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 االفتتاحیة 

من التصعيد، ال سي� عىل الصعيد    ٢٠٢٢مل يخُل املشهد اإليرا� يف النصف األول من شهر مارس/آذار  

أربيل العراقية، وفق ما ادعت منظمة    محافظةالعسكري بعد استهداف "مركز للموساد اإلرسائييل" يف  

يرا� يف العاصمة السورية دمشق أسفر الحرس الثوري اإليرا�. وأىت هذا ردا عىل القصف اإلرسائييل ملقر إ 

عن مقتل شخص� من أفراد الحرس الثوري. ال بُّد من الرتيّث قليال للقراءة الدقيقة يف الدوافع اإليرانية  

الختيار هذا التوقيت "الحساس" الستهداف إرسائيل، لكن يف نظرة أولية، ونظرا القرتاب نهاية املفاوضات  

يف حال    -ل إن طهران تسعى إليصال رسالة لتل أبيب بأن االتفاق النووي  النووية يف فيينا �كن القو 

لن �نعها من االنتقام من إرسائيل، ورمبا أرادت كذلك تحذير دول الجوار من االتفاق مع إرسائيل    -إبرامه  

  ضد مصالحها الوطنية وأمنها القومي.

يراتها، ومل تنفعها اإلطالة قط بالتوصل لـ عىل صعيد االتفاق النووي، يبدو أن طهران مل تكن دقيقة بتقد

"االتفاق الجيد". اشتعلت ن�ان الحرب األوكرانية وأصبح امللف النووي اإليرا� عىل طاولة املعامالت ب�  

الواليات املتحدة وروسيا، واآلن نشهد محاوالت ووساطات إلقناع هذه األخ�ة بالتنازل عن مطالبها يف  

  يرا�، إضافة إىل زيارة وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبد اللهيان إىل موسكو. شأن االتفاق النووي اإل

الصنع جديدة   إيرانيةعسكريا، ارتفعت نشاطات الجيش اإليرا� والحرس الثوري يف الكشف عن منتجات  

 ا. ا وحتى عامليً يف مجال التمك� العسكري، وال شك أن هذا يحمل دالالت الستعراض القدرة إقليميً 
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 املحور السیاسي

 الملف النووي اإلیراني

 ما هي العقبات التي تحول دون إحیاء االتفاق النووي بین إیران والوالیات املتحدة؟ 

إّن   األم�كية  قالت صحيفة "وول سرتيت جورنال" 

أسبوعاً  يدخلون  واألم�كي�  اإليراني�  املسؤول� 

االتفاق النووي لعام  حاس�ً من املحادثات الستعادة  

من  2015 العديد  بشأن  كب�ة  خالفات  بقاء  مع   ،

تعّقد  من  الجديدة  واملخاوف  الرئيسية  القضايا 

  املحادثات بسبب الغزو الرويس ألوكرانيا.

كب�   إّن  دبلوماسيون  كشف  الصحيفة،  وبحسب 

موا قف قد يكون من الصعب  املفاوض� اإليراني� عيل باقري كني وصل إىل فيينا صباح االثن� حامالً 

  التعامل بها مع نظرائه الغربي�.

ومع استمرار إيران بتوسيع نطاق عملها النووي، حذر دبلوماسيون غربيون من أّن املفاوضات قد تنهار 

  إذا مل يتم التوصل إىل اتفاق هذا األسبوع.

فات تشمل نطاق تخفيف  وتابعت “وول سرتيت جورنال”: “يقول مسؤولون أم�كيون وإيرانيون إّن الخال 

العقوبات األم�كية، واملطالب اإليرانية املستمرة بأن تقدم الواليات املتحدة ض�نات أقوى بأنها لن تخرج  

من الصفقة مرة أخرى، والضغط األم�يك لض�ن حدوث تبادل لألرسى جنباً إىل جنب مع استعادة االتفاق  

  النووي”.

�كية إىل ظهور عقبة جديدة وحاسمة يف اللحظة األخ�ة، وتتمثل  ويف ذات السياق، لفتت الصحيفة األم

  بجهود إيران إلغالق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف املواد النووية املوجودة يف إيران.

وتحدثت “وول سرتيت جورنال” عن مخاوف من أن تؤثر األزمة ب� الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا عىل  

 الرابط ي ساعد بالتوصل إىل اتفاق حتى اآلن.الدور الرويس الذ
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 قبل إحیاء االتفاق النووي.. موسکو تطلب ضمانات بشأن التعامل مع طهران 

ة  قال وزير الخارجية الرويس س�غي الفروف السبت إّن بالده طلبت ض�نات مكتوبة من الواليات املتحد

بأّن العقوبات الغربية لن تعرقل التعاون التجاري واالقتصادي واالستث�ري الكامل مع اإليراني� إذا متت  

  استعادة خطة العمل الشاملة املشرتكة.

وجاء يف ترصيحات الفروف: “نريد الحصول عىل إجابة واضحة. نحتاج إىل ض�نات بأن هذه العقوبات  

نظام العالقات التجارية واالقتصادية واالستث�رية، املنصوص عليها    لن تؤثر بأي شكل من األشكال عىل 

  يف خطة العمل الشاملة املشرتكة بشأن امللف النووي اإليرا�”.

وطالب الفروف أن يكون هذه الض�ن عىل مستوى وزراء الخارجية عىل األقل، مضيفاً أّن املحادثات يف  

  إىل اتفاق. فيينا قطعت أغلبية الطريق املطلوبة للتوصل

وتابع وزير الخارجية الرويس: “ال تزال هناك بعض املوضوعات التي يرغب الزمالء اإليرانيون بتحقيق  

قدر أكرب من الوضوح بشأنها، ونعتقد بأّن هذا مطلب عادل”، الفتاً إىل أّن هناك مشاكل ظهرت مؤخراً يف  

  مفاوضات فيينا تتعلق مبصالح االتحاد الرويس.

الفروف مجموعة ووفق  تتضمن  املشرتكة  الشاملة  العمل  خطة  باستئناف  الخاصة  “االتفاقات  فإّن   ،

متبادلة   برنامجها  –التزامات  بنطاق ومعاي�  يتعلق  ما  إيران يف  السلمي،    التزامات من جانب  النووي 

  والتزامات من جانب املشارك� اآلخرين بأن املشاريع سيتم تنفيذها”.

ص� ودول أخرى إيران لتطوير الطاقة النووية السلمية، مع االمتثال الكامل  وأكد الفروف دعم روسيا وال

  ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وللوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت سيطرتها”.

