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 االفتتاحیة 

النصف األول من شهر   إيران يف  جملة تطورات سياسية وعسكرية وأمنية    2022فرباير/شباط  شهدت 

اإلطار  يف  وأهمها  سياساتها  الجديدة  الحكومة  ترسيخ  سياق  يف  الداخيل  الصعيد  عىل  سواء  عديدة، 

االقتصادي حيث تشهد البالد أزمات اقتصادية قاسية بسبب العقوبات النووية وغ�ها، أو عىل الصعيد 

 . يص تأث� العقوبات عىل عالقاتها من خالل تعزيز العالقات الدوليةالخارجي حيث تسعى طهران لتقل

تسعى  . حيث  وتحديدا مفاوضات فيينا  ،وال شك أن أبرز امللفات يف املشهد اإليرا� هو امللف النووي 

األطراف يف العاصمة النمساوية للتوصل إىل اتفاق نووي بعد أن انسحب الرئيس األم�يك السابق دونالد 

. وعليه فإن 2015عام    1+5التي كانت قد توصلت إليه إيران مع دول    ،من االتفاق  2018ام  ترامب ع

السي� أن جميع األطراف املفاوضة    الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا كانت األجدر لتكون حدث العدد.

األطراف الغربية ـ أو  أبدت يف األيام األخ�ة املاضية تفائال كب�ا باقرتاب إحياء االتفاق النووي ك� تقول  

رمبا التوصل إىل إتفاق جديد عىل حد تعب� الجانب اإليرا�. والجدير ذكره أن إرسائيل أرسلت وفدا إىل  

 فيينا ومل متتنع عن أي خطوة عملية أو ترصيح �كنه عرقلة ملف املفاوضات النووية.

ت من جهة، ومن جهة أخرى فهي  والواضح من هذا املرصد إن إيران تسعى جاهدة لتقليص تأث� العقوبا

العقوبات. لرفع  وتحاول  العامل    تقاوم  مع  للتواصل  طرق  إليجاد  مكثفة  وزيارات  اتصاالت  ترى  حيث 

 وتجنب عزلة الحصار. 

أحداث الثا�  الشهر  من  األول  بالنصف  املختص  العدد  يف  كذلك  من   اوغطينا  تزيد  واقتصادية  سياسية 

مرفقة بالصور ألبرز معامل     جولة سياحية يف مدينة أصفهان اإليرانية وضوح املشهد اإليرا�. هذا إضافة إىل

وحاولنا أن نرد عىل التساؤل بأن هل   تسليط الضوء عىل "جرائم الرشف" يف إيرانتم  ، واجت�عيا  املدينة

كذلك الذكرى السنوية األهم يف "الجمهورية ، و القانون اإلسالمي يعترب داع� ملثل هكذا قضايا اجت�عية

البهلوي،   (املليك)  الشاهنشاهي  بالنظام  أطاحت  التي  اإلسالمية"  الثورة  "انتصار  ذكرى  أي  اإلسالمية" 

 قضايا أخرى. 

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad


      تابع منصات المرصد

  

 

2 | P a g e  

ي  ن ا ر ي إل ا د  ص ر م ل  ا
 February 2022 15 || العدد األول 

 السیاسة الداخلیة

 اإلعالن عن صاروخ جدید باسم "خیبر الضارب" 

أزاح قائد األركان اإليرانية اللواء محمد باقري وقائد 
فضائيالقوة   العميد    ةالجو  اإليرا�  الثوري  للحرس 

فرباير/شباط   من  التاسع  يف  زاده  حاجي  عيل  أم� 
"خيرب  الجديد  االسرتاتيجي  الصاروخ  عن  الستار 
شكن" (خيرب الضارب). ويعترب الصاروخ الجديد من  

مبدى   الثالث  بالوقود   كم  ١٤٥٠الجيل  ويعمل 
ومدة   الوزن  بثلث  أمثاله  من  أخف  وهو  الصلب 
بالكامل   صناعته  وتم  أمثاله  سدس  إطالقه 

 الرابط باالستفادة من الخربات املحلية. 

 يف کرمانشاه   لقوات املسلحةحریق يف قاعدة ل 

املساندة   القواعد  إحدى  يف  محدود  حريق  اندلع 
ساعة   يف  كرمانشاه  محافظة  يف  املسلحة  للقوات 

فرباير/شباط. ووقع    14مبكرة من صباح يوم االثن�  
الحريق يف مستودع كان يخزن فيه زيت محركات  
املساندة  القواعد  إحدى  يف  لالشتعال  قابلة  ومواد 

الثور  يف  للحرس  ماهيدشت  منطقة  يف  اإلسالمي  ي 
بإحدى  أرضار  إلحاق  إىل  أدى  م�  كرمانشاه، 

 الرابطالقاعات، ومل تقع اصابات يف هذا الحادث. 

 جلیلي لخامنئي ینتقد إجراءات حکومة رئیسي النوویة  رسالة من أنباء حول 

اإليرا� سعيد جلييل،   القومي  لألمن  األعىل  املجلس  إرسال عضو  املاضية، عن  األيام  أخبار يف  انترشت 

عىل سياسة الحكومة في� يتعلق بقضية املفاوضات النووية    اً رسالة للقائد األعىل عيل خامنئي، احتجاج

فيينا من    .يف  لالنسحاب  الحكومة  عىل  الضغط  خامنئي  من  جلييل  طلب  املزعومة،  الرسالة  يف  وجاء 

ل يف مفاوضات  % قبل الدخو 90املفاوضات النووية الحالية، والوصول مبستوى تخصيب اليورانيوم إىل  

مبارشة مع أم�كا، والتعويل عىل الفيتو الرويس والصيني يف حال لجوء واشنطن إىل مجلس األمن الدويل  

 .ملنع إصدار قرار أممي ضد الربنامج النووي اإليرا� 
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وبحسب وكالة إيسنا، نفى عباس رنجرب، أحد أعضاء مكتب جلييل، الرسالة، ولفت إىل أن محتوى الرسالة  

ة هو تقرير صادر عن مجموعة عمل السياسة الخارجية لحكومة الظل (شكلها جلييل نفسه أثناء املزعوم

، كتعليق عىل  PDFصفحة بصيغة    203صفحة، لكنه يتجاوز الـ  136حكومة حسن روحا�) ومكّون من  

االتفاق   بخصوص  للربملان  املرفوع  جواد ظريف،  آنذاك محمد  الخارجية  لوزير  األخ�    .النووي التقرير 

  .وأضاف رنجرب أن هذا التقرير اجتزأ من سياقه، وتم تناقله عىل أنه رسالة جديدة من جلييل إىل خامنئي

 الرابط

 ملن تمنح إیران أرضا مجانیة؟ 

من ميزانية األرسة الحرضية مرتبطة    %48سمي إن  قال وزير الطرق والتنمية الحضارية اإليرا� رستم قا

مالي�    9من ميزانية األرسة. ولفت إىل أن هناك    %60باإلسكان، ويف املدن الكب�ة يصل هذا الرقم إىل  

شاب غ� متزوج يف البالد ومعظم مشاكلهم تتمثل يف تأم� السكن ولذلك قمنا بتسجيل العزاب يف خطة  

مجانية لبناء    اً أطفال ستمنح أرض  4إىل    3كد قاسمي أن كل عائلة لديها من  الحركة الوطنية لإلسكان. وأ

املسكن. وأضاف الوزير إن الخطوة األوىل للحكومة يف مجال اإلسكان هي التخطيط لبناء مليو� منزل  

 الرابطخالل العام� املقبل�. 

 السیاسة الخارجیة

 تطورات يف العالقات اإلیرانیة اللبنانیة 

  ١قال وزير الصحة اإليرا� بهرام ع� اللهي خالل لقائه السف� اللبنا� يف إيران حسن محمد عباس يوم  

 % 25ت� و  جرع  %81من السكان املستهدف� يف إيران تلقوا جرعة واحدة وحوايل    %90شباط/فرباير، إن  

 جرعة ثالثة من لقاح كورونا.  

مراكز إلنتاج لقاح كورونا   6وأفاد بأن إيران متكنت من اتخاذ خطوات مهمة ملواجهة كورونا من خالل  

 مبنصات مختلفة.  

وأضاف ع� اللهي أن مع تسارع وتوسع عملية التطعيم يف األشهر األخ�ة انخفض معدل الوفيات بف�وس  

لك عىل الرغم من مدى الرصاع مع أوميكرون يف البالد واملوجة السادسة للمرض، حيث  كورونا يف إيران وذ

 .  اً يومي اً شخص 30إىل  20بقي عدد الوفيات ما ب� 

وأكد الوزير اإليرا� للسف� اللبنا� بأن بالده مستعدة لعقد مؤمترات مشرتكة يف مختلف مجاالت الطب  

العل�ء اإليران ي� جاهزون لحضور هذه املؤمترات وتبادل اآلراء مع زمالئهم يف  يف لبنان أو إيران وأن 

 لبنان.  
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ويف    اً من األدوية التي تحتاجها إيران محلي  %97ولفت ع� اللهي إىل أن يف الوقت الحارض، يتم إنتاج  

تقدم إيران  أحرزت  الطبية  واملعدات  األدوية  األدوية   اً جيد  اً مجال  تبادل  تعزيز  نرى  أن  ونأمل  للغاية 

 واملعدات الطبية ب� البلدين وترسيع تسجيل األدوية اإليرانية يف لبنان.  

بدوره قال السف� اللبنا� يف إيران حسن محمد عباس "أبارك للقائد األعىل يف إيران والشعب الحكومة  

راية بالتقدم الذي أحرزته إيران بعد انتصار الثورة  اإليرانية ذكرى انتصار الثورة اإلسالمية، و نحن عىل د 

وتابع عباس: "نعلم    خاصة يف مجاالت العلوم والطب وكافة املستويات االجت�عية والصحية واالقتصادية".

أن الحكومة الثالثة عرشة ركزت هدفها ونيتها عىل تطوير العالقات مع دول الجوار وأعلنت ذلك كأحد 

اسة الخارجية". وأفاد السف� اللبنا� بأن لسنوات عديدة ركزت حكومة بالده عىل  األهداف الرئيسية للسي

تطوير العالقات مع دول الجوار يف رشق وغرب لبنان وهدفها تطوير عالقات ب�وت مع الدول العربية  

 واإلسالمية وخاصة إيران. 

رة الصحة ومديري هذه الوزارة  وأضاف إن السفارة اللبنانية يف إيران مستعدة ملزيد من التفاعل مع وزا

لدراسة مجاالت تطوير العالقات ب� البلدين تعاون طهران وب�وت قائم منذ سنوات عديدة يف مجال  

 التعليم الطبي.  

