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 فی هذا العدد: 
 غانتس: طهران وطموحاتها النوویة تهدید وجودي إلسرائیل  

 قلقة    وإیران خمسة مالیین الجئ أفغاني يف إیران،   

 لندن تسدد لطهران دیونها وتحّدد مجاالت استخدامها نظرًا للعقوبات  

 إلزالة الحرس الثوري من قائمة اإلرهاب.. ماذا ترید واشنطن من طهران؟  

أنشأته    الذي  السري  املصريف  النظام  طبیعة  ما  اقتصادها..  إلنعاش 

 طهران لاللتفاف یلع العقوبات؟ 

 هکذا یمکن أن تستفید إیران من العقوبات یلع روسیا  

 املبعوث األمیرکي إلیران: هناك الکثیر من العقوبات یلع إیران ستستمر  

 فایننشال تایمز: أعداء إیران يف الشرق األوسط یرّصون صفوفهم  
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 االفتتاحیة 

كانت صدمة ال يُستهان بها، ريث� تلقت إيران عقوبات أم�كية جديدة عللتها األخ�ة بضلوع إيران يف دعم "ج�عة  

أنصار الله الحويث" اليمنية التي استهدفت "أرامكو" السعودية يف األيام املاضية. هذا بين� األطراف يف فيينا تقرتب من 

التوصل إىل اتفاق نووي يرفع الكث� من العقوبات. وال بد من اإلشارة إىل املفارقة التي شهدناها يف النصف الثا� من  

شهر مارس/آذار يف امللف النووي اإليرا� أي دخول محور "الحرس الثوري" اإليرا� يف املفاوضات النووية، حيث طالبت  

اب األم�كية. وبدا هذا األمر عقبة أمام التوصل إىل االتفاق. هذا بين� كان قد  إيران برفع الحرس الثوري من قامئة اإلره 

 أكد معنيون، عىل رأسهم املبعوث األم�يك الخاص إليران روبرت مايل، بأن املفاوضات نووية فحسب. 

ـ لطهران يعود إىل ما   من جانب آخر، شهدنا تطورات يف العالقات اإليرانية ـ الربيطانية، إذ أن لندن سددت دينا ـ قد�ا

قبل الثورة اإليرانية. ك� أن إيران بادرت باإلفراج عن معتقل� إيراني� يحمالن الجنسية الربيطانية كانت قد حكمت  

 عليهم بالسجن بتهم ترتبط بالتجسس لصالح إرسائيل واألمن القومي اإليرا�.

ودول الخليج، حيث اعرتضت طهران عىل اتفاقيات أبرمت    إقليميا، شهد النصف الثا� من مارس/آذار توترات ب� إيران

ب� الكويت واململكة العربية السعودية. وال شك أن العالقات ب� إيران والعامل العريب توترت بسبب "قمة النقب" التي  

ان أفغانستان،  أدانتها إيران واصفة إياها بـ "قمة الرش". من جهة أخرى، أسهمت املشاركة اإليرانية يف مؤمتر بك� لج� 

متقي،   أم� خان  عبداللهيان ونظ�ه يف حكومة طالبان  أم�  اإليرا� حس�  الخارجية  اجت�عا ب� وزير  التي شهدت 

 بتحس� العالقات ب� إيران وجارتها الرشقية. 

 املحور السیاسي

 

 السیاسة الخارجیة 

 استهدفها  ًا إسرائیلی ًابعد أن قالت إنه صاعقة برقیة.. إیران تؤکد أن هجوم

التلفزيون اإليرا� أن "هجوماً   ١٦يف يوم   مارس/آذار، أكد 

إرسائيلياً استهدف كرمانشاه غرب إيران قبل شهر"، حيث  

يُذكر أنه قيل يف ذلك الوقت إن األصوات هناك ناجمة عن  

يشء.   يحدث  ومل  خاص  حادث  أي  يقع  ومل  برق  صواعق 

 الرابط 
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 للعقوبات  ًالطهران وتحدد مجاالت استخدامها نظردیونها لندن تسدد 

مارس/آذار، ّرصحت وزيرة الخارجية الربيطانية    ١٦يف يوم  

مليون   ٤٠٠ليز تراس بأن لندن سّددت لطهران ديناً بقيمة 

وأوضحت تراس إن هذا  مليون يورو).  ٤٧٦إسرتليني (جنيه  

الدين العائد لعهد الشاه يف إيران ُسدد مع االحرتام الكامل  

ستخصص   األموال  وهذه  والدولية،  الربيطانية  للعقوبات 

  فقط لرشاء سلع إنسانية.

أم�   حس�  اإليرا�  الخارجية  وزير  أكد  جانبه  من 

بريطانيا.   من  ديونها  استلمت  قد  بالده  أن  عبداللهيان 

 الرابط 

مليون    ٣٩٠مارس/آذار نقلت وكالة "تسنيم" اإليرانية عن مصادر مطلعة أن بريطانيا سددت ديون إيران البالغة    ١٧ويف  

 الرابط حسب املصادر املطلعة، فقد أكد البنك املركزي اإليرا� استالم املبلغ.  وب جنيه إسرتليني عرب البنك املركزي الع��.

إیرانیَّین معتَقَلین يف إیران.. هل لسداد لندن دین طهران    -اإلفراج عن بریطانیَّین  

 عالقة بهذا؟ 

دت وكالة "تسنيم" اإليرانية بأنه  مارس/آذار أفا  ١٦يف يوم  

مليون باوند هي قيمة ديون    ٥٣٠جرى مبادلة زاغري بـ  

  الرابط إليران دفعتها الحكومة الربيطانية. 

نازنین زاغري  من جانبه قال محامي املعتقل� الربيطاني�  

وأنوشه آشوري لرويرتز إن موكالي يف طريقه� إىل املطار 

  إيران.ملغادرة 

عاماً)، هو إيرا� يحمل الجنسية    68(يذكر أن أنوشه آشوري  

آب/أغسطس   يف  اعتقل  يزور   2017الربيطانية،  كان  في� 

ونازن� زاغري كذلك إيرانية تحمل   والدته يف إيران وُحكم عليه بالسجن عرش سنوات بتهمة التجسس لصالح إرسائيل.

السجن خمس سنوات بتهمة التآمر إلسقاط يف إيران وحكم عليها ب  2016الجنسية الربيطانية، اعتقلت يف نيسان/أبريل 

 الرابط النظام اإليرا�. 

بدوره، أكد وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبداللهيان أنه تم اإلفراج عن نازَن� زاَغري وأنوشة آشوري من منظور  

يف السياق،   إنسا�، مشددا عىل أنه من الخطأ الربط ب� مستحقات إيران من بريطانيا واإلفراج عن هؤالء األشخاص.

 اتها من الحكومة الربيطانية قبل أيام قليلة. قال عبداللهيان إن إيران تلقت مستحق
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مارس/آذار قال وزير شؤون الرشق األوسط جيمس كليفريل الربيطا� إن بالده تعمل عىل تأم� اإلفراج عن مراد    ١٧ويف  

 الرابططهباز رجل أع�ل وناشط يف الحفاظ عىل البيئة، يحمل الجنسيت� الربيطانية واألم�كية. 

الکویتیة الوثیقة  یلع  تعترض  "آرش/الدرة" -طهران  حقل  لتطویر  السعودیة 

 بین الثالثة""املشترك 

يوم   الخارجية    ٢٦يف  باسم  املتحدث  أوضح  مارس/آذار 

اإليرانية سعيد خطيب زاده إن حقل "آرش/الدرة" هو حقل 

وأكد خطيب   مشرتك ب� دول إيران والكويت والسعودية.

زاده أن أي إجراء لتشغيل وتطوير هذا الحقل يجب أن يتم  

الثالث. الدول  ب�  والتعاون  الخطوة  وتابع:   بالتنسيق 

وثيقة   إطار  يف  جاءت  التي  والسعودية  للكويت  األخ�ة 

للتعاون هي خطوة غ� قانونية ومناقضة لألعراف الجارية 

سابقا. املنجزة  إيران  واملحادثات  إن  زاده  وأضاف خطيب 

  تحتفظ لنفسها كذلك بحق االستث�ر يف الحقل املشرتك "آرش/الدرة".

 الرابطاملايض أنها وقعت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة. وكانت الكويت قد أعلنت يوم اإلثن� 

 لغربیة روسیا تتخذ خطوات عملیة مع إیران لاللتفاف یلع العقوبات األمیرکیة وا

يوم   اإليرا� حس�    ٣٠يف  الخارجية  مارس/آذار، قال وزير 

أم� عبداللهيان خالل لقائه وزير الخارجية الروسية س�غي  

الجوار   دول  خارجية  وزراء  اجت�ع  هامش  عىل  الفروف 

العقوبات  فرض  تعارض  "بالده  إن  الص�  يف  األفغا� 

  واإلجراءات األحادية الجانب ضد روسيا".

جانب التعاون  من  بزيادة  مهتمون  "نحن  الفروف  قال  ه 

يف   إيران  والسي�  ج�اننا،  مع  املجاالت  جميع  يف  الشامل 

شتى املجاالت وخاصة يف مجال بحر قزوين"، مؤكدا أنه كان  

يف السياق، لفت الفروف إىل أن "بالده تتخذ خطوات   الروسية تأث�ها عىل النظام الدويل الجديد.  -للعالقات اإليرانية  

 الرابطعملية يف العالقات مع إيران تسمح لنا بااللتفاف عىل العقوبات األم�كية والغربية غ� القانونية". 
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https://www.mizan.news/fa/news/805452/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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من  اإلرهاب  انتشار  من  قلقة  وهي  إیران،  يف  أفغاني  الجئ  مالیین  خمسة 

 أفغانستان 

مارس/آذار، اعترب وزير الخارجية اإليرا� حس�    ٣١يف يوم  

أم� عبداللهيان خالل اجت�ع مع نظ�ه يف حكومة طالبان  

أم� خان متقي عىل هامش قمة وزراء خارجية دول الجوار  

كل األ  شاملة مبشاركة  تشكيل حكومة  أن  الص�،  يف  فغا� 

املجموعات العرقية يعد ض�ناً لألمن واالستقرار والتنمية يف  

حقوق  أفغانستان. احرتام  رضورة  عىل  عبداللهيان  وأكد 

املرأة، حيث ذكّر بأن "هذا ما أكده اإلسالم ورسوله الكريم  

الجت�عية  إذ أن التعليم عىل جميع املستويات واملشاركة ا

  لها تعد قضية مهمة".

