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الملخص
التنفيذي 

ــا 
ً

م للقــارئ والمهتــّم وصف رات خــال شــهر يوليــو لعــام 2016 ليقــدِّ يرصــد هــذا التقريــر أبــرز التطــوُّ
ــا للحالــة اإليرانيــة خــال الفتــرة محــّل الرصــد والتحليــل. يشــتمل تقريــر شــهر يوليــو علــى ثاثــة 

ً
دقيق

ي اإليراني، في حين يتطرق الثاني إلى الشــأن العربي، 
ِّ
أقســام رئيســية، يهتّم األول بالشــأن المحل

ويتناول الثالث الشأن الدولي من المنظور اإليراني. وفي قسم الشأن الداخلي ستة محاور، يركز 
ضه لحمات  ســة الرئاســة، حيث انخفاض شــعبية الرئيس حســن روحاني بعد تعرُّ األول على مؤسَّ
ــار المحافــظ دارت حــول انتقــاد سياســاته االقتصاديــة وفضيحــة رواتــب كبــار المســؤولين فــي  مــن التيَّ
ضــه العتراضــات جماهيرية أثنــاء زيارته ألقاليــَم إيرانية، وظهور  ــٍة راتــب أخيــه، تبعهــا تعرُّ حكومتــه، بخاصَّ
 في االنتخابات الرئاســية المقبلة، 

ً
أحمدي نجاد على الســاحة السياســية من جديد مناِفًســا محتَما

 إلــى حــدٍّ كبير.
ٍّ

األمــر الــذي يجعــل فــوز روحانــي فــي تلــك االنتخابــات موضــع شــك
ســة العســكرية والخاف البــارز بين روحانــي والبرلمان حول  أمــا المحــور الثانــي فيســتعرض المؤسَّ
صات الحرس الثوري وزيادة ميزانية  حة اإليرانية، إذ يسعى روحاني لخفض مخصَّ

َّ
ميزانية القوات المسل

ز هذا الفصل 
ِّ
الجيــش، بينمــا يرفــض أعضــاء لجنــة الخطــة والموازنة بالبرلمان هذا المقتــرح. كذلك يرك
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علــى زيــادة نشــاط القــوات البحريــة اإليرانيــة وتســريع 
 عن تطوير قوات الدفاع 

ً
خطة التسليح البحري، فضا

الجــوي بمنظومة صواريــخ "إس 300"، وتحديد مكان 
عاِلي قوات الحرس الثوري على 

َ
زها. ثم قضية ت

ُ
مرك

َ
ت

الجيــش واتهامه بالضعف وعــدم اإلخاص للنظام.

 األمنــي، وأبــرز 
ّ

ويتطــرق المحــور الثالــث إلــى الملــف
نقاطــه اشــتعال عــدد كبيــر مــن الحرائق في المنشــآت 
حة األحوازية 

َّ
مات المسل

َّ
طية وإعان بعض المنظ

ْ
ف

ِّ
الن

مســؤوليتها عن ذلك، وإن اشــتعلت حرائق أخرى في 
مناطــق األكــراد والبلــوش، بل وفي أصفهان وطهران 
ــا. علــى صعيــد آخر، وقعــت اضطرابات في مدينة 

ً
أيض

األحــواز بســبب وفــاة 6 مرضــى فــي يــوم واحــد داخــل 
مستشفى حكومي بسبب سوء الرعاية الطبية. كما 
تعرضت إيران خال شهر يوليو الختراقات حدودية في 
شــفت أنفــاق 

ُ
ــي سيســتان وبلوشســتان، واكت

َ
منطقت

على الحدود الباكستانية لتهريب الساح. وفي إقليم 
كردســتان، غربــّي إيــران، َجــَرت محاولــة الغتيــال عضــو 
البرلمان عن كرمانشاه، وشهدت المدن الكردية إضراًبا 
ــا فــي الذكــرى الســنوية )13 يوليــو( الغتيــال عبــد  عامًّ
الرحمن قاسملو زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ســة الدينيــة،  أمــا المحــور الرابــع، وهــو خطــاب المؤسَّ

فيشتمل على رصد خطب الجمعة وخطاَبي خامنئي 
ورفسنجاني، وكان أبرز سماته تحاشي خامنئي، على 
ــة خــال األشــهر القليلــة الماضيــة،  غيــر المعتــاد وبخاصَّ
الهجــوَم علــى المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل 
ــة إلــى خطبــاء  مباشــر، وقــد رأى إســناد هــذه المهمَّ
الجمعــة الذيــن جعلــوا الهجــوم علــى المملكــة محــوًرا 

بهم.
َ
ط

ُ
لخطاباتهــم وخ

ــص المحــور الخامــس للمجــال االقتصــادي،  صِّ
ُ

وخ
واشتمل على عدة محاور، على رأسها أوضاع القطاعات 
ا 

ً
االقتصاديــة فــي إيران، فقطاع الصناعة اإليراني وفق

ــا غيــاَب التحديــث، فــي  للمصــادر اإليرانيــة، يعانــي حاليًّ
ظــّل العجــز المالــي وارتفــاع ديــون الشــركات، األمــر 
الــذي انعكــس ســلًبا على قطــاع البنوك المحلية في 
ظــل عــدم إدمــاج هــذه البنــوك في المنظومة المالية 
العالميــة علــى الرغــم مــن أن االقتصادييــن كانــوا قــد 
ــر بعــد توقيــع االتفــاق النووي بين  عــوا حــدوث تغيُّ

َّ
َوق

َ
ت

إيــران ومجموعــة 5+1، وتســهيل الحــواالت البنكية بين 
إيــران والعالــم.

وتنــاول المحــور الســادس القضايــا االجتماعية، حيث 
الت التنمية االجتماعية في إيران،  ي معدَّ

ِّ
استعرض تدن

وظهر في شهر يوليو تبعات بيان وزير الداخلية اإليراني 
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الــذي ألقــاه فــي البرلمــان اإليرانــي الشــهر الماضــي، 
ل شرارة تفجير للحديث عن كل المشكات 

َّ
والذي مث

االجتماعيــة فــي وســائل اإلعــام اإليرانيــة، األمــر الذي 
انعكــس علــى كشــف المشــكات المجتمعيــة فــي 
شــهر يوليــو، وكان أبرزهــا قضايــا اإلدمان والطاق التي 
التهــا، عــاوة علــى زيــادة نســبة البطالــة  ارتفعــت معدَّ

واالنتحــار والعنف المجتمعي.

وفي الشأن العربي، يناقش التقرير بالرصد والتحليل 
ارتفــاع درجــة التجاذبــات بيــن إيــران والســعودية نتيجــة، 
انتقاد طهران، بل مهاجمتها بشدة للجانب السعودي، 
ة بعد مشاركة األمير تركي الفيصل في مؤتمر  بخاصَّ
المعارضــة اإليرانيــة بباريــس، واتهــام طهــران للريــاض 
بتعطيــل المفاوضــات اليمنيــة بالكويــت، وعدم تحقيق 
أي انفراج في األزمة اليمنية، فمن ناحية ترى إيران أن 
دعم المملكة الستمرار علميات "استهداف" المناطق 
ي إلــى أّي نتائــج، ومــن  الســكنية فــي اليمــن لــن يــؤدِّ
ــران بتقديــم الدعــم  ناحيــة أخــرى تتهــم الســعودية إي

العلني للحوثيين-صالح للســيطرة على المدن.

وفــي جانــب العاقــات اإليرانية-اإلماراتيــة، علــى 
الرغــم مــن وجــود عاقــات اقتصاديــة جيــدة بيــن إيــران 
ــة مــع إمــارة  ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وبخاصَّ
دبي، فقد رفضت اإلمارات مشــروع إنشــاء خط أنابيب 

ــل اإليراني 
ُّ

غــاز يبلــغ طولــه 400 كيلومتــر، وحول التدخ
اتهــا في 

ُّ
فــي العــراق وســوريا، رفعــت إيــران وتيــرة تدخ

هاتيــن الدولتيــن، والتقــى بعض المســؤولين اإليرانيين 
مسؤولين في بغداد ودمشق، وأعلنت طهران دعمها 
 إلى 

ً
"المطلق" للحكومتين العراقية والسورية، إضافة

اإلعــان الرســمي عن تشــكيل الحــرس الثــوري بالعراق 
علــى النمــط اإليراني.

عــاوة علــى ذلــك يتنــاول التقريــر ردة فعــل الجانــب 
اإليرانــي علــى كلمــة األميــن العــام للجامعــة العربيــة. 
فلم ُينِه األمين العاّم للجامعة أحمد أبو الغيط حديثه 
الذي ذكر فيه أن "سياســات إيران اســتهدفت الوحدة 
ي-الشيعي"، 

ِّ
ن أت التربة الخصبة للصراع السُّ اإلسامية وهيَّ

ت إيران هجوًما الذًعا عليه ووصفت تصريحاته 
َّ
حتى شن

اءة".
َّ
بـ"المتسرعة وغير البن

ــر أربعــة محــاور  وفــي الشــأن الدولــي تنــاول التقري
ق األول إلــى العاقــات اإليرانية-التركيــة،  طــرَّ

َ
رئيســية، ت

ــة موقــف إيــران من المحاولة االنقابية الفاشــلة  بخاصَّ
بتركيــا، واتهــام إيــران عــدًدا من الــدول، من بينها أمريكا 
ق إلــى طبيعــة  والســعودية، بتدبيــر المحاولــة والتطــرُّ
التفاهمات التركية-اإلسرائيلية والتركية-الروسية األخيرة 
 الســوري 

ّ
ما الملــف تجــاه الملفــات اإلقليميــة، ال ســيَّ

ــار األســد.
َّ

والتنســيق في وجهات النظر تجاه نظام بش
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أما موضوع المحور الثاني فكان العاقات اإلسرائيلية-
اإليرانيــة، إذ اعتــرض المنــدوب اإليرانــي فــي األمــم 
 القانونيــة فــي 

َ
المتحــدة علــى رئاســة إســرائيل اللجنــة

األمــم المتحــدة، معتبــًرا اختيــار إســرائيل ضربــة لمكانــة 
ــان  ــأن الكي ــك ب ًرا ذل ــرِّ ــة، مب ــة القانوني ــة اللجن ومصداقي
رات والقوانيــن الدولية،   النتهــاك المقــرَّ

ٌ
الصهيونــي رمــز

 لحقــوق الشــعب الفلســطيني.
ٌ

ومنتِهــك

أمــا المحــور الثالــث فهــو حــول العاقــات األمريكيــة-
ت 

َ
اإليرانية، وكانت أبرز القضايا فيه تسريب وثيقة ُوِصف

فــي بعــض وســائل اإلعــام العالميــة بـ"الســرية" عــن 
ــرة  ــران يســمح لألخي ــات المتحــدة وإي ــن الوالي اتفــاق بي
باســتكمال برنامجهــا النــووي عبــر إمدادها بأجهــزة طرد 
ا كان لديها بعد فترة زمنية من  ًرا ممَّ مركزي أكثر تطوُّ
االتفاق النووي، األمر الذي أحدث كثيًرا من النقاشات 
حول مدى تطابق صيغة االتفاق النووي المعلن مع 

حقيقة االتفاق.

وركز المحور الرابع على العاقات الروسية-اإليرانية، 
ه إيران لعقد اتفاق شراكة شاملة عبر سلسلة  َوجُّ

َ
وفيه ت

اتفاقــات اتضحــت فــي شــهر يوليــو مــن خــال تقديــم 
ة بوشهر 

َّ
ص الستكمال محط قرض روسي إليران يخصَّ

النووية وإنشاء محطة توليد كهرباء حرارية ومّد خطوط 
سكك حديدية، مع ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين 
ّم 

َ
وعقد صفقات تسليح ضخمة، ومساعي روسيا لض

ك لحــّل  إيــران إلــى منظمــة تعــاون شــنغهاي، والتحــرُّ
مشــكلة تقســيم ميــاه بحــر قزويــن العالقــة بينهما منذ 
ــي 

ِّ
ســنوات. وعلــى الرغــم مــن مخــاوف إيــران مــن تخل

روسيا عنها في صفقة مع الغرب، فقد تحركت بقوة 
خال شــهر يوليو لتدعيم تحالفها مع روســيا.

ويتطــرق المحــور الخامــس واألخيــر إلــى العاقــات 
اإليرانية-الهندية-الباكســتانية، حيــث تطــور العاقــات 
اإليرانية-الهنديــة بعــد رفــع الحظــر الدولــي عــن إيــران، 
ويسعى البلدان لرفع العاقات بينهما إلى مستويات 
أعلى من الشــراكة التجارية والعســكرية واللوجســيتية، 
وعلــى رأســها التعــاون فــي بنــاء مينــاء تشــابهار الــذي 
ُموحة المتاك قواعد 

َ
ط هنديــة ط

َ
ط

ُ
ُيَعــّد جــزًءا مــن خ

بحرية في مضيق هرمز، باإلضافة إلى إنشاء منطقة 
تجاريــة حــرة بيــن الهنــد وإيــران وروســيا، وتســعى إيــران 
 لتكون ورقة ضغط 

ً
لتطوير عاقاتها مع الهند مستقَبا

بــِدي 
ُ
أمــام التحالــف الباكستاني-الســعودي. كذلــك ت

ــة  باكســتان اســتعداًدا دائًمــا للتعــاون مــع إيــران، بخاصَّ
فــي المجــال األمنــي، وتحــاول باكســتان خلــق تــوازن 
صعــب بيــن عاقتيهــا بإيــران والســعودية، واالســتفادة 
ة  طية الوفيــرة لدى جارتها إيران، بخاصَّ

ْ
ف

ِّ
مــن المــوارد الن

خطوط الغاز المشتركة بينهما، مع عدم خسارة حليفها 
ــل في الســعودية.

ِّ
االســتراتيجي المتمث
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هــذا هــو التقريــر الشــهري األول الــذي يصــدر عــن مركــز الخليــج العربــي للدراســات اإليرانيــة، 
ات على الســاحة اإليرانية على  ــي التقريــر شــهر يوليــو 2016 مــن حيــث أبــرز األحداث والمســتَجدَّ

ِّ
ويغط

ــي والشــأن العربــي والشــأن الدولــي، وقــد ُروِعــَي فــي تقســيم 
ِّ
ثاثــة مســتويات، هــي الشــأن المحل

ســة الدينيــة  ســة الرئاســة والشــأن العســكري واألمنــي وخطــاب المؤسَّ التقريــر إدراج مــا يتعلــق بمؤسَّ
والجانبيــن االجتماعــي واالقتصــادي ضمــن عناصــر الشــأن المحلــي، واشــتمل الشــأن العربــي علــى 
عاقــات إيــران مــع كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومملكــة البحريــن والعــراق وســوريا، وموقــف 
ــا  ــكل مــن تركي ــران ب ــر عاقــة إي ــة، وفــي الشــأن الدولــي اســتعرض التقري ــران مــن الجامعــة العربي إي

وإســرائيل والواليــات المتحــدة وروســيا االتحاديــة والهنــد والباكســتان.
تبــرز أهميــة التقريــر الشــهري حــول إيــران فــي حقيقــة الحاجــة إلــى توفيــر المعرفــة الازمــة للتعامل 
صاُعــد وتيــرة المواجهــات األمنيــة وانتشــار 

َ
رات علــى الســاحة اإليرانيــة، حيــث ت مــع تســارع وتيــرة التطــوُّ

اللغة التشــاؤمية في وســائل اإلعام على األصعدة االجتماعية واالقتصادية. أما على المســتويين 
العربي والدولي، فتســعى إيران من خال نشــاطها الداعم لبعض الميليشــيات واألجنحة السياســية 
دهــا اإلقليمــي وإنهــاء عزلتهــا  واإلعــان عــن تكثيــف وجودهــا فــي بعــض المناطــق، إلــى تعظيــم تمدُّ

ــعية. طاتها التوسُّ
َّ
الدوليــة، عبــر خلــق سلســلة مــن التحالفــات الجديــدة لخدمــة مخط

وقــد اعتمــد التقريــر منهــج االنطــاق مــن الحــدث الجــاري فــي شــهر يوليــو الماضي، وتحليــل أبعاده 
ــة للتحــرك اإليرانــي علــى المســتويات الثاثــة، محلًيــا  ــرات عامَّ

ِّ
 إلــى رســم مؤش

ً
ورصــد تداعياتــه، وصــوال

ــل إليهــا الخبــراء والباحثــون في "مركز  َوصَّ
َ
عــَرض أبــرز النتائــج التــي ت

ُ
ــا، وفــي نهايــة التقريــر ت ــا ودوليًّ وعربيًّ

الخليــج العربــي للدراســات اإليرانيــة"، بنــاًء علــى مــا جــرى رصــده وتحليلــه خــال شــهر يوليــو الماضــي.

هــات  ــد أن التقريــر الشــهري ال يمكنــه تقديــم قــراءة دقيقــة لمســار التوجُّ
ِّ
فــي الختــام نــوّد أن نؤك

المســتقبلية اإليرانيــة، ألنــه محصــور بتوقيــت زمنــي قصيــر، لــذا فــإن القــراءة االستشــرافية المســتقبلية 
ــر نصــف  ــا ســتكون فــي تقري ــا ودوليًّ ــا وعربيًّ ر األوضــاع اإليرانيــة محليًّ ــة لتطــوُّ والســيناريوهات المحتَمل

ســنوّي يصــدر بمشــيئة اللــه عــن "مركــز الخليــج العربــي للدراســات اإليرانيــة".
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مـؤسسة
الرئاســة

مـؤسسة
الرئاســة   الشــــأن

ــا 11-1المحلـي هــات المختلفــة، ممَّ ــارات والتوجُّ تشــهد الســاحة اإليرانيــة كثيــًرا مــن التجاذبــات السياســية بيــن التيَّ
ث كثيرون عن أن الرئيس اإليراني حســن  حدَّ

َ
ســة الرئاســة. ت ينعكس بشــكل أو بآخر على مؤسَّ

 األخطــاء السياســية خــال 
َ

روحانــي ارتكــب فــي أثنــاء زيارتــه مدينــة كرمانشــاه غربــّي إيــران، بعــض
ث فــي لقــاء جماهيري عن مشــكلة البطالة،  حــدَّ

َ
ت بشــعبيته إلــى حــّد كبيــر، إذ ت شــهر يوليــو أضــرَّ

كأنــه نــكأ جرًحــا دامًيــا، فهاجمــه جمهــوره، وقاطعــوا خطابــه بترديــد شــعارات وصيحــات، فمــا كان 
منــه إال أن منعهــم مــن التحــدث، وانتهــى اللقــاء بفشــل جماهيــري كبيــر، أعقبتــه حملــة انتقــاد 
ر األمــر فــي المؤتمــر الدولــي  كــرَّ

َ
مــن الصحــف اإلصاحيــة بأنــه ال يســتمع إلــى جماهيــره) 1(. وت

ح روحانــي  لمحافظــي المــدن الــذي ُعقــد فــي منتصــف الشــهر الماضــي بطهــران، عندمــا صــرَّ
بأنــه ال يلــوم محافظــي المــدن فــي مســاعيهم لتنميــة المــوارد الماليــة لمدنهــم.

 http://cutt.us/Ogx03 1395 1( خربگزاری فارس, قطع سخنان رئیسجمهور با شعارهای اعرتاضی مردم کرمانشاه،2۶ مرداد(
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)2( Almonitor. New poll underlines Iranian disappointment with US, nuclear deal, July 11, 2016

يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي يشــكو فيــه ســكان 
هــات والحدائق إلى غابات 

َّ
طهــران مــن تحويل المتنز

إسمنتية عبر بيع بلدية طهران تلك األراضي، وفي 
هــذه المــرة أخــذ اإلصاحيــون بالقــول إن روحانــي 
 لــكل العصــور، وإنــه يجــب تجــاُوز مرحلتــه. 

ً
ليــس رجــا

صحيــح أن بعــض اإلصاحييــن فــي اليــوم التالــي 
لصــدور التصريحــات الســابقة، وعلــى رأســهم محمــد 
رضــا عــارف، أعلنــوا أن روحانــي هــو الخيــار الوحيــد 
لإلصاحيين في االنتخابات الرئاسية القادمة، إال أن 
 التحالــف بيــن اإلصاحييــن 

ّ
ــض

َ
اآلراء الداعيــة إلــى ف

تتــرّدد فــي األوســاط السياســية  ــت 
ّ
وروحانــي ظل

ــرات تقــول إن 
ِّ

ــة بعــد ظهــور مؤش اإليرانيــة، بخاصَّ
شعبية روحاني انخفضت في مقابل ارتفاع شعبية 
أحمــدي نجــاد. ففــي حيــن كانــت لــدى 16% مــن 
اإليرانييــن نظــرة إيجابيــة تجــاه روحانــي قبــل التوقيــع 
علــى االتفــاق النــووي، فاآلن وبعد عام من توقيع 
االتفــاق وصــل هــذا الرقــم إلــى 83%، وعلــى هــذا 
األساس فقد انخفضت شعبية روحاني بنسبة %32 
ديــه)2(. ومــع هــذا االنخفــاض عــاد أحمــدي  بيــن مؤيِّ
نجاد للظهور على الساحة السياسية، وقام بجوالت 

فــي المــدن اإليرانيــة، كان مــن أهمهــا زيــارة مدينــة 
مايــر فــي غــرب إيــران التــي قوبــل فيهــا باســتقبال 
ا  حافــل. ورغــم أن أحمــدي نجــاد لــم يعلــن رســميًّ
ــه دخــول االنتخابــات الرئاســية، كمــا أن 

َ
ت حتــى اآلن نيَّ

خطاباتــه تــدور حــول توضيح آراء الخميني وخامنئي، 
فــإن ظهــوره أربــك اإلصاحييــن إلــى حــّد كبير، ففي 
ــكون بخيــار روحانــي، لكن بعد  البدايــة جعلهــم يتمسَّ
قليــل اعتبــروا أن لهــم الحــق فــي تقديــم مرشــحهم 

الخــاّص بعيــًدا عــن روحانــي.
ق 

َ
ــك الُمطل ــي عــن روحاني والتمسُّ

ِّ
ومــا بيــن التخل

ا، هــو دفــع 
ً
بــه، فــإن لــدى اإلصاحييــن رأًيــا وســط

ى فيه اإلصاحيون 
َ
روحاني إلى تعديل وزاري َيحظ

ك روحاني بالتحالف   على تمسُّ
ً

بمقاعد وزارية، دليا
ــوا بــأي مقعــد فــي 

َ
ــة أنهــم لــم َيحظ معهــم، بخاصَّ

تيــاري  التــي اقتصــرت  التشــكيلة الوزاريــة الحاليــة 
االعتــدال والواليــة)3(.

ــى روحانــي ضربــة أشــدَّ 
َّ

لق
َ
وعلــى صعيــد آخــر، ت

إياًما من ابتزاز اإلصاحيين له، تمثلت في انشقاق 
ار الوالية وتشكيل ائتاف ثالث  كاظم جالي عن تيَّ
صمت قوة 

ُ
داخل البرلمان يضّم أربعين نائًبا، وبهذا خ
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ح كاظم  األربعيــن نائًبــا مــن ائتاف روحانــي، وقد صرَّ
ــه البرلمانيــة ســيصل  ــأن عــدد أعضــاء كتلت جالــي ب
إلــى 80 نائًبــا خــال أيــام. مــن هنــا يمكــن القــول 
إن علــى روحانــي مواجهــة هــذه المســتجدات قبــل 
دخــول معتــرك االنتخابــات الرئاســية، وتحديــد خريطة 
ة أن اإلصاحيين أعلنوا خشيتهم أن  تحالفاته، بخاصَّ
ــة تحالفاتــه صــوب المحافظيــن التقليديين 

َّ
ل دف يحــوِّ

 نجــاد إلــى الســلطة.
َ

الرافضيــن عــودة
مــع هــذه المتغيــرات فــي عاقــة روحانــي بالكتــل 
السياسية بالبرلمان اإليراني، طالب عدد من النواب 
ــه  الرئيــس روحانــي بضــرورة التعامــل بحــزم مــع أخي
ومســاعده الخــاّص حســين فريــدون، ومنــع دخولــه 
ســة رئاســة الجمهوريــة، مشــيرين إلــى أن  إلــى مؤسَّ
اســم فريــدون ُيتــداَول فــي وســائل اإلعــام كافــة، 
ــر في تعيين المديرين 

ِّ
التــي تتحــدث عــن دوره المؤث

 إلــى أنشــطة أخــرى 
ً

وبعــض رؤســاء البنــوك، إضافــة
غيــر قانونيــة.

وذكــروا خــال كتابهــم الذي أرســلوه إلى روحاني 
شــيَر في وســائل اإلعام الموثوق بها إلى أن 

ُ
أنه أ

ــد صوتكــم إللغــاء 
ِّ
"المســاعد الخــاّص لشــخصكم يقل

ــة لشــؤون المــرأة  ســفر مســاعدة رئيــس الجمهوري
والطفــل شــهيندخت مــوال وردي، مــن أجــل تحقيــق 
 إلــى تنازلــه عــن أراٍض فــي 

ً
ــة، إضافــة أهدافــه الخاصَّ

ســة  جزيــرة كيــش بمســاعدة مديريــن فــي مؤسَّ
الرئاســة مقابــل الحصــول علــى أمــوال")4(.

ر أن حســين فريدون المســاعد الخاّص 
ْ
ك

ِّ
جدير بالذ

د هذه االتهامات، مؤكًدا 
َّ
للرئيس حسن روحاني، فن

شــر فــي 
ُ
ــة، وأن مــا ن أنــه ال أســاس لهــا مــن الصحَّ

ْيــل مــن 
َّ
الن إلــى  بعــض وســائل اإلعــام يهــدف 

بيــن منه، لمطامــع وأهداف  الرئيــس روحانــي والمقرَّ
سياســية بحتــة.

بدورهــا اعتبــرت إدارة الشــؤون القانونيــة برئاســة 
عــاء أحــد نــواب مجلــس  ــة، أن ادِّ ــة اإليراني الجمهوري
الشــورى تقليــَد حســين فريــدون مســاعد رئيــس 
الجمهوريــة صــوت رئيــس الجمهورية حســن روحاني 
مــن أجــل إلغــاء ســفر مســاعدة رئيــس الجمهوريــة 
للشــؤون القانونيــة "كــذب محــض"، وأن "جميــع 

.)5("
ً

ــة ــن كتاب
َ
عل

ُ
األوامــر ت

http://cutt.us/Gex9q "2016 3( ملزيد من االطالع عىل األحزاب السياسية اإليرانية يف عام 2016 انظر دراسة "خارطة األحزاب اإليرانية عام(

http://tn.ai/1129424 13954( تسنيم، درخواست برخورد جدی رئیسجمهوری با حسین فریدون،23 تري(

 http://www.sharghdaily.ir/News/97792 13955( خرب گزاری جمهوری اسالمی، جریانسازی رسانهای با هدف تخریب دولت ومطامع سیاسی است،22 تري(
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المؤسسة
العسكرية 

المـؤسسة
العسكرية

المـؤسسة
 العسكرية
2والحكومة 2-1  الشــــأن

المحلـي
1-2-1

سة العسكريَّة والحكومة المؤسَّ
ة هــذا الشــهر بكثيــر  ســة العســكريَّ ــزت العاقــة بيــن الحكومــة والمؤسَّ ميَّ

َ
ت

مــن الشــّد والجــذب، وظهــر بوضــوح انحيــاز حكومــة روحانــي إلــى الجيــش 
علــى حســاب الحــرس الثــورّي، فــي محاولة منها إلعادة التــوازن الذي يبدو 
َمــت حكومــة روحانــي باقتــراح للبرلمــان اإليراني في  قدَّ

َ
مفقــوًدا بينهمــا. وت

حة اإليرانيــة )الجيــش 
َّ
شــهر يوليــو2016م بتخفيــض ميزانيــة القــوات المســل

والحــرس الثــورّي(، وانتقــد عضــو لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة 
بالبرلمــان اإليرانــي مجتبــى ذو النــور، هــذا االقتــراح، نظــًرا إلــى التهديــدات 
ما تهديدات بعض المسؤولين األمريكيين،  المختلفة التي تحيط بإيران، ال سيَّ

والقضايــا األمنيــة وتهديــدات "الجماعــات اإلرهابية".
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كانــت ميزانيــة الدفــاع التــي قّدمهــا روحانــي فــي 
ق عليهــا  شــهر ينايــر الماضــي للبرلمــان، ولــم ُيصــدَّ
ــن إعــادة توزيــع موازنــة الدفــاع  حتــى اآلن، تتضمَّ
بيــن الجيــش والحــرس، ال خفــض المبلــغ اإلجمالــي 
ــع ميزانيــة الدفاع 

َ
رف

ُ
فحســب. وقــد جــرت العــادة أن ت

ا. وقــد  اإليرانيــة بنســبة تتــراوح بيــن 2% و5% ســنويًّ
اقتــرح روحانــي فــي الميزانيــة األخيــرة زيــادة ميزانيــة 
الجيــش بقيمــة 15%، لترتفــع مــن 1.5 إلــى 1.750 
مليــار دوالر. واقتــرح تخفيــض ميزانية الحرس الثورّي 
بنســبة 16% لتنخفــض مــن 5 إلــى 4.1 مليــار دوالر، 
مع زيادة ميزانية وزارة الدفاع نفسها )كجهاز إداري 
بعيــًدا عــن الوحــدات القتاليــة( مــن 770 إلــى 890 
مليــون دوالر، وكذلــك زيــادة ميزانية الباســيج وقيادة 

حة بنســبة %5.4 
َّ
ــة للقــوات المســل األركان العامَّ

و13.7% لكل منهما، ليبلغ مجموع ميزانية الباسيج 
فــي العــام الجــاري 300 مليــون دوالر، أمــا ميزانيــة 
حة فارتفعــت 

َّ
قيــادة األركان العامــة للقــوات المســل

إلــى 400 مليــون دوالر)6(.
ولكن هذه المقترحات قوبلت برفض لجنة األمن 
القومي بالبرلمان اإليراني، ألن معظم أعضائها من 
جنــراالت الحــرس الثــورّي الســابقين. بعــض المصــادر 
ــدة لروحانــي يقــول إنــه كان بصــدد إصــاح  المؤيِّ
ة يهــدف إلــى تدعيــم  ســة العســكريَّ هيكلــي للمؤسَّ
صة  وزارة الدفاع والجيش، وتقليص الميزانية المخصَّ

لقــوات الحــرس الثــورّي خــارج األراضــي اإليرانيــة)7(.

http://goo.gl/8SdFRK ,1395 روحانی بودجه سپاه را کم وبر بودجه ارتش می افزاید، 16 ارديبهشت ،almonitor 6( سايت(

)7( نفسه.
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المـؤسسة
العسكرية

2  الشــــأن
1-2-2المحلـي

ا خــال 
ً
كانــت القــوات البحريــة هــي األكثــَر نشــاط

هــذا الشــهر، مــن خــال االســتعداد إلجــراء عــدد مــن 
المناورات البحرية ستصل إلى 20 مناورة بحرية، على 
براهــا منــاورة الواليــة 95 فــي شــهر فبرايــر 

ُ
أن تكــون ك

ــل مشــروع المنــاورة 
ِّ
مــن العــام القــادم، علــى أن يمث

جَرى حتى 
ُ
تجميًعــا لــكل المشــاريع التدريبيــة التي ســت

نهايــة العــام)8(.
واســتقبل حبيــب اللــه ســياري األســطول الحــادي 
ــدر  ــاء بن ــي فــي مين ــع للجيــش اإليران ــن التاب واألربعي
عبــاس، وأعلــن ضــرورة وجــود القــوات البحريــة فــي 
الميــاه الدوليــة إلبــراز القــدرات البحريــة للجمهوريــة 
اإلســامية والحفــاظ علــى أمــن الخطــوط التجاريــة.

ز القطع البحرية 
ُ
وُياَحظ خال الشهور الماضية تمرك

اإليرانيــة الكبــرى فــي الميــاه الدوليــة، وعــدم دخولهــا 

ــة  ــج العربــي إال للتجــوال الســريع وإجــراء الصيان الخلي
ــز الــزوارق الحاملة للصواريخ داخل مياه 

ُ
الازمــة، وتمرك

الخليج فقط، لتحقيق سياســة إلحاق الضرر في حالة 
ب االشتباك بالقطع 

ُّ
جن

َ
نشوب أي مواجهة بحرية، وت

ــم حجم الخســارة اإليرانية في 
َّ

الكبــرى، حتــى ال يتضخ
حالــة المواجهة.

ظهــرت هــذه االســتراتيجية للبحريــة اإليرانيــة فــي أكثر 
ر  كرَّ

َ
مــن اعتــراض بحــري للزوارق اإليرانيــة، األمر الذي ت

ــت خمســة  ــق هرمــز، إذ اقترب هــذا الشــهر فــي مضي
دة  زوارق بحرية حربية إيرانية تابعة للحرس الثورّي مزوَّ
بصواريــخ "تــاو"، علــى مســافة نحــو 560 متــًرا مــن 
إحــدى الســفن الحربيــة األمريكيــة التــي كانــت تحمــل 
أحــد أبــرز جنــراالت الجيــش األمريكــي فــي رحلــة ليوم 

واحــد عبــر مضيــق هرمــز)9(.

