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 االفتتاحیة 

املفاوضات عىل الرغم من امتناع  اآلمال الكب�ة مل تكن كافية لتسي� مفاوضات فيينا النووية. توقفت  

ذويها عن االعرتاف بواقع األمر. وشهدت العملة اإليرانية انخفاضا كب�ا خالل الشهر املايض. ك� تخلت  

وتبعتها   اقتصادية  أزمات  املايض  الشهر  شهد  لقد  هذا  عىل  الرئيسية.  للسلع  دعمها  عن  الحكومة 

مع اإليرا�. فاملشهد الداخيل مل يخُل من التأهب  احتجاجات وأصوات ارتفعت من مختلف الفئات باملجت

 إثر ارتفاع األسعار. 

تبنى   لقد  الكالم.  تخطى  اإلرسائييل  واالحتالل  إيران  ب�  تصعيدا  مايو  األمني، شهد شهر  الصعيد  عىل 

تحركا  بدأت  واألخ�ة  طهران،  قلب  يف  الثوري  الحرس  يف  عقيد  استهدفت  اغتيال  عملية  االحتالل 

 د عىل تل أبيب. وترصيحات لرت 

يف عالقاتها الخارجية مل نشهد تحركا كب�ا لطهران خالل شهر مايو، رمبا ألن املشهد الداخيل أخذ حيزا أكرب 

 هذه املرة. 

األوضاع هادئة فقد حصلت عدة عمليات احتجاز لسفن نفطية وتجارية داخل وخارج   أمنيا، مل تكن 

 إيران. وهذا يدل عىل توتر العالقات الخارجية. 
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 املرصد السیاسي

 يیرانامللف النووي اإل

طهران تعلن عن امتالکها الدورة الکاملة إلنتاج الوقود النووي وتؤکد عدم 

 التوصل إلی أي مستجدات بشأن املفاوضات النوویة 

مايو إن مفاوضات فيينا تشكل أحد الخيارات    ١قال املتحدث باسم الحكومة اإليرانية عيل بهادري يوم  

 جانب سائر القضايا الدولية عىل طاولة إيران. وأضاف بهادري إن طهران لن ترتاجع عن املطروحة إىل

والحقوق   االقتصادية  املصالح  لصون  بجدية  العمل  الدولية وستواصل  الدبلوماسية  اآلليات  اىل  اللجوء 

بأن الرسمي  املتحدث  وأكد  اإليرا�.  للشعب  أي   هالنووية  الوقت  ذلك  حتى  طهران  لدى  تتوفر  ال 

 مستجدات بشأن املفاوضات النووية يف فيينا. 

مايو، كشف نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية بيج�ن جمشيدي عن أن بالده   ٧الحقا، يوم  

اكتشاف   مرحلة  من  بالكامل  الدورة  توط� هذه  تم  وقد  النووي  الوقود  إلنتاج  الكاملة  الدورة  متتلك 

نووية. وقال جمشيدي إن إيران تسعى إلنشاء مفاعل نووي إيرا�  الخامات وصوال إىل معالجة النفايات ال

نوعا من األدوية   20الصنع بالكامل والتخطيط لذلك جار وأصبح قيد التنفيذ، مضيفا أن إيران تنتج حاليا  

املشعة وتزود املراكز العالجية يف الداخل بها وهي من الدول الرئيسية املصدرة ملثل هذه األدوية. يف  

تابع نائب الرئيس بأن إيران تخطط لبناء منشأة كب�ة إلنتاج األدوية املشعة بغرض سد الحاجة   السياق،

 املحلية وزيادة الصادرات حتى نهاية العام اإليرا� املقبل. 

مايو إن إيران جادة   ١٥وقال كب� املفاوض� اإليراني� يف املحادثات النووية يف فيينا، عيل باقري كني يوم  

يف التفاوض لرفع العقوبات، ك� أنها مصممة عىل عدم الثقة بالعدو وعدم االعت�د عىل األجانب للحصول  

جية املتمثلة يف تحييد العقوبات إىل  عىل حصانة من العقوبات. وأضاف باقري كنى إن السياسة االسرتاتي

الشاملة   التنمية  قطار  لوقف  الساعية  العدو  حيلة  أعاقت  العقوبات،  لرفع  الذكية  املبادرة  جانب 

مؤكدا أن من خالل عدم الثقة بالعدو وعدم االعت�د عىل األجانب، تستخدم بالده كل إمكانيات     للبالد

 الرابطة. الساحة الدبلوماسية لتأم� املصالح الوطني
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“أعید فتحها”.. هل اقتربت املفاوضات النوویة من إیجاد حل بین طهران  

 وواشنطن؟ 

 

الشيخ متيم بن حمد آل ثا� إىل طهران،   حركة دبلوماسية، بعد زيارة أم� قطر  يرا� يشهد امللف النووي اإل

 مع زيارة منسق االتحاد األورويب للمفاوضات النووية إنرييك مورا إىل الجمهورية اإلسالمية.  اً تزامن

أنه   2022أيار/ مايو    13ويف هذا السياق، أعلن وزير خارجية االتحاد األورويب جوزيب بوريل الجمعة  

 التفاق النووي التي تشهد حالة من الجمود منذ عدة سنوات. “أعيد فتح” املفاوضات بشأن إحياء ا

السبع:   مجموعة  خارجية  وزراء  اجت�ع  يف  يشارك  حيث  أملانيا،  ش�ل  يف  فانغلز  من  بوريل  وقال 

 “املفاوضات كانت متوقفة وأعيد فتحها”.

ا االتحاد  منسق  ب�  السابق  اليوم  يف  جرت  التي  املحادثات  نتيجة  إىل  بذلك  بوريل  ألورويب  ويش� 

للمفاوضات النووية اإليرانية إنرييك مورا وكب� املفاوض� اإليراني� عيل باقري كني إلعادة إطالق اتفاق  

 . 2015عام 

وقال بوريل: “أقّدر هذا االجت�ع يف إيران بشكل إيجايب جداً. املفاوضات متوقفة منذ شهرين بسبب  

الثوري. ه الحرس  مع  فعله  يجب  ما  الخالفات حول  ليلة  هذه  ب�  حله  ال �كن  األمور  من  النوع  ذا 

 وضحاها. �كننا القول إن األمور كانت متوقفة ومتت حلحلتها”.

 وأكد بوريل أن “هناك احت�الً للتوصل إىل اتفاق نهايئ”.
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من جهته، قال وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبداللهيان: “تواصلت مع بوريل وأوضحت أن زيارة  

ه مع كب� املفاوض� اإليراني� عيل باقري كني هي فرصة أخرى للرتكيز عىل املبادرات لحل  مورا ومحادثات

 القضايا املتبقية يف املفاوضات النووية”. 

 وأضاف: “نتيجة جيدة وموثوقة يف متناول اليد إذا اتخذت الواليات املتحدة قرارها ووفت بالتزاماتها”. 

ة األملانية أن برل� تتوقع االنتهاء رسيعاً من املحادثات النووية إىل ذلك، أكد متحدث باسم وزارة الخارجي

اإليرانية، كاشفاً عن وجود اقرتاح مطروح عىل الطاولة منصف جداً لجميع األطراف. وأضاف نطمح أن  

 تكف إيران عن املطالب التي تتجاوز خطة العمل الشاملة املشرتكة وأن تنتهي املحادثات رسيعاً 

، أوضح السف� الرويس يف طهران ليفان جاغاريان أن “أحد املوانع الرئيسية أمام إحياء  ويف السياق نفسه

 االتفاق النووي هو إرصار إيران عىل إزالة بعض وحدات الحرس الثوري من قامئة العقوبات”. 

 ”.وقال جاغريان: “ال يوجد اجت�ع يف فيينا، لكن تبادل الرسائل مستمر ب� طهران وواشنطن عرب بروكسل

بايدن تتعرض لضغط كب�، ليس فقط من قبل   الرئيس األمرييك جو  ولفت جاغريان إىل أن “حكومة 

 عارضون إحياء االتفاق النووي”.املعارضة الجمهورية، بل إن الكث� من الد�قراطي� ي

،  2015كانت املفاوضات التي بدأت قبل عام يف فيينا ب� طهران والقوى الكربى إلعادة إطالق اتفاقية  

متوقفة منذ آذار/ مارس املايض، بعد خالف عىل أكرث من نقطة خالفية، أبرزها هو إزالة الحرس الثوري  

 الرابط كية.ي اإليرا� من الئحة العقوبات األمر
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باقري کني يف جلسة برملانیة: مشکلة املفاوضات متوقفة فقط عند  

 یة یران العقوبات یلع الحرس الثوري والشخصیات اإل

 

 

، اجت�عاً  2022أيار/ مايو    22األحد    إيرانعقدت لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية الربملانية يف  

ي� يف مفاوضات فيينا عيل باقري كني. وخرج رئيس اللجنة وحيد يرانمغلقاً شارك فيه كب� املفاوض� اإل

بأسلوب  جالل زاده بعد ا ب� واشنطن     Non paperالجت�ع ليكشف عن وجود مباحثات غ� رسمية 

 وطهران.

وتحدثت جالل زاده عن وجود مشكلة مع األمريكي� بشأن موضوع� أساسي� يف املفاوضات؛ األوَّل  
بالعقوبات   يتمثل  والثا�  اإلرهابية،  األجنبية  املنظ�ت  الثوري عىل قامئة  الحرس  املفروضة عىل  إدراج 

األشخاص االعتباري� والحقيقي� (الذين يتولون عدد من املناصب وأشخاص بصفتهم العادية بعيداً عن  
 املنصب). 

 
 ك� أكَّد باقري كني حسب� نقل جالل زاده عىل استمرار املفاوضات، وعدم وصولها إىل طريق مسدود. 

 
ورويب ملفاوضات فيينا النووية إنرييك مورا هدفت وذكر رئيس لجنة األمن القومي إّن زيارات املنسق األ

 حسب� كشف باقري كني إىل تقريب وجهات النظر ب� إيران والواليات املتحدة.
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ا املتحدث باسم لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية الربملانية محمود عباس زاده مشكيني، فّرصح   أمَّ

ئالً إّن املفاوضات واملباحثات تقدمت بالكامل حتى املرحلة  لوكالة “فارس” بع االجت�ع مع باقري كني، قا
 األخ�ة يف إطار الخطوط الحمراء للنظام اإليرا� ومصالح البالد. 

وأكد زاده مشكيني توصل إيران والغرب إىل اتفاق شفاهي عىل مدار مراحل املفاوضات بشأن ما يقرب  
أّن هناك80من   بينه�، مضيفاً  الخالفية  النقاط  الغرب يف    % من  لكن  إيران عىل حلّها  حاالت أرصّت 

أكرث. امتيازات  كسب  بهدف  وذلك  األمور،  ببعض  أخلّوا  األمريكي�  والسي�  النهائية   املراحل 
 

بحسب   يرون  الربملانية  الخارجية  والسياسة  القومي  األمن  لجنة  أعضاء  أّن  إىل  مشكيني  زاده  ولفت 
 الرابط  الواليات املتحدة لالتفاق أكرب من حاجة إيران له.املعطيات املتوفرة أن حاجة الغرب والسي� 

یلع  أمریکعقوبات   جدیدة  النووي   إیرانیة  االتفاق  إنعاش  وآمال   ..

