اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :الغرب وبرنامج إيران النووي
مقدمة الحلقة :فيروز زياني
ضيوف الحلقة:
 نجف علي ميرزائي /أكاديمي وباحث سياسي حسين شبكشي /كاتب ومحلل سياسي ريتشارد ويتز /مدير مركز التحليل السياسي بمعهد هدسونتاريخ الحلقة4182/8/81 :
المحاور:
 مدى قدرة االتفاق على الصمود هواجس وقلق دول الخليج المطلوب من إيران في سوريا النهج الدبلوماسي إليرانفيروز زياني :السالم عليكم وأهالً بكم ،وصل وفد
الذرية إلى طهران في إطار خطوات تنفيذ اتفاق
والقوى الكبرى والمقرر أن يبدأ العمل به رسميا ً
شهور.

من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة
جنيف النووي الموقع بين إيران
االثنين المقبل ويستمر لمدة ستة

نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين :ما مدى قدرة االتفاق على الصمود خالل
الشهور الستة وما هي أهم العقبات المتوقعة أمام التنفيذ؟ وكيف سيؤثر االتفاق على
الحضور اإليراني كالعب إقليمي خالل المرحلة المقبلة؟
تتعدد الرؤى والتحليالت بشأن اتفاق جنيف بين طهران والقوى الكبرى بشأن البرنامج
النووي اإليراني الموقع في نوفمبر الماضي لكنه بدون شك يمثل نقطة مفصلية في
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عالقات الطرفين فبعد اتهامات غربية لطهران بالسعي نحو سالح نووي والنفي
اإليراني لذلك تمكن الجانبان من تحديد اتفاق يضمن العالقة بينهما للشهور الستة
المقبلة.
[تقرير مسجل]
طارق تماللي :من عقدة تخصيب اليورانيوم اإليراني إلى تخصيب اتفاق هو انتقالي
فقط بين طهران والقوى الست الكبرى ،وصل مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إلى إيران لإلشراف على تطبيق اتفاق مرحلي الذي يبدأ تنفيذه في العشرين من يناير
 4182ويدوم ستة شهور بتفقد منشأتي ناتانز وفوردو الذريتين يحق إليران اآلن
تخصيب اليورانيوم بما ال يتجاوز خمسة بالمئة وعليها التخلص من يورانيوم عشرين
بالمئة وإنتاج الطاردات المركزية بقدر ،مقابل ذلك تسترد إيران أربعة مليارات ومئتي
مليون دوالر من مئة مليار دوالر هي أصولها في الخارج ،وتعلق عقوبات عن
صادراتها البتروكيمياوية ،ويرفع سقف التحويالت المالية اإليرانية ،عندما طرح
مشرعون أميركيون نص قانون لتشديد العقوبات على إيران طرح نواب إيرانيون
يوصفون بالمتشددين مشروع قانون على البرلمان برفع تخصيب اليورانيوم إلى ستين
بالمئة والرئيس اإليراني إنما يحاول استمالة هؤالء وأمثالهم عندما يقول:
[شريط مسجل]
حسن روحاني /الرئيس اإليراني :هل تعرفون ماذا يعني اتفاق جنيف؟ يعني استسالم
القوى الكبرى أمام أمة إيران العظيمة.
طارق تماللي :استسالم أم تفاهمات سرية وغير سرية تزيد حضور إيران بفضل
تدخلها الذي يوصف أحيانا ً بأنه مباشر في سوريا والعراق ولبنان واليمن يساعدها في
ذلك تطبيع وضعها في العالم بفضل االتفاق النووي المرحلي الذي مهد له بمحادثات
خلف األبواب المغلقة بين طهران وواشنطن بحيث ال يبدو مستبعداً ترجيح ما تحدثت
عنه الصحف من وجود سعي إلى تفاهمات بشأن الجزر اإلماراتية التي تحتلها إيران.
[نهاية التقرير]
فيروز زياني :موضوع حلقتنا هذه نناقشه مع ضيوفنا من طهران نجف علي ميرزائي
األكاديمي والباحث والسياسي ومن جدة حسين شبكشي الكاتب والمحلل السياسي ومن
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واشنطن ريتشارد ويتز مدير مركز التحليل السياسي والعسكري بمعهد هدسون ،نبدأ
من طهران والسيد نجف علي ميرزائي سيد نجف يعني إلى أي مدى تعتقد أن االتفاق
وفق ما أعلن عليه ووفق الشروط التي أعلن عليها هو قابل للحياة والصمود لمدة ستة
أشهر؟ يبدو أننا فقدنا االتصال بطهران دعونا نحول هذا السؤال ربما لضيفنا من
واشنطن ونود أن نعرف منه السيد ريتشارد ويتز يعني الضمانات المقدمة من قبل
طهران إلى أي مدى باعتقادكم هي كافية بخصوص معرفة إمكانية هذا االتفاق صموده
من عدمه خالل األشهر الستة القادمة؟ سيد ويتز.
