .(19)الحربي، ودفاعات جوية وأسلحة تعزز بها قدرات قواتها البرية

خرى تابعة للصين وأ (SU-30) 30ا وتتم اإلشارة إلى طائرات سوخوي هو تحديث أسطولها الجوي بطائرات أكثر تطور  

 ،، وبحسب تصريح للمدير التنفيذي لمؤسسة الصناعات الجوية في القوات المسلحة اإليرانية(J10) 10وهي مقاتالت جيه 

وهذا األمر يفرض نفسه على  ،(20)ا روسية وصينية في هذا المجالت عروض  ن إيران تلق  إف ،العميد عبد الكريم بني طرفي

ألسباب عدة تتمثل بعمر المقاتالت اإليرانية الحالية، وارتفاع ميزانية تحديثها، واستنزاف هذه القوات المسلحة اإليرانية 

ة إليران. ولوية ملح  أالطائرات خالل حرب الثماني سنوات مع العراق، لذلك قد يكون تحديث األسطول الجوي اإليراني 

من قبيل  امل شراء منظومات دفاع جوية أكثر تطور  وهناك احتياجات أخرى قد تسعى إيران لتأمينها بعد رفع الحظر وتش

 90ودبابات تي ( K-300P Bastion-P) ب-( الروسية ومنظومة الدفاع المتحركة باستيونS-400) 400-سإ

 . (21)الروسية

 

رسمي، ر لألسلحة وبشكل إيران، وهو أن تتحول إلى مصد    نفع حظر التسلح عوهناك هدف بالغ األهمية سيتحقق إذا ر   -2

 هما: ،ا فقط للسوق الداخلية، وهذه المسألة قد تكون مهمة إليران من جانبينر   يبقى التصنيع العسكري في إيران مسخ  وأال  

 لتسليح يران مثال  وهو ما يفتح الباب إل ،إيصال األسلحة لحلفائها في المنطقة بشكل يتماشى مع القوانين والمقررات الدولية-

فقد سبق لطهران أن عرضت على لبنان  ؛و ضغوط على الحكومة اللبنانيةأن تكون هناك مخاوف أالجيش اللبناني دون 

، واألمر (22)، لكن العقوبات الدولية المفروضة على إيران كانت الحائل أمام ذلك2010تقديم مساعدات عسكرية له عام 

هران مع دمشق ينص على تطوير منظومة الدفاع عته طخرين إليران كسوريا، فاالتفاق العسكري الذي وق  آقد يشمل حلفاء 

 ل هذا التعامل  العراق واليمن. ووقد يط ،(23)الجوي السوري وتعاون استراتيجي في المجال العسكري

 

تصبح الصناعات الدفاعية اإليرانية تعمل فقط  قد يوفر ذلك رؤية اقتصادية تحكم مجال صناعة السالح في إيران بحيث ال -

تتحول إلى أحد الموارد المالية لها، فبعض المعلومات تشير إلى إمكانية تصدير إيران  وإنماات إيرانية الداخلية لتأمين احتياج

ر إيران ن تصد   أماذا يمكن  :ا. والسؤال المطروح هوسنوي   اتعليها هذه التجارة مليارات الدوالر در  ت  لدولة  51السالح إلى 

 كسالح للخارج؟

 

ا، قادرة على تصدير تقنياتها الصاروخية البالستية في الوقت الحالي وهي من أهم ما تملكه إيران عسكري  قد تكون إيران غير 

بقى سوق األسلحة ت، و2231بناء على القرار الدولي  2023ل المجال الصاروخي ستبقى متواصلة إلى وفالعقوبات التي تط

سلحة الخفيفة والمتوسطة، وحتى الثقيلة. ويبدو أن إيران مستعدة ألا مختلفة من اشمل أنواع  تأمام إيران و ةالتقليدية مفتوح

وسوم خرداد واألسلحة  373 أو منظومات الدفاع الجوي محلية الصنع كباور ةلعرض تقنياتها في مجال الطائرات المسير

 .(24)الخفيفة األخرى

 

ا من خالل التحاكم إلى قواعد العالقات سياسي   اعد  ميركي بشأن حظر التسلح يأخذ في العلن ب  األ-قد يكون الجدل اإليراني

ل السيناريو العلني للتحركات، أما سيناريوهات المواجهة الدولية والمؤسسات الدولية والقرارات الصادرة عنها، وهذا يشك   

 خارج أروقة الدبلوماسية فتبقى متعددة كذلك.
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 عندما تنتهي الدبلوماسية

