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 فورین أفیرز: حرب إیران من الداخل  

 إبراهیم رئیسي وانتصار املتشددین 

 ترجمة: عادل رفیق 

، أي منذ عام تقر�بًا، مقاًال �عنوان: "حرب إيران من الداخل  2021�� عدد سبتم�� / أكتو�ر    فور�ن أف��ز�شرت مجلة  

لإلدارة    - بوش  ب�لية  الدولية  الشؤون   �� املساعد  األستاذ  هللا طبار،  آية  �حمد  املتشددين"  وفوز  رئي��ي  إبراهيم 

 يل �� معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة را�س. ا�ح�ومية وا�خدمة العامة بجامعة تكساس إيھ آند إم، والزم

�انت مجلة فور�ن أف��ز قد �شرت هذا املقال بمناسبة انتخاب إبراهيم رئي��ي رئيسًا جديدًا ل�جمهور�ة اإلسالمية؛ 

يقدم للقارئ العر�ي خلفية جيدة لفهم الشأن اإليرا�ي، و�و�ح الصورة ال�لية للقوى ونظرًا ألهمية املقال، �ونھ  

 قام املعهد املصري للدراسات ب��جمتھ �امًال ع�� النحو التا��: حاكمة �� إيران منذ الثورة اإليرانية وح�ى األن، فقد  ا�

، ُعرفت بالتوتر القائم ب�ن 1979منقسمة ع�� نفسها. فمنذ إ�شا��ا �� عام  ُ�عت�� جمهور�ة إيران اإلسالمية دولة  

املُثل  تجسد  ال�ي  للدولة  املواز�ة  املؤسسات  يرأس  الذي  األع��،  واملرشد  املنتخبة،  ح�وم��ا  يرأس  الذي  الرئيس، 

إ��    1981رئيس من عام  اإلسالمية الثور�ة إليران ا�حديثة. وقد شغل املرشد األع�� ا�حا��، ع�� خامنئي، منصب ال

الدين صاحب  1989عام   رجل  ا�خمي�ي،  هللا  الوقت روح  �� ذلك  األع��  املرشد  رئاستھ، اشتبك مع  ف��ة  . وخالل 

عام    �� ا�خمي�ي،  وفاة  و�عد  واأليديولوجيا.  والعامل�ن  السياسة  حول مسائل  اإليرانية،  الثورة  قاد  الذي  ال�ار�زما 

��، حيث واصل املواجهة والصراع مع سلسلة طو�لة من الرؤساء الذين ُ�عت��ون ، تم �عي�ن خامنئي مرشدًا أع 1989

 أك�� اعتداًال مقارنة بھ. 

لم يكن الرؤساء اإليرانيون ا�جدد أصولي�ن بحسب معاي�� املؤسسة السياسية �� البالد. لكن ع�� الرغم من اختالف  

جتماعية، فقد اتبعوا جميعًا سياسات داخلية  وجهات نظرهم حول الشؤون العاملية وكذلك اختالف قواعدهم اال 

وخارجية وصف��ا الدولة املواز�ة (ال�ي يمثلها املرشد األع�� خامنئي) بأ��ا علمانية ولي��الية ومضادة للثورة اإلسالمية، 

ك بل ومدمرة. و�� �ل حالة، �ان خامنئي وفيلق ا�حرس الثوري اإلسالمي، الذي يتبع املرشد األع�� مباشرة، يتحر 

استن�اف  إ��  املعارك  أدت  حيث  عل��ا.  والسيطرة  املنتخبة  ا�ح�ومة  احتواء  أجل  من  أحيانًا،  ووحشية  بقوة 

 الب��وقراطية ا�ح�ومية، بل وشلها.
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و�انتخاب رئيس إيران ا�جديد، إبراهيم رئي��ي، ر�ما ي�ون هذا الصراع قد ُحسم أخ��ًا لصا�ح الدولة املواز�ة. حيث 

إبراهيم رئي�� املا��ي، هو مجرد موظف ُ�عت��  �� يونيو  إدار��ا بدقة  انتخابات تمت   �� البالد  تو�� رئاسة  الذي  ي، 

مخلص للنظام الثيوقراطي اإليرا�ي. فقد شغل منصب متواضع كمد�� عام وقا��ي، بما �� ذلك عام�ن تو�� ف��ما 

حول دوره �� صدور أح�ام باإلعدام   رئاسة السلطة القضائية اإليرانية. وخالل مس��تھ املهنية، اش��ر رئي��ي بمزاعم

باالعتماد ع�� إجراءات قضائية موجزة وذلك ضد آالف ال�جناء السياسي�ن وأعضاء ا�جماعات املس�حة اليسار�ة 

�� أواخر الثمانينيات. ومن الوا�ح أن حرصھ ع�� القضاء ع�� أي ��ديد محتمل للدولة املواز�ة جعلھ محبو�ًا لدى 

�ى شك �� أنھ كرئيس ل�جمهور�ة اإلسالمية، ست�ون إحدى أولو�اتھ تمك�ن املرشد األع��  خامنئي، وليس هناك أد

 من إح�ام سيطرتھ ع�� املؤسسات اإلدار�ة ل�ح�ومة املنتخبة. 

كما يتطلب السياق الذي تو�� فيھ رئي��ي الرئاسة االنف�اك من الضغوط ال�ي فرضها املا��ي. حيث عانت إيران من  

رة 19-األمر�كية ا�خانقة وجائحة �وفيد    الفقر �سبب العقو�ات . فبينما تتضاءل تطلعات الطبقة الوسطى املدمَّ

الديمقراطية  املنطقة   تزال  وال.  ال�حية  دور   ��   بالعيش  والقنوع  بالعزلة  ا�جما��   الشعور   م�ا��ا  يتصاعد  ،نحو 

فوسط �ل هذه االضطرابات،   .القومي  األمن  حراس  دور   يلعبون   الذين   أولئك  يمّكن  مما   خطرًا،  �ش�ل  ا�حيطة

أو باألحرى مرحلة انتقالية من املقرر أن يلعب ف��ا الرئيس ا�جديد دورًا   -ستحتاج إيران �� القر�ب إ�� زعيم جديد  

 حاسمًا، وال�ي من ا�حتمل أن تؤدي إ�� صعوده (إبراهيم رئي��ي) إ�� رأس ا�جمهور�ة اإلسالمية. 

