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 االفتتاحیة 

امللف اإليرا� األهم أي امللف النووي مل يشهد أي تطور يف الشهر املايض، بل كان مليئا بالتوترات والرتاجع  

النسبي عىل الرغم من املحاوالت اإليرانية لتسي�ه قدما. هذا وشهدت املنطقة تطورات تخدم زعزعة 

استقرار الشأن النووي اإليرا�، حيث كانت هناك أحاديث عن تشكيل تحالفات قد تكون معادية إليران، 

 مشاركته يف قمة جدة. فضال عن زيارة الرئيس األم�يك جو بايدن إىل االحتالل اإلرسائييل والسعودية و 

عىل الصعيد األمني، شهد املشهد اإليرا� أكرث من ملف يف الشهر املنرصم، حيث كانت هناك قضايا أمنية  

شملت عملية اغتيال ألحد كوادر الحرس الثوري اإليرا� وكذلك القبض عىل ج�عات اتهمتها الجهات  

 ل. اإليرانية باالرتباط بإرسائيل والتخطيط ملحاوالت اغتيا 

اجت�عيا، استمرت االحتجاجات االقتصادية وهذه املرة ُسمع صوت املتقاعدين من خاللها. ومن الجانب  

 االقتصادي شهدت العملة اإليرانية انخفاضا كب�ا يف الشهر املنرصم متأثرة بالتوترات السياسية. 
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 املرصد السیاسي

 امللف النووي 

مشروع قرار یحض إیران یلع التعاون  دول غربیة تقترح یلع وکالة الطاقة الذریة  

 معها بشأن االتفاق النووي

 
 

عىل الوكالة الدولية    يونيو  7  يف قرار يعد األول من نوعه، اقرتحت مجموعة من الدولة الغربية الثالثاء

للطاقة الذرية مرشوع قرار يحض إيران عىل التعاون مع الوكالة. وحسب مصدر دبلومايس، يرجح أن  

الخطوة   عىل  تعرض  النووية،  املحادثات  يطبع  الذي  الجمود  من  الغربية  القوى  استياء  تعكس  التي 

 التصويت خالل جلسة ضمن عدد من االجت�عات يعقدها مجلس محافظي املؤسسة األممية. 

قال مصدران دبلوماسيان الثالثاء إن الواليات املتحدة قدمت إىل جانب اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا 

 .ينتقد تلكؤ إيران يف التعاون مع الهيئة األممية  الوكالة الدولية للطاقة الذرية ىلنص قرار إ

وحسب املصدر، يرجح أن يتم التصويت عليه الخميس تزامنا مع اجت�ع مدته أسبوع يعقده مجلس  

 .عضوا، بحسب ما أفاد أحد الدبلوماسي�  35محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 

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


      تابع منصات المرصد

  

 

3 | P a g e  

 المرصد اإليراني 
 July 2022 15 ||العدد الثامن

،  2020لنص الذي يعد األول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه ضد طهران يف حزيران/يونيو  ويحض ا

 .الجمهورية اإلسالمية عىل التعاون التام مع الوكالة

وحسب مراقب�، فالخطوة تعد كذلك مؤرشا عىل نفاد صرب القوى الغربية جراء الجمود الذي طرأ عىل  

 .النووي يف آذار/مارس 2015ق املحادثات الرامية إلعادة إحياء اتفا

ويف تقرير صدر أواخر الشهر املايض، قالت الوكالة إنها ما زالت لديها أسئلة مل تحصل عىل "توضيحات"  

 .بشأنها تتعلق بآثار اليورانيوم املخصب التي عرث عليها يف ثالثة مواقع غ� معلنة يف البالد

 . "رافايل غرويس عن أمله يف "حل هذه املسائل نهائياويف مستهل االجت�ع، أعرب املدير العام للوكالة 

اتفاق   أن    2015وأتاح  إال  النووي.  برنامجها  تقييد  مقابل  إيران، يف  كانت مفروضة عىل  عقوبات  رفع 

وإعادة فرضها   2018مفاعيله باتت يف حكم امللغاة منذ انسحاب واشنطن منه يف عهد دونالد ترامب سنة  

 .طهران، ما دفع األخ�ة إىل الرتاجع عن التزامات مبوجبهعقوبات قاسية عىل 

يف املقابل، انتقد الناطق باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده مرشوع القرار اإلثن� قائال إنه 

 ."سيكون له "تأث� سلبي عىل كل من تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعىل مفاوضاتنا

استبعاد محلل� أن تنهار املفاوضات نتيجة القرار، فقد حّذرت الص� وروسيا، اللتان ما زالتا طرفا ورغم  

 .يف االتفاق النووي إىل جانب بريطانيا وأملانيا وفرنسا، من أن يعرقل أي قرار من هذا النوع املفاوضات

أوليانوف عرب تويرت ليل اإلثن�    ويف هذا السياق، قال مندوب موسكو لدى األمم املتحدة يف فيينا ميخائيل 

 الرابط ."إن "روسيا لن تكون طرفا يف قرار من هذا النوع

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220607-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B6-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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 من منشآتها النوویة کامیرا مراقبة تابعة للوکالة الذریة   27غروسي: إیران ستزیل 

 

 
إيران ستوقف عمل   أّن  الخميس،  اليوم  رافاييل غرويس،  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة    27بّ� مدير 

 .كام�ا من نظام املراقبة اإللكرتونية ملراقبة نشاطاتها النووية

"كام�ات املراقبة التي أزالتها طهران من بعض منشآتها النووية كانت موضوعة يف  بأّن    وأفاد غرويس

 ."أماكن مرتبطة بأجهزة الطرد املركزي

وندد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "برتاجع إمكانية إطالع الوكالة عىل ما يحدث يف إيران"، مش�اً  

ّص إعادة إحياء االتفاق النووي وستواصل تقديم الحلول الستمرار  إىل أّن الوكالة يف "وضع متوتر في� يخ

 ."التعاون مع إيران

أنه "يف ظل تحرّك أم�كا  وأعلن املتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، بهروز ك�لوندي، أمس،

التعاون غ� امللزم   بإيقاف جزء من ورويب األخ� الستصدار قرار ضد إيران اتخذنا اليوم قراراً والرتويكا األ

والذي كان مبنياً عىل حسن النوايا اإليرانية مثل تسجيل بعض األنشطة، كام�ات املراقبة التابعة   إليران

 ."للوكالة وشبكة جهاز قياس مستوى التخصيب وجهاز فلومرت (قياس التدفق) وغ�ه

https://almarsad.co.uk/
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إنتاج وتركيب أجيال جديدة   عإيران سترسّ  ونقلت وكالة "إيسنا" اإليرانية عن مصدر مطلع، اليوم، أنّ 

 IR2m و  IR4و IR6 من أجهزة الطرد املركزي من بينها أجيال 

(قّدمته فرنسا وبريطانيا وأملانيا والواليات   مرشوع قرار غريب يأيت ذلك بعد قرار مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبنّي

 الرابط ."ةاملتحدة) "يطالب طهران مبزيٍد من التعاون والشفافي

  تخصیب   ملستوى  إیران  رفع  تؤکد  الدولیة  الوکالة..  الخطوة   عن  طهران  کشف  بعد

 فوردو  يف الیورانیوم

 
تخصيب   مستوى  من  زادت  إيران  أن  املتحدة  لألمم  التابعة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  كشفت 

التبديل   �كنها  والتي  األرض،  تحت  املوجودة  فوردو  منشأة  يف  متطورة،  أجهزة  باستخدام  اليورانيوم 

 .بسهولة أكرب ب� مستويات التخصيب

ددت باتخاذها منذ فرتة طويلة، لكنها  وتعد هذه أحدث خطوة ضمن خطوات عديدة كانت إيران ه

دولة عضواً يف مجلس محافظي الوكالة مرشوع قرار يف    35من    30أحجمت عن تنفيذها، إىل أن أيدت  

 .حزيران/ يونيو املايض، ينتقد طهران لتقاعسها عن تفس� وجود آثار يورانيوم يف مواقع مل تعلن عنها

كشفته رويرتز، أنها تحققت من أن إيران    متوز/يوليو  9  وأوضحت الوكالة، يف تقرير رسي يوم السبت

بغاز سادس فلوريد   6-من أجهزة الطرد املركزي من طراز آي.آر  166بدأت يف تغذية مجموعة تتألف من  

 .%5اليورانيوم املخصب بنسبة تصل إىل 

وى التخصيب  وذكر التقرير أن إيران كانت أبلغت الوكالة بأنها تعتزم استخدام األجهزة حتى تصل مبست

نقاء   أقل من  20إىل نسبة  تنتجها يف مرافق أخرى ومن نحو  60%، وهي  التي  الالزمة إلنتاج  %90   %
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https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A:-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%84-27-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86
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 .أسلحة 

جهازاً هي الوحيدة التي تحتوي عىل ما يسمى “الرؤوس    166واألهم من ذلك أن السلسلة املؤلفة من  

نقا بدرجات  التخصيب  إىل  التحول  عملية  تسهل  التي  املعدلة”  دبلوماسيون  الفرعية  ويش�  أخرى.  ء 

إيران ترسع يف تخصيب   إذ �كنها أن تجعل  األجهزة كمصدر قلق،  غربيون منذ فرتة طويلة إىل هذه 

 .اليورانيوم إىل مستويات أعىل

 تحذيرات سابقة وتأكيد إيرا� 

ي قد أعلن  إال أن املعلومات التي كشفتها الوكالة، كان رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية محمد إسالم

حزيران، مؤكداً قيام طهران أخ�اً بتشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة يف منشأة فوردو الواقعة    28عنها يف  

 .كيلومرت من جنوب العاصمة طهران 100عىل بعد أكرث من 

وجاء حديث إسالمي عىل هامش ندوة يف طهران تعليقاً عىل أنباء وتقرير للوكالة الدولية الطاقة الذرية،  

حزيران الجاري، حول تركيب إيران هذه األجهزة يف منشأة فوردو التي يحظر االتفاق النووي    21  يوم

 .القيام بتخصيب اليورانيوم فيها 2015املربم عام 

وأضاف رئيس الطاقة الذرية اإليرانية أّن تشغيل هذه األجهزة جاء يف إطار قانون “اإلجراء اإلسرتاتيجي  

 .، وفقاً لوكالة “إيسنا” اإليرانيةإللغاء العقوبات” األم�كية 

، التخاذ خطوات نووية تجرب الطرف  2020ترشين الثا�/ نوفمرب    2وأقّر الربملان اإليرا� هذا القانون يف  

الذي   اإلضايف  بالربوتوكول  العمل  إلغاء  التخصيب وكذلك  العقوبات، منها رفع مستوى  اآلخر عىل رفع 

الربنامج   عىل  الدولية  الرقابة  عام  يحكم  املربم  النووي  االتفاق  مبوجب  اإليرا�  والذي 2015النووي   ،

 .2018أيار/ مايو  8انسحبت منه واشنطن يوم 

حزيران الجاري، أّن إيران تصّعد من وت�ة    21وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت يف تقرير اطلعت عليه “رويرتز”، يوم  

) يف موقع فوردو تحت األرض،  6-الطرد املركزي املتطورة (آي.آر  أجهزةتخصيب اليورانيوم من خالل االستعداد الستخدام مجموعة من  

 .يل بسهولة أكرب ب� مستويات التخصيبالتي �كنها التبد

وجاء يف تقرير وكالة الطاقة الذرية الرسي لألعضاء أّن مفتيش الوكالة تحققوا من أن إيران مستعدة لضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم،  

) يف فوردو، وهو موقع مقام داخل 6-(آي.آر أجهزةالطرد املركزي، يف املجموعة الثانية من اثنت�، من    أجهزةوهو املادة التي تخصبها  

 الرابط .جبل

 

  

https://almarsad.co.uk/
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 السیاسة الخارجیة 

 عامًا  20إیران وفنزویال توقعان اتفاق تعاون ملدة  

 

 
 

الرئیس   السبتأعلن  یوم  مادورو،  نیكوالس  یونیو  11  الفنزویلي   / توقیع  حزیران  زیارتھ طھران،  في   ،
 عاماً مع إیران. 20اتفاقیة لتوسیع التعاون المشترك لمّدة  

وقال مادورو بعد لقائھ نظیره اإلیراني إبراھیم رئیسي: "سیكون ھناك تعاون مشترك مع طھران في قطاعات  
 ."لبنكیة والعلوم االقتصادمختلفة، كالنفط والتعامالت ا

العقوبات"، مضیفاً: "لدینا   التاریخیة في مواجھة  إیران  أّن فنزویال "مھتمة بتجربة  وأشار مادورو إلى 
 ."طریق طویل في مواجھة العقوبات، ولكننا سنتمكن من النجاح والخروج مرفوعي الرأس

رحالت مباشرة بین طھران وكاراكاس  وتابع قائالً: "سوف نعزز تعاوننا العسكري، ومن المقرر تسییر  
 ."لتعزیز السیاحة بین البلدین، ونستطیع أن نكون وجھة سیاحیة جیدة لإلیرانیین

، للقاء  حزیران  10  الجمعة  على رأس وفد سیاسي واقتصادي رفیع المستوى، ووصل مادورو إلى طھران 
 .نظیره إبراھیم رئیسي، وبحث التعاون المشترك بین البلدین

