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: البحث   ملخص   

تمر المنطقة العربية وإقليم الشـر  األوسـطو وبةـفة ةامـة منطقة الخليج العربي بتحوبر كبرى       
ـــــتقبة هول المنطقة  ولعة ق  ـــــر ومسـ ضــــــية  من المؤكد أن يكون لها من التداعيار الكثير على حاضـ

األمن وابســـــتقرار طي منطقة الخليج من أهم القضـــــايا التي تطرو نفســـــها بقوة طي ةضـــــم التداعيار  
 الناجمة عن هول التحوبر التي تشهدها المنطقة 

طبعد القطيعة طي العالقار األمريكية اإليرانية التي ومـــــل  إلى حد الحةـــــار والتهديدار إلى       
للمفاعالر النووية إما مباشــرة من القوار األمريكية الرابضــة طي المنطقة  حد توجيه ضــربة عســكرية  

ــتركة أو بتوجيه   ــربة مشــ ــكرية أمريكية أوروبية بتوجيه ضــ ــار قوار جديدة أو بتعبةة عســ ــتحضــ أو اســ
ـــــــكرية عن يري  الوكية األمريكي واألوروبي طي المنطقة والول يتمثة طي ذل  الكيان   ـــــــربة عسـ ضـ

ــرا ية و و  ــهيوني اإســ ا وت ير ا  الةــ ــال  جديد  ــهد طةــ بعد هوا كلهو بدأر هول العالقار بين الطرطين تشــ
ــــــالمية   ـــــــرل بين دولتي الوبيار المتحدة األمريكية والجمهورية اإلسـ ا  حيث دار الحوار السـ ـــــح  ـ واضـ

  اإليرانية 

مر  وســـط هوا كله بدأر التقارب اإليراني األمريكي الول بدأ يقلو موازين القوى طي المنطقةو األ     
 الول يقود إلى ضرورة تحلية انعكاسار هوا التقارب على كاطة األمعدة والمستويار  

ةريطة    -التحوبر الـحادثة طي العالقار اإليرانية األمريكية    -الكلمار ابطتتاحية: التقارب ابيرانى  
  التحالفار اإلقليمية  
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Abstract : 
 

      The Arab region and the Middle East region, and especially the Arab 

Gulf region, are undergoing major transformations that are sure to have 

many repercussions for the present and future of this region. Perhaps 

the issue of security and stability in the Gulf region is one of the most 

important issues that present itself strongly in the midst of the 

repercussions resulting from these transformations taking place in the 

region. 

 

      After the rupture in the US-Iranian relations, which reached the 

point of blockade and threats to the point of directing a military strike 

to the nuclear reactors, either directly from the American forces 

stationed in the region, or by bringing in new forces, or by mobilizing 

an American-European military by directing a joint strike or by 

directing a military strike through the American and European agent in 

the region. Which is exemplified by that Zionist entity (Israel), and after 

all this, these relations between the two sides began to witness a new 

chapter and a clear change. Where the secret dialogue took place 

between the countries of the United States of America and the Islamic 

Republic of Iran. 

 

     Amid all this, the Iranian-American rapprochement began, which 

began to upend the balance of power in the region, which leads to the 

necessity of analyzing the implications of this rapprochement at all levels 

and levels. 

Key words: Iranian rapprochement - Shifts in Iranian-American 

relations - Map of regional alliances. 
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 موضوع البحث: 
مو ظهر إلى الواقع السياسي اإلقليمي والدوليو تقارب ا طجا ي ا بين كة  2013قبة غروب عام  

اإليرانيةو أعلن على إثرل  من الوبيار المتحدة ومعها ابتحاد األوروبيو وبين الجمهورية اإلسالمية  
أن مفاوضار بين الطرطين سوف تجرىو وتش  يريقها للواقعو وكان  ثمرة جهود دبلوماسية سرية  
للتوامة ووسيط ا   الخليجية اعمان و جسر ا  الدول  إحدى  كان   است رق  عدة شهور  الطرطين  بين 

