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ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــلــــنــــت الــــــوفــــــود املـ أعــ
مفاوضات فيينا بشأن البرنامج 
الــنــووي اإليــرانــي، في الثالث من 
كانون األول/ ديسمبر 2021، تعليًقا مؤقًتا 
لها، على خلفية خالفات عميقة بني الواليات 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة وحــلــفــائــهــا األوروبـــيـــني 
ــرى، عــلــى أن  ــــران مــن جــهــة أخــ مــن جــهــة، وإيـ
ُتستأنف خالل أيام. وتصّر طهران على رفع 
العقوبات االقتصادية كاملة عنها، والقبول 
التي حققها برنامجها  التقنية  بالتطّورات 
ــي أعــقــبــت  ــتــ الــــــنــــــووي، خــــــالل الــــســــنــــوات الــ
انــســحــاب واشــنــطــن، قــبــل أن تــعــود لتلتزم 
ببنود اتفاق 2015. في املقابل، تشترط إدارة 
ــران بــبــنــود االتــفــاق  جــو بــايــدن أن تــلــتــزم إيــ
عــلــى نــحــو كـــامـــل، قــبــل الــنــظــر فـــي رفــــع أي 
عــقــوبــاٍت عــنــهــا. وتــهــدد إســرائــيــل بــأنــهــا لن 
تــكــون مــلــزمــًة بــأي اتــفــاق مــع إيــــران، وبأنها 
ــهـــا إلجــــهــــاض بـــرنـــامـــج  ــاراتـ ــيـ تــحــتــفــظ بـــخـ
طـــهـــران الـــنـــووي. وقـــد انــطــلــقــت مــفــاوضــات 
فيينا في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، 
برئاسة االتحاد األوروبي، وعضوية كل من 
فرنسا وأملانيا وبريطانيا وروسيا والصني 
ــران، فــي حــني تــشــارك الــواليــات املتحدة  وإيــ
رفض  بسبب  مباشر؛  غير  نحٍو  على  فيها 

ا إلى وجه معها. 
ً

إيران الجلوس وجه

خلفية الجمود الحالي
تــمــثــل مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا الــحــالــيــة الــجــولــة 
الـــرئـــيـــس جو  إدارة  إعـــــالن  مــنــذ  الــســابــعــة 
بايدن، مطلع هذا العام )2021(، رغبتها في 
العودة إلى االتفاق النووي الذي انسحبت 
ترامب،  دونــالــد  السابق  الرئيس  إدارة  منه 
إيـــران من  أنــه »ال يمنع  عــام 2018، بذريعة 
إلغاء  فترة  فخالل  نــوويــة«،  قنبلة  تصنيع 
االتفاق ضاعفت إيــران من قدرتها النووية 
الــيــورانــيــوم.  تخصيب  عملية  تكثيف  عبر 
تـــرامـــب  فـــرضـــت إدارة  الــــحــــني،  ــك  ــ ــنـــذ ذلـ ومـ
ســلــســلــة مـــن الــعــقــوبــات االقـــتـــصـــاديـــة على 
ــران، شــمــلــت قــطــاعــات الــنــفــط والــتــعــديــن  ــ إيــ
ــغــــوط  ــوان »الــــضــ ــ ــنــ ــ ــحــــت عــ واملــــــــصــــــــارف، تــ
الــقــصــوى« إلرغــامــهــا على الــقــبــول بتعديل 
زة تكبح جماح 

