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غالبًا ما َيْعَتِبر المراقبون الغربّيون عملية اّتخاذ القرارات 
اإليـرانّيـة بـشــأن األمن القومّي بمثابة تمريٍن ينطلق من األعلى نحو 

القاعدة ويضطلع به الُمرِشد األعلى. غير أّنها في الواقع عملّية 
مساومة، حيث ُيَشكِّل االقتتال الداخلّي وبناء التوافق ُمخرجات 

السياسات.1 تؤّدي النقاشات الداخلّية حول القضايا الرئيسّية دورًا حاسمًا 
في رْسم إطاٍر للسياسات الخارجّية واألمنّية، وصياغتها وتسويقها. 

وعلى الرغم من الحدود الكبيرة المفروضة من ِقَبل النظام على الخطاب 
والمعارضة المقبولْين، يمكن أن تكون هذه النقاشات حاّدًة وأن تضّم 

ْن تتم معاقبة  أصواتًا من جزٍء كبيٍر من الطيف السياسّي، حّتى واإ
أشخاٍص متعّددين لمشاركتهم في الخطاب.2 في الغرب، وال سّيما 

في الواليات المّتحدة، كثيرًا ما تضيع الفروقات الدقيقة التي تمّيز هذه 
النقاشات في سياق الترجمة، أو تتالشى في دورٍة إخبارّيٍة مزدحمٍة 

باألنباء، أو ُتْغِرُقها استعارات النظام الُمَنمََّقة، والتي أصبحت تسيطر 
على بالغته على مدار العقود األربعة الماضية. 

فكيف يؤّثر نقاش إيران الداخلّي حول القضايا الرئيسية المرتبطة 
بالسياسات الخارجّية واألمن القومي على ُمخرجات سياسات ذلك البلد 

زاء الواليات المّتحدة؟ َتْكُشف  وعلى وضعّيته على الساحة الدولّية واإ
ديناميكّيات النقاش حول األمن القومي في إيران عن كيفّية رّد مراكز 
القّوة المختلفة في طهران على األفكار الرئيسّية بشأن األمن القومي 

والسياسات الخارجّية، حيث يوجد مستوى ما من التوافق، وحيث 
توجد اختالفات كبيرة داخل النظام، باإلضافة إلى مجاالت للتغيير 

واالستمرارّية في نقاشات النظام وُمخرجات السياسات الناتجة عنها. 
يتطابق التوافق الواسع النطاق داخل النظام )الذي أضفى عليه الُمْرِشد 
ّنما تتوّفر فرٌص  األعلى الطابع الرسمي( مع خطوط إيران الحمراء، واإ

للتفاوض حيث توجد معارضٌة واختالٌف كبيران. وُيعتبر َفْهم المجاالت 
التي يتوّصل فيها النظام إلى التوافق وتلك التي تشهد توّترًا أمرًا مهّمًا 

لتطوير سياساٍت واقعّيٍة بشأن إيران ولضمان الُمشاَرَكة الناجحة في أّي 
مفاوضاٍت مستقبلّية.  

 1979 Islamic( 1979 منذ أن َنَقَلْت الثورة اإلسالمّية عام 
Revolution( إيران من معسكر الدول المنحازة للواليات المّتحدة 

إلى عاَلم خصوم الواليات المّتحدة، حاَوَلت إدارات الرئاسات األمريكّية 
المتتالية تغيير سلوك النظام. ولهذه الغاية، استخَدَمْت حزمًة واسعًة من 
األدوات المتوّفرة ضمن مجموعة أدوات السياسات الخارجّية األمريكّية، 

بما فيها العقوبات االقتصادّية، والضغط السياسّي، والتهديدات العسكرّية، 
والديبلوماسّية. وُيعتبر تحديد المجاالت التي قد تميل فيها إيران إلى 
ل إلى تسويٍة مع إيران ولتحقيق  التراُجع عن مواقفها أساسّيًا للتوصُّ

أغراض السياسات األمريكّية. ويمكن االستفادة من مجاالت االختالف 
ّنها تشّكل نقاط  والتوّتر داخل النظام في سياق المفاوضات مع طهران واإ

انطالق لتطوير مجاالٍت التفاٍق ممكٍن بين البلدين.3
إّن غرض إدارة ترامب )Trump administration( الُمْعَلن هو 

ل إلى اّتفاٍق شامٍل ُيعاِلج مجاالٍت رئيسّيًة متعّددًة ُمثيرًة للقلق فيما  التوصُّ
يتعّلق بسياسات طهران الخارجية واألمنّية. وتمتّد هذه المجاالت الُمثيرة 
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للقلق لتشمل نشاطات البلد النووّية والصاروخّية الباليستّية، والتدّخالت 
العسكرّية في المنطقة، والدْعم الذي يوّفره للمجموعات اإلرهابية 

 Secretary of( والميليشيات. لقد َعَرض وزير الخارجية مايك بومبيو
State Mike Pompeo( هذه المجاالت الُمثيرة للقلق في قائمة تضّم 

 President Donald( 12 نقطة َتَلت إعالن الرئيس دونالد ترامب
Trump( في 8 مايو/أيار 2018 أّنه كان يسحب الواليات المّتحدة من 

 Joint Comprehensive Plan( خّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة 
]of Action [JCPOA(، وهي اتّفاقية متعّددة األطراف ُمَوقََّعة من ِقَبل 
إيران، والواليات المّتحدة، والمملكة المّتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، 
والصين، واالتحاد األوروبّي. ُتحّدد النقاط اإلثنتا عشرة جوهر ما َتْعَتِبر 

اإلدارة أّنه تحّدياٌت أساسّيٌة تنشأ عن سلوك الجمهورية اإلسالمية 
)Islamic Republic(.4 وعلى الرغم من أّنه تّمت مناقشة نقاط إدارة 

ترامب اإلثنتي عشرة بشّدٍة في واشنطن، حّددت كّل واحدة تقريبًا من 
اإلدارات األمريكّية منذ عام 1979 المجموعة نفسها من التحّديات 
وَسَعت وراء معالجتها. وفي غياب حلٍّ ُمتفاَوض عليه أو تغيير في 
النظام، من المرّجح أّن ُتواِجه اإلدارات المستقبلّية التحدّيات نفسها. 

لقد تجاَهَلت إلى حدٍّ كبير المناقشات القائمة في السياسات دور 
النقاش الداخلي ومحاوالت الُنخبة لَكْسب تأييد الرأي العام في سياق 

تشكيل سياسات األمن القومّي اإليرانّية. وأغَفَلت أيضًا هذه المناقشات 
عن كيفّية توفير االنقسامات داخل النظام مجاالٍت الّتفاٍق ممكٍن 

في سياق المفاوضات.5 وبشكٍل أكثر عمومًا، نادرًا ما طبََّق علماء 
الدراسات اإليرانّية نظرّية الخطاب على موضوعهم. إّن نظرّية الخطاب 

)Discourse theory( هي مشروٌع متعّدد االختصاصات يهدف إلى بناء 
فْهٍم لتقاُطع اللغة والسياسة من خالل عْلم اللغة، وعْلم تفسير النصوص 
الدينية، والعلوم السياسّية. وتعتمد هذه النظرّية على افتراض أّن “أوُجه 

الغموض الّلغوي واالبتكارات البالغّية ُتسهِّل َتَقدُّم االستراتيجيات 
والمشاريع السياسّية الجديدة”.6 

ُيحّدد هذا المنظور التحليلّي مجاالت التوافق واالنشقاق داخل 

النخبة السياسية اإليرانّية، انطالقًا من ماّدٍة مفتوحة المصدر )بما فيها 
مصادر أّولّية، مثل البيانات الرسمّية التي يقّدمها مسؤولون إيرانيون 

وتقارير حكومّية( كما من تقارير إخبارّية من وسائل مرتبطة بالكتل على 
امتداد الطيف السياسّي اإليرانّي. 

التوافق واالنقسام في عملية اّتخاذ القرارات 
اإليرانّية

يشتهر النظام السياسّي اإليرانّي بتعقيده. تشمل مراكز القّوة الرئيسّية 
التابعة له مكتب الُمْرِشد األعلى، الذي يحّدد إطار العمل لعملّية اّتخاذ 
القرارات ويؤّدي دور الَحَكم النهائّي في المنازعات؛ والجهاز التنفيذّي، 

بإدارة الرئيس؛ والجهاز التشريعّي، الذي ُيطَلق عليه اسم المجلس 
)Majles(؛ والسلطة القضائّية؛ والقّوات المسّلحة اإليرانّية، التي تتأّلف 

من الجيش )Artesh( )أي الجيش التقليدّي( وجهاز حرس الثورة 
 .)Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC[( اإليرانية
)ُيحّدد الشكل رقم 1 مراكز القوة الرئيسّية المنخرطة في عملّية اّتخاذ 

القرارات بشأن األمن القومّي(. 
يجتمع ممّثلون عن كل واحد من مراكز القّوة المختلفة هذه في 

 Supreme National Security( المجلس األعلى لألمن القومّي 
]Council [SNSC(، للتداول بشأن المسائل المتعّلقة باألمن القومّي.7 
وتُفّضل عملية اّتخاذ القرارات اإليرانّية ما هو غير رسمي على ما هو 
رسمّي، وذلك جزئيًا بسبب ضْعف المؤسسات اإليرانّية، وهو أسلوٌب 

 Islamic( ُمْعَتَمٌد في عملية اتخاذ القرارات َيْسِبق تاريخ الثورة اإلسالمّية
Revolution(.8 وبداًل من األطراف السياسّية الرسمّية، تتنافس 

الفصائل غير الرسمّية على النفوذ وُتشّكل النتائج في السياسات. إّن 
المجلس األعلى لألمن القومّي مصّمٌم لتبسيط هذه العملّية وإلضفاء 
الطابع الرسمي عليها إلى حدٍّ ما.9 إّنه يساعد الُمْرِشد األعلى على 
صياغة الخطوط الحمراء الخاصة باألمن القومّي من خالل عْرض 
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نتائج مداوالته وتسليط الضوء على مجاالت التوافق للُمْرِشد األعلى. 
على الرغم من أّن مداوالت المجلس األعلى لألمن القومّي 

تدور خْلف األبواب الُمْغَلَقة )وذلك ليس بخالف ما يجري في بلداٍن 
أخرى(، كثيرًا ما ُتْخِرج مراكز قّوة متعّددة وأفراد متعّددون عناصر من 
هذه المداوالت إلى المجال العام. عادًة، وبْعد إتاحة الفرصة لُمشاَرَكة 
الفصائل الُمْخَتِلَفة، ُيحّدد الُمْرِشد األعلى الحدود التي يمكن أن َيْجري 
الخطاب الوطني ضمنها؛ إّنه صانع القرارات األكثر أهمّيًة ألّنه يملك 

سلطة حّق النقض )الفيتو( فيما يتعّلق بالقرارات األخرى جميعها.10 
يمكنه أيضًا أن يتدّخل خارج المجلس األعلى لألمن القومّي لتأدية دور 
الُمَحكِّم ولَدْعم الجانب الذي يختاره عند منعطفاٍت حرجة، ولكّنه يحاول 

أن يحمي نفسه من االنتقاد من خالل الحفاظ على واجهٍة السياسّيٍة 
حيث ُيْمِكن.11

للُمْرِشد األعلى، داخل مكتبه الخاّص )المعروف بتسمية بيت 
رهبرى  ]beyt-e rahbari[(، عدٌد من الهيئات االستشارّية، والتي تعمل 

كّل واحدة منها على َمحاِفظ محّددة )والتي تكون أحيانًا متداخلة(.12 
  )Office of the Supreme Leader( ُيشِرف مكتب الُمْرِشد األعلى

على الشؤون الدولّية، كما على الملّفات السياسّية واألمنّية. تضّم هيئٌة 
 ،)Special Offices( منفصلة، ُتعرف بتسمية المكاتب الخاّصة

مكتبًا للشؤون العسكرّية، باإلضافة إلى وحدة استخبارات. أخيرًا، ُتشِرف 
هيئٌة استشاريٌة على عدٍد من الَمحاِفظ، بما فيها الشؤون العسكرّية، 

والصناعات الدفاعّية، والشؤون الدولّية، والعاَلم اإلسالمّي. من خالل 
هذه المكاتب، يملك الُمرِشد األعلى جهازًا خاّصًا به يوّفر له المعلومات 

االستخباراتّية والمشورة التي ُتشكِّل الخطوط الحمراء اإليرانّية. 
لجهاز حرس الثورة اإليرانية والجهاز التنفيذّي التأثير األكبر على 

على قضايا محّددة مرتبطة باألمن القومي؛ فإّن جهاز حرس الثورة 
اإليرانية ُيهيمن إلى حدٍّ كبير على عملّية اتخاذ القرارات بشأن الَمحاِفظ 
اإلقليمية، في حين يملك الجهاز التنفيذي تأثيرًا أكبر على مقاربة البلد 

للقوى الدولّية، مثل الدول األوروبّية، وروسيا، والصين. وَتْشَغل الواليات 
لى الجدل في السياسة اإليرانّية، مكانًة  المّتحدة، بالنظر إلى أهّمّيتها واإ

تختلف عن مكانة الدول األخرى في التفكير اإليرانّي وهي موضوع 
جدٍل أكثر حّدًة فيما بين مراكز القّوة جميعها في طهران. ويؤدي الجيش 

)Artesh( دورًا أصغر في تحديد المواِقف المتعّلقة باألمن القومّي. 
ويتمّتع المجلس بسلطٍة محدودٍة على عملّية اّتخاذ القرارات؛13 فهو 

قادٌر على التحّقق من الجهاز التنفيذّي، لكّنه ال يملك السلطة للَتَحكُّم 
بالُمرِشد األعلى.14 على الرغم من ذلك، إّنه يؤّدي دورًا مهّمًا في تشكيل 
شراك هذه اآلراء في عملية اّتخاذ القرارات. إّنه أيضًا ُيْدِرج  الرأي العاّم واإ

الشكل رقم 1
مراكز القّوة الرئيسّية في عملّية اتخاذ القرارات بشأن األمن القومّي

تتطّلب التدابير الرئيسّية التوافق فيما بين 
مراكز القّوة الرئيسّية والتصريح من ِقَبل 

الُمرِشد األعلى

القّوة
الجوّية
القّوات
البرّية
القّوات
البحرّية

الباسيج 
(Basij)

استخبارات 
جهاز حرس 
الثورة اإليرانية

المجلس األعلى لألمن 
القومّي

القّوات 
الرئيسالمسّلحة

الجيش
(Artesh)

هيئة األركان 
الُمشَتَرَكة

جهاز حرس 
الثورة اإليرانية 

(IRGC)
وزارة الدفاع

وزارة 
االستخبارات 

واألمن

عالقات مباشرة  
حلقات تغذية راجعة 

غير رسمّية

القّوات
البرّية 
القّوة

الجوّية
القّوات
البحرّية

فيلق القدس التابع 
لجهاز حرس الثورة 

اإليرانية 
 IRGC-Quds)

(Force

الُمرِشد 
األعلى 
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ل األعلى: اْسَتْخَدَم ُمرِشد إيران األعلى موقع تويتر  الَتَدخُّ
)Twitter( لرْسم الخطوط الحمراء التي َشّكَلت الضوابط 

 )JCPOA( للمفاوضات بشأن خّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة
عام 2014. وغالبًا ما يؤّدي خامنئي )Khamenei( علنًا 
دور الُمَحكِّم في النزاعات عند نقاط حرجٍة في الوقت الذي 

يحاول فيه أن يبدو السياسّيًا. 

سياساٍت معّينًة في النظام اإليراني من خالل عملّية التشريع.  
لقد َبَرَز مثٌل على هذه العملّية خالل المحادثات النووية التي جرت 

بين عامي 2012 و2015 بين طهران والقوى العالمّية، والتي أْنَتَجت 
في نهاية المطاف خّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة )JCPOA(. فقد وافق 

 Supreme Leader Ali( في البداية الُمْرِشد األعلى علي خامنئي
Khamenei( على المفاوضات وحّدد الخطوط الحمراء التي َشكََّلت 

مالِمح النتيجة التي قد تكون مقبولة.15 ومع استمرار المحادثات، اشتّد 
االقتتال الداخلّي ما َدَفع به إلى اّتخاد موقٍف واضٍح وعلنّي، وحّتى في 

مقاماٍت متعّددة، إلى اإلعالن بحذٍر عن دْعم المفاوضين لحمايتهم من 
ّن لم  الخصوم.16 في بعض الحاالت، يبدو أن خامنئي َقِبل )حّتى واإ

يحصل ذلك بدون نقٍد قوّي( بالنتائج النهائّية التي كان قد اعتبرها في 
السابق غير مقبولة. من الممكن أن يكون ذلك قد َحَصل ألّن خامنئي 
تبّنى مواقف متطّرفة في سياق استراتيجّية تفاوٍض أو ببساطة ألّنه َبدَّل 
رأيه. فعلى سبيل المثال، َقِبل خامنئي بخّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة، 

التي لم ُتلِغ في نهاية المطاف العقوبات جميعها، على الرغم من 
إعالناته السابقة بوجوب رْفع العقوبات جميعها مّرًة واحدًة ليكون أي 

اتفاٍق نهائيٍّ مقبواًل.17 
وتحاول فصائل ومراكز قّوة مختلفة تشكيل الخطاب العام والسيطرة 

عليه، وَحْشد الرأي العام وأصحاب الشأن اآلخرين لدْعم مواقفها، 
والضغط على خصومها للقبول بالنتائج التي ترغب بها. فمن خالل 

مساعدة مراكز القّوة على بناء الدعم لمواقفها، يؤّدي النقاش دورًا 
أساسيًا في الدْفع بالمنافسين للتوّصل إلى حلٍّ وَسط. تتنافس فصائل 

مختلفة لكْسب تأييد الرأي العام، ما ُيشّكل جزءًا مهّمًا من عملية 
ن كان ذلك بدرجٍة أقّل مما هو عليه في  صْنع السياسات، حّتى واإ

الديموقراطيات الليبرالّية. في نهاية المطاف، وبحسب ما َشَرَحه تقريٌر 
صادٌر عن مؤسسة RAND عام 2001، “يتطّلب النظام االعتماد 
على الحّل الوسط لَتَجنُّب الشلل”.18 وَيْنُتج جزئيًا هذا االعتماد على 

الحّل الوسط لالستمرار بدْفع البلد ُقُدمًا عن وجود ضوابط بدون توازنات 
حقيقّية في النظام اإليرانّي. 

على الرغم من أّن موقف الُمْرِشد األعلى كان ُمَصمَّمًا ليؤّدي 
دور المواِزن النهائّي، غالبًا ما ابتعد شاِغل المنصب الحالّي عن هذا 

اًل الحفاظ على صورٍة السياسّية. ويقترن هذا األمر  ل، ُمفضِّ التدخُّ
بأهّميٍة خاّصٍة ألّن الخالفات داخل النظام ال تنحاز بوضوح دائمًا 

إلى معسكرات سياسّية، كما هو ُمْفَتَرض عادًة في الواليات المّتحدة. 
لإلصالحيين والمتطّرفين وجهاُت نظٍر مختلفٌة بشأن عدٍد من القضايا، 
إاّل أّن مواقفهم متراصفٌة بشأن عدٍد من المواضيع. بالمثل، لدى الكتل 

السياسّية ومراكز القّوة اختالفات داخلّية بشأن مسائل معّينة. فعلى سبيل 

#خطوط إيران الحمراء في المحادثات النووية
#محادثات إيران #محادثات إيران ُعمان

Khamenei.ir
Khamenei_ir@

خالل العام
الماضي، شّدد أيضًا آية

Ayatollah( اهلل خامنئي 
Khamenei(، تماشيًا مع دْعِمه 

للمفاوضين اإليرانيين، على حقوق الدولة 
اإليرانّية وأعَلَن أّنه من الضرورّي التقيُّد 
بالخطوط الحمراء في سياق المحادثات 
النووية. في هذا التوضيح المعلوماتّي،

تتّم مراجعة بعض تفاصيل هذه
الخطوط الحمراء بحسب
مالحظات ُمرِشد الثورة.

يجب أال تتوقف حركة 
العلوم النووية أو حّتى 

أال تتباطأ.

يجب أن يصّر الوفد 
اإليراني على مواصلة 

األبحاث والتطوير النووي.

ال يحّق ألّي أحد المساومة 
على اإلنجازات النووية ولن 

يقوم أي أحد بذلك.

يجب أال يقبل وفدنا بأي إمالءات 
من ِقَبل الطرف اآلخر.

يجب أن تبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY(

AGENCY( عالقات طبيعّية وغير استثنائّية مع إيران.

يجب أن يعقد المسؤولون اجتماعات 
ومحادثات على مستوى وزراء 

الخارجّية.

حماية منّظمة مثل محّطة فوردو 
)Fordow( والتي يكون العدو غير قادر 

على تدميرها وال يمكنه الوصول إليها.

يجب عدم رْبط حاجات البلد 
األساسّية وبعض القضايا مثل
العقوبات بالمحادثات النووية.

إّن هذه المحادثات 
ترّكز على القضية 

النووية فحسب
وليس على أي 

أمٍر آخر.

طالما أّن األمريكيين يواصلون عداءهم 
ومالحظاتهم المعادية بشأن إيران، لن 

تقترن التفاعالت معهم بأي طابع عملّي.

