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 (931)ملخص بحوث الكتاب 

 السياسات واإلخفاقات: إيران من الداخل

 8192( تموز)يوليو 

 

 :يبد

الكتاب التاسع )« السياسات واإلخفاقات: إيران من الداخل»يتناول كتاب المسبار 

مجموعة من الملفات الحيوية التي ترصد األوضاع ( 8102 تموز /والثالثون بعد المئة، يوليو

السياسية واالقتصادية في إيران، ال سيما بعد الحراك االحتجاجي الذي شهدته العديد من المدن 

« اتفاق لوزان النووي»، إلى جانب تداعيات خروج واشنطن من 8102اإليرانية أواخر عام 

الصين، روسيا، أمريكا، فرنسا، )لدول الست وا« الجمهورية اإلسالمية»الذي وقعت عليه 

خصص مركز المسبار عدداً من منشوراته . 8102( نيسان)أبريل  8في ( ألمانيا وبريطانيا

ليتابع درس الشؤون اإليرانية  -الذي يليه جزء ثان  -السابقة حول إيران، ويأتي هذا الكتاب 

 .والديني الداخلية، بحيث تفرعت الدراسات حول السياسي واالقتصادي

 

 التيارات السياسية الجديدة في إيران بين المحافظين واإلصالحيين

 عضو مجلس المنتدى العربي لتحليل السياسات اإليرانية– نسرين مصطفىتقدم الباحثة 

في دراستها نبذة عن التيارات السياسية في إيران والشأن العام، واألساليب التي يتبعها  -بمصر

ومن تهديد باستخدام  تضييق عليهامن النظام اإليراني بشأن التيارات السياسية المخالفة، 

تسلط الدراسة الضوء . العنف، واستخدام الحرس الثوري كأداة بيد للنظام لضرب المناوئين له

تيارات الفكرية الجديدة التي كان لها دور في الحياة السياسية في إيران في الفترة من على ال

، وتلقي مزيداً من الوصف والشرح والتحليل واالستقراء للتيارات 8102وحتى  8101

السياسية، وعالقة تلك التيارات بالنظام الحاكم في إيران، وسياسة النظام الحاكم حيال تلك 
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في ظل هذه الحالة من القمع، وتقدم رؤية استشرافية لدور تلك ها ة له ومستقبلالتيارات المخالف

  .التيارات في الساحة السياسية في إيران

التيار : تنقسم إلى تيارين أساسيين هماالتي التيارات الفكرية في إيران  أبرزتشير إلى و

وعلى رأسها الحرس  األصولي المتشدد أو المحافظ المدعوم من النظام اإليراني ومؤسساته

من جهة ( الليبرالي)الثوري اإليراني وبيت خامنئي من جهة، والتيارين اإلصالحي والمعتدل 

أن الخطاب السياسي : توصلت الدراسة إلى عدد من الرؤى االستشرافية منها .أخرى

الشباب ن إو. لمؤسسات الدولة لن يتخلى عن سياسته القمعية، بل إن طرق القمع ستتعدد

 فيها المرأةأما بخصوص دور . سيكون عامالً فاعالً في الحياة السياسية خالل الفترة القادمة

 في إيران ستكون األقليات كما أن. سيكون لها دور فاعل في الوقوف في االحتجاجات القادمة

سيسعى كما . هاعامالً فاعالً في المعادلة السياسية، وستتجه التيارات السياسية إلى كسب ود

شارع الختيار شخصية ال تنتمي ألي تيار سياسي حتى يمكن االصطفاف خلفها والتعبير عن ال

التيار كما تشير الدراسة إلى أن . رأيه وطموحاته بعيداً عن المصالح والمواءمات السياسية

فشله، لذا سيسعى للتحرك في اتجاه الجماهير الحتواء غضبهم وتلبية  أثبت اإلصالحي

 .رغباتهم، خصوصاً بعد أن أثبتت االحتجاجات الفجوة بين اإلصالحيين والشارع اإليراني

  

  8192و 8111 إيران بين حركتين احتجاجيتين

متخصص في الشؤون - محمد محسن أبو النورتتعامل دراسة الباحث المصري 

مع الحركتين على أنهما انفجار اجتماعي كبير، أو ظاهرة إنسانية مؤثرة في  -اإليرانية

أو « الثورة»أو « االنتفاضة»سيرورة الحياة السياسية بإيران، وتنأى بنفسها عن وصفها بـ