األول،   املقام  يف  الغربيون  اآلخرون،  املشاركون  يتعهد  الجديد،  االتفاق  مبوجب  أنه  إىل  الفروف  وأشار 

، والذي افرتض عدم وجود أي عوائق أمام العالقات  2015 النظام الذي تم تقد�ه يف عام  بالعودة إىل

  التجارية واالقتصادية واالستث�رية مع إيران.

ويف اإلطار، نقلت وكالة “رويرتز” عن مسؤول إيرا� رفيع أّن مطالب موسكو بض�نات أم�كية ال تخدم  

ول سرتيت جورنال عن دبلومايس غريب قوله، إن “طلب الروس محادثات االتفاق النووي!. كذلك أوردت و 

  ض�نات من واشنطن قد يعرقل العودة لالتفاق النووي يف الوقت املناسب”. 

يف املقابل، نفى مصدر إيرا� مطلع ما أوردته رويرتز، مؤكًدا أال أساس ملا نقلته رويرتز عن مسؤول إيرا�  

باالتفاق النووي. وأضاف املصدر أنه مل يتحدث أحد من إيران أو من  بشأن طلب روسيا ض�نات تتعلق 

  وفدنا يف فيينا إىل وكالة رويرتز.
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من جانبه ذكر املندوب الرويس الدائم يف املنظ�ت الدولية يف فيينا إنه التقى مبنسق االتحاد األورويب  

التي   أنريكيه مورا، حيث تم طرح عدد من األسئلة  فيينا  النحو  ضمن محادثات  يجب معالجتها عىل 

  الواجب اآلن من أجل ض�ن التعاون النووي املد� السلس مع إيران، عىل حد تعب�ه.

ويف مقابلة له مع وكالة “إرنا” اإليرانية، تحدث املندوب الرويس عن انقطاعات محدودة يف املفاوضات 

  حيث قرر “ثالثة زمالء” مغادرة فيينا لفرتة قص�ة من الزمن.

أوليانوف أّن كالً من إيران وروسيا والص� والواليات املتحدة تحاول وضع اللمسات األخ�ة عىل    وأكد

  ولكن بدرجة أقل وبتشكيالت مختلفة. ،ستستمرالقضايا املهمة، مضيفاً أّن املفاوضات 

عن الحاجة لحل قضايا متبقية والتي يتم الكث� منها يف سياق املفاوضات الثنائية وليس    وعّرب أوليانوف 

ولكنها صغ�ة مقارنة مبا تم إنجازه حتى    ، مهمةمفاوضات متعددة األطراف، معترباً أّن القضايا املتبقية  

  اآلن.

سمي، الفتاً إىل أنّه ال تزال  ووفق أوليانوف، فإّن النص األسايس لالتفاق قد تم االتفاق عليه بشكل غ� ر

وتابع: “الزمالء اإليرانيون يقاتلون مثل األسد   هناك بعض القضايا مبا يف ذلك تلك التي تهم الوفد اإليرا�.

  من أجل املصالح الوطنية اإليرانية”.

نا، وأّن وذكّر املندوب الرويس يف فيينا ألنه كرر أمام زمالئه إنه ال توجد جبهة واحدة ضد إيران يف فيي

 الرابط روسيا عىل األقل هي خارج مثل هذه الجبهة وكذلك الص�.
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 هذا ما اتفق علیه اإلیرانیون مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة 

 طهران خالل االجت�ع ب� رئيس  نرش موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بياناً أوجز فيه ما اتُفق عليه يف

  منظمة الطاقة الذرية اإليرانية محمد إسالمي واملدير العام للوكالة رفاييل غرويس.

  ونص االتفاق عىل النقاط التالية:

آذار/ مارس  20ستقدم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف موعد أقصاه  -1

وبة، تشمل وثائق ذات صلة، وأجوبة لألسئلة التي أثارتها الوكالة ومل تعالجها إيران تفس�ات مكت  2022

  بشأن القضايا املتعلقة بثالثة مواقع نووية. 

يف غضون أسبوع� بعد تلقي التفس�ات املكتوبة من منظمة الطاقة الذرية اإليرانية والوثائق ذات    -2

  ية هذه املعلومات وستقدم أسئلتها بهذا الشأن.الصلة، سرتاجع الوكالة الدولية للطاقة الذر

بعد ذلك بأسبوع واحد، ستجتمع الوكالة واملنظمة يف طهران لإلجابة عىل األسئلة، وستُعقد اجت�عات    -3

  منفصلة تتعلق بكل موقع من املواقع الثالثة.

  .2022بحلول حزيران/ يونيو    بناء عىل ذلك، سيقدم املدير العام للوكالة الدولية تقريراً عن استنتاجاته  -4

وأكد غرويس االستمرار مبراقبة املواقع اإليرانية التي تحتاج الوكالة الدولية لتوضيحات بشأنها من طهران،  

  مشدداً عىل أنه ال تسييس لدور الوكالة وال نتيجة محددة مسبقاً بشأن القضايا الخالفية.

ير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إّن أحد األشياء  ويف مؤمر صحفي عقده بعد وصوله فيينا، قال املد

  التي يُراد معرفتها هو ما حدث للمعدات التي تم تخزينها يف موقع تركوز آباد يف العاصمة اإليرانية.

وأمل غرويس بأن متنح إيران مبوجب اتفاق استعادة خطة العمل الشاملة املشرتكة الوكالة إمكانية الوصول  

ت والتسجيالت التي خزنتها، وذلك يف خطوات متسلسلة بعد عودة واشنطن وطهران لالمتثال  إىل اللقطا

  املتبادل لالتفاق النووي.

ورأى غرويس أّن األمر قد يستغرق بضعة أشهر لفحص املعلومات التي سجلتها إيران العام املايض عن  

  هناك أي ثغرة أو مشاكل بهذا الشأن. املنشآت النووية، مضيفاً أّن الوكالة قد تطرح أسئلة يف حال كان

وذكر غرويس إّن مدة ثالثة شهور هي اإلطار الزمني للوصول إىل استنتاجات بشأن رد إيران عىل أسئلة  

  الوكالة الخاصة ببعض مواقعها، وإّن هذه االستنتاجات قد تكون نهائية.