أفرُع القوات المسلَّحة

 أفُرع القوات
حة المسلَّ

http://goo.gl/fjQDeR ،13958( خربگزاری دانشجویان، برگزاری رزمایش دریایی والیت 95 در بهمنامه/ تغییرات با تدبیر رهربی نتایج ارزشمندی خواهد داشت،19 تري(

http://goo.gl/eGWLuq ،1395 9( راديو فردا،هشدار فرمانده آمریکایی در تنگه هرمز، »اینجا دقایق تعیینکننده است، 22 تريماه(
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كذلك أعلنت إيران في شهر يوليو ضمن استراتيجية 
اصات  تسليحها البحري، أن تاريخ التحاق الفرقاطات والغوَّ
ا، 

ً
الجديــدة بالقــوات البحريــة فــي الجيــش بــات وشــيك

ــرة "مــوج5" )ســهند( إلــى %90  إذ وصــل بنــاء المدمِّ
فــي مصانــع القــوات البحريــة فــي بنــدر عبــاس، فــي 

حيــن وصــل بناء "موج3" و"مــوج4" إلى %80)10(.
وعلى صعيد القوات البرية، شهد شهر يوليو اإلعان 
عن تنسيق استخباراتي بين الحرس الثورّي والجيش، 
ــة أحمــد رضــا بوردســتان  ــد القــوات البري ــن قائ إذ أعل
إنشــاء مركــز دفــاع وقائــّي، بهــدف مواجهــة األخطــار 
كات أحــزاب المعارضــة الكرديــة  ــة تحــرُّ الداخليــة، بخاصَّ

فــي غربّي وشــمال غربــّي إيــران)11(.
ــا قــوات الدفــاع الجــوي، وهــي الفــرع األضعــف  أمَّ
حة اإليرانيــة منــذ الحــرب 

َّ
فــي أفــرع القــوات المســل

مها أجزاًء جديدة 
ُّ
ســل

َ
العراقية-اإليرانية، فأعلنت عن ت

مــن منظومــة الصواريــخ الروســية "إس 300"، التــي 
ــر فــي ســّد العجــز  ــران إلــى حــّد كبي ل عليهــا إي تعــوِّ

وتدعيــم بنيــة دفاعاتهــا الجويــة.
ونشــرت بعــض المصــادر الغربيــة أنباًء هذا الشــهر عن 

ز منظومة "إس 300" الصاروخية في منطقة 
ُ
تمرك

أفســريه شــرقّي طهــران، ومــن المعــروف أن بهــذه 
المنطقــة قاعــدة الحــرب الســايبرية التابعــة للحــرس 

الثورّي)12(.
أما عن مخاوف إيران من كشف وإفشاء معلوماتها 
ــة  ــق القــوات الجوي ر مســاعد منسِّ

َّ
ة، فحــذ العســكريَّ

حة اإليرانية 
َّ
للجيش، ونشر تعميًما في القوات المسل

ــة التســاهل فــي حفــظ المعلومــات  ر، مــن مغبَّ
ِّ
يحــذ

ًحــا أن "األجــواء االفتراضيــة 
ِّ

ا، موض المصنفــة عســكريًّ
وشــبكات التواصــل االجتماعــي مــورد رصــد عديد من 
األعــداء، لهــذا يجــب االرتقــاء بدقــة العمــل فــي هــذا 
ــو  ر مــن أن نشــر أي معلومــة، ول

َّ
الخصــوص"، وحــذ

كانــت قليلــة األهميــة، مــن الممكــن أن يكــون لــه 
تبعــات خطيــرة)13(.

حة اإليرانية عدة حوادث 
َّ
وقد شهدت القوات المسل

فــي هــذا الشــهر، إذ انقلبــت حافلــة تابعــة للجيــش 
فمــات جميــع مــن كانــوا علــى متنهــا، وعددهــم 19 
ــا، إضافــة إلــى حادثــة ســقوط مقاتلــة مــن طــراز  جنديًّ

"ســوخوي 24" تابعــة للجيــش اإليرانــي.

http://soo.gd/r0Y49315 10( خربچه، ناوشکن »سهند« در مراحل پایانی ساخت / »موج 5« رادار گریز است - 25 خرداد(

 http://tn.ai/1132960 1395 11( تسنيم، تبادل اطالعاتی ارتش وسپاه برای مقابله با تهدیدات در خارج مرزها- 22 تري(

http://tn.ai/1132960 1395 12( خربگزاری تسنیم، اولین محموله از “موشکهای اس 300” وارد ایران شد، 28 تري(

http://goo.gl/xEmZIk ،1395 13( خربگزاري مهر، هشدار معاون هامهنگ كننده نهاجا، 20 تري(
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المـؤسسة
العسكرية

2  الشــــأن
1-2-3المحلـي

اشــتعلت فــي نهايــة شــهر يوليــو موجــة انتقــادات 
بــدأت بصــورة علنيــة بعــد  إلــى الجيــش،  َهــت  ُوجِّ
تــه قنــوات تليفزيونيــة 

َّ
الفيلــم الوثائقــي الــذي بث

وإذاعيــة حــول دور الجيــش والحــرس الثــورّي فــي 
ــل هــذا الفيلــم 

َّ
أثنــاء الحــرب اإليرانية-العراقيــة، فقل

مــن دور الجيــش خــال الســنة األولــى مــن الحــرب، 
أربــع معــارك خاضتهــا  إلــى فشــله فــي  ق  طــرَّ

َ
وت

القــوات اإليرانيــة مــع القــوات العراقيــة، واتهم قادة 
الجيــش حينهــا اإلذاعــة والتلفزيــون بمحاولة التقليل 

ة. ســتهم العســكريَّ ــة مؤسَّ مــن شــأن ومكان
وفــي آخــر تصريــح ضــّد الجيــش اإليراني، قال حســن 
عباســي، المســؤول الســابق فــي القــوات البحريــة 
التابعة للحرس الثورّي وأحد أبرز المنظرين األصوليين 
ك  في النظام اإليراني، إن "الجيش اإليراني لن يحرِّ
ا في 

ً
خذ موقف

َّ
ا ولن ُيســمع له صوت، ولن يت

ً
ســاكن

ــت الباد للغــرق وغمرتها المياه، والحرس 
َ

ض عرَّ
َ
حــال ت

الثورّي والباسيج هما اللذان واجها االضطرابات التي 
ْعــف 

َ
ــت انتخابــات 2009"، فــي إشــارة منــه إلــى ض

َ
ل
َ
ت

الجيــش. كمــا اتهــم الجيش بالا مباالة في تعاطيه 
مــع األزمــات واألحــداث التــي تمــر بهــا البــاد. ُووِجــَه 
هــذا االتهــام والتصريــح بموجة انتقــادات عنيفة من 
بعــض قــادة الجيــش، فاعتبــر قائــد القــوات البريــة 
بالجيش اإليراني أحمد رضا بوردستان أن "تصريحات 
د بتقديم  عباسي غير موزونة وغير مدروسة"، وهدَّ
شــكوى ضــّد عباســي فــي حــال عــدم اعتــذاره إلــى 

ة)14(. سة العسكريَّ المؤسَّ
اللــه ســياري،  ــد قائــد القــوات البحريــة حبيــب 

َّ
وأك

أن "كام عباســي عــن الجيــش لــن يخــدم النظــام 
واألمــن القومــي للبــاد". أمــا األمين العــاّم لمجمع 
تشــخيص مصلحــة النظــام وقائــد الحــرس الثــورّي 

اتهام الجيش بالضعف

اتهام
الجيش بالضعف 
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} د إلبعاد تهمة 
َّ
اإليراني األسبق محسن رضائي، فأك

أن الحــرس الثــورّي يقــف وراء هــذه التصريحــات، أن 
الجيش والحرس الثورّي كانا يقاتان جنًبا إلى جنب 

فــي الحــرب اإليرانية-العراقيــة.
وأشــاد رضائــي بمجاهــدات الجيــش، مشــيًرا إلــى أن 
 بــذور 

ّ
بعــض الجهــات كان يســعى لمــا اســماه "َبــث

ــق فــي ذلــك". 
َّ

الفتنــة بيــن الجانبيــن، إال أنهــا لــم توف
ــه حســن عباســي  وبعــد صمــت دام عــدة أيــام، وجَّ
رســالة إلــى القائــد العــاّم للجيــش اإليرانــي، أعــرب 
ــارت موجــة  ــه التــي أث ــذاره عــن كلمت فيهــا عــن اعت
مــن الغضب الشــديد في أوســاط الجيــش اإليراني. 
واتهــم عباســي فــي هــذه الرســالة "أعــداء الثــورة" 
 الفرقــة والشــتات وإحــداث بلبلــة فــي 

ّ
بمحاولــة َبــث

البــاد عبــر اقتطــاع جــزء مــن كلمتــه التــي ألقاهــا 
ــًرا 

َّ
شــرت مؤخ

ُ
أمــام حشــد مــن الطــاب والباحثيــن، ون

فــي وســائل التواصــل االجتماعــي. وقــال عباســي 
ره في االعتذار 

ُّ
في معرض خطابه حول ســبب تأخ

الــذي طالــب بــه عــدد مــن قــادة الجيــش، إنــه كان 
ة ثم تقديم  ل المثول أمام المحكمة العسكريَّ

ِّ
يفض

اعتــذار رســمّي بهــذا الخصــوص)15(.
كــر أن تصريحــات حســن عباســي كانــت 

ِّ
جديــر بالذ

فــي عــام 2010، وجــاءت فــي كلمــة ألقاهــا أمــام 
حشــد مــن الطــاب والباحثيــن بجامعــة طهــران، أي 
بعــد عــام واحــد مــن احتجاجــات مــا ُيعــَرف بـــ"الثــورة 
الخضــراء"، التــي شــهدتها إيــران عقــب االنتخابــات 
هــم فيهــا النظــام 

ُّ
الرئاســية المثيــرة للجــدل والتــي ات

بتزويــر االنتخابــات لصالــح محمــود أحمدي نجاد على 
حســاب رئيس الوزراء األســبق المهندس مير حســين 
ــف عنهــا إال 

َ
ب أو ُيكش ســرَّ

ُ
موســوي، إال أنهــا لــم ت

قبــل أســابيع فقــط.
رات والتصريحات والخافات على ميزانية  هذه التطوُّ
الجيش والحرس الثوري وقوات الباســيج، مع األخذ 
ــات 

ُّ
فــي االعتبــار موقــف الرئيــس اإليرانــي مــن تدخ

الحرس الثوري في الشــأن االقتصادي والسياســي 
ــل فــي الشــأن األمنــي واالجتماعــي، تؤكــد 

ُّ
والتدخ

ســة الرئاســة  ــر في العاقة بين مؤسَّ
ُّ
حالــة مــن التوت

ســة العســكرية الثوريــة، وبينهمــا القــوات  والمؤسَّ
ة. حة النظاميَّ

َّ
المســل

/http://www.iscanews.ir/news/666363 ،1395 14( ايستگاه نیوز، اظهارات حسن عباسی درباره ارتش چه واکنش هایی داشت؟ 11 مرداد( 

http://www.tabnak.ir/fa/news/610681 ،1395 15( سايت تابناك، حسن عباسی از ارتش جمهوری اسالمی ایران عذرخواهی کرد، 11 مرداد(
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 الهجمات 
اإلرهابية

3-1  الشــــأن
المحلـي

 الملف
األمني

3
الهجمات اإلرهابية وجماعات 

"المقاومة  التحرُّرية"

1-3-1

نــادًرا مــا تتعــرض إيــران لهجمات إرهابيــة من جماعات 
فة، ومع هذا فقد أعلن وزير االستخبارات  دولية متطرِّ
اإليراني هذا الشهر عن القبض على ستة "إرهابيين" 
كانوا على وشك تنفيذ سلسلة من التفجيرات في 
َيات الجمعة والجامعات، ولعّل 

َّ
محطات المترو ومصل

هــذا اإلعــان يأتــي فــي إطــار فشــل قــوات األمــن 
التركيــة والفرنســية ومــن بعدهــا األلمانيــة فــي منع 

وقوع العمليات اإلرهابية على أراضيها.
ضت إيران الشهر  عرَّ

َ
وبعيًدا عن العمليات اإلرهابية، ت

الماضي لسلسلة من الحرائق ضرب معظمها مراكز 
اقتصادية حيوية، بدأت مطلع الشــهر باندالع حريق 
في البرج 8001 بمجمع أبو علي ســينا الواقع في 
ــة بمينــاء الخمينــي فــي  المنطقــة االقتصاديــة الخاصَّ
مدينة ماهشــهر )معشــور( جنوب غربّي إيران، وتم 

ًدا  إخمــاده فــي اليــوم الثاني، ثم اشــتعلت النــار مجدَّ
ب  ســبَّ

َ
فــي أحــد خزانــات نفــس البــرج، األمــر الــذي ت
َرت بماييــن الدوالرات. دِّ

ُ
فــي خســائر فادحة ق

وتضــّم مدينــة ماهشــهر القريبــة مــن عبــادان علــى 
الخليــج العربــي، معظــم صناعــات البتروكيماويــات 

اإليرانيــة)16(.
ر مثيــر، أعلنت حركة "صقــور األحواز")17(  وفــي تطــوُّ
اإليرانيــة المعارضــة، مســؤوليتها عــن االنفجــار الــذي 
وقــع فــي منشــأة "بوعلــي ســيناء" للبتروكيماويات، 
فــي مينــاء ماهشــهر المطــّل علــى الخليــج العربي.

ع فــي مدينــة 
ِّ

وقالــت الحركــة فــي بيــان مكتــوب، ُوز
ماهشــهر: "إن التجــاوزات غيــر اإلنســانية المســتمرة 
 الشعب العربي األحوازي 

ِّ
فية بحق والسياسات التعسُّ

لــم تتــرك أمامنــا خيــاًرا إال الــرّد الموجــع والمزلــزل ضــّد 
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} تلــك الهجمــة الفارســية الشرســة، وسنســتمّر فــي 

الروافــد االقتصاديــة للنظــام اإليرانــي  اســتهداف 
فــي األحــواز". وأكــدت الحركــة أن " العمليــة األخيــرة 
ســتكون انطاقــة جديــدة للعمــل الميدانــي علــى 
أرض األحــواز العربيــة المحتلــة، والمشــهد ســيتغير 
ــة أخــرى  ــات بطولي فــي المســتقبل القريــب، بعملي
ــة للنظــام". وأدانــت  ســتطول مجــاالت حيويــة وهامَّ
ل اإليراني في ســوريا 

ُّ
الحركة في البيان ذاته التدخ

والعــراق واليمــن، وقالــت إنهــا ســوف "توجــع النظام 
اإليرانــي فــي عمقــه خال عملياتهــا القادمة، وإنها 
ا، حتى  ستستمر في كفاحها القومي المشرع دوليًّ
وصول الشعب العربي إلى حقوقه الشرعية كافة 
علــى أرضــه فــي إقليــم األحــواز العربــي")18(. ويــرى 
ذهــا "صقــور األحــواز" 

َّ
مراقبــون أن العمليــة التــي نف

عتبر أكبر عملية استهدفت المنشآت البتروكيماوية 
ُ
ت

اإليرانيــة بمدينــة ماهشــهر فــي األحــواز منــذ نهايــة 
الحــرب العراقية-اإليرانية.

ثــم انتقلــت الحرائــق إلــى مدينــة مشــهد، حيث شــّب 
حريــق هائــل وحــدث انفجــار فــي "برج ســلمان".

وشــّب الحريــق الرابــع فــي مجمــع "بيســتون" 
للبتروكيماويات في منطقة كرمانشاه اإليرانية، حيث 
اندلــع حريــق ضخــم في أحد مخــازن البتروكيماويات، 
ب في خسائر مادية كبيرة. أما الخامس فكان  وتسبَّ
في مبنى سكني جنوبّي العاصمة اإليرانية طهران، 
ســة الموانــي  والخامــس فــي غرفــة التحكــم لمؤسَّ
بمجمــع موانــي فارس عســوليه، الشــريان الرئيســي 
للواردات والصادرات في المنطقة، وســيطَرت عليه 
ــر مجمــع موانــي فــارس  قــوات اإلطفــاء)19(. وُيعتب
الشريان الرئيسي للواردات والصادرات في المنطقة 
ة لجذب المستثمرين اإليرانيين  وأحد اإلحداثيات الهامَّ

واألجانب.
وكان الحريــق الســادس فــي منطقــة دشــتك 30 
التابعة لمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوبّي إيران، 
حيــث شــّب حريــق فــي مبنــى ماصــق لحديقــة دانــا 
ى إلــى خســائر كبيــرة في الحديقة  ــا أدَّ الوطنيــة، ممَّ
ــَدت الســلطات 

َّ
التــي احترقــت أجــزاء كبيــرة منهــا، وأك

ــا بفعــل فاعــل. وشــّب الحريــق  أن الحريــق كان َعْمديًّ
الســابع في قاعدة الشــهيد بازوكي بمدينة بيشوا، 

http://goo.gl/UrjOXB ،1395 آتش سوزی مهیب در مجتمع پرتوشیمی ماهشهر،16 تريماه ،press tv )16(

)17( حركــة صقــور األحــواز، حركــة مقاومــة عربيــة يف منطقــة األحــواز بــدأت نشــاطها منــذ 3ســنوات، تبنــت منهــج االخــرتاق واســتهداف املُنشــآت الحيويــة التــي تؤثــر 

عــىل االقتصــاد اإليــراين، ونجحــت يف توجيــه عــدد ضخــم مــن الرضبــات إىل املنشــآت النِّْفطيــة اإليرانيــة َوفًْقــا ملــا أعلنــه نــواف العبــد اللــه املتحــدث الرســمي باســم 

http://cutt.us/qw2iB ،)الجامعــة. موقــع عــريب 21، صقــور األحــواز" تتبنــى عمليــة تفجــري منشــأة معشــور النِّْفطيــة )فيديــو

http://www.enabbaladi.net/archives/89888 .2016-07-07،18( موقع عنب بلدي، " صقور األحواز" تتبنى تفجري أكرب منشاة برتوكياموية يف إيران(
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حيــث وقــع انفجــار قــوي بســبب احتــراق أحــد مصــادر 
الوقــود فــي هــذه القاعدة. 

 نقل الغــاز التابع 
ّ
ــا الحريــق الثامــن فشــّب فــي خط أمَّ

ا حريق كبير. وينقل 
ً

طية، وهو أيض
ْ

ف
ِّ
لمنشأة مارون الن

 الغاز إلى مجمع ماهشهر للبتروكيماويات 
ّ
هذا الخط

جنوبــّي األحــواز بجنوبــّي إيــران. ووقــع التاســع فــي 
منطقــة باغملــك الواقعــة فــي خوزســتان جنــوب 
ــات لحريــق التهــم  ــران، حيــث تعرضــت الغاب ــّي إي غرب
أجــزاًء كبيــرة منهــا، وبعد جهود كبيرة اســتمرت لعدة 
أيــام تمكنــت قــوات الشــرطة المدنيــة مــن إطفائهــا. 
ــة هفــت شــهيدان  ضــت الغابــات التابعــة لمحميَّ عرَّ

َ
وت

ــا لمنطقــة خوزســتان 
ً

وتليــزان وجلجيــر، والتابعــة أيض
جنــوب غربــّي إيــران، لحرائــق مماثلــة)20(.

وخــال األيــام األخيــرة شــهدت إيــران عــدة حرائــق، 
خِمــَد، 

ُ
مثــل حريــق ســيتي ســنتر أصفهــان الــذي أ

واشــتعال النيــران فــي بــرج "طــاووس قزويــن" فــي 

ــا ســبب خســائر فادحــة  منطقــة أنزلــي الحــرة، ممَّ
بهــذا المبنــى، إضافــة إلــى احتــراق 5 هكتــارات مــن 
المراعــي التابعــة لمنطقــة رودبــار فــي محافظــة 

قزويــن شــمالّي إيــران)21(.
الماَحظ أن كل هذه الحرائق ضربت منشآت اقتصادية 
هامة، وجميعها باستثناء واحدة في طهران حدثت 
ة والمذهبية، سواء  يات الِعرقيَّ

ِّ
ز األقل

ُ
مرك

َ
في أقاليم ت

ة فــي 
َّ
ــن فــي مناطــق العــرب باألحــواز، أو األكــراد السُّ

ة فــي سيســتان، ومــن 
َّ
ــن كرمانشــاه، أو البلــوش السُّ

ــات علــى عمليــات  يَّ
ِّ
ــح أنهــا رّد فعــل مــن األقل المرجَّ

 عن 
ً

ض للتعذيب، فضا التهميش واالعتقال والتعرُّ
التفرقة العنصرية التي تســود المجتمع اإليراني.

بــِرز تعليقــات القــراء اإليرانييــن علــى أخبــار هــذه 
ُ
وت

خِفي 
ُ
الحرائــق حالــة مــن القلــق، وأن الســلطات قــد ت

ة في ما يتعلق بالحرائق التي  بعض الحقائق، بخاصَّ
ــر مــن  ــح كثي ــة، ويرجِّ طي

ْ
ف

ِّ
ــت لهــا المنشــآت الن

َ
ض عرَّ

َ
ت

/http://www.parsnews.com ،139519( پار نیوز، آتشسوزی وانفجارهای اخیر در ایران عمدی است؟ 24تريماه(

/http://badrpress.ir/fa/news/17103 ،1395 20( بدر پرس، مهار آتش سوزي در سطح مزارع، جنگل ومراتع منطقه حفاظت شده هفت شهیدان، تلبزان وگلگیر، 13 تري(
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ض هــذه المنشــآت لهجــوم  عــرُّ
َ
اإليرانييــن احتمــال ت

تــه حركــة "صقــور األحــواز" علــى منشــأة 
َّ
َبن

َ
كالــذي ت

بوعلــي ســينا للبتروكيماويــات فــي مينــاء ماهشــهر.
 نقــل الغــاز المســال فــي "حجــر الســبع"، 

ّ
أمــا خــط

ض هــو اآلخــر  عــرَّ
َ
طيــة، فت

ْ
ف

ِّ
التابــع لمنشــأة مــارون الن

النفجــار كبيــر. وينقــل هــذا الخــط الغــاز إلــى مجمــع 
ــّي  ــّي األحــواز جنوب ــات جنوب ماهشــهر للبتروكيماوي
ته "كتيبة الفاروق" التابعة 

َّ
َبن

َ
إيــران)22(. هــذا التفجير ت

للمقاومــة الوطنيــة األحوازيــة، وقالــت المقاومــة 
الوطنيــة األحوازيــة إنهــا اســتهدفت أحــد خطــوط 
طيــة، 

ْ
ف

ِّ
نقــل الغــاز المســال التابــع لمنشــأة مــارون الن

الــذي ينقــل هــذه المــادة إلــى مجمــع ماهشــهر 
ــات فــي جنــوب األحــواز العاصمــة. للبتروكيماوي

َدت المقاومة الوطنية األحوازية  في هذا الصدد، هدَّ
 ما تسميه "االحتال 

ّ
ة بحق بتصعيد عملياتها العسكريَّ

الفارســي"، بعدمــا "تمــادى بإجرامــه ضــّد الشــعب 

اء 
َّ

العربي األحوازي والشعوب غير الفارسية واألِشق
العــرب فــي جميــع الــدول العربيــة األخــرى، مثــل 
ســوريا والعراق واليمن". واعتبرت أن "جميع عناصر 
ســات ودوائــر االحتــال فــي األحــواز أهــداف  مؤسَّ
مشــروعة"، وأنهــا ســتتعرض لهجماتهــا، وأضافــت 
أن "إيــران وأدواتهــا تقــف خلــف التفجيــرات اإلرهابيــة 
التي استهدفت باد الحرمين الشريفين"، واعتبرتها 
"ســابقة خطــرة فــي التاريــخ اإلســامي يجــب أن ال 

ت عنها")23(.
َ
ُيســك

ة اإليرانيــة بنبــأ تفجيــر  ت وكاالت األنبــاء الرســميَّ وأقــرَّ
 إلــى مقتــل أحــد حــراس المنشــأة 

ً
األنبــوب، مشــيرة

المستهدفة، دون كشف مزيد من التفاصيل، ويرى 
مراقبون للشأن األحوازي أن اعتراف الدولة المتأخر 
ــة، لكــن  ــى الحادث ر عل

ُّ
ــى محاوالتهــا التســت يعــود إل

ا.
ً
مقتــل أحــد الحــراس جعــل األمــر ُمرِبــك

/http://www.yjc.ir/fa/news/5679044 ،1395 21( باشگاه خربنگاران، مهار آتش سوزی برج طاووس در منطقه آزاد انزلی، 14 تريماه(

/http://www.asriran.com/fa/news/479314 ،1395 22( سايت بيتونه، انفجار در خط لوله گاز مارون 4 وکشته شدن یک نفر، 21 تريماه(

http://islammemo.cc/sharek-braek/2016/07/11/298457.html ،2016-07-11 23( موقع مفكرة اإلسالم، املقاومة األحوازية تتبنى تفجريًا ضخاًم يف منشأة “مارون” النِّْفطية اإليرانية(
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االختراقات الحدودية

2-3-1

الحــدود اإليرانية-الباكســتانية ومحافظــة  مــا زالــت 
سيســتان وبلوشســتان فــي جنــوب شــرقّي إيــران 
بــي  ل نقطــة اختــراق لمعظــم مهرِّ

ِّ
تحديــًدا، تشــك

رة إلــى األراضــي اإليرانيــة،  األســلحة والمــواّد المخــدِّ
بطــت شــحنة مــن المتفجــرات 

ُ
وخــال شــهر يوليــو ض

 
َ

تحتوي على أحزمة ناسفة وموادَّ متفجرة وصواعق
كهربائيــة وبــارود، فــي مرتفعــات بيرســوران فــي 

سيســتان وبلوشســتان نقلها إرهابيون من باكستان 
إلى داخل األراضي اإليرانية. وكانت نقطة االختراق 
الثانيــة منطقــة الشــمال الغربــي، وأغلــب االختراقات 
فــي هــذه المنطقــة تكــون مــن العناصــر الكرديــة 
حة، وضبطــت القــوات األمنيــة فــي منطقــة 

َّ
المســل

ســلماس بمحافظة أذربيجان الغربية أربعة أشــخاّص 
ــان)24(. قادميــن مــن تركيــا وبحوزتهــم ســاحان آليَّ

http://goo.gl/cw9IR1 ،2016-07-17 24( وكالة تسنيم، املتفجرات املضبوطة يف جنوب رشقي إيران كانت معدة لالستخدام يف عمليات إرهابية(
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 االختراقات
الحدودية

ح 
َّ
حة الكردية النشاط المسل

َّ
عاودت الجماعات المسل

ــف دام 
ُّ

فــي إيــران خــال الشــهر الماضــي بعــد توق
لبضــع ســنوات، األمــر الــذي ينبــئ بتوجهــات جديــدة 
حة الكرديــة فــي موقفهــا مــن 

َّ
للجماعــات المســل

الحكومة المركزية في طهران، وفي ظل النزعات 
التــي تشــهدها مناطــق  القوميــة واالســتقالية 
ــف 

ُّ
األكــراد فــي كل مــن العــراق وســوريا. فبعــد توق

االغتيــاالت فــي إيــران لفتــرة مــن الزمــن، يبــدو أنهــا 
ض عضو البرلمان  عرَّ

َ
ــا، إذ ت

ً
فــي طريقهــا للعــودة أيض

اإليراني حشمت فاحت بيشة، والمهندس نيك فر 
مسؤول الطب البيطري بالمحافظة، ضمن موكب 
لمجموعــة مــن المســؤولين اإليرانييــن بمحافظــة 
ضــا لمحاولــة اغتيــال فــي  عرَّ

َ
كرمانشــاه غربــّي إيــران، ت

أثنــاء زيارتهمــا منطقــة حدودية غربــي إيران. ووصف 

النائــب عــن مدينــة كرمانشــاه فــي البرلمــان اإليرانــي 
ًدا 

ِّ
أحمد صفري هذه الحادثة بالعمل اإلرهابي، مؤك

إصابــة عمــدة منطقــة إســام آبــاد فرامــرز أصغــري، 
بعــدة طلقــات، ومقتــل مســؤول الطــّب البيطــري 
المهنــدس نيــك فــر، وســائق عمــدة منطقــة داالهو 
فــي محافظــة كرمانشــاه، إال أن حشــمت فاحــت 
بيشة أصيب بجروح طفيفة. واتهم صفري جماعة 
بيجــاك »حــزب الحيــاة الحــرة الكــردي« بتنفيــذ عمليــة 
ذوهــا مــن االختفــاء فــي 

ِّ
ــن منف

َّ
مك

َ
االغتيــال، التــي ت

غابــات كرمانشــاه)25(.
ض مخفــر للشــرطة اإليرانيــة  عــرَّ

َ
علــى صعيــد آخــر، ت

في مدينة سنندج عاصمة إقليم كردستان، لهجوم 
حون مجهولون، وُجرح 

َّ
ذه مسل

َّ
ح بالرشاشات نف

َّ
مسل

فيه أحد العسكريين. وبعد الهجوم شهدت المدينة 

http://goo.gl/tuhylL 1395 25( تابناك، جزییات حمله به مسئوالن محلی کرمانشاه، 20 تريماه(

األوضاع األمنية في كردستان إيران

 األوضاع األمنية في
كردستان إيران
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المحلـي

 الملف
األمني

3-3-1
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حالة استنفار قصوى في معظم مدن اإلقليم. جاء هذا 
ض لها  عرَّ

َ
الهجــوم بعــد أيــام مــن محاولــة االغتيال التــي ت

عضو البرلمان اإليراني حشمت فاحت بيشة في مدينة 
كرمانشــاه الكرديــة، التــي راح ضحيتهــا عــدد مــن مرافقيه. 
ر دعا حزب العمال الكردستاني اإليراني 

َ
وفي تصعيد آخ

إلــى إضــراب عــاّم فــي ذكرى اغتيــال زعيمه الدكتور عبد 
الرحمــن قاســملو فــي 1989 فــي العاصمــة النمســاوية 
بَرَيــات المــدن الكرديــة اإليرانيــة مثــل 

ُ
فيينــا. وشــهدت ك

ســنندج ومهآبــاد وكرمانشــاه وكاميــاران إغــاق المحــات 

التجاريــة فــي الذكــرى الســنوية الغتيــال الدكتــور عبــد 
الرحمــن قاســملو. ويتهــم الحــزُب النظاَم اإليرانــيَّ باغتيال 
زعيمه بعد أن دعاه إلى التفاوض حول القضية الكردية. 
ودعــا الحــزب الــذي ُيَعــّد أكبــر تنظيم كــردي معارض في 
إيــران، وهــو عضــو مؤســس فــي »مؤتمــر شــعوب إيــران 
الفيدراليــة« الــذي يضــّم تنظيمــات عربيــة وكرديــة وتركيــة 
وبلوشــية وتركمانيــة، دعــا األكراد للتعبيــر عن معارضتهم 

لاعتقــاالت واإلعدامات والقمع)26(.

http://www.alarabiya.net/ar/iran/2016/07/12 ،2016-07-11 ،26( موقع العربیة، كردستان إيران.. تصعيد مسلح غري مسبوق(
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http://www.alarabiya.net/ar/iran/2016/07/31 ،2016-07-31،27( موقع العربية، احتجاجات يف األحواز بعد وفاة 6 مواطنني بإهامل طبي(

 االختراقات
الحدودية

3  الشــــأن
المحلـي

 الملف
األمني

4-3-1 األوضاع األمنية
بمنطقة األحواز 

شــهدت مدينــة األحــواز، عاصمــة إقليــم عربســتان 
)خوزســتان( مظاهــرات واحتجاجــات للشــهر الثانــي 
علــى التوالــي بعــد عمليــة االعتقــاالت التــي طالــت 
نحــو 24 شــخًصا مــن عمــال البلديــة، بعــد تنظيمهــم 
وقفــة احتجاجيــة بســبب عــدم دفــع رواتبهــم لثاثــة 
ع  َجمَّ

َ
أشــهر. وفــي غضــون األيام القليلــة الماضية، ت

عشــرات مــن المواطنيــن العــرب فــي األحــواز أمــام 
مستشــفى "ســينا" بمنطقــة كارون، احتجاًجــا علــى 
وفاة 6 مرضى خال يومين، بعضهم بسبب الفشل 
الكلوي، وآخرون بالتهاب الجهاز الهضمي، وذلك إثر 
اإلهمــال الطبــي مــن طاقــم المستشــفى، وفــق ما 
نقلتــه وســائل إعــام إيرانية. وطالــب األهالي وذوو 
المرضــى بالتحقيــق فــي ظــروف الوفــاة، ومحاســبة 
الطاقــم الطبــي علــى هــذا التقصيــر. كذلــك طالــب 

ــر  ــر المستشــفى ومدي المتظاهــرون باســتقالة مدي
جامعــة العلــوم الطبيــة فــي األحــواز، التــي تشــرف 
على عمل المستشفى وتمّده بالكادر الطبي)27(.
ــر المواطنــون األحوازيــون عــن امتعاضهــم  وقــد عبَّ
ــي خدمــات القطــاع الصحــي، األمــر الــذي 

ِّ
مــن تدن

ا إلــى وفــاة عشــرات مــن المواطنيــن  يقــود شــهريًّ
زاُيــد األمــراض الخطيــرة بســبب تفاقــم 

َ
فــي ِظــلِّ ت

طية 
ْ

ف
ِّ
فات المنشآت الن

َّ
ث البيئي الناتج عن مخل التلوُّ

ر الذي يعاني منه اإلقليم  والبتروكيماويات، والتصحُّ
اء سياسة نقل المياه من نهر كارون إلى العمق  جرَّ
ة مدينتا شيراز واصفهان، األمر الذي  اإليراني، بخاصَّ
قــاد إلــى احتجاجــات شــعبية خــال األشــهر القليلــة 

الماضية.