 ضعیفة 

وال تابعة  ية فرض عقوبات عىل "شبكة دولية لتهريب النفط وتبييض األممريكأعلنت وزارة الخزانة األ 

 "، بحسب بيان الوزارة. يرا�ملسؤول� يف الحرس الثوري اإل

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون اإلرهاب واالستخبارات املالية برايان نلسون: “تظل الواليات املتحدة  

الرشق األوسط.  ملتزمة متاماً مبحاسبة النظام اإليرا� عىل دعمه للوكالء اإلرهابي� الذين يزعزعون استقرار  

بين� تواصل الواليات املتحدة السعي إىل عودة متبادلة إىل التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة املشرتكة،  

لن نرتدد يف استهداف أولئك الذين يوفرون رشيان حياة مه�ً من الدعم املايل والوصول إىل النظام املايل  

وص، ستواصل الواليات املتحدة فرض عقوبات صارمة  الدويل لفيلق القدس أو حزب الله. عىل وجه الخص

عىل تجارة النفط اإليرانية غ� املرشوعة. أي شخص يشرتي النفط من إيران يواجه احت�ل فرض عقوبات  

 أمريكية”. 

ويف نفس اإلطار، أضاف وزير الخارجية األمريكية أنطو� بلينك� أّن واشنطن استهدفت بخطوتها الجديدة  

 تهريب النفط وغسيل األموال يقودها الحرس الثوري اإليرا� بدعم من روسيا”.” شبكة دولية ل 

وتابع بلينيكن: “بين� تواصل الواليات املتحدة السعي إىل عودة متبادلة للعمل باالتفاق النووي، فإننا  

 لن نرتّدد باستهداف أولئك الذين يدعمون الحرس الثوري أو حزب الله”. 

أكد املبعوث األمر العقوبات عىل  بدوره  أّن بالده مستعدة لفرض وتكثيف  إيران روبرت مايل  ييك إىل 

 إيران بحال عدم التواصل التفاق يف القضية النووية، معترباً أّن آفاق إنعاش االتفاق باتت اليوم ضعيفة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://jadehiran.com/archives/36041
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ويف جلسة است�ع له يف الكونغرس، شدد مايل عىل أّن سياسة “الضغوط القصوى” التي اعتمدها الرئيس 

أحد   أّن  النووي، مضيفاً  إيران  برنامج  األمد عىل  طويلة  قيوداً  تنتج  مل  ترامب  دونالد  السابق  األمرييك 

الدروس املستقاة من فرتة رئاسة الرئيس األمرييك األسبق باراك أوباما هو رضورة التشاور والتنسيق مع  

 الرشكاء والحلفاء اإلقليمي�.

هران الخارجة عن سقف االتفاق النووي، مش�اً إىل أّن أي  ووفق مايل، ستواصل واشنطن رفض مطالب ط

 اتفاق جديد سيتم التوصل إليه سيُعرض عىل الكونغرس ملراجعته. 

وإذ أكد أّن الحّل الوحيد من إيران هو الحل الدبلومايس، ذكّر املبعوث الرئايس األمرييك بأّن طهران كانت 

 تتخّىل عن التزاماتها بعد هذا التاريخ.، قبل أن 2019ملتزمة باالتفاق النووي حتى عام 

تقدماً تكنولوجياً، حيث باتت قادرة  2015ولفت مايل إىل أّن إيران حققت بعد انسحابها من صفقة عام 

 عىل حيازة قنبلة نووية خالل أسابيع. 

التفاوض اإليرا�   أّن  الرهائن األم  –ونّوه مايل إىل  املبارش سيستمر إلطالق رساح  ريكي�،  األمرييك غ� 

 معترباً أّن األمر ليس سهالً. 

العمل من قبل بالده مع إرسائيل وأوروبا من خالل   أنه يجري  الرئايس األمرييك عن  وكشف املبعوث 

اسرتاتيجية معينة للرد عىل ما تقوم به إيران، محذراً من أنه �كن شّن هج�ت ملنع إيران “ووكالئها”  

 من تنفيذ هج�ت ضد القوات األمريكية. 

وتابع مايل: ” قلقون بشأن برنامج إيران الصاروخي، لكّن الوضع سيكون أسوأ إذا متكّنت من الحصول  
بالصواريخ  يتعلق  في�  إيران  ج�ح  لكبح  سنستخدمها  أدوات  “لدينا  وأكمل:  نووي”.  سالح  عىل 

 الرابط  الباليستية”.

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://jadehiran.com/archives/36129


      تابع منصات المرصد

  

 

8 | P a g e  

 المرصد اإليراني 
 May 2022 31  ||العدد السابع

 ت الخارجیةالعالقا

 

 بشار األسد یزور طهران ویلتقي القائد األیلع والرئیس وکبار املسؤولین 

 

 

مايو عن زيارة الرئيس السوري بشار    ٨كشفت وكالة "نور نيوز" املقربة من الحرس الثوري اإليرا� يوم  

األسد صباح اليوم نفسه إىل طهران ولقاءه بالقائد اإليرا� عيل خامنئي، ورئيس إيران إبراهيم رئييس.  

 الرابطاملسؤول� اإليراني�.  وأضافت الوكالة إن األسد غادر طهران متوجهاً إىل دمشق بعد مباحثاته مع

يف هذا السياق كشف موقع "جاده إيران" العريب نقال عن مصادر خاصة عن أن قائد قوة القدس يف  

قآا� توىل تنسيق زيارة الرئيس السوري بشار األسد والوفد املرافق إىل   إس�عيلالحرس الثوري اإليرا�  

 ران.طه

ورصحت املصادر لـ "جاده إيران" إن املوضوع األسايس للزيارة اقتصادي، وعقب وصول األسد متت إعادة 

 تفعيل الخط االئت�� اإليرا� يف مرصف سوريا املركزي.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://nournews.ir/Ar/News/95525/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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هذا وأوضحت املصادر نفسها أن تفعيل الخط االئت�� مؤرش عىل أن إيران ليست يف وارد مطالبة سوريا  

غ� ذلك، وقد تم التشديد عىل أولوية الحلف االسرتاتيجي ب�    أويل حاليا سواء كان ديونا  بأي التزام ما

 البلدين.

يف السياق قالت املصادر الخاصة لـ "جاده إيران" إن يف الزيارة تم تناول مسألة دعم سوريا باملشتقات  

 النفطية وطهران أبدت تجاوبا. 

ساعات وتخللها جلسة مغلقة ب� الرئيس السوري    ٣تمرت  وأوضحت املصادر لهذا املوقع أن الزيارة اس

 بحضور رئييس وقآا�، ك� تخللها لقاء مغلق ب� األسد ورئييس.   اإليرا� والقائد األعىل 

عبداللهيان    أم�ويف حوار مع موقع حفظ ونرش أع�ل القائد األعىل نقل وزير الخارجية اإليرا� حس�  

اءه مع خامنئي قائال: "ما �كن رؤيته يف إرادة قادة البلدين هو تنمية  ما قاله الرئيس األسد خالل لق

العالقات وتعميقها. اتخذت العالقات أشكاالً مختلفة يف األشهر األخ�ة. نحن نبتعد عن األجواء األمنية  

الشاملة   والسياحية  والتجارية  االقتصادية  التنمية  تعد  يوم،  بعد  يوما  سوريا  تسود  التي  العسكرية 

البلدين". وا أع�ل  جدول  عىل  املدرجة  املوضوعات  ب�  من  والتكنولوجيا  العلمي   لتعاون 

وأضاف عبداللهيان: جرت مباحثات مهمة بحضور قائد الثورة، وتم التأكيد عىل أنه تم التوصل حول هذه 

مراجعة جميع ومبجرد  القضايا،  للغاية حول هذه  مهمة  اتفاقيات  إىل  الرئيس�  مستوى  وعىل    القضية 

القضايا الثنائية والنظر يف مصالح الشعب� والبلدين، فإن هناك إجراءات يجب اتخاذها عىل نطاق واسع  

 يف املستقبل. 

عبداللهيان تابع: زيارة بشار األسد إىل إيران تحمل رسالة مفادها أن العالقة ب� طهران ودمشق عالقة  

 مميزة وغ� قابلة لالنفصام.

متع اليوم مبوقع متميز يف املنطقة. ورغم أن ما يسمى بعقوبات "قيرص" يف السياق، أكد أن سوريا تت

التي فرضها الغرب والواليات املتحدة خلقت ظروفاً اقتصادية صعبة للشعب السوري، فإن سيخرج من  

الخروج من مسار الحرب اإلرهابية الواسعة بعزة وانتصار.     هذه الحرق االقتصادية بفخر ك� استطاع 

هيان إن سوريا تحتل اليوم مكانة خاصة ومميزة يف العامل العريب واإلسالمي، حيث أنها تعد  وأضاف عبدالل

 يف طليعة املقاومة ضد الكيان الصهيو�. 

بعض   عىل  األوكرانية  األزمة  انعكاس  حقيقة  إىل  يعود  السوري  الرئيس  زيارة  أبعاد  أحد  أن  وكشف 

 يف املناطق املحيطة بنا، حسب قوله.  التطورات اإلقليمية، فضالً عن التطورات التي تحدث  

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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 تدین جریمة القتل املتعمد للصحافیة شیرین أبو عاقلة إیران

املتعمد   أدان املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم األربعاء، االستهداف 

  إلرسائييل.ملراسلة قناة الجزيرة الصحافية ش�ين أبو عاقلة من قبل قوات االحتالل ا 

الفلسطينية   بالقضية  امللتزم�  والصحافي�  الجزيرة  وقناة  عاقلة  أبو  عائلة  "نعّزي  زاده:  خطيب  وقال 

والقدس الرشيف يف كل أنحاء العامل"، مضيفاً أّن "العمل اإلجرامي الصهيو� دليٌل واضح عىل عدم التزام  

 وعية الرأي العام". هذا الكيان بدور الصحافة ومكانة اإلعالم والصحافي� يف ت

ولفت إىل أنّه "عىل عكس مزاعم آلة الدعاية الصهيونية الكاذبة فإّن الكيان الصهيو� يخىش نرش الحقائق  

الدولية   اإلعالم  واتحادات  اإلنسان  حقوق  ومحافل  الدولية  املنظ�ت  مطالباً  الصحافي�"،  قتل  لدرجة 

 اقلة ومحاسبة الكيان الصهيو� عىل جر�ته. بإجراء تحقيق مستقل يف استشهاد السيدة ش�ين أبو ع

يف جر�ة االستهداف املتعمد للصحافية   وأشار خطيب زاده إىل أّن "اقرتاح الكيان الصهيو� إلجراء تحقيق  

 الرابط  ش�ين أبو عاقلة هو تهرّب وهروٌب لألمام، ويفتقر ألّي مصداقية".

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://www.almayadeen.net/amp/news/1590260/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9
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خامنئي   یلتقي  قطر  أمیر  إقلیمیة..  وقضایا  الثنائیة  العالقات  بحثوا 

 ي يف طهران یران والرئیس اإل 

 

 التقى أم� قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثا�، اليوم الخميس، يف طهران بالرئيس اإليرا� إبراهيم رئييس. 

متيم إثر اللقاء: "بحثنا ملفات إقليمية عىل رأسها فلسط� واليمن وسوريا والعراق"، مضيفا:  وقال الشيخ  

 "بحثنا أهمية حل النزاعات يف املنطقة بالحوار وبشكل سلمي". 