وما إلى ذلك من العبارات التي عادة ما ُتشفع بالحركتين عند تحليل أصولهما « العصيان»

في حيزي السياسة واالجتماع من وسائل اإلعالم المناهضة للنظام اإليراني  وتحري مجراهما

 . أو التابعة له
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 في عشر نقاط تقدم الدراسة مقارنة بين المحددات السياسية وانتشار الحركتين جغرافياً 

نقطتا انطالق الحركتين مختلفتان، فاألولى اتخذت من العاصمة السياسية : لخصها في التالين

مرتكزاً لها، بينما انطلقت الثانية من ميدان مغمور في مدينة مشهد عاصمة محافظة طهران 

-األولى اندلعت احتجاجاً . إحداهما من داخل النظام واألخرى من خارجه. خراسان الرضوية

/ على نتائج االنتخابات الرئاسية، بينما بدأت الحركة الثانية فجأة ألسباب اقتصادية -فقط

 .اعدت وتيرة االحتجاجات وُرِفَع سقفها السياسي وطالبت النظام بالرحيلاجتماعية، ثم تص

مكانة السياسة الخارجية في الحركتين متباينة، فالحركة األولى لم تأِت على ذكر السياسات 

الخارجية للنظام الحاكم بالمرة، بينما ركزت الحركة الثانية على السياسة الخارجية للنظام 

ئيس لحاالت الفقر والكساد وبوار األراضي وانكماش رقعة الزراعة، باعتبارها المسبب الر

على اعتبار أن إنفاق النظام على العمليات الخارجية، ودعم الجماعات المسلحة واالنفصالية 

تباين النطاق . في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين حد من جهود التنمية الداخلية

لعت في طهران وامتدت إلى عدد قليل من المدن الكبرى مثل الجغرافي للحركتين، فاألولى اند

( 041)محافظة وعمت نحو ( 88)شيراز وأصفهان وتبريز بينما شملت الحركة الثانية نحو 

تباين التمثيل االجتماعي في الحركتين، فاألولى انطلقت من داخل الطبقات  .مدينة كبرى

طى أما الثانية فقادتها طبقات متنوعة من الوسطى وطبقات التكنوقراط والطبقات ما فوق الوس

النظام قمع الحركة األولى على . الشعب، واحتلت الطبقات الدنيا نصيباً وافراً من المشهد

بينما كان قمع الحركة الثانية أكثر صعوبة بحكم أن « الطبقات الميسورة»اعتبار أنها نابعة من 

تباين الظهير . غار العمال والحرفيونالمظاهرات قادها المهمشون والفقراء والريفيون وص

تباين تمثيل الشعوب . حضور مكثف للمرأة في الحركتين. الشعبي الداعم لكل من الحركتين

طهران، وأصفهان، : في أربع مدن فقط هي 8112غير الفارسية، فقد انحصرت مظاهرات 

 8102حتجاجات وتبريز، وشيراز، وهي مدن معروفة بأغلبيتها الفارسية الكاسحة، أما في ا

كل الشعوب غير الفارسية، ويتضح ذلك من خالل التوزيع الجغرافي  -تقريباً –فقد شاركت 

، (معقل القومية الكردية)للمدن المشاركة في االحتجاجات، وعلى رأسها كرمنشاه، وسنندج 



4 

 

الباحث أن الحركتين االحتجاجيتين  يعتبر. وغيرها (التركية -معقل القومية األذرية)وأذربيجان 

هما أضخم انفجارين اجتماعيين واجها نظام والية الفقيه في تاريخ  8102و 8112في 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وبالرغم من االختالفات البنيوية الغائرة بين المكونات 

باشرة؛ فإنهما كذلك اإلثنولوجية والجيوبولوتيكية في الحركتين، وما أسفر عنهما من نتائج م

ازدياد النقمة االجتماعية على النظام، : يلتقيان في عدد من المرتكزات الرئيسة واألساسية، منها