من جانبه أكد أم� خان متقي أن "األرايض األفغانية لن تشكل تهديداً للدول املجاورة ك� أننا نسعى ملحاربة اإلرهاب  

  ومن الرضوري تنفيذ اتفاقية املياه".

الج�ان   يلعب  أن  اللقاء عىل رضورة  موعد  قبل  ذاته  اليوم  يف  قد شدد  عبداللهيان  السالم  وكان  لتحقيق  مه�ً  دوراً 

ك�  واالستقرار يف أفغانستان، ألن السالم واالستقرار أو انعدام األمن فيها �كن أن يكون له� تأث� مبارش عىل الج�ان.

كان قال إن دور املرأة يف أفغانستان مهم جدا بالنسبة لنا، فاإلسالم دين تقدمي رحيم ويعترب وجود املرأة يف مختلف  

وأعرب   ت حقها الثابت. نحن بحاجة إىل التأكيد مرة أخرى عىل أهمية دور املرأة يف الجالية املسلمة يف أفغانستان.املجاال 

عبداللهيان عن قلق إيران من زيادة حاالت اللجوء، حيث قال "لقد دخل خالل األشهر السبعة املاضية، حوايل مليون  

اآلن ارتفع عدد الالجئ� األفغان الذين هم ضيوفنا يف إيران إىل حوايل  أفغا� من النساء واألطفال والرجال إىل إيران، و 

الدول   الدولية أقل اهت�م للنازح� يف  خمسة مالي�، وهناك قلق بالغ يف هذا املجال، السي� عندما تويل املنظ�ت 

داخل أفغانستان، توسيع داعش  يف السياق، تابع: مازال قلقنا يف املنطقة من انتشار اإلرهاب من املجاورة ألفغانستان".

والتجنيد داخل أفغانستان ويف بعض بلدان املنطقة والتداب� التي يتخذها داعش يف العراق والشام لتدريبه وتطويره يف  

أفغانستان. من  الش�لية  األفغا�  املناطق  الشعب  ملساعدة  مايل  وصندوق  إقليمية  آلية  "إنشاء  عبداللهيان  واقرتح 

 الرابطادة البناء والتنمية". واملساعدة يف إع

 

 

  

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/1617293/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
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 إیران من الخارج 

 ضربة أربیل.. هل باتت إیران تتبنی سیاسة علنیة أکثر يف مواجهة إسرائیل؟ 

قالت صحيفة "نيو يورك تا�ز" األم�كية إّن إيران أطلقت 

نهاية  وابالً من الصواريخ البالستية عىل العراق خالل عطلة  

األسبوع، مستهدفًة ما زعمت إنه هدف إرسائييل، م� ترك  

بعض املحلل� يف ح�ة من أمرهم بشأن ما أدى بالضبط إىل  

  هذا الهجوم الخاطف.

وبحسب الصحيفة، يؤكد مسؤولون أّن الهجوم اإليرا� هو  

رد عىل غارة جوية إرسائيلية رسية جرت الشهر املايض عىل 

  املسّ�ة، وأّن عمالء املخابرات اإلرسائيلية الذين أطلقوا الرضبة الجوية كانوا موجودين يف العراق.مصنع إيرا� للطائرات  

“نيو يورك تا�ز” اعتربت أّن الرضبات املتبادلة متثل تصعيداً مقلقاً يف حرب الظل الطويلة ب� إرسائيل وإيران، حيث  

  اليات املتحدة والعراق أيضاً.يدفع الجانبان حدود الرصاع إىل األمام، م� يربك الو 

وتابعت الصحيفة: “بالنسبة إلرسائيل، يُعدُّ الهجوم عىل منشأة الطائرات من دون طيار اإليرانية جزءاً من نهج جديد  

ملواجهة برنامج هذه املنشآت املتنامي لدى طهران، وهو اعرتاف ضمني بأنّه من األسهل تدم� طائرة مسّ�ة وهي عىل 

  من اعرتاضها يف الطريق.األرض بدالً 

ووفق مسؤول� استخباراتي�، تم استخدام طائرات إيرانية من هذا النوع يف العديد من الهج�ت ضد إرسائيل، وكذلك  

  ضد السعودية واإلمارات، ويف ترشين األول/ أكتوبر املايض ضد قاعدة عسكرية أم�كية يف سوريا.

خية يف أربيل األحد تعكس سياسة أكرث عدوانية يف الرد عىل الهج�ت اإلرسائيلية،  أما بالنسبة إليران، فإّن الرضبة الصارو 

وعىل سياسة أكرث علنية، حيث تبنّت طهران بشكل مبارش، وليس أحد حلفائها، مسؤوليتها عىل الفور عن العمل. ك�  

  ، برأي “نيو يورك تا�ز”.أّن استخدام إيران للصواريخ البالستية بدالً من الطائرات املسّ�ة هو تصعيد خط� 

ويف السياق نقلت الصحيفة عن مسؤول استخبارايت كب� أّن سّت طائرات مسّ�ة انفجرت يف منشأة إيرانية بالقرب من 

اإليرانية يف   للطائرات   12مدينة كرمنشاه  رئيسياً ومخزناً  املنشأة كانت مصنعاً  أّن هذه  املايض، مضيفاً  شباط/ فرباير 

 الرابطالهجوم اإلرسائييل دمر العرشات منها.  املسّ�ة، وأنّ 

 

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 زالة الحرس الثوري من قائمة اإلرهاب.. ماذا ترید واشنطن من طهران؟ إل

الثوري اإليرا� من القا إزالة الحرس  إّن اإلدارة األم�كية تدرس  السوداء للمنظ�ت  قال موقع "أكسيوس" األم�يك  مئة 

إرسائيلي�   ثالثة مسؤول�  بحسب  املنطقة،  يف  التصعيد  بخفض  طهران  قبل  من  علني  التزام  مقابل  وذلك  اإلرهابية، 

  ومصدرين أم�كي� تحدثوا مع املوقع.

لعام   النووي  االتفاق  استعادة  عملية  أّن  هو  الخطوة  هذه  أهمية  سبب  أّن  “أكسيوس”  عىل    2015واعترب  أوشكت 

الرئيس األم�يك جو بايدن بالرتاجع عن قيام سلفه دونالد ترامب بتصنيف الحرس   االكت�ل، مش�ًة إىل مسألة قبول 

  الثوري إرهابياً متثل نقطة شائكة رئيسية متبقية.

ورجح املوقع أن تؤدي مثل هكذا خطوة إىل ضجة لدى الجمهوري�، مضيفاً أّن إحدى األفكار التي تناقشها واشنطن  

  تكون التأكيد علنياً بإمكانية إعادة تصنيف الحرس الثوري اإليرا� إرهابياً إذا مل تِف إيران بخفض التصعيد يف املنطقة.س

ووفق املسؤول� اإلرسائيلي�، فإّن إدارة بايدن أطلعت الحكومة اإلرسائيلية عىل أنه يجري النظر يف مثل هذه االحت�الت،  

لل اإلرسائيلي�  يدفع  ما  تطلب  وهو  مل  املتحدة  الواليات  أّن  الخصوص، حقيقة  الفكرة، وعىل وجه  إزاء  بالقلق  شعور 

  التزامات محددة من إيران بعدم استهداف األم�كي� وحلفائهم.

ورداً عىل سؤال عن كالم نائب الرئيس األم�يك السابق مايك بنس الذي زار إرسائيل مؤخراً، قال مسؤول كب� يف الخارجية  

األم�كية ملوقع “أكسيوس”: “ال ينبغي أن يكون مفاجأة ألي شخص أّن ما يُقال من املنتقدين غ� املشارك� يف عملية  

  التفاوض مع إيران غ� دقيق”.

  ويف نفس اإلطار، ادعى مسؤول أم�يك كب� أنه ستكون “مجرّد تكهنات” الحديث عن تفاصيل صفقة مل تكتمل بعد.

أن انسحاب الرئيس ترامب ونائب الرئيس بنس وحملة الضغط القصوى كانت فاشلة بشكل واضح، وتابع: “من الواضح  

 الرابطألّن ايران زادت نشاطها النووي وعدوانها اإلقليمي”. 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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تفاف  لان لالإلنعاش اقتصادها.. ما طبیعة النظام املصريف السري الذي أنشأته طهر

 یلع العقوبات؟ 

إيران  إّن  األم�كية  جورنال"  سرتيت  "وول  صحيفة  قالت 

عرشات  مع  للتعامل  رسياً  ومالياً  مرصفياً  نظاماً  أنشأت 

املحظورة   السنوية  التجارة  من  الدوالرات  من  املليارات 

وفقاً  واشنطن،  تقودها  التي  االقتصادية  العقوبات  مبوجب 

ومسؤو غربي�  لدى لدبلوماسي�  ووثائق  استخبارات  يل 

  الصحيفة.

أّن هذه املليارات سمحت   واعتربت “وول سرتيت جورنال”

إليران بتمك� نفوذها االقتصادي الذي منحها نفوذاً يف املحادثات النووية متعددة األطراف، مش�ًة إىل أّن هذا النظام 

ال إىل  باإلضافة  األجنبية،  التجارية  البنوك  املحظورة وغرفة مقاصة  يتألف من حسابات يف  التجارة  تنسق  التي  رشكات 

  املعامالت داخل إيران.

الرئيس األم�يك جو بايدن لالنض�م إىل   ورأت الصحيفة أّن هذه الخطوة ساعدت طهران عىل مقاومة ضغوط إدارة 

  املحادثات الجارية.، ورشاء الوقت للميض قدماً يف برنامجها النووي حتى أثناء 2015االتفاق النووي لعام 

ينذر   ويف سياق متصل، لفتت “وول سرتيت جورنال” األم�كية إىل أّن إطالق رساح سجناء بريطاني� يف إيران مؤخراً 

  باتفاق محتمل يف غضون أيام.

لكّن القدرة  وتابعت الصحيفة األم�كية: “أعاقت سنوات من العقوبات االقتصاد اإليرا� وتسببت يف انهيار الريال اإليرا�.  

من   سنوات  ثالث  بعد  االنتعاش  عىل  االقتصاد  ساعدت  العقوبات  قبل  ما  مستويات  إىل  تقريباً  التجارة  تعزيز  عىل 

  االنك�ش، م� خفف الضغط السيايس املحيل وعزز موقف طهران التفاويض، ك� يقول املسؤولون وبعض املحلل�”.