وأوضح أم� قطر: "هناك اتفاق عىل أهمية اعت�د الحوار يف حل الخالفات يف املنطقة"، مؤكدا: "ندفع 

 مام من أجل التوصل التفاق عادل للجميع يف مفاوضات فيينا النووية". جميع األطراف إىل األ 

من جهته، قال الرئيس اإليرا� : "زيارة أم� قطر لطهران منعطف لتطوير العالقات والتعاون الثنايئ عىل  

التحديات التي  الصعيدين اإلقليمي والدويل"، مش�ا إىل أنه بحث معه القضايا اإلقليمية. وأكد عىل أن  

 تواجه املنطقة �كن حلها بعيدا عن التدخل الغريب. 

يذكر أن رئييس قد زار الدوحة يف فرباير املايض، حيث شارك يف القمة السادسة ملنتدى الدول املصدرة 

 للغاز التي عقدت بالعاصمة القطرية. 

قشا فيه أبرز املستجدات عىل  عىل هامش تلك القمة، لقاء ثنائيا نا وعقد الشيخ متيم والرئيس اإليرا� 

 املستوي� اإلقليمي والدويل، فضال عن التطورات الراهنة باملنطقة. 

https://almarsad.co.uk/
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أم� قطر توجه إىل إيران يف زيارة رسمية   له، أن ويف وقت سابق، ذكر الديوان األم�ي القطري يف بيان 

 تلبية لدعوة من الرئيس اإليرا�.

رته إليران بجولة عاملية، تشمل دوال أوروبية، يبحث خاللها  ومن املقرر أن يقوم متيم، بعد اختتام زيا

 الرابط أملانيا وبريطانيا. جهود إحياء االتفاق النووي اإليرا�. ومن ضمن الدول التي سيزورها

 والسوید.. هل تعدم طهران أحمد رضا جاللي؟  رانإیتبادل اتهامات بین 

والغرب، يف وقت   إيرانالسويدي أحمد رضا جاليل إىل مواجهة ب�  -يرا�تحّولت قضية السج� املواطن اإل

 تدّخلت فيه منظ�ت حقوقية دولية محاولة الضغط لإلفراج عنه ومنع حكم اإلعدام بحقه. 

ذي يواجه احت�ل تنفيذ حكم اإلعدام يف حقه قريباً يف إيران، وأكدت منظمة العفو الدولية أن جاليل، ال

”رهينة يف مسعى إلجبار بلجيكا والسويد عىل تقديم تنازالت يف قضيت� مرتبطت� مبسؤول�    محتجز كـ 

 إيراني� سابق�”.

بتهم تتعلق بالتجسس رفضتها ستوكهومل ومنارصوه.    2017وُحكم عىل أحمد رضا جاليل باإلعدام عام  

بحلول   تنّفذ  قد  إعدامه  عملية  أن  إيرانية  إعالم  وسائل  شدد    21وذكرت  حكم  يف  الحايل،  مايو  أيار/ 

 مسؤولون مراراً عىل أنه سيطبّق. 

وقالت منظمة العفو الدولية: “تش� أدلة متزايدة إىل أن السلطات اإليرانية تحتجز جاليل رهينة وتهدد  

سؤول� إيراني� سابق� أدينوا أو تجري محاكمتهم يف الخارج  بإعدامه إلجبار أطراف أخرى عىل مبادلته مب

 واالمتناع عن أي مالحقات قضائية مستقبلية ملسؤول� إيراني�”.

ورداً عىل ذلك، أكد وزير األمن اإليرا� إس�عيل خطيب أنه “ثبت أن أحمد رضا جاليل جاسوس إلرسائيل  

 ل القضائية”.وقد مر حكم اإلعدام الصادر بحقه يف جميع املراح

ويف قضية غ� مسبوقة، تحاكم محكمة سويدية حميد نوري، وهو مسؤول سجن سابق، بشبهة الضلوع  

 متوز/ يوليو.  14، بين� يتوقع صدور الحكم يف حقه يف 1988يف مجازر وقعت يف سجون إيرانية عام 

عىل مبدأ االختصاص القضايئ  ، بناء  2019ويحاكم نوري الذي أوقف يف السويد يف ترشين الثا�/ نوفمرب  

 العاملي الذي يسمح للدول بالتحقيق يف جرائم خطرة ارتُكبت يف الخارج. 

عاماً يف بلجيكا عىل   20يف الوقت نفسه، �يض دبلومايس إيرا� سابق هو أسد الله أسدي عقوبة بالسجن  

 .2018خلفية دوره يف التخطيط لهجوم عىل تجّمع للمعارضة اإليرانية يف فرنسا عام 

من هنا، اعترب وزير األمن اإليرا� أن “الحكومة السويدية احتجزت بشكل غ� قانو� املواطن اإليرا�  

 حميد نوري رهينة يف السويد نيابة عن الصهاينة بعد اعتقال جاليل”. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabic.rt.com/middle_east/1353250-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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  زائراً متخصصاً يف طب الكوارث يف الجامعة الحرة يف بروكسل، بحسب   أستاذاوقبل توقيفه، كان جالليج  

 .2016منظمة العفو. واعتُقل يف إيران يف نيسان/ أبريل 

“تستخدم  الطحاوي:  ديانا  إفريقيا  وش�ل  األوسط  للرشق  العفو  منظمة  مكتب  مديرة  نائبة  وقالت 

السلطات اإليرانية حياة أحمد رضا جاليل ورقة ضمن لعبة سياسية قاسية، مصّعدة تهديداتها بإعدامه 

 بها”.ردا عىل عدم االستجابة ملطال

وأضافت: “تحاول السلطات حرف مسار العدالة يف السويد وبلجيكا ويجب التحقيق يف جر�ة احتجاز  

 الرهائن”. 

عىل األقل “تربط” مص� جاليل بالسعي إىل    2020وذكرت منظمة العفو أن السلطات اإليرانية منذ أواخر  

 “اتفاق” مع بلجيكا ملبادلته بأسدي ومع السويد ملبادلته بنوري.

 وأضاف: “نحن نعلم أن السويدي� يتابعون قضية جاليل بأمر ومتابعة من إرسائيل وأمريكا”. 

أثناء احتجازه وبعد محاكمته   وتابع قائالً: “من الغريب أن الحكومة السويدية منحت جاليل الجنسية 
 ابط الر  وصدور حكم اإلعدام بحقه”.

 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://jadehiran.com/archives/35958
https://jadehiran.com/archives/35958
https://jadehiran.com/archives/35958
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 هاکرز یستهدف شبکة "کان" اإلسرائیلیة ویکتب بالفارسیة 

مايو، أعلنت وكالة "تسنيم" اإليرانية أن هاكرز سيطر عىل صفحة شبكة "كان" اإلرسائيلية عىل تويرت    ٥يف  

 وكتب شعارات باللغة الفارسية ضد الكيان الصهيو�.  

 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 البولندیة  -مستعدة إلرسال فریق طبي إلی الحدود األوکرانیة  إیران

 

التقى وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبداللهيان وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو يف مبنى وزارة  

واإلقليمية   الثنائية  القضايا  من  واسعة  مجموعة  الجانبان  وناقش  طهران  بالعاصمة  اإليرانية  الخارجية 

 والدولية. 

فرداً إىل    25ستعد إلرسال فريق طبي مؤلف من  وقال وزير الخارجية اإليرا� خالل هذا اللقاء إن بالده ت

األوكرانية   وزير    -الحدود  مع  مرات  ثالث  أجريت محادثة هاتفية  لقد  عبداللهيان  وأضاف  البولندية. 

وزير   رسالة  حامالً  الفروف  التقيت  مرحلت�  وعىل  البلد  هذا  يف  التطورات  حول  األوكرا�  الخارجية 

إطالق النار والتحض� ملحادثات واتفاق وسنواصل جهودنا يف هذا    الخارجية األوكرا� التي تطالب بوقف

 االتجاه. 

بدوره قال وزير الخارجية البولندي إن بالده تحاول زيادة التعاون االقتصادي و التجاري مع إيران وتعتقد 

 أن إمكانات طهران عالية جداً ونستعد للتعاون يف شتى املجاالت. 

 

أو  يف  الحرب  تحدثنا عن  دولة  وتابع:  وأوكرانيا  له.  الرويس ال مربر  العنف  أن  بولندا  ترى  كرانيا حيث 

 الرابطمستقلة مبوجب القانون الدويل وبالطبع لها الحق يف الدفاع عن أراضيها وفقاً للقانون الدويل. 

 قل الدرة للغاز تدعو الکویت للتفاوض حول ح إیران.. 2014توقفت عام 

دولة الكويت للتفاوض حول حقل الدرة للغاز يف طهران، عن طريق سف�ها يف البلد الخليجي    إيراندعت  

 2022أيار/ مايو  13 الذي كشف عن الدعوة يف حديث لصحيفة الراي الكويتية الجمعة  إيرا�محمد 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.isna.ir/photo/1401021811343/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%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
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ضع خالف طويل ب� الكويت  ، ويعد مو 1967وجرى اكتشاف حقل الغاز املذكور يف مياه الخليج عام  

وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق عىل جزء الحقل الواقع يف الكويت “الدرة”، والجزء الواقع يف الجانب  

 اإليرا� “آرش”.

وقال إيرا� للصحيفة: إن “بالده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي املختص باملحادثات يف شأن حقل  

سالمية اإليرانية الستئناف املفاوضات ب� البلدين من حيث توقفت عام  الدرة للجلوس مع الجمهورية اإل 

2014.” 

وأضاف إيرا� أن “وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبداللهيان اتصل بنظ�ه الكويتي الشيخ الدكتور 

 أحمد النارص من أجل استئناف هذه املفاوضات يف طهران، حيث كانت الدورة األخ�ة يف الكويت”. 

عود النزاع ب� إيران والكويت إىل ستينيات القرن املايض، حين� منح كل طرف حق التنقيب يف حقول  وي

 بحرية لرشكت� مختلفت�، وهي الحقوق التي تتقاطع يف الجزء الش�يل من حقل الدرة. 

ران  ويف شهر أبريل/ نيسان املايض قالت السعودية والكويت يف بيان مشرتك إنه� تجددان الدعوة إلي

 لعقد مفاوضات حول تعي� الحد الرشقي من املنطقة. 

وترغب السعودية والكويت دخول املفاوضات مع إيران “كطرف تفاويض واحد”. ومل يتضح بعد ما إذا  

 كان هذا الرشط مقبوالً من الجانب اإليرا� أم ال. 

ي من املتوقع أن ينتج  ويف شهر مارس/ آذار وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذ

ألف برميل يومياً من املكثفات، وفقاً لبيان صدر حينها عن مؤسسة    84مليار قدم مكعب من الغاز و

 البرتول الكويتية. 

إجراء  تنضم ألي  أن  ويجب  الحقل  تشارك يف  قانونية” ألن طهران  “غ�  الوثيقة  إن  قالت  إيران  لكن 
يرانية حينها: “هناك أجزاء منه يف نطاق املياه غ� املحددة لتشغيله وتطويره. وقالت وزارة الخارجية اإل

 الرابط  ب� إيران والكويت”.