الذرية، جاءت بعد عدة لقاءات  الجدير ذكره، أن توضيحات غرويس والبيان الصادر عن وكالة الطاقة  

، مع عدد من املسؤول� اإليراني�، حيث التقى ألول مرة باملعاون  2022أذار/ مارس    5أجراها نهار السبت  

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


      تابع منصات المرصد

  

 

6 | P a g e  

ي  ن ا ر ي إل ا د  ص ر م ل  ا
 March 2022 15  ||العدد الثالث

األول للرئيس اإليرا� محمد مخرب، فضًال عن لقاءه برئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية محمد اسالمي،  

  ن.ووزير الخارجية حس� أم� عيد اللهيا

وذكرت الخارجية اإليرانية، أن عبد اللهيان أكد خالل لقاءه غرويس عىل رضورة النهج املستقل والحريف  

وغ� املتحيّز للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشدداً عىل أهمية التعاون ب� طهران والوكالة يف مجاالت  

  سلمية، ك�ن نقلت الخارجية اإليرانية.أبعد من الرقابة والتفتيش، مبا يف ذلك دعم الصناعة النووية ال

وأعرب الوزير اإليرا� عن أمله بأن متّهد املفاوضات والتفاه�ت التي تم التوصل إليها ب� طهران والوكالة 

  الدولية أمام تنفيذ االتفاقيات أكرث من قبل.

املشاري لدعم  الوكالة  استعداد  عّرب غرويس عن  اإليرانية،  الخارجية  بيان  املشرتكة يف مجال  وبحسب  ع 

والتفاهم   الحوار  إرادة  بأنها عالمة عىل  زيارته إليران  النووية، ك� وصف  للطاقة  السلمي  االستخدام 

  املتبادل وحل القضايا وتعزيز التعاون.

، ويف إطار حديثه عن الدور التخريبي إلرسائيل، لفت انتباه  وأشارت الخارجية اإليرانية إىل أّن عبد اللهيان

 الرابط  غرويس إىل سوء استفادتها من آليات الوكالة الدولية. 

 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://jadehiran.com/archives/34819
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  إسنادا ملفاوضات فیینا.. وساطة قطریة نشطة بین واشنطن وطهران

"فايننشال تا�ز" الربيطانية إّن قطر عززت دورها يف الوساطة ب� الواليات املتحدة وإيران قالت صحيفة  

يف الوقت الذي تسعى فيه القوى الغربية جادة إلقناع القادة اإليراني� القلق� بالتوقيع عىل اتفاق إلحياء 

  ، وفقاً ألشخاص مطلع� عىل املحادثات.2015االتفاق النووي لعام 

ا أّن الدولة الخليجية تعمل كوسيط بناًء عىل طلب كل من واشنطن وطهران، مكّمٍل  وأكدت  لصحيفة 

  للمحادثات الجارية يف العاصمة النمساوية، يف محاولة لبناء الثقة ب� الطرف�.

وتابعت “فايننشال تا�ز”: “نقلت الدوحة رسائل ب� األطراف وسعت إىل تهدئة املخاوف اإليرانية، مبا  

تلك املتعلقة مبطلبها أن تقدم إدارة الرئيس األم�يك جو بايدن ض�ناً بعدم قدرة أي إدارة أم�كية    يف ذلك

مستقبلية عىل التخّيل من جانب واحد عن الصفقة، ك� فعل الرئيس األم�يك السابق دونالد ترامب عام  

2018.”  

اً عىل تسهيل املحادثات املبارشة ب�  يعملون أيض  الفطري�وأضافت الصحيفة الربيطانية أّن املسؤول�  

واشنطن وطهران، يف حالة التوصل إىل اتفاق، لض�ن معالجة أي قضايا عالقة، مثل تبادل األرسى وتخفيف  

  العقوبات اإلضافية يف املستقبل، وفق دبلومايس اطلع عىل املحادثات.

، وهناك استعداد لدى الجانب�، لكن  وعلّق الدبلومايس نفسه: “كال الجانب� يحتاجان بالفعل إىل اتفاق

  املشكلة األكرب هي الثقة. اإليرانيون يرون اآلن بايدن كشخص �كن التفاوض معه”.

ويف نفس اإلطار وصف مسؤول أم�يك كب� قطر بأنها كانت “مفيدة للغاية يف دعم الجهود الستئناف  

  التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة املشرتكة”.

ومايس املطلع إّن طهران أرادت يف البداية أن تجمع كل خالفاتها مع الواليات املتحدة يف اتفاق  وذكر الدبل

أنّه   الشأن شددت عىل  بهذا  والقطري� والوسطاء  األوروبي�  الرسالة من  لكّن  النووي،  إلحياء االتفاق 

 الرابط لة.“سيكون ذلك صعباً للغاية”، حيث شجعت عىل إبقاء القضايا األخرى ملحادثات منفص

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://jadehiran.com/archives/34877
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 بوریل: محادثات فیینا بحاجة لتوقف  ..بسبب عوامل خارجیة

الخارجية األوروبية جوزي السياسة    فأعلن منسق 

    توقف بسبب الفيينا بحاجة إىل    بوريل أن محادثات

  عوامل خارجية. 

النهايئ جاهز،   وأضاف بوريل إن جزء كب� من النص

وهو مطروح عىل الطاولة، لذلك سنواصل التواصل  

والواليات   النووي  االتفاق  يف  املشارك�  جميع  مع 

إىل   والوصول  الحايل  الوضع  عىل  للتغلب  املتحدة 

 الرابط  اتفاق.

 یة يف محادثات فیینا هي العقوبات یلع األفراد والشرکات واملؤسسات القضیة الرئیس

نقلت وكالة "تسنيم" اإليرانية عن مصدر مطلع إن  

العقوبات   فيينا هي  الرئيسية يف محادثات  القضية 

يلعب   حيث  واملؤسسات،  والرشكات  األفراد  عىل 

  هؤالء دورا فعاالً يف استفادة إيران من أي اتفاق.

املصدر املفاوضات،    وأضاف  بداية  منذ  املطلع: 

واملؤسسات   األفراد  هؤالء  بإخراج  إيران  طالبت 

وقد  املزعومة،  الحمراء  القامئة  من  والرشكات 

استخدم الجانب األم�يك هذا التكتيك مرارا وتكرارا إما لتأجيل ذلك أو تأخ�ه، وربط إلغاءها بقضايا 

  أبعد من االتفاق النووي. 

الر الجلسات  املفاوضات مع مجموعة  وتابع: يف  للغرب  1+  4سمية ويف  قيل  يتم    واألمريكان،  لن  إنه 

  التوصل إىل اتفاق دون رفع هذه العقوبات.