إلیراني قال بدوره: إّن "فنزویال أثبتت أنھا نموذج یحتذى بھ في االستقالل والتصدي لإلمبریالیة"،  الرئیس ا
 ."الفتاً إلى أّن "قرار البلدین ھو التصدي للعقوبات والتھدیدات، وتحویل التھدید إلى فرصة للتطور

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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عداء على التراجع"، مشدداً على  وأشار رئیسي إلى أّن "إیران وفنزویال أثبتتا للجمیع أّن المقاومة تجبر األ
 ."أّن "العالقات بین البلدین إستراتیجیة وقویة في مجاالت عدة

لمّدة   البلدین  بین  المشترك  التعاون  وثیقة  "توقیع  أّن  تعزیز    20وأوضح  على  البلدین  عزم  تعكس  عاماً 
 ."العالقات الثنائیة

اإلیرا الشعب  ضد  والتھدیدات  "العقوبات  بأّن  رئیسي  أّن  وأفاد  مؤّكداً  عقود"،  أربعة  منذ  متواصلة  ني 
 .""اعتراف المتحدث باسم البیت األبیض بفشل سیاسة الضغط األقصى على إیران ھو انتصار لنا

وفي أیار/مایو، أجرى وزیر النفط اإلیراني، جواد أوجي، زیارة رسمیة لفنزویال، التي تمتلك أكبر احتیاطیات  
لتجاوز   حیث بحث ونظیره الفنزویلي طارق العیسمي مسألة إیجاد وسائلمثبتة من النفط الخام في العالم،  

 الرابط  .التي تفرضھا الوالیات المتحدة على البلدین العقوبات المشددة

 قبول عضویة إیران يف منظمة شنغهاي أوزبکستان تعلن 

 

 
للتعاون ھذا   منظمة شنغھاي أعلن وزیر خارجیة أوزبكستان، فالدیمیر نوروف، أنھ سیتم قبول إیران في

 .العام، وسیجري توقیع مذكرة التزام إیران كعضو في المنظمة في القمة، في سمرقند األوزبكیة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86:-%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9
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: "ھذا العام، في إطار رئاسة أوزبكستان، سیتم قبول  تموز  11  اإلثنینوقال الوزیر في تصریح لھ، یوم  
إیران ، كدولة مراقبة وعضو في منظمة شنغھاي للتعاون، كما سیجري توقیع مذكرة التزام إیران كعضو  

 ."في منظمة شنغھاي للتعاون في سمرقند

شنغھاي للتعاون، وتّم بالفعل  ووفقاً للوزیر، فقد "تقّدمت بیالروسیا بطلب للحصول على عضویة منظمة  
إرسال ندائھا إلى الدول األعضاء، وقد تبدأ إجراءات قبولھا في عضویة منظمة شنغھاي للتعاون في قمة  

 ."سمرقند

وفي ھذا السیاق، أعلن وزیر الخارجیة الروسي، سیرغي الفروف، في وقت سابق، أّن منظمة "بریكس"  
تصادي األوراسي" یمكن أن تكّون أنواعاً جدیدة من الشراكات  ومنظمة "شنغھاي للتعاون" و"االتحاد االق

 .القائمة على المساواة

تتألف من   للتعاون"  دول أعضاء ھي: أوزبكستان، وباكستان، وروسیا، والصین،    9و"منظمة شنغھاي 
،  2021أیلول/سبتمبر    17في   وانضمت إیران للمنظمة  وطاجیكستان، وقیرغیزستان، وكازاخستان، والھند،

العام  ب في  كانت  أن  أفغانستان وبیالروسیا    2005عد  تزال  ال  بینما  مراقب،  بصفة عضو  إلیھا  انضمت  قد 
دول "شركاء حوار"، ھي: أذربیجان وتركیا وأرمینیا وكمبودیا ونیبال    6ومنغولیا تشغل صفة مراقب، و

 الرابط  .وسریالنكا

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A
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 السیاسة الداخلیة 

 وفاة الخمیني؟  یخالل إحیاء ذکر یماذا جر

 
 

بعد توقف دام عامین علی خلفیة انتشار فیروس کورونا، استؤنفت من جديد التجمعات الشعبیة يف  

الله عيل   آية  القائد األعىل  تقام کل عام بحضور  التي کانت  التجمعات  إيران. وواحدة من أهم هذه 

السنوية لوفاة مؤسس الجمهوریة اإلسالمية اإلمام الخمیني يف مرقده الكب�    خامنئي هي إحياء الذکرى

 .واملثیر لإلعجاب من الناحیة املع�ریة قرب العاصمة طهران

، مع تغییرات طفيفة  2022وُأقيمت مراسم هذه الذکرى من جدید هذا العام يف الرابع من حزيران/ يونيو  

أثارت بعض أنها  إال  التنظيم،  بین مكان جلوس    يف طریقة  بالتمييز  یتعلّق  ما  فی  تحدیداً  االنتقادات، 

 .ومكان تواجد عامة الناس الذي جلسوا عىل األرض –الذين جلسوا عىل كرايس  –املسؤول� 

وكان الفتاً حضور الرئیس األسبق محمود أحمدي نجاد، بعد أن غاب عن االجت�عات السیاسیة العامة،  

قائد األعىل بعد االنتخابات الرئاسية األخ�ة، حيث دعا ملقاطعتها کونها غیر وتحدیداً تلك التي یحرضها ال

 .دیموقراطیة، حسب تعبیره

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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امليول اإلصالحية    يلكّن الحدث األهم کان ما جری خالل کلمة حفید مؤسس الثورة حسن الخمیني ذ

 .البالد القیادات اإلصالحية يف يوالعالقات الودية مع الرئيس األسبق محمد خامتي وباق

وعندما بدأ الخمیني کلمته، ارتفعت أصوات يف آخر القاعة تردد بعض الشعارات، منها: “املوت لکل من  

 .”الفقیه”، و”لسنا من أهل الكوفة لکي یبقى عيل وحیداً  ةهو ضد والی

لرتك املنصة، يف ظل ارتفاع الشعارات املناهضة له وإثارة حالة من الشغب   ثر ذلك اضطّر الخمینيإ عىل  

 .يف جزء من حرم جده

وعلّق القائد األعىل خامنئي علی ما جرى خالل کلمته قائال: “سمعت أّن بعض الناس أثار الشغب أثناء 

أنا ال أؤيد هذه اإلجراءات املد أنا أعارض هذه الترصّفات.  مّرة لآلخرین. لیعلم  كلمة السید الخمیني. 

 .”الجمیع أنا ال أؤيّد هذا. عىس أن یهدینا الله جمیعاً 

ورغم أّن الحادث أثار ردوداً واسعة خالل األيام املاضیة، لكّن األمر ال يُعترب سابقة يف الثقافة السیاسیة  

 .خالل کلمته املعارصة إليران، ک� أّن الخميني الحفيد بالتحديد ليس أول من واجه مثل هذه الترصفات

(تحدیداً انتخابات الرئاسة التي فاز فیها محمود أحمدي نجاد، التي تَُعدُّ نقطة تحّول يف    2009ومنذ عام  

تاریخ الجمهوریة اإلسالمية أحدثت رشخاً عمیقاً بین قیاداتها)، واجه الکثیر من القیادات اإلصالحية أو 

من حضورهم  خالل  وتحدیات  صعوبات  إيران  يف  التواصل  املعتدلة  من  تدریجیاً  منعتهم  عامة  اسبات 

 .املبارش مع الشارع، وخاصة مع جمهورهم 

وتجدر اإلشارة إىل أّن ترديد شعارات مسیئة للخميني الحفيد حدث خالل کلمته يف ذکرى وفاة جده عام 

ن  ، فضالً عن اقتحام عدد من العنارص املجهولة الهویة حسینیة اإلمام الخمیني يف منطقة ج�را2009

حیث کان یلقي خامتي کلمته يف ذكرى عاشوراء واضطر للمغادرة خوفاً علی حیاته، ك� تم رمي الحجارة  

علی رئیس الربملان السابق عيل الریجا� خالل کلمته يف حرم اإلمام يف العام التايل، باإلضافة إىل العديد  

النظام بهدف السيطرة عىل  من األحداث األخرى، جعلت البعض ینظرون إليها کردة فعل يقف خلفها  

 .القیادات املعارضة داخل البالد

ويف خطوة الفتة، قامت إدارة حرم اإلمام الخمیني التي تعمل تحت إرشاف الخميني الحفيد بنرش صور 

مث�ي الشغب خالل كلمة هذا األخ� يف مقطع فيديو، وتساءلت: “من هم هؤالء وهل ستتم مالحقتهم  

 � یریدون”؟ أم سيواصلون أع�لهم أين

ورداً عىل ذلك أصدر رئیس السلطة القضائية محسني إجئي بعد يوم� م� حدث مؤخراً أوامر لتحدید  

 الرابط .واعتقال من قام بأع�ل الشغب خالل کلمة حفید مؤسس الثورة
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 املرصد االقتصادي

 وإیران؟  قطر  بین األخیر االقتصادي اللقاء يف جرى ماذا

 

 
االثن�   إيران وقطر يوم  التعاون االقتصادي املشرتك ب�  للجنة  الثامن  يونيو/ حزيران   8ُعقد االجت�ع 

، بحضور عدد من املسؤول� القطري� واإليراني� يف مقر الغرفة التجارية القطرية يف الدوحة، وتم  2022

 .مذكرة تفاهم تنص عىل تشكيل مجلس أع�ل مشرتك ب� البلدينالتوقيع عىل 

وعن القطري� حرض الشيخ خليفة بن جاسم آل ثا� رئيس الغرفة التجارية، بين� مّثل اإليراني� غالم  

 .حس� شافعي رئيس غرفة التجارة والصناعة واملناجم والزراعة

ك والذي يضم نخبة من أصحاب األع�ل القطري� و أشاد بن جاسم آل ثا� بتشكيل مجلس األع�ل املشرت 

للقيام بدوره يف تعزيز عالقات  القطاعات االقتصادية، م� يؤهل هذا املجلس  واإليراني� من مختلف 

 .التعاون ب� الجانب�، واستكشاف فرص االستث�ر املتاحة يف كال البلدين الصديق�، عىل حد تعب�ه

https://almarsad.co.uk/
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ة إىل الدور اإليجايب الذي �كن للقطاع الخاص القيام به من أجل تطوير  ولفت رئيس غرفة التجارة القطري

التبادل التجاري، وذلك عرب تعزيز التعاون ب� الرشكات القطرية واإليرانية، مبا يساهم يف زيادة حركة 

 .التجارة البينية، حسب� أوردت وكالة األنباء القطرية

عالقات التعاون التجاري مع قطر، مش�اً إىل توّفر إمكانيات    من جهته أكد شافعي الرغبة اإليرانية بتعزيز

 .كب�ة للتعاون وتحقيق معدالت أعىل يف التبادل التجاري ب� الطرف�

وتحدث شافعي عن أهمية التعاون ب� غرفتي قطر وإيران من خالل “مجلس األع�ل املشرتك” لتحفيز 

 .بادل االستث�رات رجال األع�ل واملستثمرين من كال البلدين عىل ت

قطر  مع  ب�  التجارية  العالقات  بنمو  اإليرا�  والزراعة  واملناجم  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  ونّوه 

، بزيادة 2020مليون ريال يف العام    578، مقابل  2021مليون ريال قطري يف العام    777وبلوغها نحو  

 .%، بالرغم من تداعيات جائحة كورونا34نسبتها 

ول القطري، هناك العديد من الرشكات اإليرانية التي تعمل يف السوق القطري برشاكة مع  ووفق املسؤ 

رشكات قطرية يف قطاعات متنوعة، أبرزها التجارة والخدمات والصيانة، باإلضافة إىل التعاون يف مجال  

ربان من أكرب  الطاقة والغاز، حيث يتشارك الجانبان يف أكرب حقل للغاز الطبيعي عىل مستوى العامل ويُعت

 .الدول املنتجة للغاز املسال عاملياً 

 رشكة إيرانية تنشط يف قطر اليوم  70

القطرية عدنان موىس بور يف اجت�ع رجال األع�ل والتجار اإليراني�:    –وقال رئيس غرفة التجارة اإليرانية  

مع قطر”، مضيفاً أّن هناك   “نحن نريد أن نقّدم �وذجاً خاصاً عن تعاون قطاعي الخاص والعام اإليراني�

 .رشكة تابعة للقطاع الخاص اإليرا� يف قطر 70

مليون دوالر قبل خمسة أعوام    30وذكر موىس بور إّن التبادل التجاري ب� إيران وقطر سّجل �ّواً من  

 .مليون دوالر سنوياً يف الوقت الحارض 500إىل   200إىل ما يرتاوح ب� 

زير الخارجية اإليرانية للشؤون الدبلوماسية واالقتصادية مهدي صفري: ويف سياق متصل، قال مساعد و 

العالقات  لتطوير  التوقعات  زادت  لطهران  قطر  أم�  وزيارة  قطر  إىل  الجمهورية  رئيس  زيارة  “بعد 

التجارية، وينبغي أن نشهد توسعاً يف العالقات التجارية ب� البلدين. وإذا كانت العالقات االقتصادية 

إّن العالقات السياسية واألمنية ستُمّزق بفعل هبوب الرياح. عىل سبيل املثال، نرى أنه عىل  ضعيفة، ف