 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://jadehiran.com/archives/35808
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 السیاسة الداخلیة

 

ملاذا ترص الحكومة علی فتح ملف حذف الدعم، وهي تدرك متاماً خطورة أبعاد ذلك يف ظل العقوبات  

 ات النوویة؟ واملفاوض

یُطرح السؤال: ملاذا ترص الحكومة علی فتح ملف حذف الدعم، وهي تدرك متاماً خطورة أبعاد ذلك يف  

 ظل العقوبات واملفاوضات النوویة؟ 

لیس ولید الیوم، ویعود تاریخه إلی بدایة عهد   اإليرا� يف الحقیقة، مرشوع حذف الدعم يف االقتصاد  

 .2005أحمدي نجاد الذي بدأ واليته الرئاسية عام  الرئیس

يف ذلك الوقت، قررت جمیع مراکز صنع القرار يف إیران (بدعم من مجمع تشخیص مصلحة النظام برئاسة  

هاشمي رفسنجا� وتأیید القائد األعىل عيل خامنئي) الخروج من اقتصاد شبه شیوعي الذي بدأ يف حرب  

 والعراق، وتبني سیاسة االقتصاد الحر بهدف تعزیز قوة البلد التنموية.  إیران

ونجحت الحكومة حينها يف تنفیذ الخطة عرب مراحلها األوىل، من خالل رفع سعر البنزین وإعطاء املواطنین  

الصعید   الطاقة علی  ارتفاع سعر  الخرباء، لعب  الكثیر من  مبارشاً. وبحسب  نقدیاً    آنذاك،   الدويلدع�ً 

 سنوات)، دوراً مه�ً يف إدارة املشهد.  8ملیار دوالر خالل  700زیادة إیرادات الحكومة (نحو  وبالتايل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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إىل أنه “ال يشك أي خبیر يف رضورة    اإليرا�ومقارنة مع الظروف الحالیة، أشار موقع “تجارت نیوز”  

ية، ما يؤدي إىل تهريب السلع  تنفیذ اإلصالحات االقتصادیة، ألن الدعم الحكومي أبقی األسعار غیر واقع

 من إیران إلی دول الجوار، إضافة إلی إهدار املصادر املالیة للبالد. 

مل یعد قادراً علی تحمل املزید من الضغوط بعد عقد   اإليرا� لكن يف الوقت نفسه، يشار إىل أن املجتمع  

وع حذف الدعم إعطاء من األزمات االقتصادیة الناتجة عن العقوبات. ومن ناحیة أخرى، یتطلب مرش 

املواطن شبكة دعم نقدي مبارش لفرته من الزمن تعوض جزءاً من خسائره، إال أن مصادرها تبدو غیر 

 متواجدة حالیاً عند الحكومة التي ال تزال تعا� من العقوبات. 

یبدو قد اتخذت قرارها لتنفیذ املرشوع    الحكومة وبخالف مزاعم وسائل اإلعالم املعارضة التي تزعم أن  

 أن الخالفات کانت تتوسع حتی داخل الحكومة نفسها، وأغلبها تتعلق باملخاوف األمنیة. 

وظهرت الخالفات إلی العلن خالل مقابلة مثیرة للجدل أجراها املساعد االقتصادي للرئیس اإلیرا� محسن  

حیز التنفیذ عرب  رضايئ، مع قناة الخرب اإلیرانیة، حيث أعلن أن الحكومة أقرت املرشوع، وأنه سیدخل  

 مراحل مختلفة، رشحها خالل املقابلة. 

لكن بعد مرور بضعة دقائق من املقابلة، ظهر محسن رضايئ من جدید، لكن مع قليل من االرتباك، حيث  

تقر   الحكومة مل  لكن  أعلنت،  تكون ك�  االقتصادیة  القضایا  قائالً:  الحكومة،  الخطة يف  تأیید  نفى خرب 

 ننتظر.الخطة بعد، وعلینا أن 

إقامة   (منها  املجتمع،  جانب  من  الحمراء  واإلشارات  الحكومة،  جانب  من  املتناقضة  املواقف  وبین 

مظاهرات محدودة خالل األیام املاضیة يف بعض املدن الجنوبیة احتجاجاً علی رفع األسعار) ظهر الرئیس  

التليفزيون اإل  إبراهيم  اإليرا� يرا�، معلنا أن القرار لرفع رئیيس مؤخرا أمام الشاشات خالل حوار مع 

الدعم قد اتخذ لکنه لن يدخل حيز التنفیذ إال بعد توفیر الظروف املالمئة مع معاش املواطنین وبهذه  

 الطریقة حسم التناقض الذي ظهر من خالل ترصيحات أعضاء حکومته بعد بضعة أسابیع من الجدل.

 لرابطا
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 بلدا جافا   إیرانهکذا جعلت سدود ترکیا وأفغانستان من 

ي�، اجتاحت العواصف الرملیة مدناً کانت تتمیز بطقسها يرانيف مشهد صادم وغیر مألوف ملالیین من اإل

الهجري   التقویم  يف  الثا�  الشهر  "أرديبهشت"،  شهر  خالل  أيضاً،  صدمة  التوقيت  سبب  ك�  الجیّد، 

 يون كشهر مناسب للسفر.يرانوالذي یعترب أفضل الشهور خالل العام من حیث املناخ ویعرفه اإلالشميس،  

ويف سابقة خط�ة للبیئة اإليرانية، تشهد مدن ال تقع يف الجنوب وحسب، بل يف الغرب أيضاً، وحتی املدن  

ائق عديدة، م� يجعل الش�لية الثالث ظاهرة الغبار والعواصف الرملیة التي تغطي املنطقة بأكملها لدق

 الرؤية متعذرة علی مساحة بضعة أمتار. 

لكّن هذا األمر ليس وليد اللحظة، فاملحافظات الرشقیة والجنوبیة (تحدیدا سیستان وخوزستان) تواجهان 

الهجرة نحو   الزراعة، وأخ�اً  الرملیة إىل تدمیر  العواصف  الواسعة من  الجفاف وتبعاتها  أزمة  منذ زمن 

 حثاً عن حیاة أفضل.مناطق أخرى ب

لکن علی ما یبدو، ال صوت یعلو فوق صوت املرکز. وبالتايل، عندما وصلت تبعات األزمة بعد سنوات  

إىل املدن املرکزیة ذات الثقل األكرب يف األوساط السیاسیة واالقتصادیة، أولت أخ�اً وسائل اإلعالم اهت�ماً  

یتحدثون   واملسؤولون  الخرباء  وبدأ  القضية  إيران لهذه  الحیاة يف  أزمة ستعرّض مستقبل  بوصفها  عنها 

 لخطر کبیر. 

ويف أول رد رسمي علی املوضوع، استدعى الربملان اإليرا� وزیر الخارجیة حسین أم� عبد اللهيان یوم 

، لتقدیم اإليضاحات بشأن ما يجري يف دول الجوار من بناء السدود ووقف  2022أيار/ مايو    10ثنین  اال 

 بادرت به طهران منذ سنوات لزراعة الصحاري يف املنطقة.  مرشوع إقليمي

اللهيان خالل جلسة االستدعاء: “لقد طالبت ثالث مرات وزیر خارجیة ترکیا بوقف  بدوره ّرصح عبد 

الفرات وإك�له بعد التنسیق الشامل مع إيران بحيث    – دجلة    –مرشوع بناء السدود علی أنهار آرس  

 ئیة، ومل یتم الرد علی طلبايت حتى اآلن”.یضمن مصالحنا املائیة والبی

ويف إجابة علی سؤال آخر بشأن عدم الجدية اإليرانية يف رفع دعوى دولية ضد ترکیا، اعترب وزير الخارجية  

يف نیویورك التي تضمن املصالح    1997اإليرا� أنه ال یمکن مقاضاة ترکیا بهذا الشکل ألنها مل توقع اتفاقیة  

داً أّن الطريق الوحيد أمام بالده هو إنشاء لجان مشرتکة فيها خرباء من البلدين، وهو املائیة للدول، مؤك

تعب�ه. حد  عىل  ذلك،  وستواصل  جدية  بكل  اآلن  حتی  اإليرانية  الخارجیة  به  عملت   ما 

الفرات بوصفها مخططاً    –دجلة    –وینظر الکثیرون يف إيران إىل عملیة بناء السدود الرتکیة علی أنهار آرس  

 سرتاتیجياً یهدف إىل جعل ترکیا قوة مائیة تتحكم يف املصادر وتستخدمها الحقاً للضغط علی دول الجوار.ا
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املیاه إىل سالح   تحّول مصادر  تركيا  أّن  الثوري  للحرس  التابعة  السیاق، رأت صحيفة “جوان”  ويف هذا 

 یران مستقبالً. إستستهدف به األمن الغذايئ واملايئ للعراق، سوریا و 

اد وتتعزز النظرة األمنية إىل املیاه وأزمة الجفاف يف إيران یوماً بعد یوم، ك� یش� رئيس الربملان  وتزد

 اإليرا� محمد باقر قالیباف، الذي اعترب مؤخراً قضية املياه جزء متعلق باألمن القومي للبالد. 

الخارجیة عىل ما يحصل يف تركيا،  لوزیر  اإليراني�  النواب  انتقادات لعدم    ومل تقترص أسئلة  بل وجهوا 

 بتأم� حقوق البالد من میاه نهر هیرمند الواقع يف أفغانستان.  الحكومة اهت�م 

السابقة يف کابل بتخفيض أو وقف صادرات املیاه إليران إىل جفاف بحیرة هامون    الحكومةولقد أدى قرار  

 التي تعترب أهم مصدر للمياه ملحافطة سیستان. 

أكد خالل ترصیحاته أمام النواب أّن “القرارات الخاطئة لحکومة أفغانستان السابقة أدت   عبد اللهيان 

إىل حدوث مشاکل کبیرة” يف املحافظات اإليرانية الرشقية، الفتاً إىل أنه يتم حاليا مناقشة هذه القضية  

لجديدة السياسة  مع حكومة “طالبان”، ك� أمل أن تتغیّر الظروف رغم عدم تغي� الحكومة األفغانية ا

 املتبعة. 

أساسياً   املیاه تشکل محوراً  إيران وأفغانستان، ونحن سنضطر   لتنظيموتابع: “إّن قضیة  بین  العالقات 

 للّجوء إىل الخیارات القانونیة والدولیة إذا مل تلتزم حکومة طالبان بتعهداتها تجاه األمن املايئ يف بلدنا”.

ء األكرب من أزمة الجفاف وتبعاتها يف إيران ببناء السدود يف ترکیا ذات الصلة، یتعلق الجز   الدراساتووفق  

 وأفغانستان.

% من أسباب اجتیاح العواصف الرملیة س�ء  70ویقول رئیس منظمة البیئة اإليرانية علی سالجقه إّن  

 املدن اإليرانية يعود لرتاجع إيرادات املياه بعد بناء السدود يف دول الجوار. 

األ تعمیق  والتويف ظل  اإليرانية  الخارجية  للسياسة  املنتقدة  األصوات  ترتفع  البیئیة،  لی  إتدعو    ي زمة 

السیاسیة يف جامعة   العلوم  أستاذ  یقول  املجال،  الحقیقیة. يف هذا  إيران  مشاکل  نحو  البوصلة  توجيه 

امل میزانیة  من  أقل  إنها  اإليرانية.  البیئة  منظمة  میزانية  إىل  “انظروا  زیباکالم:  صادق  نظ�ت  طهران 

يتم إنشاؤها بهدف توسیع النفوذ اإليرا� يف املنطقة بعرشات األضعاف، بین�    يالسیاسیة واملذهبیة الت

وعدم القدرة علی إنشاء بنی تحتیة جدیدة للطاقات املتجددة    ة تعا� طهران من استنزاف البنی التحتی

 الرابط  وغیرها علی نطاق واسع بسبب العقوبات”.
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 ملف العدد 

 قاَتَل بسوریا.. اغتیال عقید يف الحرس الثوري اإلیراني يف طهران 

، حسن صياد خدايي، بعد تعرضه إلطالق  يرا�الحرس الثوري اإل مايو، العقيد يف  ٢٢اغتال مجهولون، يوم األحد  

 صمة طهران. رصاصات داخل سيارته يف رشق العا 5نار مبارش بـ 

وأفادت وكالة مهر لألنباء، أن خدايي، قتل بن�ان مسلح� اثن� كانا عىل منت دراجة نارية يف منطقة  

 "مجاهدين إسالم" يف العاصمة طهران، وما تزال القوات األمنية تالحق املهاجم�.