مريكي واإليراني  وبمقتضى  بينهما حتى ومل  األمور للمحطة األةيرة وأعلن عن اتفا  الطرطين األ 
هوا ابتفا  يتم البدء طي حوار جدل للومول إلى نتا ج حاسمةو وبالفعة انتقة األمر من دهاليز  
الدبلوماسية السرية إلى منضدة المفاوضار المباشرة على األرض األوروبية  حيث التقى الطرطان  

ية اطيينا و وبدأر المفاوضار لبحث  اإليراني و طي إحدى المدن األوروب   – ااألمريكي / األوروبي  
تجميد   ورطع  إيرانو  على  ال ربي  ابقتةادل  الحةار  ط   مقابة  طي  اإليرانيو  النوول  المشروع 
اإليداعار اإليرانية طي البنوك األمريكية واألوروبية  واستطاع الطرطان بعد مفاوضار شديدة وقويةو  

وول اإليراني للسيطرة الدوليةو ومتابعة  الومول إلى مي ة وسيطة تؤكد على ةضوع المشروع الن 
النظام الدولي ممثال  طي وكالة الطاقة النووية بالقيام بدورها طي التفتيش والمتابعةو مقابة رطع الحةار  

 ابقتةادل ال ربي وط  األموال اإليرانية المجمدة طي البنوك ال ربية   

ع  المفاوضار  من  ابنتهاء  طور  األمريكية  اإلدارة  الودا ع  وأعلن   من  جزٍء  بف   قرارها  ن 
معركة   طي  انتةرر  قد  أنها  العالم  أمام  إيران  أظهر  الول  األمر  األمريكية  البنوك  طي  اإليرانية 

 المفاوضار أمام الرأل العام المحلي واإلقليمي االعربي والشر  أوسطي   

ل إليه من  ومن ثّم طإن موضوع الدراسة يدور حول تطورار الةراع اإليراني األمريكي وما آ 
نتا ج أدر إلى التقارب بين الطرطينو وتداعيار ذل  إقليمي ا ودولي ا بة وداةة إيران نفسها  بعبارة  
أةرىو طإن موضوع الدراسة يتناول التقارب اإليراني األمريكي بالتحلية السياسي باعتبارل الحةاد  

لتقارب من تداعيار على جميع  األولي طي معركة الةراع بين الطرطين وما يمكن أن يؤدل إليه هوا ا 
األمعدة والمستويار الداةلية واإلقليمية والدوليةو مع التركيز على انعكاسار هوا التقارب على أمن  

 واستقرار منطقة الخليج العربي  
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 مشكلة البحث: 
ب ش  أن إمرار إيران الول ب يستطيع أحد أن يتجاهة وجودها السياسي ووزنها اإلقليمي  

على ممارسة دورها اإلقليمي وبشكة مباشر ومؤثر من ةالل تبنيها لسياسار معينةو طإيران  والدوليو  
تسعى لكي يكون لها نةيو كبير طي وضع الشر  األوسط الجديدو وأن ت ير الخريطة األيديولوجية  

 لمنطقة الخليج العربي ليكون لها أكثر من حليف تستطيع من ةاللهم تنفيو مخططاتها وأهداطها  
ةالل    وطي  من  أهداطها  تحدد  أنها  نجد  القوميةو  مةالحها  لحماية  الساعية  الدول  تحلية 

سياستها الخارجيةو وتتأثر بالبيةة الدولية التي تتعامة معها وتتحرك طيها وبالقوة أو القوى التي تتحكم  
و  الدولي  النظام  إيار  طي  بالضرورة  تةاغ  اإليرانية  الخارجية  طالسياسة  البيةة   هول  النظام  وتوجه 

اإلقليميو وترمي إلى تحقي  أهداطها إزاء وحدار إقليمية ودولية أةرى  طفي عةر التقدم التكنولوجي  
طي وسا ة ابتةالو لم تعد النظم والجماعار قادرة على ابنحسار داةة بوتقة ةامة أو ابن ال   

