
 

                                 

 اإليراني المرصد 

 
 February 2022 28 ||العدد الثاني  || الداخلیة والخارجیة  اإلیرانيتقریر نصف شهري || یرصد تطورات الشأن 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فی هذا العدد: 

   النووي   البرملان یطالب بالتأکد من التزام الغرب قبل العودة لالتفاق  
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 االفتتاحیة 

يوم   كني  باقري  فيينا عيل  اإليراني� يف  املفاوض�  كب�  تغريدة  اعتبار  افتتاحية    ١٦�كن  شباط/فرباير 

املشهد اإليرا� خالل النصف الثا� من هذا الشهر، حيث قال باقري يف تغريدة عىل موقع تويرت "إننا 

الشعب اإليرا� بإلغاء العقوبات ورفع   قريبون من االتفاق النووي أكرث من أي وقت مىض"، وأشعل آمال

 الحصار عاجال، ك� تصاعدت التحليالت والترصيحات يف هذا الشأن. 

لكن رسعان ما كشفت مصادر إيرانية رسمية عن خالفات رئيسية يف املفاوضات ب� الطرف� مل تَُحّل بعد،  

االتفاق ك� انسحب الرئيس    حيث أن طهران تطالب وبإرصار ض�نات لعدم انسحاب أم�كا مرة أخرى من

السابق دونالد ترامب. وتريد كذلك عقوبة ملن ينسحب من االتفاق أو ال يلتزم مبفاده. هذا بين� واشنطن  

متتنع عن منح أي ض�ن يف هذا الصدد، إ�ا تقول ال يوجد ض�ن الستمرار الحكومة األم�كية املقبلة  

 ية باالتفاق النووي الذي من يُنتظر إبرامه.  باالتفاق وتضع رشوطا اللتزام الحكومة الحال

وليست    -رئييس مدركة أن إيران قوة إقليمية    إبراهيمإقليمياً، من الواضح جدا أن حكومة الرئيس اإليرا�  

وتريد ارتكاز عالقاتها عىل املنطقة والج�ان، رمبا عىل عكس الرئيس السابق حسن روحا� املتهم    - عاملية  

 لرتكيز عىل الغرب. عىل هذا، شهدنا زيارات قطرية وع�نية مهمة يف هذين األسبوع�. بإه�ل املنطقة وا

األوكرانية يف هذا التوقيت    -ال شك بأنه ال �كن العدول عن موقف بلدان العامل من األحداث الروسية  

وية واآلن  أهم ملف عاملي أي املفاوضات النو   -رمبا    - الحساس، ال سي� موقف إيران التي كانت متتلك  

 األوكرانية.   -أي الحرب الروسية   ،أصبح هناك ملف أهم من ذلك

حتى اآلن، یبدو أن إیران ال ترید خسارة حلیفتھا الكبرى روسیا وال ترید كذلك قطع االرتباط الحدیث الوالدة  
الرئیس اإلیراني ووزیر خارجیتھ والسفیر في موسكو أن طھران  الغرب. اتضح من خالل تصریحات  مع 
اعتمدت الخطاب الدبلوماسي جدا، وتتجنب بحذر الموقف الصریح. فھي تأمل بأن تربح الفیتو الروسي قبالة  
دعمھا لموسكو في ھذه الحرب، وفي الوقت ذاتھ، ال ترید خسارة االتفاق مع الغرب وفتح صفحة جدیدة من 

 العالقات االقتصادیة مع الغرب بعد رفع العقوبات. 

 ي":  مصادر "املرصد اإلیران

، موقع وزارة الخارجية، وموقع رئاسة الجمهوريةأعداد "املرصد اإليرا�" مصادر إيرانية رسمية مثل    تحريرنعتمد يف  

" نيوز  نوروكذلك وكاالت أنباء شبه رسمية مقربة من منظ�ت حكومية مثل وكالة "" الرسمية  إيرناووكالة "

اإليرا� القومي  األمن  مجلس  من  منصات   املقرب  وباقي  "تويرت"  عىل  اإليراني�  السياسي�  وحسابات 

االجت�عي اإليالتواصل  الوكاالت  إىل  إضافة  هذا   ، " مثل  البالد  يف  املعتربة  و"تسنيمرانية  و"مهر"  " فارس" 

"  كيهاننعتمد الصحف اإليرانية املهمة مثل صحيفة "إذا أردنا اعت�د الصحف ف"، و نالينو آ   خرب " و"ناسإيو"
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العليا، وصحيفة " القيادة  املقربة من  بلدية طهران، وصحيفة  همشهرياألصولية  الصادرة عن  " األصولية 

" األصولية املقربة من رئيس الربملان اإليرا�  صبح نو" األصولية املقربة من الحرس الثوري، وصحيفة "خراسان"

، وأيضا "آفتاب يزدو"  "آرمان ميل"  " ورشق" و"اعت�دمحمد باقر قاليباف، وكذلك أهم الصحف اإلصالحية مثل "

 " التخصصية. دنياي اقتصادعىل الصعيد االقتصادي نعتمد صحيفة "

" املتخصص بالشؤون اإليرانية، هذا باإلضافة إىل مواقع ووكاالت عاملية  جاده إيرانخارجياً، نعتمد موقع "

 . "فاينشال تا�ز" و "فورين بولييس"" و املونيتورو " "أكسيوس" " وبلومب�غمثل "