األوضاع األمنية بمنطقة األحواز



خطاب المؤسسة الدينية

 الشــــأن
المحلـي

 خطاب
المؤسسة الدينية

4 ات على صعيد الخطاب السياسي  ي هذا القسم ما َيِرُد من مستَجدَّ
ِّ
يغط

واآليديولوجــي فــي إيــران مــن خال رصد خطبة الجمعة بالعاصمة طهران 
ومــا ُيطــَرح فــي خطابــات خامنئــي والنخبــة الدينيــة ذات الصلــة بالنظــام 
السياســي الحاكــم مــن موضوعــات تتعلــق بآيديولوجيــا النظــام والتفاعات 
فين اإليرانيين، ســواء الموالون لنظرية 

َّ
 عن آراء كبار المثق

ً
السياســية، فضا

واليــة الفقيه والقوميــون والليبراليون.

4-1
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4  الشــــأن
المحلـي

 خطاب
المؤسسة الدينية

 خطبة الجمعة 
1-4-1بالعاصمة طهران

)28(خطبة الجمعة بالعاصمة طهران

فــي الشــأن الداخلــي،كان أبــرز مــا تناولتــه خطــب 
الجمعة بالعاصمة طهران على الصعيد الداخلي هو 
قضيــة الرواتــب ذات األرقــام الفلكيــة التــي يتقاضاها 
كبار المسؤولين في الحكومة اإليرانية، التي كشف 
عنهــا موقــع إلكترونــي ُمــواٍل للمحافظيــن، وعلــى 
أثــر ذلــك اســتقال فــي بدايــة األزمــة رئيــس قطــاع 
شــركات التأميــن الحكوميــة، وتصاعــدت األزمة على 
مدار الشهر حتى طالت رؤساء البنوك وغيرهم من 
نهــم روحانــي، لذلــك اعتبــر األمــر  العناصــر الذيــن عيَّ
هجمــة علــى حكومــة روحانــي ذات أغــراض حزبيــة 
هدف فيهــا حســين فريــدون 

ُ
للمحافظيــن، كمــا اســت

شــقيق الرئيــس حســن روحانــي ومستشــاره الخاص.
وفــي غــرة يوليو شــن أحمــد خاتمي خطيب طهران 
وعضو مجلس الخبراء هجوًما على حكومة روحاني 
ر مــن أن تكــون 

ّ
بســبب تلــك القضيــة، ومــع هــذا حــذ

القضيــة ذات بعــد سياســي أو أن تنــدرج تحــت بنــد 
تصفية الحسابات السياسية، ورفض أن ينتهي األمر 
بعــزل بعــض المديريــن، وإنمــا طالــب بســد الثغــرات 
ع قواعد ثابتة تمنع تكراره.

ْ
حتى ال يتكرر األمر، وَوض

وفي الجمعة الثانية الموافقة 8 يوليو، بلغ هجوم 
خطباء الجمعة على حكومة روحاني بسبب قضية 
الرواتــب أقصــى مــدى لــه علــى لســان آيــة اللــه 
موحــدي كرمانــي، إذ وصــف هــؤالء المســؤولين 
الحكومييــن بـ"اللصــوص الذيــن ســرقوا أمــوال 80 
مليون إيراني". ثم عرض كرماني أرقاًما وإحصائيات 
 ســرقوا المــال العــاّم، مــن خــال 

ً
عــن 950 مســؤوال

ا،  مرتبات ومكافآت تتراوح بين 4 و14 ألف دوالر شهريًّ
 عــن أرقــام أكبــر بكثيــر يتقاضاها مديــرو البنوك 

ً
فضــا

ورؤســاء الشــركات الحكوميــة)29(.
واعتبر كرماني هذه التجاوزات خيانة ألهداف الثورة، 

http://cutt.us/pbml2 28( همشهري‘گزارش مناز جمعه تهران(

http://cutt.us/KgIfS 1395/4/18 ،29( قطره، سخنان موحدی کرمانی درباره حقوق های نامتعارف(
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حــِدث تلــك القضيــة ضجــة ثــم يكــون 
ُ
ًرا مــن أن ت

ِّ
محــذ

مآلها النسيان دون محاسبة المسؤولين.
ــَرت إلــى حــّد كبيــر فــي الــرأي 

َّ
خطبــة كرمانــي أث

ــاب اإلصاحييــن 
َّ
ت
ُ
العــاّم اإليرانــي، وبــدأ علــى أثرهــا ك

هــم علــى أن  ــز ردُّ
َّ
رك

َ
ــد لروحانــي بالــرّد، وت ــار المؤيِّ والتيَّ

ت كل جهات التحقيق وصدرت عنها 
َ

الخطبة اســتَبق
ــام  ــل، وبعدهــا بأي ــن مــن قب

َ
عل

ُ
ــم ت ــات ل أرقــام وبيان

قليلــة شــّن أنصــار روحانــي الهجــوم المضــاد بإعــان 
قوائــم ممتلــكات رؤوس النظــام، ولكــن عبــر قنــوات 
ة، وتبــع ذلــك إلقــاء اللــوم علــى حكومــة  غيــر رســميَّ
أحمــدي نجــاد باعتبــار أن هــذه التجــاوزات بــدأت فــي 

عهــده.
ل روحاني لجنة تحقيق 

َّ
وعلى الصعيد الرسمي، شك

رئاســية فــي األمــر، وهــو مــا انعكــس علــى خطبــة 
الجمعة الثالثة في شــهر يوليو التي ألقاها آية الله 
إمامــي كاشــاني يــوم 15 يوليــو، فقــّل الحديــث عــن 
بة مفادهــا عدم جواز 

َ
القضيــة إال فــي جملــة مقتض

ــا فــي خطبــة الجمعــة  التصالــح مــع المختلســين. أمَّ
الرابعــة يــوم 22 يوليــو التــي ألقاهــا أحمــد خاتمــي، 

ا 
ً

ر الخطاب واتخذ موقف غيَّ
َ
أقرب الخطباء لخامنئي، فت

ــا، وركــز علــى عــدم جــواز إلقــاء التهــم دون  دفاعيًّ
دليــل قاطــع، بعدمــا أحــدث هجــوم اإلصاحييــن أثره 
ــت الخطبــة بتوضيــح  فــي المجتمــع اإليرانــي. واهتمَّ
موقف خامنئي من القضية وتوجيهاته للمسؤولين 
بالعمل على استعادة ثقة المواطنين في النظام.
وفــي خطبــة الجمعــة الخامســة التــي ألقاهــا حجــة 
ــو اختفــى  ــوم 29 يولي اإلســام كاظــم صديقــي ي
تقريًبــا الحديــث عــن القضيــة إال فــي جملــة واحــدة 
تحدثــت عــن مشــاعر النــاس وحزنهــم مــن وجــود 
ــد أن أعيــن 

َّ
مثــل هــذه التجــاوزات فــي الحكومــة، وأك

د غفلة وقعت  النظــام مفتوحــة، وأن مــا حدث مجــرَّ
ر. ولــن تتكــرَّ

ــح أن النظــام اإليرانــي علــى الرغــم 
ِّ

مــا حــدث يوض
مــن ســنوات عمــره الممتــدة ألكثــر مــن 35 عاًمــا، ال 
ــؤ بــردود أفعــال الجماهيــر  يــزال غيــر قــادر علــى التنبُّ
 في تشويه 

ً
اإليرانية، إذ لجأ إلى تصعيد القضية أما

حكومــة روحانــي، فــإذا بــه يتضرر أكثــر من الحكومة، 
ــه بعــد شــعوره بفقــدان  ــر خطاب ــدأ يتراجــع ويغيِّ فب
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النــاس الثقــة بالنظــام عموًمــا، لكــن مــا ُيحَســب لــه 
هــو ســرعة اإلدراك وتغييــر الخطــاب بشــكل ســريع، 
ــا يــدّل علــى وجــود تغذيــة راجعة للنظــام وقدرة  ممَّ
علــى قيــاس الــرأي العــاّم عبــر أجهزته االســتخباراتية 

الداخليــة أو عبــر قنــوات التواصــل األخــرى.
وشــملت خطــب الجمعــة قضايــا أخــرى علــى صعيــد 
 بكثافة التكرار والمتابعة 

َ
الشأن الداخلي، وإن لم تحظ

مثل قضية رواتب المسؤولين الحكوميين. من تلك 
القضايا حادثة الحافلة الناقلة للجنود اإليرانيين التي 
ــي َمــن بهــا من 

ِّ
ــا، التــي انقلبــت وتُوف

ً
أشــرنا إلهيــا آنف

ــو، أمــا  ــود فــي األســبوع األول مــن شــهر يولي الجن
الحــدث الــذي َحِظــَي بتغطيــة كثيفــة مــن وســائل 
اإلعام وتناولته خطب الجمعة، فكان مصادرة مئة 
ــة،  ــات التلفزيوني ــاق اســتقبال الفضائي ــف مــن أطب أل
ــَدت خطبــة الجمعــة هــذا اإلجــراء، ودعــت إلــى  وأيَّ
تطبيق رقابة أشّد على األعمال السينمائية اإليرانية 

والكتــب وكل صــور اإلنتــاج الفنــي واألدبي.
أمــا علــى الصعيــد الخارجــي، فقــد وافــق األســبوع 

ــران بمــا يســمى  ــو احتفــال إي األول مــن شــهر يولي
"يــوم القــدس"، لــذا تناولــت خطبــة أحمــد خاتمــي 
فــي غــرة يوليــو الدعــوة إلــى عــدم الســماح بتحويل 
القضيــة الفلســطينية إلــى قضيــة عربيــة وتفريغهــا 
مــن محتواهــا اإلســامي، ولــم يتكرر ذكر فلســطين 
ــا يعنــي تراجًعــا فــي اهتمام  فــي بقيــة الخطــب، ممَّ

خطبــة الجمعــة بالقضيــة الفلســطينية.
ففــي جمعــة 1 يوليــو، وجــه أحمــد خاتمــي خطابــه 
ضهــا للهجــوم اإلرهابــي الــذي  إلــى تركيــا عشــية تعرُّ
رنــا الــدول 

ّ
: "لقــد حذ

ً
ضــرب مطــار إســطنبول قائــا

ــان  ــة لداعــش عــدة مــرات، مــن أن هــذا الثعب الراعي
ــط من 

ْ
ف

ِّ
الــذي ربيتمــوه ســيلدغكم، تركيــا تشــتري الن

ــة". أمــا فــي  ا محليَّ
ً

داعــش، وأنشــأت لهــم ســوق
22 يوليــو فأعلــن أحمــد خاتمــي موقــف إيــران مــن 
االنقاب العســكري التركي، ورفض هذا االنقاب، 
وأعلن تأييده للشرعية، ولكن مع هذا وّجه انتقادات 
إلــى شــخص الرئيــس التركــي، فقــال: "لقــد توجــه 
أردوغان باالعتذار إلى روســيا على إســقاط طائرتها، 



www.arabiangcis.org
34تقرير الحالة اإليرانية لشهر يوليو 

لــذا فهــو مديــن لنــا باالعتــذار مرتيــن، األولــى لدعمه 
ة  ا حدوديَّ

ً
ط منه، وإنشائه سوق

ْ
ف

ِّ
داعش بشرائه الن

للتعامــل معــه. إن أردوغــان يغتنــم نفــط داعــش 
المســروق بثمــن بخــس. األمــر الثاني هــو أن الرئيس 
ة المســلمين، ألنه  التركــي َمِديــن باالعتذار إلى عامَّ
يتعامــل بنفــاق فــي مواجهــة النظــام الصهيونــي"، 

علــى حــد قولــه.
 إال بجمــل بســيطة 

َ
ــم يحــظ ــي فل أمــا الشــأن الدول

يُعــد الهجــوم علــى  فــي خطــب الجمعــة، ولــم 
ا، 

ً
الواليــات المتحــدة بمثــل الكثافــة التــي كانت ســابق

لكــن أحــداث الهجــوم اإلرهابــي علــى مدينــة نيــس 
فــي فرنســا حظيــت بقــدر مــن الذكــر، ووجــه أحمــد 
: "أنتــم تمنحــون 

ً
خاتمــي اللــوم إلــى فرنســا قائــا

ــوا 17  ــن قتل ــق الذي المــأوى والمــاذ لمجاهــدي خل
خِرجــون اســمهم مــن قوائــم اإلرهــاب، 

ُ
ألــف فــرد، وت

لكــن عندمــا تتعرضــون لعمــل إرهابــي، يكــون لكــم 

موقــف آخــر مــن اإلرهــاب".
ــر العاقــات بيــن الريــاض وطهــران 

ُّ
ونظــًرا إلــى توت

ــا فــي 
ً

)ســيتم اســتعراض هــذا األمــر بالتفصيــل الحق
هــذا التقريــر( فقــد كان الهجــوم علــى المملكــة 
العربية السعودية حاضًرا في جميع الخطب باختاف 
كثافــة الحضــور وِحــّدة الهجوم. وكان األشــد هجوًما 
علــى المملكــة هــو آيــة اللــه أمامــي كشــاني فــي 
ــو، ومــن بعــده حجــة اإلســام كاظــم  يــوم 15 يولي
صّديقي، وتتركز نقاط الهجوم على المملكة في 
االتهام بتحريض البحرين على إسقاط الجنسية عن 
عيســى قاســم وتنفيذ مذابح في اليمن، والقصف 
ــف علــى قــرى تعــز، ونبــش قبــور 

َّ
العشــوائي المكث

علماء الحوثيين وإحراق عظامهم، وهدم المســاجد 
 عــن تســليح 

ً
ــن، فضــا والحســينيات التابعــة للحوثيي

اإلرهابييــن فــي ســوريا، والتعــاون فــي ذلــك مــع 
 أن تنسب 

ّ
ا يجعل المملكة ال تستحق "الصهاينة"، ممَّ
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الحــرام، علــى حــد زعــم صّديقــي)30(.
وذكرت خطب الجمعة إسقاط الجنسية عن عيسى 
قاســم بدايــة مــن يــوم 22 يوليــو، ووصفــت حــكام 
البحريــن بالمجتمــع الفرعوني، بالتعبيــر القرآني، أي 
المجتمع الذي يحكمه شخص مستبّد ويعتبر نفسه 

إلًها. واعتبروا إســقاط الجنســية عن عيســى قاســم 
ا له، ودعت الخطبة إلى تلبية استصراخ  إعداًما معنويًّ
عيســى قاســم وأربعــة علماء آخريــن ونصرتهم في 
أوطانهــم. أمــا صّديقــي فهــّدد البحريــن بقوله: "إذا 
ؤ حكام البحرين، فلتعلم حكومة البحرين  اســتمر تجرُّ

أنهــا لــن تكون فــي أمان".

http://cutt.us/cBTx ,30( خربگزاری فارس, تفکر بسیجی حافظ انقالب است/ آمریکا منیتواند در مذاکرات ایران را به زانو در آورد/ حمله آلخلیفه به بیت آیتالله عیسی قاسم محکوم است(
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4  الشــــأن
المحلـي

 خطاب
المؤسسة الدينية

خطاب خامنئي

خطاب خامنئي

2-4-1

ــو  ــات خــال شــهر يولي ــي أربعــة خطاب ألقــى خامنئ
2016م، األول فــي لقائــه الســنوي مــع االتحــادات 
الطابيــة يــوم 2 يوليــو، والثانــي خطبــة عيــد الفطــر، 
والثالث خطاب في لقاء مع سفراء الدول اإلسامية 
ومسؤولي الحكومة اإليرانية، والرابع يوم 14 يوليو 
في لقائه مع الشــعراء والمداحين بإقليم خراســان.

ــز خامنئــي فــي خطاباتــه فــي شــهر 
ِّ
ــا لــم يرك داخليًّ

ــي، واقتصــر األمــر  ــى الشــأن الداخل ــًرا عل ــو كثي يولي
علــى تنــاول فضيحة الرواتــب الحكومية ذات األرقام 

الفلكيــة، وقــال بضــرورة محاســبة المتجاوزيــن بالعــزل 
ومصــادرة األمــوال. لكــن علــى الجانــب االقتصــادي 
طية الجديدة التي تعقدها 

ْ
ف

ِّ
تحدث عن االتفاقيات الن

إيــران، وقــال: "علــى الجميــع أن يطمئــّن بــأن هــذه 
ــع بشــكل نهائي تأتي إلى 

َّ
َوق

ُ
االتفاقيــات قبــل أن ت

طيــة ال 
ْ

ف
ِّ
مكتبــه"، ورأى أن عــدًدا مــن االتفاقيــات الن

يحقــق مصلحــة إيران بالشــكل الكافــي. هذا التصريح 
ــل المباشــر مــن خامنئــي فــي عمــل 

ُّ
يعكــس التدخ

الحكومــة اإليرانيــة، وســرعان مــا أدرك خامنئــي فــي 
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القــول بســيطرته علــى  نفــس الخطــاب خطــورة 
القــرارات االقتصاديــة للحكومــة، إذ إنــه فــي هــذه 
الحالــة ُيســِقط صاحيته فــي توجيه النقد للحكومة 
لكونــه المتحكــم فــي أدائهــا، فبــادر علــى الفــور 
بالقــول إنــه يعــارض صفقــة شــراء طائــرات البوينــج، 
ويــرى أن تحســين الطــرق الداخليــة أهــم مــن شــراء 
الطائــرات، لكــن القــرار بيــد الحكومــة، وهــو ال يتدخــل 
في عملها ألن ذلك مسؤولية البرلمان والحكومة. 
وقــال إنــه يرجــو نجــاح الحكومة في تنفيذ سياســات 
االقتصــاد المقــاوم، ألن نجاحهــا نجــاح لــه وللنظــام 

وللبــاد عموًمــا.
وفــي خطابــه أمام ســفراء الدول اإلســامية، تناول 
خامنئــي قضيــة البحريــن واليمــن، وابتعــد تماًمــا عــن 
ذكــر المملكــة العربيــة الســعودية مباشــرة. قــال 
ــن،  ــم نتدخــل فــي مســألة البحري خامنئــي: "نحــن ل
ــزاع السياســي  ــا ســننصح، إن الن ــن نتدخــل، ولكنن ول
ي إلــى الحــرب األهليــة، فلماذا يفعل  يمكــن أن يــؤدِّ
حــكام البحريــن األفعــال التــي تجعــل الشــعب يقــف 

فــي مواجهتهــم؟".

وعــن اليمــن قــال إن "مــا يحــدث فيــه كارثــة، علــى 
مدار عام وعدة أشهر يتعرض هذا الشعب لهجوم 
من دولة مســلمة اصطاًحا، وذلك لســبب واٍه، هذا 
الوضــع غيــر قابــل لاســتمرار، وعلــى المعتــدي أن 

يتوقــف عــن اعتدائه".
ومــن الواضــح أن خطــاب خامنئــي فــي مــا يتعلــق 
بالبحريــن يتحاشــى الصــدام أو التصعيــد، ويســعى 
ئ لتصريحات قاســم ســليماني. لمعالجــة األثــر الســيِّ
أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فذكــر خامنئــي فــي 
ه إلى االتحادات الطابية أن السياسة  خطابه الموجَّ
األمريكية تسعى لتفكيك النظام اإليراني، وما يدفع 
الواليــات المتحــدة إلــى حالــة العــداء هــذه مــع إيــران 
هــو فقدهــا ســيطرتها علــى إيــران ومواردهــا مقارنــة 
بمــا كانــت عليــه فــي عهــد الشــاه، كمــا أن الواليــات 
المتحدة تريد أن تجعل إيران مرتبطة بإسرائيل مثل 
مصر، والصراع بين الواليات المتحدة وإيران ســيظل 
موجــوًدا وقائًمــا، ومــا دامــت الجمهوريــة اإلســامية 

موجــودة فســيظل الصــراع موجوًدا.
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4  الشــــأن
المحلـي

 خطاب
المؤسسة الدينية

1-4-3خطاب رفسنجاني

خطاب رفسنجاني
خــال شــهر يوليــو، ألقــى هاشــمي رفســنجاني كثيــًرا مــن الخطابــات، لكــن جملــة واحــدة مــن بيــن خطاباتــه كانــت 
ــعة، عندمــا قــال يــوم 13 يوليــو فــي جمــع من رجال  ا، وحظيــت بــردود ومتابعــة سياســية وإعاميــة موسَّ

ً
األكثــر بــروز

ا أن خــرق ســفينة الثــورة ســيغرق الجميــع". لعــل 
ً
ا فشــيئ

ً
الصناعــة واإلعــام: "إن عقــاء القــوم ســيدركون شــيئ

هــذه الجملــة هــي التــي أحدثــت التغييــر فــي خطــب الجمعــة وغيرهــا مــن الخطابــات السياســية الصادرة عــن رؤوس 
ــت حــدة الهجــوم علــى روحانــي بســبب الرواتــب الفلكيــة. 

َّ
النظــام هــذا الشــهر، فبعــد صدورهــا عــن رفســنجاني قل

ــح ســبق أن اســتخدمه رفســنجاني منــذ ســنوات، وهــو يعنــي أن الجــدال 
َ
الحديــث عــن غــرق ســفينة الثــورة مصطل

نــات النظــام ازدادت إلــى الحــد الــذي ســيدمر الجميــع، وعليــه يجــب أن يلتــزم الجميــع بتهدئة وتيــرة الصراع،  بيــن مكوِّ
ليبقــى النظــام الــذي يضمــن مصالــح جميــع المشــاركين فيــه.

4
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 الشــــأن
الشأن االقتصاديالمحلـي

تمتلــك إيــران ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بعــد المملكــة العربيــة 
ــا للبنــك الدولــي، بإجمالــي ناتــج محلــي يصــل 

ً
الســعودية مــن حيــث حجــم الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وفق

ل 78.8  إلــى 393.7 مليــار دوالر فــي 2015، وثانــي أكبــر عــدد ســكان فــي المنطقــة بعــد مصــر بمعــدَّ
ــف تقريــر البنــك الدولــي الصــادر في أبريل 2016) (، االقتصاد اإليراني بأنه شــديد 

َّ
مليــون نســمة. وقــد صن

ــد 
َّ
ــة أنهــا تمتلــك ثانــي أكبــر احتياطــّي مؤك ــط والغــاز، بخاصَّ

ْ
ف

ِّ
االعتمــاد علــى قطــاع واحــد هــو قطــاع الن

ــط، مــع وجــود كبيــر لــدور الحكومــة فــي 
ْ

ف
ِّ
ــد مــن الن

َّ
ــا، وخامــس احتياطــّي مؤك مــن الغــاز الطبيعــي عالميًّ

قطاَعــي الصناعــة والخدمــات الماليــة.

)31( The World Bank, Overview, 1 April 2016, http://www.worldbank.org/en/country/iran/overview

2
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ووصف التقرير الدولي النشاط االقتصادي اإليراني 
ــى  ــر عل ــذب، العتمــاد الحكومــة بشــكل كبي بالمتذب
ط العالمية 

ْ
ف

ِّ
ط المتذبذبة مع أسعار الن

ْ
ف

ِّ
إيرادات الن

إلــى  ى  ــا. وهــو مــا أدَّ المتقلبــة والمنخفضــة حاليًّ
انخفــاض فائــض الحســاب الجــاري إليــران من %3.8 
من الناتج المحلي اإلجمالي في 2014 إلى %0.6 
ط، وهو 

ْ
ف

ِّ
فقط في 2015 بسبب انخفاض أسعار الن

األمــر الــذي خلــق أزمــة ماليــة للحكومــة، مــع شــغل 
إيــران مرتبــة متأخــرة فــي ســهولة أداء األعمــال، إذ 
جــاءت فــي المركــز 118 مــن أصــل 189 فــي تقريــر 

أداء األعمــال لعــام 2016.
ل  ــن معدَّ وتوقــع التقريــر األخيــر للبنــك الدولــي تحسُّ
نمــّو االقتصــاد اإليرانــي بعــد تخفيــف العقوبــات 
ي 

ِّ
ل نمــو الناتج المحل الدوليــة عــن إيــران ليصــل معدَّ

اإلجمالي إلى 4.2% في عام 2016، و4.6% في 
ُمــّو مرتبــط فــي األســاس 

ُّ
عــام 2017، لكــن هــذا الن

طــي الــذي يقــود قاطــرة التنميــة 
ْ

ف
ِّ
بزيــادة اإلنتــاج الن

ل نمو منخفض  في إيران. وذلك بعد تحقيق معدَّ

بلــغ 0.5% مــن مــارس 2015 حتــى مــارس 2016 
ــا للبنــك الدولــي، فــي حين أشــارت تقارير إيرانية 

ً
وفق

ُمــّو أكثــر من ذلــك، وتتضارب 
ُ
الت ن إلــى تحقيــق معــدَّ

التقاريــر المحليــة واإلعاميــة اإليرانيــة فــي تنــاول 
ــرات األداء االقتصــادي مــا بيــن المبالغــة فــي 

ِّ
مؤش

تقديــر اإلنجــازات الحكوميــة، والمبالغــة فــي تقليلها.
مــن ناحيــة أخــرى، تحدثت التقاريــر اإلعامية اإليرانية 
خال شهر يوليو عن كثرة وعود المسؤولين بعمل 
خــِرج االقتصــاد اإليرانــي مــن 

ُ
إصاحــات اقتصاديــة ت

ــة  ــات االقتصادي ــف العقوب ــدء تخفي ــه عقــب ب كبوت
ــي بعــد ســنوات مــن  ــة عــن االقتصــاد اإليران الدولي
ــر أغلــب القطاعــات الرئيســية لاقتصــاد، 

ُّ
فرضهــا وتأث

الت  ر مستوى معيشة المواطنين ومعدَّ
ُّ
وكذلك تأث

اَرين  البطالة، وتزداد األزمة تعقيًدا في ظل وجود تيَّ
ين متخاصَميــن يضــّر تخاصمهمــا بمصلحــة  سياســيَّ
ــت العقوبــات 

َ
ف

ِّ
ف

ُ
االقتصــاد اإليرانــي. وهــا قــد خ

االقتصاديــة عــن إيــران منــذ مــا يقــرب مــن ســبعة 
أشــهر، فكيــف تأثــرت القطاعــات االقتصاديــة مــن 
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رفــع الحظــر حتــى اآلن وتحديــًدا، خــال شــهر يوليو؟
في هذا الجزء التقرير، نتناول بالعرض والتحليل أبرز 
المســتجدات علــى الواقــع االقتصــادي خــال شــهر 
يوليــو الماضــي، وذلــك مــن خــال جزأيــن رئيســيين: 
األول نتنــاول فيــه أوضــاع القطاعــات الرئيســية فــي 
االقتصــاد، وتشــمل قطاعــات الصناعــة، والبنــوك، 
ق  والطاقة، واالستثمارات، والتجارة الخارجية، مع التطرُّ

إلــى الصفقــات اإليرانيــة المعرضــة لإللغــاء. بينمــا 
ــز الجــزء الثانــي علــى الداخــل اإليرانــي واألوضــاع 

ِّ
يرك

المعيشية للمواطن ومستويات التشغيل والبطالة، 
ــا داخــل  ق إلــى قضيــة الفســاد المثــارة حاليًّ مــع التطــرُّ
المجتمع اإليراني، ونختتم الجانب االقتصادي بإيجاز 
حــول أزمــة الميــاه فــي إيــران وأثرهــا علــى األمــن 

القومــي اإليرانــي.
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قطاع الصناعة
الشأن االقتصادي

قطاع  الصناعة

 الشــــأن
المحلـي

1-21-1-2 2

الصناعــة إحــدى أهــم قاطــرات التنميــة ألي اقتصــاد، وقطــاع كثيــف االســتهاك للعمالــة وخلــق فــرص 
ــم مــن بعــد ثــورة  مِّ

ُ
عمــل جديــدة باســتمرار. وتمتلــك الحكومــة اإليرانيــة عديــًدا مــن المصانــع، أغلبهــا أ

1979، لكــن الصناعــة اإليرانيــة ُحرمــت مــن التحديــث والتطوير والمنافســة الدولية منــذ فرض العقوبات 
االقتصاديــة المتعاقبــة علــى النظــام اإليرانــي بدايــة مــن الحظــر التجــاري األمريكــي فــي 1995، مــروًرا 
بعقوبــات األمــم المتحــدة فــي 2006 وتشــديد العقوبــات األوروبيــة فــي 2012، لكــن األمــر ال يتعلــق 
فقط بالحظر الغربي، بل اجتمعت معه عوامل أخرى أســهمت في تراجع القطاع بشــدة واســتمرار 

التراجــع حتــى بعــد رفــع العقوبــات الغربيــة مطلــع العــام الجــاري.

القطاعات الرئيسية لالقتصاد

 القطاعات الرئيسية
لالقتصاد
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الت كساد  وتعاني الشركات والمصانع اإليرانية معدَّ
هائلــة بســبب العجــز المالــي فــي األســاس، وارتفــاع 
ديــون الشــركات نتيجــة للحظــر االقتصــادي الدولــي 
قــات النظــام البنكــي  لســنوات، باإلضافــة إلــى معوِّ
ــر الصناعــة  ح وزي ــًدا لمــا ســبق صــرَّ ــران، وتأكي فــي إي
والمعادن والتجارة اإليراني بأن 70% من الوحدات 
د رئيس البنك 

َّ
الصناعية تواجه تلك المشــكات. وأك

المركــزي اإليرانــي ولــي الله ســيف أن من المتوقع 
أن يستمر الركود االقتصادي، أو قد يتفاقم إذا لم 

ــم الحكومة ديونهــا المتراكمة)32(.
ِّ
تنظ

وفــي صدمــة لمعظــم اإليرانييــن نظــًرا إلــى قيمتــه 
غِلــق مصنــع "أرج" الحكومــي الشــهير 

ُ
أ التاريخيــة، 

لــألدوات المنزليــة واألجهــزة الكهربائيــة، لينضــّم إلــى 
سلسلة طويلة من إغاقات المصانع في االقتصاد 
ــة بعــد تأميمهــا  اإليرانــي منــذ ثــورة 1979م، بخاصَّ
بســبب العجــز المالــي الناتــج عــن تقــادم التكنولوجيــا 
وزيــادة المخزونــات وعــدم تصريــف المنتج غيــر القادر 
بــة رخيصــة الثمــن،  علــى منافســة المنتجــات المهرَّ
ــق المصانــع 

َ
غل

ُ
ومــع ســوء اإلدارة وتراكــم الديــون ت

ح العاملــون. وُيســرَّ

ونتيجــة لمــا ســبق وصلت ديون الشــركات الحكومية 
حتى فبراير 2015 إلى نحو 154 مليار دوالر)33( لصالح 
ة، مثل البنوك  عديــد مــن الجهات الحكوميــة والخاصَّ
وصناديــق التأميــن االجتماعــي ومقاولــي القطــاع 
ــة علــى  الخــاص، مــع عــدم قــدرة الحكومــة اإليراني
دفع مستحقات مقاولي القطاع الخاّص المتعاملين 
معهــا، األمــر الــذي خلــق أزمــة طاحنــة فــي قطــاع 
اإلســكان وســوق العمــل بشــكل عــاّم. ومــع زيــادة 
ســات اإلنتاجية المتعثرة  الديون وزيادة طلب المؤسَّ
علــى التمويــل البنكــي، ســتتجه البنــوك إلى مطالبة 
ا 

ً
ا يخلق ضغط الحكومة بتحصيل الديون المتأخرة، ممَّ

ا علــى الموازنــة الحكومية. مســتمرًّ
ــا ســبق يتضــح أن ظاهــرة الكســاد االقتصــادي  ممَّ
مستمرة لفترة من الزمن في المستقبل، نظًرا إلى 
ــة إلى  ــف المصانــع والحاجــة الماسَّ

ُّ
ارتفــاع نســبة توق

ــا مــن اإلصــاح  ــب أعواًم
َّ
ــذي قــد يتطل ــث، ال التحدي

، وإن 
ً
ــا ــحِّ المــوارد الماليــة اإليرانيــة حالي

ُ
فــي ظــّل ش

كانــت الحكومــة اإليرانيــة تبــذل جهــوًدا كبيــرة إلعادة 
تشــغيل تلــك المصانــع المتوقفــة عــن العمــل.  

