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( باحث رو�سي متخ�س�ص يف ال�سوؤون االإيرانية يف مركز »ريالي�ست« للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية مبو�سكو. (

خالفة خامنئي وأثرها 
في النخبة الحاكمة 

في إيران 

كيريل دجافالخ 

ال�سيا�سية  للأنظمة  الرئي�س  العدو  هو  الوقت،  مرور 
ال�سيا�سية  الأنظمة  تغرق  الزمن،  دوامة  ففي  الثورية. 
2019، �ستحتفل اإيران مبرور )40(  والأيديولوجيات والقيادات. يف 
عامًا على قيام الثورة الإيرانية ومبرور )30( عامًا على جلو�س علي 
اإيران  جلمهورية  الأعلى  الزعيم  اإن  ال�سلطة.  قمة  على  خامنئي 
ال�سلمي  بالنتقال  مهتم  وهو  عامًا،   )78( العمر  من  يبلغ  الإ�سلمية 
اإل  اإيران.  يف  الإ�سلمي  النظام  على  واحلفاظ  رحيله  بعد  لل�سلطة 
اأن هناك جمموعة مت�سابكة من التناق�سات داخل النخبة احلاكمة 
الإ�سلمية،  للثورة  البارزين  الأع�ساء  �سن  كرب  بني  ما  الإيرانية، 
ال�سعبي  ال�سخط  وتزايد  طهران  على  امل�ستمر  اخلارجي  وال�سغط 
نراه يف تزايد وترية الحتجاجات  الإيرانية، والذى  القيادات  على 
يف ال�سوارع، مما يثري العديد من الت�ساوؤلت حول م�ستقبل اجلمهورية 

الإ�سلمية بعد علي خامنئي.
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ما بعد خامنئي: ما الذي تنتظره إيران؟

العديد من االأنظمة ال�سيا�سية لدول ال�سرق االأو�سط، والتي �سقطت خالل فرتة 
»الربيع العربي« كانت وما زالت تعتمد على ال�سخ�ص الواحد اأو قائد ال�سلطة، من هنا 
اأو عزل هذا القائد.  ياأتي التهديد الرئي�ص ال�ستمرارية هذا النظام يف و�سعية وفاة 
حيث تعترب اأزمة اخلالفة من االأمور التي تهدد هذه االأنظمة، خ�سو�سًا واأن املنطقة، 
تواجه خطط اإعادة ر�سم خرائطها منذ انتهاء احلرب الباردة، حيث �سرنى ازديادًا 

يف وترية هذه اخلطط يف ال�سنوات القليلة القادمة. 

اإن اإيران االآن ال تعاين فقط من حالة احلرب االقت�سادية واالإعالمية، لكنها 
تعاين اأي�سًا ب�سبب تورطها ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر يف نزاعات م�سلحة خارجية 
عام 1989،  اإيران  العام يف  الو�سع  ت�سبه  احلالة  وهذه  واليمن.  والعراق  �سوريا،  يف 
والعراق،  اإيران  بني  انتهاء احلرب  وبعيد  الثورة  بداية  �سنوات على  بعد مرور ع�سر 
تويف املر�سد االأعلى للجمهورية االإ�سالمية االإيرانية ال�سيد روح اهلل اخلميني 1989. 
وبذلك كان اأمام اجلمهورية �سواء نخبة اأو �سعبًا االإجابة عن ثالثة اأ�سئلة حمورية: من 
�سي�سبح القائد اجلديد؟ كيف يتم بناء اآلية من ال�سوابط والتوازنات؟ كيف تتحول 
حياة املجتمع االإيراين من جمتمع ع�سكري- ثوري اإلى جمتمع مدين؟ يف كل عام منذ 

ذلك احلني تقرتب حلظة االإجابة عن هذه االأ�سئلة، بالن�سبة للنخبة االإيرانية.

رئي�ستني.  جمموعتني  اإلى  االإيرانية  النخبة  تق�سيم  ميكن  احلايل،  الوقت  يف 
غري  الزعيم  هو  رف�سنجاين  كان   ،2017 عام  حتى  املعتدلون.  املحافظون  االأولى: 
الر�سمي لهذه املجموعة. وميثل هذا الق�سم من النخبة: حممد خامتي، كمال خرازي، 
علي اأكرب ناطق نوري، حممود علوي، اإ�سحق جاهاجنريي، ح�سن روحاين، باالإ�سافة 

اإلى ممثلني عن وزارة اال�ستخبارات واجلي�ص.

املجموعة الثانية: املحافظون. ومن بني هوؤالء قيادات احلر�ص الثوري االإيراين: 
علي اأكرب واليتي، اأحمد جنتي ، حممود ها�سمي �ساهرودي ، عائلة الريجاين. الزعيم 
القرارات يف  براأيه يف عملية اتخاذ  يوؤخذ  الذي  اأكرب واليتي،  الر�سمي هو علي  غري 
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ال�سيا�سة اخلارجية والداخلية. فاإذا نظرنا للزيارة االأخرية لواليتي اإلى مو�سكو، والتي 
االأعلى،  املر�سد  ر�سالة  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ص  اإلى  �سخ�سيًا  خاللها  نقل 
اأخرى امل�ستوى العايل من الثقة بينه وبني خامنئي. من املعلوم  اأنها توؤكد مرة  جند 
اأن بني هاتني املجموعتني ال توجد تناق�سات مفاهيمية، لكن خالفاتهم حتمل فقط 

طبيعة تكتيكية.

دي�سمرب  يف  اإيران  اأنحاء  جميع  اجتاحت  التي  االحتجاجات  موجة  ا�ستمرت 
)كانون االأول( 2017 – يناير )كانون الثاين( 2018، اإلى ف�سلي الربيع وال�سيف. 
مناطق خمتلفة من  االحتجاجات يف  انت�سرت  )اأيار(  مايو  اإلى  )اآذار(  مار�ص  ومن 
�سائقي  احتجاج  النطاق،  الوا�سعة  االحتجاجات  اأحد  وكان  االإ�سالمية.  اجلمهورية 
ال�ساحنات يف جميع مقاطعات جمهورية اإيران االإ�سالمية. يف حني اأعرب املزارعون 
االإيرانيون عن ا�ستيائهم من الو�سع االقت�سادي احلايل. وكل هذه االحتجاجات يتم 
تناولها لي�ص فقط من قبل قوى املعار�سة على �سبكات التوا�سل االجتماعي، اإمنا اأي�سًا 
النخبة  داخل  املحافظة  املجموعة  على  املح�سوبة  االإيرانية  االإعالم  و�سائل  قبل  من 

االإيرانية.

ترتبط  واقت�سادية  اجتماعية  اأ�سباب  هناك  احلالية،  لالحتجاجات  بالن�سبة 
املواد  واأ�سعار  املحروقات،  واأ�سعار  الت�سخم،  ومعدالت  البطالة،  معدالت  بارتفاع 
انهيار  يوؤدي  وقد  االأعمال.  ورجال  املواطنني  على  ال�سريبي  العبء  وزيادة  الغذائية 
االتفاق النووي بعد ان�سحاب الواليات املتحدة منه اإلى اإ�سعاف موقف روحاين وفريقه 
ب�سكل كبري، حيث كانت احلملة االنتخابية الرئا�سية اخلا�سة به تعتمد على مكا�سب 

االقت�ساد االإيراين من االتفاق النووي.

متهيدًا  اإيران،  �سد  ع�سكرية  لعملية  التح�سري  جانب  اإلى  االآن،  االأمريكيون 
االإيرانية  النخبة  تق�سيم  على  تركيزهم  يتم  طهران،  يف  النظام  ا�ستقرار  لزعزعة 
العقوبات  نظام  لتعزيز  باالإ�سافة  االحتجاج،  ن�ساطات  حدة  زيادة  على  والعمل 
االقت�سادية االأمريكية. ومن خالل ت�سريحات االبن االأكرب ل�ساه اإيران الراحل ر�سا 
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بهلوي، الذي يعي�ص يف الواليات املتحدة، اأعرب عن روؤيته لنظام جديد يف طهران. 
وال�سكل املثايل للحكومة بالن�سبة له هو جمهورية برملانية)1(. ويف هذا ال�سياق النخبة 
االأمريكية  اجلاليات  منظمة  ممثلي  مع  اجتماع  ففي  خططها.  تخفي  ال  االأمريكية 
»ترمب  اأن  املعلوماتي رودي جيولياين  لالأمن  دونالد ترمب  االإيرانية، ذكر م�ست�سار 
موؤيد لتغيري النظام يف طهران وهذا هو ال�سبيل الوحيد لل�سالم يف ال�سرق االأو�سط«)2(. 
اإال اأن وزير اخلارجية الربيطاين بوري�ص جون�سون حذر بقوله: »يجب اأن اأعرتف: ال 
اأعتقد اأن هدفنا يجب اأن يكون انقالبًا يف طهران. ميكن اأن نحقق تغيري النظام يف 
امل�ستقبل القريب، لكنني ل�ست متاأكدًا من اأن هذا �سيكون تغيريًا نحو االأف�سل. اأنا ال 
اآية اهلل خامنئي  اأ�ستبعد متامًا يف هذه احلالة اأن اجلرنال قا�سم �سليماين �سيخلف 
كقائد اأعلى«))(. ويهدف رهان الربيطانيني على قا�سم �سليماين اإلى تقوي�ص التوازن 

املعقد بالفعل داخل القوات اخلا�سة االإيرانية.

تطور وإصالح أم ثورة؟

اإيران يف حقبة ما بعد  يف الوقت احلا�سر، هناك �سيناريوهان كبريان ل�سكل 
اأمام  نكون  االإ�سالمي. هنا  النظام  االأول يفرت�ص احلفاظ على  ال�سيناريو  خامنئي. 
تغيري القيادة طبقًا الأحكام الد�ستور. يف هذه احلالة، هناك العديد من اخليارات: 
اإدارة  جمل�ص  اإن�ساء  خيار  اأو  العهد«  ويل  »املر�سد  خيار  الوريث«،  »املر�سد  خيار 
جماعي- جمل�ص اأعلى. ويف هذا ال�سيناريو ميكن اأن ي�ستمر تطوير النظام االإ�سالمي 
عن طريق االإ�سالحات التدريجية التي تطيل من عمر »�سلطات اآية اهلل« اإال اأنه اإذا 
مت اتباع �سيا�سة »ت�سديد اخلناق« من قبل ال�سلطات االإيرانية ف�سيوؤدي ذلك حتما اإلى 

ت�سريع انهيار النظام.

)1( امللك االإيراين املنفي يرى فر�سة للتخل�ص من اجلمهورية االإ�سالمية، ذا نا�سيونال، 2018/1/10، العنوان االإلكرتوين:
https://www.thenational.ae/world/mena/exiled-iranian-royal-sees-chance-to-end-the-islamic-
republic-1.694157

)2( رودي جولياين يدعو اإلى تغيري النظام االإيراين يف جتمع مرتبط مبجموعة متطرفة، جارديان، 0)/2018/6، العنوان االإلكرتوين:
 https://www.theguardian.com/us-news/2018/jun/30/rudy-giuliani-mek-iran-paris-rally

))( جون�سون: ال ينبغي علينا ال�سعي لتغيري النظام يف اإيران، وكالة اأنباء رويرتز، 2018/5/15، العنوان االإلكرتوين:
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-britain/uks-johnson-we-should-not-pursue-regime-change-
in-iran-idUSKCN1IG1L6



 كيريل دجافالخ

185 المسبــار

تفكيك  عواقبها  �ستكون  جذرية،  حتوالت  حدوث  يفرت�ص  الثاين،  ال�سيناريو 
هذه  مثل  حتدث  اأن  ميكن  ال�سيا�سي.  والنظام  االأيديولوجي  االإ�سالمي،  النظام 
الع�سكري.  االنقالب  حالة  يف  اأو  اإيران  �سد  الع�سكري  العدوان  حالة  يف  التغيريات 
بالتايل من املمكن اأن يتحول النظام ال�سيا�سي االإيراين اإلى االأ�سكال التالية: جمهورية 
رئا�سية اأو برملانية. اإال اأن من املرجح اأن يتحول النظام اإلى الديكتاتورية الع�سكرية، 

خ�سو�سا يف الفرتة االنتقالية ومن بني اخليارات االأقل احتماال: ا�ستعادة امللكية.

