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 االفتتاحیة 

اتهامات شديدة اللهجة ب� واشنطن وطهران، زادت من التوتر بينه� عىل جميع األصعدة وال سي� امللف  

النووي. يف النصف األول من شهر أبريل/نيسان، شهد املشهد السيايس اإليرا� تطورات إقليمية ملحوظة،  

ن املنطقة. أما الجانب العاملي  حيث كانت هناك اتصاالت مكثفة ب� الخارجية اإليرانية ونظ�اتها يف بلدا

من الدبلوماسية اإليرانية، فكان مختلف، حيث شهدنا طهران تحاول عالنية وخفية إدخال الوساطات بينها  

 وب� الغرب، فكانت هناك اتصاالت وترصيحات مختلفة.

ن القضية  من جانب آخر، �كن اعتبار ملف األفغان يف إيران القضية الرئيسية يف هذا التوقيت، فضال ع

إيران   األفغان يف  املقيم�  مختلفة حول  فيينا. هذا صدرت ترصيحات عن جهات  مفاوضات  أي  الثابتة 

وكيفية التعامل معهم، حيث شهدت األشهر األخ�ة حملة هجرة أفغانية واسعة إىل األرايض اإليرانية. وذلك  

 . بسبب التغي�ات التي حصلت يف الجارة الرشقية إليران أي أفغانستان

داخليّاً، انشغل املشهد اإليرا� بتفاصيل عملية الطعن التي حصلت يف مدينة مشهد اإليرانية وراح ضحيتها  

 رجيل دين، وبحسب آخر األنباء فإن املنفذ أفغا� دخل البالد عن طريق الهجرة غ� الرشعية.

ذا الشهر، تكشف عن يف سياق منفصل، نُرشت تقارير اقتصادية ال يستهان بها، يف النصف األول من ه

 الداخل اإليرا� يف ظل العقوبات. 

 املحور السیاسي

یبحثان   وغوتیریش  عبداللهیان 

 تطورات الیمن واملفاوضات النوویة 

أبريل/نيسان، أعلنت الخارجية اإليرانية إن وزير    ٣يف  

األم�   مع  بحث  عبداللهيان  أم�  حس�  الخارجية 

غوت�يش   أنطونيو  املتحدة  لألمم  اتصال  العام  يف 

هاتفي التطورات اإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك آخر  

محادثات   جانب  إىل  والهدنة،  اليمن  يف  التطورات 

 فيينا. 

نتيجة جهود   "نجاح ونرص مشرتك تحقق  أنه  اليمن  النار يف  ومن جانبه، وصف غوت�يش وقف إطالق 

 جميع األطراف".
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وات أساسية نحو السالم واالستقرار يف اليمن وال سي� هذا وقال عبداللهيان إن الوقت لقد حان التخاذ خط

الرفع الكامل للعقوبات اإلنسانية. وأعرب عن أمل بالده بأن ينتهي الحصار الكامل املفروض عىل الشعب  

املهمة. ك� شدد   الفرصة  النار حتى ال تضيع هذه  فيه وقف إطالق  يتم  الذي  الوقت  نفس  اليمني يف 

 سال مساعدات إنسانية للشعب اليمني. عبداللهيان عىل أهمية إر 

بشأن   نقلنا مقرتحاتنا  مفاوضات وقد  اتفاق يف  إىل  التوصل  اقرتبنا من  لقد  عبداللهيان:  قال  السياق،  يف 

 القضايا املتبقية إىل الجانب األم�يك من خالل املمثل األعىل لالتحاد األورويب، واآلن الكرة يف ملعب واشنطن. 

بيان مجلس األمن الداعم لوقف إطالق النار يف اليمن لكن البيان اآلخر األحادي وأعلن عن ترحيب بالده ب

 الجانب، دون النظر يف الهج�ت السعودية عىل اليمن وإدانة حكومة اإلنقاذ الوطني، هو بيان غ� بناء. 

إىل  بدوره شدد غوت�يش عىل أهمية املحادثات املهمة التي عقدت يف فيينا ونأمل أن يتوصل الطرفان  

 الرابط  اتفاق يف أقرب وقت ممكن.

 الخارجیة اإلیرانیة: ال رد جدید من واشنطن 

الخارجية    ٤يف   باسم  املتحدث  قال  أبريل/نيسان، 

إّن   األسبوعي  زاد يف مؤمتره  اإليرانية سعيد خطيب 

عدم   نتيجة  هو  فيينا  محادثات  يف  الراهن  الوضع 

اتخاذ واشنطن القرار السيايس الالزم، مضيفاً: "كانت  

رسالتنا ومطالبنا واضح� للغاية، لكن مل نتلق أي رد  

 اآلن".    جديد من األم�كي� حتى

قال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب  

الالزم، مضيفاً:   السيايس  القرار  اتخاذ واشنطن  نتيجة عدم  فيينا هو  الراهن يف محادثات  الوضع  إّن  زاد 

 “كانت رسالتنا ومطالبنا واضح� للغاية، لكن مل نتلق أي رد جديد من األم�كي� حتى اآلن”.  

أنّ  زاده  لن  واعترب خطيب  لكننا  وتابع: “نحن شعب صبور،  األم�يك،  السلوك  املحادثات تعرثت بسبب   

 ننتظر إىل األبد”.  

ورأى املتحدث باسم الخارجية اإليرانية أّن الرئيس األم�يك جو بايدن مل يتخذ قراراً بشأن العودة لالتفاق  

 .  النووي، مش�اً إىل أّن جهود أصبحت رهينة للشؤون الداخلية األم�كية

خطيب زاده شدد عىل أّن واشنطن لن تحقق نتائج عرب فرض سلطتها، وأّن بالده ال تربط مفاوضات فيينا  

 بالقضايا اإلقليمية.  
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وأكمل: “نحن يف مرحلة تريد فيها إدارة بايدن أن ترث إرث الرئيس األم�يك السابق دونالد ترامب أو أن  

الدولي  الفاعلون  الذي سلكته  تترصف كحكومة شبه مسؤولة. يرى  املسار  تتبع نفس  بايدن  إدارة  أّن  ون 

 اإلدارة السابقة األم�كية”.  

األطراف   عليها  توافقت  والتي  املعقولة،  إيران  ملطالب  األبيض  البيت  استجاب  إن  زاده  وأردف خطيب 

وقال:    األوروبية يف االتفاق النووي، للتمّكن من العودة يف أرسع وقت لفيينا والتوصل إىل نتيجة إيجابية.