وكشف املصدر املطلع أن بدالً من الرتكيز عىل القرار السيايس الالزم للتوصل إىل اتفاق، يبدو أن واشنطن 

ة أنها بحاجة إىل اتفاق أكرث من أي طرف آخر قضت وقتها يف العمليات النفسية. تعرف الواليات املتحد

  يف االتفاق النووي. لذلك فإن هذ التخريب والعمليات النفسية ستكون أكرث رضرا عليهم، وفقا له.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن املصدر اإليرا� أيضا أن بوريل يدعي أن النص النهايئ جاهز، إال أن الحقيقة  

نص وأن قضيت� أو ثالث قضايا رئيسية وثانوية ال تزال مطروحة عىل  هي أنه مل يتم االنتهاء من أي  

 الرابط  الطاولة.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.irna.ir/news/84679638/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/12/20/2680144/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 االفتقار إلی صنع القرار واملطالب األمیرکیة الجدیدة تشکل تحدي لعملیة التفاوض 

الرسمية   "إرنا"  وكالة  من نقلت  مقرب  مصدر  عن 

القرار   صنع  إىل  االفتقار  إن  اإليرا�  التفاوض  فريق 

لعملية   تحدي  تشكل  الجديدة  األم�كية  واملطالب 

  التفاوض.

سيحدث   إنه  "إرنا"  لوكالة  وفقا  املصدر  وأضاف 

االنقطاع املعلن للمفاوضات بناء عىل اقرتاح منسق  

يعتزم  االتفاق النووي (أي االتحاد األورويب). حيث  

  الجانبان مواصلة العملية بعد هذا االنقطاع.

وتابع املصدر لوكالة "إرنا": إيران من جهتها أنهت املفاوضات ورفعتها إىل الجانب اآلخر، واالتفاق مرهون  

  بقرار األطراف األخرى، ال سي� واشنطن.

يا والواليات املتحدة، والتي  ك� كشف املصدر لوكالة "إرنا" أن هناك بعض القضايا، مثل القضايا ب� روس

يف فيينا. والبلدين (أم�كا    4+    1بالطبع، لن تكون ذات صلة بقضية مفاوضات إيران مع دول مجموعة  

 الرابط  وروسيا)، بحاجة إىل حلها.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.irna.ir/news/84679702/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 مع إیران  بأن العقوبات لن تمنع التعاون  واشنطن تطمئن موسکو 

أن موسكو   أكد وزير الخارجية الرويس س�غي الفروف بعد لقاء نظ�ه اإليرا� حس� أم� عبداللهيان

 تلقت تأكيدات مكتوبة من واشنطن بأن العقوبات لن متنع التعاون يف إطار االتفاق النووي اإليرا�. 

  - ن العقوبات الغربية لن تعيق تعزيز العالقات الروسية  إ وزير الخارجية الرويس س�غي الفروف    وقال

  اإليرانية. 

  ي الخاص بإيران يف أقرب وقت ممكن.وتابع الفروف: إن موسكو تسعى الستئناف االتفاق النوو 

  بدوره، رأى عبداللهيان أن التأجيل يف املحادثات النووية قد يجعل إيران أقوى.

األحمر،   بخطنا  تتعلق  التي  األشياء  اتفقنا مع واشنطن عىل بعض  إذا  االيرا�:  الخارجية  وأضاف وزير 

  فستبقى روسيا معنا حتى النهاية.

 الرابط  إليرا� أنه ال عالقة ب� التطورات يف أوكرانيا ومحادثات فيينا.ك� أكد وزير الخارجية ا

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.irna.ir/news/84685289/%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7


      تابع منصات المرصد

  

 

11 | P a g e  

ي  ن ا ر ي إل ا د  ص ر م ل  ا
 March 2022 15  ||العدد الثالث

  السیاسة الخارجیة

  ب األوکرانیةاملوقف اإلیراني من الحر  حسم الجدل حول خامنئي یإیران ضد الحرب..  

أوكرانيا  إن  اإليرا� عيل خامنئي  األعىل  القائد  قال 

السياسة   بتلك  مرتبط  فيها  يحدث  وما  هي ضحية 

والتسلح   االقتصادية  املافيا  عىل  القامئة  األم�كية 

تعارض   إيران  أن  خامنئي  وأكد  األسلحة.  وصناعة 

تؤيد تدم� البنى   الحروب يف كافة أرجاء العامل وال

لل أوكرانيا،  التحتية  يف  الحرب  لوقف  ودعا  شعوب. 

له.  وفقا  الغرب،  إىل  فيها  األزمة  تعود جذور    التي 

 الرابط

 دون الکشف عن األسباب  طهران تعلق املحادثات مع الریاض

حس� إن الجولة  قال وزير الخارجية العراقي فؤاد  
اإليرانية   للمحادثات  ستعقد    -الخامسة  السعودية 

  مارس/آذار. ١٦يف بغداد يوم األربعاء 

من   املقربة  نيوز"  نور   " وكالة  نفت  بين�  هذا 
املجلس األعىل لألمن القومي اإليرا� الخرب قائلة إن  
الجولة   يف  مشاركتها  مؤقت  بشكل  تعلق  طهران 

 الرابط لسعودية بشكل أحادي الجانب.الخامسة من محادثاتها مع ا

  الخارجیة اإلیرانیة تدین اإلعدامات يف السعودیة

قال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب  
السعودية   يف  األخ�ة  اإلعدام  عمليات  إن  زاده 

لح األساسية  املبادئ  مع  اإلنسان تتعارض  قوق 
  والقانون الدويل واإلجراءات القانونية املعتمدة.

وأضاف خطيب زاده: ال �كن للسعودية استخدام  
العناوين الرئيسية املعتادة للتسرت عىل االضطرابات  

  السياسية والقضائية وقمع الناس.

ستغالل مفهوم حقوق  وتابع: ندين صمت وتقاعس الدول الغربية املطالبة بحقوق اإلنسان، ونفاقها يف ا
 الرابط   اإلنسان سياسياً والوقوف ضد الحكومات املستقلة.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.isna.ir/news/1400121007757/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://nournews.ir/Fa/News-Print/90319
https://fa.alalam.ir/news/6085513/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 السیاسة الداخلیة 

  الحرس الثوري اإلیراني یکشف عن مدینة تحت األرض للطائرات املسیرة

مدينة   عن  الستار  اإليرا�  الثوري  الحرس  أزاح 

 � القاعدت�بأن هاتللصواريخ تحت األرض. ورصح  

أرض   صواريخ  منظومات  مبعدات   -تض�ن  أرض 

متطورة، باإلضافة إىل طائرات مس�ة هجومية قادرة  

 عىل اخرتاق رادارات ودفاعات العدو. 