5plhi8/http://goo.gl ،1395 32( ابرار اقتصادي، 70 درصد واحدهای صنعتی مشکل نقدینگی دارند، ص7، 23 تري(

 http://goo.gl/mVuu82 ،1394 33( راديو فردا، طیبنیا: رقم بدهی دولت ورشکتهای دولتی 540 هزار میلیارد تومان، 1 دي(
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قطاع البنوك
الشأن االقتصادي

قطاع البنــوك

 الشــــأن
المحلـي

1-22-1-2 2

ــل األذرع العاملــة فــي أي اقتصــاد، وال تــكاد ال تتم أي معامات 
ِّ
اســتقرار وتطــور القطــاع البنكــي يمث

ــا دون الحاجــة إلــى نظــام بنكــّي متطــور، أمــا فــي حالــة قطــاع البنــوك اإليرانيــة  ــا أو خارجيًّ تجاريــة داخليًّ
ي القطــاع البنكــي الــدور األمثــل لــه، نذكــر منهــا مــا يلــي: ُحــول عــدة معوقــات دون أن يــؤدِّ

َ
فت

 القطاعات الرئيسية
لالقتصاد
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أ- في النظام البنكي اإليراني حالة من عدم الثقة 
ط القرارات البنكية وغياب سياسة  ا، لتخبُّ ا وخارجيًّ داخليًّ
مستقرة وطويلة األمد، مثل إعان البنك المركزي 
اإليراني عن مشروع إدماج عّدة بنوك، ثم اإلعان 
عــن إلغــاء المشــروع، واإلعــان عــن تأســيس بنــوك 
صيــة ثــم إلغــاء الفكــرة. إن سياســة اتخــاذ القــرار  تخصُّ
ي إلــى عــدم ثقــة المواطــن اإليرانــي  هــذه قــد تــؤدِّ
بالنظــام البنكــي ككّل. وفــي اإلطــار نفســه، أغلــق 
ا حديث التأسيس، وأغلق 

ً
البنك المركزي اإليراني بنك

ح آالف الموظفيــن، وهــذا  400 فــرع لــه)34(، وســرَّ
شــِعر الشــركاء 

ُ
السياســة ِمــن القطــاع البنكــي قــد ت

األجانــب بجانــب المحلييــن بعــدم االطمئنان للســوق 
ــق 

ُّ
ــا َيُحــول دون تدف اإليرانيــة، وبغيــاب االســتقرار، ممَّ

االستثمارات األجنبية إلى إيران، لذلك تطالعنا تصريحات 
مســؤولين إيرانييــن علــى رأســهم المرشــد األعلــى 
ــد أن االتفــاق النــووي ظــّل حبــًرا 

ِّ
علــي خامنئــي تؤك

علــى ورق ولــم ينعكــس علــى القطــاع االقتصادي 

حتــى فــي ظــّل توقيــع عديــد مــن االتفاقيــات على 
الصعيديــن اإلقليمي والدولي.

ضة للتعسر واإلفاس  ب- يبدو أن البنوك اإليرانية معرَّ
ة لهــا 

َّ
مــع ارتفــاع قيــم الديــون الحكوميــة المســتَحق

م العجز 
َ
وعدم قدرة الحكومة على السداد، وِمن ث

عــن الوفــاء بــرد الودائــع النقديــة للعمــاء، وتقديــم 
التســهيات االئتمانية للمنشــآت الصناعية، نظًرا إلى 
انخفاض الســيولة النقدية لديها، وهو مؤشــر خطير 

د اســتقرار وتوازن أي نظام مالي. يهدِّ
ســات الماليــة الدوليــة عــن دخــول  ج- إعــراض المؤسَّ
الترهيــب األمريكــي  الســوق اإليرانــي ربمــا نتيجــة 
ــة كمــا حــدث  ــة أمريكي ــات مالي والخــوف مــن عقوب
م 9  ــرِّ

ُ
مــع بنــك "بــي إن بــي" الفرنســي الــذي غ

ــة تلــك المعامات التي تشــمل  مليــارات دوالر، بخاصَّ
ــات  ــل العقوب ــة مث ــة األمريكي ــر النووي ــات غي العقوب
المفروضــة علــى الحــرس الثــوري الــذي يديــر كثيــًرا 

ــة. ــة اإليراني ســات االقتصادي مــن المؤسَّ

 http://goo.gl/mVuu82 ،1394 34( راديو فردا، طیبنیا: رقم بدهی دولت ورشکتهای دولتی 540 هزار میلیارد تومان، 1 دي(
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قطاع الطاقة
الشأن االقتصادي

قطاع الطاقـة

 الشــــأن
المحلـي

1-23-1-2 2

يتمحــور أغلــب عاقــات إيــران االقتصاديــة مــع دول 
ــط الــذي 

ْ
ف

ِّ
ــم حــول قطــاع الطاقــة وصــادرات الن

َ
العال

ل الغالبية العظمى من تعامات إيران الخارجية، 
ِّ
يشك

والمصــدر األساســي لتمويــل الموازنــة الحكوميــة. 
وعقب تخفيف العقوبات الدولية المتعلقة بالملف 
ــادة صادراتهــا  ــران كل الطــرق لزي ــووي، تســلك إي الن
طيــة وفتــح أســواق جديــدة بصعوبــة، مع وجود 

ْ
ف

ِّ
الن

منشــآت نفطيــة متقادمــة بحاجــة إلــى اســتثمارات 
كبيــرة ال تكفيهــا مــوارد الحكومــة الماليــة المحدودة.

ص أهّم ما يتعلق بقطاع الطاقة 
ِّ

وفي ما يلي نلخ
اإليراني، خصوًصا خال الشهر محّل التقرير:

ــط 
ْ

ف
ِّ
ــر الن ــط، أكــد وزي

ْ
ف

ِّ
ــق بمجــال الن - فــي مــا يتعل

طيــة فــي الخطــة 
ْ

ف
ِّ
اإليرانــي أن صــادرات إيــران الن

ألــف  إلــى نحــو مليونيــن و800  الجديــدة ســتزيد 
برميــل فــي اليــوم، وتــم توقيــع 11 مذكــرة تفاهــم 
مــع 11 شــركة نفــط عالميــة مــن أصــل 23 شــركة 
ــا لوكالــة أنبــاء مهــر 

ً
ُعقــدت معهــا مفاوضــات، وفق

ــا لتقريــر 
ً

اإليرانيــة)35(. وفــي الســياق نفســه وفق
وكالــة أنبــاء »إيرنــا« ســترفع إيــران خــال الســنوات 
طيــة إلــى 

ْ
ف

ِّ
األربــع القادمــة ســعة إنتــاج مصافيهــا الن

3 ماييــن و200 ألــف برميــل نفــط فــي اليــوم، مــن 
خــال اســتثمارات بقيمــة 14 مليــار دوالر)36(.

وفــي ســعيها للترويــج للنفــط واســتعادة أســواقها 
ط بأســعار منخفضة لجذب 

ْ
ف

ِّ
طيــة، تبيــع إيران الن

ْ
ف

ِّ
الن

أكبــر عــدد مــن المشــترين واالعتمــاد علــى العقــود 
ــط اإليرانــي 

ْ
ف

ِّ
طويلــة األجــل، ووصلــت صــادرات الن
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فــي شــهر يونيــو الماضــي إلــى الضعــف مقارنــة 
ل خــال  بشــهر ديســمبر 2015، وإلــى أعلــى معــدَّ
الســنوات األربــع والنصــف الماضيــة، وســجلت اليابــان 
ــط الخــام 

ْ
ف

ِّ
ا فــي واردات الن علــى ســبيل المثــال نمــوًّ

من إيران عقب رفع العقوبات، إذ تستورد نحو 307 
تهــا زيــادة التعــاون  ــا، مــع تأكيــد نيَّ آالف برميــل يوميًّ

طــي بيــن البلديــن )37(.
ْ

ف
ِّ
الن

ط والبتروكيماويات 
ْ

ف
ِّ
أما في مجال الغاز فأوضح وزير الن

الباكســتاني شــهيد خاقان عباســي أنه سُيســتكَمل 
خــط أنابيــب الغــاز إيران-باكســتان حتــى عــام 2018. 
وتوقــف المشــروع لعــدة ســنوات بســبب الضغــوط 
تهــا  ــن باكســتان حصَّ

ِّ
الخارجيــة والعقوبــات، ولــم تدش

مــن خــط األنابيــب بســبب نقــص المــوارد الماليــة، 
بينمــا أنشــأت إيــران 900 كيلومتــر مــن الخــط علــى 
ــا لمــا ذكرتــه وكالــة »فــارس«. وفــي 

ً
أراضيهــا وفق

ذات الســياق ســوف يتــم مشــروع تصديــر الغــاز إلــى 
جورجيا في سبتمبر القادم، حسب المدير التنفيذي 
لشــركة الغــاز الوطنيــة اإليرانيــة علــي رضــا كاملــي، 
ــا بجديــة، وإنهم  الــذي »قــال إن المشــروع ُيتاَبــع حاليًّ
ينتظــرون الحصــول علــى الموافقات الازمــة، وقريًبا 
ــا لصحيفــة 

ً
ــار إيجابيــة حــول ذلــك« وفق ن أخب

َ
ســتعل

»أبــرار اقتصــادي«.
كما اعتبر محمد حسن بيفندي نائب رئيس الشركة 
الوطنيــة اإليرانيــة للصناعــات البتروكيماويــة حقــوَل 
ــط والغــاز المشــتركة مــن األولويــات الوطنيــة 

ْ
ف

ِّ
الن

ر ذلــك بأنــه »فــي حــال لــم تســتِفد إيــران  إليــران، وبــرَّ
تلــك الحقــول المشــتركة فستســتفيد منهــا  مــن 
َعّد من 

ُ
الــدول الجــارة« فــي إشــارة إلــى قطر، التــي ت

المشــاركين فــي حقــل »فارس« الجنوبــي، أحد أكبر 
حقــول الغــاز فــي إيــران.

http://soo.gd/imCn :1395 35( معاون زنگنه خرب داد، صادرات نفت 2.8 میلیون بشکه میشود/ افزایش تولید به 4 میلیون بشکه، 23 تیر(

http://goo.gl/odTQIr ،1395 36( تجارت، افزایشظرفیتپاالیشنفتبه2/3میلیونبشکه، 25 خرداد(

http://goo.gl/R7bC3I ،1395 37( افزایش واردات نفت خام ژاپن از ایران، باشكاه خربنكاران جوان،10 تري(
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الشأن االقتصادي
 الشــــأن
المحلـي

 قطاع االستثمار
والتجارة الخارجية

قطاع االستثمار والتجارةالخارجية

1-24-1-2 2

للخــروج مــن حالة الركود االقتصادي والعجز المالي 
للحكومــة اإليرانيــة، تســعى طهــران جاهــدة لجــذب 
أمــوال مــن الخــارج فــي شــكل اســتثمارات وقــروض 
واتفاقيــات نقــل تكنولوجــي لتنشــيط وتحديــث 
االقتصاد وزيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة 
المرتفعة، ومن هذا المنطلق أشار المدير التنفيذي 
لهيئــة الموانــي محمد ســعيد نجاد، إلى اســتقطاب 
اســتثماري بقيمــة 5 مليــارات دوالر لتطويــر الموانــي 
ــران، وقــال إن الحصــة االســتثمارية للقطــاع  فــي إي
الخــاّص حتــى اآلن فــي مينــاء "شــهيد رجايــي" تبلــغ 
نحــو مليــار دوالر. كمــا أوضــح ســعيد نجــاد أن ســعة 
الموانــي التجاريــة فــي إيــران ارتفعــت إلــى أكثــر مــن 
ــد أن إيــران وضعــت ضمــن 

َّ
210 ماييــن طــن، وأك

أعمالهــا برنامًجــا لتطويــر الموانــي وزيــادة ســعتها، 

ــا لوكالــة أنبــاء تســنيم.
ً

وفق
َعــّد الهنــد مــن أبــرز المهتميــن بتطويــر الموانــي 

ُ
وت

ــة مينــاء تشــابهار، وجــرى  المشــتركة مــع إيــران خاصَّ
خال يوليو الماضي تعاون ثاثي بين إيران والهند 
وروسيا لتسهيل العاقات الجمركية وإنشاء منطقة 
تجاريــة بينهــا، كمــا أعلــن وزيــر الصناعــة الروســي 
إيــران والهنــد  بــاده تباحثــت مــع  "ســيتارامن" أن 
ــد أن 

َّ
حــول تســهيل النظــام الجمركــي بينهــا، وأك

بــاده مهتمــة بإنجــاز مراحــل توقيــع اتفاقيــة إنشــاء 
ــا لوكالــة 

ً
منطقــة تجاريــة حــرة بشــكل ســريع، وفق

أنبــاء "فــارس".
ــا 

ً
كمــا خصصــت حكومــة روســيا 2.4 مليــار يــورو قرض

للمشاريع المشتركة مع إيران وفقا لوكالة "سبوتينك" 
الروسية، وسيخصص القرض الروسي 1.1 مليار يورو 
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لتشــغيل ســكك الحديد و1.3 مليار يورو لبناء محطة 
ــا لصحيفــة "جهــان اقتصــاد" 

ً
طاقــة فــي إيــران، وفق

اإليرانية) 38(.
ــادل  ــي، فــزاد التب ــد التعــاون األوروب أمــا علــى صعي
التجــاري بيــن إيــران ودول االتحــاد األوروبــي فــي 
األشهر الخمسة األولى من العام الميادي الحالي 
بنســبة 42%، أي مــع بدايــة تخفيــف العقوبــات 
عــن إيــران، ووصــول حجــم التبــادل التجــاري إلــى 
929 مليــون يــورو، وخــال مايــو الماضــي زاد حجــم 
االســتيراد األوروبــي مــن إيــران، وســجل 303 مايين 

ــا لصحيفــة "تجــارت" اإليرانيــة)39(.
ً

يــورو، وفق
وفــي مــا يخــّص الطاقــة الكهربائيــة، أشــارت صحيفــة 
"فاينانشــيال تايمــز" إلــى لقــاء وزيــر الطاقــة اإليرانيــة 
حميــد تشيتشــيان فــي منتصــف يوليــو الماضــي مــع 

ممثليــن مــن شــركتي "ســيمنس" و"رولــز رويــس" 
في لندن، إلجراء مباحثات للتعاون في مجال تقنية 
إنتــاج الطاقــة وتوليــد الكهرباء وتحديث البنية التحتية 
للقطــاع، خصوًصــا أن الشــركتين لهمــا تاريــخ طويــل 
ع أي اتفاقيات، لكن 

َّ
َوق

ُ
من التعاون مع إيران، ولم ت

ط إيران 
ِّ
الشركتين أبَدتا رغبتهما في التعاون. وتخط

إلضافــة 26500 ميجــاوات مــن الكهرباء على اإلنتاج 
الحالــي البالــغ 75000 ميجــاوات، لمواجهــة الطلــب 
ي الزائد خال العامين الماضيين. وتحتاج إيران 

ِّ
المحل

إلــى اســتثمارات بنحــو 15 مليــار دوالر لزيــادة اإلنتــاج 
خــال الســنوات الخمــس المقبلــة، باإلضافــة إلــى 
5 مليــارات دوالر إلنشــاء شــبكات التوزيــع الكهربائــي 

ــا لخبــراء الطاقة)40(.
ً

وفق

 http://goo.gl/4BY7Sf ،1395 38( جهان اقتصاد، وام 4.2 ميليارد دالرى روسيه به ايران در بخش برق وريل، 30 تري(

http://goo.gl/ZajQqL ،1395 39( تجارت، رشد 42 درصدي تجارت ايران واروپا، 29 تري(

 Andrew Ward, Financial Times, ”Iran opens talks with Siemens and Rolls-Royce on Energy“, 17 july 2016, https://goo.gl/q1lsj9 )40(



www.arabiangcis.org
50تقرير الحالة اإليرانية لشهر يوليو 

الشأن االقتصادي
 الشــــأن
المحلـي

1-25-1-2 2

صفقات قابلة لإللغاء

 صفقات قابلة
لإللغاء

واجهت صفقة شراء أكثر من 200 طائرة من "بوينغ" 
ي إلى  و"إيربــاص" تأخيــًرا كبيــًرا مــن المحتَمل أن يؤدِّ
خفــض حجــم الصفقــة، أو قــد يصــل األمــر إلــى حــّد 
ا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" 

ً
اإللغاء، وفق

األمريكيــة، وهــي الصفقــة األبــرز بعــد عقــد االتفــاق 
النــووي مــع الغــرب، والتــي تحتــاج إليهــا إيران بشــدة 
اء عــدم  لتطويــر قطــاع النقــل الجــّوي المتقــادم جــرَّ
ــة أن الطلــب علــى  الصيانــة لســنوات طويلــة، بخاصَّ
خدمــات النقــل الجــوي كبيــر فــي الداخــل اإليرانــي. 
ــل إلــى اتفــاق مــع  َعــت االتفاقيــة عقــب التوصُّ

ِّ
وُوق

الواليــات المتحــدة حــول البرنامــج النــووي اإليرانــي، 
لة بزعم وجود 

َّ
لكن ال تزال االتفاقية الضخمة معط

ضغــوط أمريكيــة على شــركات الطيــران )41(.
مــن جهــة أخــرى، عارضــت دولــة اإلمــارات مــرور خــط 
أنابيــب الغــاز مــن إيــران إلــى عمــان عبــر أراضيهــا بعــد 
مــرور ثــاث ســنوات مــن توقيع مذكــرة التفاهم بين 
ــط اإليرانــي والعمانــي علــى مشــروع 

ْ
ف

ِّ
وزيــري الن

تصديــر الغــاز ومــرور جــزء منــه عبــر أراضــي اإلمــارات، 
ورفضــت اإلمــارات طلــب عمــان إنشــاء جــزء مــن خط 
األنابيــب عــن طريقهــا بعد ارتفــاع الخاف بين عمان 
. والمشــروع بأكمله قد 

ّ
واإلمارات حول مســار الخط

ض للتوقف في حال استمرار الرفض اإلماراتي  يتعرَّ
لمــرور خــط أنابيــب الغــاز عبــر أراضيهــا إلــى إيــران.

)41( املصدر السابق

 القطاعات الرئيسية
لالقتصاد
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2-2 2

 معدالت البطالة
ومستوى معيشة المواطنين

 معدالت البطالة
 ومستوى معيشة

المواطنين

النتيجة الحتمية إلغاق كثير من الشركات وعمل المصانع 
بأقل من 20% من طاقتها اإلنتاجية الفعلية هي ازدياد 
ين  الت الدَّ الت البطالــة، باإلضافــة إلى ارتفاع معــدَّ معــدَّ
ا لتصريحات وزير االقتصاد اإليراني)42(، وهو 

ً
الحكومي، وفق

مــا يعــوق خطوات الحكومــة لزيادة اإلنفاق االســتثماري 
الذي يخلق فرص عمل جديدة للشباب اإليراني.

وقــّدر البنــك الدولــي نســبة البطالــة بنحــو 11.7% مــن 
القوى العاملة في دولة ُيَعّد 60% من سكانها تحت 
ســن الثاثيــن )عــام 2013(. بينمــا أشــار بعــض الصحــف 
اإليرانيــة إلــى وصــول العــدد الحقيقــي للعاطليــن عــن 

ــا)43(.
ً
العمــل إلــى 11 مليون

ــا 
ً

الت األســعار انخفاض علــى صعيــد آخــر، شــهدت معــدَّ

م 
ُّ

ل التضخ ا خال الســنوات األخيرة، إذ تراجع معدَّ نســبيًّ
ا، إال  من 45% في أكتوبر 2012 إلى ما يقارب 10% حاليًّ
أن ذلك يرجع بدرجة ما إلى تراجع حركة البيع والشراء ال 
إلى زيادة اإلنتاج وتحسن القوة الشرائية للعملة اإليرانية، 
ــران  بســبب الكســاد فــي ظــّل الحصــار االقتصــادي إلي
خــال األعــوام الماضيــة، وانخفــاض اإلنتاج نتيجة لعمل 
ا ِلَما 

ً
ق

ْ
المصانع بأقل من طاقتها اإلنتاجية الكاملة، وَوف

رصدته الصحف اإليرانية خال شهر يوليو فقد شهدت 
قيم إيجارات الوحدات السكنية والمواّد الغذائية ارتفاًعا 
ن في مستوى  ا في األسعار، بينما حدث تحسُّ مستمرًّ
الخدمات الصحية الحكومية، ولم تتغير نفقات التعليم 

في المدارس والجامعات الحكومية.

http://goo.gl/5plhi8 ،1395 42( ابرار اقتصادي، 70 درصد واحدهای صنعتی مشکل نقدینگی دارند، ص7، 23 تري(

http://goo.gl/lEFFsU ،1395 43( بيكاري در آستانه 11 ميليوين شدن، اعتامد، 27 تري(
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3-2  ظاهرة الفساد2
داخل النظام

ظاهرة الفساد داخل النظام
 في الداخل اإليراني، 

ً
ال تزال قضايا الفساد تثير جدال

ــرات االقتصاديــة لعــدة 
ِّ

ــي المؤش
ِّ
مــع اســتمرار تدن

ــة،  ــات الدولي ــف العقوب ــة بعــد تخفي قطاعــات خاصَّ
التــي كان النظــام اإليرانــي يــرى أنهــا الســبب األول 
والوحيــد فــي كســاد االقتصــاد وارتفــاع البطالــة 
والعجز المالي للحكومة، وتراجع مســتوى معيشــة 
المواطنيــن، لكــن الحــال لــم يتغيــر كثيــًرا بعــد تخفيف 
ــا ِلَمــا تناولتــه الصحــف اإليرانيــة خال 

ً
العقوبــات، وفق

شــهر يوليــو.
وأثــارت قضيــة الرواتــب لمــدراء فــي قطاَعــي البنوك 
والتأميــن، التــي وصفها الجانب اإليراني بـ"الفلكية"، 
ا كبيــًرا فــي البــاد، وتســببت فــي اســتقالة 

ً
ط

َ
َســخ

مســؤولين كبار، مثل مدير صندوق التنمية الوطنية 

ــه،  ــع معاوني اإليرانــي ســيد صفــدر حســيني، وجمي
بعــد نشــر تقاريــر عــن راتبــه الشــهري المقــدر بنحــو 
ــا اضطــر وزير  17 ألــف دوالر أو 60 مليــون تومــان، ممَّ
العمــل والرفاهيــة االجتماعيــة اإليرانيــة علــي ربيعي 
إلى تحديد سقف رواتب مديري البنوك والمصارف 
 

ً
اإليرانية بـ20 مليون تومان )نحو 5600 دوالر(، شاما
الرواتــب والمزايــا الماليــة والمكافــآت وخــارج الــدوام. 
وســيحصل مديــرو المصانــع والشــركات علــى رواتب 
ال تتجــاوز 19 مليــون تومــان )5 آالف و400 دوالر( 
ا لتصريحات المتحدث الرســمي باســم الحكومة 

ً
وفق

اإليرانية)44(. وفي نفس السياق صرح وزير االقتصاد 
علــي طيــب نيــا "بعــزل 10 مســؤولين لهــم عاقــة 
ــق في 

ِّ
بقضيــة الرواتــب الفلكيــة، وأن الحكومــة تحق
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ــا الفســاد، وســتعرض نتائــج التحقيقــات علــى  قضاي
مجلس الشــورى اإلســامي )البرلمــان()45(.

ــد الخبيــر االقتصادي محمد قلي يوســفي في 
َّ
وأك

تقريــر نشــرته صحيفــة "أبــرار اقتصــادي" اإليرانيــة، أن 
البــاد لــن تلمــس النتائــج االقتصاديــة المرجــوة مــن 
االتفــاق النــووي حتــى الســنوات األربــع أو الخمــس 

القادمــة علــى األقــل، ويــرى أنــه باإلضافــة إلــى 
المشــكات االقتصاديــة الداخليــة، كانــت العقوبــات 
الدوليــة إحــدى المشــكات التــي تواجــه االقتصــاد 
ت إلــى نشــاط تجــارة األموال والفســاد  اإليرانــي، وأدَّ
والتهريب داخل االقتصاد، ولن يمكن إصاح الوضع 
ا ليوسفي.

ً
االقتصادي الحالي خال مدة قصيرة، وفق

http://soo.gd/i7Vb ،1395 44( ربیعی در پاسخ به پرسشهای، سقف حقوق مدیران بانکها وبیمهها20میلیون تومان شد، 27 تري(

http://cutt.us/57GVn ،45( جامران، 10 مسئول در ارتباط با حقوق های نامتعارف برکنار شدند(
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4-2  أزمة المياه2
واألمن القومي

أزمة المياه واألمن القومي
ــي  ــاه الت ــة نقــص المي ــة قضي ــت الصحــف اإليراني تناول
تشــهدها البــاد كأزمــة حقيقيــة متمثلــة فــي نقــص 
ــط  ــر المنضب ــاه، واالســتهاك غي حــاد فــي مــوارد المي
د أمنهــا االقتصــادي، إذ تشــير التقاريــر  لهــا، بشــكل يهــدِّ
ة اإليرانيــة إلــى أن العجــز فــي إيــرادات الميــاه  الرســميَّ
هــذا العــام وصــل إلــى 50% عــن المتوســط الســنوي 
المعتــاد، النخفــاض كميــة األمطــار فــي الســنوات 
ــر ميــاه األنهــار مــع ارتفــاع درجــات 

ُّ
الماضيــة، وازديــاد تبخ

صــة، ففــي عــام 
َّ

الحــرارة مــع ازيــاد حفــر اآلبــار غيــر المرخ
2015 لــم تــردم إيــران ســوى 9200 بئــر مــن إجمالــي 
350 ألــف بئــر غيــر مرخصــة، ولــم ينجــح مشــروع تــوازن 
توزيــع اآلبــار الجوفيــة حتــى اآلن، وال تتناســب ســرعة 
ــا لصحيفــة "إيــران")46(

ً
ردم اآلبــار مــع حــدة األزمــة وفق

كما تعاني إيران من ارتفاع نسبة الملوحة في مخزون 
سد "جتوند" الموجود في جنوب غربّي إيران، واحتمالية 

ارتفــاع ملوحــة نهــر كارون وبــوار األراضي الزراعية التي 
يرويها، بســبب انفجار أنبوب الملح المحتَجز في بحيرة 
ــا يعنــي نقًصا فــي إمــدادات الغذاء  ســد "جتونــد"، ممَّ
وغاًء في أسعاره، وكذلك فقدان كثير من المزارعين 
الت البطالة. وتضّر مشــروعاتها  هــم وازديــاد معــدَّ

َ
أعمال

د حيــاة الســكان  ــا يهــدِّ العمرانيــة بالمحيــط البيئــي، ممَّ
يات 

ِّ
ــة فــي المناطــق التي تســكنها األقل بالخطــر، بخاصَّ

ــة والمذهبيــة، وعلــى رأســها منطقــة األحــواز  الِعرقيَّ
العربيــة )غربــي إيــران( التي يوجد بها نهــر كارون)47(.

وتســعى إيــران لتنفيــذ خطــة تهــدف إلى تــوازن توزيع 
الميــاه الجوفيــة عبــر إنشــاء 15 مشــروًعا لهــذا الغــرض، 
لكن تنفيذ هذه المشاريع يحتاج إلى مشاركة القطاع 
الخــاّص وتســهيات بنكيــة، الحتياجــه إلــى مــوارد مالية 
 فــي توفيرهــا 

ً
 صعوبــة

ُ
 اإليرانيــة

ُ
كبيــرة تواجــه الحكومــة

فــي ظــّل الوضــع االقتصــادي الحالي.

http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/143104 ،1395 46( روزنامه ايران، پدرام سلگانی، بقای ما در گرو مهار بحران آب، 6 مرداد(

http://cutt.us/ThVqv ،1395 47( مهر، سهم آب هر ایرانی کاهش یافت/ در بحران آب قرار داریم، 2 تري(
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3

3
تتكون المشــكات االجتماعية وتتراكم عبر ســنوات 
مــن التأرُجــح السياســي واالقتصــادي والثقافــي، لذا 
فــإن حالــة التفــاؤل التــي ســادت المجتمــع اإليرانــي 
بعد توقيع االتفاق النووي العام الماضي )2015(، 
البعــد  ــن مــن الممكــن أن تتحقــق علــى 

ُ
لــم يك

ــر علــى البعــد  لــو حــدث التغيُّ االجتماعــي، حتــى 
ا، لــذا  االقتصــادي، إال بعــد فتــرة زمنيــة طويلــة نســبيًّ
رات األوضاع االجتماعية السيئة في 

ِّ
انعكست مؤش

إيــران علــى وســائل اإلعــام اإليرانيــة طــوال شــهر 
ــة المصارحــة التــي صدمــت  ــة بعــد حال ــو، بخاصَّ يولي
المجتمــع اإليرانــي ببيــان وزيــر الداخليــة اإليرانــي عبد 
الرضــا رحمانــي فضلــي، الــذي ألقــاه فــي البرلمــان 
يــوم 6 يونيــو 2016م حــول المشــكات االجتماعيــة 
ــون عاطــل  ــه وجــود 3.5 ملي ــاد، وذكــر في فــي الب

ة يتحــدث عــن أضعــاف  )بعــض التقاريــر غيــر الرســميَّ
هــذا الرقــم، واألمــر يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى 
تعريــف البطالــة، فعلى ســبيل المثــال كانت حكومة 
الرئيس اإليراني السابق محمود أحمدي نجاد ال تعتبر 
 

ً
الشــخص الــذي يعمــل ســاعتين فــي اليــوم عاطــا
ل البطالــة إلــى %60  عــن العمــل(، ووصــول معــدَّ
ــا يعيشــون 

ً
فــي بعــض المناطــق، ووجــود 11 مليون

فــي المناطــق المهمشــة والمحرومة من الخدمات، 
الت الطاق إلى 36%، وصدور أحكام  ووصول معدَّ
بالســجن علــى 600 ألــف مواطــن إيرانــي كل عــام، 
األمــر الــذي دعــا خامنئــي إلــى إلقــاء خطــاب حــول 
ــرات االجتماعية التــي وصفتها الصحافة 

ِّ
تلــك المؤش

اإليرانيــة بـ"الكارثية")48(.

http://cutt.us/n03ku 1395 48( افتاب پایگاه خربی, گزارش تکاندهنده وزیر کشور از آسیبهای اجتامعی در صحن علنی مجلس, 17 خرداد(
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اإلدمان والمخدرات

اإلدمان والمخدرات

المؤشرات اإلجتماعية
 الشــــأن
المحلـي

31-3

الت اإلدمان فيها بتجاُورها مع أكبر  ر إيران ارتفاع معدَّ تبرِّ
الدول المنتجة للهيروين واألفيون، وهي أفغانســتان 
ى مساعدات 

َّ
وباكستان، ومن المعروف أن إيران تتلق

دوليــة مــن األمــم المتحــدة وعــدد مــن الــدول األوربيــة 
رات، وإن كانــت  لدعــم جهودهــا فــي مكافحــة المخــدِّ
ــع إيــران فــي  َصــت منــذ عــام 2011 نظــًرا إلــى توسُّ

َّ
قل

َ
ت

ــة فــي  ــف حال ــي بلغــت أل إصــدار أحــكام اإلعــدام الت
رات  ح مكتب األمم المتحدة المعنّي بالمخدِّ 2011م، وصرَّ
الت  والجريمة UNODC بأن إيران تحظى بأعلى معدَّ
انتشــار تعاطــي الهيرويــن واألفيــون فــي العالــم، مــع 

رات)49(. 1.2 مليــون متعــاٍط يعتمد على المخــدِّ
وتشــير آخــر األخبــار الــواردة والتقاريــر حــول تعاطــي 
رات إلــى أّن أعــداد المدمنيــن فــي إيــران آخــذة  المخــدِّ
في االرتفاع، بل إّن هذه األعداد، حسب رئيس معهد 
الطــب النفســي فــي إيــران، تزايــدت إلــى ثاثــة أمثالها 
عتبر األسوأ من 

ُ
خال العقد األخير)50(، وهذه النسبة ت

رات  نوعها. جدير باالهتمام زيادة نسبة مدمنين المخدِّ
مــن النســاء، إذ ارتفعــت هــذه النســبة مــن 2% إلــى 
6,9% من إجمالي عدد السكان)51(، وبالطبع فليس 
ــة أي إحصــاءات دقيقــة بهــذا  ــدى الحكومــة اإليراني ل
تهــا الجهــات  الخصــوص، بــل إّن اإلحصــاءات التــي أعدَّ
ة كانت متناقضة، فعلى ســبيل المثال أشــارت  الرســميَّ
إحصائيــات عــام 2005 إلــى أن عــدد المدمنيــن فــي 
إيــران قرابــة 4.5 مليــون، بينمــا ذكــرت إحصائيــات عــام 
2007 و2011 أّن عددهــم 1.5 مليــون مدمــن)52(، في 
حيــن تشــير التقاريــر إلــى انخفــاض ســّن األفــراد الذيــن 
ا في 

ً
رات)53(، ومــا يجــذب االنتبــاه أيض يتعاطــون المخــدِّ

ــج فــي 
َ
نت

ُ
رات أصبحــت ت هــذا المجــال هــو أن المخــدِّ

شــف كثيــر مــن حقــول الماريجوانــا فــي 
ُ
الداخــل، إذ اكت

رات الصناعية في   عن إنتاج المخدِّ
ً

األيام األخيرة، فضا
معامــل داخــل البيــوت)54(.

http://cutt.us/Qk7G 2012 رات إليران، 21 أغسطس )49( هيومن رايتس واتش، عىل الجهات املانحة إعادة تقييم متويالت مكافحة املخدِّ

http://soo.gd/qvSS : 2016.7.13 50( روزنامه آرمان، شیوع اعتیاد 2 برابر شد(

http://soo.gd/I4Le 2016.7.14 51( روزنامه شهروند، افزایش آمار اعتیاد زنان از 5 در صد به 11 در صد(
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الفقر والبطالة

 الشــــأن
المحلـي

2-3 المؤشرات اإلجتماعية
الفقر والبطالة3

رضــت على إيران 
ُ

مــع العقوبــات االقتصاديــة التــي ف
ُمــّو المنخفــض الــذي بلغ عام 

ُّ
ل الن لســنوات، ومعــدَّ

2014م ســالب 6%، أي إن االقتصــاد اإليرانــي كان 
يمــّر بحالــة انكمــاش وركود، وهو أحد األســباب التي 
ن  حسَّ