مدى قدرة االتفاق على الصمود
ريتشارد ويتز :أنا أشعر بثقة إلى حد ما بأن هذه الصفقة أو االتفاق سينفذ خالل األشهر
الستة القادمة كما هو مؤكد ،والطرفان لديهما حوافز كبيرة لتنفيذ االتفاق ،فإيران تريد
أن تحصل على إمكانية الوصول إلى بعض المزايا عن رفع العقوبات عنها ،وأميركا
تود أن توقف البرنامج النووي اإليراني ،وبالتالي لديهما حوافز كبيرة لتطبيق هذا
االتفاق ،ألنه إن لم ينجح هذا االتفاق فإنهما آنذاك سيعودان إلى الموقف الذي كانا عليه
نر عمالً
سابقا ً وبالتالي الموضوع ليس خطيراً جداً لهما ،والجانب اآلخر هو أننا لن َ
جيداً خالل األشهر الستة الماضية إال أن ما يحتاجه هو عملية شاملة في هذا المجال وثم
بعد ذلك سنرى إن كان هناك حاجة لتمديد فترة الستة أشهر إلى فترة أخرى أم ال،
وبالتالي الستة أشهر القادمة أنا على ثقة بأن التنفيذ سيحصل ولكن ما بعد الستة أشهر
هناك شكوك وال نعرف ماذا سيحصل.
فيروز زياني :بعد الستة أشهر سنناقش ،ولكن خالل الستة أشهر قبل حتى أن يتم هذا
االتفاق سمعنا أصوات مشككة متوجسة رافضة حتى ألي تقارب مع إيران أو حتى
منحها فرصة إلى أي مدى هذه األطراف داخل الواليات المتحدة األميركية يمكن أن
تكون ربما عامل تقويض لهذا االتفاق؟
ريتشارد ويتز :هذه العوامل قوية فاألسبوع الماضي ظهر فيه بشكل واضح وكأن
اإلدارة ستفوز في رأيها بأن الكونغرس ال ينبغي أن يصدر عقوبات جديدة على إيران
خالل األشهر الستة القادمة ألن ذلك سيفسد الصفقة ولكن الكونغرس يقول ربما بعد
نهاية الستة أشهر سنفرض بعض العقوبات الجديدة وربما هم َمن قرروا ذلك من اآلن
على أن ينفذوه بعد ستة أشهر ،لكنهم في الوقت الحالي لم تكن هناك أي عقوبات جديدة
ألن ذلك سيكون له تأثيرات سيئة جداً على عملية المفاوضات.
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فيروز زياني :وقد عاد إلينا ضيفنا من طهران السيد نجف علي ميرزائي سيد نجف
لسنا نعلم تماما ً إن كنت قد سمعت ربما ما دار بيننا من نقاش مع السيد ريتشارد ويتز
لكنه متفائل بخصوص إمكانية تطبيق هذا االتفاق ،طهران ما مدى ربما تفاؤلها
بخصوص هذا االتفاق وماذا عن الضمانات التي يمكن أن تقدمها وتطمئن بها سواء
الغرب أو حتى جيرانها المتوجسين في دول المنطقة؟
نجف علي ميرزائي :بسم هللا الرحمن الرحيم ،في الحقيقة أن قدر العالم أن يقبل هذه
االتفاقية ،هذه االتفاقية تؤمن الكثير من مصالح كل األطراف ،الطرف األميركي
والطرف اإليراني والطرف اإلقليمي حتى ،إذن هذه االتفاقية تحدث انفراجا كبيراً في
عالقات إيران مع العالم من جهة وأيضا ً تعطي ضمانات كبيرة وطمأنة هائلة وحقيقية
إلى األطراف العالمية على أن البرنامج اإليراني برنامج سلمي هذا من طرف ،من
طرف ثاني أن هناك بالتأكيد أطراف هي تعتبر نفسها خاسرة من جراء هذه االتفاقيات
الطرف الصهيوني اللوبي الصهيوني القوي في أميركا هو ال يريد أن تمضي أو أن
تتحقق أن تنجح هذه االتفاقية في أميركا مع إيران هذا بالتأكيد ،وأيضا ً بعض األطراف
العربية مع األسف الشديد هم خائفون من أن تكون هذه االتفاقية تعطي إليران حجما ً
إقليميا ً قد ال يريدونه ،أظن هذه أوهام هذه االتفاقية تؤمن المصالح لكل األطراف
والموانئ التي حتى من داخل إيران هناك أطراف ال تريد هذه االتفاقية كما تتابعونها
بدقة في إيران هناك طرف أصولي متشدد أحيانا ً ال يرى في هذه االتفاقية ما يؤمن لهم
المصلحة أو يخافون أن تكون هذه االتفاقية فخاً.