واتساع رقعة الرفض المجتعمي آلليات عمل المؤسسات الدستورية والقانونية واألمنية في 

تنموية الداخلية البالد، إلى جانب الربط المجتمعي المستحدث بين األزمات االقتصادية وال

 . كَعَرْض، والسياسات الخارجية للبالد كمرض يتسبب في العرض الظاهر بالمجتمع من الداخل

إلى تنامي أزمة النظام بالمجتمع اإليراني، بحيث  تؤدي هذه االحتجاجاتيرى الباحث أن 

يبدو النظام عاجزاً أو غير راض  عن وضع حلول لتلك األزمات في ضوء السقف المرتفع 

لمطالب المتظاهرين، خصوصاً أنهم طالبوا بإسقاط النظام رأساً؛ مما ينذر بمزيد من األزمات 

وتعميق التدهور الحاصل في القطاع المصرفي وقطاعات اقتصاد البالد الحساسة، مع دخول 

كما يشير الباحث إلى أنه ليس من المستبعد . الحزمة األولى من العقوبات األمريكية حيز التنفيذ

من تكوين ( عرب تركمان بلوش أكراد أذر)يتمكن المتظاهرون من الشعوب غير الفارسية أن 

تحالفات مع القومية الفارسية لمحاولة تغيير النظام، ويمكن التنبؤ بذلك من خالل الدعم 

 .األمريكي والدولي الكبير الذي يصب في تلك الزاوية

 

 نقاط الضعف: القدرات العسكرية اإليرانية

المتخصص في الشؤون العسكرية، والسياسات – محمد حسنتناول الباحث المصري 

مع ويشير الباحث إلى أنه  .في دراسته نقاط الضعف في القدرات العسكرية اإليرانية -الدفاعية

، أصبحت السياسة الخارجية إليران أكثر إثارة 8100قدوم موجات الثورات العربية بداية عام 

فانتقلت إيران من مرحلة ملء الفراغ األيديولوجي إلى ملء الفراغ . المياً للجدل إقليمياً وع
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االستراتيجي العسكري بالشرق األوسط كنتيجة مباشرة لمغادرة كل من العراق وسوريا 

وسعت لذلك . لمعادلة القوة العربية، والتنافس مع تركيا وإسرائيل على الدولة المركز في اإلقليم

كان للقوة الصلبة العسكرية دور ( Grand Strategy) ظمىضمن سياق استراتيجية ع

فاصل فيها، لتحقيق وتأمين الدرع المذهبية حول االتجاهات االستراتيجية إليران، وبناء المجال 

الحيوي لها على وقع موجات التغيير الديموغرافي المصاحب لمسارات الحرب السورية، 

مما . 8104تنظيم الدولة اإلسالمية نشاطه اإلرهابي وتدهور الحالة األمنية للعراق إبان بدء 

يعني تدخالً عميقاً في دول الجوار، وانطالقة إيرانية خارج الحدود لم تشهدها إيران منذ العهد 

الفارسي، مما ألقى بالضوء على القدرات العسكرية اإليرانية التي واكبت السياسة الخارجية 

المتمثل في اهتراء منظومة األمن اإلقليمي، فضالً عن  التوسعية، والظرف االستراتيجي الحالي

، إذ وضعت تلك االستراتيجية 8102احتاللها مساحة كبرى في وثيقة األمن القومي األمريكي 

إيران موضع العداء المباشر للواليات المتحدة نتيجة لسياساتها بالمنطقة، وتطويرها لترساناتها 

خية االستراتيجية، والسعي المتالك قدرات نووية الدفاعية والهجومية، وخصوصاً الصارو

بالتوازي مع استمرار تطوير برنامجها الباليستي على نحو ُيخل بتوازن القوى، واألمن والسلم 

تنطلق الورقة البحثية من فرضية أن السياسة الخارجية التوسعية إليران،  .اإلقليميين والدوليين

لى أسس عقائدية، هي من تفرض وتحدد شكل وسقف وردائها األيديولوجي الثوري، القائم ع

القدرات العسكرية إليران ضمن جملة مؤثرات سياسية واقتصادية داخلية وخارجية ُمَرّكَبة، 

بيد أن معالجة نقاط الضعف ومكامن القوة لهذه القدرات العسكرية . وليس العكس كما ُيشاع