يف السياق، قال عباس "لقد درس العديد من الطالب اللبناني� الطب يف إيران لكن معظمهم حصلوا عىل  

إيران للدراسة عىل نفقتهم الخاصة، وقد عاد معظم هؤالء األشخاص    منح دراسية كاملة وجاء بعضهم إىل

إىل لبنان ولديهم مستوى عاٍل من اإلملام بالقراءة والكتابة واملعرفة واملهارات م� يش� إىل املستوى العايل  

 للتعليم الطبي يف طهران".  

دوية اإليرانية وإعالنها لوزارة  ك� أكد أن السفارة اللبنانية يف إيران مستعدة لتلقي طلبات رشكات األ 
الصحة اللبنانية، حيث قال إننا نفضل هذه الطلبات وتعاون الرشكات اإليرانية من خالل السفارة، وإذا 
اللبنانية سنساعدها كسفارة وسنكون   السوق  الطبية اإليرانية دخول  أرادت رشكات األدوية واملعدات 

 الرابطتسهيل عملها. جرساً بينها وب� وزارة الصحة اللبنانية ل

 الیابان تدعم التوصل لالتفاق النووي

الثالث من شباط/فرباير بأن وزير الخارجية حس� أم� عبداللهيان تلقى   أفادت الخارجية اإليرانية يف 

تفيا من وزير الخارجية اليابا� يوشي�سا هايايش لبحث تطوير العالقات الثنائية والقضايا ذات اتصاال ها

 ناقشا خالل االتصال تطوير التعاون  �االهت�م املشرتك عىل الساحت� اإلقليمية والدولية. وقالت إن الجانب

 ب� البلدين يف مختلف املجاالت وعملية محادثات فيينا.  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.hamshahrionline.ir/news/654235/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
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للغاية، معربا عن دعمه ك� وصف وزير   تاريخية وهامة  بأنها  البلدين  العالقات ب�  اليابا�  الخارجية 

ملحادثات فيينا ورضورة اتخاذ إجراءات جادة من قبل جميع األطراف للوفاء بالتزاماتها واغتنام الفرصة  

 الحالية للتوصل إىل اتفاق، وفقا للخارجية اإليرانية.  

الوزير اليابا� أكد عىل وجود ظروف مواتية لتطوير وتوسيع العالقات    وأضافت الخارجية اإليرانية إن

 االقتصادية ب� إيران واليابان من خالل إزالة العقبات القامئة داعيا وزير الخارجية اإليرا� لزيارة طوكيو.  

ه اليابا�  وبدوره، أكد عبداللهيان عىل تطوير التعاون مع اليابان يف مختلف املجاالت، مرحبا بدعوة نظ� 
التزامها   اليابان عىل  البلدين؛ ك� شكر  العالقات ب�  لتطوير وتعزيز  لزيارة طوكيو يف أقرب فرصة،  له 
اتفاق جيد ودائم   للتوصل إىل  إيران  فيينا، مؤكدا استعداد  للمساهمة يف تقدم محادثات  واستعدادها 

 الرابط وموثوق، بحسب ما نقلته الخارجية اإليرانية. 

 بغداد تشدد یلع أهمیة مباحثات طهران والریاض 

الخارجية   وزير  بأن  اإليرانية  الخارجية  أفادت  ذاته،  اليوم  ويف 

فؤاد حس�  العراقي  مع نظ�ه  هاتفياً  اتصاالً  أجرى    عبداللهيان 

اإلقليمية   والقضايا  البلدين  ب�  العالقات  تطورات  آخر  لبحث 

 والدولية ذات االهت�م واملصالح املشرتكة.  

مناقشته   أثناء  حس�  فؤاد  العراقي  الخارجية  وزير  وشدد 

عىل أهمية استمرار املحادثات ب�    ملحادثات فيينا مع عبداللهيان

طهران والرياض وآثارها اإليجابية عىل تعميق االستقرار واألمن  

 يف املنطقة بأرسها، وفقا لنفس املصدر. 

ن أكدا عىل رضورة استمرار التشاور والتوافق ب� البلدين من  ي ك� قالت الخارجية اإليرانية إن الوزير

 الرابط دول وشعوب املنطقة.  أجل النهوض مبصالح البلدين وكافة

و  مصطفى  هذا  العراقي  الوزراء  رئيس  مع  هاتفية  محادثة  خالل  رئييس  إبراهيم  اإليرا�  الرئيس  أكد 
الكاظمي يف الخامس من شباط/فرباير، عىل أن مقاربة السياسة الخارجية للحكومة الجديدة تقوم عىل  

طقة  توسيع العالقات مع دول الجوار واملنطقة بشكل خاص. وأضاف "�كن حل كل مشاكل وقضايا املن
 إذا مل تتدخل القوى الخارجية".  

واستطرد رئييس قائال إن طهران مستعدة ملواصلة املحادثات مع الرياض حتى الوصول إىل نتيجة برشط  
 رابطالأن يكون السعوديون عىل استعداد ملواصلة املحادثات يف جو من التفاهم واالحرتام املتبادل�. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.hamshahrionline.ir/news/654736/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C
https://mfa.gov.ir/portal/newsview/668812/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/474275-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/474275-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/474275-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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 وزیر الخارجیة الفنلندي يف طهران 

طهران   يف  هافيستو  بيكا  الفنلندي  نظ�ه  عبداللهيان  أم�  حس�  اإليرا�  الخارجية  وزير    ٧استقبل 

من   عليها  الحصول  تم  التي  األخ�ة  النصوص  مراجعة  "عند  مؤمتر صحفي معه  وقال يف  شباط/فرباير، 

 البنا يف مجال رفع العقوبات.  محادثات فيينا، مل يتم النظر يف أجزاء من مط

وأضاف "إن حقيقة أنه �كننا الوصول باملفاوضات إىل اتفاق جيد يف األيام املقبلة تعتمد عىل مبادرة  
 الرابطونوايا وسلوك الدول األوروبية الثالث والواليات املتحدة". 

 جدل لقاآني لقاء مثیر لل 

التقى قائد فيلق القدس يف الحرس الثوري اإليرا� إس�عيل قاآ�، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يف  
 الرابطمدينة النجف يف الثامن من شباط/فرباير، هذا ومل ترد أية أنباء حول تفاصيل اللقاء. 

 إیران تطالب باإلفراج عن أصولها املحجوزة يف الیابان 

اإلي الرئيس  مع  أكد  هاتفية  محادثة  خالل  رئييس  إبراهيم  را� 

من   التاسع  يف  فومیو  کیشیدا  اليابانية  الحكومة  رئيس 

إيران  النووي  االتفاق  عن  النظر  بغض  أنه  عىل  فرباير/شباط 

مستعدة لرفع مستوى عالقاتها وتعاونها مع الدول األخرى مبا يف  

عىل رئييس  وشدد  املشرتكة.  املصالح  أساس  عىل  اليابان    ذلك 

 رضورة اإلفراج عن األصول اإليرانية املحجوزة يف اليابان.

واستطرد قائال باإلضافة إىل كرس الحصار القايس عىل اليمن أصبح 

وقتل   املجازر  ارتكاب  من  التحالف  قوات  منع  الرضوري  من 

 الشعب العزل يف هذا البلد.  

يف  أعمل  كنت  عندما  مرات  عدة  طهران  إىل  "سافرت  فوميو  قال  جانبه  ورئيساً  ومن  الخارجية  وزارة   
اإليرانية الصداقة  ومبعرف-ملجموعة  للوزراء  رئيساً  بصفتي  واليوم  أسعى  تاليابانية،  البلدين  بقدرات  ي 

 الرابطلتطوير العالقات وتفعيل قدرات التعاون املشرتك". 

 موعد االجتماع الثالث لوزراء خارجیة جیران أفغانستان 

قال وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبداللهيان يف اتصال لنظ�ه الصيني يف الثامن من شباط/فرباير  

بوضوح عن نأيها إنه عىل األطراف الغربية أن تتخذ قرارا جادا ومؤثرا عىل صعيد إلغاء الحظر، وأن تعرب  

 بنفسها عن السياسات الفاشلة لإلدارة األم�كية السابقة.  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://mfa.gov.ir/portal/newsview/669274
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/11/19/2659477/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%81
https://www.farsnews.ir/news/14001120000883/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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واالقرتاحات   املنطقية  واملطالب  فيينا  مباحثات  تدعم  بالده  بأن  الصيني  الخارجية  وزير  أكد  بدوره 

 اإلصالحية إليران.  

خارجية ج�ان  ويف سياق منفصل كشف وزير الخارجية الصيني عن موعد إقامة االجت�ع الثالث لوزراء 
 الرابطأفغانستان يف بك� نهاية آذار/مارس. 

 موسکو تجدد دعمها لطهران 

عبداللهيان أم�  حس�  اإليرا�  الخارجية  وزير  اتصاالً    أجرى 

السادس  الرويس س�غي الفروف يف  الخارجية  مع وزير  هاتفياً 

فيينا.   الثنائية ومحادثات  العالقات  فيه  ناقش  فرباير/شباط  من 

وأكد عبداللهيان أّن بالده مستعدة للتوصل إىل اتفاق يف أرسع  

بالواقعية   الغرب  تحيل  دون  من  أنه  اعترب  لكن  ممكن،  وقت 

والحقيقية، لن يتم ترسيع التقدم يف    وقيامه باألفعال امللموسة 

 املحادثات.  

جميع  وعىل  القانونية  غ�  العقوبات  ورفع  النووي  االتفاق  إحياء  أهمية  عىل  الفروف  أكد  جانبه  من 

األطراف ويف مقدمتهم أم�كا أن يعودوا إىل التزاماتهم. وقال إن موسكو شددت دامئاً عىل رضورة وقف  

 ق النووي وتتفهم مخاوف إيران. األع�ل التخريبية ضد االتفا

ك� أعلن عن ترحيب بالده مبوقف الجانب اإليرا� بشأن رضورة زيادة رسعة املحادثات ونتائجها. وقال  
بالوفاء بالتزاماتها يف العالقات الثنائية مع طهران وندعو إىل زيادة التعاون ب�  إن روسيا ملتزمة متاماً 

 الرابطتفقنا عليها. البلدين يف مختلف املجاالت التي ا

 الخارجیة اإلیرانیة تشکل فریقا ملراقبة التطورات الروسیة ـ األوکرانیة 

الخارجية   باسم  املتحدث  األوكرانية رصح  الروسية  األزمة  حول 

بأن  اإليرا� سعيد خطيب زاده يف الرابع عرش من فرباير/شباط  

بالده تتابع عن كثب ما يجري ب� روسيا وأوكرانيا وتنظر بقلق  

 لألمر، ك� تدعو الجميع لحل الخالفات سلميا. 