أم�  الثوري  للحرس  الفضاء  الجو  قوات  قائد  وقال 

قد زادت  "لقد  املس�ة  والطائرات  الصواريخ  قاعديت  افتتاح  زاده خالل  وإطالق  عيل حاجي  تشغيل  رة 

لدينا أكرث من   التحض� واإلطالق   7إىل    6الصواريخ  مرات، ك� تم تقليل وقت تحض�ها واملسافة ب� 

 بشكل كب�. 

 يف وقت واحد.   طائرة بدون طيار 60وأضاف حاجي زاده إننا نستطيع عرب هذه القاعدة إطالق 

� محدود، لذلك ليس لدينا حدود للهدف ك� قال إن مدى الطائرات املس�ة يف هذه القاعدة طويل وغ

 و�كننا إصابة أي هدف معادي.

األسلحة   كايف من  قدر  الثوري �لك  الحرس  أن  اإليرا� حس� سالمي  الثوري  الحرس  قائد  أكد  بدوره، 

 الفعالة. 

الوكالة ويذكر أن كشف الحرس الثوري عن هذه القاعدت� أىت يف ذات الوقت الذي زار فيه مدير عام  

 الرابط االتفاق النووي. الدولية للطاقة النووية طهران يف سبيل تسهيل التوافق إلعادة إحياء

 یراني یوافق یلع إلغاء قانون العملة املرجحة البرملان اإل

العملة  قانون  إلغاء  عىل  االيرا�  الربملان  وافق 

بـ املسعر  حكومياً  للدوالر    4200  املدعومة  تومان 

 ضدها. 42تا مقابل صو  194الواحد مبوافقة 

مبوجب هذا املرشوع، سيتم إلغاء السعر الحكومي 

بـ واملقدر  الواحد،    4200للدوالر  للدوالر  تومان 

 واملخصص الست�اد السلع. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3847960-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87
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األساسية   والسلع  األسعار  استقرار  إن  قاليباف  باقر  محمد  اإليرا�  الربملان  رئيس  قال  الصدد،  هذا  يف 

 الرابط مطالب الربملان املحددة للحكومة. واملطويات اإللكرتونية للشعب من 

  منتجات دفاعیة  ١٠الدفاع اإلیرانیة تکشف عن 

ية. وكشفت منظمة الصناعات الدفاعية بحضور وزير  منتجات دفاع  10أزاحت وزارة الدفاع الستار عن  

منتجات يف مجال القتال الربي ومنتج� يف مجال القتال الجوي ومنتج    7الدفاع محمد رضا آشتيا� عن  

 الرابطواحد يف مجال الحرب البحرية. 

 الحرس الثوري یعلن عن نجاحه يف إیصال قمر صناعي
أعلن الحرس الثوري اإليرا� أنه نجح يف إيصال القمر 

نور   مدار    2الصناعي  األرض،    500إىل  حول  كيلو 

من   أطلقه  املراحل  ثاليث  فضايئ  صاروخ  باستخدام 

 صحراء شاهرود يف محافظة سمنان رشق إيران. 

ال هي  القمر  هذا  وتم  مهمة  واالستطالع،  قياس 

 الرابط  من اإلطالق. 480كم/ ثانية، حيث وصل إىل هناك بعد  6.7وضعه يف مداره برسعة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.irna.ir/news/84672572/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84671743/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://www.irna.ir/news/84675620/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1-%DB%B2-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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 العدد قضیة

 "مرکزا للموساد اإلسرائیلي" يف أربیل  تستهدف  یةیران الصواریخ اإل

مارس/آذار أن هجوم صاروخي عىل مدينة أربيل العراقية استهدف    ١٣أكد التلفزيون الرسمي اإليرا�  
  محافظة عات قليلة أعلن الحرس الثوري استهداف مركز تابع إلرسائيل يف  قواعد إرسائيلية رسية. وبعد سا

  أربيل التابعة إلقليم كردستان العراق بصواريخ دقيقة. 

بايدن إدارة  لوریا  الین  الد�قراطي،  الحزب  عن  األم�يك  النواب  مجلس  عضو  من    ودعت  لالنسحاب 
  ل لهجوم عىل "القنصلية األم�كية" يف أربيمحادثات إحياء االتفاق النووي يف حال ثبت ضلوع إيران با

  ش�ل العراق.

بدوره، قال الرئيس العراقي برهم صالح عن هجوم أربيل إنه جر�ة إرهابية مدانة وتأيت يف إطار عرقلة 
  تشكيل حكومة مقتدرة. 

أربيل مد�  أن املوقع الذي استهدفه الحرس الثوري يف    هذا وأكد مجلس وزراء إقليم كردستان العراق 
  وليس قاعدة إرسائيلية.

ساحة   العراقية  األرايض  استع�ل  ينبغي  ال  إنه  الصدر  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  قال  جانبه،  من 
  للرصاعات السياسية وعىل الجهات املختصة رفع مذكرة احتجاج لألمم املتحدة والسف� اإليرا� فوراً 

الق ندين  إننا  العراقية  الخارجية  وقالت  املواطن� يف محافظة  هذا  الذي طاَل مساكن  الصاروخّي  صَف 
صارخ للسيادِة العراقيَّة، وترهيٍب لآلمن� ويتسبّب    انتهاكأربيل بإقليم كردستان العراق، لِ� يحملُه من 

  يف اإلقليم وعموم العراق، يف مرحلٍة بالغة األهميّة.  واالستقراربزعزعِة األمِن 

العراقية:   الخارجية  يَُعدُّ  وتابعت  االعتداء  العراق    استهدافاهذا  ويتطلّب موقفاً    واستقرارألمِن  شعبه، 
  موحداً ملواجهته، عرب الوقوِف بحزٍم ضدَّ أّي فعل يهدُف إىل إشاعة الُفوىض. 

يف السياق، أفاد مصدر مطلع لوكالة أنباء "تسنيم" اإليرانية بأنه تم قصف املقر اإلرسائييل يف أربيل بعرشة  
  وانطلقت هذه الصواريخ من املنطقة الش�لية الغربية يف إيران. 110من طراز فاتح صواريخ 

ومل تتأخر الخارجية العراقية باستدعاء السف� اإليرا� باليوم ذاته وتسليمه مذكرة احتجاج والتعب� عن  
  العراق الواضح بهذا األمر، وفقا للمتحدث باسمها.موقف 

 

جية العراقية إننا نجدد إدانتنا لالنتهاك السافر الذي طال سيادة وأرايض  ك� قال املتحدث باسم الخار 
وستلقّي   الجوار  ُحسن  ملبادئ  خرٍق  عاِمل  تكون سوى  لن  كهذه  مواقَف  أنَّ  مؤكدا  العراق،  ُجمهوريَّة 

  بظاللها عىل مشهد املنطقِة لتزيده تعقيداً.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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ن طهران تحرتم سيادة العراق وشعبه وحكومته  من جانبه، رد السف� اإليرا� يف العراق، إيرج مسجدي إ 
ومل يكن الهجوم الصاروخي األخ� عىل أربيل رد فعل ضد سيادة العراق بل رد فعل ضد الصهاينة وقاعدة  

  املوساد للتجسس.

