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الملخص التنفـيذي
التطورات على الساحة اإليرانية خالل شهر مارس
يرصد هذا التقرير أبرز
ُّ

دقيقا للحالة اإليرانية
وصفا
ليقدم للقارئ المهتم بالشأن اإليراني
2017م
ً
ً
ِّ
محل الرصد والتحليل .يشتمل التقرير على ثالثة أقسام
خالل الفترة الزمنية
ّ
ِّ
يختص الثاني بتفاعالت
حين
فـي
اإليراني،
ي
ل
المح
بالشأن
يهتم األول
رئيسية،
ُّ
ُّ

إيران مع الشأن العربي ،ويتناول الثالث الحراك اإليراني على الصعيد الدولي.

»»الشأن الداخلي

مؤسســة الرئاســة ،وكان أبــرز
تنــاول التقريــر فـــي الشــأن الداخلــي أربعــة محــاور ،ير ِّكــز احملــور األول علــى َّ
مــا جــاء فـــيه ملـ ّ
ـف االنتخابــات الرئاســية التــي ســتجري فـــي  ،2017/5/19مسـ ً
ـتعرضا اخلريطــة االنتخابيــة
َّ
املرشــحني فـــي وقــت تشــهد فـــيه إيــران حتديــات داخليــة وخارجيــة ،ثــم محلِّـ ًـا اســتطالعات الــرأي
وأبــرز
حــول حظــوظ الرئيــس حســن روحانــي فـــي الفــوز باالنتخابــات الرئاســية ومواقــف رجــاالت الدين والسياســة
مــن الرئيــس روحانــي وتصوراتهــم ،ثــم تنــاول التقريــر الفــرص والتحديــات أمــام ترشــيح الرئيــس اإليرانــي
ُّ
الترشــح ،فـــي ظــل تزايــد القلــق مــن تدخُّ ــل احلــرس
الســابق أحمــدي جنــاد رغــم نصيحــة املرشــد لــه بعــدم
الثــوري اإليرانــي فـــي االنتخابات.
املؤسسة العسكرية ،ق ّدم التقرير قراءة فـي إجراء إيران سلسلة اختبارات ملنظومتي
وفـي ما يتعلق مبحور َّ
«باور »373-و»إس »300-الصاروخيتني والتخطيط اإليراني لتعزيز الغواصات اإليرانية فـي وقت تقترب فـيه
املوجه «فاحت»313-
إيران من تسلُّم طائرات «سوخوي إس إم »30-من روسيا مع إزاحة الستار عن الصاروخ َّ
وطائرة «صبا ،»248-كما استعرض التقرير التح ُّرشات اإليرانية اجلديدة بالسفن األمريكية واحتماالت الر ّد
األمريكي فـي ظل إدارة ترامب ،ودالالت الكشف عن أرصفة بحرية يستغلها احلرس الثوري لتهريب األسلحة
إلى دول املنطقة ،ورغبة جنوب إفريقيا فـي بيع صواريخ إليران.
وفـي ما يتعلق مبحور ّ
امللف األمني ،تناول التقرير األوضاع فـي األحواز واالنتقادات التي ساقها مسؤولون
وبرملانيون نتيجة تر ِّدي األوضاع فـي األحواز ،وكذا األوضاع فـي كردستان ،واألوضاع األمنية فـي سيستان
وبلوشستان حيث اعتُقل  38فر ًدا من اجلماعات املناهضة للنظام ،وسالسل االنفجارات واحلرائق التي شهدتها
إيران خالل شهر مارس ،وكان أه ّمها االنفجار الذي وقع فـي إحدى محطات الكهرباء مبنطقة على آباد الواقعة
فـي إقليم جلستان ،ثم طبيعة التهديدات اإلرهابية من تنظيم داعش ألول مرة مته ًما نظامها مبطاردة واضطهاد
السنَّة ،كما تَط َّرق التقرير فـي هذا اجلزء إلى التقرير السنوي لإلعدامات فـي إيران ،مؤ ّك ًدا أن حاالت
املسلمني ُّ
معدالت اإلعدام مقارنة بعام  2015فإن إيران كانت
اإلعدام بلغت  530حالة ،وأ ّكد أنه على الرغم من انخفاض َّ
ضمن قائمة الدول األكثر تنفـي ًذا لإلعدامات فـي العالَم.