وأفاد بأنه تم إنشاء فريق عمل يف وزارة الخارجية ملراقبة الوضع  

وبحث القضايا حول ما يجري يف أوكرانيا. وأضاف خطيب زاده:  

النظر   وجهات  لتقريب  إيران مستعدة  وروسيا  إن  أوكرانيا  ب� 

 الرابطفهي تتمتع بعالقات جيدة مع الطرف�. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://mfa.gov.ir/portal/newsview/669290
https://mfa.gov.ir/portal/newsview/669446
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/11/25/2662636/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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هاتفي مع نظ�ته الربيطانية ليز تروس   اتصالبحث وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبداللهيان خالل  

فرباير/شباط آخر املستجدات يف فيينا والقضايا الثنائية وبعض القضايا ذات االهت�م املشرتك مبا   15يوم 

يف ذلك الوضع يف أفغانستان واليمن، حيث قال عبد اللهيان "استعرضت مع وزيرة الخارجية الربيطانية  

القات الثنائية واتفقنا عىل أهمية الحفاظ عىل العالقات الجيدة. نحن عىل  ليز تروس يف مكاملة هاتفية الع

وأفريقيا،   اليمن  األليمة يف  اإلنسانية  الحالة  تناولنا  ك�  املتحدة.  اململكة  ديون  لسداد  الصحيح  املسار 

 الرابط وأكدنا أّن صفقة جيدة يف متناول اليد يف فيينا، إذا تبنّت األطراف الغربية نهجاً واقعياً". 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://mfa.gov.ir/portal/newsview/670315
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 اإلیراني  االقتصادمرصد 

 تطور يف العالقات التجاریة بین إیران واإلمارات 

رصح رئيس اتحاد الصادرات اإليرانية محمد الهويت بأن وزير الصناعة اإليرا� قام خالل زيارته لإلمارات  

وجناح إيران وشارك يف حفل افتتاح مركز إيران التجاري الذي سلمته منظمة    2020معرض إكسبو     بزيارة

 تنمية التجارة إىل إحدى رشكات القطاع الخاص. 

وقال الهويت إن رئيس منظمة تنمية التجارة اإليرانية عيل رضا بي�ن باك شارك أيضا يف مؤمتر حرضته  

م ومن ناحية أخرى فإن الشعب اإلمارايت مهتم  رشكة أجنبية وإيرانية يف دولة اإلمارات وهو أمر مه 160

 بتوسيع التجارة مع دولتنا. 

ك� أفاد بأن عدد من املسؤول� الحكومي� والرشكات الخاصة اإلماراتية التقوا بنائب الوزير الصناعة عىل  

مختلف   يف  مشرتكة  مشاريع  وإقامة  إيران  يف  إماراتية  تجارية  وفود  حضور  وبحثوا  الحدث  هامش 

 ات مبا يف ذلك الزراعة والبناء والتصنيع. القطاع

وأضاف الهويت يبدو أنه بالنظر إىل األحداث األخ�ة فإن العالقات التجارية ب� إيران واإلمارات آخذة يف  
 الرابطاالتساع واإلمارات ترحب وتشدد عىل زيادة التجارة مع إيران. 

 إیران والتجارة العاملیة  

الصادرة   بحسب تقرير نرشته صحيفة "همشهري" 

شباط/فرباير، تقول   ١عن بلدية طهران يف عدد يوم 

الرسمية يف   أن إيراناإلحصاءات  إيران من    ،  حصة 

تبلغ  تجات الغذائية العاملية  التجارة العاملية يف املن

كحد أقىص ولديها عجز تجاري، مّ� يعني أنها    0.5%

 تستورد أكرث وتصّدر أقل. 

مليار دوالر من سوق املواد الغذائية يف    3  من أصل

دولة جارة إليران؛ أي أن إج�يل التجارة يف املنتجات الغذائية والزراعية  15إىل    %4العامل، يذهب أقل من  

و  والكويت  لباكستان  والعراق  وتركيا  وأرمينيا  وأذربيجان  وكازاخستان  وروسيا  وترك�نستان  أفغانستان 

  112مليون نسمة ال تتجاوز    600والسعودية وقطر والبحرين واإلمارات وع�ن، التي يبلغ عدد سكانها  

  6الج�ان"  آلخر اإلحصاءات الرسمية، تبلغ حصة إيران من "مائدة طعام  اً مليار دوالر كحد أقىص. ووفق

 يف املائة.  5إىل  4، وهي بحد أقىص اً مليارات دوالر سنوي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-205/609071-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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الغذائية   للمنتجات  املنافس�  أخطر  أن  ك� 

يف   اإليرانية  تركيا    15والزراعية  ه�  مجاورة  دولة 

 والسعودية.  

إيران   الغذائية  22ومتتلك  املواد  سوق  من   %

و   و  15العراقي،  األفغانية،  السوق  % من  8% من 

% من سوق اإلمارات. وتصاعد األزمة  7تان، و  باكس

يف العالقات الدبلوماسية اإليرانية مع بعض الدول،  

مبا يف ذلك السعودية والبحرين، قلص حصة إيران 

يف سوق البلدين إىل الصفر تقريبا؛ ويف هذا الصدد أشارت وزارة الصناعة واملناجم والتجارة اإليرانية يف  

ف العالقات الدبلوماسية ب� طهران والرياض للحضور اإليرا� يف سوق املواد وقت سابق إىل أهمية استئنا

 الغذائية يف اململكة العربية السعودية. 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 الفقر املطلق يف إیران 

يف سياق منفصل، حول الفقر املطلق يف إيران، نرشت صحيفة "همشهري" يف العدد ذاته، نقال عن مصادر  

امل يف  املطلق"  "الفقر  نسبة  اإليرانية.رسمية،  "سيستان   حافظات  محافظة  تتصدر  للمصادر،  وفقا 

األعىل   بالنسبة  القامئة  بنسبة  ٥١.٤وبلوشستان"  املحافظات  ب�  مرتبة  أد�  "يزد"  وتحتل محافظة   ،%

طهران قبل محافظتَي يزد والربز يف القامئة بامتالكها نسبة  هذا وتقع محافظة ، % من الفقر املطلق١١.١

ا١٢.٦ ومعدل  يف  %.  املطلق  املصدر  لفقر  لهذا  وفقا   %. ٢٢.٨إيران 

املحافظات   يف  بين�  البالد،  يف  الفقر  معدل  من  أقل  املركزية  املحافظات  يف  الفقر  أن  أيضا،  والالفت 

 الحدودية يفوق املعدل.

 لالطالع عىل الرسم البيا� كامال:

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 األداء الحكومي غ� السليم  .１

 االقتصاد الكيلعدم االستقرار عىل مستوى  .２

 البالد من حيث الشفافية والسالمة اإلداريةمشاكل  .３

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 اإلیراني املجتمع رصد 

 "عشرة الفجر" وذکرى انتصار الثورة 

الفجر يطلق   (بالفارسية: عرشة    عىلدهه فجر) هي مصطلح 

كل   إيران األيام العرشة التي يحتفل فيها الشعب والحكومة يف

عودة عام ذكري  ومؤسس   مبناسبة  اإلسالمية"  "الثورة  مفجر 

الله  ا روح  اإليرانية  االسالمية  لجمهورية 

يف   انتصار "الثورة اإلسالمية" إيل  أدىوالذي   إيران إيل  الخميني

 .  1979 عام

  ١بهمن من السنة اإليرانية (  ١٢وتبدأ أيام عرشة الفجر يوم  

  شباط/فرباير) وهو يوم  ١١بهمن (  ٢٢شباط/فرباير) حيث وصل روح الله الخميني إىل طهران وتنتهي يف  

الشاه يف امللكية وإسقاط حكومة  الحكومة  انتهاء عهد  الخميني  الله  آية  الثورة وإعالن  ،  إيران انتصار 

 ويحتفل اإليرانيون بهذه الذكرى كل عام كاحتفال وطني. 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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مظاهرات  إيران  وسط  أصفهان  مدينة  شهدت 
عىل جفاف النهر.    احتجاجاواسعة منذ عدة أشهر  

وهذه صور تظهر بدء جريان املياه يف نهر "زاينده 
 الرابطرود" يف املدينة: 

 

 

 

 الهجرة يف إیران 

"كيو" لإلحصاءات: بالهجرة يف    بحسب مركز  وأكرث من متوسط  الرغبة  العاملي  املتوسط  إيران، ضعف 

بالهجرة هم سكان   يرغب  من  وأكرث  األوسط.  وخّريجالرشق  املحافظات،  ومراكز  ت،  الجامعا  وطهران 

 والعزب والشباب دون الثالث�؛ ويَُعّد "الوضع االقتصادي" الدافع األهم لرغبة اإليراني� بالهجرة. 