توريد الحاجة النهائّية المرتبطة 
بقدرة التخصيب الخاصة بالبلد 
والبالغة 190 ألف وحدة عمل 

.)SWUS( منفصلة

الخطوط الحمراء خالل 
المحادثات النووية

)Twitter Web Client( الساعة 4:23 صباحًا – 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. ُمسَتخِدم موقع توتير
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المثال، وعلى الرغم من أّنه غالبًا ما ُينظر إلى قادة جهاز حرس الثورة 
َدة، فهم قد اّتخذوا مواقف  اإليرانية )IRGC( على أّنهم يشّكلون كتلًة ُمَوحَّ

مختلفة، وحّتى متعارضة، بشأن بعض المسائل، مثل مدى صواريخ 
إيران والرغبة في التفاوض مع الواليات المّتحدة بشأن البرنامج النووي. 

وُتعتبر وسائل اإلعالم أداًة مهّمًة لبناء التوافق بالنسبة إلى 
النظام؛ إّنها أيضًا وسيلٌة مفيدٌة بالنسبة إلى المراقبين الخارجيين لتمييز 
النقاشات الداخلّية في نظاٍم ُمْبهٍم بخالف ذلك. وكما في أماكن أخرى، 

ُتعتبر وسائل اإلعالم أداًة قوّيًة للسلطة، وُيسيطر عليها النظام بشّدة 
وَتْسَتْخِدُمها مراكز القّوة المختلفة للدْفع بأجنداتها الخاّصة ُقُدمًا.19 لقد 
أّسَسَت مراكز القّوة اإليرانّية وجودًا قوّيًا على وسائل اإلعالم التقليدية 
واإلنترنت، ُمَشكَِّلًة تغطيًة إعالمّيًة على الوسائل المطبوعة والبثّية أو 
ُمشاِرَكًة فيها، وذلك من خالل الُصُحف، ومحطات الراديو، والقنوات 

“لقد َتَلقََّنت كوريا الشمالّية الدرس 
من ]خّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة[ 

]JCPOA[ ولم تخدعها الواليات 
المّتحدة.” 

 )Keyhan( جريدة كيهان —
المتطّرفة، 2 مارس/آذار 2019

دعاية الدولة: يسيطر النظام بشّدة على 
وسائل اإلعالم باعتبارها أداًة رئيسّيًة للقّوة 

وطريقًة للدْفع بأجندة القيادة ُقُدمًا. 

التلفزيونية. باإلضافة إلى ذلك، أّسَست مواقع إلكترونّية وحسابات على 
وسائل التواصل االجتماعّي من خالل وسائل التواصل االجتماعّي 

الرسمّية ومن خالل حساباٍت غير رسمّية وأخرى ال يتّم التحّقق 
منها على منّصات رئيسّية مثل إنستغرام )Instagram(، وفيسبوك 
)Facebook(، وتويتر )Twitter(، وعلى تطبيق التراسل تيليغرام 
)Telegram(.20 وَتْسَتْخِدُم النخبة السياسّية وقّوات األمن اإليرانية 
وسائل التواصل االجتماعي على نطاٍق واسع، حّتى وهي ُتَحّظر 

استخدام منّصات مختلفة على الشريحة األوسع من الشعب.21
َيْفُرض النظام حدودًا على الخطاب وُيقّيد المعارضة. إّنه أيضًا 

َيْفُرض قيودًا على النشاط اإلعالمي من خالل عدٍد من األدوات، بما 
فيها الرْصد، والرقابة، والترشيح، وتقييد الوصول إلى المنّصات.22 

َتْضَمن هذه القيود حصول الخطاب العام بحسب ما يرغب به النظام 
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)ضاِمنًا التأييد من ِقَبل أصحاب الشأن الرئيسيين وُمَشكِّاًل انطباعًا 
من االنفتاح(، في حين يحدُّ من التهديد الذي يقترن به الخطاب 

الحّر. وتُفيد المعارضة المضبوطة لتعزيز النظام في الداخل والخارج. 
في حال َتجاُوز الكتل السياسّية، أو وسائل اإلعالم، أو الشخصّيات 

الرسمية حدود الخطاب المقبول، فهي تدفع ثمنًا باهظًا. وُتَشكِّل الفصيلة 
اإلصالحّية هدفًا متكّررًا للحمالت التي تسعى إلى تقييد الخطاب، 

باعتبار أّنه ال ُيرَغب بمشاَرَكة المعاَرضة مع النظام إال بقدر ما تبقى 
هذه الُمشاَرَكة ضمن الحدود المفروضة من النظام.23

وتشمل حاالت القمع الداخلّي للخطاب إغالق صحف ومجاّلت 
]Seda[ في ربيع عام 2019 ألّنها جاَدَلت  )مثاًل، ُأْغِلَقت مجّلة صدا 

أّن البلد قد واَجَه ُمْنَعَطفًا وكان عليه اّتخاذ القرار إّما بالتفاوض أو 
بخْوض حرب(، ومْنع الوصول إلى وسائل التواصل االجتماعّي 

)َتْخَضع منّصاٌت من وسائل التواصل االجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك، 
للترشيح في إيران(، وتوقيف ُمراسلين وَسْجِنِهم.24 على الرغم من ذلك، 
ينشط عدٌد من مراكز القّوة والمسؤولين اإليرانيين على منّصات وسائل 

التواصل االجتماعي نفسها التي ُيحظِّرون على اآلخرين الوصول إليها، 
ويستخدمونها لتضخيم مواقفهم الخاّصة. 

من بين مراكز القّوة في إيران، يبرز جهاز حرس الثورة اإليرانّية 
بمثابة الهيئة التي تضطلع بالنشاط األبرز على وسائل اإلعالم ووسائل 

التواصل االجتماعّي. فلجهاز حرس الثورة اإليرانّية صحٌف ومواقع 
إلكترونّيٌة تابعٌة له )بما فيها وسيلتا أخبار مهّمتان هما وكالة تسنيم 

]Tasnim[ ووكالة أنباء فارس ]Fars News[(، وآالف المواقع التي 
يتم التحقق منها وتلك التي ال يتم التحقق منها على وسائل التواصل 

االجتماعّي على امتداد منّصاٍت مختلفة. ويستفيد الجهاز من هذا 
الوجود لتوجيه الرسائل الداخلّية والدولّية على حدٍّ سواء، بما في ذلك 
إلرسال اإلشارات حول وضعيته وتضخيمها، والنتقاد خصومه مباشرًة 

وغير مباشرة. وبوجٍه خاّص، ُتَطبِّق الحسابات التابعة لجهاز حرس 
الثورة اإليرانّية إرشادات الدفاع الصادرة عن جهاز حرس الثورة اإليرانّية 

،)IRGC( الشعار والقادة: يملك جهاز حرس الثورة اإليرانية 
الذي ينشر أتباعه شعاره وصورًا لقادته، وجودًا قويًا على 

وسائل التواصل االجتماعّي. وَتْسَتْخِدُم قّوات األمن والُنخبة 
السياسّية في إيران وسائل التواصل االجتماعّي حّتى وهي 

َتْحُجب منّصات مختلفة عن اإليرانيين العاديين. 

“لو لم يكن جهاز حرس الثورة اإليرانية 
)IRGC( موجودًا، لما كان البلد موجودًا.”

 —حساب جهاز حرس الثورة اإليرانية على
)Instagram( إنستغرام
12 مايو/أيار 2018

سنجارفرهانجي )sangarefarhangi(. متابعة 
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ل  النقاش الداخلّي: ُيداِفع وزير الخارجّية اإليرانّي عن التدخُّ
في سوريا، وهو أحد أفعال إيران األمنّية األكثر َتَسبُّبًا 

لالنقسام الداخلّي، ُمْسَتْخِدمًا لدْعم موقفه التعلقيات التي 
أدلى بها الرئيس ترامب )President Trump( في سياق 

َتَرشُّحه عام 2016.

على النقاشات الداخلّية: إّنه َيْسَتْخِدم حسابات غير رسمّية، ومجهولًة 
بالغالب، لممارسة الضغط على خصومه، مع الحفاظ على إنكاٍر 

معقول. 
ُتحّدد األقسام التالية أربع مجاالت رئيسّية من النقاش في التفكير 

اإليرانّي حول األمن القومّي: 
1. األمن القومي والقدرات العسكرّية 

2. العالقات مع الواليات المّتحدة 
3. رؤى حول األمن القومي

4. التوُجه الدولّي واالقتصاد. 
وتشمل هذه المجاالت األربعة سياسات األمن القومي والقدرات 

الدفاعّية التي يبدو أّنها تطرح إشكالّية من المنظور األمريكّي، بما فيها 
البرامج النووية والصاروخّية، والدْعم للجهات الفاِعَلة غير الحكومّية، 

والتدخُّالت العسكرّية. وسيناقش كّل قسم أّواًل مجاالت االتفاق )وبالتالي 
خطوط النظام الحمراء الُمْحَتَمَلة( قبل تحديد االنشقاقات في صفوف 
الُنَخب السياسّية والعسكرّية )أي المجاالت التي يمكن االستفادة منها 

لتأسيس مجاالت من االتفاق الُممكن(. 

األمن القومي والقدرات العسكرّية 

بحسب ما َذَكَره عدٌد من التقارير الصادرة عن مؤسسة RAND على 
مدار األعوام، تنظر ُنَخب إيران إلى عقيدة بلدها العسكرّية من مناظير 

دفاعّية وغير متكافئة إلى حدٍّ كبير.25  وعلى الرغم من أّن الُنَخب ال 
تتواَفق دائمًا على طبيعة التهديد الذي َيطَرحه خصومها ومستواه وعلى 
كيفّية مقاربتهم الفضلى له، ثّمة توافٌق واسع النطاق داخل النظام على 

أّنه يتوّجب على إيران أن تمتلك جيشًا قوّيًا والقدرات لرْدع األعداء ولرْفع 
تكاليف الصراع. 

وبشكٍل أساسّي، تعتمد وضعّية إيران الدفاعّية على الرْدع. فبسبب 
مكانة إيران ضمن المجتمع الدولّي باعتبارها دولًة منبوذة، وَعْزل 

الجمهورية اإلسالمية )Islamic Republic( العاّم على مدار فترة 
وجودها، والعقوبات، تعجز إيران عن اكتساب التكنولوجيا العسكرّية 

الالزمة للتناُفس مع دوٍل أخرى. نتيجًة لذلك، يفتقر البلد إلى القدرات 
التقليدّية التي يتمّتع بها خصومه ومنافسوه. ومنذ ثمانينّيات القرن 

العشرين، اكَتَسَبت إيران رادعْين رئيسيْين هما: برنامجها الصاروخّي 
وشركاؤها غير الحكوميين في المنطقة. لقد اْسَتْثَمَرت أيضًا في اآلونة 

األخيرة في بناء قدراتها اإللكترونّية لتكون بمثابة ُمضاِعف قّوة. 

عندما أصّر realdonaldtrump@ على أّن “إيران تقتل الدولة 
اإلسالمية في العراق وسوريا )ISIS(”، فأّي جهٍة اعتقد بالضبط ترامب 

أّنها كانت تُقاتل وتقّدم التضحية؟ 

كانت الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا لتسيطر على عاصمتْين 
عربيتْين وتنشر جيشًا إرهابّيًا على عتبة أوروبا لو لم يقاتل #جهاز حرس 
الثورة اإليرانية )IRGC( إلى جانب أشخاص بسالء من العراق وسوريا. 

)Javad Zarif( الحساب الرسمي لجواد ظريف
JZarif@

)Android( ألجهزة أندرويد )Twitter( الساعة 1:27 ب.ظ. 10 أبريل/نيسان 2019. تطبيق تويتر
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ل والعملّيات  عمومًا، من األكثر ترجيحًا أن يؤّدي االنخراط، والتدخُّ
العسكرّية العلنّية إلى نشوء نقاٍش ومعارضٍة داخل النظام باعتبار 

أّنها واضحة ويتّم نْشرها إلى العلن في بعض األحيان. على الرغم من 
ذلك، كان النظام يميل باألغلب إلى العمل بشكٍل خفّي. وينبع قراره 

باالضطالع بعملّيات خفّية بالغالب بداًل من العمليات العلنّية من عدٍد 
من االعتبارات اللوجستّية، والعملّياتية، واالستراتيجية، باإلضافة إلى 
الشعور العام. ففي األعوام األخيرة، كان أحد قرارات إيران المتعّلقة 
بالسياسات األمنّية واألكثر تسُببًا لالنقسام، في صفوف الُنخبة وفي 

َلها في الصراع السورّي حيث  صفوف الرأي العام على حّد سواء، َتَدخُّ
َنَشَرت إيران قّواتها الخاّصة باإلضافة إلى شركاء غير حكوميين ووكالء. 
تَُقيِّم األقسام التالّية مكّونْين رئيسيْين من استراتيجية إيران لألمن القومي، 

هما البرنامج الصاروخي اإليرانّي والشركاء غير الحكوميين، ومكاِمن 
مجاالت التوافق واالختالف بشأن هذين المكّونْين. 

الصواريخ
ُتواِفق مراكز القّوة اإليرانّية على نطاٍق واسٍع على أّن برنامج بلدها 

الصاروخّي هو رادٌع أساسيٌّ في وْجه أعداء إيران.26 على الرغم من 
ذلك، يبدو أّن التوافق ينتهي عند هذه النقطة. فإّن مراكز القّوة اإليرانّية، 

وحّتى األفراد داخل هذه المراكز، ال ُتوافق على تفاصيل برنامج بلدها 
الصاروخّي. وباألخّص، ال ُيواِفق قادة جهاز حرس الثورة اإليرانّية 

)IRGC( دائمًا على الخطوط الحمراء للبرنامج الصاروخّي. َتْخَتلف 
مراكز القّوة أيضًا حول ما إذا كان البرنامج الصاروخي ُيَشكِّل موضوعًا 

ممكنًا للمفاوضات مع الغرب.27 وعلى الرغم من أّن البعض قد جاَدَل أّن 
برنامج إيران الصاروخّي هو مجّرد أصٍل دفاعّي ويجب أن يكون خّطًا 

أحمر في أي ُمشاَرَكة مع القوى األجنبّية، يْزعم آخرون، بَمن فيهم الرئيس 
حسن روحاني )President Hassan Rouhani(، أّن باستطاعة إيران 

َطْرح صواريخها على الطاولة، وذلك في سياق معاِلم النظام المقبولة.28 
وتشمل هذه المعاِلم مدى صواريخ إيران البالستّية، بما فيها إمكانّية 

الصواريخ البالستّية العاِبَرة للقارات، والتي ُتشكِّل مجال اختالٍف آخر. 

لدى إيران حاليًا حدٌّ للمدى الصاروخي يساوي 2,000 كلم 
مفروض ذاتيًا.29 وبحسب ما يوّضحه الشكل رقم 2، يشمل هذا المدى 

يران،  جيران إيران المباشرين، باإلضافة إلى المملكة العربية السعودية، واإ
وتركيا، ومصر، وأجزاء من روسيا، وأجزاء صغيرة من أوروبا الشرقّية. 
وُيشّكل هذا الحّد المفروض ذاتيًا مصدر اختالف داخل النظام عمومًا، 
وفي صفوف الجيش اإليراني خصوصًا. وعلى الرغم من أّنه كثيرًا ما 

َدة، تتراَصف  يتّم توصيف جهاز حرس الثورة اإليرانّية على أّنه كتلٌة ُمَوحَّ
َفة، َعَرَض قادته مجموعًة من وجهات النظر  مواقفها مع الكتلة الُمَتَطرِّ

بشأن هذا الموضوع، كما أيضًا بشأن قضايا أخرى، مثل البرنامج 
النووي. وقد جادل بعض القادة العسكريين لصالح زيادة حّد المدى، 
في حين َزَعَم آخرون أّن حّد األلفْي كيلومتر يغّطي أهداف طهران 

المحتملة جميعها.30 ويبني الطرفان حججهما على أساس مجموعٍة من 
الضرورات العسكرّية والرمزّية السياسّية. 

ويجادل ُمتطّرفو جهاز حرس الثورة اإليرانّية أّنه يتوّجب على إيران 
توسيع مداها الصروخّي إلى أكثر من 2,000 كلم. فقد دعا قائد جهاز 
IRGC Commander-( حرس الثورة اإليراني السابق محسن رضائي

in-Chief Mohsen Rezai(، المعروف بموقفه المتشّدد بشأن 
قضايا األمن القومي، لتوسيع مدى الصواريخ اإليرانّية إلى 5,000 
كلم. وجاَدَلت شخصّيٌة أخرى من جهاز حرس الثورة اإليرانية تشتهر 

بتحفُّظها، وهي القائد الحالّي لجهاز حرس الثورة اإليراني حسين سالمي 
)IRGC Commander-in-Chief Hossein Salami(، أّن إيران 
تملك القدرات لزيادة مدى صواريخها وهي ال تقوم بذلك بسبب القرارات 
السياسّية واالستراتيجّية. وقد هّدد بإزالة هذا الحّد المفروض ذاتيًا انتقامًا 

لفْرض عقوبات على إيران.31
 أّما َسَلف سالمي، وهو القائد السابق لجهاز حرس الثورة 

 IRGC Commander-in-Chief( اإليرانّية محّمد علي جعفري
Mohammad Ali Jafari(، فيمّثل الطرف اآلخر من النقاش. لقد 
َزَعم أّن حّد األلفي كيلومتر كاٍف لبلده، ألّنه قد يتيح للنظام ضْرب 
األهداف األمريكية جميعها التي قد يرغب بضربها.32 بالنسبة إلى 
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هذه المجموعة، ليس القرار السياسّي لفْرض حدٍّ على مدى الصواريخ 
اإليرانّية منفصاًل عن متطّلبات البلد العسكرّية، وما لم يحصل تغييٌر في 

هذه المتطّلبات، يجب أن يبقى هذا القرار نفسه.
إّن المعلومات المتوّفرة للعاّمة بشأن األبعاد األخرى لنشاطات إيران 
الصاروخّية محدودة نسبيًا. غالبًا ما يكشف جهاز حرس الثورة اإليرانّية 

عن التكنولوجيا الصاروخّية الجديدة ويختبر الصواريخ في محاولٍة 
لتوجيه رسالٍة إلى الدوائر الجماهيرّية الداخلّية والجماهير الخارجّية )كما 

أيضًا لتحسين تكنولوجّيته(. من هذا المنطلق، غالبًا ما ُيشّكل عمل 
اختبار الصواريخ بحّد ذاته جزءًا من الخطاب السياسّي اإليرانّي، على 
الرغم من أّنه ال تتّم عادًة مناقشته بشكٍل علنّي. ومع ذلك، يشير نمط 

اختبارات الصواريخ اإليرانّية إلى أّنه يمكن إقناع جهاز حرس الثورة 
اإليرانّية، وهو الهيئة المسؤولة عن تطوير التكنولوجيا الصاروخّية في 

إيران، واختبارها ونْشرها، بزيادة عدد االختبارات أو خْفضه.33
فعلى سبيل المثال، َخّفَضْت إيران إلى حدٍّ كبير عدد اختباراتها 

الصاروخّية خالل الجولتْين األولى والثانية من المحادثات النووية. ومن 
عام 2002 ولغاية عام 2005 )أي قبل فترٍة وجيزٍة من المحادثات 

وخالل الجولة األولى منها(، َخفََّضت إيران عدد عمليات إطالق 
الصواريخ من أكثر من 30 عملية إلى أقّل من خمس في المجموع. 

وخالل الجولة الثانية من المحادثات النووية، أجَرت إيران عمليات 
إطالق صواريخ قليلة، ولم ُيْجَر أيٌّ من هذه العمليات عام 2014 مع 

تقدُّم المحادثات. وزادت إيران عدد عمليات إطالق الصواريخ بعد انهيار 
الجولة األولى من المحادثات وبعد اختتام الجولة الثانية من المحادثات 

بنجاٍح عام 2015. في الحالتين كلتيهما، كان على األرجح الهدف 
من الزيادة إظهار القّوة بعد تقديم التنازالت على طاولة المفاوضات؛ 

ومن المحتمل أيضًا أن تكون إيران قد احتاَجْت إلى الّلحاق باالختبارات 
الضرورّية التي أّجَلْتها أثناء المحادثات. وعلى الرغم من أّنه ال يمكن 
َرة  استبعاد عواِمل أخرى )وبشكٍل رئيسّي، التهديدات الخارجية الُمَتَصوَّ

والحاجات التقنّية( في سياق الدْفع بالقرارات الكامنة وراء عمليات إطالق 
الصواريخ، يشير النمط إلى أّنه يجوز التوّصل إلى اتفاق حول الحدود 

المفروضة على االختبارات الصاروخّية في سياق المفاوضات. 
أخيرًا، ُيشّكل نْشر إيران للصواريخ والتكنولوجيا الصاروخية قلقًا 

رئيسيًا بالنسبة إلى الواليات المّتحدة وشركائها اإلقليميين. نادرًا ما 
تتم مناقشة هذه النشاطات بشكٍل علنّي في إيران، والسبب وراء ذلك 
غالبًا هو أّن طهران قد َرَفَضت إلى حدٍّ كبيٍر مّد وكالئها بالصواريخ 
والتكنولوجيا الصاروخّية للحفاظ على إنكاٍر معقول. على الرغم من 
ذلك، قد يكون اّتجاه جديد قيد النشوء، حيث بدأت بعض الجهات 
في طهران َتْنُسب الفضل )وذلك غالبًا بشكٍل غير مباشر( لنفسها 

فيما يتعّلق بشّن ضربات صاروخّية على شركاء الواليات المتحدة في 

الشكل رقم 2
مدى صواريخ إيران
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المنطقة من ِقَبل شركاء غير حكوميين إيرانيين، وال سّيما الحوثيين 
)Houthis( في اليمن.34 ُيشّكل ذلك على األرجح رّدًا على استراتيجية 

الضغوط القصوى األمريكّية وهو ُمَصمٌَّم إلبالغ الواليات المّتحدة أّن 
أفعالها ستستتبع ردود فعٍل وتكاليف. على الرغم من ذلك، تستمّر إيران 
إلى حدٍّ كبيٍر باالمتناع عن االعتراف رسميًا وعلنًا بأّنها تمّد شركاءها 
غير الحكوميين بالتكنولوجيا الصاروخّية. وبالتالي، قد تكون الواليات 

المّتحدة قادرًة على احتواء بعٍض من انتشار تكنولوجيا إيران الصاروخّية 
بدون أن يتكّبد النظام كلفًة داخلّيًة كبيرة.