�سوء  يف  �سيكون  والذي  اإيران،  يف  االأحداث  لتطور  االأول  ال�سيناريو  حالة  يف 
احلاكمة  هي  االإيراين  الد�ستور  من   )111( املادة  جند  االإيراين،  الد�ستور  اأحكام 
»يف حالة وفاة القائد اأو ا�ستقالته اأو عزله، يتولى اخلرباء باأ�سرع وقت تعيني القائد 
اجلديد واإعالن ذلك. وحتى يتم اإعالن القائد، يتولى جمل�ص �سورى موؤلف من رئي�ص 
اجلمهورية، ورئي�ص ال�سلطة الق�سائية، واأحد فقهاء جمل�ص �سيانة الد�ستور، منتخب 
موؤقت.  ب�سكل  القيادة  م�سوؤوليات  جميع  النظام،  م�سلحة  ت�سخي�ص  جممع  قبل  من 
واإذا مل يتمكن اأحد املذكورين من القيام بواجباته يف هذه الفرتة )الأي �سبب كان( 
يعني �سخ�ص اآخر يف مكانه، بقرار يتخذه جممع ت�سخي�ص م�سلحة النظام باأكرثية 
الفقهاء فيه«. ويف ظل هذه الظروف، �سيكون ح�سن روحاين، و�سادق الريجاين، وعلى 
ت�سمية  يف  مبا�سر  ب�سكل  ي�ساركون  �سوف  الذين  هم  جنتي،  اأحمد  اهلل  اآية  االأرجح، 

املر�سد االأعلى اجلديد للثورة االإيرانية.

خيار »املر�سد الوريث« �سيتبلور يف نقل ال�سلطة اإلى اأحد ممثلي النخبة االإيرانية، 
فلن تراعى م�سائل الروابط االأ�سرية خلامنئي يف عملية االختيار. اإمنا هذه العملية 
تاأتي ا�ستمرارًا لتقاليد اختيار القائد االأعلى عام 1989. ومن بني املر�سحني ملن�سب 
�سادق  الق�سائية  ال�سلطة  رئي�ص  روحاين،  ح�سن  احلايل  الرئي�ص  االأعلى:  املر�سد 
حلل  العليا  الهيئة  ورئي�ص  اخلميني  ح�سن  االإ�سالمية  الثورة  زعيم  حفيد  الريجاين، 
اخلالف وتنظيم العالقات بني ال�سلطات الثالث، حممود ها�سمي �ساهرودي، ف�سال 
عن اإبراهيم رئي�سي رئي�ص منظمة »اآ�ستان قد�ص الر�سوي« وهو اأي�سًا ع�سو يف جمل�ص 
خرباء القيادة. وعند التنبوؤ بكينونة املر�سد االأعلى اجلديد، من املهم اأن ناأخذ بعني 
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االعتبار العامل العرقي. فخامنئي اأذربيجاين. اإال اأن خليفته -على االأرجح- �سيكون 
فار�سيًا.

يتمتع رئي�ص الهيئة العليا حلل اخلالف وتنظيم العالقات بني ال�سلطات الثالث 
فمحمود  الإيران.  اجلديد  االأعلى  الزعيم  ملن�سب  املحتملني  مناف�سيه  على  مبيزة 
ها�سمي لديه اأعلى لقب روحي للقادة الروحيني ال�سيعة »مرجع تقليد«. وذلك بالرغم 
اإلى  اإيران. باالإ�سافة  اأن غياب هذا اللقب مل مينع خامنئي يف وقتها من قيادة  من 
ذلك، �سيعزز تعيني �سهرودي مواقف وتاأثري ال�سيعة العراقيني من النجف على احلياة 
ال�سيا�سية يف اإيران. بالطبع هذه حجة ل�سالح روحاين. اأما بالن�سبة ل�سادق الريجاين، 
ل�ساهرودي،  بالن�سبة  احلال  هو  كما  بذلك،  ي�سمحوا  لن  االإيرانيون  الدين  فرجال 
ف�سيوؤدي انتخاب �سادق اإلى تقوية رجال الدين من النجف. اأما بالن�سبة للمقارنة بني 
لي�سبح  ال�سيا�سية لروحاين ترجح كفته  ح�سن روحاين و�سادق الريجاين، فاخلربة 

املر�سد االأعلى للثورة االإيرانية.

اإال ان املوقف ال�سيا�سي الدويل �سيكون له دور يف عملية اختيار املر�سد االأعلى، 
حيث تتابع كبار الدول الفاعلة العاملية واالإقليمية عن كثب التطورات يف اجلمهورية 
الداخلية  ال�سيا�سية  العمليات  التاأثري على  ا�ستطاعتهم،  قدر  ويحاولون،  االإ�سالمية. 
اإن املوقع اجلغرايف  اأ�سا�ص اقت�سادي يف املقام االأول.  اإلى  اإيران. ويرجع ال�سبب  يف 
الفريد الإيران عند تقاطع طريقني للنقل مع بداية القرن احلادي والع�سرين -م�سروع 
»طريق احلرير اجلديد« وممر النقل »ال�سمال واجلنوب«- يدفع اأي دولة الأن تراقب 
النخبة  ثقة  وترجع  ح�سبانها.  يف  االإيراين  احلاكم  النظام  وت�سع  االإيراين  الو�سع 
االإيرانية اأي�سًا باأهمية اإيران، اإلى وجود احتياطيات كبرية من النفط والغاز. لذلك، 
اإيران، مت�سقة مع الو�سع الدويل الراهن.  يجب اأن تكون اأي توقعات �سيا�سية داخل 
الربيطانية  النخبة  ممثلي  من  احلايل  الوقت  يف  دعم  اأكرب  روحاين  ح�سن  فيتلقى 
اإيران  اأما بالن�سبة للواليات املتحدة، فت�سكل حماوالت زعزعة ا�ستقرار  والفرن�سية. 
جزًءا من ا�سرتاتيجية ال�سغط على بكني. وال�سني بالطبع مهتمة بوجود �سخ�ص مثل 

روحاين على راأ�ص ال�سلطة يف اإيران.
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اخليار الثاين »املر�سد ويل العهد«. وهذا �سي�سبح ممكنًا اإذا مت نقل ال�سلطة 
من خامنئي اإلى ابنه جمتبى خامنئي. ففي 2019، �سيكون عمر جمتبى )50( عامًا. 
له  لي�ص  اأن جمتبى  اإال  للبالد.  االأعلى  القائد  اأ�سبح  ال�سن  لهذا  والده  وعندما و�سل 
ن�ساطات يف ال�ساأن العام، لكن له تاأثري على مكتب املر�سد االأعلى وتاأثري على بع�ص 
جرناالت احلر�ص الثوري. ومع ذلك، ال ميكن نقل ال�سلطة من االأب اإلى االبن اإال بوجود 
علي خامنئي على قيد احلياة. ووفقا لهذا ال�سيناريو، يجب اأن يرتك طوعا من�سبه 
ال�سيناريو،  الدين �سد هذا  �سيقف جزء كبري من رجال  لكن  وي�سع جمتبى مكانه. 
الثورة  اأفكار  يتعار�ص متاما مع  ما  امللكي، وهو  للنظام  ا�ستعادة  �سيعترب ذلك  حيث 

االإ�سالمية. وهذا ال�سيناريو بعيد احلدوث عمليا.

اخلرباء،  جمل�ص  اأ�سا�ص  على  اأعلى  جمل�ص  باإن�ساء  مرتبط  اآخر  خيار  هناك 
مت تقرير هذه الفكرة مبا�سرة بعد وفاة اخلميني، لكن مت التخلي عنها. فقبل وفاة 
اخلميني حتدث رف�سنجاين عن احلاجة لتقدمي هذا النموذج ال�سيا�سي، لكن ال�سلطة 
امل�ساكل  يثري  النموذج  هذا  اأن  كما  اال�ستبدادية،  للنظم  منا�سبة  غري  اجلماعية 

وال�سكوك اأثناء عملية اتخاذ وتنفيذ القرارات.

ومبوجب اأي من اخليارات املذكورة اأعاله، فاإن انتقال ال�سلطة مبوجب اأحكام 
الد�ستور، �سي�ستمر معها النظام االإ�سالمي للجمهورية االإيرانية. االأمر الذي �سنكون 
معه اأمام طريقني: طريق االإ�سالحات التدريجية التي �ستطيل من عمر �سلطة الويل 
النظام  بانهيار  تعجل  اأن  �ساأنها  التي من  »ت�سديد اخلناق«  �سيا�سة  اأو طريق  الفقيه 

االإ�سالمي االإيراين.

تفكك  نتائجه  من  تكون  جذريًا،  حتواًل  يت�سمن  والذي  الثاين،  ال�سيناريو  اأما 
النظام االإ�سالمي االإيراين اأيديولوجيًا و�سيا�سيًا. وهذه الفر�سية ميكن اأن تتحقق يف 
اإيران  بعدها  لتتحول  داخلية.  �سيا�سية  اأزمة  اأو  اإيران  على  الع�سكري  العدوان  حالة 
اأن تظهر الديكتاتورية  اأو جمهوري-برملاين ومن املرجح  اإلى نظام جمهوري �سريح 

الع�سكرية يف الفرتة االنتقالية، اأما بني اخليارات فاالأقل احتماال ا�ستعادة امللكية.
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االأمريكية  املخابرات  بني  خا�سة  عمل  جمموعة  اإن�ساء  مت  اأنه  املعلوم  من 
واالإ�سرائيلية، مهمتها الرئي�سة هي اإ�سعاف النظام االإيراين. عالوة على ذلك، فاإن 
عام  اإيران  يف  ع�سكري  انقالب  تنظيم  يف  ناجحة  جتربة  بالفعل  لديهم  االأمريكيني 
)195، على اإثره متت االإطاحة بحكومة حممد م�سدق بالتعاون مع جهاز اال�ستخبارات 
الربيطاين )MI6(. عندما قام بتاأميم �سركات قطاع النفط. من اجلدير بالذكر اأنه 
بعد �ستة اأ�سهر من فوز ترمب يف االنتخابات الرئا�سية، رفعت وزارة اخلارجية ال�سرية 

عن الوثائق االأر�سيفية املتعلقة بالعملية »اأياك�ص«.

واأي �سكل من اأ�سكال النظام ال�سيا�سي يف اإيران بعد التخل�ص من نظام والية 
هو  واحد  �سخ�ص  يد  ال�سلطة يف  فتج�سيد  الواحد.  بالزعيم  مرتبطًا  �سيكون  الفقيه 
جزء من تاريخ وثقافة ال�سعب االإيراين وخ�سائ�ص االأنظمة ال�سيا�سية يف ال�سرق ككل. 

اإال اأن على االأرجح يف امل�ستقبل �سوف ت�سبح اجلمهورية االإيرانية رئا�سية.

كتلة  قيمة  يرى  اأن  للمرء  العربي«، ميكن  »الربيع  اأحداث  املثال،  �سبيل  فعلى   
ال�سيا�سية. يف هذا ال�سدد،  القيادة  اأي احتجاجات وتغيري  ال�سلطة يف جناح حركة 
مبوجب اأي من ال�سيناريوهات، �سيتم اإ�سناد الدور الرئي�ص يف التحوالت القادمة اإلى 
الثوري االإيراين، على  الع�سكرية. ومن هنا �سيحاول احلر�ص  اال�ستخبارات والقوات 
»تقدمي«  ال�سيا�سية،  امل�ساركة  اأمام  الت�سريعية  وحواجزه  الر�سمي  حياده  من  الرغم 
مر�سح له ملن�سب القائد االأعلى. وعلى عك�ص الو�سع يف 1989، لدى احلر�ص الثوري 

االآن موارد اقت�سادية خا�سة وثقل �سيا�سي يعتد به.

رجال  �سيحتفظ  ال�سيا�سي،  النظام  انهيار  مع  حتى  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
الدين ال�سيعة، خ�سو�سًا يف ال�سنوات االأولى، بنفوذ كبري. فلي�ص من قبيل ال�سدفة اأنه 
يف ربيع عام 2018 ن�سرت و�سائل االإعالم معلومات عن خيار اإن�ساء الفاتيكان ال�سيعي 
يف مدينة »قم«. ففي اقرتاح مماثل ع�شية اإ�شقاط ال�شاه عام 1979، حتدث اآخر رئي�ص 
وزراء لل�ساه »�سابور باختيار«، عن ف�سل الدين عن الدولة. فهذا اخليار هو واحد من 
�سمن خيارات االتفاق مع رجال الدين، اإال اأن خيار ف�سل الدين عن الدولة اأمر �سعب 
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احلدوث يف هذا التوقيت.