َ
دفعت إيران إلى توقيع االتفاق النووي، وإْن ت

ُمّو إلى موجب 
ُّ
ل الن الوضع في 2015م ووصل معدَّ

ل 4,4% في 2016م، فإن  0,5% ثم تحقيق معدَّ
ُمــّو 

ُّ
الت الن كل هــذه النســب المتواضعــة مــن معــدَّ

لــم تفلــح فــي حــل مشــكلة البطالــة المتراكمــة عبــر 
ســنوات فــي إيــران. وســاهم ذلــك بدرجــة كبيرة في 
وصــول عــدد العاطليــن إلــى قرابــة 11 مليــون عاطل 
حتى 2016 حسب كام وزير االقتصاد اإليراني)55(. 
ولــم تنجــح محــاوالت حكومــة روحانــي فــي الحــد 
مــن هــذه األعــداد، بــل يــرى البعض أن االســتثمارات 

ا  الخاطئــة لحكومــة أحمــدي نجــاد كانــت ســبًبا رئيســيًّ
فــي تزاُيــد نســب البطالــة، وحســب األرقــام التــي 
أوردهــا رئيــس الغرفــة التجاريــة فــي إيــران، ففي كل 
ســاعة ُيضــاف 150 شــخًصا إلــى عــدد العاطليــن عــن 
العمــل فــي إيــران)56(، ويــرى اإليرانيــون أن البطالــة 
ســبب رئيســي فــي كثيــر مــن الظواهــر المجتمعيــة 
الســلبية األخرى، ومنها الفقر الذي يجتاح المجتمع 
ــا، وأدت ظاهرة الفقر إلى ازدياد  اإليرانــي بعنــف حاليًّ
أعــداد المهاجريــن إلــى العاصمة طهران، فقد أشــار 
رئيــس مركــز األبحــاث والتخطيــط لمدينــة طهــران 
ــا الســبب  ل الهجــرة بنســبة 25%، أمَّ إلــى زيــادة معــدَّ
الرئيســي للهجــرة فهــو البحــث عــن عمــل، وشــملت 
هــذه النســبة فئــة الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم 

بيــن 20 و30 ســنة)57(.

http://soo.gd/nYe8 2016.7.17 52( روزنامه آرمان، 10 در صد معتادان زن هستند(

http://soo.gd/hhND 2016.7.15  53( خربگزاری ایسنا، اعتیاد به سنین پایین رسایت کرده(

http://soo.gd/f4Hw : 2016.7.20 54( روزنامه رشق، کشف وانهدام مزرعه ماریجوانا از سوی سپاه در ساوجبالغ(

http://soo.gd/0y7x :2016.7.17 55( روزنامه اعتامد، بیکاری در آستانه 11 میلیونی شدن(

http://soo.gd/V0As 2016.6.5 56( باشگاه خربنگاران جوان، هرساعت چند نفر بیکار می شوند؟(

http://soo.gd/p0lm :2016.7.17 57( روزنامه اطالعات، نگرانی از افزایش 25 در صدی مهاجرت به پایتخت(
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االنتحــــــار

المؤشرات اإلجتماعية
 الشــــأن
المحلـي

33-3 االنتحار

ا بين 
ً
ل االنتحار في إيران ُيعتبر متوسط رغم أّن معدَّ

دول العالــم، فإنــه كل يــوم تطالعنــا األخبــار اإليرانيــة 
بأعــداد جديــدة مــن المنتحريــن، وتشــير اإلحصائيــات 
ــاد،  ــى أن هــذه النســبة آخــذة فــي االزدي ــرة إل األخي
ل الجدير باالهتمام هنا هو انخفاض ِسّن  لكن التحوُّ
الُمقِدميــن علــى االنتحــار، ففــي آخــر األخبــار الــواردة 
 يبلــغ مــن العمــر 10 ســنوات أقــدم 

ً
جــاء أّن طفــا

علــى االنتحــار فــي مدينــة ســنندج، وســبق أن انتحــر 

فــي مدينــة طهــران مراهق يبلغ من العمر 13 عاًما، 

َمت وسائل اإلعام الحكومية على الخبر، لكنه 
َّ
ت
َ
ك

َ
وت

لم يلبث أن انتشر في جميع وسائل اإلعام، وهو 

مــا يشــير إلــى تأثيــر الضغــوط االجتماعيــة المذكــورة 

ا علــى ارتفــاع النســبة فــي هــذه الظاهرة.
ً

ســابق
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يشــمل العنــف المجتمعــي االنتهــاكات التــي تقــوم 
ة  يات في الباد، سواء الِعرقيَّ

ِّ
بها الحكومة تجاه األقل

والدينيــة والمذهبيــة، فخــال األيــام القليلة الماضية 
فقــط، امتــألت الصحــف بأخبــار مــن هــذا القبيــل، 
فمــن اختطــاف ألربعــة أفــراد مــن عــرب األحــواز، إلــى 
موجة اعتقاالت طالت األكراد، إلى اســتمرار النظام 
فــي مضايقــة أتبــاع المذاهــب واألديــان المختلفــة، 
ة، أو إصــدار 

َّ
ــن مثــل ماحقــة أئمــة مســاجد أهــل السُّ

األحــكام بالســجن علــى أتبــاع الفرقــة البهائيــة، أو 
ة 

َّ
ــن ب العلــم الشــرعي مــن أهــل السُّ

َّ
ــا

ُ
ض لط التعــرُّ

واعتقالهم، التي تعود في رأينا إلى حالة االستنفار 
اء الحالــة األمنيــة  التــي يعيشــها النظــام اإليرانــي جــرَّ
ــا، إذ يريــد النظــام أن ُيظِهــر  الســائدة فــي البــاد حاليًّ
للجميع أنه لن يتهاون في أي مسألة تمّس أمنه 
ره النظام باســتمرار، ولو على  الداخلــي، وهــو مــا يكــرِّ
ــة  يــات الِعرقيَّ

ِّ
حســاب تفاقــم الشــرخ بينــه وبيــن األقل

والمذهبيــة والدينيــة، وقــد تؤكــد هــذا الــكام حاالت 
ــر فــي  ــدت أعدادهــا بشــكل كبي اإلعــدام التــي تزاي
اآلونــة األخيــرة، ومنهــا فــي خــال الشــهر الماضــي، 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، إعــدام 9 أفــراد فــي 
سجن قزلحصارو، 5 أفراد في سجن أراك، وسجينين 
في سجن رشت، و6 أفراد في سجن رجايي شهر، 
ــف  و3 أفــراد فــي ســجن كــرج)58(، أمــا ظاهــرة العن
األخــرى التــي بــدأت تتســارع وتخــرج عــن الســيطرة 
فــي إيــران، فهــي ظاهــرة حــوادث المــرور، إذ بلغــت 
اء هذه الحوادث  أعــداد الذيــن يموتــون في إيران جرَّ
ــا، حســب رئيــس هيئــة  مــا يزيــد علــى 53 شــخًصا يوميًّ
إدارة األزمــات فــي إيــران، أي مــا يزيــد علــى 18 ألــف 
ا)59(، وبالطبــع فــإن هــذه الظاهــرة  شــخص ســنويًّ
ليســت منفصلــة عــن الظواهــر الســلبية األخرى في 

المجتمــع، بــل هــي نتــاج طبيعــي لهــا.

 الشــــأن
المحلـي

4-3 المؤشرات اإلجتماعية
العنف المجتمعي3

العنف المجتمعي

http://soo.gd/caT4 2016.7.23 58( هرانا، گزارش ماهانه: نگاهی اجاملی به وضعیت حقوق برش ایران(

http://soo.gd/qfe6 :2106.7.24 59( روزنامه ايران، ساالنه 17 هزار ایرانی در تصادفات جاده ای جان می بازند(
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الطـــالق

المؤشرات اإلجتماعية
 الشــــأن
المحلـي

35-3 الطــالق

ــم 
َ
تحتــّل إيــران مرتبــة متقدمــة علــى مســتوى العال

فــي حــاالت الطــاق، وهــي ظاهــرة تــزداد اتســاًعا 
كغيرها من الظواهر السلبية في المجتمع اإليراني، 
وفــي حيــن تــزداد حــاالت الطــاق بشــكل كبيــر فــي 
إيــران، فــي المقابــل تتراجــع حــاالت الــزواج، فمقابــل 
ل حالــة  إيــران تســجَّ ثــاث حــاالت زواج فــي  كل 
ة وســائل  طــاق)60(، وبينمــا تتهــم الجهــات الرســميَّ
التواصل االجتماعي بأنها السبب وراء انخفاض نسبة 
الــزواج، يتناســى المســؤولون حالــة الفقــر والبطالــة 
والمشــكات االجتماعيــة التــي يعانــي منها الشــباب 

فــي المجتمــع.
ــة األساســية  ــا ســبق أّن البني ــا أن نســتنتج ممَّ يمكنن
حســد 

ُ
االجتماعيــة فــي إيــران ليســت فــي وضــع ت

ــرات إلــى تدهور الحالة 
ِّ

عليــه، بــل تشــير أغلب المؤش
ــع تغييــر 

ُّ
االجتماعيــة فــي إيــران، بحيــث ال يمكــن توق

الوضــع القائــم خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة، ويبدو هذا 
 فــي أّن الجانــب التنظيــرّي 

ّ
، وال شــك

ً
األمــر مســتحيا

ــة،  ــي ُمشــَبع للغاي لحــّل مشــكات المجتمــع اإليران
ــر كثيًرا في هذا المجال، لكن 

ّ
فالحكومــة الحاليــة تنظ

ا آخــر.
ً
حــال المجتمــع ُيظِهــر شــيئ

http://soo.gd/ZMSs 2016.7.18 60( روزنامه آرمان، هر ساعت 19 طالق(
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http://goo.gl/ZXiDzt 2106.7.17 ،61( تسنيم، امکان دخالت عربستان در کودتای ترکیه زیاد است(

فــي هــذا الجــزء مــن التقريــر وكذلــك فــي الجــزء الدولي أيضا، ســيتبع التقرير منهجية مختلفــة نوعا ما 
عن تلك التي تم اتباعها في جزء الشــأن المحلي. فنظًرا لترابط األحداث والتطورات السياســية التي 
تشهدها المنطقة والعالم، رأى فريق المركز أنه من الضرورة بمكان التطرق ولو بشكل مختصر إلى 
بعض األحداث خال األشهر أو السنوات القليلة الماضية بهدف تقديم صورة أوضح وأشمل للقضية 

موضع التحليل والنقاش، وتقديم فهم أفضل للسياسة اإليرانية المتبعة تجاه تلك الملفات.
ــا أثــر بشــكل ســلبي  ًمــا لدرجــة التجاذبــات بيــن إيــران وجاراتهــا العربيــة، ممَّ

ُ
فاق

َ
شـــــهد شــهر يوليــو 2016 ت

علــى حالــة األمــن اإلقليمــي، إذ انتقــدت طهــران بقــوة مشــاركة األمير تركي الفيصل رئيس مجلس 
إدارة مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســامية، فــي مؤتمــر المعارضــة اإليرانية بباريس، كما 
اتهمت الرياض بتعطيل المفاوضات اليمنية بالكويت، عاوة على التصريحات اإليرانية العلنية المتوالية 

ــل في البحرين وســوريا والعــراق.
ُّ

بالتدخ
كمــا شــهد الشــهر نفســه ردود فعــل إيرانيــة هجوميــة تجــاه تصريحــات األميــن العــاّم الجديــد للجامعــة 
ة حاولت اتهام  ل اإليراني في الشؤون العربية، بجانب صدور تصريحات إيرانية رسميَّ

ُّ
العربية ضّد التدخ

ط فــي المحاولــة االنقابيــة الفاشــلة بتركيــا) 61(، وذلك على النحو التالي: الســعودية بالتــورُّ
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العربـــي

 تجاذبات العالقات
الـسعودية - اإليرانيـة

 تجــاذبــــات العالقات
السعودية - اإليرانية

1-4

ــر منــذ انــدالع الثــورة اإليرانيــة 
ُّ
 مــن التوت

ٌ
ســادت العاقــاِت الســعودية-اإليرانية حالــة

طعــت العاقــات بيــن البلديــن عــام 1988 نتيجــة صــدام اندلــع بين 
ُ

عــام 1979، إذ ق
الحجــاج اإليرانييــن واألمــن الســعودي وتفجيــر الحــرم، لتعــود العاقــات عــام 1991. 
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ورغــم كل محــاوالت التقــارب في عهَدي الرئيســين 
ين رفســنجاني وخاتمــي، وخلــق 

َ
ْيــن الســابق اإليرانيَّ

ي الرئيس 
ِّ
أجــواء إيجابيــة بيــن البلديــن، فإنــه منــذ تول

اإليراني السابق المحافظ أحمدي نجاد 2005 تأزمت 
األوضاع بالتزامن مع عدد من المتغيرات الحاســمة، 
المتعلقــة باســتمرارية إيــران فــي برنامجهــا النــووي، 
 العراقــي، وتباُيــن مواقــف الدولتيــن تجــاه 

ّ
والملــف

بعــض الملفــات اإلقليميــة منــذ انــدالع ثــورات الربيــع 
العربــي 2011، تحديــًدا فــي البحرين وســوريا واليمن.
ِمنــى ومقتــل عــدد مــن الحجــاج  وجــاءت حادثــة 
اإليرانيين سبتمبر 2015 لتصّب الزيت على النار في 
العاقــة المتوتــرة بيــن الســعودية وإيــران، ولتضيــف 
ــر والصراع السياســي والطائفي بين 

ُّ
مزيــًدا مــن التوت

البلديــن الكبيريــن فــي المنطقــة.
وقــد شــهدت العاقــات بيــن البلدين تصعيــًدا جديًدا 
مطلــع عــام 2016 إثــر اقتحــام إيرانييــن مقــارَّ البعثات 
الدبلوماســية الســعودية بطهران ومشــهد، احتجاًجا 
 رجــل 

ّ
علــى تنفيــذ الريــاض عقوبــة اإلعــدام بحــق

طــه و74 آخريــن فــي  الديــن الشــيعي نمــر النمــر لتورُّ
د  إيرانيــة تهــدِّ عمليــات تفجيريــة، وتنفيــذه أجنــدة 

أمــن المملكــة، وهــو مــا اســتدعى إعــان الســلطات 
إيــران ومطالبــة  الســعودية قطــع العاقــات مــع 
أعضــاء البعثــة الدبلوماســية اإليرانيــة بمغــادرة البــاد 
خــال 48 ســاعة، ومنــذ ذلــك الحيــن يتزايــد احتــدام 

العاقــات بيــن البلديــن.
وفــي مــا يتعلــق بشــهر شــهر يوليــو 2016 شــهدت 
ــر تجاه بعض المســائل، 

َ
العاقــات تصعيــًدا جديــًدا آخ

وهي: 

- مشــاركة األميــر تركــي الفيصــل فــي مؤتمــر 
ً

أوال
المعارضــة اإليرانيــة بباريــس:

أثــارت مشــاركة الفيصــل فــي المؤتمــر الســنوي 
للمعارضة اإليرانية بباريس خال يومي 2016/7/10-9، 
بزعامــة المعاِرضــة اإليرانيــة مريــم رجــوي، ودعوتــه 
ة  إلســقاط النظام اإليراني، ردود فعل إيرانية رســميَّ
ا بلغــت ردود الفعــل  ــة، فرســميًّ ة غاضب ــر رســميَّ وغي
أعلــى مســتوياتها، إذ وصلــت إلــى وزارة الخارجيــة، 
والحرس الثوري، ومجلس الشورى، الذين جمعتهم 
ر  ة تعبِّ قواسم مشتركة، إذ اعتبروها مشاركة رسميَّ
ِهِمين إياها بدفع 

َّ
 وشعًبا، مت

ً
عن السعودية حكومة

تكاليف المؤتمر وتكاليف تذاكر الضيوف وإقامتهم، 
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كأداة للضغط على إيران وتحقيق مكاسب إقليمية، 
ح وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد  وقــد صــرَّ
ظريــف بــأن »مشــاركة هــذا الشــخص )أي الفيصــل( 
الضالــع فــي تأســيس القاعــدة وطالبــان وصاحــب 
الــدور الُمخــِزي فــي مواقــف الســعودية بالمنطقــة، 
كان واضًحــا أنهــا تــدّل علــى جهــل أمثــال هــؤالء 
وفقدانهــم الكفــاءة، إذ ربطــوا مصيرهــم باإلرهابييــن 

مثــل صــدام«)62(.
د المستشار الخاّص لرئيس الجمهورية في شؤون 

َّ
وأك

يــات والعرقيــات علي يونســي، أن »الســعودية 
ِّ
األقل

ز جميع الجماعات اإلرهابية ضّد إيران، فأخرجتهم 
ّ

تحف
مــن قبورهــم، وقّدمــت لهــم األمــوال والتدريبــات 
الازمــة، وذلــك لتغطيــة تناقضاتهــم ومشــكاتهم 
ــة، وهــي لاســتهاك الداخلــي«،  وأزماتهــم الداخلي
ــا أن »منظمــة )مجاهــدي خلــق( جثــة هامــدة 

ً
مضيف

 منها اليوم ســوى االســم«)63(.
َ

منــذ فتــرة، ولــم يبق
بينمــا أشــار أميــر حســين عبــد اللهيــان إلــى أن »بيــن 
جهــاز األمــن الســعودي وهــذه الزمــرة )مجاهــدي 
ــا 

ً
خلــق( عاقــات واســعة« علــى حــد وصفــه، مضيف

ــد أن الدعــم المالــي 
ّ
أن »تصريحــات الفيصــل تؤك

واألمني السعودّي لإلرهاب في جميع أشكاله كان 
ُمدَرًجــا ضمــن جــدول أعمــال الريــاض دائًمــا، والرياض 
ا باســتخدام اإلرهــاب فــي   اســتراتيجيًّ

ً
ترتكــب خطــأ

رات المنطقــة، ممــا ســيلحق الضرر بالســعودية،  تطــوُّ
بــل ويلحــق الضــرر بــدول المنطقة كافــة، ولن يمكن 
ــر  ــا الســعودية بتغيي تعويــض هــذه األضــرار«، مطالًب
نهجها العسكري واألمني في المنطقة والسعي 
ــُبل  للعــب أدوار إيجابيــة مــن خــال التركيــز علــى السُّ

السياســية)64(.
ح مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري  وصرَّ
العميد رســول ســنايي راد بأنه »على الرغم من أن 
هــذا المؤتمــر ُعقــد في فرنســا، فإن آل ســعود هم 
المنظمــون لهــذا المؤتمــر لجماعــة )مجاهدي خلق( 
المنافقيــن«، معتبــًرا أن »هــذا المؤتمــر رســالة غيــر 
هــة إلــى إيــران بأنــه يمكــن للســعودية  مباشــرة موجَّ
أن تســتكمل سياســة ضغــط الغــرب وحلفائهــم 
اإلقليمييــن«، مســتطرًدا: »شــاهدنا دعــم الســعودية 
للجماعــات اإلرهابيــة مــن أجل زعزعة االســتقرار في 
ــا مؤامــرات 

ً
ــران، واآلن نشــاهد أيض ــّي إي شــمال غرب

جديدة لهم ضّد الجمهورية اإلسامية اإليرانية«) 65(.

.http://soo.gd/o92m ،1395 62( انتخاب، در واکنش به حضور شاهزاده سعودی در اجتامع گروهک منافقین، 22 تري(

http://goo.gl/QoOHgX :1395 63( سايت جامران، سعودی ها اخیرا گروه های تروریستی ضّد ایرانی را تحریک می کنند/ رجوی، 21 تري(

http://fna.ir/DVRLIH :- 1395 64( خرب كزاري فارس، حامیتهای گسرتده مالی وامنیتی ریاض از تروریسم/ روابط گسرتده دستگاه امنیتی سعودی با منافقین، 25 مرداد(
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وقــال النائــب البرلمانــي أحمــد ســالك، إن »تركــي 
الفيصــل لــه ســوابق كثيــرة كعميــل ألمريــكا والكيــان 
الصهيوني، ومن الطبيعي أن يتحدث شخص عميل 
بلســان أســياده. أمريــكا وباقــي القــوى العالميــة 
لــم يســتطيعوا إخضــاع الجمهوريــة اإلســامية كمــا 
ــا: 

ً
هــو الحــال الــذي وصلــت إليــه الســعودية«، مضيف

»عندمــا يتحــدث األشــخاّص محــدودو الفكــر، فبــا 
شــك ال يشــعرون وال يعقلــون مــا يقولونــه، فهــذا 
ثــة بدمــاء  ــه إلــى أشــخاّص أيديهــم ملوَّ الــكام موجَّ

آالف األبريــاء«)66(.

ة تعكسها  يضاف هذا إلى تصريحات أخرى غير رسميَّ
اب اإليرانيين 

َّ
ت
ُ
افتتاحيات الصحافة اإليرانية ومقاالت الك

الذين أجمعوا على:
 

ً
1( تعبيــره عــن المــزاج العــاّم الســعودي حكومــة
ــة  ــه إحــدى أقــوى الشــخصيات الفاعل وشــعًبا لكون

ــرة باألســرة المالكــة.
ِّ
والمؤث

ا بمنظمة  ا رسميًّ ا ضمنيًّ
ً

2( أن مشاركته تحمل اعتراف
ل الحكومة السعودية، 

ِّ
»مجاهدي خلق« لكونه يمث

 غيــر رســمّي، وكــذا توجيــه رســالة 
ً

وإن كان تمثيــا

إلــى إيــران بــأن المملكــة تســعى الســتخدام هــذه 
الجماعــة فــي حــرب نيابيــة ضــّد إيــران)67(.

3( أن »مجاهــدي خلــق« لعَبــت خــال فتــرة صــدام 
ــا فــي الحــرب العراقية-اإليرانيــة  حســين دوًرا محوريًّ
ــا  لصالــح العــراق، وتتــّم إعــادة هــذه الوضعيــة حاليًّ
فــي نمــوذج آخــر جديــد بيــن طهران والريــاض لصالح 

األخيــرة)68(.
ــى ســنوات تجمــع الفيصــل  4( أن عاقــة تعــود إل
ومريــم رجــوي، حينمــا تعارفــا فــي مدينــة زيوريــخ 
السويســرية فــي نفــس المؤتمــر الــذي رفــع فيــه 
بيــن  النقــاب عــن العاقــة االســتراتيجية  الفيصــل 
الســعودية وإســرائيل، وبعــد ذلــك ازدادت اللقــاءات 
بيــن الطرفيــن، إلــى حــد أن قضــت رجــوي 10 أيــام 

مــع الفيصــل علــى يخــت شــخصي)69(.
وقــد انقســم المراقبــون ســواء العــرب أو غير العرب، 
ما بين معارض لمشاركته ودعوته إلسقاط النظام 
اإليرانــي، لكونــه يرفــع من درجة الصراع إلى أقصاها 
ة  بين الدولتين، ويكشف عن مساٍع سعودية رسميَّ
د لمشــاركته لكونها  إلســقاط النظام اإليراني، ومؤيِّ

)65( خرب كزاري مهر، العميد سنايئ راد: السعودية هي من خططت الجتامع “مجاهدي خلق” يف باريس» 10 تري 1395،

.http://soo.gd/vtUv ،1395 66( خرب كزاري فارس دانثجويان ايران، “آل سعود” این روزها به “آل سقوط” تبدیل شده است، 25 مرداد(

http://www.bbc.com/persian/iran/2016/07/160710_l10_jb_turki_mko?SThisFB  :1395 20 ،67( جمشید برزگر، تقابل عربستان وایران، ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلق(
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الجانــب اإليرانــي وأظهــرت أن للســعودية  أربكــت 
ــا يمكــن أن تســتخدمها فــي صراعها اإلقليمي 

ً
أوراق

 لنقلــة حقيقيــة 
ً

المشــتعل مــع إيــران، وتمثــل بدايــة
فــي المعركــة بيــن البلديــن مــن خــال تلــك الورقــة 
القويــة فــي وجــه الزحــف اإليرانــي إلــى حــّد احتــال 
أربــع عواصــم عربيــة باعتــراف طهــران نفســها، وأن 
بــأن  مخاطبــة المعارضــة اإليرانيــة رســالة لطهــران 
»بإمكاننا في السعودية أن نفعل مثلما تفعلون«، 
ك ملفات  ِعيــد حســاباتها وتحــرِّ

ُ
وهــو مــا جعــل إيــران ت

 التحقيــق ضّد مقتحمي الســفارة الســعودية 
ّ

كملــف
بطهران.

رة 
ِّ
وبين هذا وذاك تكشف التصريحات اإليرانية المتوت

أن طهــران تشــعر بقلــق شــديد مــن جــرأة المملكــة 
واستعدادها لفعل كل شيء في الصراع المفتوح 
ل إيــران، كمــا تكشــف أن  بيــن البلديــن ردًعــا لتغــوُّ
يات 

ِّ
طهران ليست جاهزة للتعامل مع انتفاضات األقل

ــة داخلهــا، وأن حســاباتها فــي هــذا الســياق  الِعرقيَّ
ــت أن نجاحهــا فــي 

َّ
تنقصهــا الدقــة، وهــي التــي ظن

تفجيــر األوضــاع فــي عــدد مــن دول الجــوار يمكــن 
ــات  ي ــن نظامهــا فــي الداخــل مــن أي تحدِّ أن يحصِّ

ــة أن هــذه  قــد تواجههــا فــي المســتقبل، بخاصَّ
المشــاركة تأتي في توقيت تشــهد فيه إيران حالة 
من الغليان نتيجة سوء األوضاع االقتصادية، وبلوغ 
ا، وقمــع الحريــات، كمــا تأتــي  اإلعدامــات رقًمــا قياســيًّ
فــي وقــت تفاقمــت فيــه الصراعــات الداخليــة فــي 
تركيبــة الحكــم اإليرانــي نتيجــة الصــراع بيــن المرشــد 
والحرس الثوري وفيالقه من ناحية، وروحاني-ظريف 

مــن ناحيــة أخــرى.

ثانًيا- االتهامات اإليرانية للرياض بتعطيل المفاوضات 
اليمنية بالكويت:

يأتــي اتهــام المســاعد الخــاّص لرئيــس مجلــس 
الشــورى والمديــر العــام للشــؤون الدوليــة للمجلس 
أميــر عبــد اللهيــان للســعودية بعرقلــة المفاوضــات 
اليمنيــة وعــدم تحقيــق أي نتائــج حتــى تاريخــه، فــي 
سياق التصعيد اإليراني-السعودي)70(، إذ ترى إيران 
أن دعــم المملكــة الســتمرار عمليــات اســتهداف مــا 
تســميه طهــران »المناطــق الســكنية فــي اليمــن«، 
ــل ذلــك بأنــه 

ِّ
ــر، وتعل

َ
ذك

ُ
لــن يــؤدي إلــى نتيجــة ت

بالتفــاوض فــي ظــّل اســتمرار  ال يمكــن القبــول 
د 

ِّ
العمليــات العســكرية علــى األرض. مــن جانبها تؤك

/http://iranwire.com/features/9323 ،1395 68( خانهگزارش، سازمان مجاهدین خلق به جنگ بین ایران وعربستان دامن می زند؟، 11 تري(

http://goo.gl/RMW0O3 ،1395 69( سايت أفكار نيوز، ادعای تکان دهنده درباره مریم رجوی/ازدواج مریم قجر با شاهزاده سعودی، 25 مرداد(

http://soo.gd/9sUG « 1395 70( خربگزاری تسنيم: امیرعبداللهیان: عربستان مسئول طوالنیشدن مذاکرات یمنیها در کویت است، 22 تري(
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الســعودية أن الدعــم اإليرانــي العلني واســتمراريته 
للحوثيين-صالــح للســيطرة علــى المــدن اليمنيــة هــو 
الســبب فــي عــدم الوصــول إلــى حــّل سياســي 
ــا للمبــادرة العربيــة وقــرار مجلــس األمــن 2216. 

ً
ق

ْ
َوف

ــد الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي 
ّ
وقــد أك

ة الحكــم فــي فبرايــر 2012، وجــود  يــه ُســدَّ
ِّ
منــذ تول

ــات إيرانيــة فــي الشــأن الداخلــي لبــاده، ودعــا 
ُّ

تدخ
ــف عــن ذلك، وكرر هــذه الدعوة قرابة 

ُّ
طهــران للتوق

8 مــرات آخرهــا فــي 2016/7/10.
ويشير المراقبون إلى أن التفسير األساسي لعدم 
ر حتى اآلن هو 

َ
ذك

ُ
إحراز مفاوضات الكويت أّي نتائج ت

جــَرى قبــل تحقــق الشــرط األساســي للتســوية 
ُ
أنهــا ت

الســلمية للمنازعات، وهو توافر شــروط »نضوجها«، 
فبالنسبة إلى الحوثيين-صالح، فإنهم يعتبرون أنهم 
صمدوا أمام الهجمات الجوية لقوات التحالف التي 
د خسائر في  -على حد قول الصحافة اإليرانية- تتكبَّ
األرواح والمعــدات الحربيــة، ولــم يتمكنــوا مــن دخول 
صنعــاء، وهــم يعتقــدون أنهــم فــي مرحلــة قطــف 
الثمــار، فعلــى مــدى أشــُهر الحــرب، بلغــت الضربــات 
ــر الحــرب البريــة فــي   غي

َ
ــم يبــق الجويــة منتهاهــا، ول

المــدن التــي يظنــون أنهــم قــادرون علــى االنتصــار 
رون ثقــل األعبــاء األخاقيــة علــى  فيهــا، وهــم يقــدِّ
اء الحــرب، خصوًصــا فــي مــا  قــوات التحالــف مــن جــرَّ
يتعلــق بأعــداد القتلــى، ومــا يعكســه ذلــك مــن ردود 
ــون  ل ــف، كمــا يعوِّ ــة ضــّد التحال ــة وداخلي فعــل دولي
اء تســليط المنظمــاِت  علــى ردود الفعــل الدوليــة جــرَّ
الحقوقيــِة الضــوَء علــى نتائــج الحرب علــى األطفال 
باليمن، وهو األمر الذي انتهى بإدانات من منظمة 
 البرلمان األوروبي 

ّ
»هيومان رايتس ووتش«، وحض

فــي فبرايــر 2016 دولــه علــى التوقــف عــن بيــع 
هــم باســتهداف المدنييــن، وهــو 

َّ
ت
ُ
األســلحة لبــاد ت

ا بإيراد اســم التحالف العربي 
ً

األمــر الــذي انتهــى أيض
ضمــن قائمــة ســوداء بشــأن حقــوق األطفــال، أزيــح 
، وهو 

ً
ــا، لكــن بقي تأثيرهــا المعنوي ثقيا

ً
منهــا الحق

د الحرب  جــدُّ
َ
األمــر الــذي يضــع قيــوًدا شــديدة على ت

وتدخــل قــوات التحالــف مــرة أخــرى.
وعلــى جانــب دول التحالــف، فإنهــم يدركــون أنهــم 
اســتنفدوا كل مــا فــي أيديهــم، ومــا أعطتــه لهــم 
الشــرعية الدوليــة وقــرارات مجلــس األمــن ومجلــس 
التعــاون مــن إمكانيــات الســتعادة صنعــاء وتحجيــم 
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التمــدد الحوثــي مــن خــال الضربــات الجويــة علــى 
ــة المتبقيــة لــم  مــدى أكثــر مــن عــام، ولكــن المهمَّ
يُعــد مــن الممكــن االســتمرار فيهــا بالمرونــة نفســها 
وعبر األدوات نفسها، وال يمكن القول إن المناطق 
ت تماًمــا لقــوات الشــرعية، ومــن  رة اســتقرَّ المحــرَّ
ثــم فــإن الوقــت الحالــي للمفاوضــات بالنســبة إلــى 
التحالف هو الوقت المناسب قبل أن تزداد المآسي، 
ل اليمن إلى مســتنقع مســتدام، وتصبح  وقبل تحوُّ
التســوية مســتحيلة، هنــا يكــون خيــار االســتمرار فــي 
الحرب وتحويلها إلى حرب أهلية ومســتنقع للطرف 

ــل.
َّ

اآلخــر هــو الخيــار المفض
أمــا جانــب األمــم المتحــدة فقــد أصــدرت قــرارات 
متعــددة وضعــت نفســها تماًمــا إلــى جانــب التحالــف 
والشرعية، ولكنها تركته منفرًدا ينفذ قراراتها، وفي 
النهايــة اندفعــت إلــى تبنــي وجهــات نظــر الطــرف 
اآلخــر، فهــي لــم تحــِم وكيلهــا القائــم علــى تنفيــذ 
شــير مواقفهــا المتــرددة إلى 

ُ
قراراتهــا فــي اليمــن، وت

أنهــا قــد توافــق على إعــادة إدماجهم في العملية 
السياســية، وتنظيــف مــا علق بأثوابهــم من اتهامات 
وجرائم بمقتضى القرارات الدولية، وهو ما جعلهم 

يفتقــرون إلــى اإلخــاص فــي تطبيقــه علــى النحــو 
ــرة فــي  ــق مشــكات كبي ــح، وهــذا األمــر يخل الصحي

ــا. التفــاوض حاليًّ
فعلى مدى ما يقرب من أربعة أشهر، تحديًدا منذ 
ا 

ً
ًمــا أو اختراق مــارس 2016، لــم تحــرز المفاوضــات تقدُّ

ــا، إذ ســعى كل طــرف إلــى اجتــذاب اآلخــر إلى  مهمًّ
أرضيته، فاســتمر وفد الحكومة الشــرعية في تأكيد 
ضرورة حّل اللجان الثورية، وتســليم األســلحة الثقيلة 
والمتوسطة للحكومة الشرعية، وانسحاب الحوثيين 
ــى  ــه مــن الســيطرة عل ــب علي مــن المــدن، ومــا ترت
ســاتها، واســتئناف العمليــة السياســية  الدولــة ومؤسَّ
دة الدستور، وفي  من حيث توقفت بمناقشة مسوَّ
المقابــل يدعــو وفــد الحوثي-صالــح برئاســة محمــد 
عبــد الســام إلــى تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة 
تضــّم الحوثييــن، والحصــول علــى مــا يشــبه »الثلــث 
ــل«، فــي محاولة الستنســاخ تجربــة حزب الله 

ّ
المعط

فــي لبنــان، وهــو مــا رفضتــه الحكومــة.
باختصار شديد يضع وفد الحكومة الشرعية االنسحاب 
مــة، بينمــا يضــع وفــد الحوثي-صالــح  فــي المقدِّ
تشــكيل حكومــة الوفــاق الوطنــي فــي المقدمــة، 
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وبينما يضع وفد الحكومة الشرعية تطبيق القرارات 
األمميــة فــي المقدمــة يضــع وفــد الحوثــي صالــح 
بنــاء أرضيــة جديــدة للتفــاوض تقــوم علــى هــدم 
القــرارات األمميــة ووضــع األســاس لشــرعية جديــدة 
فــي المقدمــة، وهــو مــا جعــل الحكومــة الكويتيــة 
يــوم 2016/7/21 مهلــة  تعطــي أطــراف األزمــة 
ــدة أنهــا 

ِّ
ــا للتوصــل إلــى اتفــاق، مؤك مدتهــا 15 يوًم

ســتعتذر عــن عــدم اســتضافة الجلســات التــي بدأت 
قبــل ثاثــة أشــهر، بعــد تلــك المــدة.