الظاهر يف بيانات التجارة    –يف التحايل عىل حظر التجارة والتمويل    وشددت “وول سرتيت جورنال” عىل أّن نجاح إيران

يُظهر حدود العقوبات املالية العاملية يف وقت تعمد فيه    –والتي أكدها الدبلوماسيون الغربيون ومسؤولو املخابرات  

  و أوكرا�.الواليات املتحدة واالتحاد األورويب إىل استخدام قوته� االقتصادية ملعاقبة روسيا عىل غز 

وأضافت: “وفقاً للوثائق واملسؤول� الغربي�، يعمل النظام املرصيف الرسي عىل النحو التايل: البنوك اإليرانية التي تخدم  

الرشكات املحظورة مبوجب العقوبات األم�كية من القيام بالتصدير أو االست�اد، توجد رشكات تابعة لها يف إيران إلدارة 

ل الخاضعة  للتجار  التجارة  وكالء  مبثابة  لتكون  إيران  حدود  خارج  تنشئ رشكات  الرشكات  هذه  عنها.  نيابة  لعقوبات 

اإليراني�. يتاجر الوكالء مع املشرتين األجانب للنفط اإليرا� والسلع األخرى، أو بائعي البضائع الست�ادها إىل إيران ، 

  حسابات تُنشأ يف بنوك أجنبية”.بالدوالر أو اليورو أو العمالت األجنبية األخرى، من خالل 

ووفق الصحيفة، يتم تهريب بعض اإليرادات إىل إيران عن طريق سعاة يحملون نقوداً مسحوبة من حسابات الرشكة  

  بالوكالة يف الخارج، ك� ذكر بعض املسؤول�.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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رج، حيث يتاجر املستوردون  ويدعي املسؤولون الغربيون إن الكث� من هذه األموال ال يزال يف حسابات مرصفية يف الخا 

املركزي   البنك  بحسب  إيران،  يف  محفوظة  حسابات  دفاتر  عىل  بينهم،  في�  األجنبية  بالعملة  اإليرانيون  واملصدرون 

  اإليرا�.

وك� تنقل “وول سرتيت جورنال”، يقول املسؤولون الغربيون إن النظام الرسي عمل بشكل جيد مبا يكفي لدرجة أّن  

ية تهدف إىل جعله جزءاً دامئاً من االقتصاد، ليس فقط لح�ية إيران من حمالت العقوبات املحتملة يف  السلطات اإليران

  املستقبل، ولكن أيضاً لتمكينها من م�رسة التجارة من دون تدقيق من الخارج.

 الرابطحكومة”. قال أحد املسؤول� الغربي� عن النظام الرسي: “هذه عملية غ� مسبوقة لغسيل األموال من قبل ال

 فایننشال تایمز: أعداء إیران يف الشرق األوسط یرّصون صفوفهم 

 

قالت صحيفة "فايننشال تا�ز" الربيطانية إّن جهود عرقلة العودة لالتفاق النووي مع إيران قد تكون وصلت إىل طريق  

الدالئل عىل ذلك هو إطالق رساح مزدوجي الجنسية من سجون طهران مثل نازان� زغاري  مسدود، معتربة أنه من  

  راتكليف.

الصارخة” حتى اآلن، مش�ًة إىل أّن س�غي الفروف وزير   وبحسب الصحيفة، تراجعت موسكو عن “أع�ل التخريب 

العقوبات   أن  املتحدة ضمنت  الواليات  إّن  ادعى  الرويس  التجارة الخارجية  تؤثر عىل  لن  أوكرانيا  بعد غزو  املفروضة 

  الروسية مع طهران.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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إلزالة  موسكو  عىل  بشدة  روسيا، ضغطت  حليفة  إيران،  لكن  ذلك.  عىل  دليل  يوجد  “ال  تا�ز”:  “فايننشال  وتابعت 

  حاجزها”.

ملة املشرتكة هي املطالبة  ولفتت الصحيفة الربيطانية إىل أّن عالمة االستفهام الجديدة بشأن إحياء خطة العمل الشا

اإليرانية لألم�كي� بإزالة تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، مضيفًة أّن احت�لية قيام إدارة الرئيس األم�يك جو  

  بايدن ذلك كهرب األجواء يف الرشق األوسط.

تشددين الذين ال يريدون صفقة،  ووفق “فايننشال تا�ز”، اعتقد كث�ون يف البداية بأّن هذا املطلب كان من عمل امل

  ورأت أّن القائد األعىل اإليرا� عيل خامنئي يريد التوصل اتفاق.

الثوري   الحرس  مؤسسة  عن  الدفاع  عن  يرتاجع  أنه  إليه عىل  يُنظر  أن  خامنئي  الصعب عىل  من  “سيكون  وأكملت: 

ئ الحرس الثوري اإليرا�، الذي يقف بشكل الرضورية لنظامه. ك� أنه من الصعب للغاية أن يُنظر إىل بايدن وهو يكاف

مبارش أو من خالل وكالء وراء الهج�ت الصاروخية والطائرات من دون طيار املدمرة عرب بالد الشام والخليج. ستكون  

  هناك ضجة يف الكونغرس األم�يك بهذا الشأن”.

السييس رئيس مرص، محمد بن زايد ويل عهد وأكدت الصحيفة أّن نفتايل بينيت رئيس الوزراء اإلرسائييل، عبد الفتاح  

أبو ظبي والحاكم الفعيل لدولة اإلمارات العربية املتحدة يرصون صفوفهم إلقامة جبهة مشرتكة ضد طهران، خاصة بعد  

لقاء القمة يف منطقة رشم الشيخ املرصية، ونقلت عن مصادر عربية أّن ويل العهد السعودي محمد بن سل�ن قد ينضم  

  قادة.لهؤالء ال

التي تخضع ألقىس حظر عىل اإلطالق حتى    –وبرأي “فايننشال تا�ز”، لقد شعر هؤالء كيف أّن الجمهورية اإلسالمية  

قد وسعت بشكل كب� من نفوذها اإلقليمي منذ انسحاب ترامب من خطة العمل الشاملة    –الغزو الرويس ألوكرانيا  

أدى إىل نتائج عكسية عىل منطقة الخليج، التي اعتقدت بسذاجة  املشرتكة والسعي إىل حملة “الضغط األقىص”، م�  

 الرابط بأّن الواليات املتحدة ستحميها من االنتقام اإليرا�. 

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://jadehiran.com/archives/35122
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 املحور االقتصادي

 هکذا یمکن أن تستفید إیران من العقوبات یلع روسیا 

 

مركز األبحاث التابع للغرفة التجارية اإليرانية إّن فرض عقوبات عىل السوق الروسية �نح فرصاً لنمو  قال باحثون يف  

  الصادرات بالنسبة لالقتصاد اإليرا�.

مليون    50ووفق املركز، يف الوقت الحايل تعادل أوجه التشابه ب� واردات االتحاد األورويب الرئيسية من روسيا (أكرث من  

  عنرصاً.  29نحو  2020مالي� دوالر) يف عام  10ات إيران الرئيسية إىل العامل (أكرث من دوالر) وصادر 

مليون دوالر) لروسيا والصادرات    50من جهة أخرى، فإن أوجه التشابه ب� الصادرات الرئيسية لالتحاد األورويب (أكرث من  

وهكذا، يف سوق االتحاد األورويب،     عنرصاً.  39تعادل    2020  مالي� دوالر) يف عام  10اإليرانية الرئيسية إىل العامل (أكرث من  

  سلعة مع الصادرات اإليرانية، م� قد يزيد من احت�ل االست�اد من إيران. 29تتداخل 

  تجارة إيران مع أوكرانيا

وجهات التصدير اإليرانية، ك� ال  وفقاً ملركز األبحاث التابع لغرفة التجارة اإليرانية، ال تتمتع أوكرانيا مبكانة خاصة ب�  

  يبدو أّن استبدال السوق األوكرانية �ثل مصدر قلق خاص إليران.

  الواردات اإليرانية من أوكرانيا

انخفضت حصة واردات إيران من أوكرانيا من إج�يل واردات البالد سابقاً ثم زادت مؤخراً، لكن الحصة القصوى يف هذا  

  يل ال تُعترب كب�ة.٪، وبالتا0.3املجال بلغت 

  ، باستثناء الحبوب، فحجمها ضئيل أيضا.2020أما بالنسبة للواردات من أوكرانيا يف عام 

الحديد ومعدات   الحديد أو "الفوالذ” و اإلبر وسكك  إيران من أوكرانيا من “األنابيب املجوفة وقطاعات  أما واردات 

  التوايل. ٪ عىل28.7٪ و35.3أخرى للتقاطع أو التحويل”، فتبلغ 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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. فإذا استمرت األزمة يف أوكرانيا، �كن استبدال  2020ك� أن إج�يل واردات إيران لهذه البضائع الفت للنظر يف عام  

  السوق األوكرانية بسوق الكويت والص� للعنرص األول والص� وتركيا للعنرص الثا� كمصدر بديل.

  العقوبات عىل موسكو والفرص لطهران

مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا، وهو ما �ثل    155، استورد االتحاد األورويب  2012ز، عام  مبا يخص الغا

  ٪ من إج�يل استهالك الغاز.40٪ من واردات االتحاد األورويب من هذه املادة، ونحو 45حوايل 

الرويس، لن   الغاز  القوية يف استبدال  الرغم من رغبة االتحاد األورويب  الغاز  لكن عىل  إيران من دخول سوق  تتمكن 

التحتية. البنية  إىل  االفتقار  بسبب  القص�  املدى  عىل  “التعقيد     األوروبية  موقع  بحسب  الخام،  النفط  يخص  مبا 

الخام نحو   النفط  مليار دوالر    58.1، منها  2012مليار دوالر يف عام    109االقتصادي”، بلغ حجم صادرات روسيا من 

  بية.ذهبت إىل الدول األورو 

بناء عليه، إذا تم إحياء االتفاق النووي اإليرا� يف األيام املقبلة، وزادت إمدادات النفط اإليرانية إىل السوق العاملية،  

  �كن بالتأكيد اعتبار إيران أحد البدائل الرئيسية للنفط الرويس.