 على الوار  

متحدة األمريكية طي حربها طي  وقد است ل  إيران انهيار النظام العراقي وانش ال الوبيار ال 
العرا  للتحول إلى القوة اإلقليمية األبرزو وإلى طاعة سياسي طي المنطقة ب يمكن تجاوزلو وهكوا  
تةبح إيران طي هول الحالة يرط ا مهم ا طي تشكية النظام العراقي الجديدو وتسعى إلى أن يكون النظام  

ا أو متعايف ا معها العراقي الجديد غير معادل لهاو أو أن يكون مؤ   يد 

كما أن هوا التعن  اإليراني أمام األمريكان أكسبها شرعية إقليمية عند البعض مما أكسبها  
سيطرة على بعض الدول وقوى الممانعة االمقاومة و لتتماشى مع تةورار إيران للمنطقةو وتدور طي  

 طلكها  

األمور   مجريار  على  التأثير  إلى  إيران  سع   السيا   هوا  وساعدتها  وطي  المنطقةو  طي 
الظروف على إتاحة الفرص الكبرى أمام حرية الحركة والفعة إليرانو مما يجعلها يرط ا طي تشكية  
إلى   تؤدل  ت ييرار جورية  إحداث  إلى  ترمي  اإلقليمي  المستوى  وقوة ر يسية على  المنطقة  سياسة 

 إضعاف الدور الخليجي والعربي  

ور حول دراسة أثر التقارب بين الوبيار المتحدة وإيرانو  وبالتالي طإن إشكالية الدراسة تتمح 
على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي طي ضوء إمرار إيران على ممارسة دورها اإلقليمي المؤثر  

 وطي ظة نظام دولي يتحول من أحادل القطبية إلى ثنا ي القطبية وقد يكون متعدد األقطاب  
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البيةة الدوليةو والتي دطعتها إلى التقارب مع الوبيار  ومن ثّم طإن إيران أمبح  تستثمر  
 المتحدةو طي الدطع نحو ممارسة دور قيادل إقليمي مؤثرو طي ظة تحوبر دولية مهمة وبطتة للنظر  

 أهداف البحث: 
يتركز الهدف الر يسي لهوا البحث طي دراسة التحوبر الحادثة طي المنطقة العربية عموم ا  

م  2013العربي على وجه الخةوصو إثر التقارب األمريكي اإليراني بنهاية عام  وطي منطقة الخليج  
    2013- 1979سنة ا   35بعد مراع امتد لما يقرب من  

 تساؤبر البحث: 
 يتركز السؤال الر يسي للبحث طي: 

ما هي التحوبر الحادثة طي العالقار اإليرانية األمريكيةو والتداعيار المتوقعة على كاطة  
األمعدة داةلي ا وةارجي ا اإقليمي ا ودولي ا و وتأثير هول التداعيار على أمن واستقرار منطقة الخليج  

 العربي؟  
 الحدود الزمنية والموضوعية للبحث: 
والتداعيار" لحدث مهم له بواعث وأسباب وآثار على    يدور موضوع البحث حول دراسة "األثر 

العالقار   طي  الجديدة  التطورار  طي  يتمثة  الدراسة  محة  الموضوعي  والحدث  المستويار   جميع 
اإليرانية األمريكية وتداعياتها على المستوى الداةلي واإلقليمي والدوليو وهو األمر الول يجسد الحدود  

 الموضوعية للبحث  

ا  الحدود  بين  أما  تنحةر  للبحثو طإنها  نجادو  2005لزمنية  الر يس أحمدل  بداية تولي  م 
مو ثم تولي الر يس الجديد  2013ر اسة الجمهورية اإليرانية اإلسالمية وحتى نهاية حكمه طي عام  

 سنوار تاليةو وتجددر مرة أةرى    4م ولمدة  2013حسين روحاني الحكم عام  

للبحث من منظور مباشرو طإنها تتحدد بمت ير اندبع الثورار  ولكن من حيث الحدود الزمنية  
نهاية  2011العربية طي تونس ومةر وليبيا واليمن عام   الر يس  2016م وحتى  نهاية مدة  م مع 

 األمريكي أوباما الثانية  
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 أهمية البحث: 
سار  يمثة هوا البحث أهمية كبيرةو نظر ا لحداثة الموضوعو ومحدودية ما كتو طيه من درا 