ويــدور الحديــث اآلن عــن إمكانية حدوث انشــقاقات 
داخــل جبهــة الحوثي-صالــح، فبيــن الحوثييــن وصالــح 
جــه أحدهمــا 

َّ
خافــات أساســية ومســتقبلية، وقــد يت

إلــى تســوية منفــردة لــو ضمــن مصالحه مــع الجانب 
د ذلك مع تكرار زيارات عبد السام  ردَّ

َ
ًرا ت

َّ
اآلخر، ومؤخ

ــا فــي جبهة 
ً

للمملكــة، وهــو األمــر الــذي أحــدث قلق
صالــح، كمــا يوجــد تباُيــن فــي الــرؤى بيــن أطــراف 
التحالــف حــول مســتقبل الرئيــس هــادي، ومــن ثــم 
ــح أن يشــهد اليمــن تســوية ســلمية  فمــن غيــر المرجَّ
 متنوعــة علــى 

ً
، وإنمــا حلــوال

ً
 شــاما

ًّ
تــدوم أو حــا

جبهــات مختلفــة وبيــن أطــراف متعــددة، ويكــون 
أطــراف التفــاوض حســب كل قضيــة وكل منطقــة 
أو كل قــوة سياســية مــن القــوى اليمنيــة، وهــو مــا 
يفتح الباب لـ«حلول يمنية، ال حّل واحد ليمن واحد«.
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2
 الشـــــأن
العربـــي

 استمرار التدخــل اإليراني
في الشأن البحريني

 استمرار التدخــل اإليراني
في الشأن البحريني

2-4

اتهــا فــي 
ُّ

طاتهــا وتدخ
َّ
لــم تتوقــف إيــران عــن مخط

ــذ إعــان اســتقالها  ــن من ــة للبحري الشــؤون الداخلي
في مطلع ســبعينيات القرن الماضي، وقد ازدادت 
ة  ــيِعيَّ

ِّ
ــات منــذ انــدالع االحتجاجــات الش

ُّ
وتيــرت التدخ

 
َ

فــي البحريــن فبرايــر 2011، إذ اتخــذت إيــران مواقــف
ة  ــيِعيَّ

ِّ
تحريضيــة ضــّد البحريــن بدعــم االحتجاجــات الش

 وكثافة 
ً

ة وجمعية الوفاق، وزادت هذه المواقف ِحدَّ
خــال العاميــن الماضييــن مــن خــال التصريحــات 
السياســية المتتاليــة المعادية للبحريــن، مروًرا بتهريب 
موادَّ متفجرة وأســلحة وذخائَر إلى ِشــيَعة المملكة، 

وفتــح المعســكرات اإليرانيــة لتدريــب المجموعــات 
اإلرهابيــة التــي تســعى الســتهدف أرواح األبريــاء، 
ة  لة والمســتمرَّ

ِّ
 عــن الحمــات اإلعامية المضل

ً
فضــا

تجــاه مملكــة البحريــن.
 الحبــر الــذي كتبت به المنامة قرار ســحب 

ّ
ولــم يجــف

الجنســية مــن رجــل الديــن الشــيعي عيســى قاســم 
طــه فــي دعــوات  فــي نهايــة يونيــو 2016 نتيجــة تورُّ
العنــف ضّد الشــعب البحريني فــي أثناء االحتجاجات 
ة، حتى ســارعت إيران لتقديم خدمة ذهبية  ــيِعيَّ

ِّ
الش

غِنيها عن تبرير قرارها السيادي المحض، 
ُ
فريدة لها ت
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إذ هــّدد قائــد فيلــق القــدس بالحــرس الثوري قاســم 2
:

ً
 قائا

ً
ســليماني صراحة

 أحمر، وتجاُوزه يعني إشــعال 
ّ
أ( عيســى قاســم خط

النار في البحرين والمنطقة بأســرها.
ب( اإلســاءة إلــى عيســى قاســم ســتكون بدايــة 

النتفاضــة داميــة.
ج( التطــاُول علــى عيســى قاســم ســيؤدي إلــى 

ســقوط نظــام البحريــن)71(.
ويــرى كثيــرون أن هــذه التصريحــات ليــس لها تعريف 
قانوني أو دبلوماسي سوى أنها تعبر عن السياسة 
اإليرانيــة بحذافيرهــا وعــدم ارتباطهــا بشــخص قاســم 
م  وإنما باألطماع اإليرانية في المنطقة، فهي تقدِّ
ــر علــى أن إيــران تتدخل في شــؤون 

َ
ــا آخ

ً
 دامغ

ً
دليــا

ح 
َّ
جيرانهــا الداخليــة، وتدعــم حــراك سياســي مســل

م، وهو ما جعل روحاني 
َ
على مرأى ومســمع العال

ينتقــد المرشــد األعلــى علــي خامنئــي بشــكل غيــر 
مباشــر عندمــا كان يتحــدث إلــى أســاتذة الجامعــات، 
م  بقولــه إن "إيــران لــن تتمكــن مــن تطويــر التقــدُّ
ــم الخارجــي"، 

َ
العلمــي إذا أغلقــت بابهــا أمــام العال

فروحانــي يســعى إلــى حــّد ما لتحســين صورة باده 
ــا، وربمــا يشــعر بالقلــق إزاء دور بــاده الــذي  خارجيًّ
يتســبب فــي زعزعــة االســتقرار فــي ســوريا واليمــن، 
إال أنــه ال يســتطيع فعــل شــيء بســبب أن ملفــّي 
السياســة الخارجيــة واألمــن القومــي بيــد الخامنئــي 
دون غيــره. لــذا نجــد أن البعــض يتحــدث عن جناحين 
فــي الحكــم اإليرانــي بين روحاني-ظريف من ناحية، 
والمرشــد-الحرس الثــوري من ناحيــة أخرى، أو بعبارة 

أكثــر وضوحــا جناحــي الدولــة والثــورة.

http://soo.gd/WHBl ،1395 71( خرب كزاري مهر، انحالل جمعیت الوفاق بحرین رشایط را پیچیده تر می کند، 25 مرداد(



 الشــــأن
الداخلي

3
 الشـــــأن
العربـــي

ل اإليراني - استمرار التدخُّ
في سوريا والعراق 

استمرار التدخـل اإليراني -
في سوريا والعراق 

3-4

ــل اإليرانــي فــي الشــأنين الســوري 
ُّ

لــم يصبــح التدخ
نــات،  والعراقــي ضرًبــا مــن ضــروب الخيــال أو التكهُّ
بــل أضحــى عانيــة علــى ألســنة أرفــع المســؤولين 
اإليرانييــن، إذ ال يــكاد يمضــي أســبوع أو شــهر واحــد 
لية في الشــأنين 

ُّ
إال وجدنا التصريحات اإليرانية التدخ

ــل 
ِّ
الســوري والعراقــي علــى أشــّدها، إذ التقــى ممث

المرشد اإليراني وأمين عاّم المجلس األعلى لألمن 
القومي علي شمخاني في منتصف يوليو 2016، 
مع رئيس المجلس اإلسامي األعلى للعراق عّمار 
ــا دعــم بــاده "المطلــق" للحكومتيــن 

ً
الحكيــم، ُمعِلن
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العراقية والســورية)72(.3
ــل اإليرانــي فــي العــراق وســوريا 

ُّ
ولــم يقتصــر التدخ

علــى التصريحــات، بــل امتــد إلى أبعــد الحدود ليصل 
إلى ما يصفه البعض بـ"االحتال" للدولتين، كتمويل 
حة، 

َّ
ة المســل ــيِعيَّ

ِّ
وتدريــب ودعــم الميليشــيات الش

وإرســال المستشــارين والمقاتليــن العســكريين وغيــر 
العســكريين إلــى داخــل ســوريا والعــراق، والــدالالت 
علــى ذلــك ال حصــر لهــا مــن المســؤولين اإليرانييــن 
أنفســهم، إلى أن أصبح قائد فيلق القدس الفريق 
قاســم ســليماني الحاكــم الفعلــي فــي ســوريا 
ــه األجهــزة العســكرية  وربمــا العــراق، فهــو مــن يوجِّ

ــط لهــا برامــج 
ِّ
وشــبه العســكرية علــى األرض ويخط

كاتهــا علــى الســاحتين الســورية والعراقيــة، إذ  تحرُّ
يقــول عبداللهيــان إن السياســة اإليرانيــة لهــا مبادئ 
مان 

َ
ثابتة وإن الجهازين الدبلوماسي والعسكري ُملز

بتنفيــذ هــذه السياســات الثابتــة تجــاه ســوريا والعراق.
فالدولتان تقعان في عمق الحزام المذهبي )القوس 
أو الهــال الشــيعي(، وهــو مشــروع اســتعماري 
ــعي مثلــه مثــل المشــاريع األوربية-األمريكيــة- توسُّ

اإلســرائيلية، يمتــّد مــن العــراق )التــي يحكمهــا حيــدر 
العبادي الموالي إليران( مروًرا بسوريا )التي يحكمها 
لــة لــه فــي 

ِّ
نظــام علــوي يتعامــل مــع إيــران كموك

 http://www.irna.ir/fa/News/82142629 ،1395 72( خرب کزاری جمهوری اسالمی، ایران کمکهای مستشاری خود به دولتهای عراق وسوریه را ادامه خواهد داد، 20 تري(
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ــان  ــى لبن  إل
ً

ــه(، وصــوال ــل اإلنقــاذ ل ســوريا وأنهــا حب
)التــي يتحكــم فيهــا حــزب اللــه الشــيعي المؤتِمــر 
بأمــر إيــران(، فالخليــج العربــي. وتطور هذا المشــروع 
ــعي مــع وصــول الرئيــس الســابق أحمــدي  التوسُّ
ة الحكــم أغســطس 2003 بتدشــينه  نجــاد إلــى ُســدَّ
"الخطــة التنمويــة الخامســة" ضمــن إطار ميثاق أفق 
ــس  أسَّ

َ
العشــرين عاًمــا )األفــق العشــريني( الــذي ت

ــول عــام  ــران بحل ــل إي ــة لتحوي ــى قاعــدة مذهبي عل
ــا علــى األصعــدة  ل إقليميًّ 2025 "إلــى المركــز األوَّ
كافــة"، وتــم تحديــد مفهــوم هــذا "اإلقليــم" بأنــه 
 مــن 

ًّ
"منطقــة جنــوب غــرب آســيا"، التــي تشــمل كا

ى والقوقاز، و"الشــرق األوسط ودول 
َ
آســيا الُوْســط

الجــوار"، ومــن ثــم تشــتبك إيــران مــع الوطــن العربي 
عبر دائرتين أساسيتين: دائرة الشرق األوسط، ودائرة 
الخليــج، وســوريا تتمثــل أهميتهــا فــي الفكــر اإليراني 
في كونها تقع في عمق إقليم الشــرق األوســط.

ورغم ذلك، عكست افتتاحية صحيفة "أفرينش")73( 

ــي الــروس عنهــم فــي 
ِّ
خل

َ
المخــاوف اإليرانيــة مــن ت

مياديــن الحــرب الســورية، إذ تــرى أنــه بعــد الحضــور 
ــع للقــوات الروســية فــي ســوريا وتحقيــق  الموسَّ
نجاحــات علــى األرض مــع اإليرانييــن، تغيــرت لهجــة 
الخطــاب الروســي مــن جديــد، وزادت قــدرة روســيا 
ة الواليات المتحدة  على التفاوض مع الغرب، بخاصَّ
ما  حــول مختلــف القضايــا السياســية الدوليــة، ال ســيَّ
قضية القضاء على "داعش"، في ما يعكس قرب 
حصول الدولتين على أرقام في المعادلة الجديدة، 
فروســيا اآلن تســعى لتحقيق نصر اســتراتيجي في 
ســوريا، فالــروس يعقــدون موازنــات بيــن مــا يريدونــه 
مــن ســوريا، ومــا يريدونــه فــي شــرق أوروبــا، وإذا 
ضمنــوا االحتفــاظ بقاعــدة طرطــوس وتحقيــق رقــم 
فــي المعادلــة الجديــدة باالتفــاق مــع واشــنطن مــع 
تحقيــق مكاســب فــي شــرق أوروبــا فلــن يبالــوا بمــا 
ســيحدث لإليرانييــن فــي ســوريا وال حتــى مســتقبل 

بشــار األسد)74(.

http://cutt.us/nE5CX 1395/03/25 ،73( افرينش، تغيري مجدد نقشه روسها در سوريه(

)74( نفسه.
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بعــد مــرور ثاث ســنوات مــن توقيع مذكرة التفاهم 
بيــن إيــران وعمــان بشــأن البــدء فــي أعمــال إنشــاء 
خط أنابيب غاز يمتد من محافظة هرمزجان اإليرانية 
ــى  ــي، وصــل المشــروع إل ــاء صحــار العمان ــى مين إل
طريــق مســدود بعــد ارتفــاع درجة الخاف بين عمان 
واإلمــارات نتيجــة رفــض األخيرة إنشــاء جزء من الخط 
عــن طريقهــا، وتحــول الخــاف إلــى أكبــر تحــدٍّ أمــام 
تصديــر الغــاز اإليرانــي إلى عمان. ويبلغ طول الخط 
400 كيلومتــر، ويتكــون مــن قســمين بــري وبحــري، 
ويمتــد الجــزء البــري لمســافة 200 كيلومتــر بدًءا من 
رودان إلــى جبــل مبــارك فــي محافظــة هرمزجــان 
جنــوب إيــران، والجــزء البحــري مــن جبــل مبــارك إلــى 
مينــاء صحــار فــي ســلطنة ُعمــان ســيمتّد لمســافة 
ر تكاليفــه بنحــو 1.5 مليــار  ــا، وتقــدَّ

ً
200 كيلومتــر أيض

 تصديــر إيــران 28 مليــون متــر 
ّ
دوالر، ويضمــن الخــط

ــب مــن الغــاز لمــدة 15 عاًمــا لعمــان عــن طريــق  مكعَّ
أنبــوب يبلــغ طــول المغمــور منــه تحــت ميــاه الخليــج 

العربــي نحــو 200 كيلومتــر) 75(.
ويشــير مراقبــون إلــى أن هــذه المســألة تمثــل ورقة 

ــة بعــد  ضغــط إماراتيــة علــى النظــام اإليرانــي، بخاصَّ
تخفيض اإلمارات في يناير 2016 مستوى عاقاتها 
الدبلوماســية مــع طهــران إلى درجة مســتوى قائم 
ــل اإليرانــي العلنــي المتوالــي 

ُّ
باألعمــال نتيجــة التدخ

فــي الشــأن الخليجــي، إذ تــدرك اإلمــارات أن حاجــة 
إيــران إليهــا تمثــل 4 أضعــاف حاجــة اإلمــارات إلــى 
إيــران)76(، ومــن الســهل أن تجــد اإلمــارات البديــل 
التجــاري إليــران ألن نســبة تجارتهــا مــع إيــران فقــط 
7.5% مــن إجمالــي تجارتهــا الخارجيــة، بينمــا تعتمــد 
ــة  إيــران علــى اإلمــارات فــي اســتيراد البضائــع، بخاصَّ
السلع الضرورية بنسبة 29% من إجمالي الواردات 
ــم فقــد يصعــب علــى إيــران إيجــاد 

َ
اإليرانيــة، وِمــن ث

بديل تجاري لإلمارات، ألســباب عدة، أَهّمها االرتفاع 
المســتمّر فــي حاجتهــا إلــى البضائــع القادمــة مــن 
اإلمــارات، وإن لجــأت -كمــا يقــول بعــض الدراســات 
اإليرانيــة- إلــى تعويــض هذه المبــادالت التجارية عن 
طريق ميناَءي طرابزون التركي ومسقط الُعماني، 
بســبب التســهيات التــي تتــم عــن طريــق ميناء جبل 
علــي العمــاق بدبــي، الــذي ُيعتبر مــن أكبر مواني 

http://goo.gl/FSVzGs ،1395 75( اقتصاد كاالن، امارات مانع عبور خط لوله گاز ایران شد، )ص4(، 25مرداد(

http://www.alarab.co.uk/m/?id=71991 ،2016 76( د.سامل حميد، دراسة، حقيقة العالقات التجارية بني اإلمارات وإيران، موقع العرب، 31 يناير(
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العالــم ويمتــاز ببنيــة تحتيــة متقدمة، كمــا أن مواني 
اإلمــارات هــي األقــرب إليــران واألقــّل تكلفــة.

لكــن مــن غيــر المســتبعد أن يدفــع دفء العاقــات 
بيــن طهــران ومســقط، إيــران إلــى اســتغال ذلــك 
لتقوية العاقات االقتصادية بين البلدين، وعزز ذلك 
ــا  دوُر عمــان فــي تســهيل إعــادة تأهيــل إيــران تدريجيًّ
ــا منــذ تولــي روحانــي الرئاســة فــي أغســطس  وجزئيًّ

ــرات:
ِّ

2013، ويــدّل علــى ذلــك عــدة مؤش
ــه أعــاه.  ــع اتفــاق الغــاز المشــار إلي األول هــو توقي
والثانــي هــو الوســاطة العمانيــة فــي اســتضافة 

المحادثات السرية بين المسؤولين اإليرانيين والواليات 
المتحــدة فــي األشــهر التــي ســبقت المفاوضــات 
ــت بشــأن 

َّ
فــي جنيــف وأســفرت عــن اتفــاق مؤق

برنامــج إيــران النــووي فــي نوفمبــر 2013. والثالــث 
هــو سلســلة التدريبــات البحريــة العمانيــة اإليرانيــة 
المشــتركة التــي جــرت فــي خليــج عمــان، وتهــدف 
إلى تحســين التعاون الثنائي بين البلدين. كل ذلك 
قــد ينعكــس فــي تطــور متســارع فــي العاقــات 

االقتصاديــة بيــن إيــران وعمــان.



 الشـــــأن
العربـــي

 الموقف اإليراني من
 األمين العامّ الجديد
للجامعة العربية

 الموقف اإليراني من األمين
العاّم الجديد للجامعة العربية
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لم ُينِه األمين العاّم للجامعة أحمد أبو الغيط حديثه 5
الذي ذكر فيه أن "سياسات إيران استهدفت الوحدة 
ي-

ِّ
ــن ــأت التربــة الخصبــة للصــراع السُّ اإلســامية وهيَّ

ــا عليــه  ــا الذًع ــران هجوًم ت إي
َّ
الشــيعي"، حتــى شــن

اءة"، زاعًما 
َّ
ووصفت تصريحاته بـ"المتسرعة وغير البن

ــل فــي شــؤون الغيــر"، مطالًبــا 
ُّ

أن بــاده "ضــّد التدخ
أبو الغيط بالعمل على تسوية المشكات واألزمات 
 مــن دعــم 

ً
بيــن أعضائهــا عبــر الســبل الســلمية، بــدال

ها بلــد عربــي ضــّد بلــد عربــي آخــر، 
ُّ
الحــرب التــي يشــن

فــي إشــارة إلــى عمليــات قوات التحالــف باليمن)77(.

كمــا كتبــت صحيفــة "كيهــان" التــي يــرأس تحريرهــا 
مســاعد المرشــد األعلــى لشــؤون الصحافــة حســين 
شــريعتمدارى علــى صفحتهــا األولــى: "خطــوة نحو 
رئاســة إســرائيل للجامعــة العربيــة لكــون أبــو الغيــط 
يمتلــك سياســات داعمــة إســرائيل"، وأضافــت أن 
الجامعــة جســد ميــت منــذ فتــرة ويحتــاج إلــى الدفن، 
عرف بـ"رمز مناهضة 

ُ
وأن الجامعة التي كانت يوًما ت

االستعمار الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني" 
تغيــر اســمها إلــى "العبريــة"، واصفــة السياســات 

العربيــة بـ"الرجعية".

http://iran-newspaper.com/?nid=6264&pid=3&type=0،1395 77( إيران، وزارت خارجه: گزارش “بان کی مون” نامتوازن وجانبدارانه، 29تري(
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 وموقف طهران من المحاولة
االنقالبية الفاشلة

 الشــــأن
 العالقات اإليرانية-التركية  وموقف طهرانالدولــي

من المحاولة االنقالبية الفاشلة

العالقات اإليرانية-التركية

1-5

بينما أعلن كل من الرئيس اإليراني حسن روحاني 
ووزيــر خارجيتــه جــواد ظريــف رفضهمــا المحاولــة 
االنقابيــة الفاشــلة، اتهــم مستشــار ممثــل الولــي 
اللــه جوانــي،  يــد  الثــوري  الحــرس  الفقيــه فــي 
الســلطات الســعودية بتدبيــر المحاولــة، راجًعــا ذلك 
إلى طبيعة التفاهمات التركية-اإلسرائيلية والتركية-

ما  الروسية األخيرة تجاه الملفات اإلقليمية)78(، ال سيَّ

الملف السوري والتنسيق في وجهات النظر تجاه 
نظــام بشــار األســد، وذلــك بعــد أن أدركــت أنقــرة 
ــار الحــّل العســكري فــي ســوريا إلزاحــة  فشــل خي
بشــار، وهــو مــا يتعــارض مــع الموقــف الســعودي 
ذ الحّل العســكري،  تجــاه األزمــة الســورية الــذي يحبِّ
وأن المملكــة ذات العاقــات الجيــدة مــع الواليــات 
ــر سياســة  ــع بتغيُّ

ُّ
المتحــدة لهــا عاقــة نتيجــة التوق

http://goo.gl/hrrF43،1395 78( خرب كزاري مهر، نقش احتاملی سعودی در کودتا/حسن رابطه با همسایگان به نفع ترکیه است، 25 مرداد(
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تركيــا حيــال القضايــا اإلقليميــة مثــل ســوريا والعــراق، 
ــة مــع بشــار األســد. ــه نحــو المهادنــة، بخاصَّ والتوجُّ

ويبــدو أن تركيــا أدركــت اللعبــة اإليرانيــة وطبيعــة 
استغال إيران لألزمات وتوريط اآلخرين فيها باالعتماد 
علــى الخافــات الســعودية-اإليرانية تجــاه الملفــات 
اإلقليميــة كالملــف الســوري والعراقــي واليمنــي، 
يها مبدأ 

ِّ
وطبيعة التحول في السياسة التركية، وتبن

"تصفيــر المشــكات اإلقليميــة"، وقطعــت الطريــق 
على إيران، إذ سارع المتحدث باسم الخارجية التركية 
تانجــو بيلغيــج برفــض االتهامــات اإليرانية للســعودية 
: "علــى 

ً
طهــا فــي المحاولــة االنقابيــة قائــا بتورُّ

العكــس مــن ذلــك فــإن الســعودية الشــقيقة أبدت 
ــًدا 

ِّ
ــا واضًحــا ضــّد المحاولــة االنقابيــة"، مؤك

ً
موقف

ــن  ــك ســلمان ب ــن الشــريفين المل أن "خــادم الحرمي
ا بالرئيــس  ــا شــخصيًّ  هاتفيًّ

ً
ــز أجــرى اتصــاال ــد العزي عب

أردوغان، وأعرب عن تضامنه ودعمه ألنقرة بأعلى 
المســتويات")79(.

ا نحن أمام موقف واضح وصريح يعكس اهتماًما 
ً
إذ

ــة، حتــى  ــة األولــى للمحاول ــذ الوهل ــا من ــا بتركي إيرانيًّ
تســاءل كثيــرون عــن الســبب الــذي دفــع مســؤولين 
إيرانييــن إلــى تأييــد أردوغــان رغــم التناقــض الشــديد 
ــر مــن الملفــات،  ــن فــي كثي ــي النظامي

َ
بيــن موقف

وعلــى رأســها بالطبــع الملفــان الســوري واليمنــي، 
د اإليراني في اإلقليم،  وكذلك قلق تركيا من التمدُّ
ى، واألهم من كل ذلك 

َ
والصراع في آســيا الُوْســط

ــا  ــا فــي الســاحة، ممَّ
ً

أن غيــاب أردوغــان ســيترك فراغ
ي إلــى تعاظــم الــدور اإليرانــي، باإلضافــة إلــى  يــؤدِّ
غيــاب منافــس قــوي وعنيــد يلعــب دوًرا كبيــًرا فــي 
إضعاف بشار األسد من خال الدعم القوى الذي 
مه للمعارضة السورية، كل هذه األسباب كانت  يقدِّ
ــررات  تعطــي النظــام اإليرانــي بعــض الحجــج والمب
التــي تجعلــه ســعيًدا بغياب أردوغــان، الخصم العتيد 
والعنيــد، ولكــن يبــدو أن للموقــف اإليرانــي حســابات 

أخــرى، مــن أهمهــا مــا يلــي:
أوال: يوجد بعد اســتراتيجي يتمثل في أن أردوغان 
مــن نتــاج الحركــة اإلســامية، وإيــران تعتبــر أي نجــاح 

http://cutt.us/oIEta ،79( تر ار يت العربية، يف اتصال مع امللك سلامن … أردوغان يدين تفجريات السعودية(
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ار اإلســامي، وإيران جزء  له ســيصّب في بوتقة التيَّ
منــه، وإيــران تــدرك أن ســقوط اإلخــوان المســلمين 
ع  ا بالتوسُّ ا ودوليًّ في مصر أغرى بعض الدول إقليميًّ
ــار فــي أكثــر مــن مــكان، وغيــر  فــي ضــرب هــذا التيَّ
ــد، أنــه ســيأتي الــدور 

َّ
مســتبَعد، بــل إنــه شــبه مؤك

ــران ال تدافــع عــن واحــد  ــران، لهــذا فــإن إي ــى إي عل

ــا عــن مصالحهــا 
ً

مــن مربعاتهــا فقــط، بــل تدافــع أيض
وعن مســتقبلها.

ــا: نجــاح االنقــاب العســكري قــد يضــّر بالتعــاون  ثانًي
االقتصــادي بيــن إيــران وتركيــا، إذ زاد التبــادل التجاري 
د الرئيس روحاني 

َّ
بين البلدين إلى 17 مليار دوالر، وأك

أنــه ســيزيد فــي الفتــرة المقبلة إلــى 21 مليار دوالر.
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 دالالت االعتراض اإليراني على رئاسة
2إسرائيل اللجنة األممية القانونية  الشــــأن

الدولــي

2-5

 دالالت االعتراض اإليراني
 على رئاسة إسرائيل
للجنة األممية القانونية
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فــي مفارقــة ليســت األولــى فــي ســجّل المحافــل 2
ــو 2016  ــة فــازت إســرائيل فــي منتصــف يولي الدولي
ة  برئاسة اللجنة القانونية في األمم المتحدة المعنيَّ
بمكافحــة اإلرهــاب وقضايا القانون الدولي، بما في 
ذلــك البروتوكــوالت الملحقــة باتفاقية جنيف الرابعة 
ــة بحمايــة المدنييــن زمــن الحــرب واالنتهــاكات  الخاصَّ
اللجــان  الــدول، وهــي واحــدة مــن  التــي ترتكبهــا 

 للمنظمــة الدوليــة )نــزع الســاح، 
ّ

الدائمــة الســت
والقضايــا االقتصاديــة والماليــة، وحقــوق اإلنســان، 
وإنهاء االستعمار، وميزانية األمم المتحدة، والشؤون 

القانونيــة(.
وقوبــل ذلــك القــرار باعتراض المنــدوب اإليراني في 
األمــم المتحــدة غــام رضــا خوشــرو، معتبــًرا اختيــار 
 لمكانــة ومصداقيــة اللجنــة القانونيــة 

ً
إســرائيل ضربــة

ًرا ذلــك بــأن الكيــان الصهيونــي  لألمــم المتحــدة، مبــرِّ
رات والقوانيــن الدوليــة ومنتهــك  رمــز النتهــاك المقــرَّ

لحقــوق الشــعب الفلســطيني)80(.
ــن  ــر المعل ــراض فــي إطــار غي ــك االعت قــد يأتــي ذل
عنــه أمــام الحضــور فــي األمــم المتحــدة، بــل فــي 
إطــار مصالــح سياســية مــن المحتَمــل أن تتعــارض 
مــع المصالــح اإلســرائيلية في أروقــة األمم المتحدة 
تجــاه بعــض الملفــات بيــن الدولتيــن، وعلــى رأســها 
ــا 

ً
ض ــع، أو كــون اللجنــة مفوَّ

َّ
االتفــاق النــووي الموق

إليهــا وضــع المعاهــدات الدوليــة الجديــدة التــي مــن 
المحتمــل أن تعمــل علــى تحجيــم الــدور اإليرانــي 
فــي اإلقليــم لصالــح دور إســرائيلي أكبــر، إذ تختــّص 
بتبني تلك المعاهدات والتوصية بها للدول للتوقيع 
والتصديــق عليهــا، عــاوة علــى وجود صــراع إيراني-
إســرائيلي علــى مناطــق نفــوذ وأوراق ضغط، ســواء 
فــي المنطقــة أو فــي القــارة اإلفريقيــة أو فــي 
الحصــول علــى عضويــات جديــدة فــي المنظمــات 

ــا. ــا ودوليًّ الدوليــة تعــزز مــن موقفهــا إقليميًّ

http://fna.ir/9KBUK3 :1395 80( خرب كزاري قارس، اظهار تاسف از انتخاب رژیم صهیونیستی برای ریاست بر کمیتههای مجمع عمومی سازمان ملل/ ارسائیل سمبل قانونگریزی، 25 مرداد(



العالقات
اإليرانية- األمريكية 

3العالقات اإليرانية- األمريكية  الشــــأن
الدولــي

3-5

ــر جديــد يعكــس تفاهمــات أمريكية-إيرانيــة 
ِّ

فــي مؤش
جديدة وطبيعة العاقات بين الدولتين في ما يخّص 
البرنامــج النــووي اإليرانــي وقضايــا أمــن المنطقــة، 
ــان  بها اثن شــف بتاريــخ 2016/7/17 عــن وثيقــة ســرَّ

ُ
ك

لــم يرغبــا فــي اإلفصــاح عــن  مــن الدبلوماســيين 
َعّد األولى ذات الصلة 

ُ
هويتهما لـ"أسوشييتد برس"، ت

باالتفــاق النــووي بيــن إيــران والســت الكبــار، مجموعــة 
5+1 )الصيــن، وروســيا، والواليــات المتحــدة، وفرنســا، 
والمملكة المتحدة، وألمانيا(، تستطيع على أساسها 

طهــران بعــد 11-15 عاًمــا أن تســتبدل بأكثر من 5000 
مــن أجهــزة الطــرد المركــزي المتهالكــة لديهــا 3500 
جهــاز طــرد أكثــر تطــوًرا، وأن الوقــت الــذي تحتــاج إليــه 
إيــران لصناعــة الســاح النووي انخفــض من عام إلى 
6 أشــهر بعــد إعمــال أجهــزة الطــرد األكثــر حداثــة)81(.