خرى على طاولة مفاوضات أجهات متعددة دولية أو إقليمية من دفع إيران إلى الجلوس مرة  لم تتمكن الوساطة التي أطلقتها

نظار مع الواليات المتحدة األميركية وذلك في ظل عقوبات أميركية تصفها طهران باألشد منذ انتصار الثورة، وتبقى األ

ح كفة ال أحد يرج    "تبدأ الحرب عند انتهاء الدبلوماسية"، :قولة الشهيرةمهل تصدق ال ا بعد الدبلوماسية،ا تبحث عم  دائم  

الحرب المباشرة بين إيران وواشنطن ولكن في الوقت ذاته ال أحد ينفيها بالمطلق، فمسؤول ملف إيران في الخارجية 

ذلك عبر إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع إيران، لترد إيران على  :قال ،بريان هوك ،األميركية

 ينفي احتماال   . هذا الجدل الكالمي ال(25)ا فهو لسنوات على طاولة الرؤساء األميركيينن هذا الخيار أصبح عفن  أخارجيتها ب

أميركي الستهداف قادة في /كشفت عنه نيويورك تايمز من وجود مخطط إسرائيلي خاصة في ظل ما لمواجهة بين البلدين

ي استهداف من هذا القبيل في هذه المرحلة سيزيد من منسوب التوتر وربما أكيد فأل توبك ،(26)الثوري اإليراني سحرال

فغانستان إلى العراق وسوريا أقد يجر الطرفين إلى مواجهة مباشرة أو مواجهة في مناطق اشتباك للدولتين والتي تمتد من 

ل األميركي مع قرب االستحقاق الرئاسي قد في الداخ ،دونالد ترامب ،واليمن والمياه الخليجية، ووضع الرئيس األميركي

 أخرى. ةلطة لسنوات أربعكان ثمنها بهدف البقاء في الس   اأي  متطرفة له يتخذ خيارات عجي

 

 حرب الجيل الجديد

، وذلك دون (27)قد تكون على أجندة الواليات المتحدة األميركية سيناريوهات أخرى لمواجهة إيران بالشراكة مع إسرائيل

يران إل واجهة صراع أخرى بين الحرب السيبرانية والتي ستشك    و هإلى الحرب الخشنة، والسيناريو األكثر تداوال   اللجوء

سلوب بشكل كبير في التفجير الذي تعرضت له منشأة نظنز النووية ها، وبرز هذا األئوالواليات المتحدة األميركية وحلفا

. وإلى اآلن (28)لمركزي، وقبله كان انفجار في موقع بارجين العسكريلصناعة وتطوير أجهزة الطرد ا اواستهدف مقر  

 نظار اتجهت إلسرائيل.لم يصدر عن إيران أي موقف يتهم جهة معينة بالضلوع في الحدث لكن األ

 

 

 )رويرتز( احلريق الذي وقع مبنشأة نطنز النووية "خسائر كبرية" أوقع



 8 

هذا وقد تزداد حدة  قد نشهد تحركات بصيغة جديدة هدفها تعطيل البرنامج النووي اإليراني أو تأخيره لفترة زمنية محددة،

إيران لطاولة حوار جديدة لصياغة اتفاق جديد  ةالتحرك إذا ما فشلت كل الخيارات السياسية لوقف البرنامج النووي أو إعاد

   .2015ع عام تفاق النووي الموق  قد تكون قيوده أشد صرامة من اال

 

الفاعل وهو ما تنتظر الجهات  أهمية تحديد هوية تفجيرات نظنز وبارجين غير مهمة بقدر تمتوتبقى مسألة كيف ومتى 

صطلح تبقى إيران مكتوفة األيدي أمام هذا النوع الجديد من المواجهات التي يمكن أن ي   األمنية في إيران الكشف عنه، وقد ال

ما يجعل المرحلة المقبلة عبارة عن صراع تحت  ؛(29)عليها بحروب الجيل الجديد، فقد توعدت بالرد على مصدر الهجوم

مظلة الشبكة العنكبوتية، فالواليات المتحدة األميركية تبحث وبأقل التكاليف إرباك كل حسابات إيران النووية التي تراهن 

وضية تفاق النووي، وكسب أوراق تفاها النووي بسرعة لتصل إلى مرحلة ما قبل االجعليها من خالل إعادة تفعيل برنام

ة تفاوض مع الدول الغربية وخاصة الواليات المتحدة األميركية، أما واشنطن ذل مقدمة جديدة لفتح نافقوية يمكن أن تشك   