الشركاء غير الحكوميين والوكالء
ُتَشكُِّل رّبما عالقة إيران مع الجهات الفاِعلة غير الحكومّية إحدى قضايا 

الميم الصاروخي: رْسم ساِخر على وسائل التواصل 
االجتماعّي ُيبّين جيران إيران وهم يفّرون من صاروٍخ إيرانٍي 
ويختبئون منه. وُتصّر إيران على أّن الهدف من صواريخها 

هو الرْدع في المقام األّول، ولكن تختلف الفصائل داخل 
البلد حول السياسات المحّددة التي تنطبق على ترسانتها. 

األمن القومّي األقّل ُمناقشًة علنًا في صفوف النخبة اإليرانّية. وُتْعَتَبر 
استراتيجّية النظام فيما يخّص الجهات الفاعلة غير الحكومّية مركزّيًة 
إلى حدٍّ ما. يتلّقى قائد َفْيَلق القدس التابع لجهاز حرس الثورة اإليرانية 
 IRGC–Qods Force Commander Qassem( قاسم ُسليماني

Suleimani( األوامر مباشرًة من الُمْرِشد األعلى ويؤّدي الدور الرئيسّي 
في تنمية الشبكة وتشكيل أولوّيات البلد وسياساته فيما يخّص العمالء 

غير الحكوميين.35 يرى النظام أّن وكالءه يوّفرون له راِدعًا إضافّيًا 
)ُيَكمِّل برنامجه الصاروخّي( ووسيلًة للتلويح بالقدرة.36 َيْمَنح الشركاء 

غير الحكوميين النظام القدرة على التعويض عن دونّيته التقليدّية إزاء 
خصومه.37 وتُتيح الروابط مع الجهات الفاِعَلة غير الحكومّية إليران 

تطوير وجوٍد ونفوٍذ في بلداٍن رئيسّيٍة على امتداد المنطقة والحفاظ 
عليهما بدون إزهاق أرواٍح إيرانّيٍة ومع الحّد في الوقت عينه من تكاليف 
سياساتها.38 لطالما كان الموضوع مصدرًا لالستياء في صفوف الشعب، 
والذي َتْعَتبر شريحٌة منه دْعم البلد لهذه المجموعات على أّنه من جاِنٍب 
واحد وُمْكِلف. وَتْعَتبر النخبة على نطاٍق واسٍع الشركاء غير الحكوميين 

مكّونًا رئيسيًا من استراتيجيتها لألمن القومّي.39
مع ذلك، ُتعتبر بعض الجواِنب من استراتيجّية إيران فيما يخّص 

الجهات الفاِعَلة غير الحكومّية أكثر إثارًة للجدل من غيرها. فعلى سبيل 
المثال، أّدت بحسب ما ُيْزَعم روابط النظام التكتيكّية مع تنظيم القاعدة 
)al-Qaeda( إلى نقاشات داخل النظام.40 بشكٍل عام، نادرًا ما تتّم 

مناقشة دْعم إيران للجهات الفاِعَلة غير الحكومّية علنًا، باعتبار أّن البلد 
يسعى جاهدًا إلى إبقاء أغلبّية هذه العالقات هادئة. وتنفي طهران، مع 
استثناءاٍت قليلة، تمويل شركاء غير حكوميين، وتجهيزهم، وتدريبهم. 
ثّمة فئتان من االستثناءات. أّواًل، ليس لدى إيران أي مخاوف بشأن  
نْشرها إلى العلن روابطها مع مجموعاٍت تكون صورتها إّما إيجابّيًة 

 Kurdish( إلى حدٍّ كبيٍر أو غير مثيرٍة للجدل. مثل البشمركة الكردّية
Peshmerga(.41 ثانيًا، تكشف إيران إلى العلن أيضًا عن عالقاتها 

مع حلفائها غير الحكوميين األقرب لها.42 إّن هؤالء باإلجمال هم 
ميليشياٌت ومجموعاٌت إرهابّية، مثل حزب اهلل )Hezbollah( اللبنانّي 

)FARS NEWS AGENCY( وكالة أنباء فارس                                        )Sajjad Jafari( الرسم الساخر: سجاد جعفري

)FARS( وكالة أنباء فارس
رسم ساِخر
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إخواٌن في الفيضانات: لقد أشاد حساٌب متطرٌِّف على 
إنستغرام )Instagram( بالوكالء اإليرانيين، وهم شبكة من 

الحلفاء المتمّردين واإلرهابيين، لقيامهم بتوفير المساعدات في 
الفيضانات التي َضَرَبت إيران. وفي حين تدعم القيادة عاّمًة 
هذه الشبكة، يعتبرها إيرانييون متعّددون غير أخالقّية، ومن 

جاِنب واحد، وُمْكِلَفة.  

وفرقة “الفاطميون” )Fatemiyoun Division( )وهي مجموعة من 
األفغان ذات غالبية شيعّية تأسََّست عام 2014 للقتال من أجل نظام 
األسد ]Assad regime[(، والُمنحازة عن كثب للجمهورية اإلسالمية 
وَتْعَتمد عليها والتي ُتْعَتَبر قيادة النظام وسيطرته عليها األكثر أهمّية.43

من غير الُمّرَجح أن تتخّلى طهران عن دْعمها للعمالء غير 
الحكوميين وذلك تمامًا ألّنها َتْعَتِبر الجهات الفاِعَلة غير الحكومّية ركيزًة 
رئيسّيًة لألمن القومي وأمن النظام، وألّنها اسَتْثَمَرت فيها قدرًا كبيرًا من 

الجهد والكلفة من حيث السمعة. على الرغم من ذلك، إّنها تضبط مدى 
دْعمها لهذه المجموعات وطبيعته.44 قد ُتوافق إيران على الحّد من 

دْعمها لبعض أعضاء شبكتها من الشركاء غير الحكوميين أو َتْعُرض 
تعطيل بعض هذه المجموعات الذي ال يؤّثر مباشرًة على األمن اإليراني 

والذي ُتمارس عليه السيطرة األكبر أو تفكيكه. وقد ُتواِفق إيران أيضًا 
على الُمساَعَدة في نْزع سالح مجموعاٍت أخرى وَدْمِجها في المشاِهد 

السياسّية الخاّصة بها، على الرغم من أّن هذا األمر قد ال يكون 
مرغوبًا، في بعض البلدان، من منطوٍر أمريكّي. 

تحتّل الجهات الفاِعَلة غير الحكومّية المتنّوعة مراتب مختلفة في 
ح أن تتخّلى إيران  حساب التفاُضل والتكامل اإليرانّي. فمن غير الُمرجَّ

عن دْعمها لحزب اهلل في لبنان في المستقبل المنظور، حيث َتْعَتبر 
ّن الميليشيات  هذه المجموعة أساسّيًة بالنسبة إلى أمنها الخاّص. واإ

العراقية الشيعّية أيضًا أساسّيٌة لقدرة البلد على التلويح بالقدرة في العراق 
والتأثير عليه ولَرْدع القّوات األمريكّية وُمضايقتها. على الرغم من ذلك، 

ُيْعَتَبر الحوثيون )Houthis( مهّمين بشكٍل أقّل مباشرًة بالنسبة إلى 
األمن القومي اإليرانّي، وتربط الحوثيين واإليرانيين عالقٌة مضطربة. قد 
تكون إيران أكثر استعدادًا لتفكيك “الزينوبّيون” )Zeinabiyoun(، وهم 

مجموعة من الشيعة الباكستانيين تأسََّست خدمًة لغرٍض ضّيٍق )هو دْعم 
نظام األسد في الحرب األهلّية السورّية( والتي ُتمارس عليها مستوى 

كبير من القيادة والسيطرة. 

العالقات مع الواليات المّتحدة 

َيعُرض النظام اإليراني علنًا وبشكٍل نشٍط وجهة نظر سلبّيًة إزاء الواليات 
المّتحدة. وُتشّكل أناشيد “الموت ألمريكا” ميزًة دائمًة من بالغة طهران، 
َهٌة نحو سياسات  على الرغم من أّن قادتها يّدعون أّن هذه األناشيد ُمَوجَّ

الواليات المّتحدة وليس نحو شعبها. وقد شَكلَّت معارضٌة لسياساٍت 
خارجّيٍة مواليٍة للواليات المّتحدة داِفعًا رئيسّيًا كاِمنًا خْلف الحركة التي 
أطاَحت بالنظام الَمَلكّي وأحد المواِقف القليلة الُمْشَتَرَكة بين مجموعاٍت 
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عقوٌل مشبوهة: ُيْنَظر إلى واشنطن بكثيٍر من التشكيك 
ح هذه التغريدة أمثلًة عن قادٍة مخلوعين  وانعدام الثقة. وُتَوضِّ

تفاوضوا مع الواليات المّتحدة أو كانوا حلفاء لها. 

“هؤالء األفراد األربعة: لو كان المسؤولون وأولئك المتفائلون 
بشأن المفاوضات مع الواليات المّتحدة ُمهتّمين بالتاريخ! 
لكانوا درسوا مصير الشعوب والبلدان التي َوِثَقت بأمريكا. 
مصدق )Mossadeq(، صّدام )Saddam(، القّذافي 

)Qaddafi(، ُمرسي )Morsi(... لقد تلّقى هؤالء المتفائلون 
بشأن أمريكا ضربًة من أمريكا بحّد ذاتها.” 

،)Twitter( حساٌب مواٍل للنظام على تويتر—
 30 أغسطس/آب 2018

مختلفٍة من الثوريين آنذاك. أّما اليوم، فتستمّر الُنَخب السياسّية 
والعسكرّية باعتبار الواليات المّتحدة على نطاٍق واسٍع قّوًة ُمعادية. على 
الرغم من ذلك، لم تؤدِّ هذه النظرة الُمعادية إلى نشوء موقٍف توافقيٍّ إزاء 

كيفّية التعامل مع ذلك التهديد، وَيْختلف صانعو السياسات اإليرانيون 
بشأن المقاربة الفضلى إزاء واشنطن. 

إّن الديبلوماسّية مع الواليات المّتحدة هي إحدى القضايا األكثر 
إثارًة للجدل في إيران، والتي َتجعل بانتظام مراكز القوّة في مواجهة فيما 
بينها.45 وقد ُتْرِجَمت إلى حدٍّ كبير النتيجة التي استتبَعْتها هذه النقاشات 
إلى ترّدٍد في تطبيع العالقات مع الواليات المّتحدة؛ ينظر أعضاٌء من 

مراكز القّوة إلى واشنطن بقدٍر كبيٍر من التشكيك وانعدام الثقة. ال يعني 
هذا أّن أعضاء النخبة السياسّية جميعهم في إيران يعتقدون أّنه قد 

يكون من مصلحة بلدهم الفضلى عدم استئناف العالقات مع الواليات 
المّتحدة. بداًل من ذلك، يعترض النظام ككّل على التطبيع وذلك إلى حّد 

كبير بسبب الحدود التي َرَسَمها الُمْرِشد األعلى. لقد َشَعَرت إيران إلى 
حدٍّ كبيٍر أّنها ُمَهدََّدة من ِقَبل الواليات المّتحدة، إاّل أّن طبيعة التهديد 
وخطورته ُيشّكالن موضوع نقاٍش حادٍّ داخل مراكز القّوة وفيما بينها. 

غالبًا ما تكون المفاوضات مع الواليات المّتحدة مثيرًة للجدل وتَُتْرَجم إلى 
كثيٍر من االقتتال الداخلّي. 

عمومًا، ينظر المتطّرفون والمحافظون إلى الواليات المّتحدة 
بمزيٍد من السلبّية وعلى أّنها مصدٌر النعدام األمن وانعدام االستقرار 
في المنطقة. إّنهم أيضًا ال يعتبرون المفاوضات مع الواليات المّتحدة 
طريقًة ُمجديًة للتخفيف من التوّترات ولتسوية النزاعات. فبالنسبة إلى 
هذه المجموعة، ال يمكن الوثوق بالواليات المّتحدة. إّنها تسعى إلى 

إثارة ثورٍة في إيران بغّض النظر عّمن يتوّلى الُحْكم؛ وقد اختار بعض 
اإلدارات القيام بذلك بأسلوٍب أكثر علنيةًّ من أخرى. إّن األمر المهّم هو 
أّن هذه المجموعة هي أكثر مياًل إلى توصيف الحكومة األمريكّية على 
أّنها كتلٌة ُمَوَحدٌَّة والتخفيف من أهمّية االختالفات بين اإلدارات. نتيجًة 
لذلك، قد تعتبر اإلدارات األمريكّية سياساتها بشأن إيران مختلفة بشكٍل 
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المفاوضات غير قابلة للتفاوض: يؤّكد المتّطرفون 
والمحافظون على عدم إمكانية الوثوق بالواليات المّتحدة. 

إّنهم ال يعتبرون المفاوضات طريقًة مفيدًة لتخفيف التوّترات 
وتسوية النزاعات. 

“النْهب من خالل المفاوضات: ُنِهَبت أجزاء من إيران على 
مدار التاريخ، على الرغم من أّن ذلك لم يحصل من خالل 

ّنما عن طريق اتفاقيات أبرمها رجال دولة إيرانيون  الحرب، واإ
يميلون إلى المفاوضات/وتبقى العبرة للذين قالوا إّنه تّم إبعاد 

شبح الحرب عن إيران.” 
،)Twitter( حساب متطرِّف على تويتر—
16 يناير/كانون الثاني 2018

فين في إيران  أساسيٍّ عن سياسات اإلدارات التي َسَبَقْتها، ولكّن الُمَتَطرِّ
ال يدركون دائمًا هذه التحّوالت. 

لقد َجسَّد خامنئي )Khamenei( هذه المجموعة منذ أن أصبح 
ُمرِشدًا أعلى.46 على الرغم من ذلك، َسَمح في بعض المقامات بإجراء 

مفاوضات مع الواليات المّتحدة، وذلك بالشكل األبرز في سياق 
ْن َذكَّر المفاوضين تكرارًا بأّن مهّمتهم كانت  المحادثات النووية، حّتى واإ

تقتصر على الملّف النووي وأنهم لم يكونوا مخّولين لمناقشة مسائل 
متعّلقة باألمن اإلقليمي.47 باإلضافة إلى المحادثات النووية التي 

َجَرت بين عامْي 2012 و2015 واآلنفة الذكر، من المرّجح أن يكون 
خامنئي قد أّيد أيضًا الُمشاَرَكة األمريكية-اإليرانّية عام 2001 حول 

48.)Bonn process( مستقبل أفغانستان في سياق عملية بون
ويجادل آخرون داخل دوائر عملّية اّتخاذ القرارات اإليرانّية بأّنه 

يتوّجب عليهم إشراك الواليات المّتحدة وأّن تلك الديبلوماسّية قد تساعد 
في تسوية بعض القضايا العالقة. تشمل هذه المجموعة الكثيرين من 
 49.)Rouhani( الفريق المعني بالسياسات الخارجّية التابع لروحاني

ُيمكن تقسيم أولئك الذي يؤّيدون المفاوضات مع الواليات المّتحدة إلى 
معسكرْين: أولئك الذين يعتبرون الُمشاَرَكة نهايًة بحّد ذاتها وأولئك الذين 

 Former( ع الرئيس السابق محّمد خاتمي يعتبرونها وسيلة. لقد َشجَّ
President Mohammad Khatami(، وهو إصالحّي، “الحوار بين 
الحضارات” )“Dialogue Among Civilizations”( باعتباره وسيلًة 

لتحقيق انفتاح إيران وإلشراك الغرب. 
أّما َخَلف خاتمي المتطّرف، وهو محمود أحمدي نجاد 

)Mahmoud Ahmadinejad(، فقد أغلق لدى توّليه الُحكم، المركز 
الُمَخصَّص للدْفع بهذا الهدف ُقُدمًا.50 وأدَّت والية أحمدي نجاد إلى 

ُعزلٍة دولّيٍة كبرى، لكّنها انتهت في نهاية المطاف مع ُمشاَرَكة واشنطن 
وطهران في المحادثات حول البرنامج النووي اإليراني، والتي جرى 

بعٌض منها في السّر والبعض اآلخر بشكٍل أكثر علنّيًة. مع ذلك، وعلى 
الرغم من مشاَرَكة الطرفْين في المفاوضات، لم يكن الطرف اإليراني 
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ُمَتَقّدمًا إلى هذا الحّد إلى حين انتخاب روحاني.51 وخالل المحادثات 
 Iran’s( النووية، في حين كان وزير الخارجّية اإليراني جواد ظريف

Foreign Minister Javad Zarif( يعقد اجتماعاٍت ثنائية األطراف 
 Secretary( مع نظيره األمريكي، وزير الخارجّية آنذاك جون كيري
of State John Kerry(، كان ذاّموه في الوطن يستنكرون ضْعَفه 

ويّتخذون خطوات لتقويض المفاوضين وإلظهار قّوتهم الخاّصة.52
إّن مسألة ما إذا كانت الواليات المّتحدة ُتشكِّل تهديدًا حقيقيًا إليران 
هي مجال اختالف آخر بين مراكز القّوة المختلفة. فمن جهة، اّتخذ علنًا 

خامنئي وقّوات إيران المسّلحة الموقف بأّن الواليات المّتحدة ال تسعى 
ّنما تنخرط بداًل من ذلك في  وراء صراٍع عسكريٍّ نشٍط مع إيران واإ

عملّياٍت نفسّيٍة وفي حرٍب اقتصادّيٍة ضّد البلد.53 على الرغم من ذلك، 
يبدو أّنهم قّيموا على انفراد أّن البلد كان في وضٍع خطيٍر في مقاماٍت 

 President( متعّددة، كما بْعد خطاب الرئيس جورج دبليو بوش
 ”Axis of( ”عام 2002 بعنوان “محور الشّر )George W. Bush 

“Evil( والغزو األمريكي للعراق الذي تاله وخالل ربيع عام 2019، مع 
 .)Trump( ازدياد التوّترات بين واشنطن وطهران في ظّل ُحكم ترامب
يعتقد المحافظون أّن الواليات المّتحدة مصّرٌة على وجوب استبدال 

الجمهورية اإلسالمّية بشكل حكومٍة آخر. إّنهم يوّصفون المقاربات 
األمريكية جميعها إليران بقدٍر كبيٍر من التشكيك، بما في ذلك الجهود 

الديبلوماسّية، والتهديدات العسكرّية، والضغط السياسّي والعقوبات 
االقتصادّية األمريكية. بالنسبة إليهم، إّن نهاية لعبة واشنطن هي تغيير 
النظام في إيران. وينظر المعتدلون واإلصالحيون رّبما إلى السياسات 
األمريكّية على أّنها أقّل اتساقًا من إدارٍة إلى أخرى، ويشعرون بالقلق 
لدى َتَصّوِرهم أّن السياسات األمريكية إزاء إيران تصبح أكثر عدائّية، 

كما كانت الحالة عليه في مايو/أيار 2019، عندما َحذََّر عدٌد من 
َب  وسائل األخبار الموالية لإلصالح والموالية للمعتدلين من أّنه َتَوجَّ

على البلد االختيار بين الحوار مع الواليات المّتحدة أو الحرب معها. 
لقد َشكََّلْت أصاًل وجهات النظر المختلفة هذه كثيرًا من النقاش 

حول المحادثات النووّية التي َجَرت بين عامْي 2012 و2015، 
باإلضافة إلى الخطاب الالحق حول ما إذا كان يتوجب على طهران 

أن تبقى ضمن خّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة )JCPOA( بعد 
انسحاب واشنطن منها عام 2018. فعلى سبيل المثال، َنَشَرت مجّلة 
)Seda( الموالية لإلصالح موضوع غالٍف يجادل أّن البلد قد  صدا 

وصل إلى منعطٍف حيث كان عليه االختيار بين الحرب والِسْلم. وقد 
َعلََّقت السلطات اإليرانّية إصدار المجّلة بعد نْشر هذا الموضوع. تُقدِّم 
هذه الحلقة مثاًل حول حدود النقاش العام المقبول في إيران.54 يبدو أن 
قد تجاَوَزت خّطًا عندما َصوََّرت أّن البلد هو أمام خيارْين  مجّلة صدا 
اثنين فقط في ضوء التصعيد مع الواليات المّتحدة، ُمناِقَضًة بالتالي 

مسؤولي النظام الرئيسيين والقادة العسكريين )بمن فيهم خامنئي وقادة 
جهاز حرس الثورة اإليرانّية ]IRGC[( الذين أّكدوا أّن إيران لن ُتضطّر 
َرة  ّنما ستتمّكن من مقاومة التهديدات الُمَتَصوَّ إلى القتال أو التفاوض واإ

واالستفزازات األمريكّية. 
لقد كانت خّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة إحدى القضايا األكثر 

إثارًة للجدل الحاّد في السياسات الخارجية اإليرانّية منذ الثورة.55 
ونشأ هذا االختالف جزئيًا عن انعدام ثقة الواليات المّتحدة األساسّي 

ببعض الجهات، كما أيضًا ُمعاَرَضة قيام إيران بتقديم أي تنازالت 
بشأن برنامجها النووي.56 واّتخذ خامنئي الموقف بأّنه ال يمكن الوثوق 
بالواليات المّتحدة ولكّنه َقِبل ُضمنياًّ أيضًا ببعض التنازالت، باعتبار 

أّنه ال يمكن َتَجنُّبه أو أّنه مقبول، أقّله ضمن المعاِلم التي حّددها 
للمحادثات.57 وَدَفع روحاني وفريقه بقيادة ظريف باّتجاه اّتفاٍق جادلوا 

أّنه قد يوّفر المفتاح إلعادة الدمج الدولّي واالنتعاش االقتصادّي. 
بالنسبة إلى خصومهم، وهم مجموعة من المتطّرفين الذين تجاوزوا كتل 
النظام التقليدّية، كانت المفاوضات مع الواليات المّتحدة عمومًا، وخّطة 
العمل الشاملة الُمشَتَرَكة خصوصًا، مؤشرات ضْعف.58 ويتناقض هذا 
االنقسام في آراء النظام مع الغزو األمريكي ألفغانستان عام 2001، 
الذي تراَصَفت فيه األغراض األمريكية واإليرانّية بوضوح حيث سعى 
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)Seda( )إلى اليسار( مؤّقتًا بْعد نْشرها موضوع الغالف هذا في شهر  التغطية السيئة مقابل تقديم التغطية: تّم إغالق مجّلة صدا 
مايو/أيار 2019، والذي جاَدل أّنه يتوّجب على إيران االختيار بين الحرب والِسْلم. وتتمّتع مجّلة سازندكي )Sazandegi( )إلى 

اليمين، من أغسطس/آب 2018( بدْعم القيادة اإليرانّية: “لن تحصل أي حرب ونحن لن نفاوض.” 
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الخصمان إلى اإلطاحة بحركة طاِلبان )Taliban( وتشكيل حكومٍة 
أفغانّيٍة قادرٍة على تحقيق االستقرار في البلد.59 وبشكٍل عام، قد يوافق 

حّتى أولئك اإليرانيون الذين لم يوافقوا على فرضية الُمشاَرَكة األمريكية-
اإليرانّية على أّن هذه الحادثة بالتحديد كانت مختلفة. 