“إذا أدركت الواليات املتحدة أننا لن نتجاوز خطوطنا الحمراء ولن نقّرص يف تلبية مطالبنا، فسوف نقرتب 

 من التوصل إىل اتفاق”.  

ولفت املتحدث باسم الخارجية اإليرانية إىل أّن الواليات املتحدة تحاول منع إيران من االستفادة االقتصادیة  

القانو�” أصبح جزءاً من أسلوب  أّن “الحظر غ�  املفاوضات، معترباً  من االتفاق يف املراحل األخ�ة من 

 واشنطن وأنها تعتقد أن لها دوراً كرشطي للعامل.  

ة األخ�ة ملنسق اللجنة املشرتكة لالتفاق النووي أنريكيه مورا إىل طهران، أشار خطيب زاده إىل  وعن الزيار 

أراد مورا   التي  النقاط  الراهن، حيث شملت مناقشة بعض  الوضع  الخروج من  الزيارة كانت بهدف  أّن 

 قية.  طرحها. وكشف أّن طهران حاولت خالل زيارة مورا تجربة طريقة أخرى لحل القضايا املتب

ويف السياق، ذكر خطيب زاده إنه كانت هناك جوالت ذهاباً وإياباً ب� إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية  

 الرابط  وفقاً لإلجراء املتفق عليه، ويتم اتباع هذا املسار. 

تطبیع   وعلینا  "واضحة"،  الریاض  وبین  بینها  القضایا  تعتبر  طهران 

 العالقات مع السعودیة  

أبريل/نيسان أّن بالده مستعدة    ٤بشأن املحادثات مع السعودية، أكد املتحدث باسم الخارجية اإليرانية يف  

ضايا ب� إيران والسعودية واضحة. وتابع:  لتحديد موعد لجولة الحوار اإليرا� السعودي، الفتاً إىل أّن الق

“رغم القضايا املختلف عليها يجب أن نحاول تطبيع عالقاتنا، ألّن العالقات الطبيعية ب� شعوب املنطقة  

 والبلدين مفيدة”.  

أّن مقرتح   إىل  أع�ل واضح، منّوهاً  إىل جدول  يحتاج  السعودي  اإليرا�  الحوار  أّن  زادة  وأضاف خطيب 

 ل األع�ل تم إرساله بشكل مكتوب إىل الجانب السعودي.طهران لجدو 

 طهران ترحب بوقف إطالق النار يف الیمن  

رحب املتحدث باسم الخارجية بوقف إطالق النار يف اليمن، حيث ّرصح: “إيران ترحب بوقف إطالق النار 

ا املسار عرب  يف اليمن. نحن نحث السعودية والتحالف عىل رفع الحصار منذ شهور ويحب استك�ل هذ

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/1401011506915/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7


      تابع منصات المرصد

  

 

4 | P a g e  

 المرصد اإليراني 
 April 2022 18 || العدد الخامس

تسهيل وصول املساعدات اإلنسانية وانطالق الحوار ب� األطراف اليمنية. حكومة اإلنقاذ الوطني اليمنية  

القضاء عىل جزء من هذا   اليمن، وال �كن ألي حكومة مصطنعة ومهندسة  ومستقبل  جزء من حارض 

 املجتمع”.

 باالتفاق النووي  واشنطن تتهم طهران بإثارة قضایا ال عالقة لها بااللتزام  

البيت    ٥يف   باسم  املتحدثة  اتهمت  أبريل/نيسان، 

سايك ج�  لها    األبيض،  عالقة  ال  قضايا  بإثارة  إيران 

بااللتزام خطة العمل الشاملة املشرتكة. وقالت ج�  

إن األمر مرتوك إليران إلمتام املفاوضات للتوصل    سايك

 إىل اتفاق. 

حلف مبساعدة  واشنطن  تتفاوض  أن  ائها  وأضافت 

ورشكائها يف محادثات فيينا عىل خريطة طريق للعودة إىل االلتزام إذا كانت الصفقة يف مصلحة الواليات  

 الرابط  املتحدة، فقد قال جو بايدن إنه مستعد للدخول.

اإلیرانیة:   الذریة  الطاقة  منظمة  یلع  رئیس  مبنیة  مبهمة  اتهامات 

 ادعاءات إسرائیلیة 

آالف   ١٠أبريل/نيسان، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية االيرانية محمد إسالمي إننا نهدف لتوليد    ٦يف  

ميغاواط من الكهرباء الجديدة باستخدام الطاقة النووية. وأضاف اسالمي إننا قدمنا وثائق للوكالة الدولية  

ملسائل العالقة. هذا وأكد إسالمي أن االتهامات بشأن وجود أماكن نووية مبهمة  للطاقة الذرية بشأن ا 

 مبنية عىل ادعاءات إرسائيلية باطلة. 

وتابع: نتمنى أن تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق ما هي مكلفة به وإن مل يحدث ذلك فلكل  

تفاق النووي واتخذت خطوة أوىل إلعادة  حادث حديث. وأكد إسالمي أن بالده نفذت كافة التزاماتها باال 

 بناء الثقة. 

يف السياق، قال إننا سنكمل هذا العام مرشوع بناء أول محطة نووية محلية بواسطة خرباء إيراني�. وأكد  

إسالمي أنهم سينرشون تفاصيل برنامجهم النووي إلثبات أن االتهامات املوجهة ضدهم غ� صحيحة، مضيفا  

 الرابط صيل العمليات التخريبية التي استهدفت برنامجنا النووي.أننا سنقوم بنرش تفا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.entekhab.ir/fa/amp/news/669909
https://snn.ir/fa/news/1004337/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
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 اإلفراج عن األصول اإلیرانیة املجمدة بعد التوصل إلی اتفاق جدید

كب�  أبريل/نيسان، نقلت وكالة "إرنا" اإليرانية الرسمية عن مصدر مطلع أنه سيتم اإلفراج عن جزء    ٦يف  

اإليرانية املجمدة بعد التوصل إلی اتفاق جدید. وأكد املصدر أن االتفاق األخ� لإلفراج عن   لاألموا من  

 هذه األموال مستقل عن االتفاق النووي. وأضاف إن هذا االتفاق هو الثا� من نوعه خالل األسابيع األخ�ة.