اإيران بعد خامنئي. فتاريخيا،  اأن تتوقع بال�سبط كيف �ست�سبح  من ال�سعب 
حدث اأكرث من مرة اأن االأحداث تطورت على عك�ص التوقعات. اإال اأنه ميكن القول بكل 
تاأكيد: اإنه يف حالة احلفاظ على النظام االإ�سالمي، اأو يف حالة انهياره، �سيجد جزء 
من النخبة االإيرانية مكاًنا حتت راية احلكومة اجلديدة. بطبيعة احلال، �ستفقد اأكرث 
القوى حمافظًة الكثري من قوتها. وباملقابل، �ستزداد قوة ممثلي الدوائر االإ�سالحية. 
يف  اجلديد  ال�سيا�سي  النظام  �ست�سكل  التي  االإيراين،  ال�سعب  اإرادة  دور  ياأتي  وهنا 

اإيران.

علي خامنئي وأركان نظامه

خالل فرتة حكم الزعيم االإيراين االأعلى، مت ا�ستبدال اأربعة روؤ�ساء اإيرانيني 
ال�سوفيتي  اإ�سرائيليني ومل يعد االحتاد  روؤ�ساء وزراء  اأمريكيني وثمانية  روؤ�ساء  و�ستة 
على خريطة العامل، اأما العالقات الدولية فاأ�سبحت بعد انهيار عامل ثنائي القطبني 
والية  نظام  قوة  واأركان  االإ�سالمي  النظام  اأ�سا�سيات  ولفهم  الفو�سى.  من  حالة  يف 

الفقيه احلالية، دعونا نتحول اإلى التاريخ.

من 1981 اإلى 1989 �سغل خامنئي من�سب الرئي�ص االإيراين، يف هذه الفرتة 
امل�سادة ومت  الثورة  الن�سال �سد  وا�ستمر  والعراق،  اإيران  وانتهت احلرب بني  بداأت 
ت�سكيل اجلمهورية االإ�سالمية. يف 4 يونيو )حزيران( 1989، يف �سباح اليوم التايل 
لوفاة االإمام اخلميني، زعيم الثورة االإ�سالمية، مت عقد اجتماع طارئ ملجل�ص اخلرباء، 
الذي مت فيه انتخاب علي خامنئي الزعيم االأعلى اجلديد الإيران. بعد )29( عاًما ، 
يف يناير )كانون الثاين( 2018، ظهر مقطع فيديو مدته )19( دقيقة لهذا االجتماع 
على االإنرتنت. مت ن�سر املقطع من قبل ال�سحفي االإيراين �سهيد علوي، الذي يعي�ص يف 
ا -8 يناير )كانون الثاين( الذي ميثل  وا�سنطن)4(. تاريخ الن�سر مثري لالهتمام اأي�سً

)4( القناة اخلا�سة بال�سحفي �سهيد علوي على موقع تيليجرام، 2018/1/8، العنوان االإلكرتوين: 
https://t.me/AlaviShahed/178
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الذكرى االأولى لوفاة علي اأكرب رف�سنجاين، الذي وافته املنية عام 2017. من اجلدير 
تيليجرام.  موقع  على  به  اخلا�سة  قناته  يف  فيديو  مقطع  ن�سر  ال�سحفي  اأن  بالذكر 
توزيع هذا  االإيرانيني. و�سرعان ما مت  �سعبية بني  االأكرث  الو�سيلة  التيليجرام  ويعترب 
)راديو  -اإذاعة  االإيرانية  باللغة  الناطقة  الغربية  االإعالم  و�سائل  قبل  من  ال�سريط 

.)BBC(و )فاردا

تراأ�ص هذا االجتماع رف�سنجاين. الذي لعب الدور احلا�سم يف تعيني خامنئي يف 
من�سب القائد االأعلى. فيظهر على �سريط الفيديو، كيف دعا رف�سنجاين -يف �سكل 
الرغم من  على  وذلك  ل�سالح خامنئي.  الت�سويت  اإلى  املجل�ص-  الأع�ساء  توجيهات 
رف�ص خامنئي لهذا املن�سب خالل خطابه يف حفل التن�سيب، م�سريا اإلى عدم وجود 
املن�سب:  اأ�ستحق هذا  ال  »اأنا  فقال خامنئي يف خطابه:  الروحية.  والكرامة  اخلربة 
يكون  اأن  على   1979 د�ستور  وين�ص  حقيقية«)5(.  ولي�ست  احتفالية  قيادتي  �ستكون 
اأن خامنئي مل يكن له هذا  اإيران لقب »مرجع تقليد«، ولكن مبا  للمر�سح االأعلى يف 

اللقب، فقد تقرر حذف هذا ال�شرط من الد�شتور.

التي  الرئا�سية،  االنتخابات  مع  واحد  وقت  يف   ،1989 )متوز(  يوليو   28 يف 
فاز بها رف�سنجاين، مت تعديل الد�ستور. ومت اإلغاء من�سب رئي�ص الوزراء، باالإ�سافة 
لتو�سيع �سلطات الرئي�ص، وحتولت الهيئة العليا حلل اخلالف وتنظيم العالقات بني 
ال�سلطات الثالث اإلى هيئة دائمة، فقد تراأ�سها رف�سنجاين حتى وفاته. وعلى االأرجح، 
اأعلى خا�سع  »قائد  اإيران من خالل  يقود  اأن  ينوي  رف�سنجاين  كان  الطريقة،  بهذه 
للرقابة«)6( يف الواقع، قام رف�سنجاين وخامنئي بتق�سيم ال�سلطة فيما بينهما يف اإيران 
وتقوية من�سبه  بال�سلطة  وانفراد علي خامنئي  الوقت  بعد مرور  اأنه  اإال  البداية،  يف 

ب�سكل راأ�سي، ف�سلت كل خطط رف�سنجاين يف هذا اخل�سو�ص.

)5( اآرا�ص عزيزي، خامنئي ي�سكك يف �سرعيته، اإيران واير، 2018/1/11، العنوان االإلكرتوين:
https://iranwire.com/en/features/5092

العنوان  راديو فاردا، 2018/1/9،  انتقالية.  )6( مقطع فيديو �سادم من عام 1989 يظهر خامنئي منتخبًا ملدة عام واحد فقط لفرتة 
االإلكرتوين:

 https://en.radiofarda.com/a/video-showing-khamenei-election-supreme-leader/28963611.html
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وميثل مفهوم »والية الفقيه« العمود الفقري للنظام ال�سيا�سي االإيراين. وقد مت 
و�سف هذا املبداأ يف كتاب اخلميني »احلكومة االإ�سالمية« وهي ت�سجع فكرة نقل كل 
ال�سلطة يف يد رجال الدين ولي�ص النا�ص العاديني)7(. ويف فجر بناء النظام ال�سيا�سي 
االإ�سالمي يف اإيران بداأت خالفات بني رجال الدين ال�سيعة حول اآليات تطبيق مبداأ 
»والية الفقيه« وطبيعة وم�سمون احلكومة الثيوقراطية وت�سكيلها، وكيفية تنفيذ اأحكام 
الد�ستور وانتخاب خليفة للخميني. يف هذا التوقيت، كان اأ�سا�ص االنق�سام يف القيادة 
الدينية وال�سيا�سية يرجع اإلى عمق اخلالفات بني التيارين الرئي�سني: موؤيدي »التحرر 
املعتدل« و»االأ�سوليني«. وكانت اخللفية اخلارجية لهذا ال�سراع تتمثل يف اعرتاف من 
موقف الدوغماتية ال�سيعية، اأو العك�ص من ذلك، باإنكار مبداأ اخلميني »والية الفقيه«، 
الذي �سمح له اأو خلليفته باغت�ساب ال�سلطة على املجتمع امل�سلم خالل غياب االإمام 
ال�سيعي الثاين ع�سر املهدي)8(. والتيار االأ�سا�سي الذي كان يعار�ص »والية الفقيه« كان 
الفقيه«،  اأن »احلّجتية« جتاهلت يف معار�ستها ملفهوم »والية  اإال  جماعة »احلّجتية«. 
ال�سيا�سة،  عن  الدين  بف�سل  ف�سمحت  لل�سيعة،  وال�سيا�سية  االجتماعية  اجلوانب 
وعملت ب�سكل عام مل�سلحة البورجوازية االإيرانية الكبرية، وباالإ�سافة ملعار�سة احتكار 
اأيدي اأن�سار اخلميني، طالبوا مب�سار راأ�سمايل للتنمية، وتعزيز التعاون  ال�سلطة يف 
مع العامل الغربي، مبا يف ذلك الواليات املتحدة. يف الواقع ، كما كانت لهم م�سلحة 
يف احلفاظ على الدور املهم للقوات امل�سلحة، كما كان يف عهد ال�ساه. مل ين�سم اإلى 
»احلّجتية« فقط معار�سو اخلميني من »املعتدلني«، والعلماء وال�سيا�سيني الليرباليني، 

بل تفاعل معهم كل من علي خامنئي وعلي اأكرب رف�سنجاين)9(.

وعلى اجلانب االآخر للحجتية، وقف االأ�شوليني، بدعم غري م�شروط ملبداأ »والية 
الن�سر  لتحقيق  العراق  وا�ستمرار احلرب مع  االإ�سالمية«  »الثورة  الفقيه«، وت�سدير 
الغربية  الدول  مع  اإيران  تعاون  عار�سوا  اخلارجية،  ال�سيا�سة  يف  اأما  الكامل)10(. 

)7( االإ�سالم يف ال�سيا�سة املعا�سرة لدول ال�سرق )اأواخر ال�سبعينيات - اأوائل الثمانينيات من القرن الع�سرين(. جملة العلوم، 1986.

)8( الثورة االإيرانية 1978-1979. االأ�سباب والدرو�ص. مو�سكو: العلوم، 1989، �ص284.

)9( املرجع ال�سابق، �ص285.

)10( نف�سه، �ص286. 
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وخ�سو�سًا مع الواليات املتحدة. ح�سل ممثلو »االأ�سوليني« على مكانة ثابتة يف الهيئات 
الت�سريعية والق�سائية، وبالتايل الهيئات التنفيذية. وهكذا، فاإن التق�سيم املعتاد بني 
النزاع  يف  اأ�سله  ياأخذ  و»االإ�سالحيني«  بـ»االأ�سوليني«  االإيرانية  النخبة  داخل  القوى 
على  املفرو�ص  احلظر  من  الرغم  وعلى  العليا.  ال�سلطة  جهاز  على  املع�سكرين  بني 
احلجتية داخل املجتمع االإيراين، فاإن هذا االنق�سام داخل النخبة االإيرانية م�ستمر. 
اأيديولوجية اجلمهورية االإ�سالمية من�سو�ص عليها يف الد�ستور. امل�سادر الرئي�سة يف 
تطبيق الد�ستور هي القراآن واحلديث واأعمال اخلميني. تبنى اأيديولوجية اإيران على 
اأ�سا�ص ديني ومتثل امتثااًل �سارًما لقواعد ال�سريعة وقوانينها. اإال اأنه من ال�سروري اأن 
ناأخذ بعني االعتبار العوامل النف�سية لتكوين �سخ�سية ال�سعب االإيراين، من ناحية، 
العامل  ن�سف  احتلت  التي  القدمية،  الفار�سية  االإمرباطورية  وريث  اإيران  جمهورية 
القدمي. من ناحية اأخرى، كانت اإيران مركز ال�سيعة على مدى القرون ال�ستة املا�سية. 
االإيرانيني  عقلية  ت�سكلت  قرون،  ولعدة  الكربى،  التاريخية  العوامل  هذه  تاأثري  حتت 
ال�سيعية ال�سارمة وغري املتهاونة يف الدفاع عن م�ساحلهم يف مواجهة االأعداء)11(. 
لذلك، فاإن ال�سخ�سية القومية لالإيرانيني متثل خليطًا من القوة االإمربيالية العظيمة 
والقومية ال�سيعية. وهذا اأمر مهم لفهم رد فعل االإيرانيني يف حالة التدخل االأجنبي 

املبا�سر.