رزته الثورة اإليرانية، ليصبح ستصبح ناقصة حال عدم التعرض للنظام السياسي الذي أف

التصميم المعقد الذي من خالله وعبر قنواته العديدة تصدر القرارات والسياسات العامة المتعلقة 

ومن ثم، المعالجة المباشرة . بالقدرات العسكرية وخطط إنمائها على المدى االستراتيجي البعيد

نافس على الدولة المركز في اإلقليم، للقدرات العسكرية للجمهورية اإلسالمية ضمن سياقات الت

وتبعاتها من المواجهات العسكرية الخاطفة والحروب الجارية، والصراعات المحتملة 

يستعرض الباحث باألرقام القدرات العسكرية البرية . باألطراف الحيوية إلقليم الشرق األوسط
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، وبعد تفنيد المؤسسات والبحرية والجوية، كما أبرز حلقات اتخاذ القرار االستراتيجي فيه

العسكرية الرئيسة التي أفرزها هذا النظام، يقّيم الباحث المؤسسات بقدراتها الدفاعية ضمن 

، وجود النفط، والحرب يغرافالجسياقات التنافس اإلقليمي الحالي، من حيث الموقع 

 والدعم العامة التعبئة الالمتماثلة، والبرنامج النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وكروز،

 .العسكرية التي يتبعها النظام اللوجيستي، العقيدة

 

 الدولة الموازية للحرس الثوري في إيران

 -باحث مصري متخصص في شؤون الشرق األوسط وروسيا- عمرو الديبتلقي دراسة 

 فيتناول .الضوء على الدور السياسي، والعسكري واالقتصادي للحرس الثوري اإليراني

 الخاص بهالهيكل التنظيمي و ،نشأة وتكوين قوات الحرس الثوري اإليراني :مواضيع

 .يلحرس الثورا واالقتصادي الذي يلعبه الدور السياسي والعسكري، ووالتشكيالت العسكرية

ويشير  .بإيران بين الحرس الثوري ومؤسسة الرئاسةالدائر الصراع كما تبرز الدراسة حالة 

ق واللوائح المنظمة لعمل الحرس الثوري التي حددت بشكل غامض المهام الباحث إلى المواثي

عاماً من عمر ( 41)مما فتح الباب لزيادة المهام والمسؤوليات على مدى . التي تم إلزامها بها

أيضا بسبب هذا الغموض، اختلفت النخب السياسية على واجبات . الثورة اإلسالمية في إيران

اإليراني، بينما قام القادة باستمرار بزيادة نطاق مهام الحرس ومسؤوليات الحرس الثوري 

ومن ثم، اتسعت اهتمامات الحرس الثوري لتشمل المجاالت االقتصادية . الثوري اإليراني

لتها بشكل ال مناص منه، إلى فاعل سياسي ينظر إلى  واالجتماعية والثقافية والسياسية التي حوَّ

السياسية / كما أن النظرة األيديولوجية. ر أيديولوجيتهاالتطورات في إيران من خالل منظو

للحرس الثوري اإليراني قد جّرته أيًضا إلى المجال السياسي، وأصبح الحرس الثوري 

ويرى الباحث أن توغل . عسكرية وحتى اقتصادية في إيران -اإلسالمي أهم نخبة سياسية

فترة الرئيس بني صدر، مرورا بالرئيس الحرس الثوري في الحياة السياسية اإليرانية كان منذ 

وكانت دائما الكلمة العليا في أي خالف لقوات . رفسنجاني، ونجاد، وأخيرا بالرئيس روحاني
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حرس الثورة، نظرا للقوة العسكرية الكبيرة لها ونظرا لسيطرتها على مفاصل الدولة اإليرانية 

اسي الفعال لقوات حرس الثورة في وباستمرار الدور السي. السياسية، االقتصادية واإلدارية

ثمانينيات القرن الماضي، جعلها تدخل المجال االقتصادي في بداية حكم رفسنجاني، وجعلها 

فلوال وجود الدور السياسي ما كان ظهر . تستوحش اقتصاديا في الفترة األولى من رئاسة نجاد