ّ
اتفاق 2015 بضماناٍت معز

للصواريخ  وبرنامجها  النووي  برنامجها 
الباليستية، وسياساتها في املنطقة، وهو 
ــرة. وفـــي  ــ ــيـ ــ ــذه األخـ ــ األمــــــر الــــــذي رفـــضـــتـــه هـ
عــام 2019، وبــعــد فشل االتــحــاد األوروبــــي، 
ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا،  ــيـ ــانـ ــًدا أملـ ــديــ وتــــحــ
ــيـــة بـــديـــلـــة تــحــمــي الـــشـــركـــات  فــــي تـــوفـــيـــر آلـ
األوروبية من العقوبات األميركية في حال 
اســتــمــرارهــا فـــي الــتــعــامــل االقـــتـــصـــادي مع 
إيران، رّدت طهران بالتحلل من أكثر القيود 
الــنــوويــة املــفــروضــة عليها بــمــوجــب اتــفــاق 
2015، بما فــي ذلــك رفــع مستوى تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســٍب تــقــتــرب مـــن املــســتــوى 
املــســتــخــدم إلنـــتـــاج ســــالح نــــــووي. وكــانــت 
املــفــاوضــات اســتــؤنــفــت فــي نــيــســان/ أبــريــل 
2021، حــيــث خـــاض الــطــرفــان ســـّت جــوالت 
منها، حّققا خاللها تقّدًما في طريق العودة 
إلــــى االتــــفــــاق. ثـــم تــوقــفــت املـــفـــاوضـــات مع 
انــتــخــاب إدارة جــديــدة فــي طــهــران، ترفض 
الــتــي حققتها  املــفــاوضــات  االلــتــزام بنتائج 

إدارة الرئيس السابق حسن روحاني. 

حسابات متعارضة
يتمحور الــخــالف بــني الــطــرفــني، األمــيــركــي 
ــن يـــقـــوم  ــ ــي، بــــــاألســــــاس، حــــــول مـ ــرانــــــ واإليــــــ
بـــالـــخـــطـــوة األولــــــــى لـــلـــعـــودة إلـــــى االتــــفــــاق 
إيــــران  بـــايـــدن مـــن  تــريــد إدارة  الــــنــــووي؛ إذ 
اتـــفـــاق 2015، وتـــتـــراجـــع عن  إلــــى  تــعــود  أن 
االنــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا لـــبـــنـــوده، 
االقتصادية  العقوبات  لرفع  مسبًقا  شرًطا 
األمــيــركــيــة املــتــعــلــقــة بــبــرنــامــجــهــا الـــنـــووي. 
الــواليــات  فــي املقابل، تصّر طــهــران على أن 
املتحدة هي من انسحب من االتفاق أحادًيا 
وأخّلت بالتزاماتها فيه، ومن ثم، فهي التي 
ينبغي لها أن تتخذ الخطوة األولى عبر رفع 
حول  التفاوض  ثــّم  االقتصادية،  العقوبات 
االلتزامات اإليرانية الجديدة بموجبه. غير 
وفيها  أكبر،  تعقيدات  تظهر  التفاصيل   

ّ
أن

ويمكن حصر  جــذرًيــا.  متضاربة  حسابات 
الطرفني، األميركي  بــني  الــخــالف  أهــم نقاط 

واإليراني، في أربع:
1. تــطــالــب الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وحــلــفــاؤهــا 
األوروبــــيــــون أن تــســتــأنــف املـــفـــاوضـــات من 
حــيــث تــوقــفــت فــي حـــزيـــران/ يــونــيــو 2021، 
ويقول الطرف األوروبي إن الجوالت السّت 
السابقة أنجزت ما بني 70-%80 من االتفاق 
حينها،  املــفــاوضــات  توقف   

ّ
أن إال  املنشود، 

جـــّراء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة اإليــرانــيــة، ثّم 
إبراهيم  املحافظ،  الحالي  الرئيس  وصــول 
رئــيــســي، وتجميدها بــعــد ذلـــك قــرابــة ستة 
الطرف  ويـــرى  كثيرة.  غــّيــر معطياٍت  أشــهــر 
 

ّ
ــة، أن ــنــــوويــ ــات الــ ــاوضــ ــفــ ــي املــ األوروبــــــــــي فــ

ــفـــاوضـــني اإليـــرانـــيـــني الـــجـــدد فـــي فيينا  املـ
قّدموا مسودتني جديدتني بشأن العقوبات 
االقــتــصــاديــة األمــيــركــيــة، واإلجــــــراءات التي 
ــران اتــخــاذهــا مـــن أجـــل الــعــودة  ــ يــنــبــغــي إليـ

الــنــووي، تتعارضان  إلــى االلــتــزام باالتفاق 
ــــروط االتـــفـــاق األصـــلـــي، إضـــافـــة إلــى  مـــع شـ
وجوهرية«  كبيرة  »تغييرات  أدخــال  أّنهما 
على مــا كــان تــمَّ االتــفــاق إلــيــه فــي حــزيــران/ 
يونيو 2021 مع مفاوضي حكومة الرئيس 
واألميركيون  األوروبــيــون  وأعلن  روحاني. 
رفضهم املطالب اإليرانية الجديدة، في ظل 
حديٍث عن »إحباط« و»خيبة أمل« وقلق من 
القدرة على تجسير هوة الخالفات »ضمن 