الرغم من أّن األم�كي� قاطعوا النفط الرويس إال أنهم سمحوا للص� برشاء هذا النفط، وهذا هو دور 

 .”العالقات التجارية يف السياسة
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ابيان االثنین بوزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد كذلك، التقى وزير الطاقة اإليرا� عيل أكرب محر

بن رشيدة الكعبي يف الدوحة، حيث جرى التأكيد عىل تطوير التعاون الثنايئ بین البلدین، ك� ناقش  

 .الجانبان القضايا ذات االهت�م املشرتك بهدف توطيد العالقات الثنائية 

بإمكانيات وقدرات عالية لتعزيز التعاون، مشدداً عىل   واعترب وزير الطاقة اإليرا� أّن البلدين يحظيان

 .رضورة إزالة العقبات القامئة يف هذا السياق 

أّن سياسة   املجاالت، مضيفاً  إيران وقطر يف مختلف  ب�  القامئة  املمتازة  العالقات  إىل  وأشار محرابيان 

 .الحكومة اإليرانية قامئة عىل تطوير العالقات مع دول الجوار

ابيان عىل رضورة تطوير عالقات إيران مع ج�انها، ال سي� تعزیز عالقتها السیاسة مع قطر،  وشدد محر

 .مش�اً إىل هدف طهران املتعلّق بدعم القطاع الخاص لتطوير العالقات االقتصادية مع الدوحة

يراني�،  ووفق محرابيان، فإّن السوق القطري یحظی مبكانة وأهمية خاصة لدی رجال األع�ل والتجار اإل

 الرابط .معترباً أّن حضور مستشار قانو� إيرا� أمر رضوري للتشاور معه يف توقيع العقود االقتصادية

 العاملي  جنوب -شمال  ممر تفعل إیران..  تجریبیة عملیة يف

 

 
بدأت رشكة الشحن اإليرانية ألول مرة بنقل تجريبي ترانزيتي (شحنة عبور متعدد الوسائط) من روسيا  

 . (INSTC) إىل الهند عرب املمر الدويل للنقل ب� الش�ل والجنوب

لرئيس ميناء ساليانكا اإليرا�   داريوش ج�يل: “بجهود   –وجاء يف ترصيح  الرويس يف مدينة أسرتاخان 

املالح أو  فريق  الهند  إىل  الشحنات من روسيا  لنقل  تجريبية  آلية  إنشاء  الوطنية متكننا من  البحرية  ة 
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الش�ل   ب�  النقل  ممر  إلنشاء  الرئييس  الهدف  هو  ذلك  إّن  موحدة.  شحن  ببوليصة  األقىص  الرشق 

 .”والجنوب

، تجنّب املشاكل  وأضاف ج�يل أّن تقليل تكاليف الشحن (املوانئ والج�رك)، الترسيع يف تسليم البضائع

بوليصة   مزايا  كلها  التجاري،  االئت�ن  وزيادة  املرصفية  العمليات  ترسيع  املحتملة،  واألرضار  القانونية 

 .الشحن املوحدة

طنّاً من   41قدماً من الخشب املصفح بوزن    40تم إرسال الشحنة املذكورة، مبا يف ذلك حاويتان بطول  

 .ي، لتدخل إيران عرب بحر قزوين وتنتقل إىل ميناء اسرتاخانسانت بطرسربغ يف روسيا، عىل أساس تجريب

البحرية   املالحة  اإلقليمي ملمثلية  الرتانزيت املذكورة ستُنّفُذ من قبل املكتب  فإّن عملية  ووفق ج�يل، 

البحرية  ، بالتعاون مع رشكات النقل واإلمداد التابعة للمالحة  (ITS رشكة النقل الدولية) االيرانية يف روسيا

 .االيرانية يف الهند

الرويس أنه بحسب االتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن نقل    –و اعترب رئيس ميناء ساليانكا اإليرا�  

كميات كب�ة من البضائع من روسيا وبيالروسيا إىل الهند عرب موانئ أسرتاخان، تعترب هذه البضائع بداية  

يل الجنويب، مش�اً إىل أنه يف املستقبل القريب سيحصل ازدهار يف  الزدهار النقل الخارجي يف املمر الش�

 .مجال عبور البضائع ووسيدّر عائدات لحكومات روسيا وإيران والهند

كلم، بين� الطريق من    7,200يوماً من أجل تجاوزه وطوله    25ويستغرق ممر جنوب ش�يل يستغرق  

 .األقل يوما عىل 40إىل  36وتستغرق من  الف كلم،  16خالل قناة السويس بطول تقريبي يبلغ 

الش�ل �ر مبراحل عدة، وتستخدم فيه أساليب نقل متعددة، بين�    – الفرق ب� املمرين أن ممر الجنوب  

 .قناة السويس متر عربها فقط السفن

األكرث    ميناًء يف منطقة أسرتاخان االقتصادية الروسية، وهو  15ويَُعدُّ ميناء ساليانكا اإليرا� من ضمن  

ومتتلك رشكة   إيران وروسيا.  ب�  البحرية  للتجارة  االسرتاتيجي  باملركز  الشحن، ويعرف  نشاطاً يف حركة 

 الرابط  .% من أسهم ميناء ساليانكا53الشحن االيرانية أكرث من 

  قزوین  بحر  شرقي لحاویات قطار أول  ..وترکیا وإیران وترکمانستان   کازاخستان یربط

 طهران  یصل
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  شهدت محطة السكة الحديدية يف طهران عند الساعة الرابعة بتوقيت العاصمة اإليرانية من يوم السبت

تركيا للسكك    –إيران    –ترك�نستان    –، أول قطار نقل حاويات الرتانزيت عىل طريق كازاخستان  يونيو  18

 .اليوم األحد متوجهاً إىل تركياالحديدية، وسيغادر 

ودخل أول قطار ترانزيت عىل الطريق املذكور إيران من جهة “اينتشه برون” رشقي محافظة غلستان  

حاوية، طول    48عربة تشحن    24ش�يل إيران. ويحمل القطار شحنة من الكربيت الكازاخستا� ويضم  

ر ب� كازاخستان وترك�نستان وإيران، وصوالً  قدماً. وتهدف الخطوة إىل تفعيل ممر العبو  20كل واحدة 

 .إىل تركيا وأسواق أوروبا

ممر   إلطالق  والكازاخستا�،  اإليرا�  الرئيس  اجت�ع  خالل  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم  سابق،  وقت  ويف 

ترانزيت للسكك الحديدية ب� البلدين. ك� التقى وفد رفيع املستوى من كازاخستان مع الرئيس التنفيذي  

يف  لرشك اإليرانية،  الحديدية  السكك  التقارب    2ة  ووزير  الوزراء  رئيس  نائب  بحضور  يونيو،  حزيران/ 

والتجارة، وكذلك رئيس السكك الحديدية، وعقد الجانبان جولة من املباحثات لتطوير التعاون االقتصادي 

 .وتطوير النقل بالسكك الحديدية يف إطار مذكرة التفاهم املذكورة
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التعاون وتحديد إضافة إىل ذلك،   لزيادة  البلدين مذكرة تفاهم  الحديد يف  وقع رؤساء مؤسسة سكك 

تعرفة تفضيلية ب� الجانب�، بهدف زيادة ترانزيت الشحنات بشكل ملحوظ عرب إيران، وسيتم من خالل  

  تنفيذ هذه املذكرة نقل جزء من الشحنات التي متر عرب ممر السكك الحديدية ب� الص� وروسيا وأوروبا 

إىل ممر السكك الحديدية ب� الص� وكازاخستان وإيران وأوروبا. ووقع الجانبان خالل االجت�ع مذكرة  

تركيا” إىل إيران يف أقل من   –إيران  –كازاخستان  –تفاهم واتفقا عىل وصول أول قطار حاويات “الص� 

 .شهر

كانون   3ك�نستان وكازاخستان يف  والجدير بالذكر، أنه تم افتتاح خط سكة الحديد الذي يربط إيران برت 

بحضور الرئيس اإليرا� حسن روحا� ووزراء حكومته، إىل جانب الرئيس� الرتك��      2014األول/ ديسمرب

 .والكازاخستا� يف املنطقة الحدودية اينتشه برون رشقي محافظة غلستان ش�يل إيران

ودية جزءاً من املمر رشقي بحر قزوين ب�  ويعترب خط السكة الحديدية يف منطقة اينتشه برون الحد

ترك�نستان   وتحديداً  الوسطی  آسيا  دول  وصول  تسهيل  بهدف  وترك�نستان،  وكازاخستان  إيران 

 .وكازاخستان إىل مياه الخليج وبحر ع�ن وأوروبا

ية  ، ك� انطلقت عمل2009عام    3وتم التوقيع عىل اتفاقية إنشاء خط السكة الحديدية ب� البلدان الـ

حيث هدفت لتسهيل عملية نقل السلع والركاب بينها، إىل جانب رفع مستوی التعاون    2011إنشائه عام  

 .االقتصادي والسيايس والثقايف علی الساحة الدولية

كلم    140كلم منه يف األرايض الرتك�نية و  700كلم يف األرايض اإليرانية و  920و�تد هذا الخط ملسافة  

 .، حيث �تد من مدينة أوزن الكازاخية حتی مدينة كركان ش�يل إيرانمن األرايض الكازاخية

كلم يف األرايض   920كلم من إج�يل طول خط سكة الحديد ب� هذه البلدان، والذي يصل إىل  85ويقع 

كلم من األرايض الكازاخية حيث �تد من مدينة    140كلم منه يف األرايض الرتك�نية و  700اإليرانية و

 الرابط .زاخية حتی مدينة كركان ش�يل إيراناوزن الكا
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 إیران تسّجل أرقامًا قیاسیة يف التجارة الخارجیة

 

 

أعلنت الحكومة اإليرانية تسجيل أرقام قياسية يف التجارة الخارجية، الفتًة إىل مضاعفة حجم تعامالتها  

 .أشهر 6التجارية خالل 

ويف هذا الصدد، أوضح املتحدث باسم الحكومة اإليرانية عيل بهادري جهرمي قائال: "الحكومة تسجل  

خالل   التجارية  تعامالتنا  حجم  ضاعفنا  الخارجية.  التجارة  يف  قياسية  التجارة    6أرقاماً  وحجم  أشهر، 

يار دوالر"، مش�اً إىل أّن "معظم هذا الرقم تحقق  مل  100الخارجية إليران حقق رق�ً قياسياً بتجاوزه عتبة  

 ."يف األشهر التي تولت الحكومة الجديدة زمام األمور يف البالد

مليار دوالر، إذ    1.2وأشار متحّدث باسم الج�رك اإليرا� إىل وصول صادرات إيران إىل أفريقيا عتبة الـ  

 .دولة أفريقيّة  50قامت إيران بتصدير سلعها إىل 

% عىل أساٍس سنوي، إذ  126ف امللحق التّجاري اإليرا� إىل �و الصادرات اإليرانية إىل ع�ن بنسبة  وأضا

أيار/مايو    20آذار/مارس و  21مليون دوالر يف الفرتة املمتّدة ب�    203وصلت قيمة هذه الصادرات إىل  

2022.  

  .اهم يف تدعيم حركة الصادرات اإليرانية وأشار تقرير للبنك الّدويل إىل أّن ارتفاع أسعار النّفط عاملياً س

 الرابط

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.almayadeen.net/news/economic/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9


      تابع منصات المرصد

  

 

19 | P a g e  

 المرصد اإليراني 
 July 2022 15 ||العدد الثامن

 

 املرصد األمني

 

 طهران؟  يف جرى ماذا..  واملطار واملصرف البلدیة تستهدف سیبرانیة  هجمات

 

 
 
 

الرسمية تؤكد عدم وجود رابط ب� هذه األحداث، لكن    ثالثة أحداث مشبوهة أمنيا يف أسبوع. الروایة

 !مصادر معارضة ترص علی أن ما جرى هو جزء من مشهد أكرب

لكرتونية التي تشمل مئات اآلالف من كامیرات  الحدث األول هو اخرتاق واسع ملنظومة بلدية طهران اإل

هذه الهج�ت باألكرب حتی مقارنة  املراقبة، ومراکز املعلومات، واملواقع العامة. مصادر مطّلعة وصفت  

لالخرتاق  فیها طرق جديدة  استخدمت  النووية حیث  املنشآت  قبل سنوات ضد  “ستوكسنت”  بهجوم 

  أجهزةقدرة املخرتقین علی إزالة معلومات محددة، ما یعزز فرضیة وقوف    إىلوجمع املعلومات، إضافة  

   .أمنية أجنبية خلف ذلك
ایران” الحظ عدد من موظفي بلدیه طهران خالل یوم السبت    وبحسب معلومات حصلت علیها “جاده

إزالة معلومات عن الحواسيب الخاصة بهم فور تشغیلها، ما دفع إدارة البلدية إلصدار أوامر عاجله بعدم  
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تشغیل الحواسیب حتی إشعار آخر. وبین� تؤكد البلدية يف جیمع بیاناتها حتی اآلن، علی أن التحقیقات  

األسباب والعنارص الضالع� يف العملية، أعلن رئيس املجالس البلدية يف العاصمه مهدي  مستمرة ملعرفه  

تشمران أن “املوساد ومنظمة خلق تقفان خلف هذه العملية، التي تهدف إىل تعطیل البنی التحتیة يف  