رصاصات عىل "صياد خدايي" عندما كان يهم بالدخول   5ووفق املعلومات األولية، فقد أطلق املهاجمون  

 إىل منزله. 

 وانترشت صور للضابط اإليرا� وهو مرضج يف دمه داخل سيارته من نوع "سابا" إيرانية الصنع. 

 بسوريا، وفق الوكالة. وكان العقيد "صياد خدايي" من قادة الحرس الثوري الذين شاركوا يف القتال 

وأفادت العالقات العامة للحرس الثوري، بأن اإلجراءات الالزمة للتعرف عىل املهاجم� والقبض عليهم  

 جارية.

 القبض یلع شبکة من جهاز املخابرات اإلسرائیلي
ي، اكتشف  ويف السياق ذاته، ذكرت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية شبه الرسمية، اليوم األحد، أن الحرس الثور 

 أعضاء من شبكة جهاز مخابرات إرسائييل وألقى القبض عليهم. 

للنظام   التابع  املخابرات  "بتوجيه من جهاز  بيان:  الثوري يف  الحرس  العامة يف  العالقات  وقالت خدمة 

الصهيو�، حاولت الشبكة رسقة وتدم� املمتلكات الشخصية والعامة والخطف وانتزاع اعرتافات ملفقة  

 بكة من البلطجية". من خالل ش

 حوادث سابقة 
قتل الحارس الشخيص، للعميد حس� املايس قائد الحرس الثوري يف إقليم   أبريل/ نيسان املايض،  23ويف  

البالد  رشقي  جنوب  تقله�،  كانت  سيارة  باتجاه  النار  مسلحون  أطلق  أن  بعد  وبلوخستان،  سيستان، 

   املضطرب.
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مجهول� يركبون دراجات نارية استهدفت العل�ء النووي� يف    وشهدت إيران سابقاً حوادث اغتيال عرب

 البالد. 

إيقاف ذلك،  اإليرانية وسبق  األمن  البال  أشخاص  3 أجهزة  رشق  جنوب  بجهاز  يف  بارتباطهم  يشتبه  د، 

 االستخبارات اإلرسائييل "املوساد"، كانوا قد قاموا بنرش "وثائق مصنّفة" رسية. 

وتتهم إيران إرسائيل بالوقوف خلف العديد من الهج�ت  

منشآت   تخريب  عمليات  مثل  أراضيها،  عىل  وقعت  التي 

البارزين خالل   اغتيال عدد من عل�ئها  أو  األعوام نووية، 

 املاضية. 

القوات   أن  من  أخ�اً  حّذر  رئييس  إبراهيم  الرئيس  وكان 

اإليرانية "حازم"  املسلّحة  بشكل  إلرسائيل   ستواجه  تحرّك  أي 

 الرابط  يستهدف الجمهورية اإلسالمية. 
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 املرصد األمني

اإل تعتقل  یران االستخبارات  عن    نأوروبیی یة  وتکشف  التجسس  بتهمة 

 تفاصیل العملیة 

مايو عن اعتقال أوربي� اثن� بسبب تنظيمهم أع�ل شغب   ١١أعلنت وزارة االستخبارات اإليرانية يوم 

 يف البالد، حسب قولها. 

البالد بهدف استغالل مطالب بعض الطبقات    بي� املعتقل� دخالو وأوضحت وزارة االستخبارات أن األور 

 يف البالد، وتغي� اتجاه تلك املطالب العادية إىل الفوىض واالضطراب االجت�عي وزعزعة استقرار املجتمع.  

املهتم� بالتجسس يف إيران، وقال إن    األوروبي� مايو تفاصيل اعتقال    ١٧ونرش التليفزيون اإليرا� يوم  

ن عىل خلق حالة من عدم األمن وإثارة االضطرابات يف إيران من خالل تشكيل  الجاسوسان كانا يعمال 

الفوىض. إىل  العادية  املطالب  من  مسارها  وتحويل  املعلم�)  (نقابية  نقابية   احتجاجات 

وأكد التليفزيون اإليرا� إن الجاسوسان فرنسيان جاءا إىل إيران بتأش�ة سياحية لكن تم اكتشاف نشاطه�  

البداية الجاسوس�  يف احتجاج ات املعلم� داخل البالد. ك� قال إن وزارة األمن اإليرانية رصدت منذ 

اللذين أتيا إىل إيران من تركيا، ومراقبة وزارة األمن لبعص وجهات هؤالء الجاسوس� أظهرت أن هدفهم  

 مل يكن السياحة. 
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ا األمن رصدت مشاركة هؤالء  فإن وزارة  اإليرا�  التليفزيون  تنظيمية  وبحسب  اجت�عات  لشخص� يف 

وتنسيقية مع بعض األعضاء الذين اعتربوا أنفسهم من األعضاء نقابة املعلم�، حيث �كن رؤية تواجد  

 مايو الجاري. ٢األوروبي� وسط احتجاجات املعلم� يوم 

اما)  ع  ٣٧عاما، سيسيل كوهلر  ٦٩ووفق التليفزيون اإليرا� لقد جرت مقابلة الفرنسي� (تشك باريس  

وأعضاء االتصال بهم إسكندر لطفي، مسعود نيكخواه، شعبان محمدي، رسول بوداغي عىل التوايل عىل  

 الرابطشاشة التليفزيون املعارض. 

 توقف سفینة وقود وتعتقل طاقمها  إیران

 

  اً مهرب  اً ألف لرت وقود  550مايو سفينة تحمل    ١٨ة يوم  ييرانأوقف خفر السواحل مبحافظة هرمزغان اإل

 من طاقمها. 7ويعتقل 

اليوم ذاته أعلنت البحرية اإل ية من قبل  إيرانية إحباط عملية اختطاف سفينة  يرانويف وقت الحق يف 

 . حمرقراصنة يف البحر األ 
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البحرية املرافق إىل املنطقة وتبادل  ية إن بعد وصول فريق الح�ية  يرانيف هذا الصدد قالت البحرية اإل

ية مسارها إىل وجهتها املحددة.  يرانإطالق النار مع القراصنة، الذ القراصنة بالفرار في� تواصل السفينة اإل
 الرابط 

 

 إیران الیونان تحتجز سفینة تجاریة ترفع علم 

 

  إيران مايو عن احتجاز اليونان سفينة تجارية ترفع علم    ٢٠ية يوم  يرانسة املالحة البحرية اإلكشفت مؤس

 ومصادرة حمولتها وتعتقل طاقمها.

ية إن اليونان احتجزت السفينة تنفيذا لطلب أمرييك دون مراعاة يرانقالت مؤسسة املالحة البحرية اإلو 

البحري املالحة  واعتربت مؤسسة  الدويل.  اإل القانون  قرصنة يرانة  السفينة ومصادرة حمولتها  توقيف  ية 

 بحرية تقوم بها دولة. 

الدولية. بالتزاماتها  والعمل  السفينة  عن  فورا  اإلفراج  أثينا  عىل  يتوجب  أنه  املؤسسة   وأكدت 

أثينا سفينة تجارية تحمل  يران واستدعت الخارجية اإل اليونا� احتجاجا عىل احتجاز  ية القائم باألع�ل 

ية لقد أخربنا القائم باألع�ل اليونا� أن ضبط سفينة الشحن التي  يران. وقالت الخارجية اإليرا� اإلالعلم 

هو مثال عىل القرصنة الدولية ومسؤولية هذا العمل تقع عىل عاتق الحكومة اليونانية.    إيران   تحمل علم

لن تتنازل عن حقوقها القانونية   نإيراية أن  يرانوأكد رئيس دائرة البحر األبيض املتوسط يف الخارجية اإل

البحرية. املالحة  مجال  يف  الدولية  بتعهداتها  اليونانية  الحكومة  تلتزم  أن   وتتوقع 

ية أن القائم بأع�ل السفارة اليونانية قال خالل هذا االستدعاء أنه سينقل عىل  يرانوقالت الخارجية اإل

 الرابطإىل حكومة بالده.  اإلسالمية إيرانالفور احتجاج واستياء حكومة جمهورية 
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 من الخارج إیران

بین   التسلح  مجال  التعاون يف  أمام  عقبات  ال  أن  یؤکد    إیرانجاغاریان 

 وروسیا 

" الروسية بأن ال توجد عقبات أمام  ّرصح السف� الرويس لدى طهران ليفان جاغاريان لصحيفة "ازفيستيا

التعاون يف مجال التسلح ب� إيران وروسيا حيث تشرتي طهران حرصياً األسلحة الدفاعية. وأكد جاغاريان 

بأن إيران متورطة يف أنشطة تخريبية يف املنطقة فإن طهران تشرتي أسلحة    االدعاءاتأنه عىل عكس  

 ألغراض دفاعية فقط، رافضاً هذه املزاعم. 

ك� قال إن كث�ون يف إرسائيل يريدون فشل االتفاق النووي. يف السياق، تابع جاغاريان: توقفت محادثات 

إيران   تحتاج  مهمة  قضايا  هناك  لكن  بعد  املستقبيل  االتفاق  معاي�  عىل  االتفاق  عدم  بسبب  فيينا 

املتعلق املشاكل  وبعض  فنية  مشاكل  هناك  تزال  وال  حلها  إىل  املتحدة  اإليرانية  والواليات  بالعالقات  ة 

 األمريكية. 

وأضاف السف�: آمل أنه عىل الرغم من جهود إرسائيل الحثيثة لزعزعة استقرار الوضع يف املنطقة فإن  

مثل هذه االتصاالت من قبل املسؤول� اإليراني� مع اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية 

 منطقة الخليج.  ستؤدي إىل االستقرار والتطبيع يف 

الدفع   أنظمة  دمج  نحاول  قائال:  عمليات    Shetabو    Mirوختم  لتسهيل  وموسكو  طهران  ب�  البنكية 

 الرابط التبادل. 
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لصناعة   إیرانغانتس:   تکفي  مواد  الحصول یلع  من  أسابیع  بعد  یلع 

 قنبلة نوویة 

 

مايو إن إيران عىل بعد أسابيع من الحصول عىل مواد    ١٧قال وزير الحرب اإلرسائييل بيني غانتس يوم  

ن أقل بكث� من الثمن الذي سندفعه إذا حاولنا انشطارية تكفي لصناعة قنبلة نووية، ومثن إيقافها اآل 

 بل. العام املق

وأضاف غانتس إن إيران زادت من كمية أسلحتها االسرتاتيجية الدقيقة بشكل كب� خالل العام املنرصم.  

  األرضجهاز طرد مركزي متقدم تحت    ١٠٠٠وأكد أن إيران تبذل جهود حالية الستك�ل إنتاج وتركيب  

 يف منشأة نطنز النووية. 