 آخر التطورات يف إنتاج أجهزة الطرد املرکزي يف إیران 

أبريل/نيسان، قال القائم بأع�ل رئيس بعثة إيران لدى املنظ�ت الدولية يف فيينا محمد رضا غائبي    ٧يف  

من يناير عزمها عىل إنتاج األنابيب الدوارة ألجهزة    ١٩إن بالده أخربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف الـ  

بدال عن كرج   إيران)  بأصفهان (وسط  املركزي يف مكان جديد  أن  الطرد  غائبي  (غرب طهران). وكشف 

من يناير باتخاذ التمهيدات الالزمة يف كرج وأزالوا كام�ات املراقبة وتوقف   ٢٢مفتشو الوكالة قاموا يف الـ  

 إنتاج هذه االنابيب يف هذا املكان. 

  من يناير نصبت كام�ات املراقبة للوكالة يف أصفهان دون إمكانية وصول الوكالة إىل  ٢٤وأضاف: يف الـ  

 معلومات ذاكرتها حتى يتم تنفيذ االتفاق النووي من جديد. 

وأكد غائبي أن بناء عىل ذلك اعلنت الوكالة بأنها ال �كنها تأكيد هل أن إنتاج أجزاء اجهزة الطرد املركزي 

 يف أصفهان قد بدأت أم ال.

املتعلقة بإنتاج أجهزة    من أبريل/نيسان بأنها نقلت جميع األجهزة  ٤وتابع: إيران أطلعت الوكالة يف الـ  

الطرد املركزي يف كرج إىل نطنز (يف أصفهان) ويف ذلك اليوم بالذات قام مفتشو الوكالة بعملية التحقق من  

 أن جميعها غ� فعالة. 

 األموال اإلیرانیة املجمدة يف کوریا الجنوبیة مقابل اإلفراج عن أمیرکیین من أصول إیرانیة 

“فرهيختغان” اإليرانية عن مصدر مطلع أن الوصول إىل األموال اإليرانية    أبريل/نيسان، نقلت صحيفة  ٧يف  

إيرانية.  أصول  من  أم�كي�  معتقل�  ثالثة  عن  اإلفراج  مقابل  الجنوبية  كوريا  يف   املجمدة 

يف   أسابيع  عدة  مدى  عىل  تجميعها  سيتم  املجمدة  اإليرانية  األموال  إن  فارس  وكالة  قالت  جانبها،  من 

 . حسابات إيرانية

وأضافت الوكالة أن املبلغ الذي سيستعاد يف هذه االتفاقية يساوي عدة أضعاف املبلغ الذي تم استالمه  

 مؤخراً بعد االتفاق ب� إيران وبريطانيا. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 الحرس الثوري یحتجز سفینة أجنبیة 

ألف    ٢٢٠تحمل  أبريل/نيسان، احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري اإليرا� سفينة أجنبية    ٩يف  

 طاقمها.   فرداً من ١١لرت من الوقود املهرب يف مياه الخليج وتعتقل 

 طهران وأبوظبي تبحثان العالقات الثنائیة وتطورات املنطقة 

أبريل/نيسان، أعلنت الخارجية اإليرانية أن وزير الخارجية حس� أم� عبداللهيان ناقش يف اتصال    ٩يف  

لله بن زايد آل نهيان، القضايا الثنائية واإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك سوريا  هاتفي مع نظ�ه اإلمارايت عبدا

 والتطورات يف األرايض املحتلة ومحادثات فيينا. 

وأكد عبداللهيان أنه ال توجد قيود عىل التنمية الشاملة للعالقات ب� البلدين. وقال إن بالده ترحب بوقف  

ونأمل أن نشهد الرفع الكامل للحصار اإلنسا� عن اليمن وبدء مفاوضات  إطالق النار املؤقت يف اليمن،  

واملنطقة   لج�اننا  والتقدم  واألمن  الخ�  سوى  نريد  "ال  عبداللهيان  وقال  األطراف.  جميع  ب�  سياسية 

جود  واإلمارات العربية املتحدة، لكن الصهاينة كانوا وما زالوا أصل انعدام األمن يف املنطقة". ك� اعترب "و 

الكيان الصهيو� يف املنطقة خطر عىل جميع دول املنطقة، يجب بذل الجهود ملنع عوامل األزمات من  

 اكتساب موطئ قدم يف املنطقة". 

وأكد عبداللهيان أن إيران ترحب بوقف إطالق النار املؤقت يف اليمن، ونأمل أن نشهد الرفع الكامل للحصار  

 ية ب� جميع األطراف.اإلنسا� عن اليمن وبدء مفاوضات سياس

وأضاف: ال نريد سوى الخ� واألمن والتقدم لج�اننا واملنطقة واإلمارات العربية املتحدة، لكن الصهاينة  

 كانوا وما زالوا أصل انعدام األمن يف املنطقة. 

وتابع عبداللهيان: وجود الكيان الصهيو� يف املنطقة خطر عىل جميع دول املنطقة، يجب بذل الجهود  

 نع عوامل األزمات من اكتساب موطئ قدم يف املنطقة.مل

هذا ونقلت الخارجية اإليرانية عن بن زايد قوله "إن دولة اإلمارات العربية املتحدة لن تسمح بأي تخريب  

 أو استفزاز من أراضيها ضد الدول املجاورة لها. 

تحسناً يف األوضاع يف املنطقة و أتاحت  وأضاف بن زايد وفق الخارجية اإليرانية: يف األسابيع األخ�ة، شهدنا  

زيارة الرئيس السوري بشار األسد لإلمارات وإقرار وقف مؤقت إلطالق النار يف اليمن فرصة لجميع األطراف  

 الرابط  الستخدامها من أجل التنمية والتقدم وتجنب تصعيد التوترات.

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/676000


      تابع منصات المرصد

  

 

7 | P a g e  

 المرصد اإليراني 
 April 2022 18 || العدد الخامس

رملانیون یطالبون الحکومة بالضغط یلع أمیرکا لتقدیم ضمانات تجاه ب

   االتفاق النووي

برملا�    ٢٥٠أبريل/نيسان، صدر بيان موقع من    ١٠يف  

إىل الرئيس اإليرا� إبراهيم رئييس حول املفاوضات  

أم�كا   تقدم  أن  رضورة  عىل  البيان  شدد  النووية. 