اأهم  البريوقراطي،  وي�سمل اجلهاز  �سبكة �سخ�سية حول خامنئي.  ت�سكيل  مت 
عن�سر فيه يحتله مكتب املر�سد االأعلى: اجلرناالت العاملني واملتقاعدين يف احلر�ص 
الثوري، ميلي�سيا »البا�سيج« ، اأئمة �سالة اجلمعة، ممثلي املر�سد االأعلى يف احلكومة، 
يحيى  واليتي،  اأكرب  علي  الريجاين،  )علي  االإيرانية  النخبة  من  م�ستقلة  �سخ�سيات 

�سفوي(، ال�سناديق املالية، ف�سال عن اأع�ساء عائلة خامنئي)12(.

)11( فالدميري �ساجني، اإمكانات ال�سواريخ النووية جلمهورية اإيران االإ�سالمية، مو�سكو ، 2011، �ص)2.

)12( نادر.ع، القائد االأعلى التايل: اخلالفة يف جمهورية اإيران االإ�سالمية، موؤ�س�سة راند، 2011، العنوان االإلكرتوين:
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2011/RAND_MG1052.pdf
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إمبراطورية الحرس الثوري اإليراني

اأركان حكم خامنئي من قبل فيلق احلر�ص  القوة يف هيكل  يتم توفري عن�سر 
الثوري االإ�سالمي )IRGC( –وهو جزء ال يتجزاأ من القوات امل�سلحة االإيرانية. يف 
فرتة ما بعد الثورة، كان احلر�ص الثوري االإيراين هو الذي مّكن اأن�سار م�سار اخلميني 
من تعزيز مواقفهم داخل املجتمع االإيراين ورجال الدين. يف فرتة من�سب الرئي�ص 
من  االإيراين  الثوري  احلر�ص  قوات  حتويل  على  العمل  مت   )1989-1981( خامنئي 
�سكل امليلي�سيا ال�سعبية اإلى قوات خا�سة منتقاة. يف البداية، كان املق�سود من اإن�ساء 
الفيلق، حماية النظام ومكا�سب الثورة االإ�سالمية. خوفًا من اأي انقالب ع�سكري وخلق 
توازن القوى، جنبا اإلى جنب مع اجلي�ص، مت ت�سكيل قوات برية، جوية، بحرية وقوات 
خا�سة )فيلق القد�ص( ترتبط باحلر�ص الثوري. يف الوقت احلايل ي�سل عدد اأفراد 
احلر�ص الثوري اإلى حوايل )120( األف مقاتل. وباالإ�سافة اإلى موارد القوة اخلا�سة 
به والقوات اخلا�سة، فلدى احلر�ص الثوري قاعدة اقت�سادية قوية. ولديه نفوذ على 

م�سوؤولني تابعني له يف جميع ال�سلطات الرئي�سة للجمهورية االإ�سالمية.

اإن االأعمال التجارية املرتبطة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر باحلر�ص الثوري، 
قد توغلت يف جميع قطاعات االقت�ساد االإيراين. تقوم �سركات احلر�ص ببناء الطرق 
واإدارة املوانئ و�سبكات االت�ساالت. حتى اإنهم ميتلكون العيادات التي جتري عمليات 
 )٪40-20( على  الثوري  احلر�ص  ي�سيطر  خمتلفة،  لتقديرات  ووفقًا  للعيون.  الليزر 
من االقت�ساد االإيراين من خالل ملكية كاملة اأو جزئية من خالل )229( �سركة على 
اإيران،  بناء يف  �سركة  اأكرب  هي  االأنبياء«  »خامت  �سركة  املثال،  �سبيل  على  االأقل))1(. 
تابعة للحر�ص، يعمل فيها حوايل )5)1( األف �سخ�ص، مبا يف ذلك )5000( متعاقد 
و)800( �سركة تابعة يف قطاعات خمتلفة من االقت�ساد، مبا يف ذلك الطاقة والدفاع 
والبحوث النووية وبرامج البناء والهند�سة. وتقدر تكلفة العقود احلالية مببلغ )50( 

))1( �سريجيه مانوكوف، غروب االإمرباطورية االقت�سادية للحر�ص الثوري، اإك�سربت اأونالين، 2018/1/22، العنوان االإلكرتوين:
 http://expert.ru/2018/01/22/zakat-ekonomicheskoj-imperii-strazhej-islamskoj-revolyutsii
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مليار دوالر، اأي ما يعادل )12٪( من الناجت املحلي االإجمايل االإيراين)14(. وميتلك  
 »Etemad-Mobin« اأي�سًا �سركة االت�ساالت االإيرانية بن�سبة )50٪( من قبل احتاد

التابع لقوات احلر�ص)15(.

�سبكة  اإلى  باالإ�سافة  والغاز،  النفط  قطاع  يف  اخلا�سة  �سركاته  الفيلق  لدى 
م�سرفية كاملة. وهناك اأي�سًا �سركات اخلدمات اللوج�ستية التي ت�سمح بنقل الب�سائع 
فقط  توفر  ال  االإ�سالمي  الثوري  احلر�ص  يف  االأعمال  رجال  اإمرباطورية  ال�سرورية. 
املجتمع  على  ال�سيطرة  من  املزيد  الثوري  احلر�ص  تعطي  ولكن  املليارات،  اكت�ساب 

االإيراين.

املقاومة  قوات  يف  االإيراين  الثوري  احلر�ص  يف  الهامة  العنا�سر  اأحد  يتمثل 
للتدريب املركزي للمدنيني لقواعد التدريب الع�سكري  »البا�سيج« -وهو نظام را�سخ 
واالأيديولوجي واملعنوي والنف�سي. اإن اأع�ساء البا�سيج هم احتياطي لي�ص فقط للجي�ص 
تطرفًا  االأكرث  ال�سيعية  للجماعات  اأي�سًا  بل  االإيراين،  الثوري  احلر�ص  فيلق  وحر�ص 
مليونًا،  بـ)11(  للميلي�سيا  االإجمايل  العدد  يقدر  املحافظني)16(.  قبل  من  املدعومة 
األف هي احتياطي املرحلة االأولى، التي ميكن تعبئتها وت�سليحها  منها )00)-400( 
رى تدريبات كبرية، تتم خاللها تعبئة جزئية للميلي�سيا  يف عدة اأيام. ويف كل عام، جتجُ
وتطور اأعمالها امل�سرتكة مع القوات اأو ال�سرطة. ت�ستخدم امليلي�سيات من قبل النظام 
لف�ص املظاهرات واالحتجاجات اجلماهريية يف ال�سوارع وتنظيم حركة اجلماهري يف 

االأعياد الر�سمية للثورة االإ�سالمية.

)14( اإميانويل اأوتولينجي، �سعيد جا�سيمينجاد، اآين فيك�سلري واأمري توماج، موؤ�س�سة الدفاع عن الدميقراطية، كيف يرثي االتفاق النووي 
احلر�ص الثوري االإيراين؟، العنوان االإلكرتوين:

http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/IRGC_Report.pdf

)15( Iran’s TCI to merge fixed and mobile operations، Telegraph،16-9-2016، URL:
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2016/09/16/irans-tci-to-merge-fixed-and-
mobile-operations/

)16( يورييف م، قوات املقاومة »البا�سيج« يف ال�سيا�سة الدفاعية جلمهورية اإيران االإ�سالمية، معهد ال�سرق االأو�سط، 2006/12/1، العنوان 
االإلكرتوين:

http://www.iimes.ru/؟p=5201
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املخابرات واجلي�س

يف معظم الدرا�سات التي اأجريت على النخبة االإيرانية، كان هناك القليل من 
االهتمام -يف راأينا- للخدمات اخلا�سة االأكرث غمو�سًا يف جمهورية اإيران االإ�سالمية. 
اأ�سا�ص منظمة  على  عام )198  اأن�سئت  التي  اال�ستخبارات،  وزارة  نتحدث عن  نحن 
االأمن واالإعالم ل�سعب اإيران، وريث جهاز ال�سافاك. وا�سل معظم املوظفني ال�سابقني 
يف ال�سافاك باأمان خدمتهم يف النظام االإ�سالمي. و�سر تفرد الوزارة هو ا�ستمراريتها. 
مل متر املنظمة بتغيريات كبرية يف فرتة الثورة. اإال اأن ذلك يلفت انتباهنا ب�سكل خا�ص 
اإلى حقيقة اأن جميع قادة هذه املخابرات، با�ستثناء حممود علوي، الذي تراأ�سها عند 
»قم«.  مدينة  يف  »حقاين«  الدينية  املدر�سة  خريجي  كانوا  للرئا�سة،  روحاين  قدوم 
وي�سكل خريجو املدر�سة اأ�سا�ص طبقة االإدارة، التي ي�سغل ممثلوها منا�سب �سيا�سية 
وت�سكل االأ�سا�ص لقيادة وزارة اال�ستخبارات)17(. زعيم هذه املدر�سة هو �سخ�سية دينية 
يعترب  فهو  عاما(.   84( يزدي  ما�سي  تقي  حممد  اهلل  اآية  بارزة،  اإيرانية  و�سيا�سية 
الالهوتي  للنخبة احلاكمة، متكن هذا  اأهم �سخ�سية ظل  باملئة،  مئة  ب�سكل �سحيح 

ال�سيعي من تركيز قوة كبرية بني يديه)18(.

فبعد  االإ�سالمية.  الثورة  �سحايا  من  التقليل  يف  حا�سمًا  دورًا  اجلي�ص  لعب 
1979، اأعلن اجلي�ص  اأيام من عودة اخلميني اإلى اإيران يف فرباير )�شباط(  ع�شرة 
يف  جندي.  األف   )(50( حوايل  اإلى  االآن  االإيراين  اجلي�ص  قوام  ي�سل  احلياد)19(. 
االإيراين  الدفاع  وزير  االأولى منذ عام 1989، عنّي  وللمرة   ، اأغ�سط�ص )اآب( 2017 
من داخل النظام الع�سكري االإيراين- اأمري خامتي. يف ال�سابق، كان وزراء اجلي�ص 
االإيراين ممثلني عن احلر�ص الثوري االإيراين. يف يناير )كانون الثاين( 2018، اأعلن 

)17( ويل ن�سر، �سحوة ال�سيعة، نورتون، 2006، �ص215.

اإيران.رو، 2006/5/15،  يزدي،  تاجي م�سباح  اآية اهلل حممد  االإيرانيني يف وجوه:  املحافظني  القدمي« من  »احلر�ص  فارتنيان.اأ،   )18(
العنوان االإلكرتوين: 

https://www.iran.ru/news/analytics/39699/Staraya_gvardiya_iranskih_konservatorov_v_licah_ayatolla_
Mohammad_Tagi_Mesbah_Yazdi

)19( O’Hern S. Iran’s Revolutonary Guard: the threat that grows while America sleeps، U.S.: Potomac Books، 
2012، p.19
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خامتي، احلاجة اإلى قيام احلر�ش الثوري االإيراين واجلي�ش بالتوقف عن االنخراط 
الت�سريحات  هذه  ومثل  املبا�سرة.  مبهامهم  تتعلق  ال  التي  االقت�سادية  االأن�سطة  يف 
على  يراهن  روحاين  فح�سن  روحاين)20(.  االإيراين ح�سن  الرئي�ص  قبل  من  م�ستمرة 
موقف اجلي�ص واال�ستخبارات ويرى فيهم الداعم يف معار�سته ل�سطوة احلر�ص الثوري 

على احلياة ال�سيا�سية واالقت�سادية االإيرانية.

مكتب املر�سد الأعلى

املوؤ�س�سة  هذه  خامنئي.  لعلي  الرئي�سة  القوة  مفتاح  هو  االأعلى  املر�سد  مكتب 
اأي  »اأكرث تاأثريًا من الوزارات والدوائر احلكومية االأخرى، فهي خمولة بالتدخل يف 
جمال من جماالت احلياة العامة«)21(. مع اأي قائد دولة، دائمًا يكون دور مكتبه قويًا 
وموؤثرًا. املكتب يتمتع بو�سول دائم اإلى ال�سخ�ص االأول، اأما القائد فيعطيه كل الثقة. 
يف حالة زعيم البلد املتقدم يف ال�سن، يزداد دور هذا املكتب يف اإدارة �سوؤون احلكم. 
وكقاعدة عامة، ال اأحد يعرف هوؤالء االأ�سخا�ص على نطاق وا�سع، فنادًرا ما يكتبون 
عنهم يف و�سائل االإعالم. ومن بني هوؤالء االأ�سخا�ص قائد مكتب املر�سد االأعلى الإيران: 
حممد حممدي كلبايكاين، علي اأ�سغر حجازي، املدير التنفيذي ملكتب القائد ووحيد 

حقانيان م�سوؤول عن التفاعل مع اخلدمات اخلا�سة.