 امللف النووي اإلیراني 

 واشنطن لم تقدم ضمانات وطهران قلقة 

الخارجية اإليرا� حس�     م� عبداللهيان أ قال وزير 

"فايننشا صحيفة  مع  حوار  الطرف    تا�ز"  ليف  إن 

اآلخر يف املفاوضات يفتقر إىل املبادرة الجادة حتى  

األطراف   كانت  إذا  ما  يف  األحيان  بعض  نشك  بتنا 

الغربية تبحث حًقا عن اتفاق. أو عن رفع العقوبات  

النووي وقرار    االتفاقاملفروضة عىل إيران مبوجب  

رقم   األمن  أن2231مجلس  أم  إليران.  ،  السلمي  النووي  الربنامج  وهو  فقط  واحًدا  اهت�ًما   لديهم 

ن الطرف اآلخر يريد فقط معالجة مخاوفه وقد أخربناهم مراراً أنه إذا كنتم تريدون  أ وأضاف عبداللهيان  

بشأن   مخاوفنا  معالجة  أيًضا  عليكم  فيجب  السلمي  النووي  إيران  برنامج  بشأن  مخاوفكم  معالجة 

 ان من املقرر رفعها وفق االتفاق النووي.  العقوبات التي ك

وأفاد بأنه تم إحراز تقدم يف املفاوضات الجارية، ولكن مل يتم تحقيق كل ما تحتاج إىل تحقيقه إيران يف  

 إطار االتفاق النووي. 

وتابع عبداللهيان: الجزء املتعلق بالتزامات الجانب اإليرا� واضح مثل القاعدة الحسابية، وهو ما يتع�  

علينا القيام به وكيف سيتم التحقق منها، وهو ما سيتم بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لذلك ال  

�كن للطرف اآلخر أن يقلق ولكن نحن قلقون بشأن الض�ن، فال يزال الجانب األم�يك ال يقدم لنا ض�نة  

اإلدارة    ه ال �كننا تقديم تعهد بأنقوية، حتى أنه يف انتهاك للقانون الدويل، يعلن السيد روبرت مايل أن

القادمة للواليات املتحدة ستفي بااللتزامات التي نلتزم نحن بالوفاء بها، وهذا مخالف للقانون الدويل، 

 وللحقوق البديهية املنصوص عليها يف القوان� الدولية املعروفة. 

https://almarsad.co.uk/
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https://jadehiran.com/
https://www.bloomberg.com/middleeast
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سنعقد معكم اتفاقية صالحة حتى    وأكد أن إيران لن تقبل عىل اإلطالق أن يقول الجانب األم�يك إننا

نه حتى بالنسبة لصالحيتها حتى نهاية هذه الحكومة،  إ نهاية الحكومة الحالية، إضافة إىل أنهم يقولون  

 الرابط هناك عدد من الرشوط والهوامش والقيود. 

 ال محادثات مع الغرب خارج االتفاق النووي  

إن الواليات املتحدة وأوروبا فشلتا يف اختبار    قال أم� املجلس األعىل لألمن القومي اإليرا� عيل شمخا�

تنفيذ تعهداته� يف إطار االتفاق النووي. وأضاف شمخا� أن االتفاق النووي بالنسبة إليران يف املجال  

االقتصادي ورفع العقوبات تحول إىل طلقة فارغة. وأكد أنه لن تكون هناك اي محادثات خارج االتفاق  

 الرابط  ة للعهد وأوروبا املتقاعسة عن العمل".النووي مع "أم�كا الناكث 

 کرون یتحدث عن التقدم  ارئیسي یؤکد یلع الضمانات وم

محادثة   خالل  رئييس  إبراهيم  اإليرا�  الرئيس  أكد 

فرنيس إ�انويل ماكرون عىل أن هاتفية مع نظ�ه ال

أي اتفاق يف فيينا يجب أن يتضمن رفع العقوبات 

واملطالبات  القضايا  وإغالق  معترب  ض�ن  وتقديم 

 السياسية. 

تقدم جيد يف  إحراز  تم  "لقد  قال ماكرون  وبدوره 

محادثات فيينا، ونأمل أن تصل املحادثات إىل نتيجة  

 الرابط يف أقرب وقت ممكن".

 

 خط النهایة قریب، لکن ال یوحد ضمان لعبوره  

قال كب� املفاوض� اإليراني� يف فيينا عيل باقري كني 

أنه ال   إال  النهاية  اقرتابنا من خط  النظر عن  بغض 

يوحد ض�ن لعبوره. وأضاف باقري كني إن اتخاذ  

أقوى   وثبات  اليقظة  يتطلب  النهائية  الخطوة 

بداع. وأكد  للخطوات و نهجا متوازنا ومزيدا من اإل 

أن   الغربية  األطراف  عىل  يجب  املهمة  إلنهاء  أنه 

 الرابط  تتخذ قرارات معينة.
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 أحداث أوکرانیا لن تؤثر یلع فیینا   :طهران

بالربملان   القومي  األمن  لجنة  باسم  املتحدث  قال 

مشكيني زاده  عباس  محمود  هناك    اإليرا�  إن 

والواليات   إيران  ب�  اتفاق  إلبرام  كب�  احت�ل 

املتحدة واألحداث األخ�ة يف أوكرانيا لن تؤثر عىل  

محادثات فيينا. وكشف مشكيني أن حسب التقارير  

للوصول   الرشوط  توفرت  فقد  فيينا،  من  الواردة 

التفاق جيد وقد تم إحراز تقدم يف املفاوضات لكن 

 الرابط  نب اآلخر.النتيجة تعتمد عىل الجا

 املحور السیاسي

 السیاسة الداخلیة 

 البرملان یطالب بالتأکد من التزام الغرب قبل العودة لالتفاق 

اإليرا� محسن    قال عضو الهيئة الرئاسية يف الربملان

نائباً يف الربملان وجهوا بياناً  250دهنوي إّن اكرث من 

 رئييس بشأن املحادثات النووية.   إبراهيمللرئيس 

“رفع  مسألة  أّن  رسالتهم  يف  اعتربوا  النواب 

فيينا   يف  اإليرا�  الشعب  عن  الجائرة  العقوبات 

الحكومة   مطالب�  حرجة”،  نقطة  إىل  وصلت 

 دة وهي:  بااللتفات لنقاط عدي

املاضية بأي التزام،    أوالً، عدم وفاء الواليات املتحدة األم�كية والدول األوروبية عىل مدى السنوات الث��

وعدم توف� أي وسيلة لإلرضار بالشعب اإليرا�. عىل سبيل املثال ذكّر النواب بحظر تصدير األدوية إىل  

الخطوط الحمر ملصالح  إيران، مطالب� بعدم تقديم أي تعهد من دون أخذ ض� نات واقعية ومراعاة 

 الشعب اإليرا�.  