قوات الحرس الثوري  وبذلك تحولت. الدور االقتصادي للحرس الثوري، واآلن العكس صحيح

من دور الحارس على الثورة إلى دور النخبة المتحكمة والمناوئة لمؤسسة الرئاسة في تسيير 

برية، جوية، بحرية، )امتالك الحرس الثوري اإليراني لقوات عسكرية . أمور الحكم في إيران

التحكم في  وامتالكه لكيانات اقتصادية عمالقة، باإلضافة إلى( قوات خاصة ومخابرات خاصة

يشير . السياسة الداخلية والخارجية إليران، يجعله جمهورية مستقلة داخل الدولة اإليرانية

الباحث إلى أن هذا الوضع السياسي يجعل من مسألة تحجيمها أمراً ليس سهالً في المستقبل، ما 

 .دامت دولة واليه الفقيه قائمة

 

 محددات األزمات المالية في رئاسة حسن روحاني

 :متخصصة في تحليل السياسات االقتصادية الدوليةالمصرية الالباحثة استعرضت  

صعود  قبل فترى أنه. ، محددات األزمات المالية في رئاسة حسن روحانيياسمين سمرة

عانت قطاعات االقتصاد اإليراني من  8102الرئيس اإليراني حسن روحاني إلى الرئاسة في 

 تمثل أهمها في تهاوي العملة، ومعدالت نمو سلبية، وتضخم تجاوز ،عدد من المشكالت

، لكن الرئيس اإلصالحي تمكن في بداية واليته من تقليص االنكماش االقتصادي إلى %(22)

هذا السيناريو . في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد %(2) بعدما بلغ %(8) أقل من

االتفاق مع الغرب أطاح به انسحاب الرئيس األمريكي المتفائل الذي رسمه روحاني بعد نجاح 

، معلنا إعادة فرض العقوبات 8102( أيار)مايو  2دونالد ترمب من االتفاق النووي 

االقتصادية على إيران التي تعاني داخلياً من محاوالت بائسة للسيطرة على موجات احتجاجية 
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ضاً على األوضاع االقتصادية ؛ اعترا8102( كانون األول)ديسمبر  82عارمة بدأت في 

المتردية والمطالبة بتوجيه التمويالت لدعم االقتصاد المحلي بدالً من تمويل الحروب 

وتشير الباحثة إلى أن إيران أمام خيارات . والنزاعات اإلقليمية في سوريا والعراق وغيرهما

وروبية التي لم ترقب انتظار ضمانات كافية من الدول األ: محدودة في تلك األزمة، األول

ترحب بقرار ترمب للحفاظ على مكتسبات إيران من االتفاق، وانتزاع تلك الدول تعهدات من 

باستثناء شركاتها العاملة في السوق اإليرانية في القطاعات التي تحظرها  ،البيت األبيض

ية العقوبات األمريكية، لكن يبدو أن هذا المسار مستبعد في ظل تمسك واشنطن باستراتيج

جديدة تتضمن ضغوطا قصوى وغير مسبوقة على إيران، وتحذيرها بأن الشركات األوروبية 

. «ستتحمل المسؤولية»التي ستقوم بأعمال في إيران في قطاعات تحظرها العقوبات األمريكية 

لحماية « تشريع مانع»على الرغم من أن هناك توقعات بأن االتحاد األوروبي سيلجأ إلى 

بية المتعاملة مع إيران من العقوبات األمريكية، وهو اإلجراء نفسه الذي اتخذه الشركات األورو

التكتل األوروبي عندما رفع العقوبات عن كوبا، فيما استمرت العقوبات األمريكية، إال أن هذا 

اإلجراء قد ال يجد طريقه في ظل عزم اإلدارة األمريكية على إحكام قبضتها على إيران 

وصول بصادرات النفط اإليراني إلى صفر، أو ما يعرف بالتصفير النفطي، إذ واستراتيجيتها لل

على  ،تفكر واشنطن في عدم منح استثناءات هذه المرة ألي من مستوردي النفط اإليراني

هو أن طهران ستضطر في نهاية فأما السيناريو األكثر ترجيحاً . 8102عكس ما قبل اتفاق 

بات مجدداً أن تقدم تنازالت السترضاء إدارة ترمب، المطاف بعد أن تتجرع آالم العقو

ما . بالجلوس من جديد على طاولة المفاوضات لتعديل االتفاق النووي أو إلبرام اتفاق جديد