اأوائل املوؤ�س�سني ملجتمع  من اجلدير بالذكر اأن حممد حممدي كلبايكاين من 
اال�ستخبارات يف اجلمهورية االإ�سالمية، اأما علي اأ�سغر حجازي في�سرف على اإدارة 
اال�ستخبارات داخل مكتب املر�سد. واالأهم اأن له ابنًا ا�سمه »حممد ح�سن« حجازي، 
التي  والوحدة  الثوري«.  لـ»احلر�ص  التابع  القد�ص  لفيلق  امليدانية  القيادات  من  وهو 
تعنى  ا�ستخبارية  وحدة  هي  االإيراين،  ال�ساأن  يف  خمت�سة  م�سادر  وفق  فيها،  يعمل 
باإعداد الرتتيبات العملياتية يف ميادين ن�ساطات »فيلق القد�ص« خارج اإيران. وطالت 

)20( مرت�سى گل پور، پیگیری واگذاری بنگاه هاى اقت�سادى سپاه وارت�ص، جريدة اإيران، العنوان االإلكرتوين: 
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/454808

)21( Wilfried B. Who rules Iran?: the structure of power in the Islamic Republic، The Washington Institute for 
Near East Policy، 2000، p 46
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بلدانًا اأوروبية وجنوبي �سرق اآ�سيا وال�سرق االأو�سط)22(.

لل�سيا�سة  املحرك  العقل  هو  االإيرنية  للثورة  االأعلى  املر�سد  مكتب  الواقع،  يف 
يتناول  املخابرات،  وجمتمع  للحكومة  الثالثة  الفروع  عمل  ين�سق  فهو  االإيرانية. 
كذلك الق�سايا االقت�سادية الرئي�سة للجمهورية االإيرانية. حتت �سيطرتهم احلر�ص 
ال�سخ�سي للزعيم االأعلى »وحدة خا�سة �سبه ع�سكرية تابعة للحر�ص الثوري االإيراين 
م�سوؤولة عن �سمان اأمن خامنئي ومكتبه. وت�سم حوايل )21( األف جندي))2(. ومع 
تغيري ال�سلطة، يهتم اأع�ساء هذا املكتب املقربون من خامنئي باحلفاظ على مواقعهم. 
لذلك، �سيحاولون امل�ساركة يف االألعاب ال�سيا�سية من وراء الكوالي�ص عند اختيار قائد 

اأعلى جديد.

دولة داخل الدولة

االإمرباطورية االقت�سادية  اأ�سا�ص  فاإن  وكالة رويرتز،  اأعدتها  لتحقيقات  وفقًا 
املنظمة عام 1989 قام اخلميني  االإمام، وهذه  اأوامر  تنفيذ  لعلي خامنئي هو هيئة 
بتاأ�سي�سها قبل وفاته بوقت ق�سري. وقد مت اعتبارها موؤ�س�سة خريية الإدارة العقارات 
العديدة التي بقيت بدون مالك، نتيجة للثورة، وكان يجب اأن ت�ستمر ملدة عامني فقط. 
العراق  مع  املحاربني يف احلرب  مل�ساعدة  العقارات  هذه  بيع  عائدات  تذهب  وكانت 
اأوامر  تنفيذ  »هيئة  متتلكها  التي  االأ�سول  اأن  التحقيق،  هذا  معدو  ويقدر  والفقراء. 
االإمام« حوايل )95( مليار دوالر، منها )52( مليار دوالر عبارة عن عقارات وتبقى 
اإيران،  يف  فقط  لي�ص  ال�سركات،  مئات  يف  ح�س�ص  عن  عبارة  دوالر،  مليار   )4((
توجد  لهذا،  وباالإ�سافة  االأ�سول)24(.  من  غريها  عن  ف�سال  اخلارج،  يف  اأي�سا  لكن 
موؤ�س�سة بونياد مو�ستازافان »موؤ�س�سة امل�سطهدين واملعاقني« االإيرانية اخلريية، ثاين 

)22( Meet Iran’s Quds Force rising stars: Ali Asghar Hejazi and his son / Al Arabiya Englis، 15 June 2016، URL: 
https://english.alarabiya.net/en/News/world/2016/06/15/Meet-Iran-s-Quds-force-rising-stars-Ali-Asghar-
Hejazi-and-his-son-.html

)2(( Mehdi K. House of the Leader: The Real Power in Iran، The Washington Institute، 1-06-2009،URL: 
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/house-of-the-leader-the-real-power-in-iran

)24( Khamenei controls massive financial empire built on property seizures، Reuters، 11-11-2013،URL: https://
www.reuters.com/investigates/iran/#article/part1
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اأكرب �سركة يف اإيران بعد �سركة النفط الوطنية االإيرانية وواحدة من اأكرب ال�سركات 
القاب�سة يف منطقة ال�سرق االأو�سط. وهكذا، متكن القائد االأعلى من خلق دولة موازية 

ت�سمح بتعزيز قوته.

الر�سوى «،  قد�ص  »اآ�ستان  كبري  اإ�سالمي  �سندوق  يوجد  م�سهد،  مدينة  يف 
الدينية  �سلطتها  ال�سندوق من  قيادة هذا  تعمق  االإمام ر�سا.  اإلى �سريح  باالإ�سافة 
واإمكاناتها االقت�سادية. وال�سندوق غري م�سوؤول اأمام احلكومة. مدير هذا ال�سندوق 
االنتخابات  يف  خ�سر  الذي  رئي�سي،  اإبراهيم  هو   2016 عام  منذ  لل�سريح  والراعي 
الرئا�سية االأخرية اأمام ح�سن روحاين. بع�ص املحللني ي�سفون اإبراهيم رئي�سي باأنه 
خليفة خلامنئي. فقط االأرا�سي التي تخ�سع لل�سندوق م�سجلة بـ)20( مليار دوالر، 
جميع  �سنوًيا.  م�سهد  مدينة  على  يتوافدون  حاج  مليون   )25( حوايل  اإلى  باالإ�سافة 
االأرباح تذهب اإلى ال�سندوق، الذي ميلك اأ�سهمًا يف �سركات خمتلفة من العقارات اإلى 

تكنولوجيا املعلومات وينفذ م�ساريع يف: اأذربيجان، �سوريا، اأفغان�ستان، والهند)25(.

خالل فرتة الثورة االإ�سالمية، حتول ممثلو البازار اإلى جانب اخلميني. وهناك 
راأي يف اإيران يقول باأن البازار هو الذي ي�سكل احلكومة. هناك احتادات جتمع ممثلي 
البازار، �سواء من خالل موؤ�س�سات م�سرتكة اأو من خالل حتالفات، ومرة واحدة كل 
�سنتني اأو ثالث �سنوات يختارون غرفة التجارة، التي متثل جميع البازارات)26(. دائًما 
ما تخلق احلكومة ورجال الدين يف ال�سلطة توازًنا بني جمموعات امل�سالح املختلفة 
من خالل البازار. وهذا يعني اأن البازارات لديها بع�ص االأ�سخا�ص من الرتب الروحية 
اأموالهم لرجال الدين. يف املقابل ، يدعم  الذين يدعمونها. وهم يعطون جزًءا من 
رجال الدين هذه البازارات. ويقدر حجم االأموال من ال�سوق بنحو )80( اإلى )100( 

)25( كرييل دجافالخ، العدو يح�سر �سربة للنظام االإ�سالمي، وكالة اأنباء ريجنوم الرو�سية، )2017/4/2، العنوان االإلكرتوين:
 https://regnum.ru/news/polit/2266808.html

اإيران.رو، 2006/5/15،  يزدي،  تاجي م�سباح  اآية اهلل حممد  االإيرانيني يف وجوه:  املحافظني  القدمي« من  »احلر�ص  فارتنيان.اأ،   )26(
العنوان االإلكرتوين: 

https://www.iran.ru/news/analytics/39699/Staraya_gvardiya_iranskih_konservatorov_v_licah_ayatolla_
Mohammad_Tagi_Mesbah_Yazdi
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مليار دوالر، ويعترب البازار اأحد اأهم جمموعات النخبة االقت�سادية يف اإيران)27(.

فاالحتجاجات االأخرية يف اإيران، الناجمة عن تدهور يف العملة الوطنية مقابل 
يدعمون  فهم  ال�سيا�سية.  العمليات  على  البازار  بتاأثري  اأخرى  مرة  تذكرنا  الدوالر، 

القوى املحافظة وال يهتمون بزيادة دور راأ�ص املال االأجنبي يف االقت�ساد الوطني.

الدعاية احلكومية

االقت�سادية،  واملوارد  القوة  اإلى  باالإ�سافة  ال�سلطة،  على  احلفاظ  اأجل  من 
هناك حاجة اإلى نظام را�سخ للدعاية. بعد و�سوله اإلى ال�سلطة، بداأ خامنئي يف بناء 
اآلة دعائية لنف�سه. وقد بداأ بتعديل يف هيكل املوظفني يف �سركة التلفزيون التي تديرها 
اإيران  اإعالمية يف  اأكرب �سركة  االإ�سالمية«. فهي تعد  اإيران  الدولة »�سوت جمهورية 
مبيزانية �سنوية تبلغ حوايل مليار دوالر، ويعمل بها اأكرث من )50( األف موظف. عام 
1994، ا�ستلم علي الريجاين من�سب مدير عام �سركة التلفزيون واالإذاعة احلكومية 
االإيرانية من حممد ها�سمي رف�سنجاين، الذي �سغل هذا املن�سب ملدة )10( �سنوات. 
قبل �ساعات من اإعالن اإقالة رف�سنجاين من هذا املن�سب، التقى به خامنئي و�سكره 
البث  خالل  من  احلكومية  الدعاية  يف  الق�سور  اأوجه  اإلى  اأ�سار  لكنه  عمله،  على 
ومع  املعادية)28(.  الدعاية  �سد  اليقظة  من  مزيد  اإلى  داعيًا  والتلفزيوين،  االإذاعي 
حتت  احلكومية  والتلفزيون  االإذاعة  �سركة  اأ�سبحت  الواقع،  يف  رف�سنجاين،  رحيل 
�سيطرة احلر�ص الثوري االإيراين، الأن الريجاين وخليفته عزت اهلل �سرغامي، واملدير 
�شارافراز،  العام احلايل عبدالعلي علي  عسگري �شباط متقاعدون. وحتى حممد 

كان �سابطا يف احلر�ص الثوري و�سغل هذا املن�سب من 2014 حتى 2016.

 ،M: RGGU 27( فيلني. ن. اأ، التطور االجتماعي والتاريخي جلمهورية اإيران االإ�سالمية )1979-2008(: عوامل ا�ستدامة �سلطة الدولة(
2012، �ص259.

)28( Feuilherade P. Iran: media and the message،The Free Library، 1994،URL:
https://www.thefreelibrary.com/Iran%3a+media+and+the+message.-a015353089
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مدينة »قم« وال�سيا�سة الإيرانية

بالتوازي مع املوؤ�س�سات االقت�سادية وال�سيا�سية يف اإيران، هناك مكان خا�ص 
يف الت�سل�سل الهرمي للقوة االإيرانية خم�س�ص لل�سلطة الروحية. وهذا املكان جلمعية 
مدر�سي حوزة »قم« العلمية، وتاأ�س�ست هذه اجلمعية الدينية عام 1961 على يد طالب 
اآية اهلل اخلميني بعد نفيه اإلى العراق، �شاركت اجلمعية بن�شاط يف التح�شري لالنقالب 
والرتويج الأفكار الدولة االإ�سالمية والنظام االجتماعي. فتاأثري رجال الدين يف مدينة 
االنتخابات  يف  املثال،  �سبيل  فعلى  االإيرانية،  ال�سيا�سية  احلياة  يف  االأثر  بالغ  »قم« 
االأخرية ملجل�ص اخلرباء، احتل اأع�ساء اجلمعية )64( مقعًدا من اأ�سل )88( مقعًدا. 
يتم تعيني قائد هذه اجلمعية مبا�سرة من قبل املر�سد االأعلى الإيران. ويراأ�ص اجلمعية 
اأي�سا من�سبني  البالغ من العمر )91( عامًا. كما ي�سغل  اأحمد جنتي  اآية اهلل  حاليا 
رئي�سني يف ال�سلطة االإيرانية )جمل�ص حرا�ص الد�ستور وجمل�ص اخلرباء(، لذلك يف 

حالة وفاة خامنئي �سيكون له راأي حا�سم يف اختيار القائد االأعلى اجلديد.