 ثانياً، الحصول عىل ض�نات من واشنطن والعواصم األوروبية بعدم الخروج مجدداً من أي اتفاق جديد. 

 ثالثاً، تعهد الواليات املتحدة والدول األخرى املوقعة عىل االتفاق بعدم استخدام آلية الزناد.  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.khabaronline.ir/news/1607313/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF
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 .  U-Turnقوى الغربية برفع العقوبات عن إيران، وال سيّ� تلك املس�ة بآيسا، كاتسا ورابعاً، تعهد ال

خامساً، رأى النواب أنه يف الجانب التنفيذي يجب أن تفي إيران بالتزاماتها بعد تأكدها من وفاء األطراف  

 األخرى مبا التزمت به.  

العمل االسرتاتيجي للربملان اإليرا�، فإّن الحكومة اإليرانية ملزمة    نسادساً، وفقاً لل�دة السابعة من قانو 

بإبالغ املجلس بالوفاء بالتزامات الغرب يف رفع العقوبات، وخاصة العقوبات النفطية واملرصفية، وعودة  

ها، �كن إليران يأموال إيران من صادرات النفط عرب البنوك من دون أي مشاكل، وإذا وافق الربملان عل

 الرابط  اتخاذ خطوات لتقليص التزاماتها النووية.

 السیاسة الخارجیة

 يف أول زیارة خلیجیة.. الرئیس اإلیراني: نرید تطویر عالقاتنا مع دول املنطقة

 

اإليرا�   الرئيس  استهل  فيينا،  يف  النووية  املفاوضات  الحاصل يف  التقدم  وقع  أوىل    إبراهيمعىل  رئييس 

زياراته الخليجية يف الدوحة، حيث استقبله أم� دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثا� وسط مراسم  

 رسمية.  

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/84656457/%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DB%B6-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82
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يًا مشرتكًا، أعلن فيه أم� دولة قطر وعقب لقاء ثنايئ جمع رئييس بالشيخ متيم، أقام الطرفان مؤمترًا صحاف

القضايا  بحث  تم  أنه  مضيفاً  وطهران،  الدوحة  ب�  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  من  عدد  توقيع  عن 

 اإلقليمية والدولية التي تهم قطر وإيران وعىل رأسها أمن واستقرار املنطقة.  

الخال  لحل  األمثل  السبيل  “هو  الحوار  أن  عىل  القطري  األم�  مبديًا  وأكد  التحديات”،  ومواجهة  فات 

 استعداد بالده لتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إىل اتفاق ينهي الخالف ويضمن أمن واستقرار املنطقة.  

وقال أم� قطر: نتابع بكل اهت�م س� مفاوضات فيينا بشأن االتفاق النووي، ملا لهذا املوضوع من تأث�  

 عىل أمن واستقرار املنطقة. 

أنه اطّلع من الرئيس اإليرا� عىل ما وصلت إليه املفاوضات، معربًا عن أمله يف أن يتم التوصل  وأوضح  

 قريبًا التفاق يريض كل األطراف ويضمن حق الدول يف االستخدام السلمي للطاقة النووية.  

 ستقام يف قطر.  وهنأ أم� قطر اإليراني� لتأهلهم لكأس العامل ودعا الرئيس اإليرا� لحضور البطولة التي  

بدوره، اعترب الرئيس اإليرا� أن هذه الزيارة “تفتح صفحة جديدة يف العالقات ب� قطر وإيران”، مضيفاً  

أن بالده تسعى لتوسيع إطار التعاون والعالقات مع دول الخليج، “حيث �كن لدول اإلقليم أن تتعاون  

 من خالل الحوار وإدارة األزمات”.  

 إنه اتفق مع األم� القطري عىل انتهاز الفرص التي �تلكها البلدين لتوسيع نطاق  وقال الرئيس اإليرا�

 العالقات، مضيفاً: تم تبادل وجهات النظر بالنسبة ملكافحة اإلرهاب والوضع يف أفغانستان. 

لدول  ونقلت صفحة الرئيس اإليرا� عرب تويرت كالًما عن رئييس تعقيبًا عىل الزيارة: إيران أثبتت أخوتها  

الضغوط   ومحاربة  التكف�ي  اإلرهاب  ضد  معاركها  يف  فائزة  هي  واليوم  الصعبة،  األوقات  يف  املنطقة 

 األم�كية القصوى، والتطورات يف املنطقة أظهرت بوضوح أن املقاومة وحدها هي التي تعطي نتائج.  

مر ليوم�، برفقة كل من  رئييس بدأ زيارة رسمية إىل قطر اليوم تست  إبراهيمويذكر أن الرئيس اإليرا�  

 وزير الخارجية والنفط والثقافة والسياحة ووزير الطرق وإع�ر املدن ورئيس مكتب رئاسة الجمهورية.  

وحرض الرئيس اإليرا� خالل زيارته للدوحة القمة السادسة للدول املصدرة للغاز والتقى مع اإليراني�  

 الرابط   املقيم� يف قطر.