ل قوة تفاوضية لديها حتى تكون جاهزة للقبول بالشروط األميركية، يمكن أن يشك    ن تسحب من إيران كل مافهي تسعى أل

متناسب على الحرب السيبرانية التي تتعرض لها، ويبدو أن الهجمات التي أعلنت عنها إيران إلى الرد بالشكل ال أوقد تلج

من تبادل الرسائل بين طهران وتل أبيب وواشنطن من باب الحرب  اكون جزء  تقد  بها ت مائيةآإسرائيل واستهدفت منش

  .(30)السيبرانية

 

 خالصة

ا على إيران حتى تتجاوب ا واقع  أن تفرض أمر   ،دونالد ترامب ،إدارة الرئيس خص   وباأل ،تريد الواليات المتحدة األميركية

فهم من تحركات اإلدارة األميركية مع المطالب األميركية المتمثلة بمفاوضات جديد واتفاق جديد يحمل توقيع ترامب. وقد ي  

سياسي عبر تحريك المؤسسات  ن: شق   شقين رئيسي بروذلك ع ،أنها تعمل على تنويع أساليب تعاملها مع الملف اإليراني

سلب الملف اإليراني قوة اإلجماع السياسي الذي كسبه بعد االتفاق النووي، ل عن سعي واشنطن الدولية ضد طهران فضال  

أمني عسكري وذلك بالتلويح بخيارات خشنة قد يكون سيناريو المواجهة المباشرة أحد عناصرها، أو ضرب البرنامج  وشق   

يراني وحتى البرنامج الصاروخي بصيغ تقنية جديدة تكون تكلفتها غير باهظة على المستوى المادي أو السياسي النووي اإل

 لكن نتائجها قد تحقق ما ال يمكن للنزاع المسلح تحقيقه

 .اإليرانيإعالمي مغربي وباحث في الشأن  ،الدين الدغير نور*

 مراجع

 .138ص  (،2016االحتالل األميركي، )دار الجنان للنشر والتوزيع: التنافس اإلقليمي والدولي في العراق وانعكاساته على عالقاته الخارجية بعد  ( جاسم يونس الحرير،1)

يران تحولت إوبرغم العقوبات األميركية  ،)حسن روحاني: اليوم /(  حسن روحاني: ايران امروز با وجود تحريم ها وفشار اقتصادی آمريکا، به يک کارگاه بزرگ تبديل شده است2)

   https://bit.ly/2CkGPy (:2020يوليو/تموز  12 :)تاريخ الدخول، 2020يونيو/حزيران 11ية، إلى ورشة كبيرة(، موقع الرئاسة اإليران

تشرين /أكتوبر 28 موقع سبوتنيك،ووي(، ( هرگز روزی را نخواهيم ديد که ايران اعالم خروج از برجام کند )لن يصل ذلك اليوم الذي ستعلن فيه إيران عن انسحابها من االتفاق الن3)

  https://bit.ly/3eK7SQq  :(2020يوليو/تموز 11 :)تاريخ الدخول، 2019األول 

 : (2020يوليو/تموز  13 :)تاريخ الدخول، 2018يار أمايو/ 15)تداعيات خروج إيران من االتفاق النووي(، موقع فرارو، برجام  تبعات خروج ايران از ( حسين بهشتي بور،4)

https://bit.ly/3eIFEWj  

 :)تاريخ الدخول، 2019يار أمايو/ 6 ،ونالينأ)السيد حسين موسويان: الخياران األكثر خطورة بالنسبة إليران(، موقع خبر  گزينه پر خطر برای ايران ۲( سيد حسين موسويان،5)

 (: 2020 يوليو/تموز 14

https://bit.ly/3fLDqXu  

(6 )UN Security Council Resolutions on Iran, August 2017(accessed, July 12,2020): 

https://bit.ly/39d7ZTr  

(7 )Security Council, Resolution 2231 (2015)Adopted by the Security Council at its 7488th meeting, on 20July2015: 

https://bit.ly/2OBbdqD  

 14رنا، إقع مو ،ا لالتفاق النووي(ا مهم  نجاز  إ)حسن روحاني: وقف حظر التسليح عن إيران يعتبر   روحانی: پايان تحريم تسليحاتی در مهرماه از دستاوردهای مهم برجام است (8)