وتابع مسجدي: أقاموا قاعدة لإلرسائيلي� يف إقليم كردستان ومن هناك عملوا ضد أمن ايران. ال �كن 
غاىض عن ح�ية أمنها، لقد حذرنا مسؤويل اإلقليم عدة مرات، لكن لألسف هذه القاعدة  إليران أن تت

  ترصفت ضد أمننا. 

مارس/آذار عن استشهاد جندي� إيراني� إثر القصف    ٩يُذكَُر أنه كان قد أعلن الحرس الثوري اإليرا� يوم  
 اإلرسائييل قرب العاصمة السورية دمشق.

 اإليرا� "العدو اإلرسائييل بدفع مثن هذه الجر�ة".وتوعد حينها الحرس الثوري 

ك� أكد املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده أنه "م� ال شك فيه أن الكيان الصهيو� 
 سيدفع مثن الوقاحة التي ارتكبها يف دمشق". 

حد األهداف الرئيسية  وأضاف خطيب زاده "إن الرد عىل الجرائم اإلنسانية لنظام الفصل العنرصي تعد أ 
 ملحور املقاومة يف املنطقة". 

ومن جانبها، كانت قد أعلنت قناة "كان" اإلرسائيلية إن "الجيش اإلرسائييل يعاود رفع حالة التأهب يف  
صفوف قواته يف املنطقة الش�لية تأهبًا لرد إيرا� بعد هجوم منسوب إلرسائيل يف سوريا أسفر عن مقتل  

 ضابط� إيراني�".

 

 

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

 طهران توقع عقود لتطویر حقول الغاز والنفط

أكد وزير النفط اإليرا� جواد أوجي أن وزارة النفط  

لن تنتظر اتفاقية فيينا وستقوم بتنفيذ مشاريع نفط  

 وغاز مهمة مبساعدة موارد داخلية. 

وأضاف إنه خالل األشهر الستة املاضية، تم توقيع  

بقيمة   محلية  مليا  4.5عقود  رشكات  مع  دوالر  ر 

 الرابط وأجنبية لتطوير حقول الغاز والنفط.

 کم تبلغ عوائد إیران؟ 

من العام    11كشف وزير االقتصاد واملالية اإليرا� إحسان خاندوزي عن عوائد إيران خالل االشهر الـ  

تريليون تومان من ضمنها أقل من    714) أنها بلغت  2021آذار/مارس    21الجاري (العام اإليرا� بدأ يف  

 الرابط تريليون عوائد نفطية.  100

  يف املئة 4.1البنك املرکزي اإلیراني: االقتصاد یشهد نموًا بنسبه 

املركزي  والبنك  اإلحصاء،  مركز  من  كل  نرش 

يف   اإليرا�  االقتصاد  حالة  عن  تقريرًا  اإليراني�، 

(بدأ   1400التسعة األوىل من العام اإليرا�  األشهر  

)، حيث عقدا مقارنة مع  2021آذار/ مارس    21يف  

الفرتة نفسها من العام السابق، قبل أن يظهر أن  

  اقتصاد البالد قد شهد �ًوا خالل هذا العام.

سعة األوىل من  ، ارتفع الناتج املحيل اإلج�يل للبالد مع النفط وبدونه يف األشهر التالتقاريرو بحسب  

  3.4و    4.1مقارنة بالفرتة نفسها من العام املايض بنسبة    2016) باألسعار الثابتة يف عام  1400هذا العام (

ارتفع الناتج املحلی مقارنة بالفرتة نفسها    2011فی عام    الثابتة  لألسعار  بالنسبةيف املئة عىل التوايل، و  

  .التوايللی فی املئة ع  3.8و  5.1من العام املايض بنسبة 

بالسعر   الناتج املحيل اإلج�يل  الحسابات لديه قدرت أن �و  البنك املركزي االیرانی، أن دائرة  وکشف 

ألف مليار ريال    3510.2بلغ    1400) يف الربع الثالث من عام  2016األسايس (واألسعار الثابتة يف عام  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3848071-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001223000169/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-FATF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7
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باملائة، ك� بلغ النمو    5.7ر �ًوا بنسبة  ، يظه1399من عام    القرتةمع نفس    وقياساريال)،    262000=  1$(

  يف املائة. 5.8 املذكورةاالقتصادي بدون النفط خالل الفرتة  

و فی هذا السیاق، أعلن مركز اإلحصاء اإليرا� أن الناتج املحيل اإلج�يل يف األشهر التسعة األوىل من  

الف مليار تومان   472مان مع النفط و  الف مليار تو   549بلغ    2011باألسعار الثابتة فی عام    1400العام  

الف مليار    523بدون النفط، بين� كان هذا الرقم يف نفس الفرتة من العام املايض مع احتساب النفط  

  الف مليار تومان. 454تومان وبدون النفط 

نتيجة    2016ام  جاء �و أداء الناتج املحيل اإلج�يل يف الربع الثالث من العام الجاري باألسعار الثابتة يف ع

والتي  “النفط”،  و  واملناجم”  “الصناعات  و  “الخدمات”  املضافة يف مجموعات  للقيمة  اإليجايب  النمو 

باملئة عىل التوايل مقارنة بنفس الفرتة من العام املايض. ومع ذلك ،    5.4و    3.8و    8.1شهدت �وا بنسبه  

يف املائة يف األداء مقارنة    2.5نخفاًضا بنسبة  يف الربع الثالث من هذا العام ، واجهت مجموعة “الزراعة” ا

  من العام املايض.  القرتةبنفس 

الثابتة لعام   الناتج املحيل اإلج�يل للدولة، باألسعار  يف    2016بناًء عىل هذا، بشكل إج�يل ، بلغ أداء 

ریال بدونه،    ملیار   10088.7ریال مع النفط و    مليار  11041.4، نحو    1400األشهر التسعة األوىل من عام  