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://jadehiran.com/archives/34624
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 عبداللهیان ءات الیمن وأفغانستان تتصدران محاور لقا

خالل   وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبداللهيان

لقائه بوزيرة خارجية السويد آن ليندي عىل هامش  

مؤمتر ميونيخ الدويل لألمن أعرب عن قلق بالده من 

أن متتد الحرب يف اليمن إىل املنطقة، وأكد عىل أنه  

الوفاء  الدويل  واملجتمع  املتحدة  األمم  عىل  يجب 

واملساعدة يف حل   الوضع  هذا  إلدارة  مبسؤولياتهم 

اف عبداللهيان: يعيش الشعب  األزمة اليمنية. وأض

اليمني يف حالة حرب وعدوان عسكري وحصار غ� 

الوضع. هذا  إلنهاء  الدويل  املجتمع  من  خاصة  عناية  يتطلب  الذي  األمر  طويلة  سنوات  منذ   إنسا� 

األفغان، ال   الالجئ�  املضيف ملالي� من  البلد  إيران بصفتها  إن  قال عبداللهيان  األفغا�  الصعيد  وعىل 

 يع وحدها أن تتحمل العبء الكامل لهذه األزمة. تستط

إيرانية يف املجتمع   ليندي إن عالقة األربع�ئة عام ب� طهران وستوكهومل ووجود نخبة  قالت  بدورها 

ن من أصول إيرانية تش� إىل وجود روابط قوية ب� البلدين. وأضافت: نعرب عن أملنا  يالسويدي ووزير

فود الرسمية والدبلوماسية ب� البلدين وعىل استعدادنا ملواصلة املساعدة  يف زيادة التبادل املنتظم للو 

 الرابط الحالية لتطعيم الالجئ� األفغان يف إيران.

 ه بوزیر خارجیة هولندا ئعبداللهیان خالل لقا 

شدد وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبداللهيان  

ه بوزير خارجية هولندا عىل موقف إيران ئخالل لقا

من رضورة رفع جميع العقوبات التي تتعارض مع  

االعتبار   بع�  األخذ  ورضورة  النووي  االتفاق 

 يف عملية التفاوض.  الخطوط الحمراء لبلدنا

الدويل   املجتمع  قيام  وأكد عبداللهيان عىل رضورة 

 مبسؤولياته في� يتعلق بالوضع يف أفغانستان وتقديم املساعدات اإلنسانية. 

يف السياق، اعترب الوضع يف اليمن ليس يف مصلحة دول املنطقة ومن الرضوري أن تتحمل جميع الدول  

اإلنسا�   الوضع  لحل  مسؤولية  والسعي  العسكري  العدوان  ووقف  الحرب  انتهاء  حتى  هناك  الكاريث 

 سيايس. 

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/1400113022816/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
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من جانبه، أعرب وزير خارجية هولندا عن أمله يف التوصل إىل اتفاق يف أقرب وقت ممكن لالنتقال إىل  

 الرابط   نشدد عىل استعداد هولندا لتوسيع العالقات الثنائية وتعزيز التعاون مع إيران.وقال:    .وضع جديد

 اح  طهران تندد بأعمال االحتالل يف الشیخ جرّ 

قال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب  

زاده إن بالده تندد مبا يقوم به النظام الصهيو� من  

أع�ل عنرصية يف إجبار سكان منطقة الشيخ جراح  

عن الفلسطيني�   وأعرب  منازلهم،  مغادرة  عىل 

الفلسطيني   الشعب  اإليرانية مع  الخارجية  تضامن 

باعتبارهم السكان األصلي� والحقيقي� لهذه األرض  

 القد�ة ومهد الديانات الس�وية، وفقا له. 

وشدد خطيب زاده عىل رضورة دعم الشعب الفلسطيني ووقف هدم منازلهم ومصادرة أراضيهم وندعو 

بالتزاماتهم القانونية واإلنسانية واتخاذ إجراءات يف هذا  املجتمع ال الوفاء  دويل واملنظ�ت الدولية إىل 

 الرابط  الصدد.

 یرانیة لإلفراج عن األصول املجمدة اإلحاوالت آخر تطورات امل 

عن   اإلفراج  يتم  مل  إذا  زاده  خطيب  أموالنا قال 

كوريا  مع  آخر  تعاونًا  نضع  فلن  سيول،  يف  املجمدة 

ما زلنا ال نرى  الجنوبية عىل جدول األع�ل. وتابع: 

أي إجراء عميل من كوريا الجنوبية في� يتعلق بديون  

سيول إليران، ونأسف ألن الحكومة الكورية ال تعترب  

 ذلك من مسؤوليتها. 

يدة جرت حول سداد الديون الربيطانية، وأن إيران قد يف السياق، كشف خطيب زاده عن محادثات جد

اتفقت عدة مرات مع الحكومة الربيطانية عىل هذه الديون. وأضاف خطيب زاده: ننتظر اليوم تنفيذ  

االتفاقات مع بريطانيا لكن الحكومة الربيطانية أظهرت أنه ال �كن الوثوق باتفاقهم. وأوضح أن الحكومة  

ال الديون إليران الربيطانية تهربت من  الربيطانية بشأن  قانون يف سداد ديونها إليران، فحكم املحكمة 

 صدر منذ فرتة طويلة، لكن لندن تقوم بسلسلة من املراوغات. 

وأكد خطيب زاده أن مسار مفاوضات سداد ديون الحكومة الربيطانية إليران مستقل عن مسار محادثات  

 الرابط  فيينا.