يرجح كفة هذا االحتمال هي األوضاع الداخلية التي يواجهها النظام بالتزامن مع أزمة االتفاق 

ثمة مخاوف من تصاعد الموجات االحتجاجية التي النووي، فالضغوط الداخلية غير مسبوقة، و

امتدت للتجار األثرياء في قلب طهران، المعروفين بدعمهم التاريخي للنظام الحالي منذ الثورة 

وإنه من شبه المؤكد أن األوضاع االقتصادية ستزداد سوءاً مع تزايد الضغوط . اإلسالمية

ة بمزيد من الخسائر مع سريان العقوبات التضخمية، واستمرار نزيف العملة المحلية المهدد
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 .التي تشمل صادرات النفط

 

 التباين داخل الفكر اإلسالمي في إيران.. الموقف ِمن األقليات

 -بالرياض باحث في المعهد الدولي للدراسات اإليرانية- محمد السيد الصيادتسعى دراسة 

الرئيسة في إيران ُتجاه األقليات بيان طروحات وتجاذبات المراجع والتيارات الدينية إلى 

الدينية، وبيان ما يعتمده وُيقره النظام السياسي من طرح ومن فعل تجاه األقليات عموماً وأهل 

  .الُسّنة خصوصاً بوصفهم األقلية األكبر في إيران

في عهد الشاه كان وضع األقليات الدينية خصوصاً السّنية منها سيئاً للغاية من ناحية 

السياسية واالجتماعية، ولذا كانت األقليات تطالب بحقوقها وشاركت في الثورة مع الحقوق 

لكن وبعد الثورة ُكّرست مظلوميتهم . باقي فصائل الشعب أمالً أن تغير الثورة من أوضاعهم

  .في الدستور، أي تّم دسترة ما يتعرضون له من مظلومية وسلب للحقوق السياسية والدينية

إّن التيارات : سريعة على خريطة الحياة الدينية في إيران، فيقول يقدم الباحث نظرة

الدينية تنقسم إلى قسمين بالنسبة لموقفها من األقليات، وخصوصاً أهل السّنة بوصفهم األقلية 

التيار اإلصالحي الذي يمتّد بجذوره إلى : أولهما. األكبر وذات التاريخ العريق في إيران

المشروطة، ويدخل ضمن هذا التيار التيارات الفكرية الحداثية  الميرزا النائينّي وأنصار

التيار المحافظ الذي يمتّد أيضاً بجذوره إلى أنصار : والثاني. والليبرالية على اختالف بينها

المستبدة والشيخ فضل هللا النوري، ويدخل في هذا التيار التيارات الراديكالية الشيعية كافة على 

  .خالف بينها

باحث أّن استراتيجية المحافظين سوف تستمر تجاه األقليات وعلى رأسهم أهل يرى ال

السّنة، ذلك أّن السلطة والتيار المحافظ ال يريدون تقارباً حقيقياً مع الداخل السني فضالً عن 

الخارج السني، ذلك أن هذه النظرة هي نتاج قناعات طروحاتهم ورؤيتهم السياسية والفقهية، 
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سيساتهم المذهبية والحوزوية، وهي نتاج طبيعي لنظرية والية الفقيه بمخرجاتها المبنية على تأ

 . ومقتضياتها

 

 خالفة خامنئي وأثرها في النخبة الحاكمة في إيران

 "رياليست"متخصص في الشؤون اإليرانية في مركز - كيريل دجافالخيقول الباحث الروسي 

الزعيم األعلى لجمهورية إيران  إن: دراسته في -للدراسات السياسية واالستراتيجية بموسكو

، مهتم باالنتقال السلمي للسلطة بعد رحيله عاماً ( 22)يبلغ من العمر ( خامنئي)اإلسالمية 

إال أن هناك مجموعة متشابكة من التناقضات داخل . والحفاظ على النظام اإلسالمي في إيران

األعضاء البارزين للثورة اإلسالمية، والضغط  النخبة الحاكمة اإليرانية، ما بين كبر سن

الخارجي المستمر على طهران وتزايد السخط الشعبي على القيادات اإليرانية، والذى نراه في 