 .”طهران

سبوع املايض  ل األخال  وبالتزامن مع تعرض مواقع البلدیة لهذا االخرتاق، شهدت إيران أكرب عملیة رسقة

من البنك الوطني وعىل نحو أثار االستغراب. وفقا للمعلومات املتداولة جرت عملية السطو خالل یوم  

الحكومية مغلقة. تشیر رواية صحيفة “صبح امروز” إىل أن    ت اإلداراالخمیس املايض بین� كانت جمیع  

ا دمروا  ثم  ومن  املرصف،  يف  السیارات  موقف  إىل  وصلوا  أجهزة  “اللصوص  باستخدام  الداخيل  لجدار 

 .”مبارشة األماناتمتطورة، وتوجهوا نحو صنادیق 

  إىل تشیر    اإلعالميةورغم أن الرشطة مل تعلن التفاصیل الشاملة حول طريقة تنفیذ العملية، لكن املصادر  

عمالء الطريقة نفسها التي حصل     الصنادیق”. الالفت أنها  إىلمن قبل اللصوص للوصول    األقفالإذابة  

اإل  النووي  رسائييلاملوساد  وثائق  تحتوي  صنادیق  علی  خاللها  من  عام    يرا�اإل  العاصمة  .  2018قرب 

صندوقا   250نحو     یام من تنفیذ العملية أن “الرسقة شملتأصدره بعد  أ املرصف الوطني أكد يف بیان  

  .”تم إفراغها بالكامل 169منها 
تنفیذ   فرته  املرصف خالل  رئیس  هاتف  إىل  الذيك  األمن  نظام  من  تحذيرية  رسائل  عدة  إرسال  ورغم 

هاتفي یومیا    إىل العدید من مثل هذه الرسائل    إرسالالعملية لكنه تجاهلها مربرا نفسه بالقول: “یتم  

حدثت يف اكرث    الرسقة  أن”. والالفت  أيضا  ة عبثی  األخ�ةالرسائل    أناغلبها غیر حقيقية، ما جعلني اعتقد  

مناطق العاصمة أمنا، حیث یقع املرصف املركزي فی شارع انقالب قرب مقري الرئاسة والسلطة القضائیة  

  .مرت 500ك� أنه انه ال یبعد عن قاعدة الرشطة أكرث من 
الرصافات أسهل بکثیر    أو من محل مجوهرات    الرسقةأسباب العملية ما زالت مجهولة، عل� أن تنفیذ  

بأنظمة ذكیم یتمتع  الصعب    لألمن، وال  ة ن مرصف حكومي  وبناء علیه من  یعرف ماذا يف صناديقها، 

فكامیرات   املتورطین،  معرفة  يف  صعوبات  تواجه  األمنية  األجهزة  فقط.  مالية  بدوافع  العملية  تفسیر 

 .املراقبة علی امتداد املدينة تعرضت الخرتاق غیر مسبوق قبل أيام من تنفیذ الرسقة

نظمة مطار اإلمام الخمیني األسبوع املايض، ما أدى إىل تعطل قسم جوازات  أ ادث الثالث كان اخرتاق  الح

الخرب بعد یوم من نرشه، لكن مقاطع   الرسمية نفت  بالكامل لعدة ساعات. ورغم أن املصادر  السفر 

ی مل  بین�  السفر،  نسبیا فی صفوف جوازات  لفرته طويلة  املسافرین  انتظار  علن مسؤولو  فیدیو تظهر 

 .املطار أسباب ذلك
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وبحسب وسائل إعالم معارضة “ال یمكن تفسیر وقوع تلك العملیات كلها خالل فرتة زمنية قص�ة، إال  

من خالل رسم سياق ترتبط فیه العملیات ببعضها البعض”. وتتعزز هذه الفرضیة يف ظل ارتفاع تهدیدات  

ب تراجع إدارة بایدن عن ح�سها لالتفاق مع إيران. فهل  ، إىل جاناإليرا� إرسائيلية ضد الربنامج النووي 

هناك مخطط “سيربا�” مواز لعملیات االغتیال يف ایران یستهدف البنی التحتية للضغط علی الحكومة  

مشاریعها    أو من  أجزاء حساسة  يربز   األمنيةتعطيل  أيضا  هنا  ومن  املقبلة؟  الفرتة  والعسکریة خالل 

 الرابط  ؟اإليرا�الرد  السؤال الرئيس: كيف سيكون

قتل يف منزله.. مصرع کادر يف الحرس الثوري اإلیراني وطهران تبدأ تحقیقا يف  

 الحادثة 

 

 

أن أحد أفراد الحرس الثوري اإليرا� قتل يف    -وصفته باملطلع-نقلت وكالة األنباء اإليرانية عن مصدر  

حادثة داخل منزله، موضحا أن التحقيقات ال تزال جارية ملعرفة مالبسات الحادثة، من دون ذكر املزيد 

 .من التفاصيل

ونفى املصدر األنباء الواردة عن اغتيال العقيد يف الحرس الثوري عيل إس�عيل زاده، وقال إن تلك األنباء  

 .ئل إعالم معادية، حسب تعب�هتأيت يف سياق الحرب النفسية وامللفقة، الصادرة عن وسا

https://almarsad.co.uk/
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وقالت الوكالة إن "وسائل إعالم معادية زعمت قبل عدة ساعات وقوع حادث اغتيال ألحد قادة قوة  

القدس التابعة للحرس الثوري، وهو العقيد عيل إس�عيل زادة قبل عدة أيام يف مدينة كرج، مركز محافظة  

 ."الربز، غرب العاصمة طهران

عاما األخ�ة عددا من كبار العل�ء والعسكري� والسياسي� يف عمليات اغتيال،    12  لـوفقدت إيران خالل ا

 .وتتهم طهران إرسائيل بالوقوف وراء هذه العمليات 

مايو/أيار املنرصم برصاص أطلقه    22وكان آخرهم العقيد يف الحرس الثوري، صياد خدايي، الذي قتل يوم  

 الرابط .يف أثناء عودته إىل منزله شخصان كانا عىل دراجة نارية يف طهران،

 يف إیران  اعتقال عمالء للموساد اإلسرائیلي خططوا الغتیال علماء نوویین

 

 
 

أعلنت النيابة العامة يف محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب رشق إيران، أن الجهات األمنية املختصة  

أشهر، تب� خاللها أن الخلية   8ملدة  مراقبتها اعتقلت خلية تجسس تعمل لصالح املوساد اإلرسائييل بعد 

  .تخطط الغتيال عل�ء نووي� إيراني�
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وبحسب وسائل إعالم إيرانية، تّم الكشف عن أعضاء الخلية يف عدٍد من املحافظات، وتّم ضبط الكث�  

 .من الوثائق التي تأكد توّرطهم، وستواصل الجهات املختصة إجراء التحقيقات الالزمة

يف البالد، آخرها يف أيار/مايو املايض، حيث   شبكات التجسس اإلرسائيلية األمن اإليرا� عدداً منوفكك  

األخ�ة   إن  وقالت  إرسائيلية،  تجّسس  شبكة  ضبط  اإلسالمية  الثورة  حرس  يف  العامة  العالقات  أعلنت 

 .""حاولت رسقة وتدم� ممتلكات شخصية وعامة

لـ"املوساد" يف محافظتي سيستان    جواسيس  3باعتقال   "لة "فارسويف نيسان/ أبريل املايض، أفادت وكا

 .وبلوشستان رشقي إيران بحكم قضايئ

تعمل لصالح "إرسائيل"   تفكيك شبكة تجّسس كذلك أعلنت مديرية األمن اإليرانية يف آذار/ مارس املايض،

حاولوا الوصول إىل أجهزة   ضباطاً يف املوساد"  غرب إيران، وكشف اإلعالم اإليرا�، يف آذار/ مارس املايض، أنّ 

 الرابط  ."يف منشأة فوردو النووية  ir6الطرد املركزي من نوع
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 قضایا العدد

 هم؟ من..  علماء ستة شهر  خالل  تخسر إیران

 

 
يف   الحساسة  باملشاریع  عموماً  املرتبطین  والعسكریین  العل�ء  من  عدد  وفاة  شهر  منذ  إيران  شهدت 

ظروف غامضة. وبین� تنقل املصادر األجنبية معلومات عن هؤالء وعن وظروف وفاتهم، تبقى املصادر 

 .الرسمیة واملقّربة من النظام صامتة تجاه ما یجري

موجة جدیدة من االغتیاالت والهج�ت السیربانیة التي يُعتقد وقوف  وأثار تتايل هذه الوفيات مع بدء  

املوساد اإلرسائييل خلفها شكوكاً قویة بشأن مصداقیة الروایة الرسمیة التي نفت جمیع ما تحدثت عنه  

 .األجنبية اإلعالموسائل 

قبل املصادر الرسمية   ويف ظل عدم إمكانية تأكيد أو نفي هذه التقاریر رسمیاً، ستبقى الروایة املعلنة من

بشأن ستة حاالت وفاة عىل األقل يف صفوف الخرباء العسكریین والنوويین تواجه أسئلة كربى.. من هي  

 هذه الشخصيات الست؟ 

 أيار/ مایو)  25إحسان قد بیغي (
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من   تطبيق    مواليدشاب  عىل  أصدقائه  أحد  نرش  ما  بحسب  مركزي.  استان  محافظة  يف  التسعینیات 

، وهي الجامعة األهم يف البالد حيث  2012خل قد بيغي جامعة رشیف التكنولوجیة عام  “إنستغرام”، د 

 .درس العديد من النخب

الحقاً انضم الشاب إىل وزارة الدفاع اإليرانية عندما حصل علی شهادة الهندسة، ليبدأ عمله كموظف يف  

 .أحد أخطر املواقع العسكریة رشق طهران: موقع بارتشین الصاروخي

أيار/ مايو، وقع انفجار يف املوقع ال تزال أسبابه مجهولة، أسفر   25لساعة التاسعة تقريباً من مساء عند ا

 .من عمره، ك� ُجرح أحد زمالئه  28عن مقتل قد بيغي وهو يف ال

صوراً فضائیة   –املعروف بنرش معلومات حساسة    –وعند الساعة العارشة مساًء، نرش حساب “ترور أالرم”  

بار  موقع  عن حدود من  ابتعدوا   .. إليران  ودیة  “نصیحة  اآليت:  التعليق  مع  االنفجار  آثار  تُظهر  تشین 

 !”إرسائيل

وبعد یوم من الحادثة، أكدت وزارة الدفاع اإليرانية يف بيان لها مقتل أحد عنارصها يف موقع بارتشین  

 .جرّاء وقوع انفجار يف إحدى مراکز التحقیقات من دون مزيد من التفاصيل

 أيار/ مایو) 30عيل إس�عيل زادة (

يف أواخر الشهر املايض، نرشت مواقع املعارضة اإليرانية خرباً عن مقتل عقید يف فيلق القدس التابع للحرس  

الثوري يف ظروف غامضة، وذلك بعد أيام فقط من اغتیال عقید آخر يف الفيلق هو “حسن صیاد خدايئ” 

 .يف طهران

َ إس�عيل زادة بعد السقوط من رشفة منزله الواقعة يف  وحسب تقریر موقع “إيران ان رتناشيونال”، تُُويفِّ

 .مدینة کرج قرب العاصمة

بدورها أكدت قناة “ع�ریون” عىل تطبيق “تلغرام” املقّربة من الحرس الثوري الخرب من خالل رسالة  

 .تحدثت فيها عن اغتیال ضابط آخر، لكنها ما لبثت أن مسحت الرسالة بعد ساعات

أما وكالة “إرنا” الحكومیة فقد اكتفت بنرش خرب قصیر یفید بوفاة أحد عنارص الحرس الثوري علی خلفیة  

حادث. وزعم موقع “إيران انرتناشيونال” الحقاً إّن العقید إس�عيل زادة كان من عنارص وحدة اغتياالت  

خبارات الحرس بتوّرطه يف اغتیال  ، وإنه ُقتل بعد أن اشتبهت است840األجانب يف الحرس الثوري اإليرا�  

 .صیّاد خدايي

والجدير بالذكر أّن بعض املصادر غ� الرسمية داخل إيران أشارت إىل أّن الحرس أبلغ عائلة إس�عيل  

 .زادة أن الرجل انتحر علی خلفیة مشاکله العاطفیة والشخصیة بعد االنفصال عن زوجته
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 :أيار/ مايو) 31أيوب انتظاري (

ات التعزية أّن انتظاري كان من النخبة الناشطة ضمن الصناعة الجوية اإليرانية. حصل علی  جاء يف بیان

دكتوراه من جامعة رشیف التكنولوجیة وانضم إىل مدینة یزد التقنیة للعمل ضمن مشاریع كربى لصناعة 

 .التوربینات الهوائیة، بحسب ما أوردته الروایة الرسمیة

أكدت أّن انتظاري كان رق�ً صعباً يف املشاریع املرتبطة   –اإلعالم اإلرسائييل  منها –لكنَّ املصادر األجنبية 

 .بتطویر الصواریخ واملسیّرات

وأثارت منشورات أحد أقاربه عىل تطبيق “إنستغرام” انتباه وسائل اإلعالم، عندما لفت إىل دور انتظاري 

سلطات الحكومية ألنها مل تعنِت به ك� يجب،  يف مشاریع خطیرة لح�ية البالد، محّمالً مسؤولية اغتياله لل