االتفاق   من  تخرج  بأال  قانونية  النووي ض�نات 

القرار يف واشنطن   وتصديق مؤسسات صنع واتخاذ 

أنه   املوقعون  النواب  أكد  ك�  الض�نات.  تلك  عىل 

يتع� أخذ الض�نات الالزمة بأال تستخدم واشنطن 

آلية الزناد حال عودتها إىل االتفاق النووي تحت أي ذريعة. وأضافوا النواب املوقعون أنه يلزم منع فرض  

 املفاوضات إىل جانب التعهد بعدم فرض العقوبات املرفوعة تحت أي مسمى.  عقوبات جديدة أثناء

هذا وأكدوا أنه يجب أن يحق إليران تصدير النفط إىل أي دولة وبأي مستوى يتفق عليه الطرفان يف إطار  

الحصة التي حددتها أوبك قبل فرض العقوبات وبحسب األوضاع اإليرانية وتحصيل عائداتها رسمياً عرب 

 ارف. املص

وشدد النواب املوقعون عىل رضورة أن يحق لطهران نقل املوارد املالية اإليرانية مبا يف ذلك عائدات بيع  

النفط واإلفراج عن األموال املجمدة من جميع البلدان وعىل الدول املتفاوضة إزالة العقبات املرتبطة بذلك.  

 ك� يحق لحكومة إيران القيام بإجراءات التحقق. 

وأكد   الربملان  هذا  قانون  ويراعي  الشعب  مصالح  اتفاق يضمن  أي  الربملان سيدعم  أن  املوقعون  النوب 

 الرابط والخطوط الحمراء للنظام.

 إلغاء التأشیرات بین إیران وقطر يف املوندیال 

سياحة والصناعات التقليدية اإليرانية عن موافقة وزارة أبريل/نيسان، أعلنت وزارة الرتاث الثقايف وال  ١٠يف  

، وهو ما يعد  ٢٠٢٢الخارجية اإليرانية عىل اقرتاح إلغاء تأش�ة ملدة شهرين ب� إيران وقطر يف مونديال  

 حافزا جيدا لوجود سائح� أجانب من قطر يف إيران، وفقا لها. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.irna.ir/amp/84711261/
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االستثمار يف الحقل النفطي املشترك  الخارجیة اإلیرانیة: ال یحق للکویت  

 قبل ترسیم الحدود

أبريل/نيسان،    ١١قال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده يف مؤمتره الصحفي األسبوعي  

أنّه ال ينبغي االستث�ر يف الحقل النفطي املشرتك قبل   إّن ب� إيران والكويت حدود غ� مرّسمة، مؤكداً 

 ترسيم الحدود. 

الخارجیة اإلیرانیة: ال نعلم ما إذا کان سیتم التوصل إلی اتفاق يف فیینا  

 أم ال 

أبريل/نيسان، ذكر املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده   ١١يف مؤمتره الصحفي األسبوعي 

حدة مل تُظهر بعد  أّن الخارجية ال تعلم ما إذا كان سيتم التوصل إىل اتفاق يف فيينا أم ال، ألن الواليات املت

 اإلرادة الالزمة، عىل حد تعب�ه.  

وعن رسالة النواب إىل رئيس الجمهورية بشأن بنود االتفاق النووي، ذكّر املتحدث باسم الخارجية اإليرانية  

أّن نص   بأنه لطاملا كان صوت نواب الشعب مسموعاً خالل مفاوضات األحد عرش شهراً املاضية، مضيفاً 

 بعد لنتحدث عنه.  االتفاق مل يُنجز

لألمن   األعىل  املجلس  قيادة  لطهران، تحت  الحمراء  الخطوط  أنه جرى مراعاة  زادة عىل  وشدد خطيب 

 القومي، معترباً أنه لوال ذلك لكان قد تم التوصل التفاق قبل أشهر عدة.  

تحدة  وتابع: “مل نصل بعد إىل النقطة التي يُظهر فيها الجانب األم�يك أنه يفي بالتزاماته. تحاول الواليات امل

 إضاعة طاقة ووقت الجميع للحفاظ عىل مكّونات وعنارص الضغوط القصوى”.  

املتحدث باسم الخارجية اإليرانية أشار إىل ما تبقى يف املفاوضات أكرث من قضية، وأّن محور املطلوب هو  

ة من  رفع جميع أجزاء سياسة الضغوط القصوى واألخذ بع� االعتبار قدرة الشعب االيرا� عىل االستفاد

 االتفاق النووي.

الصهیوني یلع الصائمین واملصلین يف املسجد االعتداء  طهران تدین  

 األقصی 

أبريل/نيسان، دانت طهران عن لسان املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زادة بشدة   ١٥يف  

 االعتداء الصهيو� عىل الصامئ� واملصل� يف املسجد األقىص.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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"الجرائم الصهيونية بحق شعب فلسط� املظلوم تدل عىل الضعف املتزايد لكيان    واعترب خطيب زاده أن

االحتالل حيث يقوم باستعراض قوته املزيفة بوجه مجموعة من املصل� العزل من أجل التسرت عىل ذلك  

 الضعف".

للقانون الدويل وحقوق اإلنسان، تظهر أكرث   من قبل أن  وقال إن هذه الجرائم التي تعد انتهاكاً واضحاً 

تطبيع   إىل  تؤدي  ال  املزيف  الصهيو�  الكيان  مع  العالقات  تطبيع  اإلسالمية يف  الدول  قادة  بعض  خيانة 

 سلوكيات هذا الكيان الدموي بل عىل العكس زادت من امل�رسات الوحشية له. 

 املحور االقتصادي

 ملیار دوالر   ١٦.٥عقود نفطیة جدیدة بقیمة  

  ١٦.٥النفط اإليرا� جواد أوجي عن إبرام وزارة النفط عقود جديدة بقيمة    أبريل/نيسان، أعلن وزير  ٦يف  

مليار دوالر خالل الشهور السبعة املاضية. وقال أوجي إن هذه العقود املربمة قيمتها أكرث من العقد املربم  

 يؤت من حقل بارس الجنويب يف السابق، والذي مل  ١١ب� إيران ورشكة توتال الفرنسية لتطوير املرحلة  

عقد  توقيع  عرب  وتكللت  الحالية  الحكومة  ظل  يف  انتعاشة  تشهد  الطاقة  دبلوماسية  أن  إىل  الفتا  مثاره، 

 .ةعرب األرايض اإليراني أذربيجان مقايضة الغاز ب� ترك�نستان و 

 %  ٢٣ارتفاع تجارة إیران مع جیرانها يف العام اإلیراني املاضي بنسبة 

أعلن رئيس    ١٢يف   العام  أبريل/نيسان،  إيران مع ج�انها يف  تجارة  زيادة  اإليرانية عن  الج�رك  مصلحة 

مليون طن من البضائع    ١٠٠% يف القيمة حيث تم تبادل أكرث من  ٤٣% وزناً و  ٢٣اإليرا� املايض بنسبة  