دة �� تار�خ ا�جمهور�ة اإلسالمية. حيث يمكن لالضطرابات الناجمة عن  وهذه التغي��ات ���ي  بإطالق حقبة جدي

نظام منقسم ع�� نفسھ أن تف�ح ا�جال للوصول إ�� إيران أك�� تماس�ًا وأك�� حزمًا �� الس�� لتشكيل املنطقة بناء  

يرانية ع�� مدى ع�� رؤ���ا ا�خاصة. ومع تال��ي العديد من القيادات وا�حر�ات ال�ي �انت قد حددت السياسة اإل 

العقود الثالثة املاضية، فقد أصبح اآلن لدى فصيل من القادة اليميني�ن فرصة مواتية إلعادة �شكيل السياسة  

وا�جتمع �� إيران بطرق من شأ��ا توسيع سيطرة ا�حرس الثوري اإليرا�ي ع�� اقتصاد البالد، مما سيؤدي إ�� مز�د 

الوقت ُيظهر �سامحًا محدودًا تجاه القضايا الدينية واالجتماعية. وسوف من ال��اجع ل�حر�ات السياسية، و�� نفس  

ع��   االعتماد  إ��  باإلضافة  محليًا،  الشعبية  قاعد��م  لتوسيع  اإليرانية  القومية  عن  القادة  هؤالء  يدافع 

 األيديولوجيات الشيعية وتلك املعادية للواليات املتحدة، ��دف إظهار القوة �� النطاق اإلقلي�ي.
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�مكن لهذه التغي��ات أيضًا أن �عيد �شكيل عالقة إيران بالعالم، وخاصة بالواليات املتحدة. و�دعم من ا�حرس و 

مواجهة   �� ا�جديدة  ا�ح�ومة  ت��دد  لن  ا�ح��،  التخر�ب  من  ا�خوف  وعدم  بنفسھ  الثقة  شديد  اإليرا�ي  الثوري 

النوو�ة ال��ديدات الوجودية من الواليات املتحدة كما يتم تصو�رها. و  القضية  يتنازل عن  أنھ قد  ع�� الرغم من 

(مع  القادم  ا�خارجية  السياسة  فر�ق  أن  إال  الداخل،   �� املتصاعدة  والبيئية  االقتصادية  األزمات  من  للتخفيف 

إبراهيم رئي��ي) سوف يتجاهل تطلعات الرؤساء السابق�ن للتقارب مع الغرب، و�دًال من ذلك سيواصل الدخول �� 

اتيجية مع الص�ن وروسيا. وسي�ون ترك��ها األسا��ي ع�� الشرق األوسط، حيث ستس�� إيران إ��  تحالفات اس�� 

عقد اتفاقيات أمنية وتجار�ة ثنائية مع ج��ا��ا وتضاعف جهودها �� �عز�ز "محور املقاومة"، و�� شبكة م��امية 

 قة. األطراف من الوكالء �� العراق ولبنان وسور�ا واليمن وغ��ها من دول املنط

ال��اقة  التوقعات  أما  فور�ة.  أمنية  مخاوف  حول  رحاها  وستدور  تفاعلية  ست�ون  اإليرانية  األمر�كية  العالقات 

فلن يجد �عد اآلن أرضًا خصبة �� طهران. حيث من ا�حتمل أن ت�ون احتماالت  بحدوث تقارب أوسع ب�ن البلدين  

غلقت تماما.
ُ
 وجود فرصة "لعقد صفقة ك��ى" ب�ن البلدين قد أ

 يف قلب الصراع

ُولد �� قلب الصراع. فبينما �انت   1979لقد ُولد النظام السيا��ي الذي �شر بھ وأسسھ آية هللا ا�خمي�ي �� عام  

الشاه،   عام  إزاحة  منذ  إيران  حكم  الذي  ب�ن 1941الديكتاتور  الصراع  لكن  �سبيًا،  سلمية  مسألة  ا�حكم  من   ،

والقومي�ن  التقليدي�ن  الدين  رجال  ا�خمي�ي  أتباع  حارب  حيث  األمد.  وطو�ل  داميًا  �ان  وخصومهم  اإلسالمي�ن 

  1979السفارة األمر�كية �� عام    واملاركسي�ن من أجل تمك�ن السلطة. وعّزز استيالء الطالب املوال�ن ل�خمي�ي ع�� 

الف��ة من    �� ال�ي خاض��ا إيران ضد جار��ا العراق  إ��    1980قبضة اإلسالمي�ن ع�� السلطة، كما فعلت ا�حرب 

، وال�ي ساعدت �� توسيع نطاق قو��ا شبھ العسكر�ة، ا�حرس الثوري اإليرا�ي، كقوة موازنة ل�جيش اإليرا�ي 1988

 يات املتحدة. الذي �انت قد در�تھ الوال 

تصميمھ  تم  والذي  ُكّ��،  �ش�ل  "نظام"  اسم  عل��ا  أطلقوا  مواز�ة  مؤسسات  املنتصرة  اإلسالمية  القوى  وأ�شأت 

الصدع  خطوط  �سبب  ممّزقة  نفسها  إيران  وجدت  ما  وسرعان  العلمانية.  الدولة  من  تأ�ي  ��ديدات  أي  لتحييد 

س الثوري اإليرا�ي وا�جيش، و��ن الفقهاء الديني�ن �� مجلس بداخلها: ب�ن املرشد األع�� والرئيس، و��ن قادة ا�حر 
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صيانة الدستور (الهيئة ال�ي تتمتع بحق النقض ع�� أي �شريع) و أعضاء ال��ملان. و�عمقت االنقسامات �ش�ل أك��  

السلط من  اليسار��ن  بالرفاق  وأطاح  السلطة  اإلسالمي�ن  من  ا�حافظ  ا�جناح  تو��  عندما  ا�خمي�ي،  وفاة  ة.  �عد 

 وسرعان ما انقسم الفر�ق ا�حاكم ب�ن الدولة املواز�ة بقيادة املرشد األع�� ا�جديد وا�ح�ومة بقيادة الرئيس.

ا�ح�ومية  والب��وقراطية  الرئيس  لكن  إيران،   �� ال��ائي  القرار  صا�ع  الدستور�ة  الناحية  من  هو  األع��  املرشد 

و  ملقارعتھ  الشعبية  املشاعر  استغالل  أحيانًا  قضايا �ستطيع  ع��  الضوء  االنتخابات  سلطت  وقد  عليھ.  التغلب 

حّفز  مما  املتحدة،  الواليات  مع  والعالقات  والفساد  اإللزامية  اللباس  وقواعد  املدنية  ا�حقوق  مثل  االستقطاب 

ا�حر�ات االجتماعية واالحتجاجات ال�ي ال �ستطيع الدولة املواز�ة تجاهلها. حيث أدت االنتخابات الرئاسية لعام 

 إ�� والدة حركة إصالحية هائلة غ��ت تطلعا��ا "الديمقراطية الدينية" ح�ى م�جم املرشد األع��. 1997

لكن بالنسبة لرؤساء إيران ا�جدد، فإن ا�جهود ال�ي يتم بذلها �� سبيل استغالل املشاعر الشعبية للضغط من أجل  

تنت�ي عادًة باإلحباط والفشل. فع�� مستوى املر�ح�ن، وعد جميع الرجال الذين عملوا كرؤساء إليران   اإلصالح 

  -أك�� هاش�ي رفسنجا�ي، ومحمد خات�ي، ومحمود أحمدي نجاد، وحسن روحا�ي    -خالل العقود الثالثة املاضية  

برسم مسار مستقل وفتح البالد ع�� العالم. ومع ذلك، فبمجرد تول��م املنصب، تب�ن فشلهم ا�حت�ي، حيث �انوا 

بدأوا حيا��م   مقيدين من قبل معارضة أيضًا قد  الرجال  �ان �ل هؤالء  لتوجها��م. حيث  النشطة  األع��  املرشد 

 املهنية كموال�ن متحمس�ن للدولة املواز�ة، وقد ساعدوا بالفعل �� بناء أسس ا�جمهور�ة اإلسالمية. 