4

تقرير الحالة اإليرانية

مارس 2017

www.arabiangcis.org

ً
شامل التط ُّورات كاف ًة على مختلف القطاعات االقتصادية
أ َّما احملور الرابع فتناول اجلانب االقتصادي
خالل شهر مارس ،وتَض َّمن هذا اجلانب قطاع الطاقة ،وقطاع التجارة اخلارجية واالستثمارات ،وقطاع البنوك،
وأخي ًرا قطاع اخلدمات ،باإلضافة إلى مناقشة األوضاع املعيشية التي شغلت الداخل اإليراني خالل فترة
التقرير.
»»الشــأن العـربــي

انقسم التقرير إلى ستة محاور :تناول األول تط ُّورات العالقات السعودية-اإليرانية وبوادر التق ُّدم -وإن
كان طفـي ًفا -فـي عالقات الرياض وطهران ،كالتق ُّدم فـي ّ
صنَّاع القرار
ملف احلجاج اإليرانيني  2017وتكثيف ُ
اإليراني تصريحاتهم السياسية ذات اللغة الهادئة مع دول اخلليج ،وإعالن السلطات الصينية رغبتها فـي
التوجس اإليراني من زيارة اجلبير للعراق ،واملوقف اإليراني من دبلوماسية
الوساطة بني إيران والسعودية ،ثم
ُّ
االجتاه السعودي للشرق اآلسيوي ،بينما استعرض الثاني دالالت زيارة وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد
ظريف لقطر فـي  2017/3/9ورسالة الرئيس اإليراني حسن روحاني يوم  2017/3/13اخلطية إلى أمير
الكويت الشيخ اجلابر األحمد اجلابر بعد أقل من شهر على زيارة الرئيس روحاني للكويت وسلطنة عمان،
حتدي ًدا فـي  ،2017/2/14بهدف ح ّل اخلالفات وتذليل العقبات مع الدول اخلليجية.
وقدم الثالث قراءة فـي إعالن وزارة الداخلية البحرينية يوم  2017/3/4تفكيكها خلية إرهابية مكونة من 14

مالي وأسلحة من إيران بهدف تنفـيذ عمليات إرهابية فـي البحرين ،فـي حني ربط الرابع
عض ًوا تشكلت بتمويل ّ
بني التح ُّركات اإليرانية لتهدئة األوضاع مع دول اخلليج وإرسالها يوم  2017/3/21أسلحة متطورة مليليشيات
احلوثي وصالح فـي اليمن ض ّد القوات الشرع َّية ،وتناول اخلامس الدور اإليراني فـي إطالة أمد أزمة حترير
تتمسك مبوقفها فـي عدم ترك اجلبهة الرابعة مفتوحة من ناحية
املوصل من تنظيم داعش اإلرهابي ،إذ ال تزال َّ
الغرب التي تؤ ِّدي إلى معقل تنظيم داعش فـي سوريا ،لكونها قلقة من أن ينسحب املسلَّحون إلى سوريا ،حيث
تدعم إيران حليفها بشار األسد فـي احلرب األهلية املستم َّرة منذ  6سنوات ،وتَط َّرق السادس واألخير إلى
األهداف اإليرانية وحت ُّركات إيران فـي اجلولة الثالثة من مؤمتر أستانة التي انعقدت بتاريخ 2017/3/15-14
دون حضور املعارضة السورية بسبب املواقف اإليرانية.
»»الشــأن الدولــي