فيروز زياني :إلى أي مدى هذا الطرف قادر على التأثير على هذا االتفاق من داخل
طهران وبالتالي يمكن إفشاله بالتالي؟
نجف علي ميرزائي :أنا باعتقادي هذه االتفاقية ال تفشل بسهولة ألن الطرف اإليراني
الرسمي المتمثل بقيادة البلد وأيضا ً بالرئاسة والحكومة اإليرانية وباألطراف حتى
األصولية األساسية في إيران كلها وراء حماية ودعم هذه االتفاقية ،إذن االتفاقية تحظى
بدعم حقيقي من أكبر األطراف الرسمية وغير الرسمية في إيران أيضا ً في أميركا
باعتقادي أن بعض اإلخفاقات لحقت باالتفاقية في المراحل األولى لكن فيما بعد نجح
الرئيس أوباما أن يحدث انفراجا ً جيداً وأن يحدث قناعة ما لدى األطراف المخالفة
والمعارضة لهذه االتفاقية ،وأظن أن الدولة األميركية الحكومة األميركية نجحت في
إقناعهم على أن هذه االتفاقية أن تقع وتنجح خير من أن ال تقع وال تنجح اليوم ،نحن
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أمام ترحيب عالمي كبير لهذه االتفاقية والقلق أو الهواجس طبيعية.
هواجس وقلق دول الخليج
فيروز زياني :القلق والهواجس طبيعية ،دعنا نتحول ربما ل َمن لديه قلق وهواجس من
دول المنطقة نتحول إلى جدة السيد حسين شبكشي ،يعني كيف تنظر دول المنطقة لهذا
االتفاق هي المتوجسة دائما ً من نوايا إيران ومما يمكن أن يمثله هذا البرنامج النووي
من مخاطر عليها؟
حسين شبكشي :طبعا ً هو تتمة هو فصل جديد من التعاون الواضح والصريح ما بين
اإل دارة األميركية وإيران ،رأينا ذلك المشهد بشكل فج وواضح في العراق واآلن نراه
في صفقة السالح النووي اإليراني ومباحثات جنيف التي تتم هي استمرار لفصول
التعاون اإلقليمي ما بين إيران والغرب ،وهذا الفصل هو مجرد فصل جديد في كتاب
كبير هو العالقات المتنامية والتعاون المتزايد ما بين إيران والغرب ،يجب أن يكون هو
الخط العريض وليس التفصيل النووي اإليراني ،ألنه المسألة أكبر من مجرد اتفاق على
مفاعالت نووية ،لم تكن تشكل خطراً أبداً ولكنها كانت هاجس لدول المنطقة لما يمكن
أن تؤول إليه هذه اآللية في المستقبل ،ولكن دول المنطقة طبعا ً متوجسة من شهية إيران
المنفتحة على كثير من المنطقة سواء من البحرين أو الكويت أو اإلمارات أو السعودية
أو حتى طبعا ً كما هو معروف العراق وسوريا واليمن وغيرها من المناطق ال أود أن
أسرد القائمة الطويلة هناك أسباب وجيهة جداً للقلق العربي المتزايد جداً من المغرب..