 مليار دوالر.  ٥١بقيمة 

 إیران  فیینا یلع صرف الدوالر يف باألرقام، التأثیر املباشر للمفاوضات النوویة يف  

أبريل/نيسان أفادت به أن كل� تغ� سعر رصف الدوالر    ١١نرشت صحيفة "اعت�د" اإليرانية تقريرا يف عدد  

يف إيران، كانت هناك أخبار عن املفاوضات؛ حيث يُظهر فحص تقلبات أسعار الرصف    -إيجابا أو سلبيا -

 له تأث� عىل سعر الرصف.  ملدة عام أن نرش أي أخبار من قبل املفاوض� اإليراني� مع الغرب

أي يف اليوم التايل لبدء محادثات فيينا، انخفض سعر رصف الدوالر    ٢٠٢١نوفمرب    ٣٠عىل سبيل املثال، يف  

 ديسمرب.  ٩تومان يف  ٢٦٥٠٠ديسمرب إىل حوايل  ٧يف  ٢٩٠٠٠تومان، من  ٣٠٠٠بنحو 

ملفاوضة لعواصمهم للتشاور وتلقي  ، مع اإلعالن عن "عودة الوفود ا٢٠٢٢يناير    ٢٨واستقر تقريبا حتى  

 تومان.   ٢٨٠٠٠تعلي�ت جديدة"، حيث ارتفع إىل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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فرباير نُرش خرب عىل مواقع أجنبية جاء فيه أن "نص مسودة االتفاقية جاهز". يف يومها انخفض    ١٧ثم يف  

 تومان.   ٢٥٠٠٠سعر الدوالر إىل 

استجابة لكلمة الرئيس اإليرا� (حول  أبريل    ١٠واستمرت هذه التغ�ات، وبلغ سعر رصف الدوالر يوم  

 أبريل.   ٥تومان مقارنة مع  ٣٠٠٠تومان، أي ارتفع بنحو  ٢٧٩٠٠عدم الرتاجع يف املفاوضات) نحو 

محادثات فيينا التالعب بنطاق إذن، يُظهر فحص اتجاه سعر الرصف إىل أي مدى �كن لألخبار املنشورة من  

 . إيرانالتقلبات يف سعر رصف الدوالر يف 

 باألرقام، کیف أّثرت العقوبات یلع مبیعات النفط اإلیراني

مليون برميل    ٢.٣النفط اإليرانية من    مبيعاتوفق صحيفة "إيكونوميست" الربيطانية، انخفض متوسط  

. ومنذ ذلك الح�،  ٢٠١٩ألف برميل يف أكتوبر    ٢٦٠إىل    ٢٠١٨يومياً قبل "عقوبات الضغط األقىص" لعام  

ألف برميل يومياً يف ديسمرب املنرصم    ٨٥٠النفط اإليرانية بشكل طفيف وبلغ متوسطها    انتعشت صادرات

 .  ٢٠٢٢ويناير وفرباير 

باعت   الصحيفة،  من  وبحسب  األوىل  األشهر  يف  األوىل  الطريقة  استخدمت  طريقت�.  عرب  نفطها  إيران 

ع ذلك، كان يجب أيضاً أن يتم بيع الواليات املتحدة مثانية مشرتين من الحظر. ومالعقوبات، عندما أعفت  

 النفط إىل هذه البلدان بعملة البلد املشرتي.

ية يف البنوك املحلية يف تلك البلدان أو إنفاقها عىل  ر وكان يتع� إما االحتفاظ باألموال يف حسابات استئ�

 رشاء قامئة من املنتجات املنتجة هناك. 

لـ "إيكونوميست"، تتم من خالل االلتفاف عىل العقوبات،  النفط اإليرا�، و أما الطريقة الثانية لبيع   فقاً 

فنزويال وأوقفت أجهزة التعقب أثناء الرحلة؛ ك�  حيث سافرت ناقالت إيرانية إىل دول معادية ألم�كا مثل  

أعيد طالء بعض الناقالت اإليرانية إلخفاء مصدرها. وغالباً ما تنقل بعض هذه الناقالت حمولتها ليالً يف  

 ياه الدولية لسفن تحمل أعالماً مختلفة.  امل

يف السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤولة استخبارات سابقة تعمل اآلن يف مركز أبحاث املجلس األطليس  

عن طريق مجموعات خاصة". هذا   براً  أيضاً  نقله  يتم  اإليرا�  النفط  "إن  تقول  فريدالندر حيث  جوليا 

الص�  #طهران مع  ب واملبيدات الحرشية وحتى مشاريع اإلسكان يف  النفط اإليرا� أيضاً بالذهويُستبدل  

 وتركيا واإلمارات العربية املتحدة.

النفط اإليرا� مع درجات أخرى ديب، التي يقطنها نصف مليون إيرا�،  باإلضافة إىل ذلك، يخلط التجار يف  

 م�ثلة تُعرض في� بعد باسم عالمة نفط كويتية. 
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 باألرقام، کیف کان النمو االقتصادي يف إیران يف ظل العقوبات 

يجة للعقوبات، انخفض  نت أبريل/نيسان، بأن    ٤أفادت صحيفة "اعت�د" اإليرانية يف تقرير نُرش يف عدد  

إيران وانخفض معدل �و تكوين رأس املال يف العقد املايض (العقد اإليرا� الذي انتهى قبل  االستث�ر يف  

  أن  حتى انخفض  االقتصادي  والنمو%  ٢٤  العقد  هذا يف  التضخم %. ك� بلغ متوسط  ٥�) إىل سالب  أسبوع

 . املئة يف  صفر إىل وصل

، ارتفعت هذه النسبة إىل  ٢٠٢١خط الفقر، ولكن بحلول عام    تحت  اإليراني�  من%  ١١  كان  ،٢٠١٨  عام  يف

طبقية، ففي أوائل العقد املايض كان ُمعامل  %. بعبارة أخرى، ازداد الفقر واتسعت الفجوة ال٢٥أكرث من  

 يف نهاية العقد.  ٤١ووصل إىل  ٣٦.٥جيني يف االقتصاد اإليرا� 

الرثوة يف   إعادة توزيع  أنظمة  أن  إيران، مثل الرضائب واإلعانات واألنظمة املرصفية،  تظهر هذه األرقام 

 الوسطى. تعمل يف خدمة األغنياء عىل حساب الفئات العرشية 

 املحور االجتماعي

 عملیة طعن قاتلة تستهدف رجال دین يف إیران  

أبريل/نيسان، أعلنت العالقات العامة يف حرم اإلمام الرضا مبدينة مشهد ش�ل رشقي إيران عن عملية    ٥يف  

الدينية.  املدرسة  أي  الحوزة  طالب  من  عدد  إصابة  عن  تسفر  املقدسة  الرضوية  العتبة  يف   طعن 

الهجوم بالسك� استهدف عدة رجال دين، لكن بيقظة الزوار وجهود الرشطة تم القبض عىل  وقالت إن  

 الجا�. 