 .عىل حد قوله

وجاء يف إحدى هذه املنشورات: “انترشت صور أليوب وهو یرشح تفاصیل علمیة عن التوربینات الحدیثة  

. وقد أخرب� أيوب أنهم نرشوا  2019للرئیس السابق حسن روحا� ووزیر النفط بیجن زنغنه خریف عام  

ق، م� أثار قلقه بشدة، حیث قال: ال تستغرب إذا تم اغتیايل مثل الشهید  صوره من دون تنسيق مسب

 .”)2012أحمدي روشن (العامل النووي الذي اغتيل عام 

الحقاً کشفت صحيفة “نیویورك تایمز” األم�كية نقالً عن مصادر مطلعة أّن طهران وصلت لخالصة هي  

 .أّن انتظاري تم اغتياله بالسم

العشاء لدى أحد أصدقائه، وحسب ما نقلت “نيويو  رك تا�ز” فإن الرجل يف طريق عودته بعد تناول 

عاماً،   35ساءت حالته بشكل مفاجئ، ليفارق الحياة بعد ساعات من نقله إىل املستشفى عن عمر ناهز  

 !ذاكرة أن تلك املصادر أكدت اختفاء املضیف الحقاً 

 :حزيران/ يونيو) 2كامران آقاماليئ (

خّرج من جامعة مدرس بتخصص املعادن الثقیلة. عمل يف محطة نطنز النوویة حسب ما  عامل جیولوجیا ت

نقلت “نیویورك تایمز” عن قنوات إرسائيلية وأخرى معارضة إيرانية. اغتيل آقاماليئ وفق رواية “نيويورك 

 .الدتا�ز” بالسم بعد عودته من مدینة تربیز ش�ل غرب إيران إىل مسقط رأسه منطقة إيذه جنوب الب

وتتحدث املصادر عن معاناة آقلماليئ من الغثيان والقيء يف ساعاته األخ�ة، ليفارق الحياة بعد أقل من  

 .عاماً   31ساعة من نقله إىل املستشفی عن عمر یناهز  48

ونفت الرواية الرسمية عمل كامران يف املنشآت النوویة، مشددة عىل أّن نشاطه املهني اقترص عىل رشكات  

 .بطة مبجاله العلمي والجامعي خاصة مرت
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 :حزيران/ يونيو) 12علی ک�� (

َ إثر حادث مروري بعمر   عاماً عندما كان ينّفذ    33أحد عنارص القوة الجوفضائية للحرس الثوري. تُُويفِّ

 .مهمة ما، ك� جاء يف الروایة الرسمیة التي وصفته بالشهید

ّساسة لتطویر األسلحة االسرتاتیجیة التي تُستخدم  زعمت مصادر املعارضة إّن ک�� شارك يف مشاریع ح 

ضد إرسائيل من الحدود اللبنانیة والسوریة. إال أّن وكالة “تسنيم” املقّربة من الحرس الثوري وصفت 

هذا األمر باألوهام، مشددًة عىل أّن اإلعالم املعارض یبحث عن إنجازات وهمیة من خالل ربط أمور ال  

 .ارتباط بينها

 :حزيران/ يونيو) 12س (محمد عبدو 

بروایة م�ثلة تنقل وسائل إعالم إيرانية معارضة مقتل عامل آخر من القوة الجوية للحرس الثوري يف نفس  

اول مصدر كشفت عن مقتل    لألنباءإلىوم الذي اغتيل فیه ك�� يف مدينة سمنان. وكانت وكالة فارس  

 .ارة الدفاع الخرب رسمياعبدوس من دون الخوض يف التفاصيل لتؤكد من بعدها وز 

القامئة   الفضائیة  قاعدة سمنان  يف  یعمل  عبدوس  كان  انرتناشيونال”،  “إيران  موقع  نرشه  ما  وبحسب 

 الرابط . بإرشاف الحرس الثوري
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ـ   القرار  وصفت  طهران   یلع   املؤبد  بالسجن  تحکم  السوید..  ”مسّیس”بال

 سابق   إیراني  مسؤول

 

 
 

بالحبس مدى الحیاة على حمید نوري، وھو أول    اً حكم   تموز/یولیو   14  أصدر القضاء السویدي الخمیس
 .1988مسؤول إیراني یحاكم بتھمة الضلوع في عملیات إعدام جماعیة أمرت بھا طھران عام 

) الذي كان یشغل منصب نائب المدعي العام المساعد في سجن  اً عام  61ودانت محكمة ستوكھولم نوري ( 
 .”كوھاردشت قرب طھران، بارتكاب “جرائم خطیرة ضد القانون الدولي” و”جرائم قتل

باالشتراك والتواطؤ مع آخرین في اإلعدامات التي نُفّذت تطبیقا    اً وجاء في نص الحكم أن نوري “كان ضالع
 .”في إیران آیة هللا روح هللا الخمینيلفتوى مؤسس الجمھوریة اإلسالمیة  

وھذه أول مرة یُحاكم فیھا مسؤول إیراني لضلوعھ في اإلعدامات التي طالت بشكل رئیسي منظمة “مجاھدي  
 .اإلیرانیة-على ھجمات ارتكبت مع نھایة الحرب العراقیة اً خلق” المعارضة والمتحالفة آنذاك مع بغداد، رد

 قرار مسیّس 

ً كھولم أن نوري الذي استخدم اسمواعتبرت محكمة ستو “ساق السجناء إلى اللجنة” المكلّفة    اً مستعار  ا
 .”الحكم بإعدامھم “ورافقھم إلى موقع تنفیذ اإلعدام

مع طلب النیابة العامة التي كانت قد طالبتھا بإنزال الحكم بالحبس مدة الحیاة    اً وجاء قرار المحكمة متوافق
ً بحق نوري، علم  .اً عام 15لمدة  اً عادة ما تقتصر في السوید على الحبس فعلی بأن ھذه األحكام ا
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ونّددت إیران بالحكم ووصفتھ بأنھ “مسیّس”. وجاء في بیان لوزارة الخارجیة اإلیرانیة أن طھران “تدین  
بشدة ھذا القرار المسیّس الذي یقتصر على اتّھامات ال أساس لھا ومفبركة ضد إیران ونظامھا القضائي  

 .”كم بالسجن مدى الحیاة بحق حمید نوريمن خالل الح

، ما أدى إلى توتّر العالقات بین السوید وإیران  2021وبدأت محاكمة نوري في ستوكھولم في آب/ أغسطس  
- وأثار خشیة من أعمال انتقامیة تطال السجناء الغربیین المحتجزین في إیران وبینھم األكادیمي اإلیراني

 .السویدي أحمد رضا جاللي 

جلسات االستماع التي امتدت خالل تسعة أشھر، نفى نوري، المبتسم والذي یتصرف بطریقة مبالغ  وطیلة  
في سلسلة   بالمشاركة  اتھموه  سابقون  معتقلون  بھا  أدلى  األحیان، مضمون شھادات  من  كثیر  في  فیھا 

 .اإلعدامات

ظمة “مجاھدي خلق” في محاولة  وفي تأكید لوالئھ للنظام اإلیراني، نّدد بما وصفھ بأنھ “مؤامرة” دبّرتھا من
 .لتشویھ سمعة النظام في طھران، على حّد قولھ

وفي تصریح لوكالة فرانس برس قال توماس سودركفیست وھو أحد محامیي الدفاع عن نوري إن الدفاع 
 .یعتزم استئناف الحكم الصادر بحق موكلھ

أُعدموا صیف   األقل  على  سجین  آالف  خمسة  أن  حقوقیة  جماعات  أحكام    1988العام  وتقّدر  سلسلة  إثر 
 .اً أصدرتھا “لجان الموت”، بینما تُقّدر منظمة “مجاھدي خلق” عدد القتلى بثالثین ألف

 وقفات احتجاجیة 

، نظم  2021طوال المحاكمة التي انتقلت لفترة وجیزة إلى ألبانیا لالستماع إلى بعض الشھادات نھایة عام  
المنفى   المعارضة في  والتي تعتبرھا طھران “إرھابیة”، وقفات احتجاجیة أمام  أنصار “مجاھدي خلق” 

 .محكمة ستوكھولم

شخص احتفلوا بصدور الحكم بإطالق الھتافات وتلویح األعالم،    300والخمیس تجّمع أمام المحكمة نحو  
 .وفق مراسلة لوكالة فرانس برس 

تي أدلى زوجھا بشھادة  والتي قضت ثماني سنوات في السجن وال  اً عام  61وقالت مھري عمراني البالغة  
 .”ضد نوري: “إنھ یوم كبیر بالنسبة لي، یوم كبیر لكل عائالت الضحایا، یوم كبیر لكل السجناء السیاسیین

؟  1988للسوید” و”لقد ربحنا ھذه المرة” و”من ھو مرتكب مجزرة    اً وبالفارسیة ھتف المحتشدون “شكر
 .”إنھ رئیسي! إنھ رئیسي

القضیّة حساسیة كبیر اإلنسان مسؤولین  وتكتسي  مدافعون عن حقوق  ناشطون  یتھم  إیران، حیث  ة في 
ً یتولون مناصب رفیعة حالی  .رئیسي إبراھیم ، بأنھم كانوا أعضاء في تلك اللجان، بینھم الرئیس الحالي ا

ویأمل األطراف المدنیون في القضیة أن تفتح ھذه المحاكمة المجال أمام مزید من المالحقات القضائیة لكبار  
 .مسؤولین اإلیرانیینال
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في القضیة في تصریح لفرانس برس: “ھذه لیست سوى بدایة    46وقال رضا فالحي وھو أحد الشھود الـ
 .”القصة

وقال محامي األطراف المدنیین في القضیة كینیث لویس إن “القرار لیس ضد حمید نوري فقط بل ضد  
 .”النظام اإلیراني برّمتھ

بعدما قدم معارضون إیرانیون    2019ولم في تشرین الثاني/ نوفمبر  وجرى توقیف نوري في مطار ستوكھ
في السوید شكاوى ضده لدى القضاء السویدي الذي یحظى بوالیة قضائیة عالمیة للنظر في جرائم ضد  

 .، بغّض النظر عن مكان وقوعھااإلنسانیة

ستوكھولم أن قضاءھا “مستقل  وطالبت طھران مراراً الحكومة السویدیة بإطالق سراح نوري. وكان جواب  
ً تمام  .”ا

مواطنین أوروبیین في إیران “بدون سبب واضح”، نصحت وزارة    اً وخشیة من سلسلة اعتقاالت طالت أخیر
 الرابط  .الخارجیة السویدیة مواطنیھا بعدم السفر غیر الضروري إلى إیران
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 االجتماعياملرصد 

 عدة  إیرانیة مدن يف االجتماعي الضمان ملتقاعدي  احتجاجیة تجّمعات 

تجمعت مجموعة من متقاعدي الض�ن االجت�عي يف تربيز، زنجان، أصفهان، ساري ومدن عدة أخرى  

 .دوالر) 21ألف تومان، أي   650٪ فقط (10لالحتجاج عىل زيادة الرواتب بنسبة 

من   عدد  اإليرانية  ونظم  املحافظات  يف  االجت�عي  الض�ن  مبنى  أمام  احتجاجية  مس�ة  املتقاعدين 

 .احتجاجاً عىل سوء األحوال املعيشية وعدم التنفيذ الكامل ملواءمة رواتبهم

ويف مدينة تربيز ش�ل غرب البالد، انطلقت مظاهرة لنحو ألف متقاعد أمام املديرية العامة للتأمينات  

لتن طريق االجت�عية،  عىل  املتقاعدين  الرشطة  ورافقت  املحافظ.  مكتب  أمام  آبرسان  شارع  يف  تهي 

 .االحتجاج السلمي إىل ساحة شهداء تربيز

شخص، ك� حصل    100ويف مدينة زنجان، احتج متقاعدو الض�ن االجت�عي أيضاً يف مس�ة ضمت نحو  

اإلبالغ عن تجمعات م�ثلة أمام  يف كل من مدن ش�از، كرمنشاه وبجنورد ش�ل رشق ايران، حيث تم  

 .اإلدارات العامة للض�ن االجت�عي

 قناته عىل تطبيق “تلغرام” إّن هذه االحتجاجات هي ضد اإلجراء  ىلوأعلن مجلس املتقاعدين اإليراني� ع

الحكومي املفاجئ وغ� القانو� ضد متقاعدي الض�ن االجت�عي، والذي رأى فيه انتهاكاً لقرار املجلس  

 .عىل لألجوراأل 

أراك، دزفول، شوشرت، كرمان، األهواز، كرمنشاه، رشت،   وشهدت مدن طهران، كرج، زنجان، أصفهان، 

تربيز، مشهد، قزوين، ش�از وبندر عباس هذه االحتجاجات، وقيل إن عدداً من املتظاهرين اعتُِقلوا يف  

 .طهران

 الرابط .لسلة الكفاف ويطالب املتقاعدون بزيادة يف األجور تساوي املعدل الفعيل 
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 املرصد العسکري

 أمن إیران؟  ةیتضمن القواعد الصاروخ فیالردع من تحت األرض.. ک

 
 
وصف التلفزيون اإليرا� الرسمي    الربکان الذي إذا ثار لن یکون أي من أعداء إيران يف مأمن"، هکذا"

 .2015القواعد الصاروخیة املتمركزة تحت األرض والتي كُشف عنها أول مرة عام 

إنها القواعد التي غیّرت الکثیر من املعادالت اإلقليمية، وقد تعترب أهم سالح إسرتاتيجي إليران لكونها  