علمية مباشرةو األمر الول يعطي طرمة للباحث طي إيار المتاو من المعلومار وطي سيا  اإليار  
 النظرل تقديم عمة علمي يتف  ودرجة الدكتورال طي العلوم السياسية  

 اإليار المنهجي للبحث: 
يعتمد هوا البحث على منهج التحلية النسقي طي تحلية موضوع البحثو وهو أثر التقارب  

مريكي اإليراني وتداعياته على المستويار الداةلية واإلقليمية والدولية  حيث يساعد هوا المنهج  األ 
على تحلية األسباب الداطعة لهوا التقارب بين الدولتينو وكيفية التعامة مع ما تمو ثم دراسة المخرجار  

ن اإليراني من  الناجمة عن ذل  طي مي ة قرارار هي ةالمة التواط  طي المفاوضار بين الطرطي 
جانوو واألمريكي األوروبي من جانو آةرو هو بمثابة الطري  إلحداث انعكاسار كبيرة داةة إيران  

 وةارجها   

ومن ثّم طإن هوا المنهج يساعد طي قراءة الماضي والحاضر والمستقبةو ويساعد طي قراءة  
ستقبال   وتوضح الدراسة اإلجابة  النظام اإلقليمي طي إيار النظام الدولي طي مرحلة التحولو حاضر ا وم 

 على سؤال: كيف يمكن استثمار هوا المنهج طي تحلية هوا الموضوع   

 أقسام البحث : 
 يمكن تقسيم البحث على النحو التالي: 

 المبحث األول: تطوير الدولة اإليرانية من حكم الشال إلى حكم الثورة 
 اإليرانية المبحث الثاني : العالقار األمريكية  
 اإليراني   - المبحث الثالث : التقارب األمريكي 
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 المبحث األول 
 تطوير الدولة اإليرانية من حكم الشال إلى حكم الثورة 

تعتبر إيران من الدول المركزية طي منطقة الشر  األوسطو والمجاورة للمنطقة العربيةو وهي  
ل الشر  األقةى  ويمكن تناول تطور الدولة  حلقة هامة من حلقار ابتةال الجول بين أوروباو ودو 

 اإليرانية من حكم الشال إلى حكم الثورة: اإلمكانار والقدرار   

 
 أوب : البيةة الج راطية إليران: 

  ألف مية مربعو وهي ثالثة أمثال مساحة طرنساو وهوا يوطر لها  636تبلغ مساحة إيران ا  -
  .إنتاجها وقواتها المسلحة العم  ابستراتيجي وسهولة انتشار مةادر  

  ميال  من األرض  2740تجاور إيران طي حدود مشتركة مع ةمس دول تمتد بطول حوالي ا  -
   مية من البحار والمحيطار  900وحوالي ا 

ترتبط إيران مع كة من تركيا وابتحاد السوطيتي وباكستان بخطوط حديديةو وبطر  برية مع   -
 وسيا  وباكستانو وأط انستان  العرا  وتركيا وابتحاد السوطيتي ار 

تسيطر إيران على مضي  "هرمز"و وةامة بعد استيال ها على جزر "أبو موسى"و "ينو   -
العربي وتأمين   بالخليج  المالحة  تتحكم طي حركة  الكبرى"و و"ينو الة رى"و مما جعلها 

 المالحة لناقالر البترول العمالقة إلى أوروبا واليابان  
ين والخليج العربيو وةليج عمانو مما زاد من ارتبايها بدول  تشرف إيران على بحر قزو  -

العالم  كما أن عالقاتها ابقتةادية والسياسية والعسكرية قد اتسع  بسبو سيطرتها على  
 ير  موامالر البترول  

تمتل  إيران موارد ضخمة من البترولو وهي تحتة المركز الرابع بين الدول المنتجة للبترول   -
ني دولة مةدرة له بعد السعوديةو مما جعلها محط أنظار الدول الةناعية  طي العالمو وثا 