 https://bit.ly/30sJAFA :)2020يوليو/تموز 14 :)تاريخ الدخول، 2020يونيو/حزيران 

https://bit.ly/2CkGPy
https://bit.ly/3eK7SQq
https://fararu.com/fa/news/359587/تبعات-خروج-ایران-از-برجام
https://fararu.com/fa/news/359587/تبعات-خروج-ایران-از-برجام
https://bit.ly/3eIFEWj
https://www.khabaronline.ir/news/1257173/۲-گزینه-پر-خطر-برای-ایران
https://bit.ly/3fLDqXu
https://bit.ly/39d7ZTr
https://bit.ly/2OBbdqD
https://bit.ly/30sJAFA،14
https://bit.ly/30sJAFA،14
https://bit.ly/30sJAFA،14
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,U.S. Calls for Indefinite Arms Embargo of Iran, but Finds No Takers Nytimes) 9( june30,2020(accessed: july12,2020): 

https://nyti.ms/2DYKSkd  

  (:2020يوليو/تموز 14: )تاريخ الدخول، 2020يونيو/حزيران  19 ورنيوز،أ( فرنسا وألمانيا وبريطانيا يوافقون على تمديد حظر األسلحة المفروض على إيران، موقع 10)

https://bit.ly/2WwCXRl 

 :  (2020 يوليو/تموز13 :)تاريخ الدخول، 2020يونيو/حزيران  30، ميدل ايست اونالين، خروج الضغوط على إيران عن السيطرة ( روسيا تحذر من11)

https://bit.ly/2ZIn50e 

 (:2020 يوليو/تموز 13 :، )تاريخ الدخول2020يونيو/حزيران  11، موقع األمم المتحدة ،2231ن القرار الدولي أ( تقرير األمين العام لألمم المتحدة بش12)

https://bit.ly/2Cr5cdz  

، األمانة العامة لألمم المتحدة( ( بيانيه وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ايران در رد ادعاهای اخير دبيرخانه سازمان ملل متحد)بيان للخارجية اإليرانية حول ادعاءات13)

  https://bit.ly/2OHBzHe (:2020 يوليو/تموز 12 :)تاريخ الدخول، 2020 يونيو/حزيران 13 موقع الخارجية اإليرانية،

(14) IAEA Board Calls on Iran to Fully Implement its Safeguards Obligations,19/6/2020 

https://bit.ly/3hcxcAk  

 (:2020يوليو/تموز  14 :)تاريخ الدخول، 2020 يوليو/تموز 6تابناك،  ألمن؟(،)هل ينقل ملف إيران لمجلس ارود؟ ای ايران به شورای امنيت میپرونده هسته (15)

https://bit.ly/32yn6Wz 

:EU foreign policy chief says EU resolved to preserve JCPOAirna,july14,2020(date of entry july16,2020) )16(  

https://bit.ly/3fJOSmG  

يونيو/حزيران  29موقع الخارجية اإليرانية،  های داخلی و خارجی  )المؤتمر الصحافي للمتحدث باسم الخارجية اإليرانية(،نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه با رسانه (17)

 Iahttps://bit.ly/3fLRE :(2020 يوليو/تموز 14 :)تاريخ الدخول، 2020

 :(2020يوليو/تموز  14 :)تاريخ الدخول، 2020 يوليو/تموز 6 ،موقع تابناك رود؟)هل ينقل ملف إيران لمجلس األمن؟(،ای ايران به شورای امنيت می( پرونده هسته18) 

https://bit.ly/2WxrbGo 

(19) Kenneth Katzman, U.N. Ban on Iran Arms Transfers, July 6, 2020 (accessed: July 19, 2020) : 

https://bit.ly/3eG5s5l  

 12 :)تاريخ الدخول، 2019ب آغسطس/أ 29 إليران(، موقع مشرق نيوز، ت)مقترحات من روسيا والصين لبيع مقاتالچين برای فروش جنگنده به ايران پيشنهاد روسيه و( 20)

  /lHJCu30https://bit.ly:(2020يوليو/تموز 

)تاريخ ، 2020يار أمايو/ 18موقع فرارو،  )ما خلف رفض روسيا رفض تمديد حظر التسلح على إيران(،های تسليحاتی ايران پشت پرده مخالفت روسيه با تمديد تحريم (21)

   https://bit.ly/2OAXvUH(:2020 يوليو/تموز 12 :الدخول

أكتوبر/تشرين  5) 1390مهر  13، 277لى لبنان(، صحيفة اعتماد، العدد إيران السالح إا لتصدير )العقوبات تقف مانع  ( تحريم، مانع پذيرش کمک تسليحاتی ايران به لبنان 22) 