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://m.facebook.com/pages/category/Media-news-company/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-Jadeh-Iran-102084312234991/?locale2=es_LA
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 جدل حول اللغة الفارسیة.. اتهامات بالتمییز ورئاسة الجمهوریة ترد 

لرئيس مركز الدراسات اإلسرتاتيجية يف الرئاسة اإليرانية صادق خياطيان عرب   اً نرشت وكالة أنباء إرنا رد
 .صفحته عىل إنستغرام، في� يتعلق بهاشتاغ #منوفارسی (أنا والفارسية) الذي انترش يف األيام املاضية 

س،  إيران هي قوس قزح جميل من األعراق واألديان واللغات، والتعايش ب� هؤالء النا"وقال خياطيان:  
والذي استمر لقرون، دليل واضح عىل زيف مزاعم الدعاة الذين، باسم اإلعالم، يرصدون يف س�ء لندن 

 "حلم تجزئة إيران املوحدة

واعترب خياطيان أن التخطيط لخلق انقسامات عرقية ولغوية وأيديولوجية يف إيران له تاريخ طويل ب�  
ضعوا لهذه األجواء التحريضية، واللغة الفارسية هي  األشخاص السيئ�، “لكن اإليراني� يقظون ولن يخ

 .”لغة الشعر واألدب والحضارة وهي ملك لكل اإليراني�

وتابع خياطيان، حسب وكالة إرنا، أن “اللغة الفارسية هي اإلرث الوطني والرتاث القديم لهذه األرض 
وطن”، مضيفاً أن حب هذه اللغة  ملسبحة الت�سك والتعاطف واللغة املشرتكة لجميع قبائل هذا ال  اً وخيط

 اً ن هذه اللغات تدعم أيضإ “ال يتعارض مع احرتام وتعليم اللغات املحلية، ويجب الحفاظ عليها، حيث  
 .”مهم من ثقافتنا املشرتكة اً ثقافتنا، وإذا مل نحمها بكل إخالص فسيتم فقد جزء

وية والثقافية والعرقية، حافظوا عىل : “سكان هذه األرض، وعىل الرغم من اختالفاتهم اللغوأردف قائالً
إىل جنب مع بعضهم البعض، وضحوا بأرواحهم من أجل حدود هذه   اً وحدة أرايض إيران العزيزة جنب

البالد، وإنه من غ� املنطقي أن نعتقد أنه من خالل تضخيم االختالفات �كن للمرء أن �حو العديد من  
 .”رية من عقول الناس القواسم املشرتكة الثقافية والهوية والحضا

(أنا   #منوفاريس  هاشتاغ  من  تغريدة  ألف  من  يقرب  ما  نرش  تم  املاضية،  القليلة  األيام  يف  أنه  يذكر 
الفارسية   باللغت�  الهاشتاغ  هذا  إيرانيون،  أشخاص  استخدم  حيث  تويرت،  موقع  عىل  والفارسية) 

ارسية، وهي ليست لغتهم األم،  واإلنجليزية للحديث عن صعوبات العيش والدراسة والعمل باللغة الف
من قبل النظام السيايس واالجت�عي    اً وأعرب آخرون عن “اإلذالل والتمييز الذي يُفرض عليهم هيكلي

 .اإليرا� أو من قبل املواطن� اإليراني� الناطق� بالفارسية”، عىل حد قولهم

غ سويل سلي�� ملوقع إيران التي قامت بنرش الهاشتا  ”Monolingual End“ ك� وقالت مسؤولة حملة
واير، إن هدفها من إطالق هذه الحملة هو زيادة الوعي ضد التمييز املنهجي ضد الشعوب غ� الفارسية  
الوحيدة   اللغة  هي  الفارسية  اللغة  فيه  تكون  مجتمع  يف  الفارسية  غ�  الشعوب  معاناة  إىل  واإلشارة 

ت إليراني� ليسوا من القومية الفارسية تضامنوا مع  وقام موقع إيران واير بنرش بعض التغريدا  .للتعليم 
 .الحملة

حالي بالتدريس  يقوم  معروف  كردي  كاتب  وهو  بوجا�،  بهروز  “هاشتاغ    اً فكتب  أن  سيد�،  بجامعة 
#منوفاريس (أنا والفارسية) هو أحد أهم األحداث يف مجال الثقافة العامة، ففي الساعات القليلة املاضية  

الق الكيلك  تم تسجيل مئات  اتجاه  العنرصية  واملواقف  واإلهانات  اإلذالل  املؤملة عن  والذكريات  صص 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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واألتراك والعرب وغ�هم من خالل هذا الهاشتاغ”. وأضاف: “إذا كنت تريد أن تعرف إيران الحقيقية  
 .”فتابع هذا الهاشتاغ

يف مدينة تربيز، مل أكن أما تارا فكتبت عىل صفحتها عىل تويرت: “عندما ذهبت إىل املدرسة االبتدائية  
أعرف اللغة الفارسية. كنت جيدة يف الرياضيات والعلوم، لكن ليس يف اإلمالء واللغة الفارسية. تم رفيض  
يف الصف الرابع يف امتحان اإلمالء. عىل الرغم من أنني اآلن حاصلة عىل درجة الدكتوراه وأنا أستاذة  

 الرابط  ”.السلبية لتلك الفرتة من الدراسةجامعية يف أم�كا، إال أنني أحمل معي اآلثار  

 کیف یتعامل القانون اإلیراني مع "جرائم الشرف" 
شباط/ فرباير، بانتشار فيديو يوثق عملية قتل فتاة من مدينة األهواز    5ُصدم املجتمع اإليرا�، السبت  

كانت قد نرشته وكالة أنباء "ُركنا" اإليرانية، م� تسبب بإغالق الوكالة بعد يوم واحد،  جنوب غريب إيران  
 .وفقا لوكالة "إرنا" اإليرانية، نظراً ملا فيه من مشاهد قاسية 

وقال املحامي اإليرا� عبد الكاظم جبار مطوري يف مقابلة مع موقع “جاده إيران”: “حسب ما جاء يف  
ُقتلت املرأة عىل يد رجل،  فصل القصاص من قانون ال عقوبات للجمهورية اإلسالمية يف إيران، أنه إذا 

وطلب أولياء الدم (األم واألب أو أي ويل دم مل يشرتك يف قتلها) القصاص وكان القاتل رجالً فيُدفع ألولياء 
رجل دم القاتل لقاء القصاص منه نصف الدية أي دية الرجل ألنه حسب الرشع دية املرأة نصف دية ال

املادة   القصاص حسب  القاتل من ثالث إىل عرش    612وإذا مل يطلبوا  يُحكم عىل  العقوبات  قانون  من 
 .”سنوات سجن

وأضاف املحامي وهو قايض متقاعد يف مدينة األهواز: “إن يف هذه القضية التي ب� أيدينا ارتكب القاتل  
بالنظ يخّل  واإل اعمال  االجت�عي  العاطفيةم  املو   ،حساسات  أيضا   618ادة  حسب  العقوبات  قانون  من 

 .”يُحكم عليه من ثالثة أشهر إىل سنة سجن

وتابع جبار مطوري: “تجاه هذا العمل الشنيع إذا توصل القايض إىل هذه النتيجة فالعقوبات املذكورة ال  
  تكفي لتأديب القاتل وهو ما يسمح له بأن يُصدر عقوبة تتميمية ملدة محددة من قبيل النفي من البلد 

 .”الذي يعيش فيه وعموما هذه العقوبات التكميلية تُجرى بعد انقضاء مدة السجن

ويف السياق، سألت الصحفية املحامي جبار مطوري “متى يعدم أو يقتص من الرجل إذا ما قتل امرأة 
اد بدون دفع تفاضل الدية؟” فرد قائال: “اذا ارتكب الرجل جرماً يدخل يف تعريف وإطار املحاربة أو اإلفس

يف األرض وانجر هذا الجرم إىل قتل امرأة (أو رجل)، فهناك يُحكم عليه باإلعدام وليس القصاص بدون  
وأوضح أن “حكم املحاربة (فقط أي بدون أن تؤدي إىل قتل امرأة أو رجل) يكون "، دفع التفاضل للدية

 الرابط  .”القتل أو التمثيل به أو النفي
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 العدد قضیة

 ؟الجولة الثامنة من مفاوضات فیینا.. هل ستکون األخیرة

 

شباط/فرباير "إننا نعتزم اإلبقاء عىل بعض   ٥يوم    MSNBC  قال املبعوث األمرييك إليران روبرت مايل لـ 

أن بعض العقوبات    MSNBC  العقوبات عىل إيران رغم أننا س�فع غالبيتها". وأوضح مايل يف ترصيحه لـ 

املفروضة سابقا عىل طهران ال عالقة لها باالتفاق النووي وإ�ا بسلوكها. ولفت إىل أن أم�كا لها اشرتاطات  

ة إيران لالمتثال لالتفاق النووي. وحول دور إرسائيل يف امللف النووي اإليرا� أفاد بشأن ما تعنيه عود

مايل بأن "واشنطن تعمل عن كثب مع إرسائيل بشأن امللف النووي اإليرا� لكن لديها خالف بوجهات  

توصل إىل  النظر". وتابع: سيتع� علينا التفك� يف طرق أخرى للتعامل مع برنامج إيران النووي إذا مل ن

ا يدل  ذاتفاق. ك� كشف مايل بأن أطراف املفاوضات النووية ستعود إىل فيينا األسبوع املقبل، معتربا ه

 عىل اعتقادهم املستمر بأن االتفاق النووي ليس جثة هامدة. 

"إننا أخربنا الطرف األم�يك عرب الوسطاء   ومن جانبه قال وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبداللهيان

أنه ينبغي عليهم إظهار حسن النية من خالل رفع بعض العقوبات بشكل عميل". وأشار إىل أن الوفد  
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اإليرا� يطلب ض�نات يف جميع املجاالت السياسية والقانونية واالقتصادية وقد تم التوصل إىل اتفاقيات  

الفريق   يف تلقي ض�نات ملموسة من الغرب    اً املفاوض اإليرا� ال يزال جاديف بعض أجزاء منها، لكن 

 وااللتزام بها تتبع أساس اتفاق فيينا الذي تم التوصل إليه". 

يف السياق، أكد وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبداللهيان خالل محادثة هاتفية مع منسق السياسة  

أن   بوريل  جوزيب  األورويب  باالتحاد  بنفس  الخارجية  ولكن  جيد،  التفاق  بعزم ورصاحة  تسعى  بالده 

 الرصاحة والعزم تؤكد عىل رعاية الخطوط الحمراء ومصالحها الوطنية. 

بدوره، قال املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية "فعلنا بالضبط ما فعلته الحكومة السابقة؛ نسمح  

نع انتشار األسلحة النووية يف إيران، ويف الوقت  لرشكائنا الدولي� مبعالجة املخاطر املتزايدة املرتبطة مب

 نفسه مل ولن نرفع العقوبات عن طهران حتى تعود إىل التزاماتها مبوجب االتفاق النووي". 

ك� رصح املتحدث باسم الحكومة اإليرانية عيل بهادري جهرمي بأن املهم هو معرفة ما إذا كانت األطراف  

وعم  واقعية  نظر  وجهة  لديها  الذي  األخرى  الطرف  أن  عىل  مؤكدا  للعقوبات،  الفعيل  الرفع  بشأن  لية 

عىل تقديم اتفاقيات وض�نات وخطط حقيقية    اً انسحب بشكل أسايس من االتفاقية يجب أن يكون قادر 

 والشعور بأنه سيتم تحقيق نتيجة من هذه االتفاقية.   وأن تكون هذه الخطط قابلة للتحقيق 

إيران جادة وحاز  فإننا  وأضاف جهرمي إن  لذلك  العقوبات ظل�ً  العقوبات وتعترب أن هذه  مة يف رفع 

 نسعى للتوصل إىل اتفاق حقيقي ولكن يبقى أن نرى ما هو القرار السيايس للطرف اآلخر.