 الكبرى   
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 ثاني ا: البيةة اإلستراتيجية للدولة اإليرانية: 
هوا التحلية يجمع بين البعدين الج راطي والعسكرل  وطي هوا الةدد يمكن شرو تأثير العوامة  

ا من وجهة نظر العمليار العسكريةو وذل   الج راطية المختلفة على التوظيف العسكرل لها وتطويعه 
 على النحو التالي: 

  جنوبا   23  شماب و ا 40تقع إيران طي الجزء الجنوبي ال ربي لقارة آسيا بين ةطي عرض ا  -
  متر طو   1300- 1000وهي تقع على هضبة تضم دول أط انستان وباكستان بارتفاع من ا 

 سطح البحر  

 امحاطظة     إقليم ا أل  13تنقسم إيران إلى ا  -
اكتسب  إيران أهميتها اإلستراتيجية من موقعها الج راطي المتميز التي يشرف على مناي    -

شبكة   ضمن  تدةة  أنها  كما  حيول   بحرل  مضي   على  إيران  تشرف  كما  إستراتيجية  
أنها تمتل  شبكة موامالر برية وجوية محلية   موامالر دولية بحرية وجوية وبرية  بة 

 ية كبيرةو أهمها: البترول   ممتازة وثروار يبيع 

 ثالث ا: البيةة الطبيعية للدولة اإليرانية: 
  :يمكن تناول البيةة الطبيعية إليران طي النقاط التالية 

 التضاريس   -1
 النباتار والزراعة  -2
 المناخ  -3

 رابعا  :البيةة السياسية والعسكرية والقوار المسلحة 
 البيةة السياسية للدولة اإليرانية:  ♦

غالبية اإليرانيون الموهو الشيعيو األمر الول كان له آثار واضحة طي يريقة الحكم  يعتن   
 والممارسة السياسية  ويقوم هوا الموهو على أساس أن الحاكم يعتبر نا ب ا عن اإلمام ال ا و 

 القدرار العسكرية والقوار المسلحة:  ♦
كيالرو حيث لم بعد  م طي إيرانو أمبح  القوار المسلحة مجرد هياكة تش 1979بعد ثورة  

% من تعداد القوار المسلحةو وأحية إلى التقاعد جميع الضباط من  25إلى الثكنار العسكرية سوى  
 رتبة عميد وحتى األعلى رتبة  
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 ةامسا  : ةريطة األقليار والقدرة البشرية والبناء الطبقي والقدرة ابقتةادية 
 ةريطة األقليار ومطالبهم:  ♦

اذبة من جانو األقليار التي تنتقة لها عبر الحدود  حيث يوجد  تعتبر إيران من الدول الج 
% من سكان إيران من أمة غير طارسي ينتمون إلى قوميار مختلفة منتشرة عبر حدود  70حوالي 

 إيران مع الوين العربي وتركيا وباكستان وأط انستانو وابتحاد السوطيتي اروسيا اآلن   

 

 الطبقي: القدرة البشرية والبناء   ♦

عام   الثورة  قيام  عند  السكاني  التعداد  ا 1979بلغ  من  36مو  إيران  وتتكون  نسمة   مليون    
%  هم السكان الفرس األمليون   30% من تعداد إيرانو والباقي ا 70قوميار متعددة تةة إلى  

سكان  ولول  طإن إيران موضع جوب حقيقي للقوميار المجاورة  وقد كان للفوار  الطبقية الكبيرة بين  
 أهة الريف وأهة الحضرو آثار ضخمة على البناء الطبقي وابجتماعي للمجتمع اإليراني   

 القدرة ابقتةادية:  ♦

القدرة ابقتةادية إليرانو األمر الول يسهم طي دعم قدراتها العسكريةو ويؤهلها دا م ا   تتنوع 
 بممارسة دورها اإلقليمي بشكة طعال  

المعدن  الثورة  يشمة  التنوع  االبترول وهوا  الطبيعي   - ية  البتر    - المعادن   - ال از  الةناعار 
 وكيماوية و طضال عن الةناعةو والةناعار الحربيةو واإلنتاج الزراعيو والتجارة بمختلف أنواعها  
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 المبحث الثاني 
 العالقار األمريكية اإليرانية 
التمييز بين مرحلتين طاملتين  تطورر عالقار إيران بالوبيار المتحدة بمراحة عديدة  ويمكن  