ومنذ أن توّلى ترامب الُحكم في يناير/كانون الثاني 2017، َتَطوَّر 
النقاش اإليراني حول العالقات مع الواليات المّتحدة. على الرغم من أّن 
النظام ال يزال ُمنَقِسمًا على نطاٍق واسٍع بين أولئك الذين يجادلون من 

أجل الُمشاَرَكة )ويدور نقاٌش حادٌّ حول مستوى هذه الُمشاَرَكة( وأولئك 
الذين ُيعاِرضون أي مقاربة مماثلة، ازداد اهتمام بعض المتطّرفين 

بالمفاوضات وَبدَّل بعض الُمْعَتِدلين مواقفهم، ُمجادلين من أجل مزيٍد 
من المقاومة. فعلى سبيل المثال، وبْعد عاٍم من الضغط من جانب 
المتطّرفين، أْصَدَرت حكومة روحاني بمناسبة ذكرى )8 مايو/أيار 

2019( قرار ترامب باالنسحاب من خّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة 
إعالنًا مفاده أّن إيران كانت ستّتخذ خطوات تدريجّيًة لتكثيف بعض 

النشاطات النووية التي تُقّيدها خّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة.60 بالمثل، 
َذَكر روحاني، ُمعَتِمدًا لغًة تعكس مالحظات خامنئي الصادرة في وقٍت 

سابٍق من ذلك العام، أّن الطريقة الوحيدة الُمتاحة أمام البلد للمضي 
ُقُدمًا كانت “مقاومة” الضغط األمريكي، على الرغم من أّنه َتَرَك بعض 

المجال للمفاوضات على عكس موقف خامنئي.61
ال يعني هذا التحّول أّنه ال يمكن إجراء مفاوضات بين الواليات 
يران وأّنها لن تجري. فحّتى عندما كان يبدو أّن التوترات  المّتحدة واإ

 )Strait of Hormuz( تخُرج عن نطاق السيطرة في مضيق هرمز
في أواخر ربيع 2019 وأوائل صيف العام نفسه، بدا أّن اإليرانيين 

كانوا يقومون ببعض المبادرات تجاه الواليات المّتحدة.62 على الرغم 
من ذلك، بدا النظام على نطاٍق واسٍع موافقًا على أّن الرّد المالئم على 

الواليات المّتحدة قد يستتبعه ارتفاع تكاليف حملة الضغوط القصوى 
المترّتبة على الواليات المّتحدة؛ ُمرِغمًا الحلفاء والشركاء األمريكيين 

وباقي المجتمع الدولّي على إقناع اإلدارة بالحّد من الضغط؛ وُمستِعّدًا 
لمفاوضاٍت محتملٍة من خالل بناء الدعامات وتجميع أوراق المساومة 

التي قد َيْطَرحها على الطاولة لَتَجنُّب تقديم تنازالٍت كبيرة. داخليًا، َرِغَب 
النظام أيضًا بإظهار القّوة في وجه الضغط األمريكي. 

لقد أْمَلت اعتباراٌت رئيسّيٌة متعّددٌة رّد حكومة روحاني على 
انسحاب الواليات المّتحدة من خّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة ومواصلة 

حملة الضغوط القصوى. أّواًل، وبعد خسارة رأس ماٍل سياسيٍّ كبيٍر 
بعد انسحاب الواليات المّتحدة من االتفاق، ما أّدى بدوره إلى تجديد 

اختباٌر للغرب: ينتقد ظريف )Zarif( شركاء إيران 
 )JCPOA( األوروبيين في خّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة

بْعد عاٍم على انسحاب الواليات المّتحدة منها. وكان قد 
أّيد االتفاق باعتباره مفتاحًا إلعادة الدْمج الدولّي واالنتعاش 

االقتصادّي. 

)Javad Zarif( الحساب الرسمي لجواد ظريف
JZarif@

بْعد عاٍم على إلغاء الواليات المّتحدة غير القانونّي لخّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة 
)JCPOA(، تعجز أوروبا عن حْشد اإلرادة السياسّية لتحّدي #اإلرهاب االقتصادي 

)Economic TERRORISM#( األمريكي. وال حّتى من خالل تأسيس قناٍة مصرفّيٍة 
واحدٍة للمساعدات اإلنسانّية. 

وتنشغل مجموعة الدول األوروبية الثالث )E3( بداًل من ذلك باسترضاء 
realDonaldTrump@ من خالل الضغط على األمم المّتحدة )UN( بشأن قدراتنا 

الدفاعّية

)Android( ألجهزة أندرويد )Twitter( الساعة 11:14 ق.ب. 3 أبريل/نيسان 2019. تطبيق تويتر

بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا تسعى إلصدار األمم 
المّتحدة )UN( تقريرًا كاماًل بشأن نشاط إيران 

الصاروخي

)The New York Times( ذا نيويورك تايمز
إيران تقول إّن عقوبات ترامب )Trump( قد 

أحَبَطت جهود اإلغاثة من الفيضانات

2 أبريل/نيسان 2019
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العقوبات بداًل من االنتعاش االقتصادّي الموعود، اضُطّر روحاني 
وفريقه إلى إظهار القّوة في مقاربتهم للواليات المّتحدة لتفادي النظر 

إليهم على أّنهم ضعفاء أو ساذجين. نتيجًة لذلك، ازداد استنكار روحاني 
للنوايا والسياسات األمريكية شّدة، واّتهم ظريف تكرارًا الواليات المّتحدة 
باالنخراط في “اإلرهاب االقتصادّي”.63 ثانيًا، وفي الوقت عينه، أَمل 

روحاني وفريقه الحفاظ على خّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة، وهو هدف 
تشاركوه على ما يبدو مع النظام على نطاٍق أوسع. نتيجًة لذلك، كانت 

الخطوات اإليرانية الُمَصمََّمة للضغط على أوروبا من أجل التصّرف 
ولزيادة تكاليف حملة الضغوط القصوى الُمَتَرّتبة على الواليات المّتحدة 

ُمْحَتَسَبة، وتدريجّية، وانعكاسّيًة إلى حدٍّ كبير. لقد تّم تصميم هذه 
االستراتيجّية إلرغام األوروبيين على توفير تخفيٍف للعقوبات المفروضة 
على إيران وإلرغام المجتمع الدولّي على تحفيز الواليات المّتحدة للحّد 

من الضغط لَتَجنُّب انهيار االتفاق.64
وقد تّم اّتخاذ القرار بإدخال هذه الخطوات ُمخاَلَفًة لالتفاق من 

ِقَبل النظام على نطاٍق واسع، وتّم تبسيطها من خالل المجلس األعلى 
لألمن القومّي )SNSC(. إّنها كانت ُمَصمََّمًة إلطالة أمد خّطة العمل 

الشاملة الُمشَتَرَكة لغاية عام 2020 على أمل أن تعود إدارٌة ديموقراطّيٌة 
إلى االتفاق أو على أمل اكتساب الوقت )وبالتالي االستفادة( إلجراء 
أي محادثاٍت مستقبلّيٍة مع الواليات المّتحدة )في حال إعادة انتخاب 

ترامب(.65 بحسب ما َعّبَر عنه روحاني، “فور عودتهم إلى خّطة العمل 
الشاملة الُمشَتَرَكة، سنعود نحن إليها أيضًا”.66

رؤى حول األمن القومّي 

يّتفق القادة اإليرانيون على نطاٍق واسٍع على السّرد التاريخي بخصوص 
دور إيران في المنطقة. إّنهم يرون أّن تاريخ إيران، وموقعها الجغرافي 
االستراتيجي، ومواردها، ورأسمالها البشرّي يجعل منها قّوًة مهّمًة في 
المنطقة، والتي يتوّجب عليها ممارسة دوٍر مهمٍّ في تشكيل الشرق 

األوسط وجنوب آسيا.67 إّنهم أيضًا يّتفقون على أّن إيران تقع في منطقٍة 
منعدمة االستقرار، ما يجعل البلد ضعيفًا بشكٍل أساسّي.68 لطالما 

لت المملكة المّتحدة،  حدََّدت القوى األجنبّية النتائج في بلدها. وقد َتَدخَّ
وروسيا، والواليات المّتحدة جميعها، من بين دوٍل أخرى كثيرة، في 

الشؤون اإليرانّية، وبحسب ما يراه اإليرانيون، ما لْم يكن البلد قادرًا على 
الوقوف على قدمْيه والحفاظ على موقعه القوّي في ظّل التحدّيات في 
المنطقة، سيكون ضعيفًا في وجه هذا الَتَدخُّل من جديد.69 باإلضافة 

إلى ذلك، ُتَشكِّل تجربة إيران في حرب إيران-العراق )1988-1980(، 
والتي اضطَُّرت فيها للدفاع عن سالمة أراضيها ووحدتها الوطنّية، 
تصّورات البلد حول نفسه وحول العاَلم اليوم.70 نتيجًة لذلك، يعتقد 

المخططون العسكرّيون وصانعو القرارات اإليرانيون على نطاٍق واسٍع أّن 
اّل سيكون بقاء بلدهم  توازن القوى اإلقليمي يجب أن يكون لصالحهم، واإ

بحّد ذاته وسالمة أراضيه معّرضْين للخطر. 
على الرغم من ذلك، ُتَشكِّل القيود الداخلّية، بما فيها اقتصاد البلد 

والتحّديات الكامنة في الصراعات اإلقليمية في أفغانستان، والعراق، 
وسوريا، واليمن، مصادر توّتر في صفوف نخبة البلد. ُيَقسِّم طوماس 
جونو )Thomas Juneau( هذه القيود إلى مجموعتْين هما: القيود 
الهيكلّية وتلك التي تنشأ عن “حلقة االحتواء” التي تأسََّست رّدًا على 
تدابير النظام منذ الثورة.71 تضّم الفئة األولى التحدّيات الُمضمََّنة في 
البيئة اإلقليمّية، وتشمل األخرى العقوبات االقتصادّية.72 من منظور 

طهران، يتوّجب عليها تجاُوز مجموعتْي التحدّيات على حدٍّ سواء لحماية 
مصالحها؛ وعلى الرغم من ذلك، ثّمة اختالفات كبيرة في الرأي حول 
كيفّية القيام بذلك. لقد أّدت تّدخالت إيران األخيرة إلى نقاشات مهّمة 

في صفوف النظام حول دور القّوة اإليرانّية في تشكيل المشهد اإلقليمي 
نتاجّيتها.73  ومرغوبّية سياسات طهران في مناطق الصراع تلك واإ

ويّتفق النظام بالغالب على مالِمح سياسات البلد في أفغانستان 
والعراق. بالنسبة إلى اإليرانيين، ُيشكِّل هذان البلدان التحديْين األكثر 
أهمّيًة بالنسبة إلى أمنهم القومّي، باعتبار أّنهما يتشاركان مع إيران 
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في السابق واآلن: تغريدٌة تقارن صورتين من 1945 واليوم 
لتوضيح تقرير إيران لمصيرها ونفوذها اإلقليمي . 

“إيران القوّية: لقد انَتهى الوقت الذي نّظموا فيه 
مؤتمرًا في طهران حول مصيرنا بدون معرفة إيران؛ 

اليوم، يتم تحديد مستقبل إدلب في طهران بوجود 
إيران.” 

،)Twitter( حساب متطرِّف على تويتر—
 7 سبتمبر/أيلول 2018

Fetan.ir      متابعة

حدودًا قابلة لالختراق ولديهما شعوٌب ُمتقاَسَمة معها. يؤّثر الصراع 
أو الوجود والنفوذ األجنبّيان في أفغانستان والعراق مباشرًة على إيران، 
تمامًا كما تفعل المجموعات اإلرهابّية المعادية )مثل الدولة اإلسالمية 

]Islamic State[ وفرعها األفغاني، الدولة اإلسالمّية في خراسان 
]Islamic State in Khorasan](.74 ثّمة أيضًا مجموعٌة كبيرٌة من 
الالجئين والمهاجرين األفغان في إيران، وُيعتبر خطر تدّفقاٍت إضافّيٍة 
من المهاجرين والالجئين بسبب اشتداد الصراع في أفغانستان عاِماًل 

مهّمًا في تحديد الموقف اإليراني.75
عمومًا، ُتَصنِّف إيران أفغانستان والعراق على أّنهما أساسّيان 

ألمنها القومي الخاّص. وُيعتبر لبنان وسوريا أيضًا مكّونْين مهّمْين من 
استراتيجية إيران لألمن القومي، ولكنهما أساسّيان لبقاء النظام واستقراره، 

وليس لألمن القومي اإليراني الجوهرّي. وعلى الرغم من أّن أّيًا من 
هذين البلدين ال يتشارك الحدود مع إيران، فكالهما موطٌن لحلفاء 

إيراينيين رئيسيين. وفي ظّل ُحْكم عائلة األسد )Assad(، كانت سوريا 
الدولة الحليفة الموثوقة الوحيدة للجمهورية اإلسالمّية منذ تأسيسها.76 
وكانت دمشق أيضًا ممّرًا رئيسّيًا إلى لبنان، حيث مركز وكيل إيران 

 .)Hezbollah( الرئيسّي وحليفه غير الحكومّي األول، وهو حزب اهلل
بالتالي، على الرغم من أّن انعدام االستقرار في هذين البلدين ال يشّكل 
تحدّيًا مباشرًا إليران، ُتْعَتَبر الدولتان مهّمتين للمصالح اإليرانّية واستقرار 

النظام. أما اليمن فليس مهّمًا لألمن القومي اإليراني وال الستقرار 
النظام. بداًل من ذلك، إّنه مجّرد أصٍل يتيح إليران أن تواجه بانتهازية 

منافسها اإلقليمي الرئيسي، وهو المملكة العربية السعودية. 
وَتْظَهر داخل مراكز القّوة المختلفة مجاالت اختالٍف مهّمٌة بشأن 
االنخراط اإلقليمي. مثاًل، في الوقت الذي لطالما اعَتَبَرت فيه الحكومة 

اإليرانّية بعض نواحي سياسات النظام في العراق على أّنها تقّوض 
أغراضها الطويلة المدى، َدَفع بها ُقُدمًا جهاز حرس الثورة اإليرانية 

)IRGC(، وهو صانع القرارات األّولي بشأن المحفظة العراقّية.77 َبَلَغت 
هذه التوّترات ذروًة عام 2014 مع نشوء الدولة اإلسالمية في العراق 
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)Islamic State in Iraq(؛ فأصبح واضحًا بالنسبة إلى النظام أّن 
دْعمه لسياسات بغداد الطائفّية قد ساَعَد المجموعة، التي اعَتَبَرْتها إيران 
تهديدًا خطيرًا ألمنها الخاّص. وبالمثل، على الرغم من أّن الديبلوماسيين 

اإليرانيين بشكٍل خاصٍّ فهموا أّن إرشاداتهم قد ساَعَدت في تشكيل 
شعوٍر بالعزلة وعدم التمكين لدى العراقيين الُسّنة وأّدت إلى نشوء مزيٍد 
من الشكوك حول إيران في العراق، َفضَّل جهاز حرس الثورة اإليرانية 

التلويح بالقدرة في البلد واسَتْبَعَد بالغالب هذه المخاوف.78
تتسّبب عالقة إيران بجيرانها العرب في الخليج الفارسّي بانقسام 

الُنخبة السياسّية بالمثل. ينظر صانعو القرارات اإليرانيون إلى المملكة 
العربية السعودّية على أّنها مصدٌر النعدام االستقرار في المنطقة، 

ولها أيديولوجّيٌة تتبناها المجموعات الجهادّية وثروٌة ساعَدت في تمويل 
المجموعات اإلرهابية.79 مع ذلك، تتّم مناقشة المقاربة الفضلى إزاء 

المملكة العربية السعودّية بشّدة في صفوف النظام اإليراني. فقد جاَدل 
البعض، بَمن فيهم روحاني وأعضاء حكومته، من أجل التفاوض مع 

السعوديين لتسوية النزاعات.80 وَرَفض جهاز حرس الثورة اإليرانّية 
ومراكز قّوة أخرى إلى حدٍّ كبيٍر هذا الموقف، ُمجاِداًل أّن طهران هي 

في مْوِقع قّوة، ويجب بالتالي عدم السعي وراء إشراك الرياض؛ وغالبًا 
ما يدعو قادة جهاز حرس الثورة اإليرانّية إلى ردٍّ أكثر قّوًة على ما 
يتصّورونه إرهابًا مدعومًا من المملكة العربية السعودّية في بلدهم 

وفي المنطقة.81 رّدًا على ذلك، َبدَّل روحاني مقاربته للمملكة العربية 
السعودّية للتكيُّف مع الضغط من جانب المتطّرفين.82 

على الرغم من أّن دور إيران في سوريا هو أحد أهّم مصادر 
التوتر داخل النظام، إّنه أيضًا الحالة الوحيدة التي َنَشَرت فيها طهران 
جنودًا منذ حرب إيران-العراق )على الرغم من أّن عدد القّوات البرّية 

التي تّم نْشرها على األرض )“وْضع األحذية على األرض”( يبقى 
صغيرًا بالمقارنة مع عدد القّوات األمريكية(.83 لقد َكرََّست إيران أرواحًا 

وثروًة لدْعم نظام بّشار األسد )Bashar al-Assad( في دمشق، وهي 
تتوّقع نتيجًة لذلك الجلوس إلى طاولة أي تسوية مستقبلّية في سوريا.84 

صانع الملوك اإلقليمي: لقد الَتَزَمت إيران بدْعم األسد 
)Assad(، على الرغم من أّن دْعمها للديكتاتور قد أّدى 

إلى َتَوتُّر داخل النظام. وقد َكرََّست إيران أرواحًا وثروًة 
لسوريا، وهي تتوّقع الجلوس إلى الطاولة نتيجًة لذلك. 

 )Assad( قّوة إيران. لقد قال الجميع إّنه يتوّجب على األسد“
الرحيل، ولكّن الجمهورية اإلسالمّية قالت إّنه يتوّجب على 
األسد البقاء ]...[، حّتى يعرف العاَلم أّن الوقت الذي كان 

فيه الغرب يحكم منفردًا الشرق األوسط قد انتهى. واآلن، إّنها 
إيران َمن ُتحّدد مستقبل الشرق األوسط ودوله المقموعة في 

ظّل المقاومة.” 
،)Twitter( حساب متطرِّف على تويتر—
 26 فبراير/شباط 2018
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إال أّن االنخراط اإليراني في العملّية قد ال يكون مقبواًل بالنسبة إلى 
الواليات المّتحدة بسبب عدٍد من العواِمل، بما فيها الدور الشنيع لطهران 
في دْعم األسد ومساندته حّتى وهو كان يقترف المجازر بحّق المدنيين 

وَيْسَتْخِدم األسلحة الكيميائّية، وبسبب التهديد الذي ُيشّكله الوجود 
اإليراني في سوريا على إسرائيل، وهي شريٍك أمريكّي وثيق. 