رت� بدون طيار وكان هدفها الهبوط يف قطاع غزة  أرسل الحرس الثوري طائ  ٢٠٢٢غانتس تابع: يف فرباير 

العراق.   س�ء  يف  اعرتاضها  وجرى  بالفشل  باءت  املهمة  لكن  والسامرة  يهودا   الرابطأو 
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 املرصد االقتصادي

 ٢٠٢١ملیارات دوالر يف    ٤حجم التبادل التجاري بین طهران وموسکو یبلغ  

 

ان وروسيا كشف املمثل التجاري لروسيا يف إيران رستم جيجانش� عن أن حجم التبادل التجاري ب� إير

، واصفا إياه بأنه رقم قيايس تاريخي. وقال جيجانش� لدينا بعض 2021مليارات دوالر يف عام    4بلغ  

املشاريع الهامة للغاية مع إيران والتي مل تبدأ بعد. وأضاف املمثل: أحد املشاريع هو مرشوع كهربة  

الحديدية "كرمسار (مدينة كرمسار وسط إيران عىل بعد   انتيش    -مرتا رشقي طهران)  كيلو   80للسكك 

اإليرانية  الحدود  إىل  إيران  يف  الوسطى  املقاطعات  من  �تد  الذي   "( ترك�نستان  مع  (الحدود  بورون 

هو وآخر  إيران.     الرتك�نية  جنوب  هرمزكان  محافظة  يف  للطاقة  س�يك  محطة   الرابطبناء 
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 املرصد العسکري

 ي یقصف أربیل العراقیة یرانالحرس الثوري اإل 

 

مايو، بأن مدفعية الحرس الثوري اإليرا� قصفت صباح اليوم    ١١أفادت وكالة "رووداو" الكردية، يوم  

 ذاته ناحية سيدكان مبحافظة أربيل يف إقليم كردستان العراق. 

" اإليرانية الرسمية إن الحرس الثوري قصف صباح ذلك اليوم باملدفعية مواقع  هذا وقالت وكالة "إرنا

 "مجموعات إرهابية" يف أربيل ش�يل العراق. ونرشت صورة قالت إنها عن هذا القصف. 

بدورها، قالت وكالة "تسنيم" اإليرانية إن قوات الحرس الثوري الربية استهدفت باملدفعية مراكز قالت 

"مجموع لـ  إنها إنها  قالت  "تسنيم" صورة  ك� نرشت  العراق.  كردستان  بإقليم  أربيل  يف  إرهابية"  ات 

 للمكان الذي استهدفته القوات الربية للحرس الثوري يف مدينة أربيل ش�ل العراق.  

 تفتتح مصنع إلنتاج املسّیرات يف طاجیکستان  إیران

وشنبه بحضور رئيس الهيئة العامة ألركان  يف العاصمة الطاجيكية د 2افتتح مصنع إلنتاج مس�ات أبابيل 

 الفريق ش� عيل م�زا.  الطاجاكستا�القوات املسلحة اإليرا� اللواء محمد حس� باقري، ووزير الدفاع  

"أبابيل افتتاح مصنع إلنتاج مس�ات  باقري خالل  إيران محمد  قائد هيئة األركان املسلحة يف  "  2وقال 

وم يف وضع �كننا من خالله تصدير املعدات العسكرية للدول الحليفة  اإليرانية يف طاجيكستان نحن الي
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الدامئ�. والسلم  األمن  تعزيز  سبيل  يف  املحلية  االحتياجات  لتلبية  باإلضافة   والصديقة، 

افتتاح مصنع مس�ات " باقري  العسكري ب�  2  أبابيلواعترب  التعاون  " يف طاجيكستان نقطة تحول يف 

ا يف  أن  مؤكدا  إيران  البلدين،  ب�  والدفاعية  العسكرية  جميع  يف  التعاون  من  املزيد  س�ى  ملستقبل 

 الرابط وطاجيكستان.

 

 

 املرصد املجتمعي

 یة یرانبسبب الغالء.. احتجاجات متفرقة يف بعض املدن اإل

شخصاً يف مدينة دورود يف محافظة لرستان    50إرنا" بتظاهر نحو  ية الرسمية “يرانأفادت وكالة األنباء اإل

، حيث رددوا هتافات تطالب بعودة األسعار إىل املستوى السابق، مش�ًة إىل أًن التجمع انتهى  إيرانغرب  

 عند حضور الرشطة. 

ة  ويف سياق املتصل شهدت مدينة إيذه يف محافظة خوزستان جنوب غرب البالد أيضاً مس�ة احتجاجي 
املدينة. يف  عامة  ملمتلكات  البعض  تعرّض  حيث  الخميس،  يوم  ظهر  بعد  األشخاص   لعرشات 

وصول   مع  رسيعاً  انتهت  لكنها  املساجد،  أحد  وإحراق  ك�  املتاجر  بعض  التحركات  هذه  واستهدفت 
 الرشطة.
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هتافات   شخص، مرددين  200أما يف مدينة أند�شك، الواقعة أيضاً يف محافظة خوزستان، فقد تجّمع نحو  
مناهضة رافضة الرتفاع األسعار، ك� رشق املتظاهرون رجال الرشطة واإلطفاء بالحجارة، م� أدى إىل  

 إصابة واحدة من رجال اإلطفاء. 

اليوم�   متفرقة خالل  فقد شهدت مظاهرات  إيران  دزفول يف محافظة خوزستان جنوب غرب  مدينة 
شخص بتدخل من الرشطة. ك� أعلن مكتب النائب    300املاضي�. وتفرق املتظاهرون البالغ عددهم نحو  

 من املحتجین. 15العام يف املدینة اعتقال ما ال یقل عن 

شخصاً أمس، واعتقلت الرشطة سبعة من قادة   30ويف مدينة ياسوج يف جنوب غرب إيران تجّمع نحو  
 التجمع كانوا يحاولون قيادة االحتجاجات لتدم� املمتلكات العامة. 

شخص، وقد انتهى التجمع بناء عىل    200هرات يف مدينة شهركرد جنوب غرب البالد شملت  وسارت مظا
 طلب من مسؤويل إنفاذ القانون.

أما مدينة جنقان التابعة ملحافظة تشهارمحال وبختیاري جنوب غرب إيران فقد حصل أّن تجمع داخلها  
ف التجمع ببعض الشعارات ضد شخصاً مساء الخميس؛ وهت  40إىل    30عدداً من األشخاص يرتاوح ب�  

 ارتفاع األسعار. 

وشهدت منطقة فشافويه أيضاً يف العاصمة طهران تجمعاً لعرشات األشخاص رفعوا شعارات ضد ارتفاع  
األسعار. وأدى الهجوم عىل أحد املتاجر هناك وإحراق إحدى املساحات الخرضاء يف املدينة إىل تدخل 

 الرابط .ناملتظاهريعنارص الرشطة وتفريق 

 اإليرانيون يؤدون صالة عيد الفطر بدون قيود ألول مرة منذ عام� 
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 اعرف إیران

 أکبر خمس قومیات تعیش يف إیران

متعدد األعراق واللغات، وتتّميز بضّمها قوميات مختلفة منها الفرس واألتراك والعرب    اً بلد  إيرانتُعترب  

 يف هذا التقرير سنتطرق ألكرب خمس أقوام تعيش يف إيران. واألكراد واللور والبلوش والبختياري�.

 الفرس 
يعيش  و  إيران،  سكان  نصف  حوايل  الفرس  يشكل 

وم وأصفهان  طهران  مثل  محافظات  يف  شهد معظمهم 

 ويزد وش�از وکرمان.

تعترب لغة الفرس (اللغة الفارسية)، لغة رسمية يف إيران. 

املذهب   يعتنقون  و  مسلمون  الفرس  معظم  أن  ك� 

 الشيعي اإلثنى عرشي. 

 األتراك  
بعد  إيران  يف  عرقية  مجموعة  أكرب  وهم  األتراك، 

الش�يل   الجزء  يف  رئييس  بشكل  يتواجدون  الفرس، 

الغربية   أذربيجان  محافظات  يف  إيران،  من  الغريب 

وقزوين. وزنجان  وأردبيل  الرشقية   وأذربيجان 

األتراك يعتنقون اإلسالم و يتبعون املذهب الشيعي  

لتشيع من  اإلثنى عرشي، ويعتربون هم من روجوا ل

خالل تأسيس الحكومة الصفوية يف إيران قبل نحو 

 عام.  500
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 العرب 
وإيالم  خوزستان  محافظات  يف  العرب  یتواجد 

(املتاخمة للعراق) وبوشهر وهرمزجان (عىل طول  

 ساحل الخليج) وخراسان (املتاخمة ألفغانستان). 

وإيالم،   سابقا)  (عربستان  خوزستان  عرب  يتكلم 

إىل حد كب� اللهجة العراقية    العربية بلهجة تشبه

وأغلبهم من الشيعة، ك� يتحدث عرب محافظتي  

خليجية   بلهجة  العربية  اللغة  وهرمزجان  بوشهر 

 وأغلبهم يعتنق املذهب السني. 

أيضاً عرب خراسان و الذي يتواجدون يف مدينة ب�جند (برئ الجند) هم أحفاد الفاتح� العرب من الجزيرة  

 العرب و بأعداد أقل يف محافظات مركزي و كهكيوله و بوير أحمد.العربية. ك� يتواجد 

 األکراد 
 

يف   إيران،  غرب  يف  حالياً  األكراد  يتواجد 

من  وأجزاء  وكرمانشاه  كردستان  محافظات 

وإيالم.  أذربيجان  غرب   جنوب 

دينياً، ينقسم األكراد إىل مجموعت�، السنة  

أكراد  عكس  وعىل  والشيعة.  الشافعي� 

كر السنة  محافظة  من  ومعظمهم  دستان 

كرمانشاه  محافظتي  أكراد  فإن  الشافعي�، 

 وإيالم هم يف الغالب من الشيعة. 

 البلوش 
یتواجد البلوش يف جنوب رشق إيران، يف محافظة سيستان وبلوشستان املجاورة لباكستان، وبأعداد قليلة  

 يف محافظات هرمزغان وكرمان وخراسان.
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لويش، تقول إن البلوش ك� هناك نظرية حول العرق الب 

النبي  عم   ، الحمزة  أحفاد  تعتربهم  و  العرب  هم من 

 محمد.

أما بالنسبة للدين، يعتنق العرق البلويش دين اإلسالم 

 الرابط ويتبعون املذهب السني. 
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 مقاالت العدد 

 اإلیراني.. إحیاء میت أو إعالن وفاة؟ االتفاق النووي 

 الكاتب: حازم كّالس

بالصدفة توقفت مفاوضات فيينا إلحياء االتفاق النووي تزامنا مع بدء الحرب الروسية عىل أوكرانيا نهاية  

اندلعت   شباط/ فرباير املايض، لکن لیست صدفة أن تتغ� الظروف الدولية واإلقليمية.. أزمات دولية 

لها يف األفق،    ة حلحلاحي جديدة، وأزمات إقليمية اشتعلت وأخرى بدأت، تلوح بوادر  وأخرى أخذت من

وظروف داخلية مختلفة بالكامل داخليا عىل الصعد كافة يف إيران ك� يف الواليات املتحدة ك� يف دول  

 الثاليث األورويب أو روسيا أو الص�.

رفها الجميع. يقول محمد جواد ظريف قبل فظروف عامل السياسية سائلة غ� مستقرة وهذه قاعدة يع

أشهر عىل تركه منصبه وزيرا للخارجية اإليرانية: "ظروف اليوم لن تتكرر بعد ستة أشهر والعامل سيكون  

 عاملا آخر، كل يشء يتغ�". 