سة الثيوقراطية، قام رفسنجا�ي با�حاولة األو�� إلضعاف الدولة املواز�ة. لقد �ان هو نفسھ أحد مؤس��ي املؤس

، حاول رفسنجا�ي 1997إ��    1989فضًال عن �ونھ داعمًا فعاًال لتعي�ن خامنئي كمرشد أع��. ولكن كرئيس إليران من  

املتحدة   الواليات  العالقات مع  بناء اقتصادها املتصدع من خالل �عز�ز  الثور�ة و�عادة  البالد من مرحل��ا  إخراج 

صراع ع�� السلطة مع خامنئي، حيث س�� إ�� ضم ا�حرس الثوري اإليرا�ي إ��    وأورو�ا. وقبل ف��ة طو�لة، دخل �� 

ا�جيش أو ع�� األقل تحو�لھ إ�� فرقة صغ��ة من النخبة. لقد �ان هدفھ هو جعل عملية صنع القرار مركز�ة داخل  

 ا�ح�ومة وا�حيلولة دون تمك�ن مصا�ح الدولة املواز�ة من تحديد متطلبات األمن القومي.
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امنئي أحبط  تلك ا�خطة وأل�� �عديًال دستور�ًا مق��حًا �ان سيسمح لرفسنجا�ي بال���ح لوالية ثالثة ع��  لكن خ

، لم يخرج تمامًا من املشهد السيا��ي. فبدًال من ذلك، أضافت 1997التوا��. وعندما ترك رفسنجا�ي منصبھ عام  

 ة اإليرانية ال�ي استمرت ر�ع قرن.املنافسة بينھ و��ن خامنئي عنصر تقلبات �� السياسة االنتخابي

جزئيًا إ�� رفسنجا�ي، الذي استخدم سيطرتھ ع�� اآللة    1997يدين محمد خات�ي بفوزه الساحق �� االنتخابات عام  

والطبقة  والنساء  الشباب  التقدمي  خات�ي  برنامج  وناشد  املتوقع.  غ��  اإلصال��  املر�ح  ذلك  لدعم  السياسية 

مت �سبب اإلصالحات االقتصادية ال�ي قام ��ا رفسنجا�ي. وكرئيس، أشرف خات�ي  الوسطى الساخط�ن ال�ي ت�خ 

ع�� ف��ة وج��ة من التوجھ للي��الية: حيث ظهرت مئات من وسائل اإلعالم ا�جديدة، وطرح املثقفون أف�ارًا حول  

وا�حرس الثوري اإليرا�ي التعددية الدينية ال�ي هددت احت�ار املرشد األع�� وحده ل�حقيقة اإللهية. وتحرك خامنئي  

بقوة إلحباط أجندة خات�ي اإلصالحية ودرء أي تقارب قد يحدث مع الواليات املتحدة، واعُتقل ع�� إثر ذلك مئات 

 ال�حفي�ن واملثقف�ن والطالب.

ر  و�� أعقاب هذه ا�حملة، بدت الدولة املواز�ة و�أ��ا ع�� وشك الفوز �� صراعها ع�� السلطة مع ا�ح�ومة. حيث أدا

وهزم رفسنجا�ي الذي وصفھ بأنھ رمز لنظام فاسد. وطوال ف��ة   2005أحمدي نجاد حملة شعبو�ة �� انتخابات  

رئاسة أحمدي نجاد، اخ��ق ا�حرس الثوري اإليرا�ي مؤسسات الدولة، وّسرع ال��نامج النووي للبالد، واستغل عزلة 

ة. وعندما احتج مالي�ن اإليراني�ن ع�� إعادة انتخاب إيران الدولية تحت ن�� العقو�ات لتعز�ز أ�شط��ا االقتصادي

�� عام   الثوري اإليرا�ي ��حق املظاهرات �عنف شديد. وقامت 2009أحمدي نجاد اُ�ختلف عل��ا  ، قام ا�حرس 

القت��   ب�ن  من  و�ان  ا�ج��ية.  اإلقامة  رهن  آخر�ن  ووضعت  اإلصالحي�ن  القادة  من  العديد  ��جن  املواز�ة  الدولة 

قادة  واملعتقل اضطر  حيث  املواز�ة:  الدولة  ح�ى  تصدعت  ول�حظة،  ا�حافظ�ن.  املسؤول�ن  لكبار  وأقارب  أوالد  �ن 

ا�حرس الثوري اإليرا�ي إ�� السفر �� جميع أنحاء البالد إلطالع األعضاء العادي�ن وغ��هم من ال�خصيات ا�حافظة 

 ع�� ت��ير استخدامهم املفرط للعنف ضد املتظاهر�ن.

ك إ�� اشتباك ح�ى أحمدي نجاد �� ��اية األمر مع خامنئي وا�حرس الثوري اإليرا�ي. ففي واليتھ الثانية، ولكن أدى ذل

السابق   اإلسالموي  خطابھ  واستبدل  واشنطن،  تجاه  املبادرات  �عز�ز  لصا�ح  ألمر��ا  املناهض  موقفھ  عن  تخ�� 

ا�خابرات ب��ر�ب سلع فاخرة مثل ال�جائر  بمناشدات للقومية الفارسية. وا��م ا�حرس الثوري اإليرا�ي وو�االت  
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ومنتجات التجميل النسائية (وغ��ها من السلع) �ش�ل متخفي ع�� أ��ا عناصر حساسة من و��� إيران. و�� محاولة 

لتجاوز املؤسسة الدينية ذا��ا ال�ي أوصلتھ إ�� السلطة، أ�ح نجاد إ�� أنھ يتمتع �عالقة من نوع ما بـ "اإلمام الغائب"،  

 يح��مها الشيعة.  1و �خصية مسيانيةوه

  �� اإليرانيون  بدأ  ا�جمهور�ة،  رئاسة  من  سنوات  ثما�ي  ا�حياة و�عد  إ��  بالعودة  وعدوا  الذين  اإلصالحي�ن  دعم 

من قبل مجلس صيانة الدستور، امل�لف بتقييم    2013الطبيعية. وتم استبعاد رفسنجا�ي من ال���ح �� انتخابات  

روحا�ي،  حسن  منھ  املقرب  للمر�ح  الدعم  حشد  ولذلك  األع��،  للمرشد  بالوالء  يدينون  املر�حون  �ان  إذا  ما 

قومي السابق واملفاوض النووي لرفسنجا�ي وخات�ي. ثم شن روحا�ي حملتھ بناء ع�� برنامج طموح، مستشار األمن ال

اليومية  ا�حياة  قيد  الذي  الدي�ي  والتطرف  اإليرا�ي  الثوري  ا�حرس  عسكرة  ضد  املواطن�ن  عن  بالدفاع  و�عهد 

وتحس�ن االقتصاد من خالل حل للمواطن�ن، وكذلك تأم�ن إطالق سراح القادة اإلصالحي�ن من اإلقامة ا�ج��ية،  

طرد  أجهزة  �شغيل  ا�جيد  "من  إعالنھ،  خالل  من  النوو�ة،  باملفاوضات  االقتصادي  النمو  ور�ط  النووي.  املأزق 

 مركزي، لكن حياة الناس يجب أن تدار أيضًا؛ يجب أن �عمل مصا�عنا ".