وهنا بعد ما ذكرنا باخت�سار اأركان قوة علي خامنئي، يتبني لنا وجود مراكز 
قوى خمتلفة يف اإيران. وعلى الرغم من املواجهة داخل النخبة، فاإنهم يتعاونون فيما 
بينهم من اأجل م�سلحة النظام وتعزيزه، الأن ثرواتهم ال�سخ�سية ومواقعهم املمتازة 
انتخابات  على  اإيران  يف  ال�سيا�سي  النظام  قوة  ذخرية  فتعتمد  ذلك.  على  تعتمد 
من  يقلل  ال�سيا�سيني  القادة  تغيري يف  وبوجود  الثالث،  ال�سلطات  العليا يف  املنا�سب 

ال�سغط على النظام، مما ي�سمح بالتغلب عليه مع احلد االأدنى من حاالت اأي اأزمة.

فالتق�سيم احلايل للنخبة االإيرانية لـ»املتطرفني« و»املعتدلني« و»االإ�سالحيني« 
واخلارجية  والداخلية  االقت�شادية  ال�شيا�شة  جماالت  يف  فاختالفاتهم  م�شروط. 

تكتيكية وال تقو�ص اأ�س�ص النظام.
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تحول النظام

اإلى ال�سلطة، جند يف فرتات االنتخابات الرئا�سية،  منذ و�سول علي خامنئي 
ال�سلطة  على  ال�سراع  ي�ستد  وانتخابات جمل�ص اخلرباء،  الربملان  اأع�ساء  انتخابات 
ا عدة موجات من الن�شاط  داخل النخبة. وخالل اأوقات االنتخابات، �شهدت اإيران اأي�شً
االحتجاجي. مثاًل: احتجاجات عام 1994 يف قزوين، املظاهرات الطالبية يف 1999، 
احتجاجات ال�سوارع بعد االنتخابات الرئا�سية »احلركة اخل�سراء« يف 2009، ف�ساًل 
عن احتجاجات نهاية 2017 وحتى االآن يف جميع اأنحاء اجلمهورية االإ�سالمية، عالوة 
على ذلك، فكل هذه االأعمال من الع�سيان املدين واالحتجاجات كانت فقط عنا�سر 

�سغط من جانب جزء من النخبة االإيرانية الآخر.

احلياة  ترتبط  الغربي.  باملعنى  كال�سيكي  حزبي  نظام  يوجد  ال  اإيران،  يف 
احلزبية ب�سكل مبا�سر باالنتخابات، وتعود للحياة فقط يف الفرتة االنتخابية. كقاعدة 
عامة، يتم اإن�ساء االأحزاب واحلركات ال�سيا�سية الإجراء انتخابات حمددة. ففي اإيران 
احلديثة، الدميقراطية »موجودة يف جو خانق من اأيديولوجية اإ�سالمية ديكتاتورية، 
لذلك فهي اأبعد ما تكون عن الدميقراطية التي نعرفها«.)29( وبغ�ص النظر عن مدى 
الذي  االإيراين  املجتمع  حتليل  ينبغي  االإيرانية،  النخبة  داخل  القوى  ميزان  تطور 
تتحكم فيه هذه النخبة، للو�سول ملدى ا�ستقرار النظام االإ�سالمي يف اإيران. ال�سوؤال 
الرئي�ص الذي يجب اأن جنيب عنه: اإلى اأي مدى هذا املجتمع قادر على حتقيق اإرادة 
االإيراين.  املجتمع  داخل  حدثت  التي  االجتماعية  التغيريات  و�سنذكر  ال�سلطات؟. 
على  خطري  تاأثري  له  كان  الذي  الرئي�ص  ال�سيا�سي  احلدث  يف  بالتف�سيل  و�سن�سهب 

النظام: وفاة رف�سنجاين.

)29( فالدميري �ساجني، اإمكانات ال�سواريخ النووية جلمهورية اإيران االإ�سالمية، –مو�سكو، 2011، �ص14.
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�سكان اإيران

 عام 1990، كان التعداد ال�سكاين يف اإيران )56( مليون �سخ�ص. واعتبارا من 
عام 2017، ارتفع عدد ال�سكان اإلى )82( مليون ن�سمة. ويبلغ متو�سط عمر االإيرانيني 
اإيران واحدة من اأ�سغر الدول يف العامل يف متو�سط العمر)0)(.  )0)( عاًما. فتعترب 
وينمو  لد  وجُ الذي  اجليل  هو  فهذا  عامًا.  و)24(  عام  عمر  بني  ال�سباب  من   )٪(8(
الثورة  االأحوال  اأح�سن  يف  يعرفون  الذين  ال�سباب،  في�سكل  خامنئي)1)(.  قيادة  حتت 

االإ�سالمية من خالل الق�س�ص واالأفالم، حتدًيا خطرًيا للنظام.

من ال�سمات املميزة جلمهورية اإيران، امل�ستوى املرتفع للتح�سر. حوايل )٪75( 
حماوالت  مع  يتعار�ص  ذاته،  حد  يف  االأمر  وهذا  املدن.  يف  يعي�سون  االإيرانيني  من 
الطبقة احلاكمة للحفاظ على البالد. يف املجتمع املتح�سر، تلغى الفروق االجتماعية 
وتكنولوجيات  واملعلومات  االإعالم  و�سائل  اإلى  الو�سول  فيه  وي�سهل  متاًما،  والثقافية 
االت�سال، مما ي�سعف دور الدعاية احلكومية. ف�سكان املدن لديهم الفر�سة لتحليل 
املعلومات ب�سكل م�ستقل وتلقيها من م�سادر خمتلفة، وعلى هذا االأ�سا�ص يتم تكوين 
املراأة  على  تاأثري  لها  احل�سرية  البيئة  اإن  البالد.  يف  الو�سع  حول  �سخ�سية  اآراء 
االإيرانية. فهي حت�سل على م�ستوى تعليمي مرتفع وتلعب دورًا فعااًل يف حياة الدولة، 
القيادات  ت�ست�سيغه  ال  اأمر  وهذا  »ا�ستقالليتها«،  اإلى  النهاية  يف  يوؤدي  الذي  االأمر 

الدينية وال�سيا�سية يف اإيران.

للمدن تاأثري �سلبي على معنويات املجتمع. بطبيعة احلال، يزيد �سن الزواج وتزيد 
عدد حاالت الطالق. فكل زواج رابع ينتهي بالطالق)2)(. فعلى الرغم من حقيقة وجود 
النظام االإ�سالمي منذ )9)( عاًما، ومعايري ال�سريعة هي اأ�سا�ص الت�سريع االإيراين، 
فقد اختار العديد من االإيرانيني يف ال�سنوات االأخرية »الزواج االأبي�ص« -التعاي�ص دون 

)(0( Iran Population، worldometers،URL: http://www.worldometers.info/world-population/iran-population

)(1( World Factbook، CIA Liberary، Iran، URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/ir.html

)(2( Percent of the Marriages in 2016 Ended up in Divorce، National Council of Resistance of Iran، URL: https://
www.ncr-iran.org/en/news/society/23422-iran-25-percent-of-the-marriages-in-2016-ended-up-in-divorce
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ت�سجيل قانوين للزواج. وحتاول ال�سلطات االإيرانية حل هذه امل�سكلة، لكن دون جدوى.

الإمكانات الفكرية

من اأجل تطور الدولة، تكت�سب الكوادر الفكرية اأهمية ق�سوى. حول هذه امل�ساألة 
القيادة االإيرانية غري را�سية عن االإح�سائيات. فمنذ الت�سعينيات مل تتوقف عملية 
»نزيف االأدمغة« ف�سنويًا كان يغادر اإيران حوايل )150( األف اإيراين بالتعليم العايل. 
االآن انخف�ص هذا العدد، لكن لي�ص ب�سكل كبري. يتم ت�سهيل هذه العملية من خالل 
اأن وكالة املخابرات  برامج تعليمية خا�سة لالإيرانيني. ذكرت بع�ص و�سائل االإعالم 
جذب  اإلى  يهدف   ،»Braindrain« م�سمى  حتت  ا  خا�سً م�سروًعا  تنفذ  املركزية 
ال�شباب االإيراين املوهوب املنخرط يف املجال النووي)))(. هناك حوايل )100( األف 
اإيراين يدر�سون يف اخلارج)4)(. يف 2017، كان هناك )4.8( ماليني طالب  طالب 
 2011 عام  من  االأمريكية  اجلامعات  يف  االإيرانيني  الطالب  عدد  زاد  اإيران)5)(.  يف 
الواليات  م�سجلني يف  طالًبا  هناك )5626(  كان  اإذ  مرتني.  تقريبًا   2016 عام  اإلى 
عدد  ذروة  و�سلت  �سنوات)6)(.  خم�ص  بعد   )12256( اإلى  العدد  فو�سل  املتحدة، 
الطالب االإيرانيني يف الواليات املتحدة عام 1980، عندما كان يدر�ص حوايل )50( 
اأن م�ساعفة  اإيران يف اجلامعات االأمريكية)7)(. من اجلدير بالذكر  األف طالب من 
اأن  احتمال  فهناك  للغاية.  مهم  اأمر  املتحدة  الواليات  يف  االإيرانيني  الطالب  عدد 
يكون خريجو هذه اجلامعات االأمريكية هم النخبة ال�سيا�سية واالقت�سادية والفكرية 
امل�ستقبلية يف اإيران، التي �ستكون مهمتها بناء نظام �سيا�سي جديد بعد التخل�ص من 

)((( DAVID E. SANGER. Beyond Iran Sanctions، Plans B، C، D and.../، The New York Times، 10-06-2010، URL: 
https://www.nytimes.com/2010/06/11/world/middleeast/11assess.html?src=mv

)4)( چه تعداد دان�سجوى ايرانى در خارج کشور حت�سيل می کنند؟
HAMSHAHRIONLINE http://www.hamshahrionline.ir/details/392213/Society/highereducation

)5)( ر�سد در�سدى تعداد دان�سجويان ودانشگاه ها پ�ص از انقالب ، وكالة ت�سنيم، العنوان االإلكرتوين:
http://tn.ai/1649269

)6)( ايران، �ساالنه چه تعداد دان�سجو به دانشگاه های آمریکا ا�سافه می کند؟، خرب اأونالين، العنوان االإلكرتوين: 
https://www.khabaronline.ir/detail/676388/society/education

)(7( The Rise and Fall of Iranian Student Enrollments in the U.S./، WENR،6-02-2017،
URL:https://wenr.wes.org/2017/02/educating-iran-demographics-massification-and-missed-opportunities
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اجلمهورية االإ�سالمية اأو النظام الديني.

قلق  واأوروبا  املتحدة  الواليات  لالإيرانيني يف  املدة  اللغة ق�سرية  دورات  وتثري 
احلر�ص الثوري االإيراين، فمن خالل هذه الربامج، كقاعدة عامة، يزعم الواهمون اأن 
خمابرات الدول الغربية جتند ال�سباب االإيراين الواعد. فيتم ر�سوة ال�سباب االإيرانيني 
من خالل انبهارهم بطريقة احلياة االأوروبية املتحررة وبغياب احلظر الكامل، كما 
هو احلال يف اإيران. باالإ�سافة لهذه العوامل التي ت�سهل من جتنيد ال�سباب االإيراين: 
ارتفاع معدل البطالة بني ال�سباب، فن�سبة البطالة ت�سل اإلى )12.1٪(. وت�سل ن�سبة 
البطالة بني ال�سباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني )15-29( عامًا اإلى )25٪(. على 
�سبيل املثال، ي�سل معدل البطالة يف طهران اإلى )41٪( ويف بع�ص املحافظات ت�سل 
اإلى )50-)6٪( من ال�سباب)8)(. وتوجد حماوالت للحكومة االإيرانية  ن�سبة البطالة 

حلل م�سكلة البطالة، اإال اأنه حتى االآن مل ت�ستطع اإيجاد حل.