اليوم تبدو مفاوضات فيينا املتوقفة منذ أكرث من شهرين أمام حقل من األلغام واألزمات. واألسئلة التي  

ول كث�ون اإلجابة عنها هي: ما تأث� هذه األزمات عىل مفاوضات فيينا؟ ما مص� هذه املفاوضات؟  يحا

 هل مات االتفاق النووي فعال، أم أن اآلمال بإنعاشه ال تزال قامئة؟ 

 الحرب الروسية عىل أوكرانيا

ف مختلفة لكنت رمبا  ميخائيل أوليانوف: "لو کانت الظرو  قبل أسابيع قال مندوب روسيا الدائم يف فيينا

النووي،   االتفاق  اتفاق إلحياء  إىل  للتوصل  املتحدة)  والواليات  (إيران  الطرف�  مساعدة  روسيا  بإمكان 

ولكن اآلن ال".. كالم ليس بعيدا عن حقائق الرصاع الدويل وما يشبه الحرب العاملية الثالثة املندلعة بعد  

لرسمية، عىل عكس إيران الشعبية، ال تأخذه عىل محمل  الحرب الروسية عىل أوكرانيا، وإن كانت إيران ا

خطيب زاده: "دور روسيا يف مفاوضات فيينا بناء،   الجد. يقول املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد

والصوت الذي نسمعه منها هو ما سمعناه خالل اللقاء مع السيد الفروف يف موسكو، وال تهمنا تغريدات  

 ".. األشخاصبعض 

اإليرانية عنوبعيدا   الشعبية  وبعيدا عن  النظرة  اإليرا�،  للشعب  التاريخية  بالذاكرة  واملرتبطة  لروسيا 

إيران. معادالت  يف  نفسها  تفرض  أوكرانيا  عىل  الروسية  الحرب  تبعات  فإن  الرسمية   املواقف 

 

الحرب يف وجه  سالح الطاقة، من النفط إىل الغاز، الذي أشهره الرئيس الرويس فالد�� بوت� منذ بداية  
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أوروبا دفع االتحاد األورويب والدول األوروبية للتحرك رسيعا. اسرتاتيجية حلول قص�ة ومتوسطة وبعيدة  

عدم   ناحية  من  أو  والغاز  النفط  عىل  االعت�د  ناحية  من  سواء  الطاقة،  مصادر  لتنويع  رسمت  املدى 

عودة   إىل  الحاجة  برزت  وهنا  الدول.  السوق  االعت�د عىل عدد محدود من  إىل  اإليرا�  والغاز  النفط 

الدولية رسيعا، خاصة مع ارتفاع األسعار، ما دفع روسيا إىل الحذر من التفاف إيران عليها يقول خرباء،  

خاصة مع التحرك األورويب الرسيع بعد سبات ربيعي ملفاوضات فيينا من خالل زيارة منسق مفاوضات  

 را إىل طهران.فيينا ومندوب االتحاد األورويب إي�ييك مو 

 مباذا جاء مورا إىل طهران وهل عاد منها بخفي حن�؟ 

يف طهران خاض مورا مفاوضات مكثفة مع كب� املفاوض� اإليراني� عيل باقري، أكرث من مثانية وأربع�  

الخارجية اإليرانية  أ ساعة   لقاء خاص مع وزير  العاصمة اإليرانية مل يتمكن خاللها من عقد  مضاها يف 

را�، رغم طلبه ذلك ك�  حس� أم� عبد اللهيان وال أي مسؤول من املجلس األعىل لألمن القومي اإلي

 كانت الخارجية اإليرانية قد أعلنت. 

تقول مصادر دبلوماسية يف طهران إن مورا جاء بطيف من املقرتحات؛ إحداها يعلق العقوبات عىل الحرس  

الثوري لكنه يبقي أجزاء منه عىل الئحة اإلرهاب األمريكية، ك� يرفع العقوبات عن اكرث من عرشين  

لكن أيا من مقرتحات مورا مل يستطع إقناع الجانب األمرييك برفع الحرس الثوري عن  شخصية من قادته.  

 قامئة اإلرهاب األمريكية.. 

الواليات   إرهاب  الئحة  عىل  اإليرا�  الثوري  الحرس  بقاء  عىل  تتوقف  ال  فيينا  مفاوضات  مشكلة  لكن 

في  أواملتحدة   يف  املفاوض  اإليرا�  الوفد  مستشار  يقول  عقوباتها،  مرندي: يناتحت  محمد  "املسألة  د. 

 املهمة بالنسبة إليران هي بقاء إيران يف االتفاق (الض�نات) وإنهاء العقوبات". 

لكن مباحثات مورا وإن مل تكن سهلة إال أنها مل تكن مخيبة لآلمال، يقول د. مرندي: "املندوب األورويب  

 ا عرضتها عليه إيران"..جاء إىل طهران مبقرتحات جديدة، وغادرها مبقرتحات جديدة أيض

وب� مبادرات طهران ومقرتحات االتحاد األورويب، تنشط أطراف مختلفة لتسهيل مفاوضات فيينا، سلطنة  

"الخيار   باعتبارها  فيينا  مفاوضات  دبلوماسية  دعم  يف  جهدا  تألو  ال  التي  وقطر  دامئا،  الحارضة  ع�ن 

ا� خالل لقائه الرئيس اإليرا� إبراهيم رئييس يف  الوحيد"، ك� يقول أم� قطر الشيخ متيم بن حمد آل ث

 طهران، تزامنا مع اليوم األخ� من مفاوضات مورا يف طهران.

يوضح أم� قطر يف كلمة له يف الجلسة االفتتاحية يف املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس: "إن الدوحة 

يران جارتنا ونحن نحاول مساعدتهم وحث  ال تدعي أنها تلعب دور الوسيط الرسمي ب� إيران والغرب.. إ 

 الجميع للعودة إىل االتفاق النووي". 
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موال املحتجزة يف الخارج  أل مصادر مطلعة تقول إن "الدوحة تنشط يف ملفات أخرى من بينها تحرير ا

  وتبادل السجناء ب� إيران ودول غربية خاصة الواليات املتحدة األمريكية"، وهذا برأي كث� من املراقب� 

 يسهم برتطيب األجواء املرتبطة مبفاوضات فيينا. 

الخاص   األمرييك  املبعوث  رسمه  جدا  معقدا  يبدو  وضع  يف  الزمن،  تسابق  وإقليمية  أوروبية  جهود 

الكونغرس األمرييك حيث قال: "بعد االنسحاب من االتفاق النووي    أماميف إفادته   روبرت مايل بإيران

 بقدرتها حيازة قنبلة نووية يف خالل أسابيع".حققت إيران تقدما تكنولوجيا وبات 

مايل الذي لفت إىل أن "احت�الت نجاح مفاوضات العودة لالتفاق النووي أقل من احت�الت فشلها"، مل  

يغلق باب الدبلوماسية الذي يقول إنه "الحل الوحيد مع إيران"، لكنه أملح أيضا إىل "احت�ل شن هج�ت  

فيذ هج�ت ضد الواليات املتحدة ومصالحها". وجمع األضداد بانتقاده سياسة  ملنع إيران ووكالئها من تن

عقوبات ترامب وقوله "إن سياسة الضغوط القصوى مل تنتج قيودا قوية وطويلة األمد عىل برنامج إيران 

النووي" من جهة، وإعالنه "استعداد واشنطن لفرض وتكثيف العقوبات عىل إيران يف حال عدم التوصل 

 " من جهة أخرى.. إفادة تكشف جانبا من حجم التعقيد الذي تواجهه مفاوضات فيينا النووية. التفاق

يقول مايل أيضا: "إن أحد الدروس املستقاة من فرتة إدارة أوباما هو رضورة التشاور والتنسيق مع رشكائنا 

ملنطقة قد تؤدي  وحلفائنا اإلقليمي�"، تنسيق ال يعلم أحد مدى حجمه يف ضوء تطورات متسارعة يف ا

 إىل انفالت األوضاع من عقالها.

 إرسائيل تتحرك 

يقول مسؤول استخبارايت أمرييك لصحيفة نيويورك تا�ز؛ إن إرسائيل أبلغت الواليات املتحدة بأنها وراء  

مقتل العقيد يف الحرس الثوري حسن صياد خدايئ، وأن إرسائيل أرادت أن يكون ذلك مبثابة تحذير إليران 

 تهداف املواطن� اإلرسائيلي� يف الخارج. لوقف اس

حادثة غ� مسبوقة، فهي املرة األوىل التي تستهدف فيها إرسائيل شخصية عسكرية إيرانية مبارشة داخل  

 األرايض اإليرانية. 

يقول مراقبون إن األمر ليس ببعيد عن تطورات تحصل يف املنطقة الجنوبية يف سوريا، يف إطار ما فرضته  

عىل  تبعات   األجنبية  للقوات  العسكري  واالنتشار  سوريا  يف  والتطورات  أوكرانيا  عىل  الروسية  الحرب 

 أراضيها. 
 

أجري معه مؤخرا: "إن القوات الروسية يف سوريا،  يف حوار يقول وزير الخارجية الرويس س�غي الفروف،

محددة،   مهام  تحدده  األرض  عىل  وعددها  تقريبا،  عسكرية  مهام  لديها  يتبق  مبدأ  مل  أساس  وعىل 

 املصلحة". 
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للقوات الروسية يف املنطقة الجنوبية، سواء كانت   ويف سياق متصل تنفي مصادر إيرانية أي انسحاب 

رشطة عسكرية أو قوات خاصة، وتوضح أن "املركز الرئييس للقوات الروسية يف الجنوب ما زال يف منطقة  

نطلق الدوريات املشرتكة ب� الرشطة العسكرية  ازرع، وحيث مقر الفرقة الخامسة السورية، ومن هناك ت

الروسية واألمن العسكري السوري، وتصل إىل الحدود األردنية السورية أحيانا. ووفق املصدر فإنه "يف 

ألف عنرص، وتقلص بعد انحسار املعارك إىل عدد   40ذروة نشاطها كان عديد القوات الروسية بحدود  

 . 2018ينفي املصدر وجود أي قوات إيرانية يف الجنوب السوري، منذ عام  ألفا"، و  25إىل    20يرتاوح ما ب�  
 

لكن بعيدا عن هذه التفاصيل وعن ترسيبات نقلتها وسائل إعالم إيرانية عن دور صياد خدايئ يف نقل 

تكنولوجيا الطائرات املس�ة إىل سوريا ولبنان، فإن توعد طهران باالنتقام يفتح باب التكهنات حول مزيد 

التعقيد يف ملف الرصاع اإليرا� اإلرسائييل عىل األقل، خاصة مع الحادثة التي تلت ذلك يف مجمع  من  

 بارتش� العسكري يف طهران.

أيار/   25" األمريكية نقلت عن ثالثة إيراني� ومسؤول أمرييك، أن الحادثة مساء  نيويورك تا�زصحيفة "

، كانت نتيجة هجوم بطائرة من دون طيار عىل  دت إىل مقتل مهندس وإصابة آخرأ والتي    2022مايو  

املس�ة. والطائرات  الباليستية  الصواريخ  تطوير  عمليات  فيه  تجري  الذي   املجمع 
 

إرسائيل  فيها  تنشط  التي  والطريقة  واملساحة  اإلقليمي،  إيران  ونفوذ  "دور  ب�  امللفات  تتشابك  هكذا 

". صحيح أن طهران تركز دامئا عىل فصل امللفات،  لضبطه"، وب� "التطورات املرتبطة مبلف إيران النووي 

 لكن الجميع يدرك تأث�ها وتأثرها ببعضها البعض. 