ة تم إنشاؤها بناًء عىل أع�ل هندسیة خاصة،  رادعاً أساسياً ألعدائها. وتحتضن هذه القواعَد أنفاق طویل

ت عمالقة للحفر �لكها فقط الحرس الثوري. وتم تزوید هذه األنفاق بسكك حديدية  يالآ وباستخدام  

مت لنقل الصواریخ بشكل رسيع  .وشاحنات ُصمِّ

  مرت تحت األرض أو أسفل الجبال، محصنّة بخمس طبقات من  500تقع أغلبية هذه القواعد عىل عمق  

 .الخرسانات، بحسب املعلومات املتداولة يف اإلعالم اإليرا�

ساعة، وينفذون هج�تهم بناًء عىل    24وتحرض الطواقم املختصة بالعمل عىل هذه القواعد علی مدار  

 .أوامر القائد األعىل اإليرا� عيل خامنئي حرصاً 
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کانت إيران تخوض حرباً مع العراق،  وتعود فكرة إنشاء هذه القواعد إىل مثانینات القرن املاضی، عندما  

حيث مل تكن يف تلك الفرتة بلداً منتجاً للصواريخ، ك� هي الحال اليوم، بل كانت مضطّرة الستیرادها يف  

الخميني ثورة  نجاح  بعد  عليها  فُرضت  التي  الدولية  العزلة  بسبب  وذلك  للغایة،  صعبة   .ظروف 

 

ألرض والجبال لکي تحمي أسلحتها االسرتاتیجیة والنادرة  وسعت طهران إىل بناء قواعد صاروخية يف قلب ا

 .من الغارات العراقیة التي كانت تستهدف كل األرايض اإليرانية

عيل حاجي زادة إّن عملیات إنشاء   أم�ويف هذا اإلطار يقول قائد القوة الجوفضائیة اإليرانية العمید  

ت توسيع هذه القواعد مل تنقطع منذ أكرث من  ، مضيفاً أّن محاوال 1984هذه القواعد انطلقت منذ عام  

 .عاماً  30

وبخالف وسائل اإلعالم الغربية التي زعمت انتشار القواعد الصاروخیة علی الشواطئ اإليرانية الجنوبية،  

 .أنحاء البالد، مبا يشمل املحافظات املطلّة علی املياه الخليجية  أنها موّزعة يف کل    تدل بعض املؤرشات عىل

ويف هذا السياق يعلّق العمید حاجي زادة: “ال توجد محافظة إيرانية مل تنَُب فیها قاعدة صاروخیة واحدة 

 .”علی األقل

عتربه البعض مجرّد ویذکر التلفزیون اإليرا� إّن عدد القواعد الصاروخیة يف البالد یتجاوز املئات، وهو ما ي

 .دعایات إعالمية تضخم الواقع يف إطار الحرب النفسیة 

وعلی الرغم من عدم وجود تفاصیل شاملة بشأن العدد واألماكن التي توجد فیها القواعد الصاروخیة،  

 :فقد تم تحديد ثالثاً منها حتى اآلن

لتأم�    إسرتاتيجيةهم قاعدة  قاعدة “الخجیر” التي تقع يف طریق جبال “دماوند” رشق طهران ومتثل أ 

 .املجال الجوي للعاصمة

وإذ تُطلق الصواريخ من قاعدة “الخج�”، يتم صنعها يف مركز “بارشین” رشق طهران. وتُعترب “بارشین” 

من أهم القواعد العسکریة يف إيران، حيث تعرضت مؤخراً النفجار أدى ملقتل أحد املهندس� وإصابة  

 .حيفة “نيويورك تا�ز” األم�كية أن االنفجار كان نتيجة هجوم إرسائييلأخر، ويف وقت الحق ذكرت ص

القاعدة الثانية هي قاعدة “الر”، وتقع ضمن منطقة جبلیة جنوب إيران، وتتمع بإجراءات أمنية الفتة،  

منها  كيلومرتات  بعد  عىل  املحمولة  للهواتف  الهوايئ  اإلرسال  أو  االنرتنت  توفر  عدم   .منها 

الثا العسکریة  القاعدة  التحتیة  البنی  من  جداً  کبیرة  کمیة  تحتضن  التي  قشم،  جزیرة  يف  تقع  لثة 

بارزاً يف املواجهة مع القوی   والصاروخیة، حسب تقریر موقع “أنصاف نیوز” اإليرا�، ک� تلعب دوراً 

 .األجنبية بالقرب من مضیق هرمز
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“ال   اللواء حسین سالمي:  الثوري  الحرس  قائد  يقول  اإليرانية،  الصاروخية  القواعد  عدد  إىل  إشارة  ويف 

نخشی من تحدید مواقع قواعدنا الصاروخیة من قبل األعداء، ألّن لدینا ما یکفي منها، وهذا ما یجعل  

 .”العدو عاجزاً عن استهدافها عملیاً 

اعد الصاروخية عىل ح�ية الصواریخ فحسب، بل تستضیف أيضاً وک� کان متوقعاً، ال تقترص مهمة القو 

 .أخر هو الطائرات املسّ�ة  إسرتاتيجياسالحاً 

، عن قاعدة تابعة ألول مرة للجيش اإليرا�  2022أيار/ مايو  28وکشفت وسائل اإلعالم اإليرانية السبت 

واریخ کروز وغیرها، وذلك عند  طائرة مسیّرة حدیثة قادرة علی حمل ص  100غرب البالد فيها أكرث من  

 .زيارتها من قبل رئیس األركان اإليرا� اللواء محمد باقري

وأعلن قائد الجیش اإليرا� اللواء عبد الرحيم موسوي أّن القوات العسکریة متلك العدید من مثل هذه  

 .القاعدة يف أنحاء البالد إلنتاج وتخزين وإصالح املسیّرات اإليرانية

حساسیة إيران إلنتاج أسلحتها االسرتاتیجیة والحفاظ عليها بالنظر إىل ضعفها جّوياً،   ویمکن فهم مدی

متنعها من الحصول علی    يلناحية األسطول الجوي املستهلك جداً املفتقر للتجديد بسبب العقوبات الت

 .أسلحة جویة متطورة وحدیثة

، إال أّن 2020ب االتفاق النووي عام  وعلی الرغم من أّن حظر السالح علی إيران قد انتهی فعالً مبوج

السالح   بیع  تخشی  والص�) التزال  (كروسيا  قوية  لديها صناعات عسكرية  التي  العامل  دول  من  عدداً 

 الرابط  .الطهران خوفاً من ردة الفعل األم�كية 
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 اعرف إیران

 ه اإلیرانیون؟ عید الغدیر.. کیف یحیی

 
يُعترب عيد الغدير أحد أهم وأبرز األعياد يف إيران، إذ يحتفل به املسلمون الشيعة بشكل الفت وواسع،  

 .حيث يرتبط مبا يؤمن به الشيعة من تسليم النبي محمد خالفته إىل لإلمام عيل بن أيب طالب

وتجتمع   املساجد  اإليرانيون  يزور  عام  كل  من  اليوم  هذا  لقب  ويف  يحملون  من  يوّزع  ك�  العائالت، 

العيد   بالتزامن مع هذا  أعراسهم  يقيموا حفالت  أن  اإليرانيون  العيديات. ويحاول  السادة  أو  األرشاف 

 .من شهر ذي الحجة عىل التقويم الهجري اإلسالمي 18املحدد يف 

تُسّمى “غد الغدير ويف منطقة  يوم  النبي محمد خالل  قام  الشيعي،  املذهب  ير ُخم” خالل وبحسب 

بإبالغ املسلم� بأمر إلهي بتنصيب    – والتي تُسّمى حجة الوداع    – عودته من رحلة الحج األخ�ة إىل مكة  

أيب   بن  ملبايعة  الحارضين  الرسول وجميع  كبار صحابة  للمسلم�، م� دفع  أيب طالب خليفة  بن  عيل 

عيل بن أيب طالب إىل جانب النبي    طالب. حيث استند الفقهاء الشيعة في� ذهبوا إليه لوقوف اإلمام

محمد خالل تلك الخطبة، ورفع األخ� ليد األول وقوله ” . . . من كنت مواله فهذا عيل مواله، اللهم وال  

من وااله، وعاد من عاداه، وانرص من نرصه، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث� دار، اللهم هل  
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 املذهب السني أن هذه الحادثة كانت إلظهار فضل اإلمام  بلغت”. يف املقابل يعتقد أغلب الفقهاء يف 

عىل أنها أمر بتويل اإلمام عيل للخالفة بعد وفاة  يحملونهاعيل وأمر النبي ألصحابه بحب اإلمام عيل، ومل 

 .النبي محمد

حتفلون وستُقام بهذه املناسبة احتفاالت بربامج متنوعة يف املدن اإليرانية وطقوس خاصة، يعّرب خاللها امل

 .بوالئهم لإلمام عيل، ك� يرتدون أجمل مالبسهم خالل هذه الفرتة

ويف ليلة عيد الغدير وصباح العيد، يتوجه الناس يف إيران لتحية من هم من نسل اإلمام عيل، ك� يُرّحب 

هؤالء األخ�ون بضيوفهم ويقدمون لهم الحلوى والهدايا، التي عادة ما تكون عملة معدنية. وال يقوم 

 .من يتلقى هذه الهدية عادة بإنفاقها، بل يحتفظون بها باعتبارها مصدراً للربكة

”عقد األخّوة”، وقد أقيم هذا النوع  ـ  عالوة عىل ذلك، يقوم اإليرانيون الشيعة يف عيد الغدير مبا يُعرف ب

 .من االحتفاالت سكان منطقة خراسان الش�لية ش�ل رشق إيران

ب� تقاطع ويل عرص يف العاصمة طهران وتقاطع بارك وي    – كيلومرتات    10وتشهد منطقة واسعة بطول  

 الرابط .مراسم احتفالية مبناسبة عيد الغدير، وتستمر من الساعة السادسة إىل العارشة مساءً  –
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 مقاالت العدد 

 باهظ االتفاق عدم  ثمن …األخیرة   النوویة  واإلجراءات إیران

 الكاتب: علي ھاشم 
منذ مثانية عرش شهرا تتزاحم التقديرات حول املدة التي تفصل إيران عن العتبة النووية. ودامئا ما كان 

من   كمية  ما،  جهة  لدى  فيها  يتوفر  التي  املرحلة  تقنياً، هي  النووية؟  العتبة  ما هي  يسألون:  كث�ون 

%،  90ل خاص عىل مستوى  يف املئة، ليعاد تخصيبها بشك  60و  20اليورانيوم املخصب بنسب ترتواح ب�  

 .وهي النسبة التي تجعل اليورانيوم جاهزا لتحويله إىل رأس حربية نووية

تش� التقديرات األكرث تفاؤال عىل املستوى الغريب، إىل أن إيران تحتاج أسبوع� فقط يك تتجاوز العتبة  

ن يكفيها لصناعة خمس رؤوس  النووية، أما التقديرات األكرث تشاؤما يف الغرب، فتش� إىل أن ما لدى إيرا

 .حربية نووية

 العتبة النووية؟ 

إليران واتش” الصادرة عن مرشوع وسيكونسن للحد من انتشار األسلحة النووية، تأكيد بأن “ دراسة يف

رؤوس نووية حربية    5ما لدى إيران أصبح كافيا إلنتاج ما يكفي من يورانيوم خالل أسابيع قليلة، لتجهيز  

، لكن الدراسة تحذر من أن “شيئا ما قد يكون مستمرا يف   IR2 و IR1 لطرد املركزيةمن خالل أجهزة ا

مواقع رسية، وأنه كل� تقدمت أجهزة الطرد املركزية اإليرانية كل� ضاقت املساحة التي �كن من خاللها  

نسبة ألجهزة  القيام بعملية التخصيب وازدادت الرسعة، وبالتايل إمكانية رصد ذلك سيكون أكرث صعوبة بال

 .”االستخبارات الخارجية

ية الحد من التسلح إىل حث الرئيس األم�يك جو  عهذه التقديرات وغ�ها م� مل يعلن، دفعت خرباء جم

اتفاق   أكرب إلحياء  دبلومايس  بذل جهد  أن   2015بايدن عىل  فوري، مؤكدين  إيران بشكل  النووي مع 

التي أشعلها الرئيس السابق دونالد ترامب بالدرجة التي  “إدارة بايدن مل تتعاط مع األزمة املتعاظمة  

تستحقها”. الجمعية ذكرت بالكالم األخ� ملدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غرويس، الذي  

حّذر من أن لدى الوكالة واملفتش� ب� ثالثة وأربعة أسابيع قبل أن يفقدوا اطالعهم الكامل عىل برنامج  

 .ووي، أو سيكون األمر منوطا بالتوقعات ملعرفة مدى التقدم الذي أصبح عليه الربنامج اإليرا� إيران الن

بحسب دبلومايس عريب مطلع عىل مسار املفاوضات اإليرانية األم�كية غ� املبارشة فقد “أصبح العامل  

األطراف مبا يف ذلك أي من  فائدة  ليس يف  اإليرا�” وهذا  النووي  الغموض  عتبة  إيران، عىل حد   عىل 