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/670838
https://mfa.gov.ir/portal/newsview/670847
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-57/477780-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C


      تابع منصات المرصد

  

 

9 | P a g e  

ي  ن ا ر ي إل ا د  ص ر م ل  ا
 February 2022 28 ||العدد الثاني

 البوسعیدي يف طهران، حامال رسالة السلطان 

أم�  حس�  اإليرا�  الخارجية  وزير  استقبل 

حمد  بن  بدر  الع��  الخارجية  وزير  عبداللهيان 

البوسعيدي يف طهران. وسلّم بدر البوسعيدي رسالة  

رئييس   إبراهيم  اإليرا�  الرئيس  إىل  ُع�ن  سلطان 

العالقات  وأجرى مباحثات مع نظ�ه اإليرا� ملناقشة  

اإلقليمية.  القضايا  حول  والتشاور   الثنائية 

وقال وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبداللهيان  

خالل مؤمتر صحفي مع نظ�ه الع�� بدر البوسعيدي وصلنا إىل مرحلة مهمة يف محادثات فيينا ولن  

رسلت إلينا رسائل عرب بغداد واستطرد قائال إن السعودية أ  نرتاجع أو نساوم عىل خطوطنا الحمراء أبدا.

 الرابط  وأعلنت استعدادها ملواصلة املحادثات. 

  

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/1400120403310/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85
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 قضیة العدد:

 األوکرانیة   -املوقف اإلیراني من الحرب الروسیة  

يرا� أم� عبداللهيان إن الناتو قال وزير الخارجية اإل

أوكرانيا   ب�  األزمة  بالتحريض إلشعال  قام  هو من 

قرب   الناتو  تحليق  من  قلقون  ونحن  وروسيا 

 حدودنا. 

إىل   تعود  أوكرانيا  أزمة  أن جذور  عبداللهيان  وأكد 

إىل   اللجوء  تعترب  ال  بالده  وأن  الناتو،  استفزازات 

 إلطالق النار والرتكيز عىل حل سيايس ود�قراطي. وشدد عىل رضورة إقرار وقف  الحرب حالً.

رئييس خالل اتصال هاتفي بالرئيس الرويس فالد�� بوت� إن توسع   إبراهيمهذا وقال الرئيس اإليرا�  

 الناتو رشقاً يعد منشئا للتوتر و يشكل تهديداً خط�اً الستقرار وأمن الدول املستقلة يف مختلف املناطق. 

قائال إن الوضع الحايل هو رد مرشوع عىل عقود من انتهاكات املعاهدات األمنية والجهود  وبدوره رد بوت�  

 الغربية لتقويض أمن روسيا.  

من جانبه أكد املتحدث باسم الحكومة اإليرانية عيل بهادري جهرمي أن املخاوف األمنية بشأن االتجاه  

 ول املستقلة التي تعارض الهيمنة األم�كية.  املتنامي واالستفزازي لتوسع الناتو رشقا مفهومة لجميع الد

رئييس خالل اجت�ع مجلس الوزراء بأن إيران تتفهم املخاوف    إبراهيميف السياق، رصح الرئيس اإليرا�  

البلدان. جميع  وسيادة  وحدة  عىل  أيضاً  تؤكد  لكنها  عقود،  مدى  عىل  الناتو  توسع  من   األمنية 

دبل خطة  لوضع  بالده  استعداد  عن  أوكرانيا.وأعلن  إىل  السالم  إعادة  يف  للمساعدة   وماسية 

وشدد رئييس عىل رضورة ح�ية أرواح وممتلكات املواطن� واملدني� واحرتام القانون الدويل واإلنسا�  

 من قبل جميع األطراف.  

ب  ھذا وقال السفیر اإلیراني في روسیا كاظم جاللي نحن والروس نعتقد أن توسع الناتو إلى حدودنا ال یص
الساحة    في خدمة مصالحنا. الغربیة على  تشكل تحالف مناھض لألحادیة  الیوم نشھد  إننا  وأضاف جاللي 

 العالمیة ویجب أن نكون مدركین لذلك.

وتابع: نحن نعمل أیًضا مع روسیا في الساحة اإلقلیمیة، ولدینا تجربة ناجحة في الشأن السوري، ویمكننا 
 لیست متوافقة تماما. التعاون، رغم أن وجھات نظرنا 

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

 التجارة مع قطر  

الله   روح  اإليرانية  الج�رك  باسم  املتحدث  أفاد 

اإليرا� (بدأ يف   1400لطيفي بأنه منذ بداية العام  

تصدير 2021مارس/آذار   تم  يناير،  نهاية  وحتى   (

  117طنا من البضائع اإليرانية بقيمة    503ألفاً و  967

و و    131مليوناً  والتي    44ألفاً  قطر  إىل  دوالًرا 

% مقارنة بالفرتة نفسها  13انخفضت قيمتها بنسبة  

 من العام املايض، وفقا له. 

ألًفا و   237مالي� و  7طن بقيمة  1901وقال لطيفي إن است�اد البضائع من قطر خالل هذه الفرتة بلغ 

 الرابط .  %5ة وانخفضت قيمتها بنسبة باملائ 122دوالًرا، حيث ارتفع وزنها بنسبة  445

 التجارة مع روسیا  

قال السف� اإليرا� يف روسيا كاظم جاليل إنه يجب 

يف  الخاصة  مصالحها  وراء  تسعى  أن  إيران  عىل 

السوق الروسية الكب�ة، فهي كدولة مجاورة، يجب  

نصيب   لها  يكون  الروسية. أن  السوق  من   كب� 

وصل حجم صادرات   2021وأفاد جاليل بأنه يف عام  

إيران إىل روسيا وألول مرة نحو مليار دوالر وهذا  

% من واردات موسكو  3يعني أن إيران متتلك نحو  

 الرابط  ولألسف ال يوجد معرفة متبادلة ب� البلدين.