  يف املئة عىل التوايل. 3.4و  4.1مقارنة بنفس الفرتة من العام املايض و التى شهدت �وا بنسبه 

٪ يف األشهر التسعة األوىل من  6.5و ذکرت التقاریر، ان �و القيمة املضافة ملجموعة “الخدمات” بنسبة 

الفرعي القطاعات  يف  التطورات  إىل  رئييس  بشكل  يعود  العام  و هذا  واالتصاالت”  “املعلومات  مثل  ة 

املعدات  إصالح  و  التجزئة  و  بالجملة  “البيع  و  والتخزين”  “النقل  و  االجت�عية”  والرعاية  “الصحة 

“املعلومات   لقسم  يكون  بحيث  االجت�عي”  والض�ن  والدفاع  العامة  “اإلدارة  ايضا  و  للمحرکات” 

باملائة    0.5املذكورة أعاله كل واحدة تساوي    نقطة مئوية واملجموعات األخرى  0.6واالتصاالت” نسبة  

  من �و الناتج املحيل. 

، تراجعت أنشطة 2011و وفًقا للتقارير، يف األشهر التسعة األوىل من هذا العام باألسعار الثابتة فی عام  

بنسبة   الزراعية  بنسبة    3.9املجموعة  املناجم  و  الصناعة  مجموعة  ذلك:    7.1و �ت  يف  (مبا  املائة  يف 

  5.1، والطاقة 3.4، والصناعة بنسبة  -2.5، و املناجم األخرى   13.4استخراج النفط الخام و الغاز بنسبة 

  . 1399مقارنة باألشهر التسعة األوىل من عام    املئةفی    5.1)، ومجموعة الخدمات بنسبة  6.8و البناء  

 الرابط
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 العددمقال 

  االتفاق النووي یترنح یلع أنغام األزمة األوکرانیة

 الكاتب: محمود البازي 

مل تخيّم ظالل األزمة األوكرانية عىل تغطية وسائل  
اإلعالم العربية والعاملية فحسب، بل انسحبت هذه  
اإليرانية.   اإلعالم  ووسائل  الصحف  عىل  الظالل 

اإليرانية   الصحف  عناوين  اليوم  أتصفح  الصادرة 
ألكتشف عمق االنقسام الحاصل ب� اإليراني� حول  
األزمة األوكرانية ب� من يصفها بالغزو الرويس وب�  
الناتو   مواجهة  يف  حتمية  كحالة  إليها  ينظر  من 

  املعتدي.

يف الزوايا الجانبية تتطرق هذه الصحف ملوضوع مفاوضات فيينا، وتأيت هذه التغطية نتيجة عودة كب�  
أيام يف طهران،  ا أربعة  فيينا بعد قضاء نحو  الحايل إىل  باقري كني، مطلع األسبوع  ملفاوض� اإليراني� 

املستويات   كافة  وعىل  االجت�عات  من  العديد  “كني”  أجرى  املفاوضات.  من  الثامنة  الجولة  ملواصلة 
لف األبواب املغلقة يف  للحصول عىل تفويض سيايس إلقرار اتفاق يف فيينا. وعىل ما يبدو فإن الجلسات خ

الربملان اإليرا� واملجلس األعىل لألمن القومي، تتفق في� بينها عىل الخطوط العريضة لحجم التنازالت  
  واملطالبات اإليرانية للوصول إىل اتفاق.

بعيداً عن مصادر املعرفة والرأي التقليدية (صحف وتلفزيون) يشهد الشارع اإليرا� نقاشاً حاداً حول  
لية املفاوضات وجدواها يف هذا التوقيت بالذات. فعىل تطبيق “كالب هاوس” الذي يحظى مبتابعة  فاع

جيدة يف أوساط النخب اإليرانية، يحتد النقاش حول فاعلية املفاوضات وأثرها عىل حياة املواطن العادي.  
مع الغرب وب�    بين� تحولت منصة تويرت لساحة تجاذب واستقطاب غ� مسبوقة ب� من يؤيد االتفاق

  من يرفضه.

 2022القارئ املتمعن يف املواقف املختلفة سيجد بأن نوع معارضة االتفاق مع الواليات املتحدة يف العام  
وما قبلها كان خالف أجنحة    2015وما قبلها. الخالف يف    2015تختلف جذرياً ع� كانت عليه يف العام  

 2022تفاق وب� األصولي� املخالف� لالتفاق. أما الخالف يف  ب� اإلصالحي� واملعتدل� أصحاب مرشوع اال 
فهو داخل املعرس األصويل املسيطر عىل مفاصل الحكم. حيث يؤكد املخالفون من األصولي� عىل أنهم ال  
يعارضون املفاوضات (حتى املبارشة منها) أبداً ولكنهم يرون بأنها غ� مجدية يف الوقت الحايل. ويسوق  

  م املرتبطة بالواقعية السياسية كالتايل:هؤالء حججه

• أوال: ال ترغب الواليات املتحدة التخيل عن عدائها لألمة اإليرانية فهي متارس ضغوطاً اقتصادية منذ 
أربع� عاماً ضد الشعب اإليرا�. ك� ال �كن الوثوق بحسن نية الواليات املتحدة تجاه إيران، نظراً إلن 
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ألزمة اإلنسانية التي خلفتها جائحة كورونا، بين� كانت إيران يف أمس الحاجة ألصولها  أم�كا مل تتفاعل مع ا
املجمدة يف الخارج لتأم� الدواء واملعدات الطبية. ويعزز هؤالء من موقفهم باالستناد إىل نظرية “رصاع  

ة التي نشاهدها  الحضارات” لهينتنغتون ويدللون عىل اإلحساس بالتفوق الحضاري من خالل األمثلة الحيّ 
(امللونون   وهم  املتحرضون)  (البيض  نحن  إىل  العامل  تقسيم  ب�  األوكرانية  األزمة  تغطية  خالل  يومياً 

  املتخلفون).

• ثانياً: يستند اإليرانيون إىل ذاكرتهم التاريخية، ويجرون مقارنة ب� السلوك السيايس لباراك أوباما (عرّاب  
بأّن  ) وب�  2015االتفاق النووي لعام   الحالية. يؤكد املخالفون  سلوك إدارة ترامب وب� سلوك اإلدارة 

اإلدارات   فكل  وماهيتها.  اإليرانية  باألمة  تعلقه  بقدر  النووي  باملرشوع  يتعلق  ال  إيران  مع  الخالف 
فاقدة لعنارص   إيران إىل دولة “هجينة”  بينها عىل رضورة تحويل  الد�قراطية والجمهورية تتفق في� 

خالف في� بينهم هو حول الطريقة، فأوباما وبايدن ينظران إىل االتفاق النووي كخطوة أوىل نحو  القوة. ال
تهج� إيران ونزع عنارص قوتها الردعية بين� يعتمد ترامب عىل سياسة الضغط بالحد األقىص إلجبار  

  الشارع عىل اسقاط النظام. 