تعب�ه. الدبلومايس العريب أشار إىل أن “املساعي الجارية عىل أكرث من قناة تصطدم بحائط من املصالح 
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الداخلية يف كال البلدين، حيث “ال تبدو حكومة رئييس يف طهران، أو حكومة بايدن يف واشنطن يف موقع  

 ”.يسمح له� بتقديم تنازالت حقيقية

اللهيان إن بالده أرسلت مقرتحات    ،خالل األسبوع املايض قال وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبد 

جديدة إىل الواليات املتحدة عرب وسطاء. وكشفت منصة “أمواج ميديا” أن املقرتحات جرى إرسالها عرب  

مت “جاده  كب� املفاوض� النووي� األوروبي� انرييك مورا الذي كان يف زيارة امتدت أليام إىل ع�ن. وعل

 .إيران” أن الجانب اإليرا� ارسل إىل مورا يف مسقط الحزمة املقرتحة دون حصول لقاء مبارش

 تطورات متسارعة 

حصل ذلك بين� كان املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقدم تقريره الجديد، حيث أشار إىل  

بين�     رت فيها عمليات تخصيب يورانيوم..“تقص� إيران يف تقديم معلومات مطلوبة عن ثالثة مواقع ج

قالت إيران إن آثار اليورانيوم يف تورقوزأباد وم�وان وورام� قد تكون زرعت يف عمل تخريبي. وأقر  

الدولية الوكالة  إدارة  ينتقد   مرشوع مجلس  وأملانيا  وبريطانيا وفرنسا  املتحدة  الواليات  قرار مقدم من 

 .مع تحقيقات الوكالةسلوك طهران ويطالبها بالتعاون 

حزيران   يونيو/  منذ  إيران  ضد  األول  وهو  القرار،  قضايا  2020ويعرب  أن  من  العميق  “القلق  عن   ،

الض�نات املتعلقة بهذه املواقع الثالثة غ� املعلنة ال تزال معلقة بسبب عدم كفاية التعاون الحقيقي 

 .”من قبل إيران

القرار مل تنعكس يف خطوات عملية من قبيل تحويل ملف  مع ذلك، ال بد من مالحظة أن ارتفاع لهجة  

الواليات   وأيضا رغبة  الحايل  الدويل  الواقع  الدويل، وهو ما ال �كن فصله عن  األمن  إىل مجلس  إيران 

 .املتحدة يف عدم حرق األرشعة ملا من ذلك من تأث� عىل مجمل املسار التفاويض 

إضافة إىل   كام�ا مراقبة   27إزالة  الوكالة الدولية ب الغ اب ردت إيران مبجموعة خطوات فورية، حيث جرى

 .2015معدات مراقبة أخرى وضعتها الوكالة مبوجب االتفاق النووي املربم عام 

وقال مدير عام الوكالة للصحفي� إن تلك املعدات ستزال من مختلف املواقع النووية، ومنها يف نطنز  

لطبع هذا يشكل تحديا خط�ا أمام قدرتنا عىل مواصلة العمل  با“ :وأصفهان وطهران وغ�ها، وأضاف قائال

 ”.هناك

رئيس الوكالة اإليرانية للطاقة النووية محمد إسالمي أن إيران أنهت حسن نيتها يف التعامل   أعلن بدوره

 .مع الوكالة الدولية من خالل إيقاف عدد من كام�اتها التي كانت تسجل مجريات العمل النووي

 الكواليس؟  ماذا يحدث يف
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جدا يف الربط ب� قضية املواقع الثالثة املشبوهة التي تحدث عنها تقرير الوكالة الدولية، وب�     من املهم

اللقاءات األخ�ة يف مفاوضات فيينا ب� شهري شباط/ فرباير وآذار/ مارس هذا العام. فإىل جانب قضية  

نت قضية املواقع املشكوك فيها محل جدل لكنه مل  رفع الحرس الثوري عن اللوائح اإلرهابية األم�كية، كا

طائرة مدير  حطت يطل بعد تصدي غرويس لحله بشكل شخيص. فبين� كانت الوفود تلتقي يف فيينا،

عام الوكالة الدولية يف إيران والتقى باملسؤول� اإليراني� وجرى نقاش موضوع املواقع. املطلب اإليرا�  

نقلت إيران ك�  أجوبة  حينها ك جاده  بدورها  تقدم طهران  والتي مل  بها  املشتبه  املواقع  إنهاء ملف  ان 

وافية حولها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حينها قال مصدر دبلومايس يف فيينا إن “الوكالة لعبت دورا 

 .”كب�ا يف ترتيب املشهد األخ� وإخراجه من مساحة الجمود مبا يف ذلك تأجيل إصدار تقريرها املرتقب

حينها كانت الظروف تبدو وكأن االتفاق أصبح وشيكا جدا، ولكن الحقيقة أن املصادر املختلفة كانت 

 .ترسب قرب التوصل لالتفاق، وهي تدرك أنه ال يزال بعيدا، من أجل إبعاد صفة العرقلة عنها 

عود عىل بدء، املواقع املشبوهة تعود لتتصدر املفاوضات من زاوية العالقة ب� الوكالة الدولية وإيران،  

ويبدو أن طهران قررت بدورها رفع السقف النووي، من خالل إطفاء الكام�ات تدريجيا يف مفاعالتها  

العدة التقنية   إمتامت من  متت أو اقرتبأ وإحاطة برنامجها بالغموض، بالتوازي مع ميل دويل إىل كونها  

لصناعة قنبلتها األوىل التي تحولت مع الوقت إىل مطلب عىل صفحات الصحف وألسنة النخب. الواقع  

أن القيادة اإليرانية رغم شعاراتها األيدلوجية أكرث ميال للواقعية السياسية، وهو ما يجعلها تستفيد من  

ي مبدأ “عّيل وعىل أعدايئ”. وورقة التصعيد النووي  أوراق الضغط املختلفة لصناعة واقع جديد بدل تبن

الحالية قد تكون من وجهة نظر طهران أداة ناجعة إليصال رسالة مفادها: أن مثن عدم االتفاق، أكرب 

 .”بكث� من مثن القضايا العالقة التي تعرقل إعادته إىل الحياة

لنفطها هنا إيران  بيع  النظر عن  أشاحت  تحفيزات،  وبعد  الحبل من    واشنطن،  لتشد  وهناك، وعادت 

جديد يف رسالة بأن فرتة الس�ح ال �كن أن تطول حتى ولو كانت الظروف الدولية تفرض ذلك. وبالتوازي  

إرسائيل،   نحو  فيها  االتهام  أصابع  توجهت  والتي  طهران،  شوارع  يف  الحي  بالرصاص  املناورة  كانت 

والذي تضمن هج�ت عىل مجمع    2020العام  إىل مستوى جديد يشبه ذلك الذي ساد يف   السقف ترفع

بارش� العسكري، ومفاعل نطنز النووي، واغتيال العقل التكنلوجي العسكري اإليرا� محسن فخري زاده.  

هذه املرة، سقط مهندس يف هجوم بطائرة مس�ة عىل مجمع بارش�، وضابط كب� يف قوة القدس يف 

بالتوربينات وبصناعة الطائرات   متخصص ة لعامل إيرا�طهران برصاص مجهول�، إضافة إىل وفاة غامض

 .املس�ة يف مدينة يزد

الربيطانية أن رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت يأمل     ”تإيكونوميس  ينرشته مجلة “ذ تقرير ينقل

اق  يف أن تؤدي هذه الهج�ت التي مل تعد إرسائيل تخفي مسؤوليتها عنها، إىل دفع إيران للقبول باتف
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، وأنه يرى بأن “عىل واشنطن تشديد عقوباتها ليك تفرض عىل  2015نووي أكرث تشددا تجاهها من اتفاق  

طهران املزيد من القيود، مبا يف ذلك إلغاء تاريخ انتهاء القيود الذي كانت خطة العمل الشاملة املشرتكة  

رة الرئيس بايدن يف هذه املرحلة،  قد أقرته يف فيينا قبل سنوات”. لكن هذه الرؤية تبدو غ� مقنعة إلدا 

وعالقة ب� طريق� أن مل تكن مشلولة. وال تبدو قادرة عىل الحركة، ب� سياسة العقوبات القصوى التي  

تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب، وب� اسرتاتيجية الحوار واالحتواء التي جاهر بها الرئيس األسبق  

 .وحدها العالقة باراك أوباما، لكن إدارة بايدن ليست

فإدارة الرئيس اإليرا� إبراهيم رئييس بدورها عالقة ب� سياسة التفاوض والحوار التي انتهجتها حكومة  

الرئيس السابق حسن روحا�، وب� سياسة التشدد التي سيطرت عىل فريق التفاوض يف حكومة الرئيس  

لعديد من التحذيرات من عدم التقاط األسبق محمود أحمدي نجاد، وب� هذا وذاك، وردت إىل طهران ا

الواردة من الغرب، هذه التحذيرات اجمع عليها من مروا عىل هذا الطريق من قبل وبعض    اإلشارات

 الرابط  .والوسطاء األصدقاء
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 وطهران  قرةأن  بین  العالقات ترکیب وإعادة  املقبلة  الترکیة االنتخابات 

 ولي ُغل محمدي الكاتب: 
مل متنح أنقرة أولوية إليران يف عالقاتها الثنائية، بين� عقدت يف األشهر األخ�ة اجت�عات دبلوماسية مع  

مولود   الرتيك  الخارجية  وزير  يزر  مل  الُحكَم  رئييس  إبراهيم  اإليرا�  الرئيس  توّيل  وبعد  املنطقة.  دول 

، فضالً عن لقاء رئيَيس البلدين  2021كانون الثا�/ نوفمرب    15إّال مرة واحدة يف  تشاووش أوغلو طهران  

 .2021ترشين الثا�/ نوفمرب  29عىل هامش القمة الخامسة عرشة ملنظمة شنغهاي للتعاون يف 

ها  التي كان من املقرر إجراؤ  – وتم تأجيل زيارة وزير الخارجية اإليرا� حس� أم� عبداللهيان إىل أنقرة 

يونيو    6يف   للرشاكات  2022حزيران/  الشاملة  “الخطة  عن  اآلن  حتى  تفاصيل  أي  توجد  ال  كذلك،   .

االسرتاتيجية طويلة األمد ب� إيران وتركيا”، التي كان من املفرتض أن يوقعها رئيسا البلدين خالل زيارة 

ية مهمة لتطبيع وتوسيع  . باملقابل، اتخذت تركيا خطوات دبلوماس2021أردوغان لطهران يف نهاية عام  

 .عالقاتها مع دول الخليج العربية وإرسائيل 

البلدين يف السنوات الثالث املاضية     –يف مختلف مجاالت التعاون واملنافسة    –مل تشهد العالقات ب� 

إىل    2016منحى إيجابياً، حيث تراجعت العالقات التجارية ب� البلدين من عرشة مليارات دوالر يف عام  

. 2021مليار دوالر يف عام  5.5و  2020مليارات دوالر يف عام  3.3، إىل 2019يارات دوالر يف عام  مل 5.6

البلدين يف عام   مليار دوالر)، كان يطمح قادة    22(  2012يف ح� أنه يف ذروة العالقات التجارية ب� 

مليون سائح    2.3يسافر نحو  ملياراً. أما عىل الصعيد السياحي، ف  30البلدين إليصال التجارة الثنائية إىل  

 .ألف تريك فقط يف السنة  350إيرا� إىل تركيا سنوياً، بين� يزور إيران نحو 

إحصاءاته   شهدت  والتي  وتركيا،  إيران  ب�  االقتصادية  العالقات  مجاالت  أهم  من  الطاقة  قطاع  ويَُعّد 

 .انخفاضاً يف السنوات األخ�ة

ألف برميل يف اليوم، وكانت إيران سابقاً   630النفط الخام، أي    ٪ من احتياجاتها من92تستورد تركيا نحو  

نحو   إدارة  40توفر  أعادت  أن  بعد  توقفت  العملية  لكّن هذه  النفط،  تركيا من هذا  احتياجات  ٪ من 

الرئيس األم�يك السابق دونالد ترامب فرض العقوبات وبدأت سياسة “خفض صادرات النفط اإليرانية  

ف الصفر”،  إىل  عام  وصوالً  تركيا  إىل  اإليرانية  النفط  صادرات  من    2020رتاجعت   .٪7ألقل 

بحجم   والعراق  روسيا  الخام من  النفط  واردات  بزيادة  االنخفاض  تركيا هذا  عالجت  و    212.1عندها 

. أما يف مجال الغاز الطبيعي، فقد أدت الجهود الرتكية لتنويع واردات  2019ألف برميل يومياً يف    191.9

ي، فضالً عن زيادة حصتها من الغاز الطبيعي املسال يف احتياجاتها من الطاقة، إىل شكوك  الغاز الطبيع

 .2026باحت�ل متديد عقد الغاز مع إيران يف عام 
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املستورد عرب األنابيب   الغاز  الطبيعي املسال  71.92وبلغت حصة  الغاز  النصف  28.08٪، وحصة  ٪ يف 

 .2020٪ يف عام 50الغاز من خالل الغاز الطبيعي املسال ، بين� كان حصة واردات  2019األول من عام 

تبلغ   سنوية  بحصة  تركيا  إىل  الطبيعي  الغاز  من  مكّعب  مرت  مليارات  عرشة  نحو  إيران  ٪،  18صّدرت 