إطار زمني واقعي«.
2. إصرار املفاوضني اإليرانيني على ضرورة 
 

ّ
أن تكون القيود على برنامجهم النووي أقل

ــاءت فـــي االتـــفـــاق األصـــلـــي لــعــام  مـــن الــتــي جــ
 البرنامج النووي اإليراني حقق 

ّ
2015، ذلك أن

قــفــزات كبيرة منذ عــام 2019، وتــحــديــًدا في 
اإليرانيون  ويجادل  األخيرة.  الستة  األشهر 
 قانوًنا 

ّ
بأن ثّمة رئيًسا جديًدا منتخًبا، وأن

صدر عن البرملان اإليراني العام املاضي ُيلزم 
اليورانيوم،  نسبة تخصيب  برفع  الحكومة 
االقتصادية  العقوبات  اســتــمــرار  عــن  فــضــاًل 
مــا ينّص  إيـــران، على عكس  األميركية على 
عــلــيــه االتـــفـــاق الـــنـــووي الــــذي انــســحــبــت منه 
إدارة ترامب، ولم تتراَجع عنها إدارة بايدن. 
 

ّ
وتــذكــر الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة أن

إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 
%20 في منشأة »فوردو« شديدة التحصني 
قرب مدينة قم، وهي تستخدم في ذلك أجهزة 
طــرد مــركــزي مــتــطــورة كــان االتــفــاق الــنــووي 
ــّر واشــنــطــن  قــــد حـــظـــرهـــا. فــــي املـــقـــابـــل، تـــصـ
التزام  وحلفاؤها األوروبــيــون على ضــرورة 
طهران بنسبة تخصيب ال تزيد على 3.67%، 
الــنــووي لعام 2015، وأن  كما ينص االتــفــاق 
 300 اليورانيوم  من  مخزوناتها  تتجاوز  ال 

كيلوغرام.  
 إيــران حققت قفزات 

ّ
3. تــرى إدارة بايدن أن

مــهــمــة فـــي تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، بــمــا في 
ذلــــك إعـــالنـــهـــا، الــشــهــر املــــاضــــي، تخصيب 
30 كــيــلــوغــراًمــا مــن مــخــزونــهــا مــنــه بنسبة 
%60، وهو ما يجعلها، نظرًيا، قــادرة على 
صناعة سالح نووي بعد أشهر قليلة فقط؛ 
لــذلــك تــريــد واشــنــطــن تــمــديــد آجــــال بعض 
الــقــيــود املــنــصــوص عليها فــي اتــفــاق 2015 
عــلــى بــرنــامــج إيــــران الـــنـــووي الــتــي ينتهي 
بعضها عام 2025، وهو ما ترفضه طهران. 
وتــطــالــبــهــا واشــنــطــن بـــأن تــســمــح، مــن دون 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  قــيــود، ملراقبي  أّي 

عــالقــة لــهــا بــنــشــاطــاتــهــا الــنــوويــة. أن تــقــّدم 
ضماناٍت  األوروبيون  وحلفاؤها  واشنطن 
بـــعـــدم فــــرض عـــقـــوبـــات جـــديـــدة عــلــيــهــا في 
املستقبل في حال حدوث تغيير في اإلدارة 

األميركية، ومجيء رئيس جديد.

ضغوط متبادلة
ال يــخــفــي الـــطـــرف األمـــيـــركـــي تـــشـــاؤمـــه من 
مصير املــفــاوضــات الــنــوويــة جـــّراء الخالف 
الــواســع مــع املــواقــف اإليــرانــيــة. ويــرى وزيــر 
 املؤّشرات ال 