مو وما بعد قيام الثورة ونجاحها واستقرار الحكم طي إيران وتحولها  1979و ما قبة قيام ثورة طبراير  
مو تطورر العالقار األمريكية اإليرانية من طترة حكم  1979من الثورة إلى الدولة  إب أن ما بعد ثورة  

التوترو ثم إلى الهدوءو ثم إلى التوتر  لكن هول العالقار  ألةرى كان من شأنها التحول من الهدوء إلى  
بين الطرطين بعد الثورة لم تشهد استقرارا  كامال   وأمبح  إيران بعد الثورةو أحد القوى الفاعلة طي  

 النظام اإلقليمي االعربي أو الشر  أوسطي   

 م 1979يبيعة العالقار األمريكية اإليرانية قبة قيام ثورة   ●

طي إيرانو أن تكون العالقار بين كة من إيران    1979يعي أنه بعد اندبع ثورة  األمر الطب 
والوبيار المتحدةو هي عالقار تتسم بالعداء وعدم الثقة  وذل  على عكس ما كان سا دا  بين الدولتين  

 م  1979قبة ثورة  
دعم استقالل    طقد كان  إيران قبة الثورة ترى الوبيار المتحدة على أنها قوة "ةيرية"و هدطها 

وسيادة الدول األكثر ضعف ا والمهددة من القوى ابستعماريةو وذل  يبق ا لما كان سا دا  ومشاع ا عن  
الوبيار المتحدة نةيرة الحريار وابستقالل الوينيو بينما الواقع كان على عكس ذل  ةامة بعد  

 انتهاء الحرب العالمية الثانية   

 موعلى النحو التالي: 1979يكية اإليرانية قبة ثورة  ويمكن شرو تطور العالقار األمر 

  م: 1953  - 1856أوب : العالقار القوية والترابطية ا 
يتأسس تحلية أمول العالقار األمريكية اإليرانيةو على ما تم توقيعه بين البلدين من معاهدة  

نو حيث كان  الةورة  سمي  امعاهدة التجارة والةداقة   وهول المعاهدة تقوم على التفاهم بين الطرطي 
السا دة عن األمريكيين هي أن هؤبء دعاة العمة الخيرلو استنادا  إلى هؤبء المبعوثين األمريكيين  

 الوين وطدوا إلى إيران طي تل  الفترة 

 ثاني ا: الحياد اإليراني طي الحرب العالمية األولى وتداعياته: 
األولى عام   العالمية  الحرب  بداية  طي  حيادها  إيران  لتداعيار  1914أعلن   تفادي ا  وذل   مو 

الحربو وتجنو نتا جها  وقد بول  إيران جهودا  كبيرة إلةطار الجميع بهوا الحياد اإليراني إزاء هول  
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لقوى  الحرب  إب أن هوا الحياد من جانو إيران لم يحق  حمايتها من غزو أراضيها من جانو ا 
 المتحاربة ومنها روسيا وبريطانيا  

 ثالث ا:  الدعم األمريكي طي إقامة دولة إيران الحديثة بعد الحرب العالمية األولى: 
بومول الحرب العالمية األولىو للنهايةو كان ابقتةاد اإليراني شديد الضعفو طي الوق   

 ا طي أنحاء إيران   الول كان  الحكومة الدستورية الملكية تحاول تقوية ودعم سلطته 

 م 1979يبيعة العالقار األمريكية اإليرانية بعد قيام ثورة   ●

طبراير   طي  اندلع   التي  اإليرانية  الثورة  إيران وةارج  1979إن  داةة  تحول  نقطة  كان   مو 
محيطها اإلقليمي والعالمي  طقد أسقط  نظام الشال وأجبرته على الرحيةو ولم تستطع الوبيار المتحدة  
حليفته وداعمته وحاميته أن تنقول من السقوط أمام يوطان الجماهير اإليرانية طي كة بقعة طي إيران  
تنادل بسقويه  بة أسقط  الثورة التشابكار اإلقليمية إليران حيث كان  تلعو دور "شريي" الخليج  