عــت 
ّ

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إيــران ومجموعــة 5+1 وق
ا يحدد مسار البرنامج النووي 

ً
في 2015/6/30 اتفاق

اإليرانــي الــذي ســيكون تحــت رقابــة صارمــة يضمــن 
ع العقوبات 

َ
رف

ُ
ابتعــاده عــن الطابع العســكري، بينمــا ت

http://goo.gl/yjdyjo ،1395 81( عرص ايرانيان، افشاي اسناد محرمانه أي ايران توسط آزانس بني املليل انرزي آمتي، ص2، 8 تري(
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3
87

الدوليــة عــن طهــران. وتشــمل البنــود الرئيســية فــي 
االتفاق:

1( تقييــد البرنامــج النــووي علــى المــدى الطويــل مــع 
وضع حد لتخصيب اليورانيوم ال يتجاوز عتبة %3.67.
2( تحويــل مفاعــل فــوردو، وهــو المنشــأة الرئيســية 
لتخصيــب اليورانيــوم، إلــى مركــز ألبحــاث الفيزيــاء 

والتكنولوجيــا النوويــة.
3( خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين 

ا فقط.
ً

إلــى 5060 جهاز
4( دخول مفتشــي الوكالة الدولية المواقع اإليرانية 
ل إليها بالتنسيق  المشتبه بها، ومواقع عسكرية ُيتوصَّ

مع طهران.
5( امتناع إيران عن بناء مفاعات تعمل بالماء الثقيل، 
وعــدم نقــل المعــدات مــن منشــأة نوويــة إلــى أخرى 

لمدة 15 عاًما.
6( حظــر اســتيراد أجــزاء يمكــن اســتخدامها في برنامج 
الصواريخ الباليستية لثماني سنوات، أو استيراد األسلحة 

لمدة خمس سنوات.
7( إعادة فرض العقوبات خال 65 يوًما إذا لم تلتزم 

طهران باالتفاق.
وستحصل إيران في المقابل على:

ــا بالتزامــن  1( رفــع العقوبــات المفروضــة عليهــا تدريجيًّ
مــع وفائهــا بالتزاماتهــا فــي االتفــاق، ويعنــي ذلــك 
اســتمرار تجميــد األصــول اإليرانيــة فــي الخــارج لمــدة 8 
ســنوات، واســتمرار حظــر الســفر على معظــم األفراد 
والهيئات التي شــاركت في البرنامج النووي لمدة 5 
ســنوات. لكــن ســيتّم تقليــل هــذه الفتــرات فــي حالــة 
ــد الوكالــة الدوليــة للطاقــة مــن الطبيعــة الســلمية 

ُّ
تأك

ــا فــي حالــة الوفــاء  ع العقوبــات نهائيًّ
َ

رف
ُ
للبرنامــج. وســت

 في االتفاق.
ً

ة
َّ

التاّم بااللتزامات المنصوص عليها كاف
ط بكامل 

ْ
ف

ِّ
2( ســتتمكن إيــران مــن معــاودة تصديــر الن
طاقتهــا اإلنتاجيــة فــور بدء تنفيــذ االتفاق.

 
ً

ــر أن وتيــرة التقــارب بيــن البلديــن تســارعت بدايــة
َ
ُيذك

مــن حكــم أوبامــا خــال المرحلــة األولــى 2012-2009 
ــي الحــزب الديمقراطــي اســتراتيجية جديــدة تجــاه 

ِّ
لتبن

إيــران ترتكــز علــى حّل الخافات بالطرق الدبلوماســية، 
وتميزت اإلدارة الثانية ألوباما 2013-2016 باالنتقال إلى 
ــة فــي مــا  ــن مــع طهــران، بخاصَّ

َ
مرحلــة التعــاون الُمعل

يتعلق بالشأنين السوري والعراقي، واستبعاد سياسة 
 النــووي، 

ّ
التهديــد العســكري فــي معالجــة الملــف

نتيجــة إدراك فشــل العقوبــات االقتصاديــة في وقف 
ــي سياســة جديــدة تجاه 

ِّ
َبن

َ
البرنامــج النــووي، وضــرورة ت
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ي عن فكرة 
ِّ
إيــران عبــر تقديــم الحوافز إلقناعها بالتخل

ي عن 
ِّ
إنتاج ســاح نووي، وتخفيف العقوبات والتخل

مفهــوم التهديد العســكري.
ــت العاقــات األمريكية-اإليرانيــة دفعــة قويــة 

َّ
لق

َ
وت

ــي روحانــي الرئاســة فــي أغســطس 2013، 
ِّ
لــدى تول

ــن عهــده بمبــادرة للتقــاُرب مــع واشــنطن، ورّد 
َّ

إذ دش
الرئيــس أوبامــا علــى هــذه المبــادرة بإرســال رســالة 
وّديــة، أتبعهــا بخطــاب آخــر إلــى روحانــي يطالبــه فيهــا 
ــّي يعلــن فيــه أن بــاده ال ترغــب  ــد نصِّ بكتابــه تعهُّ
فــي إنتــاج أســلحة نوويــة تمهيــًدا للتفــاوض المباشــر 
وتحقيــق انفراجــة فــي العاقــات الثنائية بيــن البلدين، 
وعلــى أثــر هــذه المراســات تحدثــت دراســة لمعهــد 
ل فــي  واشــنطن فــي أبريــل 2014 عــن وجــود تحــوُّ
المواقــف األمريكيــة تجــاه تقييــم الــدور اإليرانــي فــي 
هــات جديدة لدى  المنطقــة، وأشــارت إلــى وجود توجُّ
البيــت األبيــض نحــو صياغــة اســتراتيجية أمنيــة شــاملة 

للمنطقــة بالتفاُهــم مــع إيــران.
فــي عــام 2014 بــدأ التعــاون األمريكي-اإليراني يأخذ 
أبعــاًدا أمنيــة وعســكرية وأخــرى سياســية، إذ نشــطت 
األخيــرة فــي تعزيــز دور إيــران اإلقليمــي والثنــاء علــى 
دورهــا فــي محاربــة "داعــش" ونجاحهــا فــي إقنــاع 

ــي عــن ســاحه الكيميائــي، 
ِّ
نظــام دمشــق بالتخل

ة   اإلعــام األمريكــي مــادَّ
ّ

وفــي الوقــت نفســه بــث
خصبــة حــول إمكانيــة اســتثمار عاقــات التعــاون مــع 
ــل األزمــات التــي تعصــف بالمنطقــة،  ــزع فتي ــران لن إي
والعمــل علــى تحويــل إيــران مــن "دولــة مارقــة" إلــى 
نها من االندماج في 

ِّ
ا يمك "عامل توازن إقليمي" ممَّ

ــى في ظــّل مرحلة الربيع 
َ
بن

ُ
منظومــة أمنيــة جديــدة ت

العربي، وتقوم هذه االستراتيجية على الدبلوماسية 
التصاعديــة، التــي تســتثمر فــرص التعــاون اإلقليمــي 
لبنــاء العاقــات وتحقيق مزيــد من المنجزات. وفي ما 
ر التفاهمات  ــة على تطــوُّ

َّ
ــرات الدال

ِّ
يلــي بعــض المؤش

خــال الواليــة الثانيــة ألوبامــا:
لــه مــع موقــع "المونيتــور" فــي  1( فــي مقابلــة 
2014/1/16، اعتــرف مســاعد وزيــر الخارجيــة األمريكــي 
ويليــام بيرنــز بــأن واشــنطن أقامت عاقات ســرية مع 
ل الطرفــان رؤيــة للــدور اإليجابــي الــذي 

َّ
إيــران، وشــك

ــد أنــه أجــرى 
َّ
يمكــن أن تمارســه حكومــة روحانــي، وأك

اتصاالت سرية مع اإليرانيين لمناقشة الدور اإليجابي 
الــذي يمكــن أن تمارســه إيــران فــي المرحلــة المقبلة.
 الســوري 

ّ
ب المســؤول الســابق عــن الملــف 2( ســرَّ

فــي الخارجيــة األميركيــة فردريــك هــوف مــارس 2015 
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تفاصيــل سلســلة اجتماعــات ســرية أمريكية-إيرانيــة 
ُعقدت لمناقشة الدور اإليراني في مواجهة المخاطر 

األمنيــة المشــتركة بيــن واشــنطن وطهــران.
3( تأكيد وزارة الدفاع األمريكية في فبراير 2015 أنها 
مت الجيــش العراقــي 10 آالف بندقيــة مــن طــراز 

ّ
ســل

"إم16-" وإمــدادات عســكرية أخــرى بقيمــة نحو 17.9 
مليــون دوالر، وظهــر كثيــر مــن هــذه األســلحة بيــد 
ميليشيات عراقية وإيرانية تقاتل في العراق وسوريا.

 يمكن تحديد أبرز مامح التعاون بين واشنطن 
ً

إجماال
وطهران في النقاط التالية: المحافظة على المكتسبات 
المشــتركة فــي العــراق، وتعزيــز التعــاون األمنــي في 
ية، 

ِّ
ن حة السُّ

َّ
ى، ومحاربة الجماعات المسل

َ
آسيا الُوْسط

وترســيخ نظــم الحكــم الفيدراليــة، وتوطيــد الا مركزية 
يات 

ِّ
في الجمهوريات العربية المتداعية، وتمكين األقل

ســات الحكــم واإلدارة  فــي البلــدان العربيــة مــن مؤسَّ
ــة فــي مــوارد  ــة، والتعــاون االقتصــادي بخاصَّ المحلي

الطاقــة وتأمين المعابر البحرية.
وفي يوليو 2015 توصلت إيران والدول الســت الكبار 
إلــى اتفــاق نــووي، وشــرعت دول الخليــج فــي تقدير 
حجــم األضــرار المترتبــة علــى هــذا االتفــاق الــذي يبــدو 
أن معظــم بنــوده يأتــي تتويًجــا للديبلوماســية الخفية 

التي مارستها إيران مع الغرب خال العقد المنصرم، 
ــل 

َّ
ويمكــن القــول إن اإلنجــاز األكبــر لهــذا االتفــاق يتمث

ــة فــي ظــّل  ــدول النووي ــادي ال ــران ن فــي دخــول إي
ِمي"، واعتراف األمم المتحدة بها كدولة 

ْ
برنامج "ِسل

تمتلــك قــدرات نوويــة ســلمية، إذ نجحــت طهــران في 
إقناع الدول الغربية بالموافقة على استمرار أنشطة 
هــا فــي التخصيــب، 

ِّ
منشــآتها النوويــة واالحتفــاظ بحق

ى التحتية النووية، دون المساس 
َ
 إلى حفظ الِبن

ً
إضافة

لها إلى إحدى  ا يمهد لتحوُّ بأجهزة الطرد المركزي، ممَّ
ها 

ِّ
أهم الدول المنتجة للطاقة النووية، واالحتفاظ بحق

فــي دخــول األســواق العالميــة، وإلغــاء جميــع القيــود 
علــى تصديــر وتوريد المــواد النووية.

بنــاًء علــى هــذه المعطيــات، يمكــن تحديــد أهــم 
مخاطــر التعــاون األمريكي-اإليرانــي علــى أمــن دول 
الخليــج فــي النقاط التاليــة: تعزيز النفوذ اإليراني في 
ة المرتبطة  يِعيَّ

ِّ
الخليج العربي، وتمكين المنظمات الش

ــل في 
ُّ

بإيــران تحــت شــعار اإلصــاح السياســي، والتدخ
الشــؤون الداخليــة لــدول مجلــس التعــاون، والمخاطــر 
االســتراتيجية، والمخاطــر االقتصاديــة، وشــرعنة برامــج 
ح اإليرانيــة وتحويلهــا إلــى أداة ضغــط إقليمــي 

ُّ
التســل

علــى دول المجلــس.



العالقات اإليرانية - الروسية

4
 الشــــأن
العالقات اإليرانية - الروسيةالدولــي

4-5

ــع منــذ بــدء المفاوضــات النهائيــة 
َّ

كان مــن المتوق
لاتفــاق النــووي بيــن إيران ومجموعــة دول 5+1 أن 
ــص الــدور الــذي كانــت تلعبــه روســيا فــي إيــران 

َّ
يتقل

باعتبارهــا منفــذ معظــم حلقــات البرنامــج النــووي 
ــع 

َّ
ــران مــع الغــرب كان المتوق اإليرانــي، وبتقــارب إي

إيــران كورقــة  ــف سياســة روســيا باســتعمال 
ُّ

توق
ضغــط علــى الــدول الغربيــة، لتحقيق مصالحها. لكن 
ــا الشــرقية وســوريا  مســتجدات األحــداث فــي أوروب
جعلــت حكومــة روحانــي منــذ توليهــا عــام 2013م 
ا منفتًحا تجاه روســيا، مســتندة في رأيها 

ً
تتخذ موقف
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ك نحو التقارب مع روسيا إلى أن الوجود  بشأن التحرُّ
األمريكــي فــي منطقــة الشــرق األوســط، وأزمــات 
ــا الشــرقية، أمــر يجعــل روســيا تســعى إليجــاد  أوروب
ة  حليــف لهــا فــي المنطقة أكثر من ذي قبل، بخاصَّ
مع أزمة نظام بشــار األســد الحليف الروســي األول 
ــم فإيــران هــي الحليــف 

َ
فــي المنطقــة)82(، وِمــن ث

الــذي ال بديــل عنــه فــي منطقــة الشــرق األوســط. 
لهــذا تريــد حكومــة روحاني االســتفادة قــدر اإلمكان 
مــن التحالــف مــع روســيا في تحقيــق مصالحها على 
المســتويين الدولــي واإلقليمــي. ولعــّل هــذا الــذي 
استشــعره الرئيــس الروســي بوتيــن فســارع إلــى 
ــا مــع  زيــارة طهــران فــي 2015م، وأجــرى لقــاًء تاريخيًّ
ــه  ح فيــه خامنئــي بأن ــادًرا مــا يحــدث، صــرَّ خامنئــي ن
ــط الواليــات 

َّ
يعتمــد علــى روســيا فــي إفشــال مخط

المتحــدة الخــاّص بمنطقــة غــرب آســيا)83(.
ر فــي العاقــات  وعلــى أثــر هــذا اللقــاء حــدث تطــوُّ
اإليرانية الروسية، سواء على المستوى االقتصادي 
ــى المســتوى  ــن عل ــن البلدي ــاَدل بي أو الدعــم المتب
التعــاون العســكري فــي القضايــا  السياســي أو 

اإلقليميــة، وأبرزهــا األزمــة الســورية، واســتمّر منحنى 
عاقــات البلديــن فــي تصاعــد مســتمّر منــذ توقيــع 
االتفاق النووي حتى اآلن، وإن كان العداء التاريخي 
 عن تعارض الموقع الجيوبلتيكي 

ً
بين البلدين فضا

ــف 
ُ
ل العاقــة إلــى عاقــة تحال بينهمــا يمنــع تحــوُّ

اســتراتيجي.
وتعتمــد إيــران علــى روســيا فــي إمدادهــا باألســلحة 
د اتفاقيات 

َ
عق

ُ
التقليدية التي تحتاج إليها، وكثيًرا ما ت

شراء ساح معها بأسعار أعلى من السعر الحقيقي 
تحت وطأة الحظر الغربي، وكانت أبرز هذه الصفقات 
صفقــة شــراء منظومــة الصواريــخ "إس 300" التــي 
ماطلــت روســيا فــي تســليمها تحــت وطــأة الضغــط 
ًرا وتحديًدا في شــهر يوليو 2016 

َّ
الغربي. لكن مؤخ

مها المنظومــة الصاروخيــة 
ُّ
أعلنــت إيــران عــن تســل

َبت أخبــاًرا عــن نصــب المنظومــة فــي  بالكامــل، وســرَّ
منطقة أفسريه شرقّي طهران، بالقرب من القاعدة 
السايبرية التابعة للحرس الثوري بالمنطقة المذكورة، 
وتمثل هذه المنظومة الصاروخية أهمية استراتيجية 
إليــران تســّد بهــا نقــاط الضعــف فــي شــبكة الدفــاع 

http://cutt.us/OTMwt 82( خرب اقتصادي، ایران وروسیه پس از برجام، رقابت یا همکاری؟، 19 اسفند 1394 هـش(

http://cutt.us/xFf6v 1394/9/30 ،83( سايت دیگران، وایت دکرت والیتی از دیدار دیروز پوتین با رهرب انقالب فراتر از ترشیفات(
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الجــوي الخــاّص بهــا، ومــن المعــروف أن إيــران قبــل 
ــن لديهــا منظومة رادار 

ُ
منظومــة "إس 300" لــم تك

متكاملة، وإنما تعتمد على وحدات الرادار المنفردة 
التــي تدعمهــا المدفعية أو بطاريات الصواريخ)84(.

ا أعلن فاديمير 
ً

وفي مجال التعاون العسكري أيض
كوجين مستشار بوتين للتعاون العسكري الصناعي 
خــال الشــهر نفســه، أن رفع العقوبــات االقتصادية 
إيــران ســيجعل مــن نصيــب روســيا  الدوليــة عــن 
اء اتفاقيــات التســلح التــي  مليــارات الــدوالرات مــن جــرَّ
ستعقدها إيران. وعند رفع جميع العقوبات سيحدث 
تحــول جــدي فــي مجــال التعــاون بشــأن التصنيــع 
العســكري، وهــو مــا ظهــرت بــوادره فــي صفقــة 
بنادق الكاشنيكوف الجديدة التي اشترتها إيران من 
روســيا وجعلتهــا الســاح الرئيســي لقواتهــا المقاتلة، 

ــحنت الصفقــة إليــران فــي نهايــة شــهر يوليــو.
ُ

وش

التعاون النووي بين البلدين بعد االتفاق النووي:
مــا زالــت روســيا مســتمرة فــي بنــاء وتطويــر محطــة 
ــن  بوشــهر النوويــة اإليرانيــة إلنتــاج الكهربــاء، ويتضمَّ

القــرض الُمزَمــع تقديمــه مــن روســيا إليــران بقيمــة 
5.2 مليار يورو، مليار يور لبناء وحدة الطاقة بمحطة 
ــص 1.2 مليــار  صَّ

َ
بوشــهر بقــدرة 1400 ميجــاوات، وُيخ

يــورو إلنشــاء محطــة طاقــة كهربيــة حراريــة، ومــّد 
خطــوط ســكك حديديــة بطــول 495 كيلومتــًرا) 85(.

ومن المعروف أن روسيا ماطلت ألكثر من عشرين 
عاًمــا فــي إنهــاء إنشــاءات محطــة بوشــهر، وَيعتبــر 
كثير من الدراسات اإليرانية أن بوشهر نقطة تمركز 
االبتزاز الروسي إليران، وأن إيران تدفع مبالغ لروسيا 
تحــت غطــاء بوشــهر كنــوع مــن الجبايــة السياســية 
مقابــل دعــم روســيا إليــران فــي المنظمــات الدوليــة 

والصراعــات اإلقليمية.

 التبادل التجاري:
ارتفــع التبــادل التجــاري بيــن البلدين مــن 400 مليون 
دوالر في الحقبة السوفييتية حتى وصل إلى 4.5 
مليار دوالر عام 2000م، لكن مع تطبيق العقوبات 
الدولية على إيران انخفض في الفترة 2013-2007 
ــا مــع سياســة ميدفيــدف 

ً
إلــى نحــو مليــار دوالر، تزامن

http://cutt.us/KQovn 1395 84( خرب گ.اری فارس، اسرتاتفور مدعی شدایران در حال استقرار سامانه موشکی اس 300 در رشق تهران است، 25 مرداد(
http://cutt.us/S9kcR 1395 85( باشگاه خرب نگاران جوان، روسیه در آستانه اعطای وام 2.5 میلیارد یورویی به ایران، 16 تري(
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 http://cutt.us/U6df9 ،1395 86( خرب انالين، آیا مبادالت تجاری ایران وروسیه افزایش خواهد یافت؟/از مبادالت سال 88 تا سه تفاهم نامه اخیر،1 خرداد(

http://cutt.us/V4KgT 1395 87( ديبلاميس ايران، توافق ایران وروسیه برای وام 7 میلیارد دالری، 4 مرداد(

ــه نحــو الغــرب، وتطبيــق روســيا الحظــر  بشــأن التوجُّ
النقــدي والبنكــي علــى إيــران آنــذاك. مــع عــودة 
ع حلف الناتو في التشيك  بوتين لرئاسة روسيا، وتوسُّ
وبولنــدا ورومانيــا، ثــم أزمــة روســيا مــع الغــرب بســبب 
أوكرانيــا، زادت العاقــات التجاريــة الروســية مــع إيران، 
ــة مــع تولــي روحانــي وإرســال ســفير جديــد  بخاصَّ
لروســيا وبــدء التعــاون اإليرانــي الروســي فــي األزمة 
الســورية عــام 2013م، وزاد التبــادل التجــاري بيــن 
ل 500 مليون دوالر عام 2014م)86(. البلدين بمعدَّ
إيــران وروســيا سلســلة مــن االتفاقــات  وعقــدت 
االقتصادية يصل مجموع قيمتها إلى 70 مليار دوالر 
على مدار 10 سنوات. وأعلن السفير اإليراني لدى 
موسكو مهدي سنائي أن روسيا صّدقت على منح 
ا بقيمة 7 مليارات دوالر. وقال ســنائي 

ً
طهران قرض

إن »تأميــن المصــادر الماليــة يمثــل أهــم المعضــات 
ا أمام تنفيذ االتفاقيات االقتصادية 

ً
التي تقف عائق

بِرَمــت بيــن البلديــن، إال أن الحكومــة الروســية 
ُ
التــي أ

وافقــت علــى منــح طهــران، قرضــا قــدره 5 مليــارات 
 إلــى موافقــة بنــك »ونــش أکونــوم 

ً
دوالر، إضافــة

بانــك« علــى منــح طهران مليــاَري يورو بهدف تنمية 
ا يجعل تنفيذ  وتطوير قطاع الصناعة في إيران، ممَّ

ا)87(.
ً
االتفاقيــات بيــن البلديــن أمــًرا ممكن

وقــال ســنائي إن إن الهــدف مــن هــذا القــرض هــو 
بيــن  التــي أبرمــت  تنفيــذ االتفاقيــات االقتصاديــة 
البلدين والمتمثلة في مشروَعي »إنارة سكة حديد 
بنــدر عبــاس الحراريــة«  جرمســار-إينجه« و«محطــة 
يــن ســتتولى تنفيذهمــا شــركات روســية. كمــا 

َ
اللذ

ــد ســنائي أن روســيا ســتدفع قريًبــا نحــو 2.2 مليــار 
ّ
أك

ــى. دوالر كدفعــة أول

 التعاون الدولي والمنظمات اإلقليمية:
تشــترك إيــران مــع روســيا فــي منظمــة دول بحــر 
قزويــن، ومــن الُمزَمــع عقــد اجتمــاع للمنظمــة فــي 
شــهر أغســطس الجــاري، لبحــث كثيــر مــن القضايــا 
ة اتفاقية تقســيم مياه  الشــائكة بين الطرفين، بخاصَّ
بحر قزوين، لكن المنظمة الثانية التي تشترك فيها 
إيران كعضو مراقب هي منظمة تعاون شــنغهاي 

ى.
َ
التــي تضــّم الصيــن وروســيا ودول آســيا الُوْســط

ــواب منظمــة  ــذ ســنوات تطــرق أب ــران من ــت إي وظل
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»شنغهاي للتعاون« طلًبا لانضمام إلى عضويتها، 
ــًرا رفــض  ــرة حالــت دون ذلــك، وأخي لكــن عوائــق كثي
عــدد مــن أعضــاء المنظمــة كالصيــن وطاجيكســتان، 
ــد لطهــران،  ــران، رغــم طلــب موســكو المؤّي ضــّم إي
ــا يشــير إلــى وجــود محتَملة بين بكين وموســكو،  ممَّ
إذ تريــد األخيــرة أن تحّولهــا ألداة مناهضــة للغــرب، 
ــار  بينمــا ترفــض الصيــن ذلــك بســبب قلقهــا مــن التيَّ
المتشــدد المعــادي للواليــات المتحــدة فــي إيــران، 
ي ذلــك إلــى انهيــار االتفــاق  وألنهــا تخشــى أن يــؤدِّ
النــووي مــع الغــرب)88(، أمــا روســيا فتعتقــد أنهــا ال 
ا أمام انضمام إيران لعضوية هذه 

ً
ترى مانًعا وعائق

ما بعــد توقيعهــا االتفــاق النــووي  المنظمــة، ال ســيَّ
مــع القــوى الكبــرى.

ــر 
َ

ومــن المعــروف أن طاجيكســتان هــي العضــو اآلخ
إيــران، بســبب  الــذي رفــض ضــّم  فــي المنظمــة 
خشــيته مــن أن تدعــم طهــران الحــركات المتطرفــة 

ى.
َ
فــي آســيا الُوْســط

وفــي محاولــة مــن موســكو لتأكيــد دعمهــا ضــمَّ 
إيــران إلــى هــذه المنظمــة، قــال المبعــوث الخــاّص 
ــى المنظمــة  ــن إل ــر بوتي للرئيــس الروســي فاديمي

بختيــار حكيمــوف، إن الموقــف الروســي واضــح فــي 
دعمــه لبــدء عمليــة ضــّم إيــران دون تأخيــر، إن كان 
ــى  ــل إل ــا، وأضــاف: »فشــلنا فــي التوصُّ

ً
ــك ممكن ذل

اتفــاق مــع زمائنــا هذه المرة، لكن العمل مســتمّر«.
وقــال المبعــوث الروســي إنــه »ال توجــد اعتراضــات 
علــى الفكــرة مــن حيــث المبــدأ، لكــن توجــد فــروق 
فنيــة بســيطة ترتبــط بالتوقيــت«، في حيــن قال وزير 
الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي الــذي زار أوزبكســتان 
الشــهر الماضــي فــي اجتمــاع وزاري بالمنظمــة، إن 
 في التركيز على اإلجراءات الجارية 

ً
بكين ترغب أوال

لضــّم الهنــد وباكســتان.
وفــي المجمــل شــهدت العاقات اإليرانية-الروســية 
ا علــى مختلــف األصعــدة،  خــال شــهر يوليــو نمــوًّ
ــا يعكــس توجهات  ا، ممَّ ا وعســكريًّ ــا وسياســيًّ اقتصاديًّ
حكومــة روحانــي للتقــارب مــع روســيا، ورغبــة بوتيــن 
فــي تعظيــم التحالــف مع إيران، لانتقال من مرحلة 
د للعاقة  االرتكاز على الملف النووي اإليراني كمحدِّ
وملفــات تعــاون إقليمــي بيــن البلديــن، إلــى مرحلــة 
الشــراكة الشــاملة. لكــن مــع هــذا عكســت الصحــف 
ف اإليراني  ووسائل اإلعام اإليرانية حالة من التخوُّ

http://cutt.us/u9t4b 2016.06.24 88( دويچه وله فارسی، درخواست عضویت ایران در سازمان شانگهای دوباره رد شد(
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مــن انقــاب روســيا علــى إيــران والتضحيــة بهــا فــي 
ي إلــى حــّل أزمــة  مقابــل اتفاقــات مــع الغــرب تــؤدِّ
أوكرانيــا واســتعادة الوضــع المميــز لروســيا كشــريك 

تجــاري لاتحــاد األوروبــي.
د مع قبول 

َّ
ف اإليراني وأصبح شبه مؤك تزايد التخوُّ

ــار فــي  روســيا الطلــب األمريكــي بوقــف إطــاق الن
الحــرب الســورية، األمــر الــذي أتــاح للمعارضــة إعــادة 
تنظيم خطوطها، ووصل األمر إلى حد اتهام روسيا 
ب فــي إلحــاق هزائــم عســكرية  بخيانــة إيــران والتســبُّ

َدت  ضخمــة إليــران علــى األرض. لكــن ســرعان مــا بــدَّ
روســيا المخــاوف اإليرانيــة باســتئناف هجماتهــا الجوية 
علــى حلــب فــي منتصــف يوليــو، وهــو األمــر الــذي 
عِلــَن عــن 

ُ
ــرات العاقــة، وأ

ِّ
انعكــس فــوًرا علــى مؤش

ــة اإليرانيــة فــي  اشــتراك وحــدات مــن القــوات الخاصَّ
منــاورة عســكرية بموســكو، تبعــه اإلعــان عــن لقــاء 
روحانــي وبوتيــن الُمزَمــع عقــده فــي باكــو عاصمــة 

أذربيجان)98(.

http://cutt.us/uo4SI 1395 89( آفتاب پایگاه خربی، رزمایش تانک نیروهای ایرانی در روسیه آغاز شد، 11 مرداد(
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ا، وازدادت العاقات تقارًبا بعد تخفيف العقوبات  ا وتجاريًّ تربط إيران والهند عاقات اســتراتيجية سياســيًّ
ــران، ويســعى البلــدان إلــى رفــع مســتوى العاقــات بينهمــا إلــى مســتويات شــراكة  الدوليــة عــن إي
ــا العســكرية واللوجســيتية وإنشــاء الموانــي التجاريــة 

ً
أعلــى، ليــس فقــط مــن الناحيــة التجاريــة، بــل أيض

والعســكرية وخطــوط الغــاز المشــتركة.
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وُيَعــّد مينــاء تشــابهار أبــرز صــور التعاون اللوجيســتي 
ــد الرئيــس 

َّ
االســتراتيجي الحالــي بيــن البلديــن، وأك

اإليرانــي حســن روحانــي فــي تصريحاتــه بدايــة شــهر 
يوليو، أن الزيارة األخيرة لرئيس الوزراء الهندي إليران 
ــذ  د علــى ضــرورة متابعــة تنفي ــت ناجحــة، وشــدَّ كان
ــل إليهــا فــي مــا يتعلــق بإنشــاء  االتفاقيــات المتوصَّ
ــاء شــابهار، وضــرورة توســيع التعــاون المشــترك  مين
في المجاالت المصرفية والتجارية ونقل التكنولوجيا 
ــا لمــا نقلــه موقــع "قنــاة العالــم".

ً
بيــن البلديــن، وفق

وتتمثــل أهميــة مينــاء تشــابهار فــي كونــه يرتبــط 
بحصول الهند على واردات الغاز الطبيعي من إيران، 
ل نقطــة إنشــاء خــط أنابيــب الغــاز الطبيعــي 

ِّ
وســيمث

المقتــرح بيــن إيــران وســلطنة عمــان والهنــد. ومــن 
ر أن يصبــح هــذا المينــاء متعــدد االســتعمال،  المقــرَّ
ط 

َ
ط

ُ
وقاعــدة بحريــة فــي مرحلة الحقة كجــزء من خ

طموحــة للهنــد بامتــاك قواعــد بحريــة فــي مصــّب 
مضيــق هرمــز.

مــن ناحيــة أخــرى، تتباحــث إيــران مــع الهنــد باإلضافــة 
إلــى روســيا حــول إنشــاء منطقــة تجاريــة وتســهيل 
اإلجراءات الجمركية بينها لزيادة الصادرات بين الدول 

الثــاث، وأعلــن وزيــر الصناعــة الروســي "ســيتارامن" 
فــي يوليــو 2016 أن بــاده تباحثــت مــع إيران والهند 
ــد أن 

َّ
لتســهيل النظــام الجمركــي فــي مــا بينهــا، وأك

بــاده مهتمــة بإنجــاز مراحــل توقيــع اتفاقيــة إنشــاء 
ا لوكالة أنباء 

ً
منطقة تجارية حرة بشــكل ســريع، وفق

"فــارس" اإليرانية.
كذلك دفعت الهند مبلغ 1.4 مليار دوالر من ديونها 
طية إليران، من خال شركة "مانغلور" الهندية 

ْ
ف

ِّ
الن

للتكريــر والبتروكيماويــات التــي وصــل حجــم ديونهــا 
إليــران إلــى أكثــر مــن 2.56 مليــار دوالر)90( منــذ عام 
2013 بســبب حظر التحويات البنكية إليران، وكانت 
الشــركة اقترضــت قبــل ثاثــة أعــوام 2.5 مليار دوالر 
ــط الخــام، وســددت 

ْ
ف

ِّ
ــران بســبب اســتيراد الن مــن إي

ــر مــن نصــف ديونهــا، وتمكنــت مــن  حتــى اآلن أكث
دفع ديونها بعد رفع العقوبات عن إيران وإمكانية 

التحويــل البنكــي، وفقــا لوكالــة أنباء "إيســنا".
وكانــت إيــران ثانــي أكبــر مصــّدر للنفــط الخــام للهنــد 
حتــى عــام 2012، عندمــا دفعــت العقوبــات الهنــد 
ــط اإليرانــي، لكنــه 

ْ
ف

ِّ
إلــى تقليــص اعتمادهــا علــى الن

عــاد ليرتفــع بشــدة بعــد رفــع الحظــر الدولــي.

http://goo.gl/iUHnRZ ،2016 90( اسنا، الهند تسدد 1.4 ملیار دوالر من دیونها النفطیة إلیران، 19 يوليو( 
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وفي ما يتعلق بالعاقات اإليرانية-الباكستانية خال 
شــهر يوليــو، التقــى أميــن المجلــس األعلــى لألمــن 
القومــي اإليرانــي علــي شــمخاني، مستشــار رئيس 
الــوزراء الباكســتاني لشــؤون األمــن القومــي ناصــر 
خــان جنجوعــا، فــي أثنــاء زيارتــه طهران لمــدة 3 أيام، 
د شمخاني أن إيران لن تسمح لـ"بعض الدول" 

َّ
وأك

بتعكيــر عاقاتهــا مــع باكســتان عبــر إرســال الســاح 
واســتئجار اإلرهابييــن لخلــق جــّو مــن عــدم األمــان 

ــا لتصريحاتــه.
ً

علــى طــول الحــدود المشــتركة، وفق
وفي إشــارة إلى المملكة العربية الســعودية، أعرب 
شــمخاني عــن "أســفه لمــا تقــوم بــه هــذه الدولــة 
تجــاه العالــم اإلســامي"، وقــال: "مــن المؤســف 
ــا لرغبــات أعــداء 

ً
أن تســتهلك دولــة إســامية وفق

العالم اإلســامي، مدخوالتها لتوســيع نطاق الحرب 

ونشــر اإلرهاب في المنطقة، وتســعى لبناء عاقة 
ــة مــع الكيــان الصهيونــي دون اكتــراث بالقضيــة  خفيَّ
ــا لمــا 

ً
الفلســطينية وأهالــي غــزة المحاَصريــن"، وفق

نقلتــه وكالــة "تســنيم" اإليرانيــة.
ــط والبتروكيماويــات 

ْ
ف

ِّ
علــى جانــب آخــر، أكــد وزيــر الن

الباكســتاني شــهيد خاقــان عباســي، اســتكمال خــط 
أنابيــب الغــاز الرابــط بيــن إيــران وباكســتان حتــى عــام 
2018، بعــد توقــف المشــروع عــدة ســنوات بســبب 
الضغــوط الخارجيــة والعقوبــات، وكانــت باكســتان 
تها من بناء خط األنابيب  توقفت عن استكمال ِحصَّ
الواصــل بيــن البلديــن بســبب نقص مواردهــا المالية، 
 علــى 

ّ
بينمــا أنشــأت إيــران 900 كيلومتــر مــن الخــط

ــا لوكالــة "فــارس".
ً

أراضيهــا، وفق
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ـل هـذا التقرير إلى عـدد من االسـتنتاجات  توصَّ
ـرات، يمكـن تلخيـص أبرزها كمـا يلي: والمؤشِّ

الخـالصــــة واالستنتاجات
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في الشأن المحلي
    مــرت إيــران خــال شــهر يوليــو بحالــة مــن تناقــص ثقــة الــرأي العــاّم اإليرانــي فــي النظــام، نتيجــة 
سة  ت أقطابه والتي أعلنت بسبب التناحر السياسي الذي ظهر بين مؤسَّ الفضائح المالية التي مسَّ
ى بــدوره إلــى تراُجــع شــعبية روحانــي علــى المســتوى  الرئاســة وخامنئــي. ويبــدو أن هــذا التناحــر أدَّ
ــرات ذلــك فــي االحتجاجــات التــي واجههــا لــدى زياراتــه للمــدن اإليرانيــة، كمــا 

ِّ
الشــعبي، وظهــرت مؤش

ي 
ِّ
ــدة لــه داخــل البرلمــان، ودعــا بعــض منهــم إلــى التخل واجــه انقســامات فــي الكتلــة السياســية المؤيِّ

عنــه فــي االنتخابــات الرئاســية القادمــة.