م�سكلة الإدمان

فعلى  املخدرات.  مدمني  عدد  يتزايد  اإيران،  يف  البطالة  م�سكلة  خلفية  على 
اأ�سبحت  االإعدام،  عقوبة  على  تن�ص  االإ�سالمية  اجلمهورية  قوانني  اأن  من  الرغم 
م�سكلة املخدرات يف اإيران وباء وطنيًا. على مدى ال�سنوات ال�ست املا�سية، ارتفع عدد 
مدمني املخدرات من )).1( اإلى )2.8( مليون �سخ�ص)9)(. اإذا اأخذنا يف االعتبار 
)21( عاًما كمتو�سط عمر بدء تعاطي املخدرات، جند اأن االإدمان يبداأ مبكرا يف فرتة 
املراهقة. فعلى مدى )15-20( �سنة املا�سية، انخف�ص متو�سط العمر عند بدء تعاطي 
املخدرات، مما ي�سري -يف حد ذاته- اإلى اأن العديد من ال�سباب واملراهقني يف اإيران 

يواجهون هذه امل�سكلة)40(.

)(8( In Iran›s Tough Job Market University Graduates Face High Unemployment، Radio Farda، 25-04-2018، 
URL:https://en.radiofarda.com/a/iran-graduates-unemployment-high/29191696.html

)(9( Number of drug addicts in Iran ‹doubles› in six years، Independent، 26-06-2017، URL: https://www.
independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-tehran-drug-addiction-opium-heroin-afghanistan-
taliban-a7809046.html

)40( مافيا املخدرات االإيرانية ال تعرف الرحمة، اآي نوف�ستي، 10/22/)201، العنوان االإلكرتوين :
https://inosmi.ru/world/20131022/214088621.html
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ال�سعوبات  لي�ص فقط من خالل  االإدمان  فيما يخ�ص مع�سلة  الو�سع  يتفاقم 
اإنتاج  اإيران اجلغرايف من مركز  اأي�سًا من خالل قرب  البالد، لكن  االقت�سادية يف 
االإمدادات  من   )٪75( ن�سبة  على  ت�ستحوذ  التي  اأفغان�ستان،  العامل-  يف  املخدرات 
االأفغانية خالل  االإيرانية-  الهريوين)41(. منذ عام 1979، على احلدود  العاملية من 
املعارك مع مهربي املخدرات وحماوالت وقف تهريب املخدرات، قتل حوايل )4000( 
موظف من وكاالت اإنفاذ القانون االإيرانية)42(. ومن ناحية اأخرى، فاإن م�سكلة مكافحة 
االجتار باملخدرات معقدة ب�سبب حقيقة، مفادها اأن جزًءا من النخبة يف اخلدمات 
اخلا�سة االإيرانية يجني االأرباح من ذلك من خالل توفري �سمانات مبرور الب�سائع 

عرب اأرا�سي اإيران))4(.

الإنرتنت بني الرقابة واحلرية

التطور  هو  طهران  يف  والديني  ال�سيا�سي  النظام  يواجه  الذي  التحدي  كان 
ال�سريع لالإنرتنت وو�سائل االت�سال احلديثة. يف 1992، اأ�سبحت اإيران الدولة الثانية 
البالد  يف  يوجد  احلايل،  الوقت  يف  العاملية.  بال�سبكة  املرتبطة  االأو�سط،  ال�سرق  يف 
الهواتف  مالكي  من  مليون   )50( ونحو  لالإنرتنت،  م�ستخدم  مليون   )41( حوايل 
املعلومات من  بيئة  للمواجهة مع  االإيرانية خمرًجا  ال�سلطات  بينما جتد  الذكية)44(. 
خالل احلظر. لذلك مت حظر الفي�سبوك وتويرت منذ فرتة طويلة. ويف 2018، منعت 

ال�سلطات اأ�سهر تطبيق بني االإيرانيني: »تيليجرام«.

)41( JEFFREY JAMES HIGGINS، After 16 Years of War، Afghanistan Still World’s Heroin Supplier، The American 
Conservative، 23-08-2017، URL:http://www.theamericanconservative.com/articles/after-16-years-of-war-
afghanistan-still-worlds-heroin-supplier

)42( Gareth Smyth، Iran faces worsening drug addiction problem، The Arab weekly،9-7-2017، URL:
https://thearabweekly.com/iran-faces-worsening-drug-addiction-problem

)4(( Duheaume T. Tracing Iranian Quds Force links to illegal drugs trade، Al Arabiya English، 2-6-2017، URL: 
https://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2017/06/02/ANALYSIS-Tracing-Iranian-Qods-Force-
links-to-illegal-drugs-trade.html

)44( Khodabakhshi L. Why ordinary Iranians are turning to internet backdoors to beat censorship، BBC 
Trending،10-1-2018، URL:
https://www.bbc.com/news/blogs-trending-42612546
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فمن بني )200( مليون م�ستخدم لهذا التطبيق يف جميع اأنحاء العامل، هناك 
اأي�سا  لكنه  لالت�سال،  و�سيلة  جمرد  لي�ص  اإيران  يف  تيليجرام  اإيراين.  مليون   )40(
على  التطبيق  ا�ستحوذ   ،2016 )حزيران(  يونيو  يف  هامة.  اإعالم  كو�سيلة  ي�ستخدم 
)40٪( من جميع حركات االإنرتنت)45(. يق�سي املواطن االإيراين العادي وقًتا اأطول 
على تطبيق تيليجرام اأكرث من وقته على التلفزيون احلكومي -اأكرث من �ساعتني يف 
فيها  للمقيمني  ميكن  ومن�سة  لالأخبار  مهًما  م�سدًرا  التطبيق  هذا  يعد  اليوم)46(. 
مناق�سة االأمور ال�سيا�سية وانتقاد ال�سلطات. على �سبيل املثال، كان النداء االأول الذي 
تيليجرام.  على  وا�سع  نطاق  على  منت�سًرا  م�سهد  مدينة  يف  االحتجاجات  يف  �سارك 
واأ�سبح التطبيق نف�سه املن�سة الرئي�سة لتلقي وتبادل املعلومات خالل االحتجاجات يف 

دي�سمرب )كانون االأول( 2017 - يناير )كانون الثاين( 2018.

لعدد  فوفقًا  االإيراين.  ال�سباب  بني  كبرية  ب�سعبية  »اإن�ستجرام«  تطبيق  ويتمتع 
وتوؤكد  بـ)22( مليون م�ستخدم.  الثامنة  املرتبة  اإيران  العامل، حتتل  امل�ستخدمني يف 
التي  عاما(   »18« العمر  من  تبلغ  )فتاة  حجابري«  »مائدة  باعتقال  االأخرية  احلالة 
جمعت اآالف املتابعني حل�سابها على اإن�ستجرام، بعد ن�سرها فيديوهات لنف�سها وهي 
ترق�ص على مو�سيقى اإيرانية واأخرى غربية، توؤكد اأن ال�سباب االإيراين يرف�ص فر�ص 
قواعد حتد من حرياتهم، ويطمح اأن يكون مثل اأقرانهم يف اأوروبا والواليات املتحدة. 
فتظهر االإح�سائيات اأعاله ف�سل النظام حتت القيادة احلالية يف تغيري فكر ال�سباب 
واغرتاب  الدولة  عن  االإيرانيني  اغرتاب  من  واملزيد  املزيد  ن�سهد  فنحن  االإيراين. 

النخبة االإيرانية من �سعبها.

)45( Mohammad R. A. Why Telegram Should Move Its Servers Inside Iran، TechRasa،1-6-2016، URL: http://
techrasa.com/2016/06/01/telegram-move-servers-inside-iran

)46( Jozi A. 60% of Iranians Use Telegram as an Entertainment Source، TechRasa، 27-7-2016،URL: /http://
techrasa.com/2016/07/27/60-precent-iranians-use-telegram-entertainment-source
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اإيران بدون رف�سنجاين

كان احلدث الرئي�ص يف احلياة ال�سيا�سية االإيرانية طوال فرتة حكم خامنئي، 
هو وفاة رئي�ص جمل�ص ت�سخي�ص م�سلحة النظام، الرئي�ص ال�سابق ورئي�ص الربملان، 
علي اأكرب ها�سمي رف�سنجاين. فهو كان واحدًا من الدعائم التي تقوم عليها اجلمهورية 
االإ�سالمية، وقد لعب دورًا هامًا يف تطوير اإيران ما بعد الثورة، اأي�سًا كان ع�سوًا يف 
الدائرة ال�سيقة املقربة من اخلميني. ففي م�ساء يوم 8 يناير )كانون الثاين( 2017، 
تويف ب�سبب نوبة قلبية يف م�ست�سفى يف طهران. يف اليوم التايل يف م�سجد جامران، 
الذي يقع يف �سمال العا�سمة االإيرانية، تكرميا له جتمع رجال الدين، ورجال اجلي�ص 
حممد  ال�سابق  والرئي�ص  روحاين،  ح�سن  االإيراين  الرئي�ص  فيهم  مبن  وال�سيا�سيون، 
العامة  االأركان  هيئة  رئي�ص  اخلميني،  االإمام  حفيد  وهو  اخلميني  وح�سن  خامتي، 
االإيراين( علي  الثوري  االإ�سالمية )احلر�ص  الثورة  فيلق حر�ص  قائد  باقري،  حممد 
قا�سم  القد�ص«  »فيلق  االإيراين،  الثوري  احلر�ص  يف  النخبة  وحدة  وقائد  جعفري 
�سليماين. اأقيمت مرا�سم الوداع جلثمان رف�سنجاين يوم 10 يناير )كانون الثاين( يف 
جامعة طهران. وح�سرها جميع القيادات العليا للجمهورية االإ�سالمية. متت قراءة 
خرج  خامنئي.  علي  الإيران  الروحي  الزعيم  قبل  من  اجلنازة(  )�سالة  جنة-مناز 
اأكرث من مليوين �سخ�ص. وقد دفن يف �سريح  اإلى �سوارع طهران  لوداع رف�سنجاين 

االإمام اخلميني.

وفاة  خلرب  العميق  احلزن  مدى  عن  االإيرانية  ال�سيا�سية  النخبة  اأعربت 
من  اأكرث  ا�ستمرا  وال�سداقة  »التعاون  اإن  ر�سالته:  يف  خامنئي  فقال  رف�سنجاين. 
مل  البالد،  تواجه  التي  امل�ساكل  حل  يف  نهجها  يف  االختالفات  ولكن  عامًا،   )59(
»اليوم  تويرت:  روحاين يف  كتب ح�سن  يوم اجلنازة  ال�سداقة«. ويف  اأمام  عائقًا  تكن 
نحن م�ستعدون للوداع االأخري لرحلة رجل �سنع التاريخ. دعونا ن�ستغل هذه الفر�سة 
وقام  اجل�سور«.  �سنبني  اجلدران  من  بدال  الوطنية.  والوحدة  وامل�ساحلة  لل�سداقة 
اجلرنال قا�سم �سليماين بزيارة اأقرباء الرئي�ص ال�سابق الراحل. »ال�سيد رف�سنجاين 
من البداية وحتى نهاية حياته ملتزم مبوقف ثابت. يف فرتات خمتلفة، التزم بتكتيك 
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وال�سهيونية«،  االأمريكية  التو�سعية  دائما  عار�ص  نف�سه،  الوقت  ويف  اآخر.  اأو  واحد 
ح�سب ما نقلته ت�سنيم نيوز عن اجلرنال.