وأعيد انتخابھ �� عام    2013�� عام  ومع وجود رفسنجا�ي واإلصالحي�ن من خلفھ، تم انتخاب حسن روحا�ي رئيسًا  

. وعاد التكنوقراط إ�� مناصب عليا �� البالد واستأنفوا املفاوضات النوو�ة ال�ي بدأوها قبل عقد من الزمن ��  2017

عهد خات�ي، لكن �� هذه املرة، تحادثوا ليس فقط مع القوى األورو�ية ولكن أيضا مباشرة مع الواليات املتحدة.  

ت النوو�ة األولية ب�ن إيران والواليات املتحدة سرا �� ُعمان، بمباركة خامنئي، قبل بضعة أشهر من  و�دأت ا�حادثا

انتخاب روحا�ي. لكن الفر�ق ا�جديد استخدم تفو�ضھ الشع�ي للضغط ع�� املرشد األع�� إلظهار املز�د من املرونة 

و روحا�ي اتفاقية مع ست قوى عاملية، و�� خطة �� املفاوضات أك�� مما �ان يود األخ��. و�عد عام�ن، أبرم مفاوض

مقابل  العقو�ات  من  التخفيف  �عض  إليران  قدمت  وال�ي  النووي)،  باالتفاق  (املعروفة  املش��كة  الشاملة  العمل 

 املوافقة ع�� السماح بالتفتيش ع�� منشآ��ا النوو�ة وا�حد من تخصيب اليورانيوم، ع�� األقل لبعض الوقت. 

 

رات فریدة یشیر مصطلح المسیّانیة إلى االتجاه الذي ینسب إلى شخص واحد القدرة على مواجھة وحل جمیع المشكالت التاریخیة للمجتمع، كونھ یمتلك قد 1
 .وخارقة
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 تسریبات

. و�ذلك، قدمت دليًال  2015وردت الدولة املواز�ة بقوة من أجل ��دئة النشوة ال�ي استقبلت االتفاق النووي �� عام  

بيانيًا ع�� الصراعات الداخلية داخل الدولة اإليرانية. ففي إبر�ل من نفس العام، تم �سر�ب ملف صو�ي مدتھ ثالث 

سر�ب بت�ليف من أحد األذرع ا�جهول�ن �� مكتب الرئيس  إ��  ساعات �ان جزءًا من تار�خ صو�ي سري، حيث تم الت

وسائل اإلعالم. �� ذلك التسر�ب، ُسمع صوت وز�ر ا�خارجية محمد جواد ظر�ف وهو يقول بصراحة إن سياسة 

 إيران ا�خارجية �انت دائمًا �� خدمة ا�حرس الثوري اإليرا�ي.

النووي اإليرا�ي مشروعًا ل�حرس الثوري اإليرا�ي ال يصب بال�امل يؤكد هذا التسر�ب أن إدارة روحا�ي �عت�� ال��نامج  

�� مص�حة الدولة. ففي ا�حادثة امل�جلة، قال ظر�ف إنھ أخ�� خات�ي وروحا�ي أن "مجموعة واحدة (ُيف��ض أ��ا 

 إشارة ل�حرس الثوري اإليرا�ي) ألقت بالبالد �� ب��، وهذا الب�� هو الب�� النووي".

ظر� جواد  إن  �شأن ح�ى  الدبلوماسية  جهوده  لتخر�ب  روسيا  مع  بالتعاون  اإليرا�ي  الثوري  ا�حرس  ي��م  �ان  ف 

القضية النوو�ة. حيث �ان الروس يخشون من أن اتفاقية حظر انتشار األس�حة النوو�ة يمكن أن تقرب إيران من  

قى الرئيس الرو��ي فالديم��  الواليات املتحدة. و�حسب ظر�ف، فإنھ فور إعالن خطة العمل الشاملة املش��كة، الت

بوت�ن مع قاسم سليما�ي، قائد فيلق القدس التا�ع ل�حرس الثوري اإليرا�ي، ملناقشة الصراع �� سور�ا. ثم بدأت 

الصوار�خ والطائرات الروسية تتعمد التحليق �� مسارات أطول ع�� األجواء اإليرانية �� الطر�ق ملهاجمة القوات ال�ي 

�� أتون تقاتل نظام �شار األس التعاون مع روسيا  إ��  إيران  إ�� أن بوت�ن �ان ينوي دفع  د �� سور�ا. ويش�� ظر�ف 

 معركة إقليمية �وسيلة إلبقاء طهران �� صراع دائم مع واشنطن.

�� الت�جيل الصو�ي املسرب، يصرخ ظر�ف قائًال إن الدولة املواز�ة قضت ستة أشهر قبل دخول االتفاق النووي 

  �� التنفيذ  محو ح��  "يجب  عليھ،  مكتوب  صاروخ  بإطالق  اإليرا�ي  الثوري  ا�حرس  قيام  إن  لتخر�بھ.  محاوالت 

 ��) السعودية  السفارة  كمداهمة  التالية،  اإلقليمية  واألحداث  روسيا  مع  العالقات  وتلك  الوجود"،  من  إسرائيل 

ملش��كة (االتفاق النووي) من  �ل ذلك تم ملنع خطة العمل الشاملة ا  -طهران)، واالستيالء ع�� السفن األمر�كية  

 التنفيذ "، كما يقول ظر�ف �� الت�جيل الصو�ي.
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�� السنوات ال�ي أعقبت اعتماد خطة العمل الشاملة املش��كة، وجد ظر�ف نفسھ �س�� باستمرار إلصالح األضرار 

ال بالقليل عن خططھ.  الذي ي�حقها ا�حرس الثوري اإليرا�ي لدبلوماسيتھ ا�حذرة. فقد �ان سليما�ي ال يخ�� ظر�ف إ

، تم تخفيف العقو�ات األمر�كية ع�� شركة الط��ان اإليرانية الرئيسية، إيران 2016فع�� سبيل املثال، �� يناير  

للط��ان، كجزء من االتفاق النووي. ولكن �عد خمسة أشهر، علم ظر�ف من وز�ر ا�خارجية األمر��ي جون ك��ي أن 

��    شركة الط��ان اإليرانية لم �ستأنف إ�� حزب هللا  أ��ا مدنية لنقل األس�حة  فقط استخدام الرحالت املف��ض 

سور�ا، وهو اإلجراء الذي أدى �� املقام األول إ�� فرض عقو�ات عل��ا، بل تم ز�ادة عدد تلك الرحالت أيضًا ستة 

 أضعاف بناًء ع�� أوامر مباشرة من سليما�ي.