وأعلنت وسائل إعالم إيرانية يف وقت الحق عن مقتل اثن� من رجال الدين عىل إثر عملية الطعن يف حرم  

 اإلمام رضا مبشهد. 
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 قضیة العدد

 املقیمین األفغان يف إیران 

حس� أم� عبداللهيان إن  ة اإليرا�  قال وزير الخارجي

إيران   يف  األفغان  بين�    ٥املقيم�  نسمة،  مالي� 

بأن   أيام  بعد  إسالمي"  "جمهوري  صحيفة  أفادت 

 مالي�.   ٨العدد أكرث من 

الهجرة   مديرية  أن  "رشق"  صحيفة  وأكدت  هذا 

األفغان   للمهاجرين  إحصائية  متلك  ال  اإليرانية 

 يك عن غ� الرشعي�. إيران، ناهالرشعي� إىل 

تقريرا حول    ٢٠٢٢أبريل/نيسان    ٧يف سياق متصل، نرشت صحيفة "جمهوري إسالمي" اإليرانية يف عدد  

 إيران، وفق هذا التقرير:  املهاجرين األفغان يف 

آالف مواطن أفغا� إىل    ١٠مالي� نسمة، هذا ويدخل يومياً ما ال يقل عن    ٨. بلغ عدد األفغان يف إيران  ١

 يران بشكل رشعي وغ� رشعي.  إ 

% من الوالدات تتم من  ٧٥% و  ٥٠. ووفقاً للتقارير، يف مستشفيات طهران واملدن املحيطة بها، ما ب�  ٢

 قبل نساء أفغانيات.  

ألف طالب أفغا�، ومن املتوقع أن    ٦٠٠إيران الحكومية نحو  . يف هذا العام الدرايس، يدرس يف مدارس  ٣

 ألف طالب يف العام الدرايس املقبل.    ٢٠٠أكرث من مليون ويرتفع هذا العدد إىل 

تغي�ا  ٤ وبلوشستان  ويزد وكرمان وسيستان  أصفهان  مثل  املحافظات  لبعض  السكانية  الرتكيبة  وتشهد   .

 %. ٣٥جذريا، حيث بلغت نسبة األفغان يف هذه املحافظات  

ج رشعي لإليرانيات من رجال أجانب يف  . مع َسن القانون الخاص مبنح الجنسية لألطفال الناتج� عن زوا٥

برزت ظاهرة اجت�عية جديدة وهي بيع النساء والفتيات اإليرانيات من عائالت فق�ة لرجال  ٢٠١٩عام  

 أفغان. 

 

 اعرف إیران
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   “قرقیعان”.. تراث رمضاني عند عرب إیران

املسلم�   عند  كث�ة  تراثية  وتقاليد  عادات  هنالك 

والعرب يف شهر رمضان املبارك، منها سنّة "قرقيعان"  

التي يشتهر بها عرب إيران حالهم كحال بعض العرب  

يف العراق والخليج، حيث ُرويت الكث� من الحكايات  

 حول جذور هذه العادة.  

ي التي  اإليرانية  األهواز  مدينة  يف  يُقال  سكنها  مثال، 

العرب، إّن هذه العادة ترجع إىل عهد النبي محمد  

وتحديدا عند مولد سبطه األكرب الحسن بن عيل. إذ أن هناك رأي يقول إن كلمة “قرقيعان” تشتق من  

كلمة “قرّة ع�” التي تعني الرسور والبهجة، حيث أن “قرقيعان” تصادف ذكرى ميالد الحسن بن عيل  

 ل. وفرحة رسول الله بسبطه األو 

وفق هذه الرواية، فإن الناس كانوا يذهبون إىل منزل عيل بن أيب طالب وفاطمة الزهراء ويقولون “قرّة  

 ع�، قرّة ع�” ليباركوا لهم املولود.  

و هناك رأي آخر، يعتقد بأن كلمة “قرقيعان” اتُخذت من “قرع الباب” أي “طرقُه”، وذلك ألن األطفال  

 يطرقون أبواب الج�ان يف ليلة “قرقيعان” ألخذ الحلوى والعيدية من الكبار.  

يُجرى انترشت هذه العادة تدريجياً عاماً بعد عام ب� املسلم�. حتى تحّولت إىل تقليد عند عرب املنطقة  

سنويا يف منتصف شهر رمضان ويردد األطفال أناشيد مختلفة ليحتفلوا بهذا العيد. ك� أنها تحمل أكرث من  

 اسم لدى ذويها.  

عىل سبيل املثال، البغداديون يسمونها “ماجينه”، ويف جنوب العراق واألهواز (أي عرب جنوب غريب إيران)  

البحريني الخليج،  دول  ويف  “قرقيعان”،  “قرنقعوه”،  تُسّمى  والقطريون  “قرقاعون”،  عليها  يطلقون  ون 

والكويتيون والسعوديون يسموها “قرقيعان”، ك� أنها تسمى يف سلطنة ع�ن “قرنقشوه”، ويف اإلمارات  

 العربية املتحدة وعرب الساحل الرشقي (أي عرب جنوب إيران) يُطلق عليها “من حق اللّيلة”.  

 جنوب العراق ودول الخليج لهم لفظهم الخاص لحرف “القاف” الذي  ومبا أن عرب إيران مثل أشقاءهم يف

يشبه “الكاف”، فقلبوا القاف كافا وأصبحت “قرقيعان” عندهم باللفظ املحيل “كركيعان”. ك� أن يف جميع  

 األس�ء التي ذُكرت أعاله، تُلفظ القاف بحرف يشبه الكاف يف اللفظ املحيل يف تلك البلدان.  