وَيْكُمن أمٌر أسهل منااًل في انخراط إيران اإلقليمي بَدْعمها للحوثيين 
)Houthis( في اليمن. فعلى الرغم من اإلفادة على نطاٍق واسٍع في 

الواليات المّتحدة بدْعم إيران للحوثيين، ال يزال النقاش دائرًا حول مدى 
هذا الدْعم. ووفقًا لمعظم التقارير، كان انخراط النظام في الصراع 

محدودًا نسبيًا، حّتى ولو ازداد منذ بدء انخراط االئتالف بقيادة المملكة 
العربية السعودّية في اليمن.85 لطالما َتَردََّدت طهران في اإلعالن عن 

روابطها بالحوثيين وحّتى أّنها أْنَكَرتها، ولكّنها أقرَّت اآلن بتوفير بعض 
الدْعم للمجموعة وَنَشَرت صورًة للخامنئّي وهو يلتقي جهاٍت ناشطًة من 
الحوثيين وُيَرحِّب بهم.86 نتيجًة لذلك، يدور في إيران نقاٌش عاٌم محدوٌد 
حول دْعم البلد للحوثيين؛ فال يرى اإليرانيون اليمن على أّنه ذو صلة 

ْن  ّن سيطرة النظام المحدودة على الحوثيين، واإ مباشرة بأمنهم الخاص، واإ
متنامية، قد َجَعَلت منهم في بعض األحيان عبئًا أكثر منه أصاًل لصورة 

طهران. 
لقد َوَضع خامنئي )Khamenei( إطار عمل النقاش حول وجود 
إيران في اليمن والروابط بالحوثيين من خالل اإلشارة إلى أّن بلده كان 
يوّفر فحسب المساعدات اإلنسانّية لليمن في ضوء الحرب الّدائرة هناك 

بقيادة المملكة العربية السعودية.87 واستاء النظام لدى اإلقرار بالدور 
اإليراني في اليمن عام 2017 لدرجة أّنه اّتخذ خطوًة نادرًة َقَضت 

بتوجيه َغَضبه إلى وسيلٍة إعالمّيٍة ُمحاِفَظة من خالل إغالق صحيفة 
َفة التي تديرها الدولة )والتي ُيعَتَبر رئيس  كيهان )Kayhan( الُمَتَطرِّ
 [Hossein Shariatmadari[ تحريرها وهو حسين شريعتمداري

ُمَتَطّرفًا مشهورًا عيََّنه خامنئي( مؤقتًّا بعد أن َنَشَرت الصحيفة موضوع 
غالٍف تمَدح فيه الهجوم الصاروخي الحوثي ضّد المملكة العربية 

السعودّية.88 على الرغم من ذلك، وفي حين َنَجح الحوثيون في الَتَسبُّب 
بَتَعثُّر المملكة العربية السعودية وحلفائها، ازدادت طهران صراحًة 

بشأن دْعمها الذي َعِمَلت على زيادته بحسب ما ُأفيد به.89 وُيفيد أيضًا 
اإلعالن عن الروابط اإليرانّية بالحوثيين لتهدئة االستياء في البلد، ألّنه 

يتيح للنظام السيطرة على السْرد حول دْعم إيران للمجموعة، والذي 
يعارضه إيرانيون متعّددون باعتباره ُمْكلفًا ومن جانب واحد. 

ه الدولّي واالقتصاد  التوجُّ

لقد كانت عالقات إيران بالقوى الرئيسّية مصدرًا للتوترات في صفوف 
ُنَخب البلد على مدار قرون.90 فَقْبل عقوٍد من الثورة، أّيد بعض 

اإليرانيين روابط أوثق مع روسيا، في حين َتَطلَّع آخرون إلى فرنسا، 
أو ألمانيا، أو المملكة المّتحدة أو الواليات المّتحدة.91 ومع ذلك، اعتقد 
آخرون أّنه يتوّجب على البلد أن يسعى ليصبح أكثر اكتفاًء ذاتيًا وأن 

يحّد من اعتماده على األجانب جميعهم. سرعان ما اْعَتَمَدت الجمهورية 
اإلسالمية )Islamic Republic( لدى تأسيسها شعار “ال الشرق 

وال الغرب” )“neither East nor West”(. ومن الناحية العملّية، 
َعَكَست السياسات الخارجية اإليرانية هذا الشعار، حّتى عندما َدَفعت 

الفصائل المختلفة بالبلد باّتجاٍه أو بآخر. 
ثّمة في إيران اليوم ُمعسكرات متعّددة. يتداَخل بعض هذه 

المعسكرات على نطاٍق واسٍع مع كتٍل معّينة، في حين أن أخرى ُمحدََّدة 
بطريقٍة أقّل وضوحًا. فعلى سبيل المثال، وبحسب ما تّمت مناقشته 

سابقًا، يجادل المعتدلون واإلصالحيون بأّنه يتوّجب على بلدهم تجاُوز 
ّنما  العزلة الدولّية وتحسين عالقاته مع الغرب، وال سّيما مع أوروبا، واإ

بدرجٍة أقّل، مع الواليات المّتحدة. ومن الجانب اآلخر، يميل الُمَتَطّرفون 
إلى تأييد المزيد من االعتماد على الذات، وَيْدَفع متعددون باّتجاه 

هًا نحو الداخل، وهو مفهوٌم تّم إضفاء الطابع الرسمّي  اقتصاٍد أكثر توجُّ
عليه وتضمينه في سياسات البلد االقتصادّية تحت شعار “اقتصاد 
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يحاء: غالف مجّلٍة ُيْظِهر بوتين )Putin( وهو  غمزٌة واإ
ح أيضًا  ّنما ُيَوضِّ يغمز ويشير إلى عالقة إيران بروسيا، واإ

انعدام الثقة. لقد َسَعت إيران في بعض األحيان وراء روابط 
أفضل مع الغرب، ولكّن الصراع حول خّطة العمل الشاملة 

ل إلى روسيا  الُمشَتَرَكة )JCPOA( أرَغَمها على التحوُّ
والصين لبناء شراكة. 

“حليٌف ومنافٌس على حّد سواء” 
)Sazandegi( غالف مجّلة سازندكي—
سبتمبر/أيلول 2018

المقاومة” )“resistance economy”(، الذي يهدف إلى بناء اقتصاٍد 
مرٍن يستطيع مقاَوَمة تأثير العقوبات.92  

وُيجادل عدٌد من الشخصّيات داِخل النظام، وهم مجموعٌة تتجاوز 
الكتل التقليدّية، أّنه يتوّجب على البلد الَتَطلُّع نحو الشرق. فعلى مدار 
القرن الواحد والعشرين، سعى خامنئي )Khamenei( إلى بناء روابط 

فضلى مع الغرب، وَعَزل أحمدي نجاد )Ahmadinejad( بالغالب البلد 
ّنما َتَطلَّع أيضًا إلى الشرق، وَهَدف روحاني )Rouhani( الُمعَتدل  واإ

إلى التوفيق بين المقاربتْين.93 تعُكس وجهات نظر هؤالء القادة إلى حدٍّ 
كبيٍر وجهات نظر الفصائل التي يمّثلونها، حيث يتطّلع اإلصالحيون 

إلى إصالح العالقات مع الغرب، ويرفض الُمَتطرِّفون الغرب ويرّكزون 
Non-( بداًل من ذلك على تأسيس عالقات مع حركة عدم االنحياز

Aligned Movement(، ويأمل الُمْعَتِدلون بتحقيق التوازن الصحيح. 
لقد أِمل روحاني بإعادة تطوير عالقات إيران مع الغرب ولكن اضطُّر 

إلى التحّول باتجاه روسيا والصين بْعد الفشل الغربي الُمَتَصّور في تنفيذ 
94.)JCPOA( خّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة

تُِقّر أغلبّية مراكز القّوة بوجوب تطوير اقتصاد إيران، وهذا أمٌر 
ال يمكن تحقيقه بدون أي روابط مع العاَلم الخارجّي. لهذا السبب َبَرز 

شبه توافق بشأن عودة إيران إلى طاولة المفاوضات عند ذروة العقوبات 
الدولّية المفروضة على البلد وأّدى إلى عودتها إلى طاولة المفاوضات 

عام 2012. على الرغم من ذلك، تبقى درجة وجوب القيام بذلك 
بمساعَدٍة خارجّية، بداًل من االعتماد على القدرة والمواِرد الداخلّية، 

نقطة خالف داخل النظام. لطالما دعا الُمَتَطّرفون إلى اقتصاٍد أكثر 
هًا نحو الداخل، في حين يعتقد الُمْعَتدلون  اعتمادًا على الذات وأكثر توجُّ
واإلصالحيون أّن إعادة الدْمج في االقتصاد العالمي هي المفتاح لحّل 

مشاكل البلد االقتصادّية. 
وبْعد خّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة )JCPOA(، أصبح من 

الواضح بشكٍل متزايٍد بالنسبة إلى الشخصيات الرئيسية في إيران، بمن 
فيها خامنئي وروحاني، أّنه ال ُيمكن أن يتوّقع البلد حصول انتعاش 
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نقاٌش حول فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية )FATF(: في 
سياق اإلصالحات االقتصادّية، ناَقَشت إيران االمتثال لمعايير فرقة 
العمل المعنية باإلجراءات المالية )FATF( من أجل زيادة الشفافّية. 

على الرغم من ذلك، زاَدت التدابير األمريكية )بما فيها االنسحاب 
من خّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة ]JCPOA[ وَوْصف جهاز 

حرس الثورة اإليرانّية ]IRGC[ بمجموعٍة إرهابية( من تعطيل عدٍد 
من جهود فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية وأخرى. 

“ال لفرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية )FATF( ألّني 
ال أريد أن يتّم وْصف رْمز قّوة بلدي وأمنه على أّنه من 

اإلرهابيين وال أريد أن أوافق على ذلك. 
—حســاب مواٍل لجهاز حرس الثورة اإليرانية )IRGC( على 
تويتر )Twitter(، 6 أكتوبر/تشرين األول 2018

اقتصادّي بدون إجراء تغييراٍت كبيرٍة على مستوى القطاع المالي 
واالقتصاد اإليرانيْين. نتيجًة لذلك، نشأ توافٌق داخل النظام حول الحاجة 
إلى اإلصالحات. بناًء على ذلك، اتََّخَذت الحكومة اإليرانية في األشُهر 

التي َتَلت تنفيذ خّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة عام 2016، بعض 
الخطوات الهادفة إلى زيادة الشفافّية ومكافحة الفساد وسوء اإلدارة. 
وقد عِمل روحاني لكْبح بعض نشاطات جهاز حرس الثورة اإليرانية 
)IRGC( االقتصادّية، وهي عائق رئيسّي في وجه َجْذب شركات 

األعمال، والمستثمرين والمؤسسات المالية األجنبّية إلى البلد.95
 ،)JCPOA( وبْعد التوقيع على خّطة العمل الشاملة الُمشَتَرَكة

َدَفَعت حكومة روحاني باّتجاه اعتماد معايير فرقة العمل المعنية 
 )Financial Action Task Force [FATF[( باإلجراءات المالية

بشأن تبييض األموال )غسيل األموال( وتمويل اإلرهاب.96 وُتشّكل 
النقاشات حول فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية جزءًا من مناقشٍة 
أوسع نطاقًا في إيران حول إمكانّية استمرار الوضع القائم االقتصادّي. 
وقد َدَعم الُمعتدلون هذه الخطوة في سياق جهودهم الهادفة إلى معالجة 
العوائق الداخلية في وجه دْمج إيران في االقتصاد العالمّي )مثل غياب 
المشهد التنظيمي، والفساد، وسوء اإلدارة( حيث وجدوا أنفسهم عاجزين 
في وْجه العوائق الخارجّية )مثل العقوبات األمريكّية وَتَجنُّب المخاطر 
من ِقَبل شركات األعمال(، ُمتصاِدمين مع الُمحافظين الذين اعتبروا 

فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية تهديدًا لألمن القومي وحّتى تنازاًل 
آخر للغرب بدون أي طريق للعودة.97 على الرغم من ذلك، أتاح النقاش 

الحاّد الدائر حول فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية للبلد اّتخاذ 
خطوات باّتجاه اعتماد هذه المعايير. 

َبة من جهاز حرس الثورة  لقد استنكر الُمَتَطّرفون والهيئات الُمقرَّ
اإليرانّية جهود حكومة روحاني واّتهموا الُمْعَتدلين واإلصالحيين بكونهم 

مصدرًا للفساد وسوء اإلدارة، مع محاولة تأمين اّتفاٍق نوويٍّ بداًل من 
التركيز على زيادة اعتماد البلد على الذات على مدار ثالثة أعوام، 
وفي وقٍت الحق، في سياق سلسلة الفيضانات التي َضَرَبت مناطق 
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متعّددة في إيران، مؤّديًة إلى نزوح المئات وُمَتسبَِّبًة بأضرار بماليين 
الدوالرات.98   

قد يكون وْصف ترامب )Trump( لجهاز حرس الثورة اإليرانية 
منّظمًة إرهابيًة أجنبيًة في أبريل/نيسان 2019 أّدى إلى التشكيك في 

الجهود المبذولة في إيران للحّد من ُمتناَول جهاز حرس الثورة اإليرانية 
دخال إجراءاٍت للشفافّية. فهو أرغم كاِمل الطْيف  في االقتصاد واإ

ال واَجَه خطر  السياسّي على التراُصف مع جهاز حرس الثورة اإليرانية واإ
اعتباره دميًة أمريكّيًة أو عدّوًا للثورة. وفي األيام التي َتَلت الوْصف، 
َرت الجهات الفاِعَلة الرئيسّية داِخل النظام بمجملها تقريبًا دْعمها  َكرَّ
لجهاز حرس الثورة اإليرانّية؛ وقد أْعَلم ظريف )Zarif(، المعروف 

عادًة بمقاربته األلطف لجهاز حرس الثورة اإليرانية، المجلس األعلى 
لألمن القومّي )SNCS( بحسب ما ُأفيد به بالرّد بالمثل وتسمية القّوات 
 U.S. Central( األمريكّية في منطقة القيادة المركزية للواليات المّتحدة

Command region( إرهابيين.99 وأداَنت أيضًا وسائل اإلعالم 
اإليرانّية على امتداد الطْيف السياسّي الخطوة، وَحَضر المشّرعون 

اإليرانيون حّتى جلسًة تشريعّيًة وهم يرتدون األزياء الرسمية لجهاز حرس 
الثورة اإليرانّية في إشارٍة إلى الوحدة.100

الخالصات 

على الرغم من تقييد الخطاب بشكٍل كبير، يعتمد النظام اإليراني إلى 
حدٍّ كبيٍر على النقاشات الداخلّية والعاّمة على حدٍّ سواء في سياق 

عملية بناء التوافق. ومع أّن نظام إيران ليس ديموقراطيًا بأّي شكٍل من 
األشكال، إّنه يملك بعض المقّومات الديموقراطّية، بما فيها االعتماد 
على العملّيات االنتخابّية إلشغال المناصب في الجهازْين التنفيذي 

والتشريعي، وُتساعد االنتخابات النظام في الحصول على التأييد من 
ِقَبل الجمهور العام وَشْرَعَنته في الداخل والخارج. من هذا المنطلق، 

إّن الرأي العام مهمٌّ في إيران، وُتساعد المواقف في تشكيل السياسات 

إلى حدٍّ ما. نتيجًة لذلك، تتنافس الفصائل المختلفة في النظام لكْسب 
ّنها تقوم بذلك من خالل الُمشاَرَكة في النقاشات  تأييد الرأي العام واإ

العاّمة. على الرغم من ذلك، وألّن إيران ليست ديموقراطية، َتجري هذه 
النقاشات ضمن حدود ما يعتبره النظام مقبواًل. وعلى الرغم من أّنه يتم 
غالبًا تجاُهل هذه النقاشات الداخلّية، فهي مهّمٌة بالنسبة إلى صانعي 

السياسات األمريكيين، باعتبار أّنها تتيح تحديد المجاالت الواِعدة 
للمفاوضات، وقد ُتساعد، باألهمّية نفسها، في ضمان حصول أّي اّتفاق 
ناِتج عنها على التأييد داخل النظام، وبالتالي استدامة هذا االّتفاق على 

مدار فترٍة طويلٍة من الزمن. 
ويقوم الُمرِشد األعلى تكرارًا بصياغة خطوط النظام الحمراء بشأن 
ح أن توّفر مجاالت التوافق التاّم هذه  القضايا الجوهرية. من غير المرجَّ
مجاالٍت لالتفاق في أي مفاوضات، باعتبار أّنها راسخٌة بقّوة، وتؤدي، 

من وجهة نظر النظام، إلى تهديٍد لبقاء النظام واألمن القومي، في حال 
يران  ْن كانت الواليات المّتحدة واإ َتراُجع طهران عنها. بالمثل، حّتى واإ

قادرتْين على التوّصل إلى اّتفاٍق يشمل هذه المجاالت، من المُرّجح أن 
يكون من الصعب إدامة هذا االتفاق على مدار فترٍة طويلٍة من الزمن 
وعلى امتداد الحكومات المختلفة في إيران. في المقابل، ُتَوفِّر مكّونات 

األمن القومي اإليراني التي تتم مناقشتها من ِقَبل النظام مجاالٍت الّتفاٍق 
ممكن ويمكن أن تساعد في تحديد مالِمح اّتفاٍق قد يحصل على دْعم 

واسع النطاق في طهران وقد يكون بالتالي مستدامًا من حكومٍة إلى 
أخرى. 

تتوّفر للواليات المّتحدة خياراٌت ديبلوماسّيٌة متعّددٌة. أّواًل، يمكنها 
أن تحاول تحقيق الغرض الُمْعَلن من إدارة ترامب والُمَتَمثِّل بالتوّصل 

إلى اتفاٍق شامل، ُيعاِلج النواحي جميعها من سلوك النظام اإليراني التي 
َتْعَتِبر واشنطن أّنها َتطرح إشكالّية، بما فيها برامجها النووية والصاروخية 

الباليستية، ودْعمها للمجموعات غير الحكومية، وتدّخالتها العسكرية 
في المنطقة. قد تتيح هذه المقاربة للواليات المّتحدة تحويل تركيزها إلى 

منافسة القوى العظمى، ولكّن هذه المقاربة تقترن بعدٍد من أوُجه القصور 
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وقد يكون من الصعب تحقيقها، ألّن النظام قد يعتبر على األرجح 
المفاوضات بمثابة استسالم. 

ثانيًا، قد تسعى الواليات المّتحدة إلى اعتماد مقاربٍة مماثلٍة لمقاربة 
المحادثات النووية بين عامْي 2012 و2015، حيث َتفُصل كل واحد 
من مجاالت االختالف وُتشارك في مفاوضاٍت شاملٍة حول كّل مجال، 
إن بشكٍل متزامٍن أو في سياق عمليٍة تدريجية. من خالل القيام بذلك، 

يران عْزل مجاالت االختالف التي يتوجب  تستطيع الواليات المّتحدة واإ
العمل عليها ضمن إطار عمل ما يمكن تحقيقه مع القيادة الحالية. وقد 
ُيِقّر الطرفان بأّن تطبيع العالقات ليس غرضًا يمكن تحقيقه وقد يرّكزان 

بداًل من ذلك على تأسيس قنوات اّتصال ُمحدََّدة والحّد من النواحي 
الرئيسّية من برامج إيران العسكرّية ونشاطاتها اإلقليمّية. 



25

المالحظات
 Anoushiravan( أنوشيرافان إحتيشامي ،)Shahram Chubin( شاهرام شوبين ،)Daniel Byman( دانيَل بايمان  1

Ehteshami(، وجيرولد د. غرين )Jerrold D. Green(، “سياسات إيران األمنية في حقبة ما بْعد الثورة” 

MR- ،RAND سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة ،)Iran’s Security Policy in the Post-Revolutionary Era(

OSD-1320، 2001، ص. 21-22. اطُّلِع عليه بتاريخ 26 أغسطس/آب 2019:

https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1320.html 

بايمان وآخرون ).Byman et al(، 2001، ص. 22.  2

بحسب نظريّة المفاوضات، يتَوفَّر مجاٌل من االتفاق الُمْمِكن حيث توجد أرضيٌّة ُمْشتَرَكٌَة بين األطراف   3

 Jane( ل إلى اتّفاٍق مقبوٍل من الطرفين. راِجع جاين مانزبريدج الُمتفاِوَضة، ما يُتيح بالتالي التوصُّ

)Negotiating Agreement in Politics(، واشنطن  Mansbridge(، “التفاوض على اتّفاٍق في السياسة” 

العاصمة، جمعية العلوم السياسيّة األمريكية )American Political Science Association(، 2013. اطُّلِع عليه 

بتاريخ 26 أغسطس/آب 2019:

https://www.apsanet.org/portals/54/Files/Task%20Force%20Reports/MansbridgeTF_

FinalDraft.pdf

 ”After the Deal:( ”بْعد االتفاق: استراتيجيٌّة جديدٌة بشأن إيران“ ،)Michael R. Pompeo( مايكل ر. بومبيو  4 

“A New Iran Strategy(، 21 مايو/أيّار 2018. اطُّلِع عليه بتاريخ 26 أغسطس/آب 2019:

https://www.state.gov/after-the-deal-a-new-iran-strategy

َدة  لقد َجرَت بعض المحاوالت لتحديد مجاالت االتفاق الُمْمِكن فيما يتعلّق بالمفاوضات على مكونات ُمحدَّ  5

 James K.( من السياسات األمنيّة اإليرانيّة، وال سيّما برنامج البلد النووي. راِجع مثالً جيمس ك. سيبينيوس

 ”Is A( ”هل التوّصل إلى اتّفاٍق نوويٍّ مع إيران ُمْمِكن؟“ ،)Michael K. Singh( ومايكل ك. سينج ،)Sebenius 

)International Security(، المجلد 37،  “?Nuclear Deal with Iran Possible(، إنترناشيونال سكيورتي 

 ،)Robert Reardon( روبرت ريردون ،)Paul R. Pillar( العدد 3، شتاء 2012-2013، ص. 52-91؛ وبول ر. بيالر

جيمس ك. سيبينيوس )James K. Sebenius(، ومايكل ك. سينج )Michael K. Singh(، “المراسالت — 

المفاوضات النووية مع إيران” )“Correspondence—Nuclear Negotiations with Iran”(، إنترناشيونال 

)International Security(، المجلد 38، العدد 1، صيف 2013، ص. 192-174. سكيورتي 

ديفيد هوارث )David Howarth( وجيكوب تورفينجز )Jacob Torfings(، “نظرّية الخطاب في السياسة   6

األوروبية” )Discourse Theory in European Politics(، نيويورك: بالغريف )Palgrave(، 2005، ص. 5.