فيروز زياني :سنتحدث عن البعد اإلقليمي والتخوف اإلقليمي اعذرني سيد حسين لكن
هذا االتفاق من وجهة نظرك إلى أي مدى هو قادر على الصمود ،هل تقبل به الدول
المتوجسة منه كما هو أم أنها ربما ستسعى بطريقة أو بأخرى للتأثير عليه أو حتى
تقويضه؟
حسين شبكشي :هناك العبون مؤثرون في هذه المسألة سواء في الداخل اإليراني نفسه
أو على المستوى الدولي أيضا ً هناك روسيا وأميركا إذا لم يحصل اتفاق بينهم في أمور
أخرى قد يفشل هذا االتفاق لظروف أخرى يعني ليس بالضرورة الدول العربية هي
المعنية فقط في إفشال أو إنجاح هذا االتفاق ،هناك الكثير من العناصر طبعا ً شركات
البترول األميركية إذا لم تحصل على حصتها فوراً من اتفاقيات توقعها إلعادة إحياء
اآلبار اإليرانية كما هو متوقع اآلن ليكون لها النصيب المهم جداً من هذه الصفقة إذا لم
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يحصل هذا األمر بشكل واضح وسريع جداً قد تكون هناك مؤثرات على إفشال هذه
الصفقة اقتصادية وليس بالضرورة أن تكون أمنية أو عسكرية أو حتى سياسية.
فيروز زياني :لكن دعنا نتحدث عن الجانب السياسي أيضا ً إلى أي مدى دول الخليج
ربما ستنتهج سياسة ) (Wait& Seeيعني تنتظر وتراقب عن كثب ما سيحدث أم أنها
فعالً يمكن أن يكون لها التحرك في أي اتجاه؟
حسين شبكشي :ستة أشهر هي فرصة مهمة أن تراقب فيها دول مجلس التعاون
الخليجي كل على حدة يعني اآلن ال أعتقد أنني أستطيع التحدث ككتلة موحدة عن دول
مجلس التعاون الخليجي أعتقد أن هناك ترمومترات في العالقة ما بين كل دولة وأخرى
بحسب بظروفها الديمغرافية وحسب ظروفها االقتصادية وحسب ظروفها السياسية مع
إيران ،ولكن الكل يراقب ما يحدث بحذر شديد وبتوجس ألنه أيضا ً هناك تهديدات
تصدر بين فترة وأخرى باسم الحماية السيادية إليران لبرنامجها النووي وقد يترجم هذا
األمر إلى مسائل أمنية ضد دول بعينها ،لذلك دول مجلس التعاون الخليجي ستصرف
على برنامج دفاعي ستكون حذرة جداً أمنيا ً استخباراتيا ً ستكون على أهبة االستعداد ألن
الستة أشهر القادمة ممكن أن نرى مفاجآت غير سارة من الطرف اإليراني تستفز بها
دول مجلس التعاون الخليجي إلبداء سوء نوايا عهدته هذه الدول من قبل بتجاهل
الطرف اإليراني.
فيروز زياني :نرجو أن تبقى معنا وكذا ضيفينا الكريمين ننتقل اآلن إلى فاصل قصير
سنناقش بعده تأثير االتفاق على الحضور اإليراني كالعب إقليمي خالل المرحلة المقبلة
ابقوا معنا.
[فاصل إعالني]
فيروز زياني :أهالً بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة التي نناقش وصول وفد
المفتشين الدوليين إلى طهران تمهيداً لبدء تنفيذ اتفاق جنيف من إيران أو بين إيران
والغرب نعود مرة أخرى إلى ضيفنا في واشنطن السيد ويتز يعني نود أن نعرف اآلن
اإلدارة األميركية الواليات المتحدة األميركية كيف تنظر إلى طهران بعد هذا االتفاق؟
هل إيران بالنسبة لها قد حيدت تماما من بعض الملفات الشائكة التي كان ربما هناك
بعض المالحظات عن الدور اإليراني فيها أم أن على العكس من ذلك هي من خالل
هذا االتفاق تضمن إيران كالعب رئيسي يمكن أن يكون ربما يتدخل في القضايا التي
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تود منها أن تتدخل فيها حتى ويمكن االستعاضة بها عن العبين إقليميين آخرين.
ريتشارد ويتز :إن السياسة األميركية إزاء إيران ودورها اإلقليمي لم تتغير لحد اآلن
والناس ينتظرون ما سيحصل في هذه الصفقة أو االتفاق النووي ،والمهم هو أن نرى
بأن إيران تستحق الثقة ،وستطبق أو ال تطبق هذه الصفقة وإن لم تطبقها فإننا ال نثق بها
إطالقا ،أما إذا نجح هذا االتفاق ليس فقط في الستة أشهر األولى بل وصوال إلى اتفاقية
شاملة فإن المفهوم سنتشاطر في بعض المصالح فيما يحصل في أفغانستان مثال وما
يحصل في العراق وعلى المدى البعيد ،وكالعادة في العالقات الدولية قد يرى أن إيران
قد يمكن أن تكون الحليف طبيعي ألميركا وليس للصين في المنطقة كحليف اقتصادي،
ولكن في الوقت الحالي الموضوع النووي ما زال يمنع مثل هذا التحالف الجيد وبذلك
نجد أن اإلدارة تحاول أن تحدد دور إيران في محادثات جنيف القادمة حول سوريا.