ات العقوبات املفروضة عىل كل من إيران (التي  • ثالثاً: تقارن مجموعة من النخب اإليرانية ب� مستوي
ال متلك سالحاً نوويا) وب� كوريا الش�لية النووية. تقبع طهران عىل رأس هرم العقوبات األم�كية بواقع  

عقوبة اقتصادية.    414نوع من أنواع العقوبات بين� تقبع كوريا الش�لية يف املركز الرابع بواقع    1800
ن امتالك سالح نووي أو حتى الوصول إىل العتبة النووية يُحصن إيران من الحصار ويتم التأكيد عىل أ 

  االقتصادي.

• رابعاً: لقد جاءت األزمة األوكرانية كمعزز لرأي هذا الفريق فهم يش�ون إىل تخيل أوكرانيا عن األسلحة  
بأّن السالح النووي كان قوة النووية التي خلّفها االتحاد السوفيتي يف أوكرانيا بعد انهياره. فهم يرون  

رادعة متنع روسيا من التفك� يف غزو أوكرانيا. ولكن الواليات املتحدة (الرشيك غ� املوثوق) أجرب أوكرانيا  
عىل التخيل عن سالحها النووي وقدم لها ض�نات بعدم التعرض لها. وعندما هاجمت روسيا أوكرانيا  

ما يحدث. سعيد جلييل عضو املجلس األعىل لألمن القومي   وقفت الواليات املتحدة موقف املتفرج عىل
واملعارض الدائم لالتفاق النووي يقول يف تغريدة عقب اجت�ع املجلس األعىل لألمن القومي مع باقري 
كني: “ال يجب علينا الدفع مقابل اكتساب الخربة؛ اليوم، يعرتف أكرث الناس تفاؤالً يف الواليات املتحدة  

 ن املمكن الوثوق بهم”. بأنه مل يعد م

) عقوبات جانبية تطال  2) عقوبات مؤثرة عىل قطاع النفط  1• خامساً: يقسم هؤالء العقوبات إىل نوع�:  
بعض األفراد والرشكات الخاصة. يقول األصوليون املعارضون لالتفاق، بأن العقوبات املؤثرة قد تم تجاوزها 

العقوبات. وتتضمن عملي ة االلتفاف هذه: نقل النفط من سفينة إىل سفينة،  من خالل االلتفاف عىل 
وإطفاء رادارات ناقالت النفط يف املياه الدولية، ورفع مستوى تصدير النفط إىل الص�…إلخ. وبحسب  

  مليون برميل نفط. 1.5األخبار التي ترد من مصادر غ� رسمية فإن إيران تصدر يومياً ما يقارب 
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الف� لالتفاق مع الواليات املتحدة يف فيينا منطقية، لكنها ال تجيب عىل  يف اإلطار العام، تبدو حجج املخ
بعد   ماذا  هي  النقاط  هذه  أهم  ولعل  املفاوضات.  طاولة  ترك  عىل  سترتتب  التي  الجوهرية  النقاط 

  االنسحاب من فيينا؟ 

بالرضورة عودة ستة  إن االنسحاب من فيينا يعني عودة امللف اإليرا� إىل قبة مجلس األمن وهو يعني  
الستة تندرج ضمن   القرارات  أن هذه  السابع. والجدير ذكره هنا،  الفصل  قرارات ملجلس األمن تحت 

) التي ال تتضمن الخيارات العسكرية، لكن يف الوقت ذاته ال �كن التغافل عن أن هذه القرارات  40املادة (
ا يف ذلك املعسكر الرشقي املتمثل بالص� تعني التزام كل األطراف بالعقوبات املفروضة عىل طهران مب

وروسيا. األمر الذي سيفاقم من معاناة االقتصاد اإليرا�، ال سي� يف ظل تأثره الواضح بالعقوبات الجانبية  
(التي يصفها بعض األصوليون بأنها غ� فّعالة). حيث تفرض الواليات املتحدة هذه العقوبات تحت عنوان  

)، وتندرج كث� من الشخصيات اإليرانية  SDN� خصيصا واألشخاص املحظورين” (“قامئة الرعايا املعين
تحت هذا العنوان من العقوبات. وهذه الشخصيات بدورها متتلك تأث�ًا عىل اقتصاد البالد، وذلك بسب 
الدور الذي تلعبه سواًء عىل صعيد الحقيقي منه أو املوازي. وم� يدلل عىل أهمية إخراج هؤالء من  

ة العقوبات هو إرصار الفريق اإليرا� املفاوض عىل رفع العديد من هذه االس�ء من قامئة العقوبات  قامئ
  األم�كية. 

إىل جانب ما سبق، وعىل ضوء األزمة التي نشبت ب� روسيا والغرب، ال يُستبعد أن يؤدي االنسحاب من 
  وموسكو.ة تفاوض ب� واشنطن فيينا إىل جعل امللف النووي اإليرا� ورق

ختاماً، هناك تيار واسع يف إيران يرغب يف التوصل إىل اتفاق ولكنه يربط التوصل إىل اتفاق بتحقيق الحد  
األد� من املقومات الالزمة للنجاح. تتمثل هذه املقومات بض�نة حقيقية بعدم االنسحاب مرة أخرى  

قادة اإليراني� (الرئيس اإليرا�، وزير  والتأكد من رفع العقوبات بشكل فّعال. الترصيحات الصادرة من ال
الخارجية، رئيس الربملان، كب� املفاوض�، األم� العام للمجلس األعىل لألمن القومي) كلها ترسل رسائل 
إيجابية إلمكانية التوصل إىل اتفاق قريب، ولكن هذه الترصيحات تتحفظ عىل الخطوط الحمراء. أما عن 

طاو  من  إيران  انسحاب  تحديد إمكانية  يف  تاريخية  نقطة  أمام  ستقف  أنها  يعني  فهو  املفاوضات  لة 
الخيارات املطروحة: فهي، إما ستتجه نحو صناعة القنبلة النووية أو نحو مزيد من التخصيب للوصول  

 الرابط إىل العتبة النووية، وهذا يعني تصعيد غ� مسبوق مع الواليات املتحدة ال �كن التنبؤ بعواقبه. 
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