تزايد وتيرة االحتجاجات في الشوارع، مما يثير العديد من التساؤالت حول مستقبل الجمهورية 

 تنتظره الذي ما، خامنئي بعد ما: ؤل التاليتساالفيطرح الباحث  .اإلسالمية بعد علي خامنئي

 إيران؟

. في الوقت الحاضر، هناك سيناريوهان كبيران لشكل إيران في حقبة ما بعد خامنئي

هنا نكون أمام تغيير القيادة طبقاً ألحكام . السيناريو األول يفترض الحفاظ على النظام اإلسالمي

المرشد »، خيار «المرشد الوريث»خيار : خياراتفي هذه الحالة، هناك العديد من ال. الدستور

وفي هذا السيناريو يمكن أن . مجلس أعلى -أو خيار إنشاء مجلس إدارة جماعي« ولي العهد

يستمر تطوير النظام اإلسالمي عن طريق اإلصالحات التدريجية التي تطيل من عمر 

 ،ن قبل السلطات اإليرانيةم« تشديد الخناق»إال أنه إذا تم اتباع سياسة « سلطات آية هللا»

السيناريو الثاني، يفترض حدوث تحوالت جذرية،  .فسيؤدي ذلك حتما إلى تسريع انهيار النظام

يمكن أن تحدث مثل . ستكون عواقبها تفكيك النظام اإلسالمي، األيديولوجي والنظام السياسي

بالتالي . االنقالب العسكريهذه التغييرات في حالة التدخل العسكري ضد إيران أو في حالة 
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جمهورية رئاسية أو : من الممكن أن يتحول النظام السياسي اإليراني إلى األشكال التالية

إال أن من المرجح أن يتحول النظام إلى الديكتاتورية العسكرية، خصوصا في الفترة . برلمانية

 .استعادة الملكية: االنتقالية ومن بين الخيارات األقل احتماال

يرت أسس وسلوك ومطالب اإليرانيين التي حدثت في المجتمع اإليراني منذ وصول تغ

خامنئي إلى السلطة، فأصبحت ال تتناسب رغبات الشباب اإليراني مع إطار النظام اإلسالمي 

وإن محاوالت السلطات لفرض سيطرتها الكاملة على المواطنين، تتعرض لخطر . المفروض

 .صير األجلمتزايد وتؤدي فقط إلى نجاح ق

. تواجه النخبة اإليرانية خياًرا صعباً بين اإلصالح الجذري للنظام الحالي أو انهيار النظام

إلى حد ما، فإن . إال أن عامل االستقرار الذي يوحد جميع مجموعات النخبة هو علي خامنئي

. الحياة استمر خامنئي على قيد الحياة، فإن الجمهورية اإلسالمية هي أيضاً ستستمر على قيد

وبالتالي  ،ألن تحول النظام بعد وفاته، من الممكن أن ُيفقد إيران الكثير من سلطتها ونفوذها

 .تؤدي إلى خسائر في طموحاتها اإلقليمية اإليرانية

 

 8192كتب صدرت في  (91)أهم .. اتجاهات النشر بإيران

 -اإليرانيةباحثة مصرية متخصصة في الشؤون - نورهان أحمد أنور استعرضت

، حيث 8102إصدارات للعام  (01)اتجاهات النشر بإيران من خالل اعتمادها على أبرز 

إن أحداث التاريخ اإليراني  :تقول الباحثة في بداية تقديمها .قدمت الباحثة عرضا مختصرا لها

لكثير المعاصر حاضرة في ذهن الكّتاب، فالثورة اإلسالمية على سبيل المثال تعد بمثابة إلهام ل

يزال يتم عرض الثورة  العاماً على انتصارها، إال أنه ( 22)منهم بالرغم من مرور 

اإلسالمية من مختلف الرؤى واالتجاهات ومنجزاتها وعلى الصعد كافة بغية نقلها لألجيال 

 الوولم يغب ضوء الثورات واألحداث االنقالبية عن دور النشر والكتب في إيران؛ . الجديدة

هنتنغتون، ووليام طومسون، : تزال تتم مناقشة ظاهرة الثورات من وجهة نظر الغرب أمثال
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وال سيما دراسة انتفاضة التبغ، حيث تأكيد الدور السياسي واالجتماعي للدين القائم على ترابط 