من  اجلنازة  يف  امل�ساركة  هو  الغربية  االإعالم  لو�سائل  الرئي�ص  املو�سوع  كان 
اإلى  االإ�سارة  جتدر  اخل�سراء«.  »احلركة  اأن�سار  ميثلها  التي  املعار�سة  قوى  جانب 
نتيجة  على  موافقته  عدم  فكانت   ،2009 عام  االحتجاجات  رمز  هو  رف�سنجاين  اأن 
املتظاهرين  بدعم  فقام  االحتجاجات،  حلركة  وقودا  متثل  الرئا�سية،  االنتخابات 
ح�سني  ملري  موؤيدة  �سعارات  املتظاهرون  ردد  احلداد،  حفل  ويف  كبري.  ب�سكل  اآنذاك 
مو�سوي ومهدي كروبي وحممد خامتي، قادة حركة االحتجاج عام 2009. وال يزال 

اثنان منهم قيد االإقامة اجلربية.

اإال اأنه قد مت توجيه النقد لعمل التلفزيون الر�سمي االإيراين يف اأيام احلداد. 
م�ساركة  جتاهل  كذلك  وب�سبب  كاٍف،  ب�سكل  احلداد  احتفاالت  تغطية  عدم  ب�سبب 
ع�سكري  علي  معه  ا�سطر  الذي  االأمر  رف�سنجاين.  وداع  مرا�سم  يف  املعار�سة  قوى 
مدير التلفزيون احلكومي وراديو اإيران »�سوت جمهورية اإيران االإ�سالمية« للرد على 
انتقادات و�سائل االإعالم الوطنية. »لقد �سمعنا انتقادات و�سنحاول ت�سحيح عملنا«. 
ال�سحف احلكومية مل تظهر خطابات  اأن  ال�سحفيني حول حقيقة  �سوؤال  وردا على 
املنفعة  لتحديد  املجل�ص  اأن�سطة  حول  االأخبار  عن  ف�ساًل  رف�سنجاين،  وتعليقات 

ال�سيا�سية، اأكد ع�سكري: »نحن دائمًا نعامله باحرتام كبري«.

ا يف النظام ال�سيا�سي االإيراين، الذي مت اإن�ساوؤه  احتل رف�سنجاين مكاًنا خا�سً
اإيجاد  املمكن  من  �سيكون  اإنه  القول:  ال�سعب  من  بالطبع،  كبري.  حد  اإلى  بف�سله 
بديل مكافئ. فال�سخ�ص الذي لديه مثل هذه اخلربة وال�سلطة والدعم يف املجتمع ال 
ميكن تعوي�سه. ومع ذلك، ال تتحمل ال�سيا�سة الفراغ، فقد ترك رف�سنجاين من�سبني 

رئي�سني.

اأوًل: من�سب رئي�ص جممع ت�سخي�ص م�سلحة النظام، الذي تراأ�سه رف�سنجاين 
االإ�سالمي  ال�سورى  جمل�ص  بني  حكمًا  يكون  املجمع  هذا  عامًا.  الـ)27(  مدار  على 
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قراراته  وت�سبح  بينهما،  اأزمة  ن�سوب  حال  يف  الد�ستور  �سيانة  وجمل�ص  )الربملان( 
ب�ساأن خ�سومة الهيئتني نافذة بعد م�سادقة املر�سد االأعلى عليها. ويقدم اإلى املر�سد 
تتعلق  ت�ستع�سي على احلل م�سكلة ما  الن�سح عندما  الفقيه(  للثورة )الويل  االأعلى 
اأو عجزه عن  اأن املجمع يختار يف حالة موت املر�سد،  ب�سيا�سات الدولة العامة، كما 
مهام  يتولى  القيادة  جمل�ص  من  ع�سوًا  اخلرباء،  جمل�ص  من  بقرار  مبهامه  القيام 
املر�سد حتى انتخاب مر�سد جديد. ووفقا للد�ستور االإيراين، يتم تعيني رئي�ص واأع�ساء 
بالرئي�ص  رف�سنجاين  ا�ستبدال  مت  املن�سب  هذا  يف  االأعلى.  القائد  قبل  من  املجل�ص 

ال�سابق للق�ساء )1999-2009( حممود ها�سمي �سهرودي.

 وي�سهد تعيني �سهرودي يف هذا املن�سب على تعزيز دور »املجموعة العراقية« 
يف النخبة ال�سيا�سية، وهذه املجموعة ت�سم رئي�ص النظام الق�سائي �سادق الريجاين 
يف  وا�سعة  اقت�سادية  اأن�سطة  ولها  والربملان،  الق�ساء  مبفا�سل  مت�سك  التي  وعائلته 
معاون  من�سب  الريجاين،  ارد�سري  جواد  حممد  االأ�سغر  �سقيقه  يتولى  حيث  اإيران، 

ال�سلطة الق�سائية، بينما يراأ�ص اأخوه االأكرب علي الريجاين الربملان منذ 2008. 

ثانيًا: تبني اأن مكان الزعيم غري الر�سمي كراعي القوى املعتدلة واالإ�سالحية 
يف اإيران فارغ. مبا�سرة بعد وفاة رف�سنجاين، �ساد يف االإعالم االإيراين راأي قائل باأن 
الزعيم احلايل ملع�سكر القوى املعتدلة واالإ�سالحية �سيحتل من قبل الرئي�ص االإيراين 
احلايل. »ال يوجد رجل، با�ستثناء روحاين، اأكرث ت�سابهًا يف وجهات النظر والفل�سفة 
مع ها�سمي رف�سنجاين«. عندما مل يوافق جمل�ص اخلرباء على تر�سح ح�سن روحاين 
لالنتخابات الرئا�سية عام )201، قام رف�سنجاين بتقدمي ح�سن روحاين اإلى العامل 
و�ساعد  بالتظاهر  قام  رف�سنجاين،  اأيام  اآخر  فحتى  فوزه.  اأجل  من  �سيء  كل  وفعل 
روحاين، وراأى فيه خليفته. االآن بالفعل مت اتخاذ هذا املكان من قبل ح�سن روحاين 
والنائب االأول له »اإ�سحق جاهاجنريي«. هم بالفعل حلقة الو�سل بني القائد االأعلى 
ال�سابق حممد خامتي دورا مهما يف هذا  الرئي�ص  يلعب  وممثلي االإ�سالحيني. وهنا 
املع�سكر ال�سيا�سي. فرحيل رف�سنجاين كان عامال قويا يف خمول ال�سيا�سة االإيرانية 

يف الفرتة االأخرية.
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 وهناك عامل اآخر ترك ب�سمة جدية �سلبية على النظام االإ�سالمي، هذا العامل 
مرتبط بالعقوبات االأمريكية. فنجاح االتفاق النووي مل يدم طوياًل. مع تغيري ال�سلطة 
ال�سيا�سيني  جانب  من  الإيران  املناه�ص  اخلطاب  حدة  ا�ستدت  االأبي�ص،  البيت  يف 
االأمريكيني. وكانت النتيجة املنطقية لهذا، هي اإعالن الرئي�ص االأمريكي دونالد ترمب 

عن االن�سحاب من االتفاق النووي االإيراين.

�سيبداأ تطبيق نظام العقوبات الكامل �سد اإيران يف 4 نوفمرب )ت�سرين الثاين( 
2018، حينها �ستكون ال�سربة القاتلة التي �ستوجه لالقت�ساد االإيراين: ف�سيتم فر�ص 
عقوبات على م�سغلي املوانئ االإيرانيني، وكذلك ال�سحن وبناء ال�سفن يف هذا البلد، 
هذه  فر�ص  تزامن  بالطبع  اإيران.  من  ومنتجاته  النفط  ت�سدير  حظر  عن  ف�ساًل 
لي�ص   1979 عام  طهران  يف  االأمريكية  ال�سفارة  على  اال�ستيالء  ذكرى  مع  العقوبات 

�سدفة، اإمنا هو اأمر مق�سود. 

ح�سن  احلايل  االإيراين  الرئي�ص  ملواقف  مبا�سرة  �سربة  هذه  اأن  الوا�سح  من 
روحاين. فمنذ احلملة االنتخابية الرئا�سية اخلا�سة به، مت بناء برناجمه االقت�سادي 
وقبل  اأوال  االإيراين.  النووي  االتفاق  اأحكام  تنفيذ  املحتملة من  املكا�سب  باأكمله على 
االأجنبي.  واال�ستثمار  التكنولوجيا  على  االقت�سادي  الربنامج  يعتمد  كان  �سيء  كل 
النفط  اإيران يف جتارة  اإعادة ن�سيب  النووي، فكانت  الرئي�سة لالتفاق  النتيجة  اأما 
العاملية. ففي غ�سون عامني منذ توقيع االتفاق، ت�ساعف م�ستوى اإنتاج النفط االإيراين 
نف�سها.  اإيران  قبل  من  ي�ستهلك  ن�سفهم  اليوم.  يف  برميل  ماليني   )(.8(0( اإلى 
واليابان  والهند  )ال�سني  اآ�سيا  اإلى   )٪62( اإيران  ف�سدرت  ت�سديره.  مت  والباقي 
وكوريا اجلنوبية(، والبقية )8)٪( اإلى اأوروبا )اإيطاليا وبريطانيا العظمى وبلغاريا 

وهولندا()47(.

وقد اأدى قرار ترمب باالن�سحاب من االتفاق النووي اإلى ان�سحاب عمالقة الطاقة 
العامليني من م�ساريع نفطية اإيرانية مثل �سركتي توتال واإيني. فقط ال�سركة ال�سينية 

)47( Iran oil revenue grows in 2017، IRNA،22-2-2017، URL: http://www.irna.ir/en/News/82840332
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)CNPC( اأعلنت ا�ستمرار العمل يف اإيران. اإلى جانب ذلك، يعمل االأمريكيون مع 
واليابان  االإيراين -ال�سني وكوريا اجلنوبية  للنفط  الرئي�سني  االآ�سيويني  امل�ستوردين 
والهند لت�سدير النفط االأمريكي اإليهم. اأما البنوك اليابانية فرف�ست بالفعل اإجراء 
اإيران. و�ستظهر نتيجة جهود البيت االأبي�ص يف هذا االجتاه  عمليات �سراء نفط مع 
يف نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2018، عندما تكون جمموعة جديدة من العقوبات �سد 
اإيران جاهزة للعمل ب�سكل كامل. ففي اخلريف، �سيواجه االقت�ساد االإيراين والنظام 

ال�سيا�سي حتديات خطرية.

اأعاله التغريات التي حدثت يف املجتمع االإيراين  تظهر االإح�ساءات املذكورة 
منذ و�سول خامنئي اإلى ال�سلطة. فلقد تغريت اأ�س�ص و�سلوك ومطالب االإيرانيني. ال 
تتنا�سب رغبات ال�سباب االإيراين مع اإطار النظام االإ�سالمي املفرو�ص. واإن حماوالت 
وتوؤدي  متزايد  خلطر  تتعر�ص  املواطنني،  على  الكاملة  �سيطرتها  لفر�ص  ال�سلطات 

فقط اإلى جناح ق�سري االأجل.

منذ عام 1989، تطور ال�سراع داخل النخبة يف اإيران يف اإطار النظام ال�سيا�سي 
ا�ستقرار  لفهم  مهمة  نقطة  فهذه  النظام.  هذا  اأ�سا�ص  يف  اأحد  ي�سكك  ومل  القائم 
النظام االإيراين. لطاملا اأن النظام القائم ي�سمح للنخبة باإثراء اأنف�سهم ويعطي بع�ص 
النظام  عن  �سيدافعون  النخبة  هذه  فاأع�ساء  املوارد،  هذه  على  للحفاظ  ال�سمانات 
�سببًا الإعادة  �سيكون  املزايا، فذلك  اأما يف حالة تخفي�ص هذه  النهاية.  القائم حتى 
النظر يف موقف النخبة من النظام. فاالأمريكيون واالإ�سرائيليون يعتمدون على هذه 
النقطة. تواجه النخبة االإيرانية خياًرا �سعبًا بني االإ�سالح اجلذري للنظام احلايل اأو 
انهيار النظام. اإال اأن عامل اال�ستقرار الذي يوحد جميع جمموعات النخبة هو علي 
خامنئي. اإلى حد ما، فاإن ا�ستمر خامنئي على قيد احلياة، فاإن اجلمهورية االإ�سالمية 
هي اأي�سًا �ست�ستمر على قيد احلياة. الأن حتول النظام بعد وفاته، من املمكن اأن يجُفقد 
االإقليمية  الطموحات  يف  خ�سائر  اإلى  يوؤدي  وقد  ونفوذها  �سلطتها  من  الكثري  اإيران 

االإيرانية.