“المجلس األعلى لألمن القومي في إيران” )“Supreme National Security Council of Iran”(، ذي إيران   7

)The Iran Primer(، صفحة إلكترونيّة، جرى التحديث األخير بتاريخ 1 مايو/أيار 2019. اطُّلِع عليه  برايمر 

بتاريخ 26 أغسطس/آب 2019:

https://iranprimer.usip.org/blog/2019/apr/01/supreme-national-security-council-iran 

 ،)Shahram Chubin( شاهرام شوبين ،)Alireza Nader( عليرظا نادر ،)David E. Thaler( ديفيد إ. ثيلر  8

 Frederic( وفريِدريك ويهري )Charlotte Lynch( شارلوت لينش ،)Jerrold D. Green( جيرولد د. غرين

)Mullahs, Guards, and Bonyads(، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة  Wehrey(، “الُمالة والحراس وبنياد” 

MG-878-OSD ،RAND، 2010، ص. xiii. اطُّلِع عليه بتاريخ 26 أغسطس/آب 2019:

https://www.rand.org/pubs/monographs/MG878.html 

.2019 ،)”Supreme National Security Council of Iran“( ”المجلس األعلى لألمن القومي في إيران“  9

 ،)”Iran’s Paradoxical Decision-Making Process“( ”العملية المتناقضة التّخاذ القرارات في إيران“  10

ستراتفور )Stratfor(، 19 أغسطس/آب 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 26 أغسطس/آب 2019:

https://worldview.stratfor.com/article/irans-paradoxical-decision-making-process  

راِجع على سبيل المثال بوزورجماهر شرف الدين نوري )Bozorgmehr Sharafedin Nouri(، “خامنئي   11

 ”Cautious Khamenei Shares Burden of Approval( ”الحِذر يُعلن عن أعباء الموافََقة على اتّفاق إيران 

“on Iran Deal(، رويترز )Reuters(، 10 أغسطس/آب 2015. اطُّلِع عليه بتاريخ 26 أغسطس/آب 2019:

https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-decision/cautious-khamenei-shares-burden-

of-approval-on-iran-deal-idUSKCN0QF1F720150810?feedType=RSS&feedName=newsOne   

Dolat-e Penhan-“ راِجع ،)Supreme Leader’s Office( لالطاّلع على لمحٍة حول مكتب الُمرِشد األعلى  12 

“eRahbar، إذاعة فاردا )Radia Farda(، غير مؤرَّخ. اطُّلِع عليه بتاريخ 26 أغسطس/آب 2019:

https://www.radiofarda.com/a/Iran-supreme-leader-office-network/29985062.html 

 .2016 ،)”Iran’s Paradoxical Decision-Making Process“( ”عمليّة اتّخاذ القرارات الُمتناِقَضة في إيران“  13

 .2016 ،)”Iran’s Paradoxical Decision-Making Process“( ”عمليّة اتّخاذ القرارات الُمتناِقَضة في إيران“  14

 ”Khotut-e Qermez-e Mozakereh’ az Didgah-e Rahbar-e Enqelab dar Didar-e Karkonan-e  15 

 “Sazman-e Energy-e Atomi، وكالة أنباء فارس )Fars News(، 14 أبريل/نيسان 2014. اطُّلِع عليه بتاريخ

26 أغسطس/آب 2019: 

https://www.farsnews.com/news/13930125000961/ 

 خطوط-قرمز-مذاکره-از-دیدگاه-رهرب-انقالب-در-دیدار-کارکنان-سازمان-انرژی

آريان تاباتاباي )Ariane Tabatabai(، “ما هو بالفعل موِقف الُمرِشد األعلى إليران من المفاوضات النووية؟”   16

)“?Where Does Iran’s Supreme Leader Really Stand on Nuclear Negotiations”(، يولتِن أوف 

)Bulletin of the Atomic Scientists(، 13 فبراير/شباط 2015. اطُّلِع عليه بتاريخ  أتوميك ساينتيستس 

26 أغسطس/آب 2019:

https://thebulletin.org/2015/02/where-does-irans-supreme-leader-really-stand-on-nuclear- 

negotiations                                                                                                                        17

 23 ،Khamenei.ir ،”Bayanat dar Didar-e Masoulan-e Nezam“ ،)Ali Khamenei( علي خامنئي  17

يونيو/حزيران 2015. اطُّلِع  عليه بتاريخ 26 أغسطس/آب 2019:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30069;

 ،Khamenei.ir ،”Mohemtarin Khotut-e Qermez-e Mozakerat-e Hastei“ ،)Ali Khamenei( علي خامنئي

23 يونيو/حزيران 2015. اطُّلِع عليه بتاريخ 26 أغسطس/آب 2019:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30062 

بايمان وآخرون ).Byman et al(، 2001، ص. 22؛ أيبريل لونجلي آلي )April Longley Alley(، علي فايز   18

)Ali Vaez(، هيكو ويمان )Heiko Weimmen(، وأوفر زالزبيرغ )Ofer Zalzberg(، المجموعة الدولية 

)International Crisis Group(، 13 أبريل/نيسان 2018. اطُّلِع عليه بتاريخ 26 أغسطس/آب 2019: لألزمات 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/184-

irans-priorities-turbulent-middle-east

كريم سادجادبور )Karim Sadjadpour(، “قراءٌة حول خامنئي: وجهة نظر العالَم حول ُمرِْشد إيران األكثر   19

https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1320.html
https://www.state.gov/after-the-deal-a-new-iran-strategy
https://iranprimer.usip.org/blog/2019/apr/01/supreme-national-security-council-iran
https://www.rand.org/pubs/monographs/MG878.html
https://worldview.stratfor.com/article/irans-paradoxical-decision-making-process
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-decision/cautious-khamenei-shares-burden-of-approval-on-iran-deal-idUSKCN0QF1F720150810?feedType=RSS&feedName=newsOne
https://www.radiofarda.com/a/Iran-supreme-leader-office-network/29985062.html
https://www.farsnews.com/news/13930125000961/
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30069
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30062
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/184-irans-priorities-turbulent-middle-east
https://thebulletin.org/2015/02/where-does-irans-supreme-leader-really-stand-on-nuclear-negotiations
https://www.apsanet.org/portals/54/Files/Task%20Force%20Reports/MansbridgeTF_FinalDraft.pdf


26

)Reading Khamenei: The World View of Iran’s Most Powerful Leader(، واشنطن العاصمة:  قّوة” 

مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي )Carnegie Endowment for International Peace(، 2009، ص. 7. 

غريغ برونو )Greg Bruno(، “المشهد اإلعالمي في إيران” )“The Media Landscape in Iran”(، مجلس   20

)Council on Foreign Relations(، 22 يوليو/تموز 2009. اطُّلِع عليه بتاريخ 26 أغسطس/ العالقات الخارجّية 

https://www.cfr.org/backgrounder/media-landscape-iran :2019 آب

شيرا فرينِكل )Sheera Frenkel(، “السلطات اإليرانيّة تمنع الوصول إلى أدوات وسائل التواصل االجتماعي”   21

 2 ،)New York Times( نيويورك تايمز ،)”Iranian Authorities Block Access to Social Media Tools“(

يناير/كانون الثاني 2018. 

كولين أندرسن )Collin Anderson( وكريم سادجادبور )Karim Sadjadpour(، “تهديد إيران اإللكتروني:   22

)Iran’s Cyber Threat: Espionage, Sabotage, and Revenge(، واشنطن  س، والتخريب، واالنتقام”  التجسُّ

،2018 ،)Carnegie Endowment for International Peace( العاصمة: مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي 

ص. 40-39. 

أندرسن )Anderson( وسادجادبور )Sadjadpour(، 2018، ص. 42.   23

 ”Iran Jailing 2 Journalists Since May( ”راِجع مثالً “إيران تَْسُجن صحافييْن منذ مظاهرات عيد العّمال  24 

)Committee to Protect Journalists(، 6 مايو/أيار 2019.  “Day Demonstration(، لجنة حماية الصحفيين 

اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://cpj.org/2019/05/iran-jailing-2-journalists-since-may-day-demonstra.php;

،)Mehr News(  فرينِكل )Frenkel(، 2018؛ و“Haftenameh-ye ‘Seda’ Tawqif Shod”، وكالة مهر لألنباء 

13 مايو/أيار 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019: 

https://www.mehrnews.com/news/4614143/هفته-نامه-صدا-توقیف-شد

 Nora( نورا بنساحل ،)David E. Thaler( ديفيد إ. ثيلِر ،)Frederic Wehrey( راِجع فريِدريك ويهري  25

 Dalia( داليا داسا كاي ،)Jerrold D. Green( جيرولد د. غرين ،)Kim Cragin( كيم كراجين ،)Bensahel

Dassa Kaye(، ناديا عويدات )Nadia Oweidat(، وجنيِفر ج. لي )Jennifer J. Li(، “خطيرٌة وإنّما 

 Dangerous But Not( ليست ُمطْلََقة: استكشاف ُمتناَول القوّة اإليرانّية ومحدودياتها في الشرق األوسط” 

Omnipotent: Exploring the Reach and Limitations of Iranian Power in the Middle East(، سانتا 

مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة MG-781-AF 2009 ،RAND. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.rand.org/pubs/monographs/MG781.html;

 FaslNameh-ye Notaleat-e Siasat-e ،”Mossahebe-ye Ekhtessassi ba Dr. Mohammad Javad Zarif“

 ”Amir Pourdastan: Ba Chehreh-i az المجلد 2، العدد 5، صيف 2017، ص. 14-15؛ و ،Khareji-e Tehran 

“Tahdid be Nam-e ‘Jang-e Tarkibi’ Roo be Roo Hastim، تسنيم )Tasnim(، 11 سبتمبر/أيلول 2017. 

اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019: 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/20/1515412/ 

امیر-پوردستان-با-چهره-ای-از-تهدید-به-نام-جنگ-ترکیبی-روبرو-هستیم

)Tasnim(، 20 أكتوبر/تشرين األول  “Raisi: Mooshak baraye Najangidan Ast, Na Jangidan”، تسنيم   26

2017. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019: 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/28/1551302/ 

رئیسی-موشک-برای-نجنگیدن-است-نه-جنگیدن

  Tavan-e Mooshaki, ‘Khatt-e Qermez-e Iran’/Mooshakha-ye Sepah ‘Amadeh-ye Shelik’ +“  27 

“Bashgah-e Khabarnegaran-e Javan ،Tasavir، 12 مارس/آذار 2016. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 

 :2019

https://www.yjc.ir/fa/news/5534780/ 

های-سپاه-آماده-شلیک-تصاویرE2%80%8C%توان-موشکی-خط-قرمز-ایرانموشک

  Tavan-e Mooshaki, ‘Khatt-e Qermez-e Iran’/Mooshakha-ye Sepah ‘Amadeh-ye Shelik’ +“  28 

 .2016 ،Tasavir“

 ،)Fars News( وكالة أنباء فارس ،”Tavan-e Afzayesh-e Bord-e Mooshakha-ye Iran Vojud Darad“  29

31 أكتوبر/تشرين األول 2017. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

http://www.farsnews.com/13960809000633

  ،”‘Farmandehan-e Sepah’ Darbareh-ye ‘Qodrat-e Mooshaki-e Iran’ Che Goftand? + Tasavir“  30

Bashgah-e Khabarnegaran-e Javan، 4 يناير/كانون الثاني 2016. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019: 

https://www.yjc.ir/fa/news/5446619/ 

فرماندهان-سپاه-درباره-قدرت-موشکی-ایران-چه-گفتند-تصاویر

 ”Adam-e Afzayesh-e Bord-e Mooshakha-ye Iran az 2000 Kilometer be Sabab-e Mahdodiat-e  31 

)Mizan(، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.  “Fanavari Nist; Nashi az Manteq-e Rahbordi Ast، ميزان 

اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019: 

https://www.mizanonline.com/fa/news/371295/ 

کیلومتر-به-سبب--DB%B0%DB%B0%DB%B0%های-ایران-ازE2%80%8C-۲%عدم-افزایش-برد-موشک

محدودیت-فناوری-نیست-ناشی-از-منطق-راهبردی-است

 ،”Farmandehan-e Sepah’ Darbareh-ye ‘Qodrat-e Mooshaki-e Iran’ Che Goftand? + Tasavir’“  32

 .2017 ،”Tavan-e Afzayesh-e Bord-e Mooshakha-ye Iran Vojud Darad“ 2016؛

لالطاّلع على لمحٍة حول عمليات إطالق الصواريخ اإليرانية منذ عام 1991، راِجع “الصاروخ اإليراني وجهاز   33

تعقُّب إطالق مركبات إطالق السواتل” )“Iran Missile and SLV Launch Tracker”(، مبادرة التهديد النووي 

)Nuclear Threat Initiative(، 28 مايو/أيار 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.nti.org/analysis/articles/cns-iran-missile-and-slv-launch-database 

)Tasnim( أّن “#اليمن سيصبح قريباً قّوًة عظيمًة  َغرَّد مثالً الُمَحرِّر السابق للقسم حول الدفاع لمجلّة تسنيم   34

من حيث الطائرات بدون طيّار والصواريخ في العالَم اإلسالمّي ويجب االفتخار بهذه الدولة الثوريّة...” )حسين 

داليريان ]HosseinDaliran[ ]Hossein Dalirian@[، منشور على موقع تويتر )Twitter(، ُمتَرَْجم من اللّغة 

الفارسيّة، 8 يوليو/تموز 2019،

https://twitter.com/HosseinDalirian/status/1148075217098629120?s=20(

”Qassem Soleimani( ”قاسم سليماني واستراتيجية إيران اإلقليمية الفريدة“ ،)Ali Soufan( راِجع علي صوفان  35 

)CTC Sentinel(، المجلّد 11، العدد 10،  “and Iran’s Unique Regional Strategy(، سي تي سي سانتينال 

نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

كولين كالرك )Colin Clarke( وفيليب سميث )Philipp Smyth(، “تداعيات توسيع إيران لشبكة الُمقاتلين   36

األجانب الشيعة” )“The Implications of Iran’s Expanding Shi‘a Foreign Fighter Network”(، سي 

تي سي سانتينال )CTC Sentinel(، المجلّد 10، العدد 10، نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ص. 17؛ طوماس جونو 

 ”Iran’s Costly Intervention( ”ل إيران الُمكلِف في سوريا: انتصاٌر باهظ الثمن  )Thomas Juneau(، “تََدخُّ

https://www.cfr.org/backgrounder/media-landscape-iran
https://cpj.org/2019/05/iran-jailing-2-journalists-since-may-day-demonstra.php
https://www.rand.org/pubs/monographs/MG781.html
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/20/1515412/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/28/1551302/
https://www.yjc.ir/fa/news/5534780/
http://www.farsnews.com/13960809000633
https://www.yjc.ir/fa/news/5446619/
https://www.mizanonline.com/fa/news/371295/
https://www.nti.org/analysis/articles/cns-iran-missile-and-slv-launch-database
https://twitter.com/HosseinDalirian/status/1148075217098629120?s=20
https://www.mehrnews.com/news/4614143/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF


27

)Mediterranean Politics(، 2018، ص. 2.    “in Syria: A Pyrrhic Victory(، ميديتيرينيان بوليتكس 

مايكل كونيل )Michael Connell(، “عقيدة إيران العسكريّة” )“Iran’s Military Doctrine”(، ذي إيران   37

)The Iran Primer(، 2010. اطُّلَِع عليه بتاريخ: 27 أغسطس/آب 2019: برايمر 

https://iranprimer.usip.org/resource/irans-military-doctrine 

أفشون أوستوفار )Afshon Ostovar(، “استراتيجيّة العمالء العسكريين الكبيرة: طريقة إيران في الحرب”   38

 Security( سكيورتي ستاديز ،)”The Grand Strategy of Militant Clients: Iran’s Way of War“(

Studies(، المجلّد 28، العدد 1، 2019، ص. 188-150. 

أوستوفار )Ostovar(، 2019؛ سيث جونز )Seth Jones(، “الحرب بالوكالة” )“War By Proxy”(، مركز   39

الدراسات االستراتيجيّة والدوليّة )Center for Strategic and International Studies(، 11 مارس/آذار 2019. 

 .https://www.csis.org/war-by-proxy :2019 اطُّلَِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب

 Iran’s Playbook:( مركز صوفان )Soufan Center(، “إرشادات إيران: تفكيك استراتيجية طهران اإلقليمّية”   40

Deconstructing Tehran’s Regional Strategy(، نيويورك، مايو/أيار 2019، ص. 9.

)Asr-e Iran(، 14 أكتوبر/تشرين  “)Safar-e Sardar Soleimani be Kurdistan-e Iraq )Aks”، عصر إيران   41

األول 2017. اطُّلَِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:  

https://www.asriran.com/fa/news/565985/ 

سفر-سردار-سلیمانی-به-کردستان-عراق-عکس

 )Hezbollah( ألمثلٍة حول الوسائل التي تعمل برعاية الدولة والمنحازة لها، التي تنشر صوراً لقائد حزب هللا  42

 ”Aks-e راِجع ،)Khamenei( مع خامنئي )Seyyed Hassan Nasrollah( اللبناني السيّد حسن نصرهللا 

)Mashregh News(، 15 أبريل/ “Yadegari-e Nasrollah ba Rahbar-e Moazam-e Enqelab، مشرق نيوز 

نيسان 2013. اطُّلَِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:  

https://www.mashreghnews.ir/news/207098/ 

;عکس-يادگاري-نصرهللا-با-رهبر-معظم-انقالب

 ،”Vakonesh-e Seyyed Hassan Nasrollah be Moqayeseh-ye o ba Rahbar-e Moazam-e Enqelab“

Bashgah-e Khabarnegaran-e Javan، 24 يوليو/تموز 2016. اطُّلَِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.yjc.ir/fa/news/5705956/ 

;واکنش-سیدحسن-نصرهللا-به-مقایسه-او-با-رهبر-معظم-انقالب

 ”Phototitre/Ravayat-e Seyyed Hassan Nasrollah az Didar ba Imam Khamenei dar Avayel-e و 

)Tasnim(، 22 سبتمبر/أيلول 2017. اطُّلَِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:   “Bohran-e Surieh، تسنيم 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/21/1516573/ 

فتوتیتر-روایت-سیدحسن-نصرهللا-از-دیدار-با-امام-خامنه-ای-در-اوایل-بحران-سوریه

“Khamenei.ir ،”Nagofteha-ye Seyyed Hassan Nasrallah az Vali-e Amr-e Moslemin، 6 يونيو/  43

 ”Ravayat-e Seyyed Hassan Nasrallah az didar-e ba Imam Khamenei dar Avayel-e  حزيران 2011؛ 

 ”Hozur-e Sardar Soleimani dar 12 سبتمبر/أيلول 2017؛ ،)Tasnim(  “Bohran-e Suriyeh، تسنيم 

 ،Kenar-e Razmandehgan-e Fatemiyoun dar Khatt-e Moqadam-e Jebheh-ye Surieh +Film“

”Gozareshi az Fa’aaliat-e Roozaneh- 28 مارس/آذار 2018؛ ،Bashgah-e Khabarnegaran-e Javan 

 Bashgah-e ،ye Razmandegan-e Fatemiyoun dar Manadeq-e Seylzadeh-ye Iran + Tasavir“

Khabarnegaran-e Javan، 13 أبريل/نيسان 2019.

ليز سالي )Liz Sly( وسوزان هيدموس )Suzan Haidamous(، “عقوبات ترامب على إيران تطال حزب   44

هللا وتوِجع” )“Trump’s Sanctions on Iran Are Hitting Hezbollah, and It Hurts”(، واشنطن بوست 

)Washington Post(، 18 مايو/أيار 2019.

)Kayhan(، 13 مايو/أيّار  “Seda-ye Trump az Holqum-e Modaeeyan-e Eslahat Daramad”، كيهان   45

 .http://www.kayhan.ir/fa/news/160165 :2019 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب

 ”Man in( ”رجٌل في األخبار؛ الُمرِشد األعلى الجديد إليران؛ علي خامنئي“ ،)Robert Pear( روبرت بير  46 

 15 ،)New York Times( “the News; Iran’s New Supreme Leader; Ali Khamenei(، نيويورك تايمز 

يونيو/حزيران 1989؛ “خامنئي يرفض فكرة إعادة التفاُوض على اتّفاق إيران النووي مع الواليات المتّحدة” 

،)Reuters( رويتز ،)”Khamenei Dismisses Idea of Renegotiating Iran Nuclear Deal with U.S.“( 

29 مايو/أيار 2019.

راِجع مثالً رسالة خامنئي )Khamenei( المفتوحة لروحاني )Rouhani( بْعد التوقيع على خطّة العمل   47

 ”Nameh-ye Rahbar-e Enqelab be ،)Ali Khamenei( علي خامنئي :)JCPOA( الشاملة الُمشتَرَكَة 

“Khamenei.ir ،Raes-e Jomhoor Darbareh-ye Elzamat-e Ejra-ye BARJAM، 19 أكتوبر/تشرين األّول 

2015. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=31168 :2019؛ 

‘”Mozakereh ba America Samm Ast Yani ‘Hasteh-e Raft vali’ ،)Masoud Akbari( ومسعود أكبري 

“!’Tahrimha Mand(، كيهان )Kayhan(، 22 مايو/أيار 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019: 

http://kayhan.ir/fa/news/161019/ 

ها-ماندE2%80%8C%ای-رفت-ولی-تحریمE2%80%8C%مذاکره-با-آمریکا-سّم-است-یعنیهسته

ث مع إيران” )“How to Talk to Iran”(، واشنطن بوست  جيمس دوبينز )James Dobbins(، “كيفيّة التحدُّ  48

)Washington Post(، 22 يوليو/تموز 2007. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.rand.org/blog/2007/07/how-to-talk-to-iran.html

د روحاني )Rouhani( والُمْعتَِدلون موقفهم بشأن المفاوضات مع الواليات المتّحدة بْعد إعالن ترامب  لقد َشدَّ  49

)Trump( أنّه كان يسحب البلد من خطّة العمل الشاملة الُمشتَرَكَة )JCPOA( ويُعيد فرْض العقوبات على إيران. 