المطلوب من إيران في سوريا
فيروز زياني :نود أن نعرف تحدد دورها بأي اتجاه ما المطلوب من إيران في سوريا
في هذه المرحلة بعد هذا االتفاق؟
ريتشارد ويتز :إن النتيجة التي أعتقد أن الواليات المتحدة وإيران يودان رؤيتها في
سوريا هي نتيجة متشابها ،أي يودان أن يرى نهاية للقتال ونهاية للقتل والموت وتأسيس
السالم واألمن في ذلك البلد ولكن وسائلهما ال زالت مختلفة فإيران تريد للحكومة
الحالية البقاء في السلطة دون تغيير كبير بينما الواليات المتحدة تريد من الحكومة
الحالية أن تتنحى وأن تحل محل حكومة أوسع ،وهناك اختالفات أخرى بينما مثال حول
دور حزب هللا في سوريا وما إلى ذلك ،وبالتالي ما زالت بينهما اختالفات كبيرة
وسوريا لن تكون مجاال جيدا للتعاون بين البلدين وربما احتمال أن نجد تعاون أفضل
بينهما في أفغانستان أو في العراق.
فيروز زياني :نتحول سيد نجف يعني إيران بعد هذا االتفاق ما نوع ،دعنا نتحدث ربما
عن رؤيا التعامل مع مختلف الملفات الشائكة في المنطقة ،هل ربما ستسعى لتقديم
ضمانات؟ هل ستتخلى عن بعض الحلفاء أم على العكس من ذلك ستسعى لفرض
هيمنتها ورؤيتها في مختلف القضايا التي يعيب عليها الكثيرون تدخلها فيها مباشرة؟
نجف علي ميرزائي :اسمحي لي أن ال أرد بالكلمات التي تزيد النار اشتعاال والتهابا
وأنا أتحدث بمنطق هادئ ،حقيقة أن المنطقة فيها أطراف وليس فيها شركاء،
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السعوديون يعرفون أن إيران ال يمكن إلغاء دورها وإيران تعرف أيضا أن للمملكة
السعودية دور مهم ويجب أن تكون هذه الدولة وهذه المملكة وهذه الدولة واألطراف
اإلقليمية يجب أن تجلس وتتحاور وأن تبادل الوفود للحوارات ،نحن في المنطقة في
الشرق األوسط وفي منطقة الخليج بالتحديد ال نتقن صناعة الحلفاء ،مع األسف المملكة
العربية السعودية تقود حملة عالمية لصناعة الخوف من إيران وهذا ليس صحيحا وليس
مفيدا وأيضا إيران إذا أرادت أن تبني عالقات طبيعية جيدة مع الجيران يجب أن ال
تشن حربا إعالمية على السعوديين أيضا ،سعوديا فوبيا وإيران فوبيا أسوء المشاريع
التي يتخيلها العاقل أنا أقترح على األستاذ حسين أن يحث نخب أهل بالده والموقف
الرسمي السعودي على أن يفعل ما فعلته أميركا..
النهج الدبلوماسي إليران
فيروز زياني :لكنك ال تجيب على سؤالي سيد نجف أي نهج إليران بعد هذا االتفاق،
أي نهج إليران؟ ستسعى لرؤية مصالحها ومصالحها فقط حتى إن اضطرت في مرحلة
ما ربما أن تتخلى في مرحلة ما عن بعض الحلفاء بين قوسين أم أنها على العكس من
ذلك يدها اآلن مبسوطة ولديها اتفاق ومن ورائها الغرب يمكن فعليا أن تستند عليه.