 

  

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-205/611759-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84592333/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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 إیران من الخارج  

 یطالبون بعدم منح إیران أي ضمانات    جمهوریون
عضوا جمهوريا يف مجلس النواب األم�يك الرئيس جو بايدن يف رسالة بعدم منح إيران أي    160طالب  

بعثوا بها للرئيس األم�يك أنهم سيحققون يف أي صلة  ض�نات بشأن برنامجها النووي. وأكدوا يف رسالة  
 الرابط . والتفاوض مع الروس بشأن أوكرانيا ب� مفاوضات فيينا

 إلی دمشق  الرحالت املدنیة الجویة لنقل أسلحةإسرائیل تتهم إیران باستغالل 

وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس يف مؤمتر ميونخ إن إيران تستغل الرحالت املدنية الجوية من  قال  
مليناء   الحاويات  عرب  األسلحة  تنقل  أنها  ك�  للخطر  مدني�  تعرض  وهي  أسلحة  لنقل  لدمشق  طهران 

 الالذقية. 
أن نستمر يف جهود منعها  واستطرد غانتس مؤكدا "حتى لو تم توقيع االتفاق النووي مع إيران، فال بد  

 الرابط  من بلوغ العتبة النووية".

اإلرهاب الئحة  عن  الثوري  الحرس  برفع  تطالب  إيران  بينيت:  عن  “أكسيوس”   موقع 
تطالب خالل املحادثات    نقل موقع "أكسيوس" األم�يك عن رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت أّن إيران

 النووية يف فيينا برفع الحرس الثوري عن قامئة اإلرهاب األم�كية كرشط للتوصل إىل اتفاق نووي.  

وأشار املوقع إىل أّن كالم بينيت هذا جاء أمام ممثيل املنظ�ت اليهودية األم�كية يف القدس يف إطار  
 ران مع اقرتاب املحادثات من خط النهاية.  تسليط الضوء عىل الفجوات املتبقية ب� واشنطن وطه

وبحسب “أكسيوس”، تحدث بينيت أيضاً عن رفض الواليات املتحدة حتى اآلن مطلبا إيرانياً آخر، هو  
النقطة   أّن  النووي، ك�  إيران  العسكري لربنامج  البعد  الذرية يف  للطاقة  الدولية  الوكالة  إغالق تحقيق 

مطالبة إيران بض�نات لحصولها عىل مكاسب اقتصادية من العودة  الشائكة األخرى يف املحادثات هي  
 إىل الصفقة وأّن أي إدارة أم�كية مستقبلية لن تتخىل عنها ك� فعل الرئيس األم�يك السابق دونالد ترامب.  

نا  وادعى رئيس الوزراء اإلرسائييل إّن إيران تخفي مواد متعلقة باألسلحة النووية، وتابع: “أخربنا أصدقاؤ 
أّن  بينيت عىل  بذلك”. وشدد  أن يستمروا  األمر وآمل  بحزم يف هذا  يقفون  إنهم  املتحدة  الواليات  يف 

 الرابط إرسائيل لن تقبل بإيران كدولة نووية وستحافظ عىل حريتها يف العمل للدفاع عن نفسها.

 د لتصدیر نفطها إیران تستع: "بلومبیرغ"
كشف موقع "بلومب�غ" أن إيران تزيد من تحميل نفطها عىل منت الناقالت لتصديره إذا أنهت املفاوضات 
استبعادها من أسواق الطاقة. ورأى أنها قد تتمكن من استئناف تصدير النفط املخزن لديها فور رفع  

اإليرا� قد يساعد عىل تخفيض أسعار النفط العقوبات عنها. واعترب املوقع أن استئناف تصدير النفط  
 الرابط الخام.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://ar.farsnews.ir/international/news/14001128000253
https://alquds.com/2022/02/20/101661/
https://jadehiran.com/archives/34616
https://www.almadenahnews.com/article/977035-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1
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 اعرف إیران:

 أبرز خمسة معالم يف العاصمة اإلیرانیة  .. العاصمة السیاحة يف طهران

مدینة طھران ھي عاصمة إیران ومركز محافظة طھران، كما تعتبر أكبر المدن اإلیرانیة و من أكثرھا اكتظاظاً 
بالسكان، وھي المركز الثقافي واالقتصادي والسیاسي للبالد، وتعتبر العاصمة الثانیة والثالثون إلیران بعدما  

 في ھذا التقریر نسلّط الضوء على أبرز معالم العاصمة اإلیرانیة وسنذكر خمسة منھا:  دینة شیراز قبلھا.كانت م

 برج میالد  -1
يبلغ   إيران.  يف  األعىل  هو  الربج  هذا 

عام    435طوله   افتتاحه  تم  وقد  مرتاً 

2008 . 

الربج ألهداف عدة أهمها تقوية  شيد 

وتحس�   والتلفزيو�  اإلذاعي  البث 

ويضم  واإلنرتنت،  االتصاالت  خدمتي 

 نجوم.    5مطاعم و فندقاً من فئة 

أدوار و تشكل الطوابق السفىل    6تي تتألّف من  يتكّون برج ميالد من ثالث أقسام رئيسية، هي القاعدة ال

م بث�� أضلع وبارتفاع   مرتاً، ك� يعلو الربج هيكل معد� يشكل رأسه    315للربج، ثم الهيكل الذي ُصمِّ

طابقاً، مبا فيها الرشفة الرئيسية ملشاهدة املدينة من واملطاعم و املقاهي، في� تضم الطوابق    12ويضم  

 ت أسفل الربج مراكز ترفيهية وأسواقاً تجارية. األرضية التي ُشيِّد

 برج أزادي  -2
و   طهران  مدخل  عىل  يقع  برج  هو 

به ميدان يعرف مبيدان آزادي ،  يحيط 

وهو مغطى  ،  مرتاً   50يبلغ ارتفاع الربج  و

 بشكل كامل بالرخام.  