 األهواز يف “قرقيعان”؟  كيف يحتفل عرب 
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يف منتصف شهر رمضان بعد موعد اإلفطار، يرتدي األطفال يف األهواز مالبسهم الشعبية أي “الدشداشة”  

للبن� و ”الثوب” للبنات، ويذهبون معاً إىل بيوت الج�ان واألقرباء، يطرقون األبواب ويرددون أناشيدهم  

 حلوى والعيدية لهم.  الرتاثية، ثم يحتفل معهم أهل البيت بتقديم ال

 ويغنون مثال: “ماجينه يا ماجينه.. حل الكيس وانطينا” أو: “يا أهل السطوح.. تنطونا لو نروح” 

وأحيانا ينقسم األطفال املنشدين إىل فريق�، فيهتف الفريق األول “قرقيعان وقرقيعان” ويجب الفريق  

الل البيت  الثا� “الله ينطيكم رضعان”، أو “قرقيعان وقرقيعان..  ه يخيل وليدكم”. بعد ذلك، يقدم أهل 

الباسورك (نوع من املكرسات)، والحلوى والعيدية،  لألطفال املنشدين الذين يحملون أكياسا مطّرزة ملّونة

 وتستمر هذه االحتفاالت حتى طائفة من الليل.  

العربية يف إيران، إضافًة  والجدير بالذكر، أن هناك احتفاالت ومهرجانات رسمية تُقام يف القاعات بكل املدن  

 إىل االحتفاالت الشعبية التي تُقام يف الشوارع واألزقة. 

 

 مقال العدد

 إیران وطالبان.. مواجهه أم احتواء؟ 

 الكاتب: حس� كشاورز 

عاماً مرقد اإلمام الرضا يف مشهد،    21من نيسان/ أبريل، دخل شاب أفغا� یبلغ عمره    7يف ظهر الثالثاء  

کبیراً ويبتغي تنفيذ عملية أشغلت املجتمع اإليرا� من جدید يف قضیة حركة طالبان والالجئین  مخبّئاً سکیناً  

 األفعان.  

عند الساعة الثانية بعد الظهر تقريباً، أخرج الشاب األفغا� السکین من تحت مالبسه وهاجم ثالثة عل�ء 

أّن املستهدف� الثالثة مل یتم  دين من الشیعة يف أكرب باحات الحرم الرضوي. ک� أظهرت التقاریر ال  حقاً 

 اختیارهم بالصدفة.  

وبعد ساعة من اعتقال الشاب األفغا� الذي نرشت وكالة “تسنيم” اسمه وهو عبد اللطيف مرادي، أعلن  

محافظ مشهد يف حوار مع قناة “الخرب” عدم وجود معلومات خاصة عن الشاب وأنه بات يف قبضة رجال  

 األمن.  
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در الرسمیة يف إيران حاولت تجنّب الحديث كث�اً ع� حصل خوفاً من إثارة األجواء بین  ورغم أّن املصا

اإليراني� واألفغان أو بین الشیعة والسنّة، لکن الحقاً تم ترسیب بعض التفاصیل املهمة، كاملنطقة التي  

 بها.  تعرّف فیها القاتل علی الضحایا أو األنشطة التي کان عل�ء الدین الثالثة یقومون 

تقول الروایة الرسمیة إّن املستهدف� کانوا ناشط� يف األع�ل الخیریة، لکن املنطقة التي کانوا ینشطون  

 فیها (بلدة الشهید رجایي يف ریف مشهد) تظهر أّن أع�لهم قد تتجاوز األع�ل الخیریة البسيطة.  

ق مدینتي  الشیعة يف  عل�ء  من  الکبار  حذر  املايض،  العقد  مطلع  مکارم  منذ  الله  آية  منهم  ومشهد،  م 

 شیرازي، من ظاهرة زیادة أعداد السنّة يف أرياف مشهد، حیث یلجأ إليها املالیین من الالجئین األفغان.  

ويسيطر عىل هذه املناطق الحرمان من أبسط البنى التحتیة الالزمة للحیاة املدنیة، ك� يتفىش الفقر هناك  

الشیعة فی إيران بأّن السعودیة وبعض املدارس الدینیة يف باکستان    بشکل متزاید. ویعتقد جزء من عل�ء

ه� من تقفا خلف املحاوالت املمنهجه لتغییر النسیج الطائفي فی أرياف مدینة مشهد وإنشاء قطب 

 سني يف ركٍن من أركان الشیعة التاریخیة.  

عام   الثق2014ومنذ  القضایا  “لتنظیم  مقراً  اإليرانية  الحکومة  أطلقت  برعایة  ،  مشهد”  أرياف  يف  افیة 

املؤسسات التابعة للقائد األعىل اإليرا� عيل خامنئي، وإرشاف مبارش من رجل الدين املث� للجدل أحمد  

املدينة.  تلك  يف  خامنئي  القائد  عن  وينوب  الجمعة  يؤم  الذي  الهدی   علم 

مسجداً)    400رسمیة أكرث من  ومن خالل نشاطات هذا املقر، تم بناء مئات املساجد (حسب التقاریر غیر ال

 سنوات.    10خالل أقل من  –الباسیج  –واملراکز الثقافیة الدینیة وقواعد قوات االحتياط 

یتشکل الجسم الرئیيس لهذا املقر من قوات الحرس الثوري وعل�ء الدین الشیعة الذین یقومون بأع�ل  

 ان املنطقة).  خیریة (کتوزیع الغذاء والدواء ومعالجة املشاکل املحددة لسک

واعتُربت النتائج مرضیة بالنسبة للحکومة اإليرانية والحوزات الشیعیة، حیث شکر آية الله مکارم شیرازي  

 علی اهت�مها بالقضایا الثقافیة يف مشهد.  2017الحکومة واملؤسسات املعنیة عام 

دث يف الجوار الرشقي إلیران  وقال: “أثبت تواجدنا الجريء للوهابية أّن مشهد لیست مكاناً للفنت. لکن ح

ما غیّر ذلك املسار وأبقى القلق حیاً؛ انتصار طالبان وتهمیش حلفاء إيران التقلیدیین يف ش�ل أفغانستان  

 وسيطرة الحرکة علی کابل”. 

يف   الحكم  تولّيها  بعد  “طالبان”  حرکة  مع  إيران  تعامل  کیفیة  واملحللین  النشطاء  من  الکثیر  واستغرب 

وس الدبلوماسي�  أفغانستان  مقتل  إىل  أدت  التي  مزار رشیف  أن حادثة  ال سي�  العاصمة،  علی  یطرتها 

ال تزال حیة يف األذهان وتلعب دوراً حاس�ً يف   1998اإليراني� عىل يد أعضاء الحرکة بطريقة وحشية عام 

 تحديد الصورة العامة للحركة لدى الرأي العام اإليرا�. 
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يف الوقت ذاته، أدى تغ� الظروف مقارنة بتلك الفرتة، إىل عدم وجود موقف موحد يف طهران تجاه تنظيم  

 طالبان، وانقسم السیاسیون وحتى القادة يف البلد بشأن کیفیة التعاطي مع امللف األفغا� إىل تيارين.  