اد املنتجات األوروبية الرئيسية من روسيا (نحو  أما بشأن البضائع األخرى، ك� تذكر البيانات املتوفرة، �كن مقارنة است� 

وبالتايل، هناك إمكانية ملزيد من    مالي� دوالر وأكرث).  10مليون دوالر وما فوق) بصادرات إيران الرئيسية (نحو    500

 دولة من دول االتحاد األورويب.  28سلعة من إيران إىل  29الرتكيز والدراسة لزيادة تصدير 

ملیار    ٧نتها أکثر من  إیران تضخ يف خزی

  دوالر من عائدات النفط

قال وزير االقتصاد اإليرا�، إحسان خاندوزي لقد تم إيداع  

ألف مليار تومان من عائدات النفط (عائدات   ١٩٠أكرث من  

املايض   اإليرا�  العام  يف  واملكثفات)  الخام  النفط  تصدير 

يعادل     للخزينة. املذكور  املبلغ  أن  و    ٧يُذكر    ٣٠٠مليار 

 الرابطمليون دوالر أم�يك. 

 طائرات ١٠إیران تشتري 

كشف رئيس منظمة الط�ان املد� اإليرا� محمد محمدي بخش عن رشاء طائرات، حيث قال يف األشهر الثالثة املاضية  

 الرابط سنة وهي تدخل األسطول تدريجياً.  ٢٠إىل  ١٥ر طائرات مبتوسط عم ١٠تم رشاء 

  %٣٨التجارة غیر النفطیة ترتفع 

قال رئيس مصلحة الج�رك اإليرانية عيل رضا مقديس إن التجارة الخارجية غ� النفطية للبالد سجلت رق� قياسيا يف  

، مبا يشكل  مليون طن من البضائع مع دول العامل  ١٦٢مليار دوالر مع تبادل    ١٠٠العام اإليرا� املايض، حيث بلغت  

  الرابط% مقارنة مع العام الذي سبقه. ٣٨ارتفاع مقداره 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.naftema.com/news/144882/%DB%B1%DB%B9%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.tahlilbazaar.com/news/141207/%DB%B1%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14010107000436/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-00-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 املحور االجتماعي

  قتلی وجرحی يف احتفاالت "أربعاء النار"

مارس/آذار، أعلن املتحدث باسم مركز الطوارئ    ١٦يف يوم  

مرصع   عن  مازالوا   ٢٧٥منهم    ٢٨١٧وإصابة    ١٩اإليرا� 

حالة برت أعضاء، وذلك جراء   ١٧١يرقدون يف املستشفيات و  

احتفال ليلة األربعاء األخیرة من السنة اإليرانية (جهار شنبه  

املوا وإطالق  النار  بإشعال  يقام  والذي  الحارقة  سوري)،  د 

 الرابطواأللعاب النارية واملفرقعات الصوتية. 

 رضا براهني.. آخر شعراء جیله

توقّف قلب رضا   الخامس والعرشين من آذار/مارس  فجر 

براهني عن النبض. يف كندا، رحل الكاتب والشاعر والناقد  

  عاما. ٨٦ناهز األديب اإليرا� عن عمر 

الشاعر اليسارّي املولود يف تربيز كتب أدبه بالفارسية عل� 

الثانية   يف  بالرتكية.  يتحدثون  الذين  إيران  تُرِك  من  أنه 

اللغة   يف  البكالوريوس  براهني  نال  عمره  من  والعرشين 

سافر ثم  تربيز،  جامعة  من  وآدابها  تركيا    اإلنجليزية  إىل 

جامعيا يف األدب اإلنكليزي. كان براهني من رواد تأليف الحركة األدبية يف التسعينيات وما   ليعود منها إىل إيران أستاذا

  قبلها، ليس فقط بنتاجه الغزير، بل عرب تنظيمه ورش عمل حول النقد األديب والشعر والرواية.

قل اىل كندا ليعيش فيها اكرث  ، بدأ التدريس يف الواليات املتحدة، قبل أن ينت١٩٧٢لكن استقراره كان يف الغرب. يف عام  

ينتظرون قصائده تأتيهم من غربة شاعرهم. تُرجمت     عاماً. كان محبوبا ب� جمهور الشعر يف بالده األم إيران.  ٣٠من  

أع�له إىل لغات مختلفة، منها اإلنجليزية والسويدية والفرنسية وأشهرها كتاب “الذهب يف النحاس” (بالفارسية: طال  

 قد فيه الشعر اإليرا� القديم والحديث.در مس) الذي ين

كذلك ترجم براهني أع�ال لكتّاب كبار مثل أنطوان دي سان إكزوب�ي، وإيف أندريش، وويليام شكسب�، وكالورماريا  

تعد قصيدة “إس�عيل” أشهر قصائد براهني، حيث يريث فيها صديقه  و  فرانزيرو، وماكسيم رودنسون، وديفيد كات.

 الرابط .ي إس�عيل شاهرود

 

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1209439-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://jadehiran.com/archives/35133
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 قضایا العدد

 

 امللف النووي

 ًاإیران تحّول جزًء من مخزونها من الیورانیوم إلی مواد ُتستخدم طبیّ 

 
مارس/آذار، أفاد موقع "بلومربغ" بأن إيران بدأت يف تحويل ثلث مخزونها من اليورانيوم عايل التخصيب    ١٨يف يوم  

اتفاقها  60بنسبة   التوترات وسط جهود إلحياء  الطبية، م� قد يخفض  النظائر املشعة  إنتاج  % إىل مواد تستخدم يف 

" إنها بدأت يف الحادي عرش من الشهر الجاري يف تحويل جزء من وأضاف "بلومربغ النووي التاريخي مع القوى العاملية.

 الرابط  % إىل مادة مشعة إلنتاج املوليبدينوم. 60مخزونها من اليورانيوم املخصب بنسبة تصل إىل 

بنسبة   يورانيوم  استخدمت  مرة،  "ألول  إيران  بأن  اإليرانية  "إيسنا"  وكالة  أكدت  السياق،  إلنتاج 60يف  املئة  يف   ٪

٪ التي استخدمتها  60وتابعت: الكمية الدقيقة من اليورانيوم املخصب بنسبة   املادة الخام لألدوية املشعة".  املوليبدينوم،

وقالت "إيسنا" إنه   إيران لتحويله إىل موليبدينوم غ� معروفة، واألرقام املقدمة يف وسائل اإلعالم الغربية غ� صحيحة.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.yjc.news/fa/news/8090528/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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من احتياطياتها لتحويل املوليبدينوم يف هذه املرحلة باحتياجات    ٪60يف الوقت نفسه، يرتبط مقدار استخدام إيران  

 الرابط الدولة وبرنامج منظمة الطاقة الذرية.

معا أعادت  إيران  أن  اإليرانية  "مهر"  وكالة  كشفت  جانبها  بنسبة  من  املخصب  اليورانيوم  من  جزء  إلنتاج  60لجة   ٪

املشعة. الصيدالنية  من  املستحرضات  يكون  هدف)،  إىل  املادة  (تحويل  بذلك  القيام  خالل  من  "مهر":  لوكالة  ووفقا 

إىل املستحيل عمليا إرسال جزء من املادة التي تصبح هدفاً إلنتاج املوليبدينوم (املادة الخام لصناعة األدوية املشعة)  

وأضافت "مهر" إن املواد املستهدفة واإلشعاعية ليست يف خطر االنتشار وال �كن للدول   الخارج أي أنها ستبقى يف البالد. 

 الرابط الغربية أن تنتقد تحرك إيران. 

 موسکو تطالب الغرب اإلقرار بأخطائه وتلبیة مطالب إیران 

يوم   الخارجية    ١٩يف  باسم  املتحدثة  أكدت  مارس/آذار، 

يف  الغربية  األطراف  عىل  أنه  زاخاروفا  ماريا  الروسية 

مطالب   وتلبية  السابقة  بأخطائها  اإلقرار  فيينا  مفاوضات 

إثارة الشبهات حول  وأضافت زاخاروفا إن   إيران املرشوعة.

تعهد روسيا بإحياء االتفاق النووي لعبة قذرة يلعب بها من  

تعهداتهم  وانتهاك  بأخطائهم  اإلقرار  عن  �تنعون 

عن   املاضية. الحديث  يجري  "حين�  قالت  السياق،  يف 

كب�   اتفاق دويل  الجادة خاصة حول مستقبل  املفاوضات 

نات بصورة علنية. نحن مضطرون للبحث مرة أخرى عن مطالب روسيا  مثل االتفاق النووي ال مكان للضجيج أو التكه

وتابعت زاخاروفا: روسيا بذلت جهدا كب�ا ووقتا طويال الستئناف   يف إطار مفاوضات فيينا حول إحياء االتفاق النووي".

سة تعيد الوضع املفاوضات حول التنفيذ الكامل لالتفاق النووي ومشاهدة أن هذه املفاوضات تؤدي إىل قرارات ملمو 

 الرابطإىل حالته الطبيعية. 

 غانتس: طهران وطموحاتها النوویة تهدید وجودي إلسرائیل 

يوم   بيني    ٢١يف  اإلرسائييل  الدفاع  وزير  مارس/آذار ّرصح 

أحرونوت"   "يديعوت  صحيفة  تنظمه  مؤمتر  يف  غانتس 

اإلرسائيلية بأن االتفاق النووي ليس جيداً، ففيه العديد من 

أوجه القصور، والتي أكدنا عليها يف مجموعات العمل مع  

االتفاقية،  األم�كي�. هذه  يف  طرفاً  لسنا  نحن    وأضاف: 

بأيدي   وليس  أيدينا  يف  مص�نا  عىل  النهاية  يف  وسنحافظ 

يف السياق، دعا غانتس أم�كا إىل إبقاء الحرس الثوري   العامل.

واعترب أن اليشء املهم   اإليرا� عىل قامئة اإلرهاب، مؤكدا أنهم يرفضون املواجهة العلنية مع الواليات املتحدة األم�كية.

اجة إىل تنسيق أفعالنا ومواقفنا مع الواليات املتحدة، والتعب� عنها بطرق ال لبس  الذي يجب أن نفهمه، هو أننا بح 

 الرابط وتابع غانتس: طهران وطموحاتها النووية هي قضية عاملية، وتهديد وجودي إلرسائيل.  فيها.

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/1400122721333/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5449783/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-17/543973-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.elkhabar24.net/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 املبعوث األمیرکي إلیران: هناك الکثیر من العقوبات یلع إیران ستستمر

يران روبرت مارس/آذار قال املبعوث األم�يك إل  ٢٧يف يوم  

مايل يف منتدى الدوحة "لست واثقاً من أن االتفاق النووي  

وأكد مايل   وشيك، لكننا نقرتب يف بعض األحيان من ذلك".