ــة فــي  حة اإليرانيــة، بخاصَّ
َّ
    اســتمرار عمليــات التحديــث علــى المســتوى التســليحي للقــوات المســل

حة التــي تتوقعهــا 
َّ
ــا يعكــس طبيعــة المواجهــات المســل ي، ممَّ فرَعــي القــوات البحريــة والدفــاع الجــوِّ

إيــران هجوًمــا ودفاًعــا، وكان أبــرز عمليــات التحديــث دخــول منظومــة صواريــخ "إس 300" للخدمــة، 
ــا. واســتكمال تصنيــع الســفن الحربيــة اإليرانيــة محليًّ

طيــة والصناعيــة فــي إيــران، وكان 
ْ

ف
ِّ
حة علــى المنشــآت الن

َّ
    تزاُيــد هجمــات معاَرضــة الداخــل المســل

مــن أبزهــا مــا قامــت بــه حركــة صقــور األحــواز فــي مجمــع بتروكيماويات بو علي ســينا بميناء معشــور 
 عــن تســع عمليــات إشــعال حرائــق أخــرى، واتخــذت هــذه العمليــات شــكل الحرائــق 

ً
)ماهشــهر(، فضــا

االعتياديــة بعيــًدا عــن التفجيــرات، وشــملت منطقتــي األحــواز وكردســتان، وامتــّد بعضهــا إلــى العمــق 
الفارســي مثــل أصفهــان.

     وقــوع حــاالت مــن اإلضــراب العــاّم لألكــراد فــي عــدة مــدن إيرانيــة، وكذلــك مظاهرات في منطقة 
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 المضربون والمتظاهــرون بطش القبضة األمنية اإليرانية.
َ

األحــواز، ولــم يخــش
   عانــت إيــران مــن مشــكات اقتصاديــة خــال شــهر يوليــو كان أبرزهــا أزمــة التمويــل والســيولة 
ْيــن الحكومي للبنوك  ت إلــى إغــاق عــدد كبيــر مــن المصانــع اإليرانية، مع تزاُيد الدَّ النقديــة، التــي أدَّ
دة لها في الواليات  المحلية، على الرغم من تحصيل إيران نحو 30 مليار دوالر من األموال المجمَّ
المتحــدة، وتســديد جــزء مــن الديــون المســتحقة إليــران علــى الهنــد، األمــر الــذي يعنــي عــدم ضــخ 
هــذه األمــوال فــي الداخــل، ال لتســديد الديــون الحكوميــة، وال لاســتثمار فــي قطاعــات االقتصــاد 

ــا قــد يعنــي توجيههــا إلــى المغامــرات العســكرية للنظــام فــي الخــارج. المحلــي، ممَّ
طية، ولكن العناد السياســي 

ْ
ف

ِّ
ة زيادة صادراتها الن    تحقيق إيران نجاحات في قطاع الطاقة، بخاصَّ

ــط 
ْ

ف
ِّ
ســة الرئاســة وخامنئــي يعــوق التوقيــع النهائــي علــى كثيــر مــن اتفاقــات اســتخراج الن بيــن مؤسَّ

ــع انصــراف الشــركات األجنبيــة عــن 
َّ

فــي إيــران، وإذا اســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه، فمــن المتوق
االســتثمار فــي قطــاع االســتخراج واالستكشــاف، واالكتفــاء بعقــد اتفاقيــات الشــراء طويــل األجــل 

ــط بأســعار أقــّل مــن الســوق.
ْ

ف
ِّ
ــق مــن ورائــه مكاســب كبيــرة بســبب بيــع إيــران الن

َّ
حق

َ
الــذي ت

ى إلى  ا أدَّ ي األوضاع االقتصادية واألمنية على األوضاع االجتماعية في إيران، ممَّ    انعكس تردِّ
الت مرتفعة رصدها التقرير،  رات ومعدَّ

ِّ
الت اإلدمان والبطالة والطاق واالنتحار عبر مؤش تزاُيد معدَّ

ة العرب واألكراد والبلوش. يات، بخاصَّ
ِّ
 األقل

ّ
 عن ممارســة النظام للعنف المجتمعي بحق

ً
فضا
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الشــــأن العربـــــي 

    قوبلــت مشــاركة األميــر تركــي الفيصــل فــي مؤتمــر المعارضــة اإليرانيــة بباريس بانتقــادات إيرانية 
ــا بتحفظــات لبعــض المراقبيــن للشــأن اإليرانــي، إال أن هــذه المشــاركة أربكــت الجانــب 

ً
قويــة، وأيض

ــا للضغــط يمكــن أن تســتخدمها فــي صراعهــا اإلقليمــي 
ً

اإليرانــي، وأظهــرت أن للســعودية أوراق
المشــتعل مــع إيــران، وأشــعرت طهــران بقلــق شــديد مــن جــرأة المملكــة واســتعدادها لفعــل كل 

شــيء فــي الصــراع المفتــوح بيــن البلديــن ردًعــا لتغولهــا.

    وجــود دور إيرانــي قــوي إلفشــال المفاوضــات اليمنيــة بالكويــت مقابــل دور ســعودي نشــط 
 

َ
دة، إذ إنه لم يبق ــى فــي تمديــد المفاوضــات ألســبوع جديــد بعــد انتهــاء المدة المحــدَّ

َّ
َجل

َ
إلنجاحهــا ت

 وأرواًحــا فــي المــدن التــي يعتقــد الحوثيون-صالــح أنهــم قــادرون 
ً

يــة المكلفــة مــاال غيــر الحــرب البرِّ
علــى االنتصــار فيهــا، وتــدرك إيــران وحلفاؤهــا فــي اليمــن الحوثي-صالــح، ثقــل األعبــاء األخاقيــة 
اء الحــرب، خصوًصــا فــي مــا يتعلــق بأعــداد القتلــى، وهــو األمر  الناجمــة علــى قــوات التحالــف مــن جــرَّ
ــا بإيــراد اســم التحالــف العربــي ضمــن قائمــة 

ً
الــذي انتهــى بإدانــات منظمــات دوليــة، وانتهــى أيض

، وهــو األمــر 
ً

ــا، لكــن بقــي تأثيرهــا المعنــوي ثقيــا
ً

ســوداء بشــأن حقــوق األطفــال، أزيــح منهــا الحق
ــل قــوات التحالــف مــن جديــد.

ُّ
الــذي يضــع قيــوًدا شــديدة علــى تدخ

    ترجمــة إيــران مكتســباتها مــن توقيــع االتفــاق النــووي وتحســين العاقــات مــع الواليــات المتحــدة 
المتغاضيــة عــن الــدور اإليرانــي فــي المنطقــة إلــى نفــوذ إيرانــي أوســع تجــاه الــدول المســتهَدفة 

ا. وابتاعها رســميًّ
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الشــــأن الـدولــــي 

    اتخــذت إيــران قــراًرا بســرعة إعــان رفضهــا االنقــاب العســكري التركــي، علــى الرغــم مــن تعارض 
ــا، وســوريا علــى وجــه الخصــوص.  ــة فــي المنطقــة عموًم ــح التركي ــة مــع المصال ــح اإليراني المصال
مــن الواضــح أن الموقــف اإليرانــي ُبِنــَي علــى إدراك ثقــل أردوغــان فــي المجتمــع التركــي واألهــم 
 لتجــارب ســابقة 

ً
إدراك المجتمــع التركــي للتبعــات المحتملــة ألي انقــاب عســكري فــي البــاد نظــرا

شــهدتها تركيــا، وبالتالــي فــإن نجــاح االنقــاب العســكري لــن يكــون مــن مصلحتهــا، وأنــه حتــى لــو 
نجــح االنقــاب فســوف يخــوض تجربــة مــن العــداء مــع إيــران بنــاء علــى تجربــة االنقــاب العســكري 
ع الفائــز في هذا الصراع، 

ُّ
التركــي الســابق فــي الثمانينيــات. لذلــك نجحــت الخارجيــة اإليرانية في توق

األمــر الــذي ســينعكس بــا شــك علــى المســتقبل القريــب للعاقــات اإليرانيــة التركيــة.

ــي الــروس عــن طهــران فــي مــا يتعلــق بالملــف الســوري، وتركهــم 
ِّ
    وجــود تخــوف إيرانــي مــن تخل

قهــا الــروس فــي أوربــا الشــرقية.
ِّ

منفرديــن فــي األزمــة مقابــل مكاســب يمكــن أن يحق

     تــرى إيــران أن تصريحــات أميــن جامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط تضــّر الملفــات العربيــة العالقة 
ــا تفيدهــا، لكونــه أصبــح جــزًءا مــن المشــكلة ال جــزًءا مــن الحــّل، فأميــن عــام الجامعــة  مــع إيــران أكثــر ممَّ
ــا لدولــة مــن الــدول، بــل لجميــع الــدول األعضــاء فيهــا، فالجامعــة العربيــة كان مــن 

ً
العربيــة ليــس أمين

األحــرى أن تضــع المبــادرات السياســية لتهدئــة األوضــاع بيــن إيــران ودول الخليــج.
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ــة فــي األمــم  ــة القانوني ــى رئاســة إســرائيل اللجن ــي فــي األمــم المتحــدة عل ــدوب اإليران ــراض المن     اعت
ــن تأييــًدا للقضيــة الفلســطينية كمــا تزعــم إيــران، بــل يأتــي ألهــداف ومصالــح سياســية إيرانيــة 

ُ
المتحــدة لــم يك

مــن المحتَمــل أن تتعــارض مــع نظيرتهــا اإلســرائيلية فــي أروقــة األمــم المتحــدة تجــاه بعــض الملفــات بيــن 
الدولتيــن، وعلــى رأســها االتفــاق النــووي.

عة على االتفاق النووي، وفي القلب منها الواليات 
ِّ

    االتفاقات السرية الُمبَرمة بين إيران والدول الموق
المتحــدة األمريكيــة، تســمح إليــران باســتئناف نشــاطها فــي تخصيــب اليورانيــوم بقــدرة وســرعة أعلــى بعــد 
م فقد يكون ذلــك تهيئة إليران 

َ
ــف التــي ســتمر بهــا، وِمــن ث

ُّ
مــرور 10-15 عاًمــا، قــد تعــوض لهــا ســنوات التوق

للعــب دور أكبــر فــي منطقــة الشــرق األوســط، وجعلهــا قــوة إقليميــة كبــرى بعــد عــدد مــن الســنوات تثبــت 
فيهــا إيــران والءهــا للغــرب، والعمــل علــى تنفيــذ سياســاته بالمنطقــة، مــع اســتمرار بعــض االختافــات فــي 

وجهــات النظــر حــول بعــض القضايا.

ــى تدريجيــة ثابتــة فــي طريــق إقامــة شــراكة شــاملة مــع روســيا عبــر تدعيــم التعاون 
ً
ط

ُ
     روحانــي يتقــدم بخ

ه في السياســة اإليرانية. العســكري واالقتصــادي بينهمــا، مــع موافقــة خامنئــي على هــذا التوجُّ

    روســيا ســتلعب دوًرا فــي إلحــاق إيــران بعضويــة عــدد مــن المنظمــات الدوليــة، وإن كانــت فشــلت خــال 
ل الــدور اإليرانــي فــي منظمــة دول  شــهر يوليــو فــي إلحاقهــا بمنظمــة »شــنغهاي للتعــاون« فإنهــا ســتفعِّ

بحــر قزويــن خــال الشــهر القــادم.
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ــا بعــد رفــع الحظــر الدولــي عــن إيــران، ويســعى البلــدان لرفــع      ازدادت العاقــات اإليرانيــة الهنديــة تقارًب
مســتوى العاقــات بينهمــا إلــى مســتويات أعلــى مــن الشــراكة التجاريــة والعســكرية واللوجيســتية، وعلــى 
ــط هنديــة طموحــة المتاك قواعــد بحرية 

َ
ط

ُ
رأســها التعــاون فــي بنــاء مينــاء تشــابهار الــذي ُيَعــّد جــزًءا مــن خ

فــي مضيــق هرمــز، باإلضافــة إلــى إنشــاء منطقــة تجاريــة حــرة بيــن الهنــد وإيــران وروســيا، وتســعى إيــران 
 لتكــون ورقــة ضغــط فــي مقابــل التحالــف الباكســتاني الســعودي.

ً
لتطويــر عاقاتهــا بالهنــد مســتقَبا

ــة فــي المجــال األمنــي، وتحــاول باكســتان  بــِدي باكســتان اســتعداًدا دائًمــا للتعــاون مــع إيــران، بخاصَّ
ُ
كذلــك ت

طيــة الوفيــرة لــدى 
ْ

ف
ِّ
يهــا بإيــران والســعودية، واالســتفادة مــن المــوارد الن

َ
خلــق تــوازن صعــب بيــن عاقت

ــة خطــوط الغــاز المشــتركة بينهمــا، مــع عــدم خســارة حليفهــا االســتراتيجي المتمثــل فــي  جارتهــا إيــران، بخاصَّ
الســعودية.



- Confidential agreements were concluded between Iran and the signatory 
countries on the nuclear deal that allows Iran to resume its uranium enrichment 
as quickly and efficiently as possible to compensate for the years of  the program’s 
suspension. Based on that, the report found that there is a US policy designed to 
maintain the Iranian role in the Middle East and  to make it the regional hegemon 
after several years, with Iran supposedly reciprocating for these good intentions 
through loyalty to the West as well as via implementing their policies in the region. 

The report concluded that Rouhani is progressing gradually toward a comprehensive 
partnership with Russia, militarily and economically, with Khamenei›s approval.

- Russia will try to attain membership for Iran in a variety of  international 
organizations. Although Moscow failed to include Iran in the Shanghai Cooperation 
Organization in July, Russia will strengthen Iran›s role in the Organization of 
Caspian Sea States during the next months. 

- There is an Iranian policy of  dual containment toward both India and Pakistan, 
through the distribution of  economic advantages to both countries. This is evident 
through the contracts signed by Iran and India this month to exploit Chabahar 
Iranian port on the Arab Sea and to establish a free trade zone at the port. 

INTERNATIONAL AFFAIRS
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countries to the extent of  officially absorbing them, resulting in grave concern for 
the security and future of  the region, especially after Iraqi Prime Minister Haider 
Al-Abadi issued a decree incorporating the Iranian-backed ‘Popular Mobilization 
Forces’ militia within the Iraqi army  which means Iraq is officially subsumed, 
with its forces modelled on Iran’s ‘Islamic Revolutionary Guards, with Iraq now 
increasingly part of  the Iranian regime’s alleged regional “empire”.

- Iranians have expressed concern over the possibility of  Russia dissociating 
itself  from Tehran concerning the Syrian issue, with this concern reflected in 
Iranian moves to hold Russian-Iranian meetings in Azerbaijan.

- Aboul Gheit›s statements had a negative impact on Arab nations’ unresolved 
issues with Iran, with Gheit becoming part of  the problem instead of  the solution 
since, as the Secretary-General of  the Arab League, he does not represent 
one country, but all Member States. The League should have launched political 
initiatives to calm the situation between Iran and the Gulf  States. 
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- The participation of  Saudi Arabia’s Prince Turki al-Faisal in the Iranian opposition 
conference in Paris was strongly criticized by Iran, with reservations expressed 
by some observers of  Iranian affairs. This participation apparently enraged the 
Iranians and demonstrated that Saudi Arabia also has geopolitical cards that could 
be played in regional conflicts with Iran, which has raised concerns in Tehran 
about Saudi audacity and the Saudi rulers’ readiness to take any possible action 
to oppose the Iranian role in the region. 

- Iran played a strong role in hindering the Yemeni negotiations in Kuwait in 
contrast to the Saudis’ active role in supporting the talks to ensure their success, 
with Iran’s hindrance obvious through the extension of  the negotiations for another 
week after the end of  the time limit. This indicates that the only choice left to end 
this war is ground battles costing money and lives in cities where the Houthis 
and Saleh believe in their ability to win. Iran and its allies in Yemen are aware of 
the moral burdens because of  their war with the coalition forces, especially in 
regard to the number of  casualties which has been condemned by international 
organizations, who briefly blacklisted the Arab coalition as an offender against 
children’s rights, but later withdrew this allegation. In fact, the impact of  the moral 
burden has remained, which once again hinders the intervention of  coalition forces.

- Iran has achieved gains from signing the nuclear deal and improved its relations 
with the United States. This is evident in Iran’s new role as a major player in 
the region and in the expansion of  its sphere of  influence toward the targeted 

IN ARAB AFFAIRS
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- Iran’s economic woes continued in July, including a funding and liquidity crisis, 
which led to the closure of  many factories. Although Iran has received 30 billion 
USD from previously frozen funds in the United States, most of  these funds will be 
used either in settlement of  Iranian debts to India or for new military expenditure 
rather than being invested in local projects and development, or even in repaying 
local banks for state debts.

- Iran’s economic woes continued in July, including a funding and liquidity crisis, 
which led to the closure of  many factories, with increasing government debt to 
local banks, although Iran  received about $ 30 billion of  its  frozen funds  from 
the United States and  partial  settlement of   the debt owed to Iran to India. These 
monies are not being invested in local projects and development, or even in 
repaying local banks for state debts, however, but are instead used to fund the 
regime’s overseas military adventures. And will be sufficed in long-term purchase 
agreements achieving significant gains behind it due to Iran to sell oil below prices 
at markets.

- The deterioration of  economic and security situation was reflected in the social 
situation in Iran that led to the increasing of  unemployment,  high levels of  drug 
addiction, and high divorce rates, as well as rising  suicide rates documented by 
the report.  In addition to the practices of  collective violence by the regime against 
minorities, especially Sunni Arabs, Kurds, and Baluchis.
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}- Iran has witnessed declining levels of  public trust in the regime due to 
financial scandals involving senior regime figures and a political dispute 
between the presidential office and Khamenei. This rivalry has led to 
Rouhani’s popularity falling sharply among the Iranian people, which has 
been demonstrated by public protests during his recent visits to some 
Iranian cities, in addition to divisions within his parliamentary bloc, with 
some members even calling to renounce him in the upcoming presidential 
elections.

- Iran’s armed forces, particularly the navy and Air Defence Force, have 
continued to upgrade their military capabilities, reflecting an increased 
expectation of  both offensive and defensive confrontations. The most 
prominent upgrade in July was the Air Defence Force’s adoption of  Russia’s 
S300- air-defense missiles systems, and the completion of  the manufacture 
of  new warships for the Iranian navy.  

- There was an increase in attacks by domestic armed opposition groups 
on oil and industrial facilities in Iran in July.  The ‘Hawks of  Ahwaz’ group 
launched the most prominent attacks at the Bu Ali Sina Petrochemical 
complex in Mahshahr port, while nine other fires were deliberately started 
in Ahwaz, Kurdistan, and even extending to the depth of  Persian areas like 
Isfahan.

-  Public strikes took place in several Kurdish cities in Iran; also demonstrations 
in Al-Ahwaz as the demonstrators and strikers not showing any fear of  Iran’s 
oppressive and brutal security clampdown. 

IN DOMESTIC AFFAIRS
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THIS REPORT REACHED A NUMBER OF CONCLUSIONS AND 
INDICATORS, WHICH CAN BE SUMMARIZED AS FOLLOWS: }
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  SUMMARY AND CONCLUSIONS



 This is the first monthly report issued By  Arabian Gulf Center For Iranian Studies covering 
the month of July 2016.  The report focuses on the most prominent events and developments 
concerning Iran during that period in three areas - local, regional and international affairs.  

The report sheds light on a range of issues, from the institution of the Iranian presidency 
to military and security affairs, as well as speeches by leaders of the country’s religious 
establishment, and domestic social and economic matters.  

Amongst the Arab issues covered in this report are Iran›s relations with the Kingdom of 
Saudi Arabia, Bahrain, Iraq, and Syria, the position of Iran on the Arab League, and the 
regime’s international relations. The report also reviews Iran’s ever-shifting relations with 
Turkey, Israel, the United States, the Russian Federation, India and Pakistan. 

The monthly report on Iran highlights the need to provide essential knowledge to deal with 
the fast-changing, rapid-paced developments in the Iranian arena, domestically as well as 
regionally and internationally, with security-related tensions escalating while Iranian media 
reflect a pessimistic outlook on social and economic issues. 

Iran is currently seeking to escalate its regional expansionism through its support for affiliated 
militias and political groups, as well as looking for ways to end its international isolation by 
building new alliances. 

Adopting a methodological approach, the report begins with the events of July 2016, concisely 
analyzing them and monitoring their repercussions to offer an overall view of the indicators 
of Iranian movement on the domestic, regional and international stage, concluding with a 
summary of the most prominent findings for this period from the experts and researchers 
at the Arabian Gulf Centre for Iranian Studies.   

In conclusion, we would like to emphasize that, given the short time-frame which the report 
covers, it cannot provide an accurate reading of Iran’s possible future path.  For a deeper 
analysis of potential future developments and possible scenarios, the Arabian Gulf Centre 
for Iranian Studies plans to issue a semi-annual report offering a broader perspective.
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also affected the nature of  Turkish-Israeli and Turkish-Russian understandings on 
regional issues, specifically the Syrian file and Turkey’s stance towards the regime 
of  Bashar Assad.

4. In regards to Iranian - Indian – Pakistani relations, the Iranian-Indian rapprochement 
is noticeable after lifting the international sanctions on Iran, with both nations 
seeking to increase cooperation on the commercial, military and logistics levels. 
More importantly, the two are working together on the construction of  Chabahar 
port, considered part of  India’s ambitious plans to acquire naval bases in the Strait 
of  Hormuz. At the same time, an agreement has been signed to establish a free trade 
zone between India, Iran, and Russia. In fact, Iran is seeking to develop relations 
with India to use this as leverage against the Pakistani- Saudi alliance. Pakistan is 
always willing to cooperate with Iran, especially on the security level, and to create 
an impossible balance of  relations with both Iran and Saudi Arabia through utilizing 
the abundant oil resources in Iran, especially the joint gas pipelines, and maintaining 
strong strategic relations with Saudi Arabia.
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THIRD: INTERNATIONAL AFFAIR
INTERNATIONALLY, FOUR MAIN ISSUES HAVE COME TO THE FORE CONCERNING 
IRANIAN RELATIONS WITH GLOBAL POWERS.

1. In US-Iranian relations, the most prominent issue during July was the leaking 
of  confidential documents about the nuclear deal between the United States and 
Iran which allow the latter to reassume its nuclear program by obtaining more 
sophisticated centrifuges than its former ones.

2. In Russian-Iranian relations,  Iran has obtained a comprehensive partnership 
agreement through a series of  deals revealed in July via a Russian loan to Iran for 
completing the Bushehr nuclear power plant and establishing a thermal electricity-
generating power plant, as well as constructing railway lines, increasing trade 
exchange, and signing major arms deals between the two countries. Moreover, 
Russia is trying its best to bring Iran into the Shanghai Cooperation Organization, 
and to resolve the problem of  Caspian Sea water division that has been on hold 
between the two countries. Despite Iranian fears of  abandonment by Moscow in 
exchange for a deal with the West, Iran moved actively during July to strengthen 
its alliance with Russia.

3. On Turkish-Iranian relations, particularly concerning Iran's position regarding the 
failed coup in Turkey, Iran has accusing a number of  countries, including the United 
States and Saudi Arabia, of  involvement in the thwarted coup attempt.  This has 
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to Sahar port in Oman across the UAE territories, stating that this is an effort by Iran to 
exert pressure on the Emirates, particularly after the UAE’s downgrading of  diplomatic 
relations with Tehran due to Iranian interference in the Arabian Gulf  affairs.

In Iraq and Syria,  senior Iranian officials paid frequent visits to both nations, holding 
meetings with  regime officials in Baghdad and Damascus. Tehran has openly declared its 
unequivocal support of  the Iraqi and Syrian regimes, recently announcing the formation 
of  an Iraqi Revolutionary Guards Corps modelled on the Iranian original.  
Iran maintained its relentless hostility towards the Arab countries. Immediately after the 
Secretary-General of  the Arab League, Ahmed Aboul Gheit, concluded a recent speech 
by saying, "Iran is targeting Islamic unity and has created fertile soil for Sunni-Shiite 
conflict," an Iranian regime official launched a scathing attack on him, calling his statements 
"pressured and unconstructive."

On Israeli - Iranian relations; the Iranian ambassador to the United Nations objected to 
Israel's presidency of  the UN’s Legal Committee,  stating that he considers the appointment 
to be a blow to the committee's prestige and credibility and asserting that the Zionist 
entity is a symbol of  the violation of  international resolutions concerning the rights of  the 
Palestinian people. 
Iran’s objection is widely viewed as being motivated by political objectives and interests 
conflicting with those of  Israel in the United Nations such as the nuclear deal and concerns 
over a larger Israeli regional role  at the expense of  the Iranian role.  With Iranian-Israeli 
tensions rising over the two major regional powers’ spheres of  influence and pressure 
points in the region and the African continent, both Israel and Iran are seeking to obtain 
membership of  international organizations, which would enhance their status regionally 
and internationally.
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1. The sharp criticism of  Tehran issued by Saudi Arabia’s Prince Turki al-Faisal, 
the kingdom’s former chief  of  intelligence, during his participation in the Iranian 
opposition’s conference in Paris, is believed to officially reflect the Saudi leadership’s 
position. The prince’s participation in the opposition conference triggered debate 
among observers, with some opposing it, suggesting that it indicates an official 
Saudi policy of  attempting to overthrow the Iranian regime, while others supported 
it, asserting that it has confounded the Iranians and shown that Saudi Arabia has 
cards that could be utilized in regional conflicts with Iran.

2. Tehran accused Riyadh of  hindering the negotiations in Kuwait over the war in Yemen 
and being responsible for the failure to reach any agreements there. Iran asserted that 
Saudi support of  operations which Tehran claims are targeting residential areas in 
Yemen will lead to "zero results",  asking rhetorically how the Saudi government can 
negotiate while carrying out military operations.  Meanwhile, Saudi Arabia declared 
that the direct Iranian support of  the Houthis and ousted president Ali Saleh, reveals 
that Iran’s effort to take control of  Yemeni cities, is the main reason behind this war.

In Bahrain, Tehran responded to the Manama resolution to withdraw Bahraini nationality 
from the Shiite cleric, Issa Qassem.  General Qassem Sulaimani,  the leader of  Iran’s 
sectarian militias in Iraq, Syria, and Yemen has openly threatened the Bahraini 
regime saying: "Issa Qassem is a red line and crossing him means sparking a fire in 
Bahrain and in the whole region”, adding, “Offending Issa Qassem would lead to the 
overthrow of  the Bahraini regime."

Meanwhile Iranian- Emirati relations are deteriorating, with the UAE rejecting the 
construction of  a -400kilometer gas pipeline from the Iranian province of  Hormozkhan 
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e. International companies’ abstinence from doing business through the Iranian banks 
due to US sanctions.
Although the Iranian economy possesses all the necessary components for success, it 
definitely faces many domestic and international problems.
- Domestically, Iran is suffering from high rates of  unemployment, recession, inflation, 
widespread corruption, and political disputes. 
- Internationally, the Iranian economy has suffered due to the regime’s hostility toward the 
international community, and most importantly, the international community’s wariness 
over financial dealing with Iran, with the regime’s regional interventions meaning that Iran 
is wasting billions of  dollars at the expense of  domestic development.
As a result of  all these problems, recession relief  has become very difficult. These constraints 
mean that years of  intensive reform are required to improve the economy; such reforms, 
however, are among the lowest priorities for the regime, which apparently prefers political 
and regional disputes over strengthening its severely weakened economy.

Socially, Iran suffers from low development rates, high levels of  drug addiction, and high 
divorce rates, as well as increasing unemployment, and rising rates of  suicide and violence.  
In addition to these problems, Iran’s Shiite Persian cities are witnessing declining birth 
rates in comparison to high birth rates in predominantly Sunni regions like the Kurdish, 
Arab and Baluchi areas, leading to predictions of  demographic changes in favour of  ethnic 
minorities.  

SECOND: ARABIAN AFFAIRS
ON IRAN AND SAUDI ARABIA, JULY WITNESSED A FURTHER ESCALATION IN THE 
TENSIONS BETWEEN THE TWO REGIONAL GIANTS, PRIMARILY DUE TO THE FOLLOWING 
REASONS:
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Amongst other security issues raising concern have been reports of  border 
infiltrations in Sistan and Baluchistan, and the discovery of  tunnels used for arms 
smuggling along the borders with Pakistan. In Kurdistan, there was an attempt 
to assassinate the MP for Kermanshah, while Kurdish cities witnessed a general 
strike on the anniversary of  the assassination of  the Kurdistan Democratic Party 
leader, Abdul Rahman Ghassemlou. In addition to these incidents, poor medical 
care in a governmental Ahwazi hospital caused the death of  six patients on the 
same day.

4.Concerning theological issues, concerns have been raised over recent Friday 
sermons in the country, as well as other sermons by Khamenei and Rafsanjani.  
While Khamenei made a point of  avoiding any attacks on Saudi Arabia in his 
recent sermon, many of  the clerics made this the central point of  their own 
Friday sermons.  

The Iranian economy, meanwhile, is also experiencing several major problems:  
a. Iran’s ageing, decrepit industrial infrastructure requires modernization.
b. Rising debts and fiscal deficit among Iranian companies are putting further 
pressure on the business community. 
c. Around 70 percent of  the country’s manufacturers are suffering under the 
current recession, only operating at 20 percent of  their production capacity. 
d. Debts of  state companies to Iran’s banks reached more than 5 billion USD in 
February 2015, leading to a crisis in the Iranian banking sector, which is no longer 
able to grant facilities for investments and projects and has lost domestic and 
overseas confidence due to its random decisions and the absence of  a stable 
banking policy. 
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}FIRST: IRANIAN DOMESTIC AFFAIRS
IN THIS SECTION, WE WILL FOCUS ON SIX ISSUES ACCORDING TO THE MOST 
PROMINENT EVENTS CURRENTLY OCCURRING IN IRAN. 

1.The Institution of  the Presidency recently witnessed a sharp decline in Hassan Rouhani’s 
popularity after a campaign of  defamation by conservatives which focused on his 
economic policies and financial scandals related to senior officials in his government, 
especially his brother. Rouhani was widely criticized and reviled during a recent tour of 
the Iranian provinces, with former president Mahmoud Ahmadinejad's re-emergence on 
the political scene as a potential rival in the upcoming elections diminishing the chances 
of  Rouhani’s victory.

2.In the area of  military affairs, a dispute between Rouhani and Parliament about the 
budget of  Iranian armed forces has been escalating, with the president aiming to reduce 
the allocations to the Revolutionary Guards and to increase the Iranian budget, a plan 
rejected by members of  the parliamentary Planning and Budgetary Committee.  Other 
military issues causing domestic concern are the increasing activities of  the Iranian 
navy and its accelerating armaments plan, along with Russia’s supplying the Iranian air 
defense forces with the S300- missile defense systems, and the decision over its location.   
Meanwhile the Islamic Revolutionary Guards Corps has been attaining supremacy over 
the army through accusations of  weakness and disloyalty.

3.Regarding security issues, the most prominent events during July were consecutive 
fires in Iranian oil facilities, with separatist Ahwazi organizations claiming responsibility, 
although fires also occurred in Kurdish and Baluchi areas of  Iran, as well as in Isfahan 
and Tehran. 
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EXECUTIVE 
SUMMARY
THIS REPORT PROVIDES ANALYSIS OF THREE MAJOR IRANIAN-RELATED ISSUES 
DURING THE MONTH OF JULY: THE FIRST PART OF THE REPORT CONCERNS 
DOMESTIC AFFAIRS, THE SECOND REGIONAL AFFAIRS, AND THE THIRD TOUCHES 
ON INTERNATIONAL AFFAIRS FROM AN IRANIAN PERSPECTIVE.
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