لألمن اإليرا�، یرى آخرون  أّن الحرکة متثل فرصة إليران بسبب    وبین� یعترب التیار األول طالبان تهدیداً 

للبحث عن   الهیمنة األم�كية يف الرشق األوسط، ويدعون  املتحدة ومساهمتها يف کرس  للواليات  عدائها 

حلول وسطیة الحتواء “طالبان” أو حتی التنسیق معها بدل مواجهتها، ورمبا بناء تحالفات مستقبلیة معها  

 حول القضایا املتفق علیها إقليميا.  

لكّن   واملعتدلین)،  اإلصالحي�  من  (أغلبهم  مهمة  ودینیة  سیاسیة  یضم شخصیات  األول  التیار  أّن  ورغم 

کلیاً. التوازن  غیّر  الثا�  للتيار  القدس  فيلق  جانب  إىل  اإليرا�  األعىل  القائد   انحياز 

من اإلصالحي�  واشتدت املواجهة بین انصار التیارین خالل معرکه بنجشیر؛ حیث کانت الشخصیات املقربة  

واملعتدلین تنادي بدخول إیران يف املعركة مبارشة أو بشكل غ� مبارش من أجل مساعدة حلفاء طهران  

 التقلیدیین يف ش�ل أفغانستان وإنقاذ املقاومة يف بنجشیر بقیادة أحمد مسعود لتحجیم قوه “طالبان”.  

االعرتاف الرسمي بحكم الحركة لكابل، مع    لکّن الحکومة رفضت هذا الخیار، مبقية عىل مسافة بينها وب�

ذهابها إلنشاء عالقات اقتصادية واستئناف الصادرات التي توقفت بعد خروج الجيش األم�يك من مطار  

 کابول. 

وکان أحد املحاور الرئیسیة يف خطاب معاريض السیاسة الرسمیة إليران يف أفغانستان هو احت�ل انعدام  

 بیة يف املحافظات الرشقیة (وتحدیداً مشهد) بعد وصول “طالبان” للسلطة.  األمن وإثارة الفنت املذه

ومن هنا خرجت شخصیات مثل الرئیس السابق حسن روحا� أو الرئیس السابق للربملان والذي تم رفض  

ع  أهليته لالنتخابات الرئاسیة األخ�ة علی الریجا� عن صمتها بعد التفج� اإلرهايب يف املسجد الشیعي الواق

 ضحايا.   105يف مدینة قندوز األفغانية، والذي راح ضحیته أكرث من  

وکتب الریجانی علی حسابه يف تویرت: “هذه الجریمة کشفت عن الهویة الرشیرة التي تم تنظیمها موخراً  

 واألمن اإليرا�”.    يف افغانستان. إّن هذه التطورات تستدعي یقظة أعمق لح�یة املصالح الوطنیة

وعلی الرغم من أن التیار السائد يف إيران، بِذَل جهداً کبیر إلبعاد القضیة األفغانية عن األضواء وعودة  

 الهدوء إىل األوساط السیاسیة، إال أّن حادثة اغتیال عل�ء الدين فی مشهد أعادت الجدل من جديد.  

الفيديوهات عن اضطهاد الالجئین األفغان يف إيران، تشیر  وخالل األيام املاضیة، انترش عدد من التقاریر و 

القادة   بعض  خرج  ح�  يف  هذا  الرشقیة،  املحافظات  يف  واقع  االضطهاد  أّن  إىل  فیها  املتحدث�  لهجات 

الالجئ�   بحق  انتهاكات  علی  رداً  باالنتقام  اإليرا�  والنظام  اإليراني�  یهددون  “طالبان”  العسکریین من 

 األفغان.  
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أّن الکثیر من السیاسیین والنشطاء يف کال البلدین عربوا عن قلقهم بشأن التصعيد العرقي أو الطائفي  ک�  

بین الشعبین وتداعیاته املحتملة عىل املنطقة. حيث مل �ض وقت طويل قبل أن تظهر بوادر من هذا  

بريل، أن متظاهرين هاجموا  نيسان/ أ   11التصعيد الذي يخشاه هؤالء، فقد أعلن التلفزيون اإليرا� االثن�  

القنصلية اإليرانية يف مدينة هرات األفغانية وحرقوا البوابة الرئيسية لها، مش�اً إىل أن عنارص طالبان حاولت  

 تفريق التظاهرات عرب إطالق النار يف الهواء.  

 األمن الكامل  الخارجية اإليرانية، عرب املتحدث باسمها سعيد خطيب زاده، سارعت للتأكيد عىل وجود توف�

وتوف�   كامل  بشكل  األخرى  أفغانستان  ومدن  هرات  يف  اإلسالمية  إيران  جمهورية  وبعثات  لسفارات 

الض�نات الالزمة للتشغيل اآلمن لهذه البعثات. واعتربت أن نرش بعض املقاطع والتعليقات يهدف لرهاب  

وهذ البلدين  شعبي  مشاعر  تستهدف  أنها  ذاكرًة  أفغانستان،  أو  من  إيران  اليقظة  من  مزيداً  يتطلب  ا 

الشائعات   امينيان”، صحة  السف� اإليرا� يف كابول “بهادر  البلدين. كذلك، نفى  الشعب� واملسؤول� يف 

حول سوء التعاطي مع املهاجرين األفغان املقيم� يف إيران، الفتاً إىل أن الهدف من هذه الشائعات هو 

ضاف امينيان أن املشاهد املصورة والشائعات التي اظهرت سوء  املساس بالعالقات ب� طهران وكابول. وأ 

التعامل وإيذاء املهاجرين األفغان يف إيران، روج لها بتوجيه زمرة “املنافق�”. منوهاً إىل أن هناك عنارص  

بالعالقات   اإلخالل  إىل  ترمي  مزيفة  مشاهد  هكذا  انتاج  باستمرار  تتعمد  االرهابية،  الزمرة  لهذه  تابعة 

 انية األفغانية.  اإلير

عىل ضوء ما سبق، فإن األشهر املقبلة ستظهر أي من التيارين اإليراني� كان �تلك الرأي األصوب بخصوص 

التعامل مع الالجئ� األفغان و”طالبان”، وستوضح إن كانت ستنجح إيران باحتواء الحرکة وبناء تحالفات  

األفغان سیتحّولون    واملهاجرينمالیین من الالجئین    ، أم أّن مثانيةاملنطقةتكتيكية معها ضد واشنطن يف  

 إىل معضلة جدیدة لألمن اإليرا�.
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