ّ
أن الخارجية، أنتوني بلنكني، 

الــتــفــاؤل. وفــي وقــٍت يحّمل فيه  تبعث على 
كل طرف اآلخر مسؤولية تعّثر املفاوضات، 
فإنهما ال يترّددان في تبادل التحذيرات من 
املتحدة  الــواليــات  وتــلــّوح  تداعيات فشلها. 
بالخطة »ب« في حال فشلت الدبلوماسية، 
الــتــي تــقــول إنــهــا تبقى خــيــارهــا األول. في 
حــني تــقــول إيــــران إنــهــا ســتــســّرع خطواتها 
ذلــك مستويات تخصيب  في  بما  النووية، 
الـــعـــقـــوبـــات  ُتـــــرفـــــع  لـــــم  إذا  الـــــيـــــورانـــــيـــــوم، 
االقــتــصــاديــة عنها. ويــراهــن كــل طـــرٍف على 
جملة من املعطيات التي يراها في صالحه 

ليضغط على الطرف اآلخر.
وتـــقـــول واشــنــطــن »إن كـــل الـــخـــيـــارات على 
الـــطـــاولـــة« فـــي الــتــعــامــل مـــع املــلــف الــنــووي 
ــفـــاوض  ــتـ اإليــــــرانــــــي. ويــــوضــــح مــــســــؤول الـ
األميركي، روبرت مالي، أنه إذا لم تعد إيران 
إلــى االتــفــاق، واســتــمــرت فــي تسريع وتيرة 
ردود  هــنــاك  فستكون  الــنــووي،  برنامجها 
ــا«. وعــلــى  ــيـــرهـ أمــيــركــيــة »دبــلــومــاســيــة وغـ
الـــرغـــم مـــن أنــــه ال يـــوجـــد تــعــريــف أمــيــركــي 
 مسؤواًل 

ّ
فــإن رسمي وواضــح للخطة »ب«، 

األميركية يرى  الخارجية  سابًقا في وزارة 
 إدارة بايدن بدأت تتحّرك بالفعل نحوها. 

ّ
أن

ــذه الـــخـــطـــة تــكــثــيــًفــا لــلــضــغــوط  ــ وتـــشـــمـــل هـ
الــدبــلــومــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة عــلــى إيــــران، 
 هــذه األخــيــرة تعاني وضًعا 

ّ
أن خــصــوًصــا 

اقتصادًيا صعًبا، بما يعنيه ذلك من تنامي 
الــضــغــوط الــشــعــبــيــة عــلــى الــنــظــام الــحــاكــم. 
سيبرانية  هــجــمــاٍت  »ب«،  الــخــطــة  وتــشــمــل 
ــنــــووي ومــنــشــآتــهــا  ضـــد بـــرنـــامـــج إيــــــران الــ
الحيوية، وحتى عمليات عسكرية محدودة، 
ومحددة، إللحاق أضرار بهذا البرنامج، بما 
 الطرف عّما قد تفعله إسرائيل 

ّ
في ذلك غض

التي تعارض مبدئًيا استئناف املفاوضات 
مع إيران، وتسعى إلى عرقلتها، وتعلن أنها 

غير ملزمة بها، حتى إن نجحت.
 عــمــاًل عسكرًيا ضــد إيـــران لن 

ّ
ومــع ذلـــك، إن

بــايــدن  إدارة   
ّ

أن خــصــوًصــا  ــاًل،  ســـهـ يـــكـــون 
ــــاس  ــيـــزهـــا األســ ــوح، أن تـــركـ ــ ــــوضـ ــلـــن، بـ تـــعـ
ــــواء الـــصـــني الـــصـــاعـــدة  ــتـ ــ مـــنـــصـــبٌّ عـــلـــى احـ
عــســكــرًيــا واقـــتـــصـــادًيـــا وتــكــنــولــوجــًيــا، ثــّم 
روسيا التي تحشد قواتها على الحدود مع 
أوكرانيا. لذلك، هي تريد استثمار القدرات 
يخدم  بما  وتوظيفها،  األميركية  واملــــوارد 
قدرتها على احتواء الصني وروسيا، وليس 
إلى  أضــف  معارك هامشية.  في  استنزافها 
 شكوًكا فعلية ظهرت تتعّلق بنجاعة 

ّ
ذلك أن

أّي هجمات عسكرية موضعية ضد املواقع 
ــة عــلــى مــنــاطــق  عــ

ّ
ــوز ــة املــ ــيـ ــرانـ الـــنـــوويـــة اإليـ

واسعة واملحّصنة جيًدا.  وأّي رّد عسكري 
ــــات  ــــواليـ إيـــــرانـــــي ســيــقــتــضــي أن تـــنـــشـــر الـ
املــتــحــدة مــزيــًدا مــن الــقــدرات العسكرية في 