�ان املتقادم ل�خطر وأدت إ�� فرض عقو�ات جديدة عليھ أيضًا. وعّرضت تلك الرحالت ا�جو�ة أسطول إيران للط�

أنھ إذا �ان استخدام إيران للط��ان لهذا   -ي�خص ظر�ف �شدة وجهة نظر ا�حرس الثوري اإليرا�ي �شأن املسألة  

%، فهل �ان األمر  200% ع�� توف�� البدائل، "ح�ى لو �لف ذلك دبلوماسية الدولة  2الغرض قد منح م��ة بنسبة  

  �� ساهم  قد  املتحدة  الواليات  الستفزاز  واستعداده  للمخاطر  سليما�ي  قبول  ي�ون  (قد  استخدامھ؟!"  �ستحق 

 ، عندما تم اس��دافھ وقتلھ عن طر�ق طائرة أمر�كية بدون طيار �� �غداد). 2020اغتيالھ؛ �� أوائل عام 

% �� السنوات ال�ي أعقبت وضع 60  % إ�� 88يتحسر ظر�ف ع�� حقيقة أن شعبيتھ ب�ن اإليراني�ن قد انخفضت من  

% بفضل 90اللمسات األخ��ة ع�� خطة العمل الشاملة املش��كة. �� غضون ذلك، قفزت �سبة تأييد سليما�ي إ��  

 التصو�ر البطو�� لھ �� وسائل اإلعالم املدعومة من ا�حرس الثوري اإليرا�ي. 

مع الدولة املواز�ة، تمامًا مثل أسالفھ من الرؤساء  وطوال ف��ة توليھ منصبھ، وجد حسن روحا�ي نفسھ �� حالة حرب  

السابق�ن. و�العودة إ�� الثمانينيات، �ان روحا�ي قد ساعد �� توسيع ا�حرس الثوري اإليرا�ي من منظمة تطوعية 

ي صغ��ة إ�� جيش �امل، لها قوات بر�ة و�حر�ة وجو�ة. و�عد ثالثة عقود، ا��م ا�حرس الثوري اإليرا�ي علنًا بالتماد

مل�افحة الفساد مع رؤساء القضاء وال��ملان، أظهر روحا�ي إحباطھ من األ�شطة    2014�� التدخالت. ففي مؤتمر عام  

غ�� العسكر�ة ل�حرس الثوري اإليرا�ي. وقال دون �سمية ا�حرس الثوري اإليرا�ي صراحة، "إذا تجمعت األس�حة 

 ي�ون واثقًا من أن الفساد يكمن هناك".واملال وال�حف والدعاية �� م�ان واحد، يمكن للمرء أن 
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 معجزة 

�ان من املمكن أن ينت�ي هذا الصراع املألوف ب�ن ا�ح�ومة اإليرانية املنتخبة، �� عهد روحا�ي، ومؤسسات الدولة 

أي انتخاب   -املواز�ة، �� ظل خامنئي، �ش�ل غ�� حاسم مثلما حدث �� االشتبا�ات السابقة. لكن الزخم ا�خار��  

أدى إ�� قلب التوازن �ش�ل حاسم نحو الدولة املواز�ة. حيث   -  2016ترامب رئيسًا للواليات املتحدة �� عام  دونالد  

أكدت ح�ومة روحا�ي لإليراني�ن أنھ سي�ون من املستحيل ع�� الواليات املتحدة إلغاء االتفاق النووي من جانب 

العاملية الست وصادق عليھ مجلس األمن الدو��. لكن واحد، ألنھ �ان اتفاقًا دوليًا تم التفاوض عليھ ب�ن القوى  

ا�حرس الثوري اإليرا�ي قدم رهانًا مختلفًا، ألنھ ال يثق بوعود الواليات املتحدة وال باالتفاقيات الدولية. فما إن فاز 

ا�ي ووزارة  ترامب بالرئاسة األمر�كية ح�ى اصطفت الشر�ات الواجهة ل�حرس الثوري اإليرا�ي �� البنك املركزي اإلير 

الب��ول والو�االت ا�ح�ومية األخرى لتقديم عطاءات ل�حصول ع�� عقود للتحايل ع�� العقو�ات املالية وعقو�ات 

 الطاقة األمر�كية ا�حتملة. 

مايو    �� االتفاقية  من  رسميًا  ترامب  ا��حب  عندما  أهبة 2018و  ع��  العقو�ات"  من  "املستفيدين  هؤالء  �ان   ،

ع  للسيطرة  اآلن  االستعداد  إيران  ع��  �ان  األمر�كية،  العقو�ات  فرض  إعادة  و�سبب  اإليرا�ي.  املا��  القطاع   ��

االعتماد ع�� شبكة ا�حرس الثوري اإليرا�ي للتحايل ع�� الشب�ات املصرفية الدولية لبيع نفطها و�عادة العائدات 

�ي، فإن استيالء ا�حرس الثوري اإليرا�ي إ�� البالد. ووفقًا للرئيس السابق للبنك املركزي اإليرا�ي، عبد الناصر هم

�عادل   عمولة  عنھ  نتج  املالية  املعامالت  هذه  مكنت 20ع��  فقد  و�ذلك،  ا�ح�ومة.  بھ  تقوم  تحو�ل  �ل  ع��   %

 سياسات الواليات املتحدة �ش�ل فعال ا�حرس الثوري اإليرا�ي من �عميق نفوذه االقتصادي.

انقسامات سياسية ذات مغزى داخل ا�جمهور�ة اإلسالمية اإليرانية. ومن جان��ا، نفت إدارة دونالد ترامب وجود  

لقد تبنت سياسة "الضغط األق��ى" املصممة �خفض صادرات النفط اإليرانية إ�� الصفر وخنق اقتصادها. و�� 

داخل البيت األبيض، لم يكن هناك اتفاق ع�� كيفية وضع ��اية للعبة. فبينما �ان هدف ترامب هو إجبار إيران 

ذلك    �� القومي  لألمن  ومستشاره  بومبيو،  مايك  آنذاك،  خارجيتھ  وز�ر  �ان  جديدة،  اتفاقية  ع��  التفاوض  ع�� 

الوقت، جون بولتون، يضغطان من أجل �غي�� النظام �� إيران. و�غض النظر عن الهدف ال��ائي، فإن الن�ج ا�جديد 

وري اإليرا�ي من الداخل: فقد عاقبت إدارة ترامب لم �ست�ِن ح�ى املسؤول�ن اإليراني�ن الذين عارضوا ا�حرس الث

 .2019جواد ظر�ف أيضًا �� يوليو  
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 لقد أدى انتخاب ترامب إ�� ترجيح كفة امل��ان لصا�ح الدولة املواز�ة ضد ا�ح�ومة اإليرانية املنتخبة. 

: فقد دفعت أفعال ترامب أصبح إصرار إدارة ترامب ع�� أن النخبة اإليرانية متجا�سة شيئًا مثل نبوءة ذاتية التحقق

بالسياسة اإليرانية �� اتجاه أك�� تطرفًا. و�� ظل ال��ديد الوجودي لسياسة عقو�ات أمر�كية شديدة القسوة، خّفت 

حدة االنقسامات الداخلية. وساعدت سياسات البيت األبيض �� صياغة اتفاق واسع النطاق ب�ن النخب اإليرانية 

املصا�ح الوطنية للبالد �� تأم�ن النظام، مما سمح ل�حرس الثوري اإليرا�ي بتقديم   ع�� أن الطر�قة الوحيدة �حماية

 نفسھ، ألول مرة �� وجوده، ع�� أنھ بطل القومية اإليرانية. 