مع الوبيار المتحدة  لةالح الوبيار المتحدة وضد ابتحاد السوطيتيو كما أسقط  ذل  الرباط اإليراني  
 التي كان  العالقار بينهما بالتبعية الكاملة للوبيار المتحدةو وأمبح  إيران دولة حرة مستقلة  

 م 1979يبيعة األزمار بين أمريكا وإيران بعد قيام ثورة   ●

مو وذل   1979تفجرر بطبيعة الحال األزمار تلو غيرها بين الوبيار المتحدة وإيران بعد ثورة  
الثورة وقادتها  ألن الث  ورة أسقط  نظام ا حليف ا وعميال  طي ةدمة األمريكانو وطي نفس الوق  طإن 

تطلعوا لالستقالل وابعتماد على الوارو مما يهدد المةالح األمريكية من نفط وغيرلو ويهدد الجيران  
 الحلفاء طي دول الخليج  
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 المبحث الثالث 
 اإليراني   - التقارب األمريكي 

 
جهود مضنية عبر وسطاء من أيراف إقليميةو بدأ التقارب بين الوبيار المتحدة األمريكية  بعد  

وبين إيرانو بهدف تخفيف حدة الةراع بين الطرطينو ومحاولة التومة إلى اتفا  بشأن البرنامج  
ذل   النوول اإليرانيو وتطبيع العالقارو ورطع العقوبار األمريكية على إيران وشعبها  ويمكن تناول  

 طي   

 بيةة التقارب والتفاوض:  ●
طور إعالن طوز حسن روحانيو طي ابنتخابار الر اسية اإليرانيةو طي الجولة األولىو بدأر  
طورا  ت ييرار واضحة طي ل ة التخايو اإليرانية مع ال ربو اتسم  طي جوهرها بالواقعيةو وبعيدا  عن  

نو  الخطاب المتةلو من جانو الرؤساء اإليرانيين السابقين  حيث بدأر اإلشارار تةدر من جا 
إيرانو بأنها تريد أن تفتح مفحة جديدة طي التعايي مع واشنطنو ةامة  طيما يرتبط بشكة واضح  
النها ي عن طوز حسن روحاني ليةبح ر يسا  إليران ةلفا    بالملف النوول  وبعد اإلعالن  ومباشر 

 ية   للر يس الساب  اأحمدل نجاد و ثم اةتيار السيد/ محمد جواد ظريفو ليةبح وزيرا  للخارج 
بين   بالعالقار  الدطع  لضرورة  سياجا   وأزماتهاو  اإلقليمية  البيةة  كان   اآلةرو  الجانو  وعلى 

 الدولتين للتقارب والحوارو للومول إلى اتفاقية تقرب المساطار بين الطرطين وشركا هم  

 الدواطع اإليرانية للتقارب مع أمريكا:  ●

ةطا  ت يير  إلى  تتجه  إيران  جعل   التي  الدواطع  يري   تتحدد  على  وابنفتاو  السياسيو  بها 
 التومة إلى تسوية مع الوبيار المتحدة حول الموضوعار أو القضايا الخالطية بينهما  وتتبلور   

 هول الدواطع بين نوعين:   

 األول: يتركز طي تل  الدواطع الداةليةو بينما يتحدد   

 الثاني: طي تل  الدواطع الخارجية ااإلقليمية والدولية   

 الدواطع األمريكية للتسوية والتقارب مع إيران:  ●
وطقا  لمجريار األمورو ومتابعة األحداث طي العالقة بين أمريكاو وإيرانو تالحظ أن إدارة الر يس  

السيد/ حسن روحاني   إشارار  تهمة  لم  اأوباما و  بة سارع     – األمريكي  إليرانو  الجديد  الر يس 
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التقارب األمريكي/  بالتفاعة معهاو وتشجيع إيران طي عهد   ر يسها الجديدو على المضي قدما  طي 
 اإليرانيو تحقيقا  ألهداف مختلفةو وبما يتف  مع المةلحة األمريكية   
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