إدارة  أي  تفعله  قد  ما  حول  تقديم ض�نات  ال �كن  أنه 

وأوضح أن "هذا اتفاق  أم�كية مستقبلية يف االتفاق النووي.

زم معالجة قضايا أخرى  نووي، س�فع تلك العقوبات وال نعت

األخرى". والعقوبات  اإليرانية  اإلقليمية  السياسة  يف   مثل 

الكث� من  فإن هناك  اإليرا�،  الثوري  الحرس  العقوبات عىل  النظر ع� سيحدث بخصوص  مايل: بغض  تابع  السياق، 

ات بغض النظر عن نتيجة  العقوبات عىل إيران ستستمر. مؤكدا أنهم سيواصلون العمل مع دول املنطقة لتقليل التوتر 

 الرابطوأفاد مايل بأنهم مل يقرروا بعد شطب الحرس الثوري من قامئة املنظ�ت اإلرهابية.  االتفاق النووي.

 استمرار العقوبات أثناء مفاوضات فیینا

 عقوبات أمیرکیة یلع جهات بتهمة أنها فاعلة يف البرنامج الصاروخي اإلیراني 

يوم   األم�كية  الخزانة  وزارة  عىل   ٣٠أعلنت  مارس/آذار 

أنها   بتهمة  عقوبات عىل جهات  فرض  االلكرتو�  موقعها 

  الربنامج الصاروخي اإليرا�.  فاعلة يف

األصول   مراقبة  مكتب  فرض  الوزارة،  موقع  وبحسب 

األجنبية التابع لوزارة الخزانة األم�كية عقوبات عىل وكيل 

مشرتيات مقره إيران يعمل مع رشكات اشرتت املواد ذات 

الجهاد  الصل منظمة  لصالح  الباليستية  للصواريخ  بوقود  ة 

)، وحدة الحرس الثوري اإليرا� املسؤولة عن RSSJO .(IRGC)للبحوث واالكتفاء الذايت يف الحرس الثوري اإلسالمي  

)، وهي عنرص يف PCIللصناعات الكي�وية اإليرانية (  Parchinالبحث والتطوير للصواريخ الباليستية، وكذلك رشكة  

  ).DIOظمة الصناعات الدفاعية اإليرانية (من

) يتخذ إجراءات ضد وسيط إيرا� رئييس متورط يف رشاء  OFACوأشارت الوزارة إىل أّن مكتب مراقبة األصول األجنبية ( 

  .PCIاألجزاء املستخدمة لتطوير وقود الصواريخ نيابة عن 

اليوم   تأيت  الجديدة  بأّن خطوتها  األم�كية  الخزانة  أربيل يف  وذكّرت  اإليرا� عىل مدينة  الصاروخي  الهجوم  أعقاب  يف 

آذار/ مارس، باإلضافة إىل    25آذار/ مارس، والهجوم الصاروخي اليمني عىل منشأة أرامكو السعودية يف    13العراق يف  

إيران للصواريخ  الهج�ت الصاروخية األخرى التي ُشنَّت ضد السعودية واإلمارات، معتربًة أنها تذك� بأن ال يزال تطوير 

  الباليستية وانتشارها يشكالن تهديداً خط�اً لألمن الدويل.

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%86-62/3852949-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF


      تابع منصات المرصد

  

 

16 | P a g e  

 المرصد اإليراني 
 March 2022 31 ||العدد الرابع

  الئحة األشخاص الخاضع� لعقوبات الخزانة األم�كية:

  محمد عيل حسيني وشبكة مشرتياته

كة  اتهمت الخزانة األم�كية وكيل املشرتيات اإليرا� محمد عيل حسيني باستخدام شبكة من الرشكات، مبا يف ذلك رش 

Jestar Sanat Delijan    ومقرها إيران ورشكةSina Composite Delijan لرشاء وقود الصواريخ الباليستية واملواد ،

  ذات الصلة لدعم برنامج الصواريخ اإليرا�.

وشددت الوزارة عىل أّن حسيني شارك شخصياً باجت�عات رفيعة املستوى يف هذا اإلطار، مضيفًة أنه مع كبار مسؤويل  

RSSJO  ) بوتادين  النرتيل  ملطاط  معالجة  آالت  وقام برشاء  اإليرا�،  الثوري  الحرس  باستخدام  NBRيف  الص�  من   (

  مستندات شحن مزورة.

، باإلضافة إىل نظام طحن نفاث غازي  NBRواتهم بيان الوزارة األميزكية حسيني بالرتتيب لرشاء وشحن آالت معالجة  

إىل أّن املطاحن النفاثة، املعروفة أيضاً باسم طواح� الطاقة السائلة، تُستخدم بإنتاج    خامل من املوردين الصيني�، الفتةً 

  وقود الصواريخ الصلب.

أو مادياً أو تكنولوجياً أو أي    وك� أعلنت الوزارة، تم تصنيف محمد عيل حسيني ألنه قدم، أو حاول تقديم، دع�ً مالياً 

  .PCIو   RSSJOدعم آخر أو سلعاً أو خدمات لدعم الحرس الثوري اإليرا� 

ك� تم تصنيف “مجمع سينا” الذي يديره الحسيني، ألنه قدم، أو حاول تقديم، دع�ً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً أو  

و    Sepehr Delijan، ك� أورد البيان. وتم وضع  IRGC RSSJOغ�ه من أشكال الدعم، أو سلعاً أو خدمات لدعم  

Jestar Sanat    �عىل الئحة العقوبات لكونه� مملوك� أو خاضع� لسيطرة محمد عيل حسيني، بشكل مبارش أو غ

  مبارش.

  وسيط مشرتيات لرشكة بارش� للصناعات الكي�وية

كوسيط رئييس    PCIأيضاً رشكة الصدر التي عملت نيابة عن  وذكرت الخزانة األم�كية إّن إجراءات اليوم أيضاً تطال  

  لرشاء األجزاء التي تستخدم لتطوير وقود الصواريخ.

قطع غيار ألجهزة الطرد املركزي املستخدمة يف إنتاج وقود الصواريخ الباليستية التي تقدر قيمتها    PCIوتابعت: “اشرتت  

. قامت رشكة الصدر بدور املستلم ملكونات أجهزة الطرد املركزي نيابة  مبئات اآلالف من الدوالرات من املوردين يف الص�

بشكل مبارش أو   PCI. تم تصنيف رشكة الصدر بسبب عملها أو االدعاء بأنها تعمل لصالح أو نيابة عن PCIعن رشكة 

 الرابطغ� مبارش”. 

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://jadehiran.com/archives/35152
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 اعرف إیران

 خمس عادات إیرانیة يف رمضان 

  موائد اإلفطار -١

ال �ّر يوم يف رمضان إال ودعا اإليرانيون ضيوفاً لإلفطار أو قبلوا دعوة إليه، فهذه فرصة للقاء األصدقاء القدامى. وللتجار  

  والسياسي� والفنان� موائدهم، واملشاركة فيها يحمل معنى دعم صاحب هذه املائدة.

  والوجبة خفيفة أ  -۲

يفتتح اإليرانيون إفطارهم بالخبز، والشاي، والجنب، والخضار، والرُطب، ويؤّجلون وجبتهم الرئيسة. فاملسلم يصوم يك  

  يشعر بحياة الفق�، والتمسك بهذه العادة يعني صياماً صحياً دون البدء بوجبة ثقيلة.

  “آش” و “حليم” -٣

يس الحساء  من  خاصا  نوعا  اإليراني�  بعض  الخفيف.  يتناول  اإلفطار  جانب  إىل  “حليم”  القمح  وهريسة  “آش”،  مى 

  يختارون هذين الصنف� الحتوائه� عىل مواد مغّذية، فينشط بيعه� بكثافة طيلة الشهر الكريم.

  العشاء الثقيل -٤

 يستطيعوا  اإلفطار بوجبة خفيفة يليه بساعات عشاء ثقيل ال مفّر منه. هناك من يفّضلون تناول هذه الوجبة كسحور يك

  تحمل صيام اليوم التايل.

  إيقاظ كبار السن -٥

يتطوع عدد من الشباب إليقاظ العجائز قبل الفجر لتناول السحور، فيّدقون أبواب البيوت التي يسكنها كبار السن 

 الرابطوحيدين. يكاد هذا التقليد يندثر يف الزمن الحارض، لكن البعض ما زال يحافظ عليه. 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://jadehiran.com/archives/8742
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 مختارات العدد

 نوروز طهران.. آمال النووي و املنطقة 

 الكاتب: حازم كّالس 

  يتحلقون حول باعة متجول� يبيعون بشكٍل غ� قانوٍ� علناً ألعاباً ناريًة و مفرقعات…

لشمسية، هي طقوس ضاربة يف تاريخهم، واليوم مازالوا  اعتاد اإليرانيون اللعب بالنار يف آخر أربعاء من سنتهم الهجرية ا

القتىل و الجرحى. يشرتي كل واحد ما تيرس له، فاألسعار باتت مرتفعة  يتمسكون بها رغم تسببها بأرضار وإيقاعها 

  مقارنة باألعوام السابقة.

ة طهران فوق و تحت األرض  حامل� ألعابهم النارية يرسعون، بعدها الخطى هبوطا نحو قطار أنفاق العاصمة، مزدحم 

القرار اإليرانية  العاصمة كذلك هي أروقة صنع  العام. وك� هي شوارع و أنفاق  إنها نهاية  أكرث من أي وقت مىض، 

  وملفات السياسة الخارجية.

  قاع املدينة.. آمال تنتظر

يف املرتو الذي يخرتق برسعة ظل�ت قاع طهران تكتشف ما يدور يف رؤوس اإليراني�، حتى وإن كان معظمهم غارق يف  

ترتسم واضحة  معامل  دون  املحمول  هاتفه  طال     شاشة  اقتصادية  و  معيشية  إنفراجة  ترقب  تقرأ  لكنك  وجهه،  عىل 

  انتظارها لدى الجميع.

و طهران يتناهى إىل سمعك أحاديث ال تنتهي، السياسيون اإليرانيون بطبعهم،  وسط أصوات باعة متجول� يغص بهم مرت 

  يبدون آراءهم يف مختلف القضايا.