من جانبه شدد املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده عىل رضورة رفع جميع العقوبات  

 ه العقوبات من قبل الواليات املتحدة. مبا يف ذلك األبعاد النووية لهذ

شباط/فرباير، قال خطيب زاده إنه عىل السلطات األمريكية أن تعلم أنها ال تستطيع أن تدفع    ٦ويوم  

من جيوب الشعب ويجب أن تكسب ثقة اإليراني�.    2231مثن القرارات الهدامة والخاطئة مبوجب القرار  

وأضاف خطيب    ضايا خالل مفاوضات فيينا إللغاء الحظر.وأفاد بأن حتى اآلن حصل تقدم يف بعض الق

زاده إن إيران نفذت كافة تعهداتها يف االتفاق النووي في� مل نر أي خطوة من قبل الواليات املتحدة تأيت  

يف سبيل احرتام حقوق الشعب االيرا�، مؤكدا بأنه "إذا قدمت واشنطن يف املفاوضات القادمة الض�نات  

 يف إطار االتفاق النووي والتزمت به سنصل إىل نتيجة ملموسة". الالزمة وعملت 

ويف الثامن من فرباير/شباط قال مصدر مقرب من فريق التفاوض اإليرا� لوكالة "تسنيم" اإليرانية إن  

إيران اتخذت قرارها السيايس العقبة األساسية اآلن هي عدم وجود قرار سيايس من الواليات املتحدة،  

 قلق بشأن إضاعة الفرصة. عىل واشنطن ال
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وقال عضو لحنة األمن القومي والسياسة الخارجية يف الربملان اإليرا� إبراهيم رضايي يف الثالث عرش من  

فرباير/شباط "يف املفاوضات تم تحديد أساليب حل العديد من الخالفات ب� األطراف يف مفاوضات فيينا  

ولكن هناك قضيتان للخالف؛ أوًال يجب عىل األمريكي�   بالشكل املنطقي اً والتوصل إىل اتفاق ليس بعيد

 . االتفاقتقديم ض�نة أن االتفاقية ستبقى سارية وثانياً إمكانية التحقق من تقد�ات الطرف� يف 

وقال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده يف آخر ترصيح له إنه مل تصل املفاوضات يف  

قوبات يجب أن ترفع عن إيران، و يتم حاليا بحث ملفات مهمة وحساسة يف  فيينا إىل مأزق وكل الع

وأضاف إن إيران قد تعلن يف وقت    فيينا، لكنها تحتاج إىل قرار سيايس وإيران اتخذت قرارها بالفعل. 

 قريب عن التوصل التفاق حال تجاوب بقية االطراف مع املطالب اإليرانية يف املفاوضات. 

الرابع عرش من فرباير/شباط مع كب� املفاوض� باقري كني، قال املتحدث باسم    وبعد اتصال أجراه يف

الخارجية اإليرانية "لقد وصلت التطورات يف فيينا إىل مرحلة صعبة وهي قضايا مهمة وأساسية فإيران 

 قدمت مقرتحات والطرف اآلخر قدم مقرتحات".

� وزير الخارجية الرويس س�غي الفروف  هذا وكشفت وزارة الخارجية الروسية عن محادثة هاتفية ب

 ونظ�ه اإليرا� حس� أم� عبداللهيان أكد فيها الطرفان أنه تم إحراز تقدم كب� يف محادثات فيينا.  

يف السياق، شدد وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبداللهيان خالل محادثة هاتفية مع ممثل االتحاد  

ب بوريل عىل رضورة إدراج الحقوق واملطالب املرشوعة إليران يف أي  األورويب للشؤون الخارجية جوزي

وقال عبداللهيان لن نرتاجع عن خطوطنا الحمراء القامئة عىل املنطق والواقعية. ك� أفاد بوريل    مقرتح.  

بأن محادثات فيينا وصلت إىل مرحلة حرجة وعىل جميع األطراف أن يساعدوا يف تقدم املفاوضات مع  

 االعتبار قدرات كل طرف. األخذ يف 

من جانب آخر، نقلت "رويرتز" أن الفريق اإليرا� املفاوض يف فيينا يؤكد عىل بقاء أجهزة الطرد املركزي 

 300املتطورة داخل البالد بدالً من اتالفها. وأضافت إن طهران تطالب برفع العقوبات املفروضة عىل نحو  

 شخص وكيان ال عالقة لهم باالتفاق النووي. 

فيينا ميخائيل أوليانوف يف الخامس عرش من شباط/فرباير "نحن يف  روسيا يف مفاوضات  وقال مندوب  

املفاوضات من  األخ�ة  متفائل".   املرحلة  وأنا  بالطويل  ليس  ولكن  الوقت  من  مزيد  إىل  نحتاج  ولكننا 

 مباحثات فيينا �كن ان تنتهي بنجاح يف نهاية شباط/ فرباير.وأضاف أوليانوف إن 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad


      تابع منصات المرصد

  

 

20 | P a g e  

ي  ن ا ر ي إل ا د  ص ر م ل  ا
 February 2022 15 || العدد األول 

 اعرف إیران

 "أصفهان.. نصف العالم" : قصة مدینة

نة أصفهان عاصمة إيران.  جعل الصفويون مدي  1598يقول املثل الفاريس: "أصفهان، نصف العامل". يف عام  

ال تزال املساجد الرائعة والبازارات الغنية والحدائق الخالبة يف أصفهان محط إعجاب الكث�ين حتى يومنا  

 هذا.  

مل تكن أصفهان مجرّد تحفة فنية لقوة إمربيالية أو مجرّد تعب� عن عظمة الحكام الصفوي�، بل كانت  

وكذل  اً منفتح  اً مكان  اً أيض العامل  تم  عىل  العامل)  (صورة  نقش جهان  والحرفي�. ساحة  الفنَّان�  مدينة  ك 

عام   واألسواق    1602إنشاؤها  املساجد  بها  تحيط  أصفهان.  مركز  وتعترب  األوَّل،  عباس  الشاه  عهد  يف 

والقصور باإلضافة إىل املبا� الحكومية، ك� تعّد من أكرب الساحات العامة يف العامل، حيث يبلغ طولها  

 .اً مرت  163وعرضها  اً مرت  512
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، وبني يف عهد الشاه الصفوي عباس  اً قوس  33وعدد أقواسه    اً مرت   298جرس "يس و سه پل“، يبلغ طوله  

، ال يزال من أجمل التحف املع�رية يف هذه املدينة. تذكِّر النزهات بعد  1602و  1599األوَّل ب� عامي  

ار املدينة ورؤية   هذا الجرس بعصور ازدهار أصفهان.  غروب الشمس عىل نهر "زاينده" زوَّ

من أفخم مقرات    اً وكان يعّد واحد  17قرص هشت بهشت (قرص الفردوس الثامن)، تم بناؤه يف القرن الـ

معظم ديكوراته الداخلية للخراب مع مرور الوقت.    اً الشاه، ولكن مل يبَق منه سوى القليل. تعرّضت أيض

 ط حديقة فارسية �نح الشعور بالهدوء واألمان.ومع ذلك ال يزال هذا القرص الكائن يف وس
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.  "املسجد الجامع": من املفرتض أنَّ هذا املسجد الجامع يف أصفهان قد بني فوق معبد للنار املاجوسية

من أهم كنوز هذا    اً وهو اليوم "متحف للفّن اإلسالمي" وأكرب مسجد يف إيران. يعّد إيوانه األزرق واحد

 املسجد.

يعّد مسجد الشاه، الذي بات يعرف منذ الثورة اإلسالمية باسم مسجد اإلمام، باإلضافة إىل ساحة نقش  

تم   وقد  العامل،  التاريخية يف  املواقع  أهم  العاملي.  جهان من  الثقايف  للرتاث  اليونسكو  قامئة  إدراجه يف 

 ومسجد الشاه مجمع مع�ري عظيم، يعكس خيال الشاه عباس األوَّل وقدرة مهندسيه املع�ري�.
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يربز مسجد الشاه كتحفة مع�رية من تحف الع�رة اإلسالمية يف جوانب مختلفة؛ ففي ح� أنَّ حجارة  

، تم تزي� جدرانه بالفسيفساء. متثِّل قبة صحنه الرئييس تحفة رائعة  قاعدته أُقيمت من الرخام األبيض

 . اً مرت  51، ويصل أقىص ارتفاعها اً مرت  36من فّن الرسم عىل البالط؛ ترتفع هذه القبة عن األرض 

 

تعترب ُحجرة املوسيقى يف قرص عيل قابو تحفة من روائع الع�رة غ� الدينية الفارسية. تعمل الجدران  

املقامة عىل شكل مزهريات عىل تحس� الصوت يف داخل الحجرة. تم بناء قرص عيل قابو يف عهد  الجصية  

 من أروع القصور الصفوية.  اً وال يزال يعترب واحد اً الشاه عباس األوَّل أيض

برتحيل سكّان البلدة    17  قام الشاه عباس األوَّل يف مطلع القرن الـ

وأطلق عىل هذه املنطقة  األرمنية جلفا إىل جنوب مدينة أصفهان  

كث�   � ُمهمِّ األرمن  كان  لقد  الجديدة".  "جلفا  له    اً اسم  بالنسبة 

تجار  حريتهم    اً كونهم  الشاه  لهم  ضمن  وفنَّان�؛  أع�ل  ورجال 

الدينية وأقام لهم الكنائس. تُظهر كاتدرائية فانك التي بنيت ب�  

اإلسالمية    اً مزيج  1655و  1648عامي   والزخارف  الرسم  من 

 املسيحية.  أليقوناتوا
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من املبا� امللكية القليلة التي ال تزال سليمة حتى يومنا    اً ) واحداً يعترب قرص جهل ستون (األربعون عمود

هذا. استوحي بناؤه من هندسة األعمدة األخمينية وقد كان يستخدم كجناح للرتفيه واالستقبال. تظهر  

 مبرايا عىل شكل أقراص العسل. يف الصالة الداخلية املصورة هنا واجهة مزخرفة 

يف عهد الشاه   1650يعترب جرس "پل خواجو" من أشهر الجسور يف أصفهان. تم بناء هذا الجرس يف عام  

أمتار. ينظّم طابق األعمدة السفيل تدفق املياه    110عباس الثا�. يبلغ طول أروقته املبنية عىل طبقت�  
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العلوي جناح، كان يتم الطابق  الزخارف األصلية    ويوجد يف وسط  تزال  للحاكم. ال  استخدامه كمرصاد 

 واضحة املعامل يف داخل هذا الجناح. تحظى هذه الزخارف بإعجاب زوار املدينة وسكّانها عىل حد سواء. 