األمة مع المراجع الدينية، ومدى قدرة العلماء على حمل لواء المعارضة تجاه السلطة الحاكمة، 

 والمتمثلة في فتوى آية هللا الشيرازي بتحريم الدخان-مدى االستجابة الشعبية للفتاوى و

التي تعد ( 0211) والثورة الدستورية. التي يطلقونها، مما أدى إلى تدعيم نفوذهم -(0220)

منعطفاً تاريخياً عند اإليرانيين بعد انقضاء قرون عدة من االستبداد والظلم، ومناقشة الكّتاب 

دولت در  -0: وتشير إلى الكتب العشرة، وهي. ذه الثورة من رؤية مفكري الغرب وإيرانله

الحكومة في إيران نقد نظرية نمط . ايران نقدی بر نظريه شيوه توليد اسيايی کارل مارکس

دستاوردهای سياسی انقالب إسالمی، المنجزات السياسية  -8. اإلنتاج اآلسيوي لكارل ماركس

ملي گرايی، تاريخ نگاري  -4 .االنقالبات اإليرانية. كودتا هاى ايران -2. ةللثورة اإلسالمي

القومية، التاريخ وتشكيل الهوية الوطنية الحديثة في . وشكل گيری هويت ملي نوين در إيران

شريعتي وفقا . شريعتى به روايت اسناد ساواك -1. كتاب الكتاب. كتاب كتاب -2. إيران

زندگی  -2. الهيكل الوظيفي لمراكز الفكر. ار كاركرد انديشكده هاساخت -2. لرواية الساواك

معماى  -2 .مير عبدهللا كرباشياناألحياة ومذكرات . نامه وخاطرات امير عبدهللا کرباسچيان

نگاهی به  -01. لغز مشروع، االنسجام بين الكفر واإليمان. مشروعه، مغازله كفر وايمان

نظرة على االقتصاد السياسي اإليراني . 0222تا سال  0241اقتصاد سياسی ايران از دهه 

 .8101حتى عام  0210من 

 

 ِمن المنفى بالنَّجف إلى ضاحية نوفل لوشاتو.. قصة الخميني

 منفاه في، قصة الخميني -عراقي في الفلسفة والتراث اإلسالميينباحث – رشيد الخيُّونتناول 

ضاحية نوفل لوشاتو بفرنسا، معتمدا في بحثه هذا على ب منفاه بالنجف بالعراق إلى بتركيا ثم

؛ لما فيهما من لموسى الموسوي "الثورة البائسة"، وكتاب لفاطمة طباطبائي "ذكرياتي"كتاب 

وبغض النظر عن تقديس طباطبائي  .لومات عن حياة الخميني قبل وخالل الثورةعدقائق الم

ويقدم الباحث . لى شخصيته وتناقضهالشخصية الخميني، ومالحظات الموسوي غير الودية ع
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ويسرد األحداث التاريخية ومواقفه وعالقته مع موسى الصدر الذي اختفى  نبذة عن الخميني

 ،وكيف أسس األخير حركة أمل بعد قبول دعوة من الرئيس الليبي معمر القذافي، في ليبيا

طباطبائي قدم كتاب . عضوا فيها، وهو صغير السن (أمين عام حزب هللا)والتي كان نصر هللا 

قصة رجل دين أتته السلطة بعد النفي، ويشير الباحث إلى أنه صحيح أن الخميني قد خطط 

الحوادث الواردة في الكتاب فإنها كانت بعيدة المنال، حتى الل خللحكومة اإلسالمية، لكن من 

ويضيف الخيون أن . 0222من العام ( نون الثانيكا)قبيل تشكيل مجلس قيادة الثورة في يناير 

لوالها ما وصل وكثرة األسماء التي وردت فيه،  شيئاً مهماً آخر يلفت النظر في الكتاب، وهو

الخميني باريس، ولم ُيستقبل إعالميا فيها، ولم يحظ بهذا الحضور الدولي، والداخلي، وقد 

  .ثورة عامة، بين معدوم ومنفي وسجينانتهى أولئك المخلصون له وللثورة، على أنها 