مليارات مرت مكعب يف السنوات األخ�ة. وبسبب هذا االنخفاض الكب�    6.7وتراجعت إىل متوسط نحو  

ر يف اعت�د تركيا عىل الغاز امل ستورد من إيران، تشعر طهران اآلن بالقلق بشأن كمية وسعر الغاز املُصدَّ

 .2026اللذين سينص عليه� متديد العقد الذي تتمنى أن يتم مع أنقرة عام 

ب�   الجيوسياسية  واملواجهات  املتبادل  الثقة  انعدام  أّن  إال  املشرتكة،  األمنية  املصالح  من  الرغم  وعىل 

بالتطوّ  املجاورة. هناك خالفات واسعة  الطرف� آخذة  البلدان  التطورات يف  ر، ال سي� من خالل بعض 

النطاق ب� إيران وتركيا بشأن مجموعة من القضايا الجيوسياسية واألمنية يف املنطقة، مثل التطورات يف  

 . .ش�ل سوريا والعراق والقضية الكردية وكذلك إقليم كاراباخ يف أرمينيا 

، عىل الرغم من أن  2011ا محور املفارقة يف العالقات ب� إيران وتركيا منذ عام  كانت الخالفات يف سوري

البلدين حافظا عىل درجة من الرباغ�تية يف املواجهات والتنافسات بينه� يف هذا الشأن. حتى لو تم حل 

وتركيا   إيران  ب�  والتنافس  للتوتر  بؤرة  املقبلة، فستظل سوريا  السنوات  السورية يف  املدى األزمة  عىل 

الطويل، وستكون قضايا مثل التدخل العسكري الرتيك يف ش�ل سوريا والخالفات املتعلقة بالكرد السوري� 

والسدود الرتكية عىل طول نهري دجلة والفرات من ب� نقاط الخالف املستمرة، ناهيك عن أن العراق  

 .أصبح أيضاً ملعباً جديداً أمام هذه الخالفات

خاصة يف    –قوتان غ� العربيت� تحديد مجاالت نفوذ ومصالح مختلفة يف محيطه�  ويف ح� تحاول ال

العريب   املنافسة    –العامل  الحصول تخفيض إمكانية االحتكاك واملنافسة، لكّن وصول جغرافية  من أجل 

وناعمة صعبة  مواجهة  للبلدين  االسرتاتيجية  املصالح  تشهد  والعراق  الشام  إىل   .والنفوذ 

قائد فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري اإليرا� قاسم سلي�� واالحتجاجات التي حدثت  فبعد اغتيال  

ملدة زمنية محدودة للتنديد بالتدخل اإليرا� يف العراق، اعتقدت تركيا بأّن هناك مجاالً لدفع اإليراني�  

ويف الوقت نفسه، أدى   للرتاجع يف العراق يك تهيئ لنفسها أرضية مناسبة إلحياء نفوذها التاريخي هناك.

اتفاق التعاون الثاليث ب� أنقرة، أربيل وبغداد بشأن وضع حزب الع�ل الكردستا� يف كانون الثا�/ يناير  

 .يف سنجار من دون مشاركة إيرانية إىل زيادة مخاوف طهران 2020

إىل   –األذربيجا� الرتيك  مع تحّول امليزان الجيوسيايس لصالح املحور    –وتدّل حرب إقليم قرّة باخ الثانية  

 .ظهور تهديد جديد عىل حدود إيران الش�لية
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واستغالل   الرصاع  يف  والسيايس  العسكري  باكو  تفوق  عىل  للحفاظ  الشاملة  الرتكية  اإلجراءات  تهدف 

القدرات االسرتاتيجية ألذربيجان من أجل فتح جبهة توازن جديدة ضد املنافس� اإلقليمي� من خالل  

 .ومايس النشط وإنشاء قاعدة عسكرية عىل األرايض األذربيجانيةالعمل الدبل

عىل   املنافسة  زيادة  هي  القوقاز  منطقة  جنوب  يف  الجديدة  الجيواقتصادية  التطورات  نتائج  إحدى 

“ممرات” التجارة وعبور الطاقة. فرتكيا التي لديها خطط طويلة األجل تتفّوق يف غياب إيران عىل الص� 

 .ق العبور األكرث مالءمة ب� الرشق والغربوروسيا بتوف� طري

و�كن اآلن اعتبار الطريق العابر لبحر قزوين املتمركز يف تركيا بأنه طريق العبور األكرث فعالية ب� الرشق  

والغرب من حيث التكلفة وتأث�ه عىل انخفاض املسافة والوقت بشكل كب�. وهذا السيناريو يزيد من  

 .ممرات جنوب منطقة القوقازتهميش إيران يف معادالت  

، يتم الحديث عن العالقات  2023ومع اقرتاب االنتخابات العامة يف تركيا التي ستجري يف حزيران/ يونيو  

السياسة   لعبت  ولطاملا  للبالد.  الداخلية  السياسة  ديناميات  متطلبات  بسبب  كأولوية  ألنقرة  الخارجية 

اميات السياسة الداخلية، وخاصة نتائج االنتخابات العامة يف  الخارجية الرتكية دوراً رئيسياً يف تشكيل دين

البالد، خاصة أّن تحويل أدوات السياسة الخارجية كأداة فعالة يف الحمالت االنتخابية هي إحدى خصائص 

 .حمالت الرئيس الرتيك الحايل رجب طيّب أردوغان الستقطاب أصوات املواطن�

، تُعترب األزمة االقتصادية ومسألة الالجئ� والنشاطات العسكرية  ويف هذه الفرتة التي تسبق االنتخابات

السياسة   أجندات  أيضاً  ستحدد  والتي  لرتكيا،  الداخلية  السياسة  يف  الرئيسية  القضايا  ب�  من  الكردية 

الخارجية الرئيسية وأولويات العالقات الخارجية للعام املقبل. ويف هذا املجال تحاول حكومة أردوغان 

قات مع دول يف املنطقة �كن أن تساعد يف التغلب عىل األزمة االقتصادية الخالية وإعادة انتخاب  بناء عال 

أردوغان. هكذا تعود إيران دامئاً كإحدى الخيارات الخارجية، رغم أنها تتعارض متاماً مع تطلعات تركيا 

 .األمنية واالقتصادية يف سوريا والعراق

ة أّن املنافس الرئييس ألردوغان يف هذه االنتخابات الحاسمة هو االقتصاد  وتُظهر تقيي�ت الحملة االنتخابي

٪، ونسبة بطالة  73وليس مرشحي أحزاب املعارضة. فاالقتصاد الرتيك �ر بأزمة حادة مع تضخم بنسبة  

 .مليار دوالر كديون خارجية 448مرتفعة، مع 

الرتكية نحو   الل�ة  الدوالر األمرييك. فإذا كان أردوغان ٪ من قيمتها م56يف العام املايض، فقدت  قابل 

يف البالد.   ةيسعى إىل إعادة انتخابه، فعليه ط�نة الناخب� األتراك بأنه س�مم عاجالً املؤرشات االقتصادي

يحتاج االقتصاد اآلن إىل االستث�ر األجنبي املبارش وكذلك تطوير أسواق التصدير. وتتصدر دول الخليج  

قامئة جذب رؤوس األموال    –ارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية وقطر  خاصة اإلم  –العربية  

 .وتطوير العالقات التجارية ألنقرة
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هذا ما يفّرس ما شهدته األشهر األخ�ة من ازدحام يف اجت�عات أنقرة الدبلوماسية الثنائية مع الرياض 

بيع عالقاتها مع إرسائيل تنمية عالقاتها التجارية  وأبو ظبي والدوحة. ك� تحاول تركيا أيضاً من خالل تط

املحلية  أردوغان  سلطة  لتقويض  أم�كية  سياسة  أي  وإحباط  الطاقة   .وصفقات 

ش�ل سوريا والعراق ه� الجغرافيتان الرئيسيتان للنشاط األمني والجيوسيايس لرتكيا يف الفرتة التي تسبق  

كيا بشأن القضية الكردية والالجئ�. ويحاول أردوغان بالحديث االنتخابات، األمر يؤثر كث�اً عىل سياسة تر

القومي� األتراك  أصوات  وجذب  العام  الرأي  وتعبئة  القومية  املشاعر  إثارة  الكردي”  “اإلرهاب   .عن 

إن التدخل العسكري الرتيك يف ش�ل سوريا والعراق بحجة محاربة اإلرهاب الذي يتمثل بحزب الع�ل  

بالنسبة ينبعثان من نفس سياسة    الكردستا�  الناتو،  إىل  وفنلندا  السويد  انض�م  ألنقرة، وكذلك رفض 

الكردي اإلرهاب   .”“استيعاب 

نيسان/ أبريل   17يف هذا السياق، أصبحت منطقة إقليم كردستان العراق رشيكاً اسرتاتيجياً ألنقرة. منذ  

قنديل (ش�ل محافظة دهوك) باستخدام  ، استهدفت تركيا مواقع حزب الع�ل الكردستا� يف جبال  2022

أطلقت عليه اسم “قفل   القدرات االستخباراتية إلقليم كردستان املتمتع بالحكم الذايت، لتشّن هجوماً 

 .العسكري  (Claw-Lock) ”املخلب

ومن أهداف الهج�ت الرتكية تنفيذ اتفاق أربيل وأنقرة لبناء طريق لنقل الطاقة من كردستان العراق  

يا، األمر الذي أثار انتقادات من بغداد. ولقد أدى قرب أربيل االسرتاتيجي من أنقرة، فضالً عن  إىل ترك

عن   يستبعدها  قد  أنه  من  طهران  مخاوف  تفاقم  إىل  العراق،  املكثف ش�ل  الرتيك  العسكري  التدخل 

ت احت�لية  معادالت كردستان العراق ويضع عقبات أمام وصولها إىل سوريا. يف مثل هذه الحالة، ازداد

اندالع رصاع عسكري ب� الجيش الرتيك والقوات العراقية املتحالفة مع إيران يف ش�ل العراق، وخاصة  

 .سنجار

أنباء عن تقليص روسيا لوجودها العسكري يف سوريا بسبب الحرب األوكرانية واستبدالها   وبعد ورود 

كرية وشيكة يف ش�ل سوريا (يف تل رفعت بقوات إيرانية، أعلنت تركيا عىل الفور قرارها بشن عملية عس

 .ومنبج)

هكذا بدا أّن تركيا تسعى إىل تحقيق هدف� رئيسي� من خالل هذه العملية: إنشاء ممر أمني من نهر  

دجلة إىل إدلب إلبعاد األكراد السوري� عن الحدود الجنوبية الغربية لرتكيا، وإنشاء منطقة آمنة بطول  

مليو   30 إليواء  تركياكيلومرتاً  يف  يعيشون  سوري  الجئ   .ن 

وتُعدُّ هذه العملية العسكرية فرصة فريدة من نوعها ألنقرة لهندسة تغي� يف الرتكيبة السكانية لألغلبية  

الكردية يف ش�ل سوريا. ومن خالل القيام بذلك، يستجيب أردوغان لخطر اإلرهاب الكردي يف ش�ل  

يف عملية  ويتخذ خطوة  عنه،  يتحدث  الذي  بسبب  سوريا  تفاقمت  التي  السوري�  الالجئ�  أزمة  حل   

 .املشاعر املعادية لالجئ� يف املجتمع الرتيك يف السنوات األخ�ة نتيجة لألزمة االقتصادية
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إن اتخاذ هذه الخطوات املحفوفة باملخاطر يزيد من فرص أردوغان يف إعادة انتخابه، وذلك من خالل 

سي فعالية  عن  للمواطن�  رسالة  من إرسال  يزيد  لكنه  الالجئ�،  وأزمة  الكردية  القضية  ملعالجة  اساته 

التوترات غ� املرغوب فيها مع طهران. ويف حال تنفيذ عملية تركية ش�ل سوريا، فاالشتباكات امليدانية،  

 .وإن كانت محدودة، ب� الجيش الرتيك والقوات املتحالفة مع إيران لن تكون مستبعدة

أصبحت طهران جزءاً ال يتجّزأ من املنافسة    2023تسبق االنتخابات الرتكية عام    يبدو أنه يف الفرتة التي

والرصاع يف العالقات الخارجية ألنقرة. ويف مواجهة قضايا السياسة الداخلية الرتكية الرئيسية التي يحاول  

الخارجية بهدف رفع فرصه يف إعادة انتخابه، فإن إيران   أردوغان معالجتها من خالل أدوات السياسة 

 .ليست من أولويات التعاون، بل هي يف مجال التوتر غ� املرغوب فيه

الحمالت االنتخابية واالشتباكات يف   وعىل طهران أن تشعر بالقلق فعالً من أن تصبح جزءاً من قضية 

الرتكية. وأهم رضر اسرتاتيجي يف العالقات اإليرانية   الرتكية هو عدم وجود صيغة    –السياسة الداخلية 

وخاصة دور   –لتعاون أثناء التنافس، حيث يتأثر جزء من هذا األمر بالظروف الحاكمة للنظام الدويل  ل

ك� يتأثر بديناميات السياسة الداخلية للبلدين. ويف غياب عالقات ثنائية اسرتاتيجية،    –الواليات املتحدة  

عوا الجيوسياسية  الخالفات  إدارة  وغياب  التوترات  لتصعيد  يكون  أن  العالقات �كن  عىل  وخيمة  قب 

 الرابط  .الثنائية والدول املجاورة
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