الشرق  أنحاء  جميع   �� لھ  الوكالء  وشبكة  املتطورة  الباليستية  صوار�خھ  أن  اإليرا�ي  الثوري  ا�حرس  اد��  لطاملا 

، �عد أن أصبح وا�حًا أن سياسة "الص�� االس��اتي��" اإليرانية 2019ا��ي إيران. و�� عام  األوسط تح�ي وحدة أر 

�� التمسك بخطة العمل الشاملة املش��كة لم تؤ�ي ثمارها، شرع ا�حرس الثوري اإليرا�ي �� اتخاذ إجراءات إلرساء 

ات تتسم بالوقاحة، وشن ضر�ة  إم�انات الردع ضد املز�د من الضغوط من الواليات املتحدة. فبدأ �� شن �جم

بإسقاط طائرة  السعودية وقام  العر�ية  اململكة   �� النفط  ملعا�جة  منشأة  ع��  بدون طيار  بطائرة  ودقيقة  مروعة 

يناير   و��  العر�ي.  ا�خليج  فوق  طيار  بدون  ع��  2020أمر�كية  باليستية  صوار�خ  اإليرا�ي  الثوري  ا�حرس  أطلق   ،

ًا ع�� اغتيال سليما�ي. كما أدت هذه العمليات إ�� إس�ات معار��ي ا�حرس الثوري القوات األمر�كية �� العراق رد

 اإليرا�ي داخل الدولة وا�جتمع.

وع�� مدى عقود، �انت الدولة املواز�ة تخ��ى أن يتحد ا�جتمع اإليرا�ي مع ا�ح�ومة املنتخبة للتغلب عل��ا. وإلحباط  

حيانًا و�عنف �� كث�� من األحيان. واآلن يمكن أن يتم تصور مستقبل هذا االحتمال، تصرفت الدولة املواز�ة بحكمة أ

جديد، مستقبل يتحد فيھ �ل من ا�جتمع اإليرا�ي وا�ح�ومة من خلف الدولة املواز�ة، مما سيجعل املرشد األع��  

 وا�حرس الثوري اإليرا�ي �� القاطرات لتحقيق تطلعا��م.

 تعاون میداني

)، �غ�� املشهد السيا��ي واالجتما�� �� إيران. فقد تو�� رفسنجا�ي، الذي �ان 2021(و�حلول انتخابات هذا العام  

. وال يزال محمد خات�ي قيد 2017قوة مؤثرة �� السياسة النخبو�ة لعقود من الزمان، فجأة إثر نو�ة قلبية �� عام  

شر صورتھ. وال يزال أحمدي نجاد  اإلقامة ا�ج��ية الفعلية، وتمنع ا�ح�ومة وسائل اإلعالم اإليرانية من ذكره أو �
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يمارس النقد �ش�ل عل�ي: فقد وصف مستشارون سابقون �� وسائل اإلعالم اإليرانية كيف يتصور نجاد نفسھ �� 

إ��   للوصول  ا�جماه��ية  االحتجاجات  ر�وب  مص��ه  أن  يتصور  حيث  روسيا،   �� يلتس�ن  بوريس  �ان  مثلما  إيران 

 فصيل الذي يمثلھ أحمدي نجاد قد تم تطه��ه من �ل مؤسسة مهمة �� الدولة.السلطة من أجل إنقاذ األمة. لكن ال

، حيث فشلت قياد��ا املسنة �� تقديم ج��ة موحدة أو خطة  2021�انت الكتلة اإلصالحية ا�خاسر األك�� �� حملة 

محمد خات�ي  عمل متماسكة خالل االنتخابات. لقد حشدت ا�حركة �� مرة سابقة ما يكفي من الدعم الشع�ي لدفع  

إ�� الرئاسة، وش�لت الحقًا جزءًا مهمًا من التحالف وراء حسن روحا�ي. أما اآلن، فمع ذلك، يبدو هذا األمر و�أنھ 

% �عد ا��حاب ترامب من خطة العمل الشاملة املش��كة، 40�عيد املنال. فقد ارتفع معدل الت�خم �� إيران إ��  

مة الضمان االجتما�� اإليرانية، فقد تضاعف معدل الفقر املدقع �� غضون و�غرق البالد اآلن �� الفقر. ووفقًا ملنظ

من   فقط،  عام  15عام�ن   �� عام  30إ��    %2017   �� واملنظمات %2019  الطالبية  ا�جموعات  جهود  وتراجعت   .

  النسائية لتنظيم االحتجاجات ضد القمع السيا��ي وان��ا�ات حقوق اإل�سان، حيث استبدلت بأعمال شغب عنيفة 

الغاضب   ا�حتج�ن  وشعار  الكهر�ائي.  التيار  وانقطاع  املياه  ونقص  االقتصادية  املظالم  �سبب    -مرتجلة 

ا�حافظون، حان وقتكم"   ��   -"اإلصالحيون،  ا�حافظ�ن  أ��م شر�اء مع  إ�� اإلصالحي�ن ع��  ينظرون  بأ��م  يو�� 

 بؤسهم. 

ب املشهد السيا��ي. فقد تر�ح خات�ي بناء ع�� برنامج �� املا��ي، نجح اإلصالحيون �� االنتخابات من خالل استقطا

انتخا�ي لتعز�ز ا�جتمع املد�ي والديمقراطية، ووعد روحا�ي بحل القضية النوو�ة وتحس�ن العالقات مع الواليات 

إ��   إ�� تحو�ل حمالت هؤالء املر�ح�ن  �� إيران، وقد أدى استحضارها  املتحدة. �عت�� هذه القضايا مث��ة ل�جدل 

�ات اجتماعية، مما أدى إ�� ز�ادة إقبال الناخب�ن، ال سيما ب�ن النساء والشباب. وُحكم ع�� هذه االس��اتيجية حر 

 ، عندما خسر �ش�ل فادح أمام حسن روحا�ي.2017بأول محاولة إلبراهيم رئي��ي للرئاسة، �� عام 

تذكر �� طر�قهما ل��يئة الساحة لفوز ، لم يجد خامنئي وا�حرس الثوري مقاومة  2021لكن �� انتخابات هذا العام  

رئي��ي. فقد استبعد مجلس صيانة الدستور جميع املر�ح�ن الذين �ان بإم�ا��م تنشيط الناخب�ن، ولم يقتصر  

األمر ع�� منع �ل اإلصالحي�ن وكذلك أحمدي نجاد، ولكن أيضًا تم استبعاد ع�� الر�جا�ي، رئيس ال��ملان السابق  
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ملفاوض�ن النوو��ن. و�ان املر�ح املعتدل الوحيد املتبقي �� اللعبة هو محافظ البنك املركزي  املعتدل �سبيًا وكب�� ا

 �� عهد روحا�ي عبدالناصر هم�ي. 