 حرب الناقالت من جديد

يف معادالت املفاوضات النووية يبحث الجميع عن أوراق القوة، وليس غريبا أن يصل النفط اإليرا� إىل  

إيرانيا تحت علم روسيا، وبعدها بأيام يتم توقيف ناقلة فنزويال بالتزامن مع توقيف ناقلة تنقل نفطا  

 نفط تحمل علم إيران.

تطور مل يكن أمام الدبلوماسية الكث� من الوقت لحله، فبعد مثانية وأربع� ساعة من استدعاء إيران 

لقائم بأع�ل  للقائم بأع�ل السفارة اليونانية يف طهران ومطالبته باإلفراج عن الناقلة اإليرانية، واستدعاء ا

السفارة السويرسية كراعية للمصالح األمريكية يف طهران بعد إعالن أثينا نيتها تسليم شحنة النفط إىل  

ناقلت�   توقيف  إىل  الثوري  الحرس  بحرية  سارعت  طلبها،  بناء عىل  تم  التوقيف  املتحدة ألن  الواليات 

ه� إىل موانئ إيران، وه� "دلتا بسويدن"  يونانيت� يف املياه الخليجية مقابل بندر لنغه وعسلوية وسحب

و"برودنت وريور" بشحنتيه� القادمت� من البرصة يف العراق واملتجهة إحداه� إىل الواليات املتحدة، ال  
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بل إن طهران هددت بتوقيف املزيد من الناقالت اليونانية يف املياه الخليجية بحسب ما نقلت وكالة  

 ة. تسنيم عن مصادر إيرانية مطلع

املياه   بتلويث  واملرتبطة  اليونانيت�  الناقلت�  توقيف  بشأن  طهران  تسوقها  التي  األسباب  عن  وبعيدا 

الخليجية، فإن التهديد بتوقيف املزيد يحمل الرسالة الواضحة. ليس األمر فقط املطالبة بتحرير الناقلة  

ا عريضا لتحركاتها، األوىل: ما كان املرشد  اإليرانية، وإ�ا التأكيد عىل قاعدت� أساسيت� تضعه� إيران عنوان

اإليرا� عيل خامنئي قد قاله قبل سنوات بأن "زمن ارضب واهرب قد انتهى.. ومن يرضب سيتلقى الرد 

عرشة أضعاف". وهذا ما أكده سلوك إيران خالل السنوات القليلة املاضية، املعلن منها وغ� املعلن، سواء  

مريكية يف العراق أو استهداف ما قالت إيران إنه مقر للموساد اإلرسائييل  باستهداف قاعدة ع� األسد األ 

"  1يف أربيل أو توقيف ناقلة النفط الربيطانية ستینا إیمربو ح� تم توقيف ناقلة النفط اإليرانية "غريس  

 قبل أكرث من عام�. 

 رفع العقوبات من خالل  "العمل عىل   والثانية هي ما أعلنه الرئيس إبراهيم رئييس عن سياسة حكومته بـ

املفاوضات وإبطال أثرها من خالل تحشيد الجهود". وهذا ما تسعى إليه طهران من خالل الحديث عن  

صفحة جديدة من التعاون اإلقليمي واالنفتاح عىل دول الجوار، من آسيا الوسطى إىل املنطقة الخليجية،  

 �ها.وبالتأكيد الدول الحليفة كروسيا والص� وفنزويال.. وغ

 العتبة النووية 

ولعل أبرز أوراق إيران يف معادالت املفاوضات النووية هو قدراتها التقنية النووية التي متكنت من خاللها  

يف املئة وزيادة مخزونها من اليورانيوم املخصب    60من توط� التقنية النووية ورفع نسبة التخصيب إىل  

التي متكنها من الوصول إىل العتبة النووية. وهذا تحول كب�  بنسب مختلفة، واألهم امتالكها التكنولوجيا  

يقرتب من الواقع مع ميض الزمن ويتساوى رمبا مع امتالك القنبلة النووية، مع فارق واحد وهو القرار  

 السيايس يف ذلك. 

 سيناريوهات مفتوحة 

ه وكل  بالروسية،  مرورا  األمريكية  إىل  األوروبية  املواقف  من  التطورات  هذه  فيها  كل  مبا  الجهود  ذه 

 اإلقليمية تضع املفاوضات النووية أمام احت�الت وسيناريوهات مفتوحة: 

بدءا من انهيار املفاوضات واالتفاق النووي وبالتايل تصعيد وتوتر عىل الصعد كافة، إقليميا ودوليا، قد   -

 فاوضات. تنزلق األمور إىل حرب ال تعرف خواتيمها، وهو خيار ال يرغبه املشاركون يف امل

وصوال إىل العودة إىل املفاوضات بعد جولة تصعيدية جمعت فيها األطراف املختلفة أوراقها ورتبت    -

باتهامات   ملفاتها، وهو خيار يفضله الجميع ويدفع باتجاهه، لكنه األصعب يف ظل ما �كن اختصاره 
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فاق النووي، واتهامات أمريكية  إيرانية إلدارة جو بايدن بالضعف عىل اتخاذ القرار السيايس إلحياء االت

 لطهران مبطالبات تتجاوز االتفاق النووي. 

األ   - عض  ب�  تراوح  متعددة،  سيناريوهات  أوضاعا  وبينه�  تنتظر  سيناريوهات  العظام؛  وكرس  صابع 

داخلية أمريكية قبل اإليرانية، يف ضوء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يف الثامن من ترشين الثا�/  

 رب املقبل، وتطورات إقليمية ودولية. نوفم

وحتى ذلك الوقت تتقاطع معلومات مصدر إيرا� مطلع مع آخر أورويب عن رغبة أوروبا باالستعجال  

بضوء أخرض أمرييك لكن   1+ 4بذلك، وطرحها مقرتحا يطبع العالقات االقتصادية ب� إيران ومجموعة  

الكث�ة التي تركها ترامب لخلفه بايدن؟ أم أن بشكل غ� رسمي. فهل سينجح ذلك، خاصة مع األلغام  

خيار  باتجاه  يدفع  آخر  واقعا  امللفات ستفرض  تفاصيل  والتداخالت يف  األمر  االتطورات  فيها  يرتاوح  ت 

 الرابطبالنسبة لالتفاق النووي ب� إحياء ميت وإعالن وفاة؟  

 صاد من بوابة الحلف السیاسي األسد يف طهران.. االقت

 الكاتب: سياوش فالح بور

  -ثالث ساعات فقط كانت مدة زيارة الرئيس السوري بشار األسد إىل طهران. لكنها ورغم قرص مدتها  

 كانت مثمرة ويبدو أنّها أّدت الغرض املرجو منها.  -شأنها شأن زيارات األسد املتزايدة منذ نحو عام

نّسقها قائد قوة القدس يف الحرس   2011 طهران منذ اندالع األزمة السورية عام الزيارة الثانية لألسد إىل

قآا�، حيث رافق األسد إىل طهران وعاد معه إىل دمشق. وفق مصادر   إس�عيلالثوري اإليرا� اللواء  

االئت�  الخط  تفعيل  إعادة  متت  وخاللها  اقتصاديا،  كان  للزيارة  األسايس  الطابع  فإن  إيران”  �  “جاده 

اإليرا� يف سوريا، وهو مؤرش واضح وفق املصادر إىل أن “إيران ليست يف وارد مطالبة سوريا حاليا بأي  

التزام مايل سواء كان ديونا أو غ� ذلك، وأن األولوية للحلف االسرتاتيجي معها”. ومن أبرز العناوين التي  

سوريا من جديد، وهو ما أبدت طهران إيجابية  تم بحثها يف الزيارة كان تأم� املشتقات النفطية اإليرانية ل

تجاهه وفق املصادر. يف الساعات الثالث: كان لألسد إضافة إىل الجلست� اللت� نرشت صورتيه�، جلسة  

مغلقة مع القائد األعىل اإليرا� عيل خامنئي بحضور الرئيس اإليرا� إبراهيم رئييس وقآا�، وكذلك جلسة  

 مغلقة مع رئييس. 

، ال يعّد ما خرج من الزيارة جديدا، بقدر ما هو تثبيت للعالقة االسرتاتيجية ب� البلدين، وال سي�  سياسياً 

يف ظروف دولية عنوانها االنشغال الرويس بالحرب يف أوكرانيا، ما يجعل توطيد العالقة ب� دمشق وطهران  

عىل قال: ” احرتام سوريا ومكانتها  أكرث رضورة. أكرث من رسالة سياسية أطلقها األسد ومضيفوه. فالقائد األ 

تناول مسألة   أنه  قوة”. ك�  انه  البلد عىل  اىل هذا  ينظرون  الجميع  الحرب حیث  بعد  كث�ا  ازدادا  قد 
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قادة   لنا ولكم يجالسون  الجارة  الدول  قادة  قائال: ” بعض  التطبيع األخ� ب� دول عربية و”إرسائيل” 

معا،   القهوة  الصهيو�، ويرشبون  الشوارع  الكيان  القدس  يوم  نفسها متأل يف  الدول  لكن شعوب هذه 

للصهيونية. هذا هو واقع املنطقة اليوم”. ومت�هيا مع هذا الخطاب،    املناهضةبالجموع وبالشعارات  

املفاوضات،   ة ولیست طاول املنطقة تحدد مستقبل  ي قال رئييس خالل استقباله األسد: “املقاومة هي الت

، أظهر أن خطة  الفلسطينيح بین إیران وسوریا إلی جانب مقاومه الشعب  الناج   العسكري  والتنسيق

 فاشلة”. الصهاينةبعض القادة العرب إلبرام الصفقات مع 

ال تبدو ترصيحات القائد األعىل ورئييس جديدة، لكن أهميتها تكمن يف دالالتها حيث أنها قيلت أمام  

األسد، الذي زار أخ�ا ويل عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وهو ما رأت فيه صحف إيرانية تدور يف فلك  

يؤدي إىل تطبيع سوري   التيار اإلصالحي انعكاسا لحاجة سوريا لل�ل إلعادة اإلع�ر، ونبهت من أنه قد

بالت التيار األصويل عىل تلك االنتقادات،  کید علی  أإرسائييل الحقا برعاية إماراتية. وبالعكس، رد أنصار 

  ملتزمة إقليميا، ما تجعل سوریا    ةمع سوريا، باعتبارها “من أهم التحالفات العسکری  اإلسرتاتيجية   العالقة

حسین قايض زاده، يرى بدوره أن زيارة   اإليرا�”. املعارض  الصهيو�بدعم محور املقاومة أمام الکیان  

بالحرب يف    روسياتورط    األخ�ةيف سیاق التنافس الخفي بین موسکو وطهران حیث تستغل    تأيتاألسد “

أوکرانیا، لتعزیز نفوذها يف دمشق”. وقد غرد قايض زاده عىل تويرت قائال: “القضیة هي عبارة عن ملء  

 وریا، ولن یعود األسد من طهران بيدين فارغت�.الفراغ الرويس يف س

تحالفه� عىل مستويات   البلدين  إعالن  اقتصادية سياسية من شأنها تجديد  الزيارة  تبدو  الخالصة،  يف 

املدى   واسرتاتيجية يف  متينة  زالت  ما  وأنّها  اإلقليمية،  التحوالت  ببعض  تتأثر  مل  وأن عالقته�  مختلفة، 

 الرابط املنظور.
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