نجف علي ميرزائي :نحن ال ننظر أستاذتي الكريمة نحن ال ننظر إلى المنطقة
واألطراف اإلقليمية بهذه النظرة نحن ال نرى أن المصالح اإلستراتيجية إليران في
المنطقة مصالح مشتركة مع اآلخرين ،فقدان األمن واالستقرار في منطقة الخليج
والشرق األوسط عموما هذه المشكلة ستمتد إلى كل الدول وإيران ستخسر أيضا نحن
نريد لكل هذه المنطقة التطور والتقدم في كل هذه المجاالت ،لكن أؤكد أن المشكلة أن ال
شركاء حقيقيين وال أطراف تريد أن تكون حلفاء مع إيران ،إيران تمد يدها إلى هذه
الدول وإذا كان إيران متهمة بالتدخل أليست السعودية أيضا متهمة بالدعم للحركة
الوهابية والتكفيرية والسلفية في سوريا والعراق وكل مكان ،هناك اتهامات يتبادلها
الجميع أنا باعتقادي علينا أن نتخلى عن منطق التوجس والخوف علينا أن نتبنى منطق
الحوار والجلوس حول الطاولة.
فيروز زياني :إذن وضح تماما سيد نجف..
نجف علي ميرزائي :إيران لديها قلق وخوف وأيضا السعوديين لديهم قلق وخوف
وعلينا أن نزيل هذا القلق.
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فيروز زياني :علينا أن نزيل هذا القلق سيد شبكشي يقول سيد نجف إلى أي مدى
باعتقادك ذلك ممكن وفقا لما هو متوفر من معطيات.
حسين شبكشي :يعني لوهلة ظننتكِ إنك تستضيفي ضيف من السويد أومن سويسرا،
يعني كأنه الحديث ال عالقة له بإيران البتة ،إيران تدعم فرينشايزر اسمه حزب هللا
انتشر في كل العالم العربي اليوم يثير الهلع والفزع وتدعم عناصر مسلحة باسم فيلق
القدس والفضل أبو العباس وكلها مجاميع إرهابية تعبث في أمن وطني لكل هذه الدول
العربية بدعم إيراني صريح ،اليوم إيران تدعم فصيل اسمه حزب هللا يعبث في لبنان
ويعبث في سوريا وفصيل آخر اسمه حزب هللا يعبث في العراق وفصيل في اليمن
وفصيل في نيجيريا وإلى آخره ال أريد أن أسرد ،هذه مسؤولية على إيران أن تقف
وتضع حدا لهذه المهزلة التي مرة روجت باسم المقاومة..
فيروز زياني :هل تتوقع فعال سيد حسين.
حسين شبكشي :وتحرير فلسطين وكلها شعارات فارغة كلها عبث خلي يكون في
لحظة صراحة ويسحب ويعتذر كما تفعل اليابان وكما تفعل كوريا وفي لحظة صدق
واعتذار صريح وتسحب هذه القوى العبثية في هذه المنطقة.
فيروز زياني :هل تتوقع ذلك هي دعمت ،سيد حسين أعذرني فقط ألنه لم يتبق لألسف
الشديد الكثير من الوقت معنا ،هل تتوقع فعال أن يحدث ذلك أن تسحب هذا الدعم عن
هذه التنظيمات واألنظمة التي ترى دول المنطقة أنه ال يجدر بها فعال أن تقدم لها الدعم
يعني إبان الحصار الذي كان مفروضا على إيران كانت تقدم الدعم المالي واللوجستي،
ماذا اآلن وقد بدأ هذا الحصار يتآكل شيئا فشيئا؟
حسين شبكشي :طبعا أنا ال أعتقد أن هذا األمر سيحدث إال إذا تمت هناك سلسلة جديدة
من العقوبات ،لألسف الشديد المجتمع الدولي ينظر بعين فيها الكثير من النفاق السياسي
ألنه هذا الكيان اإليراني اآلن يتعامل مع المجتمع الدولي تحت صفقة مقايضة بسبب
برنامجها النووي ولكن يتغاضى المجتمع الدولي لنفس األمر عن البرنامج اإلرهابي
الصريح للدعم الذي تقوم به إيران للكثير من المجاميع المسلحة وتعبث باألمن الوطني
للدول العربية ،نظرة فيها الكثير من االزدواجية ومع الشديد لألسف تدفع المنطقة ثمن
هذه االزدواجية بالدم.
فيروز زياني :أشكرك جزيل الشكر سيد حسين شبكشي الكاتب والمحلل السياسي كنت
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معنا من جده كما نشكر جزيل الشكر ضيفنا من طهران نجف علي ميرزائي األكاديمي
والباحث السياسي ونشكر جزيل الشكر ضيفنا من واشنطن ريتشارد ويتز مدير مركز
التحليل السياسي والعسكري بمعهد هدسون ،بهذا مشاهدينا تنهي هذه الحلقة من برنامج
ما وراء الخبر نلتقي بإذن هللا في قراءة جديدة فيما وراء خبر جديد ،السالم عليكم.
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