 (:2020يوليو/تموز  12)تاريخ الدخول: (، 2011األول 

https://bit.ly/3hpLLRj  

 يوليو/تموز 10 إسرائيل من استمرار منظومة الدفاع الجوي سوم خرداد في سوريا(، صحيفة كيهان، خشية)در سوريه  هراس اسرائيل از احتمال استقرار سامانه سوم خرداد( 23)

   https://bit.ly/3hlpdRL(:2020 يوليو/تموز 13 :)تاريخ الدخول، 2020

، 2020تموز يوليو/ 4 نالين،أوسلحة بعد رفع العقوبات عن التسلح(، موقع قدس های تسليحاتی )تحرك إيران لتصدير األتحريمخيز ايران برای صادرات نظامی پس از لغو  (24)

   https://bit.ly/3heEyTR(:2020تموز يوليو/ 14)تاريخ الدخول: 

ا ها گزينه کپک زده ايست که سال هاست روی ميز روسای جمهور متوهم آمريکا خاک می خورد)موسوی رد  نظامی روی ميز آمريکايی پاسخ به هوک: گزينه( موسوى در 25) 

 12 :)تاريخ الدخول ،2020 يوليو/تموز 1 موقع الخارجية اإليرانية، ا(،على هوك: الخيار العسكري الذي بقي لسنوات على طاولة رؤساء الواليات المتحدة األميركية أصبح متعفن  

   https://bit.ly/398kPm8 (:2020 يوليو/تموز

Planned and Bigger Than Thought: Strike on Iran’s Nuclear Program, Nytimes,july10,2020(  accessed:july12,2020): -Long) 26(

https://nyti.ms/3eGcM16    

 .( المصدر السابق27)

 (28) Explosion hits Iranian ‘missile plant’ THE TIMES, july1.2020(accessed: july14,2020): 

https://bit.ly/2OCoyPc  

يوليو/تموز  7 نالين،أونز(، موقع خبر ط)رد المتحدث باسم الحكومة على االدعاءات المرتبطة بتفجير نپاسخ ربيعی به ادعاها درباره انفجار نيروگاه نطنز و قرارداد ايران و چين( 29)

   https://bit.ly/39cyDfp(: 2020 يوليو/تموز 14 :)تاريخ الدخول، 2020

  https://bit.ly/3eIVRLp(: 2020 يوليو/تموز 14)تاريخ الدخول ، 2020يار أمايو/ 7 ناضول،( تقرير: هجوم إلكتروني إيراني على البنية التحتية لمياه إسرائيل، موقع األ30)

                                      

 انتهى                                                                                                        

https://nyti.ms/2DYKSkd
https://bit.ly/2WwCXRl
https://bit.ly/2ZIn50e
https://bit.ly/2Cr5cdz
https://bit.ly/2OHBzHe
https://bit.ly/3hcxcAk
https://www.tabnak.ir/fa/news/988848/پرونده-هستهای-ایران-به-شورای-امنیت-میرود
https://www.tabnak.ir/fa/news/988848/پرونده-هستهای-ایران-به-شورای-امنیت-میرود
https://bit.ly/32yn6Wz
https://en.irna.ir/news/83855521/EU-foreign-policy-chief-says-EU-resolved-to-preserve-JCPOA
https://bit.ly/3fJOSmG
https://bit.ly/3fLREIa
https://bit.ly/2WxrbGo
https://bit.ly/3eG5s5l
https://www.mashreghnews.ir/news/988109/پیشنهاد-روسیه-و-چین-برای-فروش-جنگنده-به-ایران-چند-تفاهم-نامه
https://bit.ly/30lHJCu
https://fararu.com/fa/news/440375/پشت-پرده-مخالفت-روسیه-با-تمدید-تحریمهای-تسلیحاتی-ایران
https://fararu.com/fa/news/440375/پشت-پرده-مخالفت-روسیه-با-تمدید-تحریمهای-تسلیحاتی-ایران
https://bit.ly/2OAXvUH
https://bit.ly/3hpLLRj
http://kayhan.ir/fa/news/192829/هراس-اسرائیل-از-احتمال-استقرار-سامانه-سوم-خرداد-در-سوریه
https://bit.ly/3hlpdRL
https://bit.ly/3heEyTR
https://bit.ly/398kPm8
https://nyti.ms/3eGcM16
https://bit.ly/2OCoyPc
https://www.khabaronline.ir/news/1407553/پاسخ-ربیعی-به-ادعاها-درباره-انفجار-نیروگاه-نطنز-و-قرارداد-ایران
https://www.khabaronline.ir/news/1407553/پاسخ-ربیعی-به-ادعاها-درباره-انفجار-نیروگاه-نطنز-و-قرارداد-ایران
https://bit.ly/39cyDfp
https://bit.ly/3eIVRLp