تزامن غريب جمع أحداث دولية و إقليمية و إيرانية نهاية العام الفاريس يقول مصدر إيرا�: “إنه تزامن غ� مربمج  

ت باملجمل لجميع هذه األحداث  إيران، لكن  أكرث من في� يخص  تحميلها رسائل يف  أو سلبية و �كن  إيجابية  بعات 

  اتجاه”، ترص إيران عىل فصل امللفات دامئا.

  صواريخ إيران

بعد كشف الحرس الثوري اإليرا� مؤخرا عن قاعدت� تحت األرض، صاروخية و أخرى للطائرات املس�ة، تطلق الن�ان 

. صواريخ قرأتها   مركزا قالت طهران إنه للموساد اإلرسائييل  ١١٠اتح  تدك صواريخ ف من فوق أرض رشق بح�ة ارومية و

انتهاكاً لسيادة العراق و إقليم كردستان. وأرصت طهران عىل أنها تشبه استهداف القوات األم�كية   كل من بغداد و أربيل

: “طرف ثالث   د خطيب زادهسعي قبل أكرث من عام�. يقول املتحدث باسم الخارجية اإليرانية   يف قاعدة “ع� األسد”

استغل األرايض العراقية للقيام بعمليات ضد إيران وعىل العراقي� االهت�م بحفظ أمنهم الداخيل وعدم الس�ح ألحد  

بالقيام مبثل هذه األع�ل”، و بعيدا عن التوتر و ضبطه ب� طهران و بغداد و أربيل بعد هذه الصواريخ اإليرانية و  

قتل عدد من ضباط املوساد اإلرسائييل ك� أوردت تقارير غ� رسمية، و هو أمر سيبقى ضبابيا لفرتة  النتائج املبارشة ب

“إن   طويلة، اإليرا�:  املصدر  ترتدد يف     يقول  لن  أن طهران  األوىل،  قاعدت�،  ثبتت  الصاروخي  االستهداف  نتائج هذا 
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مكان كانت إذا مل تقم حكومات الدول التي تستضيف    املراكز التي تكون دخيلة مبارشة يف استهداف إيران يف أي   رضب

  مثل هذه املراكز بالتعامل معها، و الثانية، أن برنامج إيران الصاروخي خط أحمر”.

يأيت ذلك يف وقت دخل فيه الرصاع اإليرا� اإلرسائييل مرحلة جديدة، مع اعرتاف إيران بأن قصف “مركز املوساد” يف 

رسائيل ملركز للطائرات املس�ة يف كرمانشاه غرب إيران، و أيضا مقتل ضابط� إيراني� يف  أربيل جاء ردا عىل تدم� إ

استهداف إرسائييل قرب دمشق، و إعالن االستخبارات اإليرانية إلقاء القبض عىل شبكة مرتبطة بإرسائيل حاولت تنفيذ  

السيربان الحرب  تصاعد  أيضا  و  النووية،  فوردو  منشأة  يف  تخريبية  آخر  عمليات  كانت  التي  و  الطرف�  ب�  ية 

عرب مجموعات   و إيقاف املواقع الرسمية اإللكرتونية اإلرسائيلية ترسيب معلومات عن رئيس املوساد اإلرسائييل فصولها

  قالت ترسيبات إعالمية غ� رسمية أن من يقف وراءها مجموعات هاكرز مقربة من إيران.

طهران تكتشف أن ما يشغل بال اإليراني� ليس هذا الرصاع و ال هذه الصواريخ يف أحاديث مقتضبة مع بعض ركاب مرتو  

الصناعية ” نور   إيران  الذي وضع ثا� أق�ر  ”    ٢و إن كان بعضهم يفاخر بإنجازات بالده و يش� إىل صاروخ قاصد 

حاله أمام أرسته ليلة    كيلو مرت عن سطح األرض، ف� يهمه هو أال يخجل من  ٥٠٠املخصص لألغراض العسكرية يف مدار  

  عيد الن�وز ك� يقول املثل اإليرا�.

  انفراجة دولية مأمولة

يعلق كث� من اإليراني� آمالهم عىل املفاوضات النووية، فقبل سنوات ملسوا انفراجة اقتصادية إبان التوصل إىل االتفاق  

تقترص عىل انسحاب إدارة دونالد ترامب من االتفاق  ، انفراجة مل يكتب لها االستمرار ألسباب كث� ال 2015النووي عام 

. يقول املصدر اإليرا�: ”إن تأث� االتفاق النووي عندما أنجز مل يكن كب�ا ومبارشا عىل االقتصاد اإليرا�، و رمبا  2018عام  

جية، تبدأ بهيكليته  كان األثر النفيس له أكرب من الحقيقي”، يعا� االقتصاد اإليرا� من مشكالت عديدة داخلية و خار 

وال تنتهي بالعقوبات، لكن رغم ذلك يقول املصدر: ”إن حل املشكالت الداخلية هو األهم، فإيران متكنت إىل حد كب�  

من تجاوز العقوبات التي فرضتها واشنطن، لكن القرار اإليرا� هو امليض بالتوازي برفع العقوبات من خالل مفاوضات  

ف األساليب املتاحة و خاصة من خالل تعزيز العالقات الثنائية “، و يضيف املصدر ردا عىل فيينا، وإبطال أثرها مبختل

سؤال عن ما الذي يدفع طهران إلحياء االتفاق النووي: ”ال �كن إنكار تأث� العقوبات عىل االقتصاد اإليرا� من جهة و  

ية خالل الفرتة املاضية كان من املفرتض أن من جهة أخرى ليس لدى طهران ما تخرسه نوويا، فقد حققت إنجازات تقن 

تصل إليها يف العام الثا� عرش من االتفاق” ، إذا هي الورقة التقنية النووية و التي تقلق الغرب مع االقرتاب من “العتبة  

النووي النووية ” وامتالك إيران مزيدا من اليورانيوم املخصب و مزيدا من أجهزة الطرد املتطورة و مزيدا من العلم  

مقابل رفع العقوبات و عودة إيران إىل أن تكون عضوا طبيعيا يف املجتمع الدويل اقتصاديا و لو نسبيا. و ب� هذا و ذاك 

  ملفات عديدة موازية من املنطقة إىل تبادل السجناء مع الدول الغربية.

  ارتدادات الحرب الروسية عىل أوكرانيا

حرب الروسية عىل أوكرانيا، كانت مفاوضات فيينا، مطالبة روسيا بض�نات مكتوبة  أوىل امللفات التي تلقت ارتدادات ال

من الواليات املتحدة بعدم تأث� العقوبات املفروضة عىل موسكو عل تعاون روسيا و إيران، أربك املشهد، و دفع يف  

ضع مع وزير الخارجية الرويس نهاية  نهاية املطاف وزير الخارجية اإليرانية حس� أم� عبد اللهيان إىل زيارة موسكو لي

  لهذه األزمة.
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يف موسكو قال س�غي الفروف: “حصلنا عىل ض�نات نصية من واشنطن بأن العقوبات لن تنعكس عىل تعاون روسيا  

  مع إيران”.

املحتمل    ويف طهران قال حس� أم�عبد اللهيان بعد عودته من روسيا: “الجانب الرويس ط�ننا أنه ال صلة ب� االتفاق

يف فيينا و التطورات املرتبطة بأوكرانيا .. روسيا ك� قال السيد الفروف مستعدة للمصادقة عىل االتفاق مبجرد إعالمها  

  بذلك يف إطار اللجنة املشرتكة لالتفاق النووي”.

املشاريع التي  و تقاطع معه� ما قاله مسؤول أم�يك لرويرتز بأن “واشنطن لن تفرض عقوبات عىل الشق الرويس يف  

  تطبق بشكل كامل االتفاق النووي مع إيران”.

الترصيحات السلبية عن روسيا لدى اإليراني� أنهت هذه  املتصاعد للذهنية  التي كانت آخذة بالتصاعد من  النمو  و 

  خالل استحضار التاريخ أيضا.

  األمتار األخ�ة إلنهاء مفاوضات فيينا

اإليرا� إن: “مصالح إيران معها و مع الص� أكرب بكث� من مصالح إيران مع الغرب،   بعيدا عن روسيا التي يقول املصدر

” ، أما العقد املتبقية عىل طاولة فيينا فيقول عنها عبد    2018و    2015خاصة يف ظل تجربة تنفيذ االتفاق النووي ب�  

تها و خالل األسابيع الثالثة املاضية تم حل : ” كان لدينا أربعة مواضيع يف ظل املفاوضات التي تقرتب من نهاي اللهيان

موضوع� تقريبا و لكن ما يزال هناك موضوعان باقيان و منها الض�نات االقتصادية.. إذا توفرت اإلرادة الالزمة لدى  

الجانب األم�يك نحن جاهزون إلنهاء هذه املفاوضات”، تفيد معلومات بأن املوضوع� املتبقي� بشكل أسايس ه� رفع  

الحرس الثوري اإليرا� عن قامئة املنظ�ت اإلرهابية حسب التصنيف األم�يك، إك�ل حزمة الض�نات من خالل تقديم 

بشأنه عن مصادر: “إن إدارة جو بايدن أبلغت إرسائيل أنها   موقع أكسيوس واشنطن ض�نات اقتصادية، يف األول نقل

مقابل التزام علني بخفض التصعيد يف املنطقة” ، املصادر قالت   تدرس شطب الحرس الثوري اإليرا� من قامئة اإلرهاب

إيران من استهداف  التزامات متنع  النهايئ مل يتخذ بعد لكن إرسائيل قلقة بسبب عدم وجود  للموقع أيضا : “القرار 

و ب� فسح مجال إيرا� الحلفاء باملنطقة”، و يف الثا�، يبدو األمر مركبا ب� دفع أم�يك للرشكات باالستث�ر يف إيران،  

  للرشكات األم�كية يف إيران.

  املنطقة.. هل ستتجه إىل الهدوء؟

عىل وقع مفاوضات فيينا نشطت مجددا قنوات أخرى ب� إيران و الدول الغربية تحديدا، أبرزها ع�ن و قطر، و التي  

  نجحت يف ملفات موازية لها تأث�ها عىل س� املفاوضات دون شك.