املنطقة، وهو ما ال تريده إدارة بايدن. 
ويـــــزداد املـــوقـــف األمــيــركــي صــعــوبــة إذا ما 

صّحت املزاعم االستخباراتية التي ترّوجها 
 طــهــران تسعى إلــى 

ّ
إســرائــيــل ومــفــادهــا أن

تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم بــنــســبــة %90، وهــو 
 إيران، نظرًيا، تقف على أعتاب 

ّ
ما يعني أن

نـــووي. وتعتبر إدارة بايدن  امــتــالك ســالح 
هذه املزاعم، إن صّحت، »عماًل استفزازًيا«، 
فــي حــني تنفي إيــــران ذلـــك. وتــعــتــرف إيـــران 
بامتالكها ثالثني كيلوغراًما من اليورانيوم 
املخصب بنسبة %60، فضاًل عن تخصيب 
اليورانيوم اآلن بنسبة %20، وهو ما يعني 
 إيران قد أنجزت ما نسبته %90 من العمل 

ّ
أن

ــنــــووي. وتــذكــر  الـــــالزم لــصــنــاعــة الـــســـالح الــ
 إيران، اعتماًدا على 

ّ
تقديرات متخصصة أن

مخزونها الحالي من اليورانيوم املخصب، 
تــحــتــاج إلــــى شــهــر واحـــــد لــصــنــاعــة ســالح 
 االتـــفـــاق الـــنـــووي عــام 

ّ
نـــــووي، فـــي حـــني أن

2015 رفــع املــدة عملًيا إلــى سنة. ومــع ذلك، 
ــران تمتلك  ــ لــيــس مـــن الـــواضـــح إن كــانــت إيـ
حًقا البنية التحية الالزمة لفعل ذلك، على 
املتبقية المــتــالك سالح  الـــ 10%   

ّ
أن اعــتــبــار 

نووي هي األصعب.
وتعتمد إيــران في مواجهتها مع واشنطن 
على تــرّدد إدارة بايدن في حــرف اتجاهها 
عن الصني وروسيا، والتوجه نحو مواجهة 
عسكرية معها، لكن هذه قد تكون مجازفًة 
غـــيـــر مــضــمــونــة الــــعــــواقــــب، خـــصـــوًصـــا إذا 
تدخلت إسرائيل لتجّر واشنطن إلى صراٍع 

أوسع، ال تريده ال هي وال طهران. 
الـــعـــالـــيـــة  الـــتـــخـــصـــيـــب  نـــســـب   

ّ
أن صـــحـــيـــٌح 

لـــلـــيـــورانـــيـــوم الـــتـــي حــقــقــتــهــا تــشــّكــل عــامــَل 
ــدة ملــحــاولــة  ــتـــحـ ضـــغـــط عـــلـــى الـــــواليـــــات املـ
الوصول إلى تسويٍة دبلوماسية معها، إال 
إيــران  أن تغفلها  التي ال يمكن  الحقيقة   

ّ
أن

ــأة   تــحــت وطـ
ّ

 اقــتــصــادهــا يـــئـــن
ّ

ــأن ــ تــتــمــثــل بـ
الــعــقــوبــات االقـــتـــصـــاديـــة. وعــلــى الـــرغـــم من 
محاوالت النظام اإليراني إظهار أنه تكّيف 
مع العقوبات القاسية عليه وبناء »اقتصاد 
مـــقـــاومـــة«، مـــســـنـــوًدا بــمــبــيــعــات الــنــفــط إلــى 
 تــــذمــــًرا شــعــبــًيــا واســــًعــــا مــن 

ّ
الــــصــــني، فــــــإن

الصعوبات التي يواجهها املواطن اإليراني 
يضع نظام رئيسي في وضع حرج. 