تم بناء النصب من رخام األبيض ُجلب  

ويضم أصفهان،  مقاطعة    8000   من 

 كتلة من الحجر.  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 ر ُغلستان قص -3

قرص غلستان (گلستان) أو قرص حديقة 

لساللة   مليك سابق  الزهور هو مجمع 

القاجار التي انتهی حكمها يف ايران عام  

و هو جزء من مجموعة من 1925 م، 

املبا� امللكية التي كانت محاطة ذات  

 يوم بجدران قلعة طهران التاريخية.  

السادس  القرن  إىل  بنائه  تاريخ  يعود 

يتك و  من  عرش  املجمع  قرصاً،    17ّون 

 متحفاً وقاعة.  

املعامل  أقدم  اليوم  القرص  ويُعترب 

 التاريخية يف العاصمة اإليرانية، ك� يُعترب تحفة مع�رية مبا يحويه من أثاث و تحف.  

 جسر الطبیعة  -4
هو أكرب جرس للمشاة بني يف طهران، 

مرتاً، و يربط اثن� من   270يبلغ طوله  

 حديقة طالقا� املتنزهات العامة ه�

املاء  (حديقة  آتش  و  آب  وحديقة 

والنار)، حيث �ثل الجرس طريقاً �تد  

 بينه� بشكل أفقي.  

املع�رية  قبل  من  الجرس  تصميم  تم 

هذا  فاز  وقد  أرغيان،  ليىل  اإليرانية 

العمل بالعديد من الجوائز، منها جائزة  

والجسور  للطرق  الشعبي  االختيار 

 ية مقرها يف نيويورك.  وهي مسابقة مع�رية عامل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 باد آقصر سعد  -5
يقع قرص سعد أباد (کاخ سعدآباد) يف  

وتبلغ   طهران،  يف  شمیران  منطقة 

قطن    300مساحته   من  أول  هكتار. 

القاجار عائلة  هم  القرن    القرص  يف 

يتم   أن  قبل  ميالدي،  عرش  التاسع 

توسيعه عىل يد البهلوي�، حيث سكنه  

محمد  ابنه  وبعده  بهلوي  رضا  الشاه 

إىل   اإلسالمية  الثورة  بعد  وتحّول  رضا، 

 متحف.  

بقرص سعد أباد يف طهران    1937يوليو    8ميثاق سعد آباد ب� العراق و تركيا أفغانستان و إيران يوم   عقد

 عدم اعتداء، واستمر ملدة خمس سنوات.  وهو ميثاق 

الشؤون   يف  التدخل  عن  باالمتناع  االعتداء)  (عدم  أباد  سعد  ميثاق  عىل  املوقعة  الحكومات  تعهدت 

تشكيل مجاميع التي تهدف إىل زعزعة السالم    أوالداخلية لبعضها البعض، احرتام الحدود، وعدم دعم  

 الرابط   ب� الدول املجاورة واملوقعة عىل امليثاق.

 

 

  

https://almarsad.co.uk/
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 العدد مقال

 کیف هز زلزال أوکرانیا محادثات فیینا النوویة؟ 

 

أشق طريقي يف محطة قطارات فيينا ألجد رحلة بودابست. أمر مبحل لبيع الصحف، تلفتني الواجهة التي  

ليها يحمل صور الحرب يف أوكرانيا. اضغط عىل مرتجمي الفوري املثبت  تعرض كل جرائد اليوم. كل ما ع

عىل هاتفي األم�يك املصنوع يف الص�، أعرض عليه بعض العناوين، يرتجمها: "الحرب يف أوروبا"، "حرب  

بوت�"، "روسيا يف الطريق إىل كييف." تبتسم السيدة الواقفة عىل صندوق الدفع، تسألني ع� إذا كنت  

يا، مل أرد أن أكون فظا وأسألها إذا ما كنت أبدو أوكرانيا، "ال يا سيديت، أنا من الرشق األوسط، وهذا  أوكران

 الذي يدهشكم هو ليلنا ونهارنا مذ كنا أطفال."  

ب األملانية  إتعاجلني  يفصلنا عنها هنغاريا بنكليزيتها  “ما  وأوكرانيا مسافة قص�ة،  النمسا  ب�  إن  القول 

 نتظر قطاري الذي سيأيت قريبا.  أ فقط.” أبتسم وأخربها أ� يف طريقي إىل بودابست، وأ� هنا  

تناول  أ بحركة رسيعة ترسم السيدة صليبا عىل صدرها، “أرجوك كن بخ�، أنت ذاهب إىل مكان خطر.”  

التي اشرتيت وأترك خلفي السيدة الخائفة والتي تظن أ� ذاهب إىل الخطر، في� أنا    أغرايض والصحيفة

 أميض آخر يوم من مهمتي الصحفية بالتعرف عىل مدينة أوروبية جديدة. 

منذ صغري عنت يل أوروبا كوكبا مختلفا، زرتها يف أع�ر مختلفة، وكان لكل يشء فيها طع� مختلفا.  

، الشوكوال الساخن يف فرنسا، للطعم والرائحة هنا أثر الرصاص، يذهب عميقا  عص� الربتقال يف بلجيكا
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فيك لدرجة مخاواة الذاكرة البرصية. رمبا هذا ما يجعل ألي حدث حقيقي أثر يهز أهل هذه البالد. هم  

 اعتادوا نوعا من الحياة فيه رفاهية الط�نينة، والحرب عدوتها اللدود. 

ور السيدة بالخطر الداهم رغم كونه بعيدا، وتحول بودابست إىل نقطة  لذا فعناوين الصحف هنا، وشع

متقدمة عىل جبهة الحرب، جعلني أفكر كث�ا يف القلق الذي يتسلل إىل أوروبا من نافذة الحدث العاملي  

 عىل حدودها الرشقية.  