سعودي، و إرصار عىل مواصلة الحوار بجولة خامسة    –مفاوضات فيينا أيضا تغ� املشهد إقليميا، غزل إيرا�    و عىل وقع

شخصا قالت إنها    81يف بغداد و إن تم تأجيلها من قبل طهران اعرتاضا عىل اإلعدامات التي نفذتها السعودية بحق  

  إلدانتهم بجرائم مرتبطة باإلرهاب.

ينا و معادالت إقليمية، تنسيق إيرا� إمارايت دخل مرحلة مختلفة بعد زيارة مستشار األمن و عىل وقع مفاوضات في

  الوطني اإلمارايت طحنون بن زايد إىل طهران أواخر العام املايض.
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كل ذلك يؤكد أن ما بعد اتفاق فيينا، سواء نجح أو فشل، سيكون ليس ك� قبله، و تحديدا إقليميا، اختالف ترفض  

  يكون لواشنطن و الدول الغربية أي دور يف تحديده. طهران أن

  ال بديل عن االتفاق النووي

وسط املعادلة اإليرانية متعددة املتغ�ات، يبدو أن اطمئنان إيران للموقف الرويس، وإطالق رساح اإليراني� الربيطاني�، 

ن عن حل موضوع� و بقاء موضوع� عزز و تسلم طهران أموالها من لندن، و اإلعال    نازن� زاغري و انوشه آشوري، 

  اآلمال بإحياء االتفاق النووي خالل فرتة أعياد الن�وز.

يرى اإليرانيون شعبيا يف االتفاق النووي رضورة يف الغالب و ترى فيه الحكومة الخيار األمثل إلعادة فك االشتباك يف  

مفاوضات فيينا التي ال يبدو أن هناك بديل عنها، و بعد ما  أعقد امللفات اإليرانية دوليا. و ب� تفاؤل و تشاؤم بنجاح  

الساعة السابعة و ثالثة دقائق    2022-3-20يقارب سبع سنوات عىل التوصل إىل االتفاق النووي سيتحلق اإليرانيون يف  

لية و رافع� األكف الكث�ة مرتقب� عىل كل األحداث الدولية و اإلقليمية و املح سفرة سيناتهم السبع برمزيتها مساء أمام

 الرابط بدعاء الن�وز: “بتحويل الحال إىل أحسن األحوال”. 

 ثمانینات إیران ل األسود" صندوق"الرحیل محمد ري شهري.. 

 الكاتب: حس� كشاورز 

، تويف رجل يف أحد املستشفیات يف طهران یمکن اعتباره  يف الساعات األخ�ة من الیوم األول يف العام الشميس الجدید

بجانب عيل فالحیان، أحد املهندسین الرئيس� للمنظومة األمنية يف الجمهورية اإلسالمية. إنه محمد ري شهري، واحد 

لله روح الله  من أبرز الالعب� يف املشهد السیايس يف إيران خالل العقدین األول� بعد انتصار الثورة التي قادها آية ا

  .1979الخميني عام 

نفوذه يف تحدید مصیر النظام جعل بعض املؤّرخ� یعتربونه أحدى األضالع الثالثة الرئیسة للسلطة خالل الث�نينات،  

الخمیني وأحمد  رفسنجا�  هاشمي  أكرب  جانب  السلطة    إىل  يف  الکبیر  دوره  ورغم  أنه  إال  األول)،  الثورة  قائد  (نجل 

السیاسیة آنذاك، غادر املشهد تدریجیاً وأمىض السنوات األخ�ة من عمره يف الظل، ليشغل نفسه باألنشطة االقتصادیة  

الحسني فی مدینة ري    وإدارة بعض املراكز الهامشیة البعيدة جداً عن السیاسیة، كالوصاية عىل حرم اإلمام عبد العظيم

  القریبة من العاصمة طهران.

  الدخول يف الثورة واملحاکم الرشعیة

یبلغ من عمره   عاماً فقط، لكنه متّکن من الدخول يف املجموعات   32عند انتصار الثورة، کان محمد ري شهري شاباً 

ه عامل دين، أصبح قاضیاً شاباً يف املحاكم  الثوریة بفضل مصاهرته ألول رئيس ملجلس الخرباء آية الله عيل مشکینی. ولكون

الرشعية يف مدن کبیرة، منها دزفول ورشت. وهذه املحاكم يف السنوات األوىل من حياة الجمهوریة اإلسالمية كانت عبارة  

  عن اسم آخر للمحاکم الثوریة التي نشأت علی الفور بهدف القضاء علی الخصوم وعمالء النظام السابق.

ة، أصدر ري شهري آالف األحكام باإلعدام بحق املعارضین أو الخصوم، قيل إن بعضها مل تکن عادلة،  خالل تلك الفرت 

وإنها مل تصدر يف ظروف طبیعیة، حیث مل یکن من حق املشتبه به أن یدافع عن نفسه، لکّن تلك املحاکم کانت تصدر  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://jadehiran.com/archives/35070


      تابع منصات المرصد

  

 

22 | P a g e  

 المرصد اإليراني 
 March 2022 31 ||العدد الرابع

امل بعض  يروي  ك�  املتهم�،  من  كب�ة  مجموعات  بحق  عشوائیة  نجمه  أحكاماً  ملع  التي  القضايا  أبرز  عارض�. ومن 

محاكمة املتهم� باملشاركة يف االنقالب الفاشل بقاعدة “نوجة” العسكرية الجوية. ك� قاد التحقيق مع وزير الخارجية  

يف تلك الفرتة واحد املقرب� لإلمام الخميني، صادق قطب زاده، ثم أصدر حك� بإعدام قطب زاده بتهمة التخطيط  

  ال الخميني واإلطاحة بالجمهورية اإلسالمية وقد أعدم رميا بالرصاص داخل سجن “إيف�”.الغتي

کان هناك القلیل من عل�ء الدین الثوریین الذین کانوا یحکمون فی املحاکم خالل تلك السنوات، وبنفس الوقت کانوا  

ا عيل فالحیان (وزیر املخابرات خالل علی درایة بأنشطة مخابراتیة. محمد ري شهري بجانب أس�ء کبیرة أخرى، منه

رئاسة هاشمي رفسنجا�) أو عيل یونيس (وزیر املخابرات خالل رئاسة محمد خامتي) أو مصطفی بورمحمدی (وزیر 

املخابرات خالل رئاسة أحمدي نجاد)، أداروا ملفات أمنية خطیرة ملواجهه التیارات الیساریة، والتجسس يف املؤسسات 

  ت الهادفة إلسقاط النظام الحاكم.العسکریة واملحاوال 

  صعود نجم ري شهري يف الرصاع علی خالفة القائد

، وبقرار من قیادة الثورة، تم دمج جمیع املؤسسات املخابراتیة للنظام الجدید (علی األقل ثالث مؤسسات  1984يف عام  

آنذاك میر حس�  موازیة الوزراء  إثر ذلك، طالب رئيس  املخابرات “اطالعات”. وعىل  تُسّمى وزارة  ) يف وزارة واحدة 

موسوي (رئیس الوزراء خالل رئاسة آية الله عيل خامنئي ويعيش اآلن يف اإلقامة الجربية) عيل فالحیان بتسلم الوزارة،  

يف املنصب، وبعد موافقة قیادة الثورة وجمیع مراکزها عىل    لکّن األخ� طلب بتعي� صدیقه القدیم، محمد ري شهري

  .1989عاماً أول وزیر للمخابرات، وبقي فيها حتى عام  38املرشح، أصبح القايض وعامل الدين بعمر 

کانت فرتة متوترة، واملعارك األمنية فيها باتت أكرث تعقيداً من مجرد مواجهة بعض املجموعات الیساریة أو العسکریین 

الیسار وسقوط حکومة  ا القضاء علی  للنظام من خالل  النسبی  االستقرار  بالشاه. فبعد  ارتباطهم  استمّروا عىل  لذین 

مهدي بازرغان)، بدأت دوائر الرصاع بین اإلسالمي� و بیوت عل�ء الشیعة تظهر تدریجیاً علی مسألة   اللیربالیین (برئاسة

الخمیني. وشكل الله  آية  البالد من قبل  أنصاره� تحدیاً    قيادة  الدين، رشیعتمداري ومنتظري، مع  اثنان من عل�ء 

ملستقبل فریق الثورة املقرب من بیت آیه الله الخمینی، املتمثل بشخصیات مهمة، منها هاشمي رفسجا�، عيل خامنئي،  

  أحمد خمیني وآخرون.

، فصعد نجم ري شهري من خالل هذه  راهن هؤالء علی وزارة املخابرات و خربة ري شهري يف مواجهة تلك التحديات 

االضطرابات التي أدت إىل القضاء علی آیة الله رشیعتمداري بالکامل وبعد تهمة “التواطؤ عىل الثورة ومحاولة اغتيال  

قائدها آنذاك آية الله الخميني”، التي وجهها ري شهري لرشيعتمداري، وضعه يف اإلقامة الجربية ك� فعل األمر عينه 

  ه محمد منتظري الذي کان نائباً لإلمام الخمیني.مع آية الل

وبحسب روایة بعض املعارضین، ذهب ري شهري بعیداً جداً يف استخدام العنف إلخافة من يواجههم، ومن ثم ترکیعهم 

 وإجبارهم عىل الرتاجع والتخّيل عن السلطة خالل تلك السنوات. عىل سبیل املثال، بین� مل یجرؤ أحد علی التحقيق مع 

ایه الله رشیعتمداري بوصفه أحد أكرب عل�ء الشیعة، استجوبه ري شهري شخصیاً بتهمه املؤامرة لالنقالب ضد النظام  

اإلسالمي، حتى أنه صفعه علی وجهه خالل إحدى الجلسات، م� كلّفه مثناً باهظاً لجهة سمعته يف الحوزات الشیعیة،  

لكل هذا وتابع قتال خصومه واملتنافس� لخالفة آية الله الخمینی،    وحتی داخل بعض املراکز السیاسیة، لكنه مل یهتم

خاصة أنصار آية الله منتظري، منهم شقيق صهره مهدي هاشمي، الذي فشل يف الخلية أمام ري شهري بعد رصاع أمني  
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التي يرش  البيوت  العثور عىل مواد ممنوعة وأسلحة يف أحد  انتهى باعتقاله تحت تهمة  ف عليها طویل ومعقد جداً، 

هاشمي، م� قاد إلصدار حكم إعدام بحقه من قبل محكمة الثورة. الحقا وجهت لري شهري اتهامات بأنه املخطط  

وذكرت بعض وسائل اإلعالم أن ري شهري هو الذي أخذ األوامر    1988الرئييس لإلعدامات الكب�ة التي وقعت صيف عام  

  من أية الله الخميني لتنفيذ حكم اإلعدام.