خاتمة
لــيــس مـــن الــســهــل الــتــنــبــؤ بــالــنــتــيــجــة الــتــي 
النووية،  فيينا  مفاوضات  إليها  ستفضي 
خــصــوًصــا فـــي ظـــل الــتــوتــر املــتــصــاعــد بني 
الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة والـــــصـــــني وروســـــيـــــا، 
ا ملساعدة 

ً
بحيث قد ال تجد الدولتان حافز

واشــنــطــن فــي مساعي الــعــودة إلــى االتــفــاق 
ــّدًدا. بل  ــران بــبــنــوده مـــجـ الــنــووي وإلــــزام إيــ
ــدان مــصــلــحــًة  ــَلـ ــبـ ــد يــجــد الـ عــلــى الـــعـــكـــس، قـ
فــي دفــع طــهــران إلــى التصّلب فــي مواجهة 
الــضــغــوط األمــيــركــيــة، عــلــى أمــــل أن يــــؤّدي 
ــران إلــى  ــهـ تــفــاقــم األزمـــــة بـــني واشــنــطــن وطـ
تــخــفــيــف الـــضـــغـــوط األمـــيـــركـــيـــة عــلــى بكني 
وموسكو. ال يلغي هذا احتمالية أن تحصل 
إيــرانــيــة، كما   - أمــيــركــيــة  تــفــاهــمــات ثنائية 
 

ّ
حصل فــي ُعــمــان عــام 2013، خــصــوًصــا أن

إدارة  ســابــقــتــهــا  عــكــس  عــلــى  ــايـــدن  بـ إدارة 
ــب، تــــبــــدو جـــــــــاّدًة فــــي تـــقـــديـــم مــخــرج  ــ ــرامـ ــ تـ
دبلوماسي لطهران يسمح برفع العقوبات 
املرتبطة ببرنامجها النووي، بالتزامن مع 
املنصوص  التزاماتها  تنفيذ  إلــى  عودتها 
 هــذا األمــر ال 

ّ
عليها فــي اتــفــاق 2015، مــع أن

يبدو قريًبا بحسب املعطيات الراهنة.

حسابات واشنطن وطهران المتعارضة

مفاوضات فيينا النووية

استؤنفت المفاوضات 
في إبريل الماضي، 

حيث خاض الطرفان 
سّت جوالت منها، 

حّققا خاللها تقّدًما 
في طريق العودة 

إلى االتفاق

تقول واشنطن »إن كل 
الخيارات على الطاولة« 

في التعامل مع 
الملف النووي اإليراني

ليس من السهل التنبؤ 
بالنتيجة التي ستفضي 

إليها مفاوضات فيينا 
خصوًصا في ظل 

التوتر المتصاعد

غــادرت الوفود المشــاركة في مباحثات محادثــات الملف النووي اإليراني في فيينا، للتشــاور مع قيــادات بلدانها في أجواء 
عمها التوتر. يتطرق المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات في المطالعة التالية حســابات الدول المشاركة ومآالت إحياء 

االتفاق النووي

في جلسة من اليوم األول للمحادثات في فيينا 29/ 11/ 2021 )األناضول(

صحيٌح أّن نسب التخصيب العالية لليورانيوم التي حققتها إيران تشّكل 
تسويٍة  إلى  الوصول  لمحاولة  المتحدة  الواليات  على  ضغط  عامَل 
دبلوماسية معها، إال أّن الحقيقة التي ال يمكن أن تغفلها إيران تتمثل 
في أّن اقتصادها يئّن تحت وطأة العقوبات االقتصادية. وعلى الرغم 
القاسية  العقوبات  تكيّف مع  أنه  اإليراني إظهار  النظام  من محاوالت 
الصين،  إلى  النفط  بمبيعات  مسنوًدا  مقاومة«،  »اقتصاد  وبناء  عليه 
فإّن تذمًرا شعبًيا واسًعا من الصعوبات التي يواجهها المواطن اإليراني 

يضع نظام رئيسي في وضع حرج. 

»اقتصاد مقاومة« يئن
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الـــذريـــة بــالــدخــول إلـــى كــل املـــواقـــع الــنــوويــة 
في البالد، وبأن توقف استخدامها أجهزة 
من  تتخّلص  وأن  املتطّورة،  املــركــزي  الطرد 

كميات اليورانيوم العالية التخصيب. 
4. يــطــرح اإليــرانــيــون شــرطــني، تــقــول إدارة 
ــًدا، وهــمــا: أن  بــايــدن إنــهــا لــن تقبل بهما أبــ
تــرفــع الـــواليـــات املــتــحــدة جــمــيــع الــعــقــوبــات 
املـــفـــروضـــة عــلــى إيــــــران، حــتــى تــلــك الــتــي ال 
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