م حرب أزرق.  يطلق القطار صفارته، أصعد أحدى عرباته، أجلس وأحاول أن أكتب ما لدي عىل دفرتي بقل

موسيقى شوبرت تسيطر عىل رأيس، نقطع برسعة قياسية السهول الخرضاء، نتجه رشقا، أوروبا ال تزال  

إىل   تعيد�  كلها  والنهر،  الكثيف حينا،  والشجر  السهول،  السهول، هذه  لكن  فيها،  األبواب ملن  مرشعة 

ال كانت هذه  وكيف  العاملية،  الحروب  التي شاهدتها عن  األفالم  رمبا هنا  عرشات  لها.  جغرافيا مرسحا 

اليق� الحارض عميقا يف وجدان األوروبي� عىل عظمة ما يعيشونه من استقرار، والذي يجعلهم اكرث قلقا  

 تجاه الحرب، من شخص مثيل عاش خالل أربعة عقود من عمره مثانية حروب يف بلده وجوارها.  

قة حاليا، وأغوص يف حلم ليلة رشق أوروبية اسمها  أترك خلفي فيينا، وفيها أيضا املفاوضات النووية املعل

بودابست. لكن النووي الذي تركته خلفي يبدو وكأنه سلك ذات الطريق ل�بط نفسه عن قصد أو غ� 

قصد بحرب الرئيس الرويس فالد�� بوت� املستعرة داخل جارته الصغ�ة، والتي تعد باملناسبة اكرب دولة  

 يف أوروبا بعد روسيا.  

من شباط، حسم بوت� قراره بقلب الطاولة عىل الدول الغربية من بوابة أوكرانيا. يف تلك    ٢١يلة  يف ل

من   بكث�  يل  قالها  رفيعا  غربيا  دبلوماسيا  أن  لدرجة  فيينا  عىل  تسيطر  التفاؤلية  األجواء  كانت  الليلة 

 االطمئنان، “سيحدث يشء يوم الجمعة.”  

 ًسمع صداها جيدا يف فندق انرتكونتيننتال حيث يقيم الوفد اإليرا�.  قال بوت� كلمته يف موسكو، ويف فيينا  

هذه األمور ال معلومة حقيقية فيها، هي مساحة للتحليل، وتحلييل مخاطرة، لكني أبني هنا عىل التجربة.  

محادثات النووي اإليرا� ال �كن إال وتكون قد أصيبت بشظايا معنوية من األزمة األوكرانية. رمبا هو  

ؤال يتبادر إىل ذهن اإليراني�، ملاذا االلتزام باتفاق والرتاجع عن مطالب يف الوقت الذي يبدو العامل س

 عىل عتبة تحوالت كربى.  

االلتزام بحزمة إجراءات، مقابل رفع بعض العقوبات قد ال يكون وقته اآلن، رمبا يفكر اإليرانيون. لعل  

 ضغط أكرب عىل األوروبي�.  الرويس يف وضعه الحايل ينحاز أكرث فيصبح ال

ما هي إال ساعات وخرجت ترسيبات إيرانية مفادها أن كب� املفاوض� سيغادر العاصمة النمساوية إىل 

طهران للتشاور مع قيادته. ومل تكد هذه األخبار تنترش حتى خرج كب� املفاوض� األم�كي� روبرت مايل  
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ملفاوضات قد دنت من بترصيح لصحفي إرسائييل نافيا أن يكون هناك اتفاق وشيك أو حتى أن تكون ا 

 لحظة إعالن التسوية.  

شباط، عيل باقري يف طريقه إىل طهران عن طريق إسطنبول، وروبرت مايل يف غرفته    ٢٣\٢٢منتصف ليل  

يف فندق إمربيال البعيد شارع� عن مكان إقامة نظرائه اإليراني�، وبالتوازي، ج�ال رويس يقود قطعات 

 وكرانيا.  بالده العسكرية يف طريقها لغزو أ 

ما أطلق عليه بوت� تسمية “العملية العسكرية الخاصة” مل تبدو بداية وكأنها ستصيب بشظاياها فيينا،  

لكن الحقيقة أن ما حدث ال �كن تصنيفه يف ميزان العالقات الدولية دون مستوى الزلزال، وزلزال عىل  

لية، فمحال أال تتأثر، حتى ولو كانت  وما فوق. وألن املحادثات النووية يف صلب العالقات الدو   ٧درجة  

تجري يف فقاعة. فروسيا والغرب، وكالمه� يف قلب املحادثات وعىل جانبي خط الرصاع يف أوكرانيا، ال  

�كن أن يتظاهروا وكأن شيئا مل يكن، فمصالحهم يف هذه اللحظة أكرث أهمية من أي قضية عاملية أخرى،  

نيف األم�يك من امتالك القدرة عىل تصنيع رأس نووي واحد.  حتى ولو كانت منع “دولة مارقة” بالتص

 فأزمتهم يسرتيح عىل ضفتيها أكرث من عرشة آالف من الرؤوس النووية الجاهزة لإلطالق.  

رمبا هذا ما يجعل األورويب العادي يف حالة رعب من مآالت الحرب وارتداداتها، فكل ما تحقق يف هذه  

ه الحرب العاملية الثانية، والخطر يف الواقع ال �كن قياسه بالكيلومرتات  القارة جاء بعد دمار شامل خلفت

ك� تبادر إىل ذهني اشتباها يف البداية، بل بالوقع الذي يرتكه مجرد التفك� بأن يوما سيأيت تكون فيه  

 الرابط  حضارة كاملة أمام خطر وجودي.
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