وعلى الرغم من أّن روحاني وظريف )Zarif( قد قاما على حّد سواء ببعض المبادرات تجاه واشنطن، سرعان ما 

ظاً إزاء الُمشاَركَة مع الواليات المتحدة. وقد حاول  انْتََهرهما الُمتَطَرِّفون وأرغموهما على اتّخاذ موقٍف أكثر تحفُّ

روحاني التماشي مع النظام األوسع من خالل اإلشارة إلى أنّه لن يتفاوض مع الواليات المتّحدة طالما أّن إدارة 

ترامب تتمّسك بموقفها بالسعي وراء إحداث تغيير في سلوك النظام في 12 مجاالً. وأيّد بعض اإلصالحيين باتّساق 

”Revayat-e Mohebian az Tarh-e ‘Mozakereh ba Trump’ dar Jalaseh- المحادثات بين البلديْن. راِجع 

)Donya-ye Eqtesad(، 13 مايو/أيار 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب  “ye Rouhani، دنياي اقتصاد 

 :2019

https://donya-e-eqtesad.com/ 

;بخش-سایت-خوان-62/3525103-روایت-محبیان-از-طرح-مذاکره-با-ترامپ-در-جلسه-روحانی

 ”Farib-e Pompeo dar Tarh-e Mozakereh-ye bedun-e Pishshart Faqat Divanegan ra و 

)Kayhan(، 2 يونيو/حزيران 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:  “Zoqdadeh Mikonad، كيهان 

http://www.kayhan.ir/fa/news/161851/ 

شرط-فقط-دیوانگان-را-E2%80%8C%فریب-پمپئو-در-طرح-مذاکره-بدون-پیش

کندE2%80%8C%زده-میE2%80%8C%ذوق

“Vakonesh-e Site Khatami be Enhelal-e Markaz-e Goftogoo-ye Tamadonha”، عصر إيران   50

https://iranprimer.usip.org/resource/irans-military-doctrine
https://www.csis.org/war-by-proxy
https://www.mashreghnews.ir/news/207098/
https://www.yjc.ir/fa/news/5705956/
http://www.kayhan.ir/fa/news/160165
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=31168
http://kayhan.ir/fa/news/161019/
https://www.rand.org/blog/2007/07/how-to-talk-to-iran.html
https://donya-e-eqtesad.com/62-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20/%20;%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-3525103
http://www.kayhan.ir/fa/news/161851/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%E2%80%8C-%20%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B0%D9%88%D9%82%20%E2%80%8C%20%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%20%E2%80%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/565985/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/21/1516573/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87


28

)Asr-e Iran(، 31 ديسمبر/كانون األول 2007. اطُّلِع عليه بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2019: 

https://www.asriran.com/fa/news/32538/ 

هاE2%80%8C%وگوی-تمدنE2%80%8C%واكنش-سايت-خاتمی-به-انحالل-مركز-گفت

)Not for the Faint of Heart(، نيويورك:  ِوندي شيرمان )Wendy Sherman(، “ليس لضعيفي القلوب”   51

 ،)William J. Burns( 2018، ص. 33-34؛ ِوليام ج. بورنز ،)Hachette Brook Group( مجموعة هاشيت بروك

)The Back Channel(، نيويورك: راندوم هاوس )Random House(، 2019؛ ص. 376-355. ذا باك تشانل 

نجمة بوزورجماهر )Najmeh Bozorgmehr(، “ُمتَطَرِّفو إيران يحاولون تقويض روحاني مع اقتراب االتفاق   52

النووي” )“Iran Hardliners Try to Undermine Rouhani as Nuclear Deal Nears”(، فينانشيل تايمز 

)Financial Times(، 6 مارس/آذار 2015 )االشتراك مطلوب(. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019: 

https://www.ft.com/content/a3e11388-c33a-11e4-9c27-00144feab7de#axzz3WGkJALtT 

”Gozaresh | Hozur-e Nav-e Havapeymabar-e America-yi dar Khalij-e Fars; Tahdid-e Vaqe-  53 

)Tasnim(، 8 مايو/أيار 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:  “?ei ya Jang-e Ravani، تسنيم 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/18/2006359/ 

گزارش-حضور-ناو-هواپیمابر-آمریکایی-در-خلیج-فارس-تهدید-واقعی-یا-جنگ-روانی

 ”Seda-ye Trump az Holqum-e Modaeeyan-e 2019؛ ،”Haftenameh-ye ‘Seda’ Tawqif Shod“  54 

)Kayhan(، 13 مايو/أيار 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:  “Eslahat Daramad، كيهان 

http://www.kayhan.ir/fa/news/160165 

سعيد كمالي دهقان )Saeed Kamali Dehghan(، “ُمفاوض إيران النووي الرئيسّي يُستَْقبَل استقبال البطل   55

في طهران” )“Iran’s Chief Nuclear Negotiator Receives Hero’s Welcome in Tehran”(، ذا جاردين 

)The Guardian(، 3 أبريل/نيسان 2015. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.theguardian.com/world/2015/apr/03/iran-nuclear-mohammad-javad-zarif;

)The New Yorker(، 19 مايو/أيار  روِبن رايت )Robin Wright(، “الخْصم” )“The Adversary”(، ذا نيويوركر 

2014. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.newyorker.com/magazine/2014/05/26/the-adversary-2;

 ،)Farda News( “Barjam ke ‘Hich’ Soodi Nadasht; 2 Milliard ham Gharat Shod”، وكالة أنباء فاردا 

9 مايو/أيار 2016. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019: 

https://www.fardanews.com/fa/news/520366/ 

;میلیارد-هم-غارت-شد-E2%80%8C%E2%80%8C-2%برجام-که-هیچ-سودی-نداشت

 ”Chera Barjam Tasiri dar Zendegi-e Mardom Nadasht?/ va’Deha-yee ke pas az 1100 Rooz az 

)Mashregh News(، 2 أغسطس/آب 2016. اطُّلِع عليه  “Omr-e Dolat Mohaqaq Nashod، مشرق نيوز 

بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019: 

https://www.mashreghnews.ir/news/611863/ 

چرا-برجام-تاثیری-در-زندگی-مردم-نداشت-وعده-هایی-که-پس-از1100-

.2015 ،)Bozorgmehr( بوزورجماهر  56

كِندال بريتمان )Kendall Breitman(، “ُمرِْشد إيران األعلى: الواليات المتّحدة ’شياطنيّة‘، ال يمكن الوثوق   57

)Politico(، 9 أبريل/نيسان  بها” )“Iran’s Supreme Leader: U.S. ‘Devilish,’ Can’t Be Trusted”(، بوليتيكو 

2015. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.politico.com/story/2015/04/ayatollah-ali-khamenei-iran-nuclear-deal-116799;

 ‘Khotut-e Qermez-e Mozakereh’ az Didgah-e Rahbar-e Enqelab az Didar-e Karkonan-e“ 

.2014 ،Sazman-e Energy-e Atomi“

)Fars News(، 22 ديسمبر/ “Zarif: Arabestan be Donbal-e Dargiri ba Iran Ast”، وكالة أنباء فارس   58

كانون األّول 2018. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019: 

https://www.farsnews.com/news/13971001000841/ 

ای-به-کنترل-منطقهE2%80%8C%ظریف-عربستان-به-دنبال-درگیری-با-ایران-است-عالقه

 Ali( علي ج. سكوتين ،)Alireza Nader( للمحٍة حول أغراض إيران في أفغانستان، راِجع عليرظا نادر  59

G. Scotten(، أحمد رحماني )Ahmad Rahmani(، روبرت ستيوارت )Robert Stewart( وليلى مهند 

 Iran’s Influence in( )Leila Mahnad(،: “نفوذ إيران في أفغانستان: التداعيات على االنسحاب األمريكي” 

 RR-616, ،RAND سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة ،)Afghanistan: Implications for the U.S. Drawdown

201، اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR616.html 

Film-e Kamel-e Sokhanan-e Rouhani dar Salgard-e Khoruj-e America az Barjam/An Roo-“  60 

“ye Sekeh-ye Barjam، وكالة أنباء فارس )Fars News(، 8 مايو/أيار 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/

آب 2019: 

https://www.farsnews.com/media/13980218000135/ 

فیلم-کامل-سخنان-روحانی-در-سالگرد-خروج-آمریکا-از-برجام-آن-روی-سکه

“Rouhani: Agar Rah-e Digari Joz Moqavemat Bud, Serahatan Elam Mikardam”، وكالة أنباء   61

فارس )Fars News(، 2 يونيو/حزيران 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.farsnews.com/news/13980312001272/ 

کردمE2%80%8C%روحانی-اگر-راه-دیگری-جز-مقاومت-بود-صراحتاً-اعالم-می

روري جونز )Rory Jones( وفيفيان سالمة )Vivian Salama(، “ترامب يقول إّن إسقاط الطائرة األمريكية   62

 ”Trump Says Downing of U.S. Drone May Have Been( ”بدون طيّار قد يكون غير مقصود 

)Wall Street Journal(، 20 يونيو/حزيران 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ  “Unintentional(، وول ستريت جورنال 

27 أغسطس/آب 2019:

https://www.wsj.com/articles/iran-says-it-shot-down-a-u-s-drone-11561005235;

مايكل ر. غوردون )Michael R. Gordon(، سون إنِجل راسموسين )Sune Engel Rasmussen(، وسيوبهان 

هيوز )Siobhan Hughes(، “الضربة األمريكية الُمخطَّط لها على إيران بعد إسقاط الطائرة بدون طيّار إنّما 

 ،)”U.S. Planned Strike on Iran After Downing of Drone But Called Off Mission“( ”ألَْغت المهّمة

)Wall Street Journal(، 21 يونيو/حزيران 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب  وول ستريت جورنال 

:2019

https://www.wsj.com/articles/u-s-and-iran-move-closer-to-military-conflict-after-downing-of-

drone-11561076307;

رَت إحدى طائراتها بدون طيّار”  ليز سالي )Liz Sly(، “إيران تنفي اّدعاء ترامب بأّن سفينًة حربيًّة أمريكيًّة َدمَّ

)“Iran Denies Trump’s Claim That U.S. Warship Destroyed One of Its Drone”(، واشنطن بوست 

)Washington Post(، 19 يوليو/تموز 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019: 

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iran-denies-that-the-us-destroyed-one-

of-its-drones/2019/07/19/e384595e-a996-11e9-8733-48c87235f396_story.html? 

utm_term=.7d8c5f0c32e7;

https://www.ft.com/content/a3e11388-c33a-11e4-9c27-00144feab7de#axzz3WGkJALtT
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/18/2006359/
http://www.kayhan.ir/fa/news/160165
https://www.theguardian.com/world/2015/apr/03/iran-nuclear-mohammad-javad-zarif
https://www.newyorker.com/magazine/2014/05/26/the-adversary-2
https://www.politico.com/story/2015/04/ayatollah-ali-khamenei-iran-nuclear-deal-116799
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR616.html
https://www.wsj.com/articles/iran-says-it-shot-down-a-u-s-drone-11561005235
https://www.wsj.com/articles/u-s-and-iran-move-closer-to-military-conflict-after-downing-of-drone-11561076307
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iran-denies-that-the-us-destroyed-one-of-its-drones/2019/07/19/e384595e-a996-11e9-8733-48c87235f396_story.html?utm_term=.7d8c5f0c32e7
https://www.farsnews.com/news/13971001000841/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
https://www.farsnews.com/media/13980218000135/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87
https://www.farsnews.com/news/13980312001272/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://www.asriran.com/fa/news/32538/%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.fardanews.com/fa/news/520366/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%E2%80%8C-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.mashreghnews.ir/news/611863/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-1100


29

م عرضاً بشأن التفتيشات  أرشاد محّمد )Arshad Mohammed( وستيف هوالند )Steve Holland(، “إيران تَُقدِّ

 ،)”Iran Floats Offer on Nuclear Inspections; U.S. Skeptical“( ”النووية؛ والواليات المتّحدة تُشّكك

رويترز )Reuters(، 18 يوليو/تموز 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.reuters.com/article/us-mideast-iran-usa-zarif/iran-foreign-minister-reported-to-

make-nuclear-offer-us-skeptical-idUSKCN1UD310

راِجع مثالً جواد ظريف )JZarif[ )Javad Zarif@[، “اليوم تُجري إيران جولتها الثانية من الخطوات العالجيّة   63

بموجب الفقرة 36 من خطّة العمل الشاملة الُمشتَرَكَة )JCPOA(. إنّنا نحتفظ بالحّق لمتابعة ممارسة التدابير 

 القانونيّة في نطاق خطّة العمل الشاملة الُمشتَرَكَة لحماية مصالحنا في وجه #اإلرهاب االقتصادي 

)EconomicTerrorism#( األمريكي. وإّن كّل هذه الخطوات انعكاسية من خالل امتثال مجموعة الدول 

األوروبية الثالث )E3( فحسب”، منشور على تويتر )Twitter(، 7 يوليو/تموز 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 

أغسطس/آب https://twitter.com/JZarif/status/1147806420936658944?s=20 :2019؛ وجواد ظريف 

)JZarif[ )Javad Zarif@[، “قبْل 31 عاماً من اليوم، أْسَقطَت سفينٌة حربيٌّة أمريكيٌّة 1R655# – طائرة ركّاب 

– فوق المياه اإلقليميّة اإليرانيّة، موديًة بحياة 290 بريئاً، بمن فيهم 66 طفالً. لم تبدأ عدائيّة الواليات المتّحدة 

ضّد إيران مع realdonaldtrump@. بإمكان الشجاعة والبصيرة – العزيمة في وجه عطش #الفريق اآلخر 

)B_Team( للحرب – إنهاء هذا األمر.” منشور على تويتر )Twitter(، 3 يوليو/تموز 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ

.https://twitter.com/JZarif/status/1146389280538943488?s=20 :2019 27 أغسطس/آب

 ”Rouhani dar Jalaseh-ye Heyat-e Dolat: Har Saati ke be Barjam Bazgardand, Ma Ham  64 

 ،Bazmigaradim/Mardom Bedanand ke dar Mored-e Barjam Lahzeh-yi Ehsasi Amal Nakardim“

فرارو )Fararu(، 2 يوليو/تموز 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019: 

https://fararu.com/fa/news/404546/ 

گردیم-مردم-بدانند-که-در-مورد-برجام-E2%80%8C%هر-ساعتی-که-به-برجام-بازگردند-ما-هم-باز-می

ای-احساسی-عمل-نکردیمE2%80%8C%لحظه

 ”Rouhani dar Jalaseh-ye Heyat-e Dolat: Har Saati ke be Barjam Bazgardand, Ma Ham  65 

 ،Bazmigaradim/Mardom Bedanand ke dar Mored-e Barjam Lahzeh-yi Ehsasi Amal Nakardim“

 .2019

 ”Rouhani dar Jalaseh-ye Heyat-e Dolat: Har Saati ke be Barjam Bazgardand, Ma Ham  66 

 ،Bazmigaradim/Mardom Bedanand ke dar Mored-e Barjam Lahzeh-yi Ehsasi Amal Nakardim“

 .2019

 .2018 ،).Longley Alley et al( 67 لونجلي آلي وآخرون

.2018 ،).Longley Alley et al( 68 لونجلي آلي وآخرون

 ،”Bayanat dar Didar-e Nokhbegan-e Javan-e Elmi“ ،)Ali Khamenei( 69 راِجع مثالً علي خامنئي

Khamenei.ir، 18 أكتوبر/تشرين األول 2017. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37949 

 ”Iran Should Be Prepared( ”ًة لكل سيناريو يُمكن تََخيُّله، بحسب ِعماد “يجب أن تكون إيران ُمستَِعدَّ  70 

)Mehr News(، 30 أغسطس/آب 2010.  “for Every Imaginable Scenario: General(، وكالة مهر لألنباء 

اطُّلِع عليه بتاريخ  27 أغسطس/آب 2019:

https://en.mehrnews.com/news/41629/ 

Iran-should-be-prepared-for-every-imaginable-scenario-general

 ”The( ”القيود المستمرّة على قّوة إيران بْعد االتفاق النووي“ ،)Thomas Juneau( طوماس جونو  71 

“Enduring Constraints on Iran’s Power After the Nuclear Deal(، بوليتيِكل ساينس كورترلي 

)Political Science Quarterly(، المجلّد 134، العدد 1، 2019، ص. 61-39. 

جونو )Juneau(، 2019، ص. 42.   72

.2018 ،)Longley Alley et al.( لونجلي آلي وآخرون  73

 Ariane( وآريان تاباتاباي )Dina Esfandiary( 2014؛ دينا إسفندياري ،)Nader et al.( راِجع نادر وآخرين  74

Tabatabai(، “سياسات إيران بشأن الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا” )“Iran’s ISIS Policy”(، إنترناشيونال 

)International Affairs(، المجلّد 91، العدد 1، 2015، ص. 15-1.  أفيرز 

 ”Iran’s Policy Towards( ”سياسات إيران إزاء أفغانستان“ ،)Mohsen Milani( راِجع محسن ميالني  75 

)Middle East Journal(، المجلّد 60، العدد 2، ربيع 2006،   “Afghanistan(، ميدل إيست جورنال 

ص. 256-235. 

 ”Why Tehran Won’t( ”)(، “لماذا لن تتخلّى إيران عن األسد)يّةMohsen Milani( محسن ميالني  76 

)Washington Quarterly(، المجلد 36، العدد 4، 2013،   “)Abandon Assad)ism(، واشنطن كورترلي 

ص. 93-79. 

 .2018 ،)Soufan( صوفان  77

لالطاّلع على سرٍد مفّصٍل حول االنقسامات داِخل النظام السياسي اإليراني بشأن السياسات الخاصة بالعراق،   78

 .2015 ،)Tabatabai( وتاباتاباي )Esfandiary( راِجع إسفندياري

 ،”Zarif: Arabestan be Donbal-e Dargiri ba Iran Ast/Alaqe-e be Control Mantaqeh Nadarim“  79

وكالة أنباء فارس )Fars News(، 22 ديسمبر/كانون األول 2018. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019: 

https://www.farsnews.com/news/13971001000841/ 

ای-به-کنترل-منطقهE2%80%8C%ظریف-عربستان-به-دنبال-درگیری-با-ایران-است-عالقه

)ISNA(، 11 مارس/آذار 2019. اطُّلِع  “?Chera Zarif be Arabestan Naraft”، وكالة أنباء الطَلََبة اإليرانية   80

عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.isna.ir/news/97122010567/چرا-ظریف-به-عربستان-نرفت;

)ISNA(، 18 يوليو/تموز 2018.  “Mozakereh ba Arabestan Momken Ast”، وكالة أنباء الطَلََبة اإليرانية 

اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.irna.ir/news/82974174/مذاكره-با-عربستان-ممكن-است 

 ”Farmandeh-ye Sepah: Terrorist-ha-ye Jenayat-e Zahedan dar Hemayat-e Pakistan ًراِجع مثال  81 

)Tasnim(، 16 فبراير/شباط  “Hastand/Barkhordeman ba Arabestan Motefavet Khahad Bud، تسنيم 

2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/27/1948061/ 

فرمانده-سپاه-تروریست-های-جنایت-زاهدان-در-حمایت-پاکستان-هستند-برخوردمان-با-عربستان-متفاوت-

خواهد-بود

ع اإلصالحي علي مطهري )Ali Motahari( أنّه لو كان إليران والمملكة  لقد جادل على سبيل المثال الُمَشرِّ  82

العربية السعودية عالقات وّديّة، ما كانت الواليات المتّحدة لتتمّكن من “االستهانة” بإيران كما فََعلَت. قد انتََقَد 

أيضاً أجزاء معيّنة من النظام لتأديتها دوراً في االنقسام السّني-الشيعي، ُمْستَبِْعدَة الرياض وداِفًعة بها إلى أحضان 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-iran-usa-zarif/iran-foreign-minister-reported-to-make-nuclear-offer-us-skeptical-idUSKCN1UD310
https://twitter.com/JZarif/status/1147806420936658944?s=20
https://twitter.com/JZarif/status/1146389280538943488?s=20
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37949
https://fararu.com/fa/news/404546/%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://en.mehrnews.com/news/41629/Iran-should-be-prepared-for-every-imaginable-scenario-general
https://www.farsnews.com/news/13971001000841/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/27/1948061/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/97122010567/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/82974174/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


30

”Gera-ye ‘Zarif ’ bara-ye Tahrim-e Bishtar-e( القدس. وقد تََعرَّض مطهري لالنتقاد نتيجة هذه التعليقات 

 )Iran/Motahari: Agar Arabestan ba Ma Bud America Nemitavanest Intor Tahqireman Konad!“ 

)Mashregh News(، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:  مشرق نيوز 

https://www.mashreghnews.ir/news/910512/ 

.)گرای-ظریف-برای-تحریم-بیشتر-ایران-مطهری-اگر-عربستان-با-ما

سعيد كمالي دهقان )Saeed Kamali Dehghan(، “الجيش السورّي يتلّقى المعونة من القّوات اإليرانيّة”   83

)The Guardian(، 28 مايو/أيار 2012.  )“Syrian Army Being Aided by Iranian Forces”(، ذا جاردين 

اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.theguardian.com/world/2012/may/28/syria-army-iran-forces

 David E.( وديفيد إ. سانِجر ،)Sewell Chan( سيويل شان ،)Thomas Erdbrink( طوماس إردبرينك  84

 ”After a U.S.( ”بْعد تحّوٍل أمريكي، إيران تجلس إلى طاولة المحادثات حول الحرب في سوريا“ ،)Sanger 

)New York Times(، 28 أكتوبر/ “Shift, Iran Has a Seat at Talks on War in Syria(، نيويورك تايمز 

تشرين األّول 2015. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.nytimes.com/2015/10/29/world/middleeast/syria-talks-vienna-iran.html 

راِجع طوماس جونو )Thomas Juneau(، “سياسات إيران إزاء الحوثيين في اليمن: عائٌد محدوٌد على استثماٍر   85

 ”Iran’s Policy Towards the Houthis in Yemen: A Limited Return on a Modest( ”متواضع 

 “Investment(، إنترناشيونال أفيرز )International Affairs(، المجلّد 92، العدد 3، أبريل/نيسان 2016،

ص. 663-647. 