�� ال��اية انقسم أنصار اإلصالحي�ن إ�� ثالثة معسكرات: أولئك الذين قاطعوا االنتخابات، والذين أبطلوا أصوا��م، 

%، و�� األد�ى �� تار�خ ا�جمهور�ة اإلسالمية النتخابات 49�لغت �سبة املشاركة  وأولئك الذين صوتوا لصا�ح هم�ي. و 

% فقط من الناخب�ن الذين يحق لهم التصو�ت. و�حسب األرقام 26رئاسية. و�� معقل اإلصالحي�ن بطهران، شارك  

 % فقط.  8% من األصوات، وهم�ي ع�� 62الرسمية، حصل رئي��ي ع�� 

 .2021ا�خاسر األك�� �� ا�حملة االنتخابية لعام و�انت الكتلة اإلصالحية �� 

لقد نجحت حملة املتشددين �� االنتخابات ليس فقط �سبب القمع ولكن أيضًا من خالل 'سرقة صفحة من كتاب  

قواعد اللعبة' �خصومها. �عود خلفية رئي��ي بال�امل تقر�بًا إ�� القضاء الدي�ي، ولكن كمر�ح رئا��ي، أكد ع�� األمن  

"إيران واالزدها لبناء  انتخا�ي تم تكريسھ  برنامج  الدين واأليديولوجية. وخاض االنتخابات معتمدًا ع��  ر بدًال من 

قو�ة"، واعدًا بمعا�جة الفساد ا�ح�ومي وتحييد تأث�� العقو�ات من خالل تكرار أن ا�حرس الثوري اإليرا�ي �عتمد 

. وعندما أجرى حملة �� البازارات واملصا�ع وسوق ع�� نفسھ �� صناعة الدفاع �� الساحات غ�� العسكر�ة أيضاً 

األوراق املالية �� طهران، أظهرت وسائل اإلعالم التا�عة ل�حرس الثوري اإليرا�ي أنھ يتحدث إ�� العمال والتكنوقراط  

 حول إعادة فتح الشر�ات املفلسة و��عاش االقتصاد.

ع��  استحوذ  بل  فحسب،  وسطي  تكنوقراط  بأنھ  رئي��ي  يتظاهر  ووعد    لم  أيضًا.  لإلصالحي�ن  العلما�ي  ا�خطاب 

بمحار�ة العنف املن��� و�عهد بإثناء شرطة األخالق املكروهة اجتماعيًا �شدة عن مضايقة الناس العادي�ن، بل وتم 

��جيعهم بدًال من ذلك ع�� مالحقة الفساد االقتصادي والب��وقراطي. وأشارت الصور ال�ي �شر��ا حملتھ إ�� أن  

 ديھ �ساء لم يل��من بالزي الرس�ي الصارم. من ب�ن مؤ�

و�جأ متشددون آخرون إ�� نفس الن��ة. و�� مناظرة ب�ن اإلصالحي�ن واملتشددين �� تطبيق الدردشة "�لوب هاوس" 

خالل ا�حملة، �خر مسعود دهناما�ي، وهو رجل أمن وقائد ميليشيا سيئ السمعة، �ان ��اجم املثقف�ن والطالب 
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جسديًا منذ التسعينيات بدعوى سلوكيات "غ�� إسالمية"، �خر من اإلصالحي�ن ل��ك��هم    واأل�خاص العادي�ن

 ع�� انتقاد القيود االجتماعية. �� �حظة مع��ة، قال إن ا�حجاب اإلجباري لم �عد مصدر اهتمام كب�� للنظام. 

كب��ا عن ن�ج املواجهة الذي اتبعھ    كما قال رئي��ي مرارًا وتكرارًا إنھ يدعو إ�� التعامل مع العالم. وهذا يمثل تحوال

املتشددون تقليديا. كما أو�ح أيضًا أنھ ال �ع��ض ع�� االتفاق النووي �� حد ذاتھ، لكن فقط ع�� ا�جوانب ا�حددة  

ب�ن  دراماتيكية  األك��  التحول  وحدث  العقاب.  من  اإلفالت  مع  بان��ا�ا��ا  املتحدة  للواليات  سمحت  ال�ي  لالتفاق 

ملتشددين، الذين �انوا �عارضون �شدة خطة العمل الشاملة املش��كة ح�ى أسابيع قليلة قبل بدء مؤ�دي رئي��ي ا

  �� بارز  عضو  زنور،  مجت�ى  لالتفاقية.  باالمتثال  و�عهدوا  للضد،  بالتحول  ا�ح�ن  ذلك  منذ  قاموا  لك��م  حملتھ، 

�خة من خطة العمل الشاملة املش��كة ال��ملان، قاد ذات مرة مجموعة من ا�حافظ�ن إ�� املنصة وأضرم النار �� �

�عد ا��حاب ترامب من االتفاق. ولكن �عد سنوات من انتقاد خطة العمل الشاملة املش��كة، فإنھ يدعم اآلن ال��ام  

 رئي��ي ��ا، طاملا أن الواليات املتحدة تح��م ال��اما��ا.

 دولة موازیة موحدة

هذه املرة، قد يصاب بخيبة األمل أولئك الذين يتوقعون تكرار الصراع املألوف ب�ن الرئيس واملرشد األع��. سوف 

يلوح �� األفق االنتقال الوشيك إ�� اختيار املرشد األع�� التا�� خالل رئاسة إبراهيم رئي��ي. فهناك معلومات محدودة 

مًا، باستثناء جراحة ال��وستاتا ال�ي أجراها وتم اإلعالن ع��ا كث��ًا عا  82عن �حة القائد (خامنئي) البالغ من العمر  

. ولكن من املرجح �ش�ل كب�� أن قرار استبدال خامنئي بمرشد أع�� جديد سيتم اتخاذه خالل ف��ة 2014�� عام  

 رئاسة الرئيس ا�جديد، إبراهيم رئي��ي.

تطه� ع��  رئي��ي  إبراهيم  فوز  وأدارت  خططت  ال�ي  القوى  اإليرانية �عمل  اإلسالمية  ا�جمهور�ة   �� املراتب  أع��   �

لتسهيل عملية ا�خالفة �خامنئي. إذا لم يتم �سميتھ هو كخليفة �خامنئي، فسوف يلعب رئي��ي دورًا رئيسيًا �� تحديد 

من هو خليفة املرشد األع�� ا�حا��. ومن ثم فمن غ�� املرجح أن يق��ي ف��ة رئاستھ �� تحدي من �شغل اآلن أع��  

 منصب �� البالد. 

إبراهيم رئي��ي هو ببساطة جزء من مشروع سيا��ي أك�� �س�� إليھ خامنئي �� سنواتھ األخ��ة. �عم، قد يقوم الرئيس  

ا�جديد بتعديل مواقفھ من الناحية التكتيكية، لكن أي تحول حقيقي �� السياسة سيحدث بالتنسيق الوثيق مع 
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� توسيع قاعد��ا االجتماعية إ�� ما وراء اإلسالمي�ن لتشمل القومي�ن غ��  املرشد األع��. و�عمل الدولة املواز�ة ع�

املتدين�ن، �� محاولة الستيعاب التأث�� امل��ايد ألولئك الذين ينتقدون مسا�� فرض الشريعة اإلسالمية �ش�ل رس�ي 

ي أل��ن  ل�حجاب،  املناهضة  ا�حملة  إ��  ا�حجبات  النساء  من  العديد  انضمت  حيث  مث��  وانتقائي.  الزي  أن  رون 

لالنقسام، و�ولد االستياء تجاههن �� الشارع أيضًا. لقد تم تصميم استيالء رئي��ي االنتقائي ع�� أجندات السياسة 

ا�خارجية واالجتماعية لإلصالحي�ن و�م�انية عكسها، خصيصًا لتقو�ض قدر��م ع�� العودة إ�� املشهد السيا��ي 

 تار�خ اإليرا�ي. من جديد �� تلك ال�حظة ا�حاسمة من ال

 وستعمل اإلدارة ا�جديدة ع�� �عميق العالقات األمنية واالقتصادية إليران مع �ل من الص�ن وروسيا.