ير ذكره، أن وزير االستخبارات اإليرا� األسبق يف خضم كل ما سلف من عمل، مل يغفل عن محاولة إيجاد مكانة  الجد

خاصة لنفسه بعد وفاه القائد األول للجمهورية و بدایة العرص الجدید للنظام. ومع ذلك، مل يصل ملبتغاه بعد قیادة آية  

  ياً.الله خامنئي للبالد، حیث تم تهمیش ري شهري تدريج 

  الخسارة يف االنتخابات: تراجع نجم ري شهري واللجوء إىل االقتصاد

تويف أحمد الخمیني بعد أقل من خمسة أعوام من تويل آية الله خامنئي قيادة إيران، وبذلك فقد ري شهري أحد أكرب 

ت السابق حزباً جدیداً سّ�ه  داعميه يف النخبة السیاسیة. ورداً علی تهمیشه من املناصب الرئیسیة، أنشأ وزير املخابرا

“جمعیة الدفاع عن الثورة اإلسالمية”، مبشارکه التیار الیمیني من املخابرات (نفس املجموعه التي أنشأت بعد سنوات  

  جبهة پایداري التي تعارض اآلن االتفاق النووي وتعترب متشددة جداً).

ت الرئاسیة مبواجهة عيل أكرب ناطق نوري ومحمد خامتي،  حاول ري شهري أن یخترب حظه من خالل املشارکة يف االنتخابا 

% من األصوات، فابتعد عن العملیة السیاسیة حتی آخر عمره، ما  3لکنه فشل فشالً کبیراً عندما حصل علی أقل من  

  عدا املشارکة يف انتخابات مجلس الخرباء، الذي يُعهد إليه مراقبة عمل القائد األعىل للبالد.

، تسلّم إدارة حرم عيد العظيم الحسني يف مدینة الري القریبة من 2009من رئاسة منظمة الحج يف عام وبعد استقالته 

العاصمة، ويف نفس الفرتة انتقل إىل األنشطة االقتصادیة من خالل تأسيس رشکة «فواد ري» القابضة، والتي تنشط يف 

  وصناعة السیارات واملناجم. الکثیر من القطاعات االقتصادية، منها استیراد املواد الغذائیة

وخالفاً لکثیر من رجال الثورة الذین تم تهمیشهم، اختار ري شهري أن یواصل الصمت حتی آخر یوم من حیاته، وهکذا 

 الرابط ترك خلفه أرساراً كث�ة قد تبقی مجهولة إىل األبد.

 ائل إیرانیة کثیرة باتجاهات عدیدة ضربة أربیل.. رس

 الكاتب: محمود البازي 

بالتوازي مع مفاوضات فيينا املعقدة ب� إيران والقوى العظمى من جهة واألزمة األوكرانية التي شغلت العامل من جهة  

  أخرى، تجري ب� إرسائيل وإيران مواجهات مبارشة مبا يتضمنه املفهوم العسكري واللوجستي من معاٍن.

 تنحرص هذه املواجهات عىل العمليات العسكرية (املدروسة بعناية يك ال تتحول إىل مواجهة شاملة) بل تشمل كذلك ال

املوساد  لصالح  تعمل  إيران هو كشفها عن شبكة تجسس  عنه  أعلنت  ما  أخر  عمليات تجسس وهج�ت سيربانية. 

أة “فوردو” النووية بالقرب من مدينة قم اإليرانية.  اإلرسائييل عملت خالل األشهر املاضية عىل تجنيد عامل� يف منش

  سبق ذلك استهداف الحرس الثوري اإليرا� مقاراً أمنية وعملياتية إرسائيلية (بحسب بيانه) يف إقليم كردستان العراق.

  التخيل عن سياسة الصرب االسرتاتيجي
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بشكل كامل عن سياسة “الصرب االسرتاتيجي” التي    مع السيطرة الواسعة لألصولي� عىل مفاصل صنع القرار، تخلّت إيران

املعتدل ملواجهة االنسحاب  -اتبعتها إدارة الرئيس السابق حسن روحا�. هذه السياسة التي طورها املعسكر اإلصالحي

  األحادي الجانب من خطة العمل املشرتكة (االتفاق النووي) الذي نفذه الرئيس األم�يك السابق دونالد ترامب.

الرصاع  وتقو  العدوانية يف ساحات  املتحدة وإرسائيل وتحمل تحركاته�  الواليات  احتواء  السياسة عىل رضورة  م هذه 

املتوزعة يف الرشق األوسط خصوصاً يف العراق وسوريا ومياه الخليج لح� قدوم إدارة د�قراطية أم�كية تستطيع طهران  

هلت إيران معظم الرضبات التي تعرضت لها يف سوريا، ولكنها  الوصول إىل اتفاق معها. وبناء عىل ما تقدم فقد تجا

استمرت يف تهريب السالح إىل حزب الله، حليفها يف لبنان. التغّ� الجذري الذي حصل يف معادلة الردع اإليرانية جاءت  

أواخر متوز/يوليو   يف  اإلرسائيلية “م�رس سرتيت”  السفينة  املتعمد عىل  الهجوم  إي2021مع  استخدمت  ران يف هذا  . 

الهجوم طائرات مس�ة وصواريخ بالستية، ك� تعمدت طهران إلحاق خسائر برشية يف صفوف طاقم السفينة من خالل  

السفينة   قبطان  الهجوم  قُتل يف هذا  تحقيق هدفها هذا، حيث  بالفعل نجحت يف  السفينة، وهي  استهداف مقدمة 

  باإلضافة إىل أحد العامل� عىل منت السفينة.

  ملعركة إىل أرض العدونقل ا

بشكل عام، تسعى كل من إيران وإرسائيل إىل نقل املعركة إىل داخل أرايض “العدو”، ولذلك فإن األوىل عملت عىل  

ألف صاروخ. الثانية، بدورها مل تقف مكتوفة األيدي   130تقوية حزب الله برتسانة صواريخ متطورة يقدر قوامها بنحو 

قدمة لها عىل الحدود اإليرانية يف كل من أذربيجان وإقليم كردستان العراق. التواجد  بل تحركت نحو بناء قواعد مت 

األمني واملخابرايت اإلرسائييل يف أذربيجان رفع من مستوى التوتر ب� إيران وأذربيجان إىل درجة التهديد بالحل العسكري،  

الحوار والوساطات ب� باكو وطهران إىل امليض قُد السيايس ولذلك تفهمت أذربيجان  لكن في� بعد دفع  الحل  ما يف 

القلق اإليرا� وقامت برعاية ما يصفه اإليرانيون بـ ”البعد االسرتاتيجي اإليرا�” وقامت بإبعاد عنارص املوساد من الحدود  

  اإليرانية.

يرا� ك� يعترب أما إقليم كردستان العراق فقد تم توظيفه غ� ذات مرة كمنطلق لهج�ت عسكرية رسية يف العمق اإل

اإلقليم منطقة خصبة لتنسيق عمليات التجسس عىل البنية األمنية والعسكرية والنووية اإليرانية. حيث كشفت صحيفة  

  14“هآرتس” اإلرسائيلية قبل أيام عن عملية نفذتها ست طائرات إرسائيلية مسّ�ة انطلقت من إقليم كردستان يف الـ  

فت هذه الطائرات معسكراً لتصنيع الطائرات املس�ة يف مدينة كرمنشاه غرب إيران.  من شباط/ فرباير املايض، استهد

وتش� الصحيفة يف تقريرها إىل تعرض مئات الطائرات اإليرانية إىل أرضار جسيمة للغاية. هذه الرواية تم تأكيدها عرب 

  اة املس�ة اليمنية.املتحدث باسم الحرس الثوري اإليرا� الج�ال رمضان رشيف يف ترصيحات له لقن

املوقع الذي استهدفه الحرس الثوري يف إقليم كردستان العراق كان عبارة عن “فيال كب�ة” لتاجر كردي يسمى الشيخ  

” من صناعة 110”. واستخدمت إيران يف هذه العملية صواريخ “فاتح  KARباز كريم وهو �لك إمرباطورية الغاز “

كيلومرت وتم تطوير الجيل    300اإليرانية. حيث يصل مدى الجيل الثالث من هذا الصاروخ إىل  مؤسسة صناعات الط�ان  

صاروخ باليستي من ش�ل غرب إيران القريبة من    12الرابع ليكون قادرا عىل إصابة األهداف بدقة متناهية. تم إطالق  

  الفضائية. 24قناة كردستان  إقليم كردستان. ك� ادعت سلطات كردستان العراق بأن إيران دّمرت مبنى ل
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بطبيعة الحال، إيران ال تستخدم سالح الجو لقصف األهداف األرضية وذلك ألن أسطولها الحريب الجوي قديم بسبب  

املاضية وانتهى مفعوله يف   السنوات  الذي فرض عليها عىل مدار  العقوبات االقتصادية وبسبب حظر السالح األممي 

2020.  

  رسائل مقصودة

يران منذ سنوات عديدة عىل إرساء قواعد الردع الفّعال ملنع دول الجوار من استضافة القوات اإلرسائيلية عىل تعمل إ 

  أراضيها. لكن هذه املرة، هناك مثة رسائل أرادت طهران إيصالها عرب تبني هذا الهجوم بشكل رصيح وواضح، منها:

لبالستية اإليرانية غ� خاضع للتفاوض ال يف الوقت الحايل وال يف  • التأكيد مجدداً للواليات املتحدة بأن ملف الصواريخ ا

املستقبل بوصف الربنامج الصاروخي اإليرا� القوة الرادعة الوحيدة إذا ما تخلت طهران عن طموحاتها النووية. وانطالقاً  

يرانيون انعكس بشكل إيجايب من كون التصعيد العسكري يف بعض األحيان يعد استمراراً للسياسة. يبدو أن ما قام به اإل

  عىل محادثات فيينا التي يظهر أنها يف طريقها إىل النهاية.

  • تحذير دول الجوار بأّن إيران لن تقبل بتواجد إرسائيل بالقرب من حدودها.

• إبالغ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأن إيران وإن خرس حلفائها يف  

 الرابط االنتخابات الربملانية إال أنها ال تزال متواجدة يف الساحة العراقية ومتتلك فيها مفاتيح كث�ة. 
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