،)Tasnim( “Edea-ye Maqam-e America-yi Darbareh-ye Naqsh-e Iran dar Yemen”، تسنيم   86 

9 ديسمبر/كانون األّول 2018. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/18/1894541/ 

;ادعای-مقام-آمریکایی-درباره-نقش-ایران-در-یمن

 ”Chera Tahavolat-e Yemen bara-ye Jomhuri-e Islami-e Iran Haez-e Ahamiat Ast?/Naqsh-e 

 29 ،Bashgah-e Khabarnegaran-e Javan ،Yemen dar Doran-e Tahrim-e Iran + Tasavir va Amar“

مارس/آذار 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.yjc.ir/fa/news/6880545/ 

چرا-تحوالت-یمن-برای-جمهوری-اسالمی-ایران-حائز-اهمیت-است-نقش-یمن-در-دوران-تحریم-ایران-تصاویر-

;و-آمار

 ”Emruz Asr; Didar e Sokhtagoo-ye jonbesh-e ،)@Khamenei_fa( ،)Ali Khamenei( علي خامنائي 

“Ansarallah-e #Yemen va Heyat-e hamrah، منشور على تويتر )Twitter(، 13 أغسطس/آب 2019. اطُّلِع 

عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://twitter.com/Khamenei_fa/status/1161288695900712966

 ”Zarfiat-e Ansarallah baraye Hamleh be Arabestan-e Saudi—Chera Yemen be Komakha-ye  87 

)Fars News(، 23 مايو/أيّار 2015. اطُّلِع  “?Nezami o Taslihati-e Iran Niyazi Nadarad، وكالة أنباء فارس 

عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019: 

https://www.farsnews.com/news/13940230001407/ 

های-نظامی-و-تسلیحاتی-ایران-نیازی-نداردE2%80%8C%چرا-یمن-به-کمک

نجمة بوزورجماهر )Najmeh Bozorgmehr(، “إيران قلقٌة من ارتفاع مستوى التوتّرات مع المملكة العربية   88

 Financial( السعودية” )“Iran Alarmed at Rising Tensions with Saudi Arabia”(، فينانشيل تايمز 

Times(، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 )االشتراك فحسب(. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.ft.com/content/3ae0a1c6-c52d-11e7-b2bb-322b2cb39656

لالطالع على مخطٍّط للدواِفع األيديولوجية، واالقتصادية، واالستراتيجيّة الكاِمنة وراء الدْعم اإليراني للحوثيين،   89

”Chera Tahavolat-e Yemen bara-ye Jomhuri-e Islami-e Iran Haez-e Ahamiat Ast?/ راِجع 

 .2019 ،Naqsh-e Yemen dar Doran-e Tahrim-e Iran + Tasavir va Amar“

هوشانغ أمير أحمدي )Hooshang Amirahmadi(، “اقتصاد إيران السياسّي في ظّل حْكم القاجاريين:   90

 ”The Political Economy of Iran(  المجتمع، والسياسة، واالقتصاد، والعالقات الخارجّية من 1796 إلى 1926” 

“Under the Qajars: Society, Politics, Economics and Foreign Relations 1796-1926(، لندن: أي. بي 

توريس )I. B. Tauris(، 2012، ص. 227-226. 

رضا نيازمند )Reza Shah—Az Tavalod ta Saltanat“ ،)Reza Niyazmand”،  بيثيسدا، ماريالند: مؤسسة   91

الدراسات اإليرانية )Foundation for Iranian Studies(، 1996، ص. 118.

على الرغم من أنّه لم يتّم تطوير خارطة الطريق لتأسيس “اقتصاد مقاومة” تطويراً كامالً ومن أّن أغراضها هي   92

أقرب إلى الشعارات منه إلى خطٍّة اقتصاديٍّة فعليّة، حّدد المسؤولون بعض دعائمها على الشكل التالي: تعزيز 

اإلنتاج الداخلي، تنويع االقتصاد، الحّد من االعتماد على النفط، وتحسين اإلدارة )سيد أمير حسين قمراني راد 

 ”Ganjineh-ye Maaref/Tarifi Jame’ va Kamel ،]Seyyed Amirhossein Kamrani Rad[ 

“Hawzah.net ،az Eqtessad-e Moqavemati، 10 يونيو/حزيران 2014. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 

 :2019

https://hawzah.net/fa/Article/View/93717/ 

)edn1_#تعریفی-جامع-و-کامل-از-اقتصاد-مقاومتی

 The( شاول بََخش )Shaul Bakhash(، “الرؤساء السبعة” )“The Seven Presidents”(، ذي إيران برايمر   93

Iran Primer(، 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://iranprimer.usip.org/resource/seven-presidents. 

 ”Why Russia( ”لماذا روسيا هي الفائز الكبير من انهيار اتفاق إيران“ ،)Emily Tamkin( إميلي تامكين  94 

)Washington Post(، 8 مايو/أيار 2019.  “Is the Big Winner of the Iran Deal Fallout(، واشنطن بوست 

اطًّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.washingtonpost.com/world/2019/05/08/ 

why-russia-is-big-winner-iran-deal-fallout/?utm_term=.a78a387b053c;

إدوارد ونغ )Edward Wong( وكليفورد كروس )Clifford Krauss(، “الواليات المتّحدة تتحرّك باتّجاه مْنع 

 ”U.S. Moves to Stop All Nations from( ”جميع البلدان من شراء النفط اإليراني، ولكّن الصين تتحّدى 

)New York Times(، 22 أبريل/نيسان  “Buying Iranian Oil, but China Is Defiant(، نيويورك تايمز 

2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.nytimes.com/2019/04/22/world/middleeast/us-iran-oil-sanctions-.html 

 ”Iran Cracks( ”إيران تقمع شبكة أعمال حرس الثورة“ ،)Najmeh Bozorgmehr( نجمة بوزورجماهر  95 

 13 ،)Financial Times( “Down on Revolutionary Guards Business Network(، فينانشيل تايمز 

سبتمبر/أيلول 2017 )االشتراك فحسب(. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://www.ft.com/content/43de1388-9857-11e7-a652-cde3f882dd7b 

 Anti-Money( )تُعرف هذه األحكام على أنّها أحكام بشأن مكافحة تبييض األموال )غسيل األموال  96 

]AML[ Laundering( ومحاربة تمويل اإلرهاب )]Combatting the Finiancing of Terrorism ]CFT؛ 

https://www.theguardian.com/world/2012/may/28/syria-army-iran-forces
https://www.nytimes.com/2015/10/29/world/middleeast/syria-talks-vienna-iran.html
https://www.yjc.ir/fa/news/6880545/
https://twitter.com/Khamenei_fa/status/1161288695900712966
https://www.ft.com/content/3ae0a1c6-c52d-11e7-b2bb-322b2cb39656
https://iranprimer.usip.org/resource/seven-presidents
https://www.nytimes.com/2019/04/22/world/middleeast/us-iran-oil-sanctions-.html
https://www.ft.com/content/43de1388-9857-11e7-a652-cde3f882dd7b
https://hawzah.net/fa/Article/View/93717/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C#_edn1
https://www.washingtonpost.com/world/2019/05/08/why-russia-is-big-winner-iran-deal-fallout/?utm_term=.a78a387b053c
https://www.mashreghnews.ir/news/910512/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/18/1894541/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%85%D9%86
https://www.farsnews.com/news/13940230001407/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


31

]FATF[: التقييمات والتقديرات الخاصة  المستند المرجعي الخاص بفرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية 

 ]AML/CFT بمكافحة تبييض األموال ]غسيل األموال[ ومحاربة تمويل اإلرهاب — دليٌل للدول والُمَقيِّمين 

]Evaluations and Assessments—Handbook for Countries and Assessors، باريس، أبريل/نيسان 2009. 

اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Handbook%20for%20assessors.pdf(

خالل النقاشات الحاّدة حول اعتماد إجراءات مكافحة تبييص األموال )غسيل األموال( ومحاربة تمويل اإلرهاب   97

)AML/CFT(، استدعى برلمانيون ظريف )Zarif( في الوقت الذي اعتبر فيه بعض المشّرعين أّن دفْع وزير 

الخارجية )Foreign Affairs( باتّجاه األحكام هو بمثابة اعتراٍف بأّن إيران قد انَخرَطَت في تبييض األموال 

)غسيل األموال( وتمويل اإلرهاب في حين اعتقد آخرون أّن ظريف كان يُعرّض من جديد األمن القومي للخطر 

 ”Zarif be( .من خالل تقديم الكثير من التنازالت من جانب واحد للغرب كما فََعَل خالل المحادثات النووية 

“Majles Ehzar Shod(، ألف )Alef(، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019: 

https://www.alef.ir/news/3970823094.html( 

”Fars az Gheybat-e Raeis Jomhoor Gozaresh Midahad—Seyl dar Shomal; Rouhani dar  98 

 Fars( “?Jonub/Chera Safar-e Norouzi-ye Raeis Jomhur Taatil Nemishavad، وكالة أنباء فارس 

News(، 25 مارس/آذار 2015. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019: 

https://www.farsnews.com/news/13980105000193/ 

 شودE2%80%8C%سیل-در-شمال-روحانی-در-جنوب-چرا-سفر-نوروزی-رئیس-جمهور-تعطیل-نمی

 ”Zarif( ”ظريف يوصي بوْضع القيادة المركزيّة للواليات المتّحدة على الئحة المنظّمات اإلرهابيّة“  99 

“Recommends Rouhani Put US CENTCOM on List of Terror Organizations(، وكالة مهر لألنباء 

)Mehr News(، 8 أبريل/نيسان 2019. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019:

https://en.mehrnews.com/news/143908/Zarif-recommends-Rouhani-put-US-CENTCOM-on-

list-of-terror-organizations 

 ”Part 7: Iranian Media on( ”100 “القسم 7: وسائل إعالم إيرانية بشأن توصيف جهاز حرس الثورة اإليرانيّة 

)The Iran Primer(، 9 أبريل/نيسان 2019، اطُّلِع عليه بتاريخ  “IRGC Designation(، ذي إيران برايمر 

27 أغسطس/آب 2019:

https://iranprimer.usip.org/blog/2019/apr/09/part-7-iranian-media-irgc-designation;

“نواب ومشّرعون إيرانيون يَظَْهرون وهم يرتدون الزي الرسمي لجهاز حرس الثورة اإليرانيّة إلبداء دْعمهم القوّي 

 ”Iranian MPs, DM Appear in IRGC Uniform to Show Strong( ”لجهاز حرس الثورة اإليرانيّة 

“Support for IRGC(، وكالة أنباء فارس )Fars News(، غير مؤّرخ. اطُّلِع عليه بتاريخ 27 أغسطس/آب 2019: 

https://en.farsnews.com/imgrep.aspx?nn=13980120001119

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Handbook%20for%20assessors.pdf
https://www.alef.ir/news/3970823094.html
https://iranprimer.usip.org/blog/2019/apr/09/part-7-iranian-media-irgc-designation
https://en.farsnews.com/imgrep.aspx?nn=13980120001119
https://www.farsnews.com/news/13980105000193/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://en.mehrnews.com/news/143908/Zarif-recommends-Rouhani-put-US-CENTCOM-on-list-of-terror-organizations
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عن هذا المنظور التحليلّي
على الرغم من الحدود الكبيرة المفروضة على الخطاب المقبول في إيران، يمكن أن تكون النقاشات الوطنيّة والنخبويّة حاّدة. إنّها تضّم غالباً أصواتاً من امتداد الطيف السياسّي لآلراء التي يَْسَمح بها النظام. 

وتؤّدي النقاشات الداخليّة حول القضايا الرئيسيّة دوراً أساسياً في رْسم إطاٍر للسياسات الخارجيّة واألمنيّة، وصياغتها وتسويقها. على الرغم من ذلك، غالباً ما تَضيع في الواليات المتّحدة الفروقات الدقيقة 
ل هذا المنظور التحليلّي كيفيّة  د صورة إيران على مدار العقود األربعة الماضية. يَُفصِّ َقة التي أصبََحْت تُحدِّ التي تميّز هذه النقاشات في سياق دورٍة إخباريٍّة مزدحمٍة باألنباء، وتُْغرِقُها استعارات النظام الُمَنمَّ

تأثير نقاشات إيران الداخليّة على السياسات الخارجيّة الرئيسيّة وقضايا األمن القومي، بما فيها على وضعيّة البلد على الساحة الدوليّة وإزاء الواليات المتّحدة. ويُعتَبَر فْهم التوافق واالنقسام على حدٍّ سواء 
في صفوف نُخبَة إيران أمراً أساسيّاً لتطوير سياساٍت واقعيٍّة تجاه إيران، ال سيّما في هذا الوقت من التوتّر المتنامي مع الواليات المتّحدة. وتُشير مجاالت التوافق فيما بين الُنَخب اإليرانيّة إلى خطوط النظام 

الحمراء؛ فقد تُوفّر االختالفات فيما بين نَُخب النظام فرصاً في مفاوضاٍت مستقبليٍّة تضّم إيران، والواليات المتّحدة، وأعضاء آخرين من المجتمع الدولّي. 

 )RAND Center for Middle East Public Policy( للسياسات العامة في الشرق األوسط RAND مركز
أُجري هذا العمل في مركز السياسات العامة في الشرق األوسط التابع لمؤسسة RAND Center for Middle East Public Policy ]CMEPP[( RAND(. يجمع مركز السياسات العامة في الشرق 
األوسط )CMEPP( بين التفّوق في التحليل والخبرة اإلقليمية عبر مؤسسة RAND لمعالجة التحديات السياسية واالجتماعية واإلقتصادية األكثر حساسيًّة التي تواجه الشرق األوسط حالياً. لمزيٍد من 

المعلومات حول مركز السياسات العامة في الشرق األوسط )CMEPP(، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني www.rand.org/cmepp أو االتصال بالمدير )معلومات االتصال متوفّرة على الصفحة اإللكترونيّة(. 

)RAND Ventures( RAND مشاريع مؤسسة
مؤسسة RAND هي منظمٌة بحثيٌة تعمل على تطوير حلوٍل لتحّديات السياسات العامة وللمساعدة في جعل المجتمعات في أنحاء العالم أكثر أمناً وأماناً، وأكثر صّحًة وازدهاراً. مؤسسة RAND هي 

مؤسسٌة غير ربحية، حيادية، وملتزمٌة بالصالح العاّم. 

مشاريع مؤسسة RAND Ventures( RAND( هي واسطٌة لالستثمار في الحلول عن طريق السياسات. المساهمات الخيرية تدعم قدرتنا على النظر البعيد نحو المستقبل، ومعالجة المواضيع الصعبة 
والخالفية في أغلب األحيان، ومشاركة نتائجنا بطرٍق مبتكرٍة ومقنعة. المساهمات الخيرية تدعم قدرتنا على النظر البعيد نحو المستقبل، ومعالجة المواضيع الصعبة والخالفية في أغلب األحيان، ومشاركة 
نتائجنا بطرٍق مبتكرة ومقنعة. نتائح أبحاث مؤسسة RAND وتوصياتها مبنيّة على البيانات واألدلة، ولذلك هي ال تعكس بالضرورة تفضيالت السياسات أو االهتمامات لدى عمالئها أو مانحيها أو داعميها. 

 RAND Center for Middle East( RAND لقد تّم توفير التمويل لهذا المشروع عن طريق المساهمات السخيّة من المجلس االستشاري لمركز السياسات العامة في الشرق األوسط التابع لمؤسسة
 .)Public Policy ]CMEPP[ Advisory Board

، من األتعاب التي تُجنى لقاء األبحاث التي يمّولها العمالء.  تّم توفير الدعم لهذا المشروع أيضاً بشكٍل جزئيٍّ

ُشْكٌر وِعرفان
َنت رؤاهم هذا المنظور التحليلي بشكٍل كبير. جرى المشروع بدْعٍم من المجلس االستشاري لمركز السياسات العامة  تُقّر المؤلّفة بامتنان لعمل عدٍد من األفراد الذين دعموا هذا المشروع والذين َحسَّ

في الشرق األوسط التابع لمؤسسة RAND Center for Middle East Public Policy ]CMEPP[ Advisory Board( RAND( ومن مديرة مركز السياسات العامة في الشرق األوسط التابع لمؤسسة 
َمت اإلرشاد والتغذية الراِجعة على مدار العملية. وإّن المؤلّفة ممتنة أيضاً لدْعم روِبن ميلي )Robin Meili( )مدير شريك،  RAND، داليا داسا كاي )CMEPP Director Dalia Dassa Kaye(، التي قَدَّ

 )Jessica Wolpert( وجيسيكا ولِبرت )Melissa Bauman( وقد َدَعَمت ميليسا بومان .)نائب الرئيس، الشؤون الدولية( )Charlie Ries( وتشارلز رايز )]International Programs[ المشاريع الدوليّة
م محسن ميالني )Mohsen Milani( وَهِذر وليامز )Heather Williams( رؤى متبّصرة.   المشروع، وقَدَّ

عن المؤّلفة 
آريان م. تاباتاباي )Ariane M. Tabatabai( هي عالِمٌة شريكٌة في مجال العلوم السياسية في مؤسسة RAND. تشمل اهتمامات تاباتاباي البحثيّة الشرق األوسط، وجنوب آسيا، واإلرهاب، والتمرّد ومراقبة 

األسلحة ومْنع انتشارها، وهيكلية ِفرَق العمل والقوى. لقد شاَركَت في تأليف “المحور الثالثي: عالقات إيران مع روسيا والصين” )Triple Axis: Iran’s Relations With Russia and China(، والعمل 
الُمقبل بعنوان “ال غزو، ال هزيمة: استراتيجية إيران لألمن القومي” )No Conquest, No Defeat: Iran’s National Security Strategy(. إنها حائزة شهادة دكتوراه في دراسات الحرب. 

http://www.rand.org/cmepp
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C O R P O R A T I O N

عن هذا المنظور التحليلّي
علــى الرغــم مــن الحــدود الكبيــرة المفروضــة علــى الخطــاب المقبــول فــي 
تضــّم  إّنهــا  حــاّدة.  والنخبوّيــة  الوطنّيــة  النقاشــات  تكــون  أن  يمكــن  إيــران، 
غالبــًا أصواتــًا مــن امتــداد الطيــف السياســّي لــآراء التــي َيْســَمح بهــا النظــام. 
وتــؤّدي النقاشــات الداخلّيــة حــول القضايــا الرئيســّية دورًا أساســيًا فــي رْســم 
إطــاٍر للسياســات الخارجّيــة واألمنّيــة، وصياغتهــا وتســويقها. علــى الرغــم مــن 
ــز  ــًا مــا َتضيــع فــي الواليــات المّتحــدة الفروقــات الدقيقــة التــي تمّي ذلــك، غالب
هــذه النقاشــات فــي ســياق دورٍة إخبارّيــٍة مزدحمــٍة باألنبــاء، وُتْغِرُقهــا اســتعارات 
َقــة التــي أصَبَحــْت ُتحــدِّد صــورة إيــران علــى مــدار العقــود األربعــة  النظــام الُمَنمَّ
ل هذا المنظور التحليلّي كيفّية تأثير نقاشــات إيران الداخلّية  الماضية. ُيَفصِّ
علــى السياســات الخارجّيــة الرئيســّية وقضايــا األمــن القومــي، بمــا فيهــا علــى 
زاء الواليــات المّتحــدة. وُيعتبــر فْهــم  وضعّيــة البلــد علــى الســاحة الدولّيــة واإ
التوافــق واالنقســام علــى حــدٍّ ســواء فــي صفــوف ُنخَبــة إيــران أمــرًا أساســّيًا 
ــٍة تجــاه إيــران، ال ســّيما فــي هــذا الوقــت مــن التوّتــر  لتطويــر سياســاٍت واقعّي
المتنامــي مــع الواليــات المّتحــدة. وُتشــير مجــاالت التوافــق فيمــا بيــن الُنَخــب 
اإليرانّيــة إلــى خطــوط النظــام الحمــراء؛ فقــد ُتوفّــر االختالفــات فيمــا بيــن ُنَخــب 
النظــام فرصــًا فــي مفاوضــاٍت مســتقبلّيٍة تضــّم إيــران، والواليــات المّتحــدة، 
إيــران  انقســامات  مــن  وانطالقــًا  الدولــّي.  المجتمــع  مــن  آخريــن  وأعضــاء 
الداخلّيــة، تشــمل المجــاالت التــي تبــدو األكثــر مواتــاًة للتســوية التفاصيــل 
التقنّيــة لبرنامــج إيــران الصاروخــي، ونشــاطات إيــران اإلقليميــة )ال ســّيما فــي 
البلــدان التــي ُتعَتَبــر أقــّل أساســّيًة بالنســبة إلــى األمــن القومــّي، مثــل اليمــن(، 

ــادة الشــفافّية فــي االقتصــاد اإليرانــي.  وزي
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