وع�� الرغم من بداي��ا السلسة، إال أن هذه املناورة عالية ا�خاطر يمكن أن ت��ار �سرعة. وسيحتاج رئي��ي وفر�قھ 

رعاية الدولة الستمالة النخب املستاءة، وال سيما فئة ا�حافظ�ن   من التكنوقراط اليميني�ن الشباب إ�� استخدام

رئي��ي �سبب   انتخاب  م��م  الذين دعم جزء  الفقراء،  الس�ان  احتياجات  تلبية  أيضًا  عل��م  املهمش�ن. كما يجب 

 وعوده االقتصادية. 

الفھ من الرؤساء رأسًا ع��  وفيما يتعلق بالسياسة ا�خارجية، فسيحاول رئي��ي قلب التطلعات العاملية الفاشلة ألس

عقب. حيث �ان الرؤساء السابقون قد توصلوا إ�� االعتقاد بأن أفضل طر�قة �جعل إيران آمنة ومأمونة �� تمك�ن 

البالد من أن ت�ون جزءًا مزدهرًا من االقتصاد العاملي. ولكن رئي��ي، ع�� العكس من ذلك، �عتقد أن إيران القو�ة 

منازع �� وحدها القادرة ع�� ردع القوى ا�خارجية وتحقيق االزدهار االقتصادي. لذلك، ذات النفوذ اإلقلي�ي بال  

�� مواجهة الضغط األمر��ي. وهذا �ع�ي �عز�ز  الثوري اإليرا�ي  العسكر�ة ل�حرس  القدرات  املتوقع أن �عزز  فمن 

� خدمة حماية الدولة املواز�ة  شبكة الوكالء التا�عة للفيلق �� العراق ولبنان واليمن وخارجها، و�ل ذلك سي�ون �

 األصلية �� إيران.

كما ستعمل اإلدارة ا�جديدة ع�� �عميق العالقات األمنية واالقتصادية إليران مع �ل من الص�ن وروسيا. فقد وجھ  

إ�� "مز�د من   انتخاب رئي��ي سيؤدي  �� أن  ثقتھ  للرئيس ا�جديد، معر�ًا عن  ال��ا�ي  أو�� وأقوى  بوت�ن واحدة من 

عامًا مع بك�ن،    25ر التعاون الثنائي البناء ب�ن بلدينا". كما وقعت طهران مؤخرًا شراكة تجار�ة وعسكر�ة ملدة  تطو�

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 15 of 16 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 8, 2022      

، حيث �انت إيران تأمل �� تحس�ن العالقات مع الواليات املتحدة 2016وال�ي �ان قد تم تأجيلها �� البداية �� عام  

 وأورو�ا.

تقارب   أي  ع��  القضاء  أن  املفارقات  ا�خارجية  ومن  السياسة  تماسك  إ��  أدى  قد  املتحدة  الواليات  مع  محتمل 

والواليات  بالدهم  ب�ن  العدائية  العالقة  أن  ع��  اإليرا�ي  السيا��ي  الطيف  ع��  عام  إجماع  اآلن  وهناك  اإليرانية. 

ات ا�حلية املتحدة ستستمر إ�� أجل غ�� مس�ى. و�التا��، لم �عد الفصائل املتنافسة �� إيران مهووسة بالتداعي

لتحس�ن العالقات مع واشنطن. وهذا �ع�ي أنھ لن يخل نجاح خطة العمل الشاملة املش��كة أو فشلها كث��ًا بتوازن 

اخ��اق   تحقيق  حالة   �� مح��  تخر�ب  حدوث  احتمالية  من  قللت  ا�جديدة  الديناميكية  فهذه  الداخلية.  القوى 

 �� املفاوضات ا�جار�ة.  لك��ا عززت أيضًا موقف إيران التفاو��ي -دبلوما��ي 

لكن ع��   الداخلية.  املشا�ل  بحر من  للتعامل مع  النوو�ة  ا�ج��ة  دبلوما��ي ع��  نجاح  إ��  بحاجة  رئي��ي  إبراهيم 

عكس روحا�ي، فهو ال يراهن ع�� م�اسبھ السياسية م��ا. حيث يرى فر�ق السياسة ا�خارجية املتشدد التا�ع لھ أن  

أيديولو  حر�صة  املتحدة  ستحاول  الواليات  واشنطن  أن  يف��ض  وأنھ  اإليرانية.  اإلسالمية  ا�جمهور�ة  بتدم��  جيًا 

ال��اجع عن أي اتفاق إما �ش�ل صر�ح، كما فعل ترامب، أو بحنكة، كما فعلت إدارة أو�اما، من خالل عدم رفع  

��ي إ�� الرئاسة، العقو�ات املالية ع�� إيران �ش�ل �حيح. لذلك، تحّضر القوى السياسية ال�ي دفعت إبراهيم رئي

لتنفيذ إجراءات انتقامية تدر�جيًا �� حال �ع�� إحياء خطة العمل الشاملة املش��كة. كما أ��م مل��مون با�حفاظ  

ع�� البنية التحتية النوو�ة إليران، ل�حفاظ ع�� خيار �سليح ال��نامج �سرعة إذا ا��ار االتفاق. و�� الوقت نفسھ،  

دون قصد إ�� إ�شاء منطقة أك�� قابلية لالح��اق: حيث تخ��ى طهران من أن   قد يؤدي توقيع اتفاق نووي جديد

تمنح الواليات املتحدة حر�ة مطلقة ملالحقة نفوذها اإلقلي�ي، و�خ��ى أعداء طهران من أ��ا س��ود إيران باملز�د من  

 املوارد لتعز�ز وكال��ا و�رنامجها الصارو��.

ناتجة عن هذا الوضع مهيأة لتصعيد التوترات ب�ن إيران والواليات املتحدة. �� ال��اية، يبدو أن املعضلة األمنية ال

فالبلدان متورطان بالفعل �� صراع، ع�� الرغم من �ونھ منخفض املستوى إال أنھ مستمر �� العراق، حيث تصطدم 

املا أعلن عزمھ ع��  القوات األمر�كية وامليليشيات املوالية إليران �ش�ل متقطع هناك. وع�� الرغم من أن رئي��ي ط

إجراء محادثات مع القوى اإلقليمية لتقليل التوترات، فإن القيادة املوحدة الناشئة �� إيران ترى نفسها �� وضع 
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الصراعات   �� يزدهر وضعها  ف��ة طو�لة كيف  واثقة من قدرات جيشها وقد عرفت منذ  إ��ا  ا�جميع.  فيھ  س��بح 

الدول. و�فضل ذلك التحول السيا��ي ا�ح�� ا�جديد، يمكن لهذه القوى   ا�ختلفة من خالل توسيع حلفا��ا من غ��

أيضًا تقديم تنازالت تكتيكية تجاه خصومها دون ا�خاطرة بتفاقم االنقسامات الداخلية. ولكن مع بدء عهد جديد  

 قا��ما. ل�جمهور�ة اإلسالمية اإليرانية، تتجھ إيران والواليات املتحدة بالتأكيد نحو مسار تصادمي �� عال
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