 

أصفهان اليوم مدينة جامعية وفنية وسياحية وطبعا ال تخلو من معامل الحداثة. ك� يتم حالياً تجديد 
 الرابطاملبا� التاريخية. العديد من املساجد و 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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      تابع منصات المرصد

  

 

26 | P a g e  

ي  ن ا ر ي إل ا د  ص ر م ل  ا
 February 2022 15 || العدد األول 

 العدد  مختارات

 النوویة.. یلع ماذا یختلف املسؤولون اإلیرانیون؟ مفاوضات فیینا  

 

تناول موقع "يورونيوز الفارسية" األورويب، األخبار التي ذكرت مؤخراً وجود خالف ب� املسؤول� اإليراني�  
حول طريقة تعاطي طهران مع مفاوضات فيينا، والحديث عن رسائل إىل القائد األعىل عيل خامنئي،  

"، تفاصيل اجت�ع أجراه خامنئي قبل استئناف  جاده إيراناملوقع الذي ترجمه موقع "حيث أورد تقرير  
الستمرار   رئييس  دعا  ك�  عليها،  وعلق  األراء،  إىل  فيه  استمع  البالد،  مسؤويل  مع  النووية  املفاوضات 

 .االجت�ع مع هؤالء املسؤول�

و  األربعاء  نفت  اإليرانية  الخارجية  فرباير    9زارة  وزير  2022شباط/  إرسال  عن  تحدثت  التي  األنباء   ،
الخارجية حس� أم� عبداللهيان، رسالة إىل القائد األعىل عيل خامنئي، بشأن املحادثات النووية. وخالل  

ير الخارجية إىل خامنئي  الرسالة التي أشارت إليها بعض وسائل اإلعالم األقل شهرة يف إيران، اشتىك وز
من تخريب بعض املعارض� للمحادثات النووية، وخاصة سعيد جلييل، وهو الذي يعارض منذ سنوات  

 .أي مفاوضات مع الواليات املتحدة لسنوات وال يخجل من اإلعالن عن ذلك

ختلفة مبسار  رغم تشديد البيان الذي نرشته وزارة الخارجية عىل رضورة الوحدة ب� القوى السياسية امل
دفع املحادثات النووية إىل األمام، يبدو أنه عىل عكس التوقعات، ال يوجد حتى اآلن أي أنباء عن الوحدة  
إبراهيم رئييس، ورئيس   الجمهورية  رئيس  أن  االعتبار  األخذ يف  اإليرانية، ومع  املؤسسات  ب� مختلف 

الشورى اإلسالمي من ب�   للنواة الصلبة واملتشددة  الربملان محمد باقر قاليباف، مجلس  القوى الوفية 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://jadehiran.com/archives/34473
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للسلطة يف البالد، ال يزال هناك خالف خط� ب� مسؤويل النظام حول اختيار االسرتاتيجيات الرئيسية  
 .لطهران

مرة أخرى، يكشف موضوع نرش تفاصيل رسالة جلييل إىل القائد األعىل، وكذلك إنكار وزارة الخارجية  
اللهيان إىل خامنئي، عن وجود خالفات خط�ة ب� مراكز السلطة    في� يتعلق بإرسال رسالة أم� عبد 

الداخلية حول اتباع نهج مناسب يف املفاوضات النووية إلحياء االتفاق النووي، التي استؤنفت الجولة  
الثامنة منها للتو يف فيينا، وأعربت األطراف عن أملها يف أن يتمكنوا من التوصل إىل اتفاق نهايئ إلحياء  

 .التفاق النووي يف هذه الجولة من املفاوضاتا

هذه ليست املرة األوىل منذ توىل إبراهيم رئييس منصبه، التي يظهر فيها خالف ب� متشددي إيران حول  
 .تبني اسرتاتيجية ضد الواليات املتحدة يف املفاوضات النووية

 رشيعتمداري، أم� املجلس  ، هاجم رئيس تحرير صحيفة كيهان حس�2022كانون الثا�/ يناير    26يف  
األعىل لألمن القومي عيل شمخا�، بشأن ما أس�ه األخ� “خطة تفاوض مبارشة مع الواليات املتحدة”.  
“كيهان” شمخا�   بأنها غ� مدروسة. هاجمت صحيفة  ووصف رشيعتمداری ترصيحات عيل شمخا� 

حكومة   يف  املسؤول�  أحد  نفسه  العسكري  القائد  هذا  كان  انتقدوا  بين�  لطاملا  الذين  روحا�  حسن 
 .املفاوضات النووية يف زمن الرئيس السابق يف أشهرها األخ�ة بقيادة عباس عراقتيش

ومع ذلك، فإن شمخا� الذي هو أحد السياسي� القالئل الذين ظلوا يف مناصبهم حتى بعد تغي� الحكومة  
ويف األشهر األخ�ة، فمرة يتحدث حول التقدم  يف إيران، اتخذ مواقف متضاربة بشأن املحادثات النووية 

 .يف املحادثات، ومرَّة يصف اإلرادة السياسية للطرف اآلخر بأنها غ� كافية للتوصل إىل اتفاق 

اللهيان يف   أم� عبد  قال  للجلوس مبارشة مع    24قبل شمخا�،  إيران مستعدة  إن  يناير  الثا�/  كانون 
كر عىل هامش مؤمتر يف طهران: “إذا وصلنا إىل مرحلة يف املفاوضات  الواليات املتحدة إذا لزم األمر، وذ 

للتوصل إىل اتفاق جيد بض�نات عالية، فلن نتجاهل    اً رضوري  اً يكون فيها الحوار مع الواليات املتحدة أمر
 .”ذلك

وعىل الرغم من هجوم صحيفة “كيهان” وبعض املتشددين اآلخرين عىل أم� عبد الهيان وعيل شمخا�،  
وصف موضوع املفاوضات املبارشة مع الواليات املتحدة بأنه ال فائدة منه، وهو کـ “البحث عن املاء يف  و 

كانون الثا�/ يناير،    10الرساب”، أشار خامنئي، يف وقت سابق، يف لقاء مع مجموعة من أهايل قم يوم  
عامل مع العدو يف مرحلة ما،  إىل قضية املفاوضات املبارشة مع الواليات املتحدة، وقال: “التفاوض و الت

 .”ال يعني االستسالم له، و أضاف “مثل� مل نستسلم له يف السابق ولن نستسلم له يف املستقبل

جاءت ترصيحات املرشد األعىل اإليرا� يف وقت مل ترد فيه أنباء عن إمكانية إجراء محادثات مبارشة مع  
فس االتجاه السابق. ورأى بعض املحلل� يف الوقت  الواليات املتحدة، وكانت محادثات فيينا تس� يف ن

نفسه أن عدم معارضة القائد األعىل اإليرا� إلمكانية إجراء حوار مبارش مع الواليات املتحد هي ضوء 
 .أخرض جديد لفريق التفاوض اإليرا� وأعلنوا عن إحراز تقدم عىل طاولة املفاوضات

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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ه مرارا وتكرارا أي حوار مع الواليات املتحدة يف ظل  جاءت ترصيحات خامنئي يف الوقت الذي منع في
 .حكومة روحا�

قد غ�  الداخيل  االستياء  وتزايد  االقتصادية  الضغوط  واستمرار  الحكومة  الوقت وتغي�  أن مرور  يبدو 
 .اسرتاتيجية القائد األعىل اإليرا�

 ماذا حدث في لقاء القائد األعلى بكبار المسؤولین؟ 
مقربان من الحكومة اإليرانية لـ “يورونيوز الفارسية” عن اجت�ع، يظهر أن القائد    روى مصدران مطلعان

اإليرا� قرر منذ بداية فوز رئييس حل قضية الربنامج النووي من خالل الحوار. ويقول املصدران: “بعد  
وعباس    أسابيع قليلة من فوز إبراهيم رئييس، عقد اجت�ع يف مكتب القائد األعىل بحضور سعيد جلييل

عراقتيش ومحمد باقر قاليباف وعيل الريجا� وعيل أكرب واليتي وعيل شمخا� وإبراهيم رئييس ملناقشة  
وخاطب خامنئي الحضور يف بداية    .القضية النووية، وتقرر مواصلة املحادثات بشأن إحياء االتفاق النووي

 .املفاوضات وإبداء رأيكم الحقيقي دون أي مجاملة : دعوتكم إلبداء رأيكم يف مستقبل اللقاء، قائالً

: “أعتقد أن الواليات املتحدة يف موقف  يف هذا اللقاء، سعيد جلييل أدىل برأيه، وخاطب خامنئي قائالً
� نحن عليه. يجب أن نوسع عالقاتنا االقتصادية والتجارية مع عضعيف اآلن، و�كننا تحس� وضعنا  

اليورانيوم، لنجعل العقوبات غ� فعالة. بعد ذلك، �كننا أن نكون أكرث  الرشق مع زيادة نسبة تخصيب  
  .”قوة يف محادثاتنا مع الواليات املتحدة، ونكسب املزيد من االمتيازات

وتقول مصادر “يورو نيوز” إن خامنئي قال لجلييل ضاحكا بعد س�ع ترصيحاته: “لو كان من املمكن  
قدم عراقتيش خالل االجت�ع تقريراً "، و جب أن يكون لدينا نهج واقعيالقيام بذلك، لكنا فعلناه سابقا، ي

عن وضع املفاوضات، ك� دعم الريجا� وواليتي استمرار املحادثات والتوصل إىل اتفاق. ويف نهاية املطاف  
ويف ختام االجت�ع، خاطب القائد األعىل الحضور، وشدد عىل أنه من األفضل استئناف املحادثات وعىل  

ق التفاوض يف الحكومة الجديدة العودة إىل محادثات فيينا إلحياء االتفاق النووي. وقال مصدر آخر فري
وأنه   املجموعة،  هذه  مع  االجت�ع  استمرار  برضورة  رئييس  خامنئي  نصح  اللقاء،  نهاية  يف  ليورونيوز، 

ور أشهر عىل هذا  مستعد لحضور هذه االجت�عات إذا لزم األمر، لكن هذه االجت�عات مل تعقد مع مر
 .اللقاء

صفحة من سعيد    200ويف هذا الصدد، أوردت وسائل اإلعالم اإليرانية األسبوع املايض تفاصيل رسالة من  
ودعت  النووي.  االتفاق  وإحياء  النووية  املحادثات  تعارض  خامنئي  عيل  إىل  أرسلها  إنه  قالت  جلييل، 

أو حوار مع الواليات املتحدة والغرب بشأن    الرسالة، التي عارض فيها السيايس املتشدد أي حل وسط
الربنامج النووي، إىل إحراز تقدم تقني يف الربنامج النووي وتجاهل العقوبات الدولية بدعم من روسيا  

 .والص�

وتأيت خطوة سعيد جلييل يف الوقت الذي أقرت فيه أطراف مختلفة يف املحادثات النووية بأن املحادثات  
. وعىل الرغم من وجود اختالفات يف  2015بعيدين عن إحياء االتفاق النووي لعام    تتقدم والجانبان ليسا

الرأي ب� مختلف املجموعات حول اختيار النهج الصحيح لهذه املفاوضات. لكن تجربة السنوات األخ�ة  
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وع أظهرت أن كبار املسؤول� اإليراني� ينظرون إىل مسألة الحوار مع الغرب والواليات املتحدة كمرش 
الحكم   يف  لالستمرار  والسياسية  االقتصادية  الضغوط  بعض  تخفيف  خالله  من  �كنهم  املدى  قص� 

 .بالطريقة التقليدية

بالنظر إىل الوضع برمته، يبدو أن العديد من التيارات املتطرفة داخل النواة الصلبة للسلطة يف إيران ال  
ة. وعىل الرغم من املشاكل العديدة التي أدت بها تزال ال تدعم فكرة الحوار املبارش مع الواليات املتحد 

املحادثات غ� املبارشة مع أمريكا يف املحادثات النووية وإبطاء التقدم يف فيينا، ال يزال مؤيدو املفاوضات 
تتم متابعتها عن طريق  النووية  القضية  األقلية. ومسألة حل  الحكومية �ثلون  املبارشة يف املؤسسات 

لرف وفقط  البالداإلكراه  عىل  االقتصادية  الضغوط  وتقليل  العقوبات  "يورونيوز (  .ع  موقع  املصدر: 
 ). الرابط  الفارسية"
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 !وثیقة سریة مسربة من مقر ثأر الله: املجتمع اإلیراني يف حالة انفجار

موقع "راديو فردا"، التي يبث من التشيك واملمول من الحكومة األم�كية، ينرش وثيقة مّرسبة من مقر  
" ملا ورد جاده إيرانبحالة انفجار، ويف ما ييل ترجمة موقع "ثأر الله تتحدث عن دخول املجتمع اإليرا�  

 .يف هذه الوثيقة

ادعت مجموعة “عدالت عيل”، وهي مجموعة قرصنة سيربانية اخرتقت يف متوز/ يوليو املايض كام�ات  

، حصولها عىل وثائق عدة من اجت�عات مهمة للمسؤول� يف  املراقبة األمنية لسجن إيف� اإليرا� الشه�

 .مؤسسات حكومية إيرانية 

وجاء يف وثيقة مّصنفة “رسي للغاية” حصل عليها موقع “راديو فردا” من اجت�ع “مجموعة عمل الوقاية 

“االستياء االجت�عي  من أزمات األمن املعييش” أّن “املجتمع يف حالة انفجار، كالنار تحت الرماد”، وأّن  

 .”% خالل العام املايض300قد ازداد بنسبة 

وبحسب املوقع، فإّن هذه الوثيقة التي قدمتها إليه مجموعة «عدالت عيل» السيربانية، هي النص الكامل  

، مضيفاً أّن من ترأس االجت�ع  2021ترشين الثا�/ نوفمرب    21ملحرض اجت�ع من سبع صفحات بتاريخ  

د فيلق ثأر الله العميد حس� نجات، بحضور ممثيل مدعي عام طهران، استخبارات طهران،  هو نائب قائ

رشطة املباحث واألمن العام التابعة لقوى األمن الداخيل، استخبارات البسيج (قوات االحتياط أو التعبئة)  

 .الثورية، فيلق سيد الشهداء، فيلق الرسول، بسيج النقابات وجهاز استخبارات الحرس ادياالقتص

 المجتمع في حالة انفجار صامت
و فردا” عن محمدي، أحد املشارك� يف االجت�ع من معاونية الشؤون االجت�عية التابعة  اديونقل موقع “ر 

الستخبارات الحرس الثوري اإليرا�، أنه تم إجراء مسح عىل مستوى املجتمع اإليرا�، م� أظهر أّن الشعب  

 .يعيش حالة انفجار صامت

إشارة إىل صعود حكومة إبراهيم رئييس األصولية، زعم محمدي إّن مؤرشات الثقة الوطنية عادت يف    ويف

الفرتة األوىل من الحكم الجديد، لكّن صدمات عدة حصلت يف األشهر األخ�ة ألقت بظالل من الشك عىل 

 .الثقة يف الحكومة

تسببتا البورصة  السيارات وخسائر  “أسعار  أّن  إىل  الثقة يف    وأشار محمدي  باهتزاز شديد يف مؤرشات 

ولفت محمدي إىل أنه يف ما يتعلق بالسعر املحدد ،  .%53الحكومة”، وأن نسبة املشكك� بها بلغت اآلن  

تومان، “هناك حزمة سياسات غ� مكتملة”، ومن ناحية أخرى، فإن “االختالف    4200للعملة األجنبية، أي  

 .”يادة االحتكار، واالحتفاظ باألدوية، وزيادة أسعارهايف الروايات يزيد الشكوك، ما أدى إىل ز
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و فردا”، إىل عملية التطعيم ضد كورونا يف  اديك� وتطرق محمدي، وفق الوثيقة التي نرشها موقع “ر 

محطة تطعيم ضد كورونا، عمل فيها أعضاء اإلدارة الصحية ساعات    7000البالد، كاشفاً أنه “أنشئ نحو  

يتم تسديد أجرهم اإلضايف”، محذراً من أّن هذا األمر �كن أن يؤدي إىل عصيان  إضافية قرسياً، لكن مل  

 .مد� يف حال البدء يف حقن الجرعة الثالثة من اللقاح

ويف هذا االجت�ع، ك� نصت الوثيقة، قّدم العقيد كاويا� من رشطة املباحث واألمن العام يف قوى األمن  

آذار/   20(ينتهي يف    1400ت يف األشهر األربعة االخ�ة من عام  الداخيل تقريراً عن توقعات االحتجاجا

ه.ش،  1399% مقارنة بـعام  48زادت بنسبة    1400مارس املقبل)، وقال إن “املس�ات االحتجاجية يف عام  

بنسبة  98وارتفع عدد املتظاهرين بنسبة   زادت املظاهرات االقتصادية  مقارنة    %56%”. هذا يف ح� 

وم�    .%، عىل حد قول كاويا�136 زادت التجمعات يف بيئات الطبقة العاملة بنسبة  بالعام املايض، ك� 

صباحاً، وأّن أكرب    11:30و   9أىت عىل ذكره العقيد كاويا�، هو أّن توقيت التظاهرات يرتاوح ب� الساعة  

 .التظاهرات تحصل ب� أيام األحد واألربعاء

إىل آب/ أغسطس    2020% من آب/ أغسطس  19.4رتفع بنحو  وأشار كاويا� إىل أّن “التضخم السنوي قد ا

ونّوه العقيد يف    .اضطرابات  إىل  ذلك  فسيؤدي  املواطن،  وراحة  بأمن  املساس  جرى  إذا  أنه  معترباً   ،2021″
الغذائية   للمواد  الحقيقي  التضخم  أّن معدل  األساسية، مؤكداً  السلع  أسعار  ارتفاع  إىل  املباحث  رشطة 

  2019ترشين الثا�/ نوفمرب من العام الحايل مقارنة بشهر ترشين الثا�/ نوفمرب من العام  األساسية يف  
 .%268إىل  86بلغ ما ب� 

بشأن   الحكومية األخرى  والوكاالت  الرسمية ملركز اإلحصاء  التقارير  بكث� من  أعىل  األرقام  وتعّد هذه 

  ـ الحقيقي للربوتينات مثل لحم الضأن ب  ويف السياق نفسه قّدر كاويا� التضخم  .تضخم أسعار الغذاء

%، ك� َخلَُص إىل  186  ـ، والبيض ب%138  ـ، والدجاج ب%188  ـ ، واألس�ك ب%113  ـ ، ولحم البقر ب70%

إنه بسبب الزيادة الكب�ة يف األسعار، فقد استبدل الناس اللحوم والدواجن والحبوب بفول الصويا يف 

األر  استبدال  تم  ك�  الغذايئ،  بنسبة  نظامهم  سعره  ارتفع  الذي  واألجنبي،  املحيل  %،  222إىل    133ز 

 .باملعكرونة

الجاري، من   العام  األربعة األخ�ة من  األشهر  إنه خالل  الوثيقة،  يرد يف  الحارضين، ك�  كاويا�  وأبلغ 

قارنة  بنهاية العام م  %22مظاهرة نقابية، ك� أّن التجمعات النقابية ستنمو بنسبة    55املتوقع أن تُنَظَم  

بالعام املايض، منبّهاً من أنه إذا مل تتم إدارة موضوع العملة األجنبية وموجة ارتفاع األسعار الجديدة 

 .بذكاء، فقد يحرّك األمر أزمة اقتصادية

ثم قّدم كاويا� خمسة مقرتحات ملواجهة هذه التحديات، منها تقسيم العمل ب� االستخباراتي� يف مجال  

األسا املعيشة  الرضوريات قضايا  توف�  بشأن  الدولة  مستوى  عىل  “للمسؤول�  أفكاراً  عرض  ك�  سية، 
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األساسية، وتهدئة الشعب من الناحية النفسية، وتكثيف أنشطة االستخباراتي� يف البالد بهدف املساعدة  

 .”يف الحد من األخطاء من قبل املسؤول� عند اتخاذ القرار

 إلغاء العملة الحكومیة 
فسه، اعترب شهبازي من منظمة استخبارات طهران، أّن “النظام بات مجرباً عىل إلغاء العملة  ويف االجت�ع ن

األجنبية الحكومية”، داعياً ألن يكون التعويض عىل ذلك باللجوء إىل إعانة الشعب، إذ إّن «أكرث الربح  

التضخ من  املزيد  إىل  ويؤدي  والوسطاء،  الس�رسة  جيوب  إىل  يذهب  املفضلة  العملة  السلع  من  يف  م 

 .األساسية املستوردة، والفساد الذي يظهر يف مجال توزيع السلع األساسية”، عىل حد قوله

وشدد شهبازي عىل أّن أفضل طريقة إللغاء هذه العملة هي تسديد إعانات مالية للمحتاج� وإلغاء  

 .اإلعانات للفئات العرشية العليا (للطبقات املرفهة يف املجتمع)

 للفئات العشریة العلیا إلغاء اإلعانات
وتحدث أحد أعضاء الفريق االقتصادي التابع الستخبارات الحرس الثوري اإليرا�، ويُدعى محراب، عن  

سلعة من الئحة املواد املدعومة حكومياً بالعملة املفضلة، الفتاً إىل أنه �كن توسيع هذا النهج    20شطب  

 .احرتام املالحظات التي تم التطرق إليها بهذا الشأن “بهدوء”، حيث دعا إىل إلغاء العملة املفضلة مع

وتؤكد الوثيقة أن “الرشائح العرشية األربعة األوىل يف املجتمع ستُحذف من متلقي الدعم”، وأنه يجب  

 .زيادة الدعم للفئات العرشية الستة األد�

  وتتلقى دوالرات)    4تومان (  110.000ومن الجدير ذكره أّن الفئات العرشية الثالثة األوىل تتلقى شهرياً  
إذا مل تؤخذ املالحظات " وتابع محراب:    .دوالرات)   3تومان (  90.000الفئات العرشية الثالثة الثانية شهرياً  

 ) الرابط  املصدر: موقع "راديو فردا"" (%100يف الحسبان، فسنواجه أزمة 
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 بي بي سي: االشتباه بقیام املوساد بخرق کبیر يف إیران

الكب� محسن فخري زاده يف  النووي اإليرا�  العامل  الربيطانية بتعرض موكب  ذكّرت وكالة "يب يب يس" 

نوفمرب   الثا�/  يعمل    2020ترشين  رشاش  من  نار  الذكاء إلطالق  تقنيات  مبساعدة  بعد  عن  بالتحكم 

االصطناعي، مضيفًة أّن تنفيذ عملية اغتيال بهذه الطريقة "الجراحية" ضد هدف متحرّك من دون وقوع  

 .إصابات ب� املدني� يتطلب معلومات استخبارية من مصادر موجودة عىل األرض

قبل شهرين حذر قوات األمن من وجود    وبعد العملية، ادعى وزير املخابرات اإليرا� محمود علوي إنه

مؤامرة اغتيال تستهدف فخري زاده يف املكان املحدد الذي أصيب فيه الرجل بالرصاص، مش�اً إىل أّن  

الشخص الذي خطط للقتل كان من أفراد القوات املسلحة اإليرانية، وأن السلطات مل تتمكن من العمل  

 .استخبارياً عىل القوات املسلحة

إلطار، نقلت “يب يب يس” عن مصادر من داخل الجناح األمني يف سجن إيف� يف طهران، حيث  ويف هذا ا

يُحتجز املتهمون بالتجسس لصالح دول أجنبية، أّن هناك عرشات من كبار قادة الحرس الثوري اإليرا�  

ل   .محتجزون هناك التابع للحرس الثوري اإليرا�  لوكالة وقال ضابط استخبارات سابق يف فيلق القدس 

وهذه األدلة،    .الربيطانية إنه تم جمع أدلة ضد عدد من السفراء اإليراني� والضباط يف الحرس الثوري

ك� كشف الضابط نفسه، تتضمن معلومات عن عالقات مع النساء، حيث بات باإلمكان ابتزاز هؤالء  

 .املسؤول� إلجبارهم عىل التعاون مع جواسيس أجانب

، منتصف الليل، اقتحم عرشات الرجال منشأة  2018 أواخر كانون الثا�/ يناير  وتابعت “يب يب يس”: “يف

بعد   كان هناك    20تخزين يف منطقة صناعية عىل  العاصمة طهران.  كانوا    32ميالً من  لكنهم  خزانة، 

ا  منها، وأخذو   27يعرفون أياً منها يحتوي عىل أغىل املواد. خالل أقل من سبع ساعات، قاموا بإذابة أقفال  

 .”نصف طن من املحفوظات الرسية املتعلقة باألنشطة النووية، ثم غادروا من دون ترك أي أثر

أّن   إىل  الفتًة  إيران،  تاريخ  يف  جرأًة  الرسقة  عمليات  أكرث  من  كانت  العملية  أّن هذه  الوكالة  واعتربت 
  !ميل، يف تل أبيب  1200الصمت. وبعد ثالثة أشهر، ظهرت الوثائق املرسوقة عىل بعد    التزموااملسؤول�  

 الرابط
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 وول ستریت جورنال: صفقة فیینا ستسمح إلیران بصنع قنبلة بأقّل من عام 

الصفقة   أّن  تتوقع  بايدن  الرئيس األم�يك جو  إدارة  إّن  قالت صحيفة "وول سرتيت جورنال" األم�كية 

الجديدة املحتملة يف فيينا مع إيران ستجعل هذه األخ�ة قادرة عىل تكديس ما يكفي من الوقود النووية  

النووي لصنع قنبلة نووية خالل أقل من عام، وهو إطار زمني أقرص من ذلك الذي نص عليه اتفاق عام  

هذا التغي�،  ولكن عىل الرغم من   .، بحسب مسؤول� أم�كي� مطلع� عىل األمر تحدثوا للصحيفة2015

يعتقد املسؤولون األم�كيون بأنه يجب التوصل إىل اتفاق معدل قريباً، إلعطاء الواليات املتحدة وحلفائها  

 .”وقتاً كافياً للرد عىل تعزيز الربنامج النووي اإليرا�، وفق “وول سرتيت جورنال

خطوات الدقيقة التي توافق  وأشارت الصحيفة إىل أّن مدى محدودية فرتة االخرتاق تلك ستعتمد عىل ال

إيران عىل اتخاذها لتفكيك مخزونها من اليورانيوم املخصب، أو شحنه إىل الخارج، أو تدم�ه، باإلضافة 

 .إىل خطوات تخص آالت إلنتاج الوقود النووي وقدرة تصنيع أجهزة الطرد املركزية

نع قنبلة نووية) يف أي اتفاق  وول سرتيت جورنال” رأت أّن تقليص وقت االخرتاق (الوقت الكايف لص“

معدل يث� شكوكاً جديدة بشأن قدرة اإلدارة األم�كية عىل التفاوض بشأن ما وصفه املسؤولون األم�كيون  

يف   السيايس  الدعم  وكسب  النووية  األسلحة  نحو  إيران  مسار  تقييد  عىل  قادرة  وأقوى  أطول  بصفقة 

 .واشنطن وب� الحلفاء األوروبي�

أّن واشنطن سرتفع الجزء األكرب من العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس األم�يك السابق    وأكدت الصحيفة

فيينا عن   أّن هناك مفاوضات جارية يف  االتفاق، مضيفًة  إىل  لالنض�م  إيران  إذا عادت  ترامب  دونالد 

ل االقتصادية  املزايا  من  االستفادة  عىل  طهران  ملساعدة  واشنطن  ستقدمها  التي  لصفقة  الض�نات 

 .املستعادة

ولفتت “وول سرتيت جورنال” إىل أّن وقت االخرتاق يختلف عن املدة التي ستستغرقها إيران للحصول  

عىل سالح نووي ألنه، وفقاً ملسؤول� غربي�، يُعتقد بأنها مل تتقن بعد جميع املهارات الالزمة لبناء قلب  

 .قنبلة وإرفاقها برأس حريب صاروخي

رن، مسؤول كب� سابق يف قسم الحد من التسلّح يف وزارة الخارجية األم�كية، عىل  وعلّق روبرت أينهو 
األمر بالقول: “ال يوجد يشء ستفعله خطة العمل الشاملة املشرتكة املستعادة للتعويض عن تلك املعرفة  

 الرابط  .والخربة املتزايدة” التي اكتسبتها إيران
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 ضعف ترکیا أمام مخاطر الطاقة  کشفاملونیتور: انقطاع الغاز اإلیراني ی

والذي يعود إىل عطل فني يف خط    –قال موقع "املونيتور" إّن انقطاع إمدادات الغاز اإليرا� إىل تركيا  

يف جميع أنحاء البالد،  تحّول إىل أزمة طاقة للعديد من الرشكات الصناعية    –األنابيب ب� الدولت� الجارت�  

 .م� سلّط الضوء عىل خطط أنقرة للطوارئ يف مجال الطاقة

ضت رشكة بوتاس الرتكية كانون الثا�/ يناير، خفّ   20وبحسب املوقع، بعد أن توقف تدفق الغاز اإليرا� يف  

دادات إىل  %، ثم توقفت اإلم40الحكومية لخطوط األنابيب إمدادات الغاز إىل املناطق الصناعية بنسبة 

محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز، تالها قرار بقطع إمدادات الكهرباء عن املناطق الصناعية ملدة  

 .ثالثة أيام

ّن تدفق الغاز اإليرا� استؤنف من جديد ولكن أ كانون الثا�/ يناير    28بدورها أعلنت رشكة بوتاس يف  

تقل التشغيل، وتم  إعادة  الصناعية إىل  بكميات صغ�ة الختبار  املناطق  الذي طال  التخفيض  %  20يص 

 .كانون الثا�/ يناير 31اعتباراً من 

املونيتور” لفت إىل أّن الصناعة الرتكية تكافح بالفعل مع االضطرابات االقتصادية واالرتفاع الشديد يف  “

طهران يف مجال الطاقة  أسعار الغاز والكهرباء يف البالد، م� يث� التساؤالت بشأن العالقات ب� أنقرة و 

 .والسياسات الرتكية بهذا الشأن

مليار مرت مكّعب سنوياً، تُعدُّ تركيا سوقاً رئيسياً ملوّردي   60وتابع املوقع: “مع استهالك للغاز يصل إىل  

% من 40الغاز. تُستخدم هذه املادة عىل نطاق واسع للتدفئة املنزلية واإلنتاج الصناعي، وكذلك لتوليد  

، عىل سبيل  2020% من استهالك تركيا. يف عام  10 البالد. تشكل اإلمدادات اإليرانية ما يصل إىل  الطاقة يف

 .”مليارات مرت مكعب مصدرها إيران 5,3مليار مرت مكعب من الغاز،  48املثال، استهلكت تركيا نحو  

، شهد خط األنابيب  وذكّر “املونيتور” بأنه عىل عكس إمدادات الغاز الروسية وتلك اآلتية من أذربيجان
، وغالباً ما يُقال إّن انقطاع الغاز اإليرا� إىل  2001مع إيران اضطرابات مؤقتة منذ أن بدأ تشغيله عام  

 الرابط .تركيا يعود إىل زيادة االستهالك املحيل يف إيران بسبب الطقس القايس
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