انقسم التقرير إلى قسمني رئيسيني :تناول األول تط ُّورات العالقات اإليرانية-الروسية عبر سبعة محاور،
تناول األول زيارة الرئيس اإليراني حسن روحاني ملوسكو ،مع وضع تص ُّور عن أسباب الزيارة وذكر فاعلياتها
صص الثاني حلالة التحالف الروسي اإليراني فـي األزمة السورية وما استج ّد عليه
والنتائج املترتبة عليها ،وخُ ِّ
بعد انتهاء معركة حلب والدخول فـي مرحلة املفاوضات السلمية فـي العاصمة الكازاخية أستانة ،إثر اختالف
ً
فضل عن
االستراتيجية العسكرية الروسية عن مثيلتها اإليرانية فـي احلرب السورية على مجريات احلرب،
صص للتعاون االقتصادي
موقف روسيا من وجود حزب اهلل اللبناني فـي الراضي السورية .أ َّما الثالث فقد خُ ّ
ٍ
مرحلة
اب هذا التعاو َن بداي ُة
بني البلدين الذي شهد طفرة كبيرة أسهمت فـيها زيارة روحاني ملوسكو ،وإن َش َ
صص احملور الرابع لتوريد األسلحة الروسية إلى إيران ،ورصد مدى
من اجلباية السياسية لصالح روسيا ،وخُ ّ
التزام روسيا بقرار مجلس األمن منع تزويد إيران باألسلحة الهجومية ،واحملور اخلامس تناول تقرير الدعم
الروسي إليران فـي مواجهة الضغوط األمريكية ،فـي ظ ّل فرض الواليات املتحدة عقوبات اقتصادية على 8
شركات روسية بسبب دعمها لبرامج التسلح اإليرانية .وتناول احملور السادس عالقة إيران باألقمار الروسية،
حتدي ًدا ِّ
باتاد أوراسيا ،وأفغانستان التي تسعى روسيا إلحياء نفوذها فـيه ،ويقدِّم احملور السابع من التقرير
جهات الرافضة لتدعيم العالقات الروسية اإليرانية داخل إيران.
رؤية حتليلية للتو ُّ
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الشـأن الداخلي
رئاســــة الجمهــــورية

سيطرت

المقرر إجراؤها في التاسع
قضية االنتخابات الرئاسية
َّ
مؤسسة الرئاسة
كات
تحر
على
عشر من مايو القادم
ُّ
َّ
موج ًها لخدمة موقف
المؤسسة أي نشاط إال كان
تؤد
اإليرانية ،ولم ِّ
َّ
َّ
الرئيس اإليراني حسن روحاني في المعركة االنتخابية القادمة ،على
ُّ
الرغم من وجود وقت ٍ
الترشح كان من الممكن أن
كاف قبل فتح باب
وت ِ
سهم
أزمات
من
اإليراني
المجتمع
يواجهه
مما
ُي
ُ
ّ
ستغل لحل قضية َّ
في نفس الوقت في تحسين تقييم أداء حكومة روحاني ،لكن المنافسة
االنتخابية القادمة سيطرت على الوضع الداخلي اإليراني بشكل كبير
بداية من شهر مارس 2017م.
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»»استطالع للرأي حول حظوظ روحاني فـي الفوز باالنتخابات الرئاسية

يرى األصوليون والرافضون لترشيح الرئيس اإليراني حسن روحاني لفترة رئاسية ثانية أن اإلجنازين
الوحيدين اللذين حقّقهما روحاني خالل السنوات األربع املاضية هما التوقيع على اال ِّتفاق النووي مع الدول
معدالت التضخُّ م بعد أن عانى االقتصاد اإليراني أزمات معقَّدة بسبب سياسات
الست الكبرى ،والسيطرة على َّ
ّ
حكومة أحمدي جناد.

ومع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية القادمة املق َّرر إجراؤها فـي التاسع عشر من شهر مايو  ،2017بدأ
ً
فضل عن األفراد املهتمني بهذا الشأن ،فـي إجراء
بعض املراكز العلمية املتخصصة فـي شؤون االنتخابات،
استطالعات للرأي حول شعبية روحاني وحظوظه فـي الفوز بفترة رئاسية ثانية ،ال سيما فـي ظل استمرار تراجع
الوضع االقتصادي وعدم مت ُّكن روحاني من الوفاء بعدد كبير من التزاماته ووعوده التي قطعها على نفسه للشعب.
معدل شعبية الرئيس اإليراني حسن روحاني ونسبة املشاركة
أحد آخر استطالعات الرأي التي أُجرِ يَت حول َّ
فـي االنتخابات الرئاسية القادمة ،حقَّق نتائج مثيرة لالهتمام ،وقد بلغ عدد املشاركني فـي هذا االستطالع نحو
 20ألف مواطن من جميع أنحاء البالد ،وعرض  3أسئلة رئيسية:
كان السؤال األول «هل ستشارك فـي االنتخابات املقبلة؟» ،وأ ّكد  %52أنهم سوف يشاركون فـي االنتخابات،
وقال  %10.2إنهم من احملت َمل أن يشاركوا فـي االنتخابات ،و %29قالوا إنهم لن يشاركوا ،و %5.5لم يق ِّرروا
بعد بشأن املشاركة.
معدل ثقة الناس باالنتخابات ،فأجاب  %52من املستطلَعني بأنهم يثقون ج ًّدا
وكان السؤال الثاني حول َّ
باالنتخابات.
رئيسا للبالد مرة أخرى أم ال ،وكان
والسؤال الثالث كان حول تقييم الناخبني للرئيس روحاني ،وهل سيكون ً
 %50موافقني و %45رافضني و %2.7ال يعلمون(.)1
بعض اإلصالحيني يشاطر األصوليني الرأي ،ووجهوا عد ًدا من االنتقادات إلى روحاني ،أه ُّمها عدم مت ُّكنه
وتراجع املستوى املعيشي
من الوفاء بوعوده التي قطعها خالل األعوام األربعة املاضية ،وتو ُّقف النشاط النووي
ُ
للمواطنني وتزايُد البطالة والركود االقتصادي.
هذا الوضع املتزلزل لروحاني جعل بعض اإلصالحيني يتوجه نحو سيناريوهات أخرى بديلة:

• السيناريو األول هو االبتعاد عن احلكومة وانتقادها ،على األقل فـي بعض املجاالت االقتصادية ،وذلك
يسجل فشل احلكومة االقتصادي باسمهم.
لكي ال َّ

• أ َّما السيناريو الثاني فهو دعوة بعض اإلصالحيني إلى ترشيح شخص آخر إلى جانب روحاني،
َّ
َّ
َّ
«مرشح
«مرشح الظل» أو «مص ّد لروحاني» أو
املرشح عد ًدا من املصطلحات من قبيل
واستخدموا لهذا
َّ
أحسوا أن هزمية روحاني حتم َّية ،لكنهم فـي
احتياط» .الهدف األساسي من هذا
املرشح هو التصويت له إذا ُّ
َّ
املرشح يلعب دور
نفس الوقت ال يريدون إثارة ردود فعل احلكومة وروحاني شخص ًّيا ،لذلك يقولون إن هذا
«املص ّد لروحاني فـي املناظرات».
ويرى املراقبون للشأن اإليراني أن اإلصالحيني الذين طرحوا فكرة َّ
مرشح الظل ال يتمتعون بدعم كبير من
السلْطة ،وفـي حال حصوله على فترة
روحاني ،ويعتقدون أن روحاني يتق َّرب من الت َّيار اإلصالحي للوصول إلى ُّ
رئاسية ثانية فسوف يتخلَّى عنهم ،لذا ِّ
يخططون لنَيل أكبر قدر من االمتيازات من روحاني قبل العملية االنتخابية.
((( موقع ألف ،شانس روحانی در انتخابات؛  10 ،50 -50اسفند http://cutt.us/YY9BX 1395
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من األطراف التي دعمت فكرة حتديد َّ
مرشح َ
آخر إلى جانب روحاني فـي االنتخابات الرئاسية القادمة ،عضو
املجلس املركزي حلزب «الثقة الوطنية» محمد صادق جوادي حصار ،الذي أ ّكد أن من مصلحة اإلصالحيني
أن تكون لديهم خيارات أخرى غير روحاني(.)1
»»محمد رضا عارف :حسن روحاني سيكون الخيار النهائي لإلصالحيين

رغم هذه الدعوات الختيار َّ
مرشح آخر ،أوضح رئيس كتلة «األمل» البرملانية محمد رضا عارف ،أن
خيارات اإلصالحيني خالل االنتخابات الرئاسية ستصل فـي النهاية إلى روحاني ،ولكن من الطبيعي أن ِّ
يرشح
أشخاصا آخرين ،واعتبر أن هذا أمر طبيعي ويجب أن يحدث.
اإلصالحيون
ً
ور ًّدا على سؤال «هل من املق َّرر أن تدرس الكتلة واللجنة العليا للسياسات التابعة لإلصالحيني ،خيا ًرا أو
خيارات أخرى بجانب روحاني فـي هذه االنتخابات الرئاسة أم ال؟» ،قال :نحن نسير فـي اجتاه أن يكون الرئيس
يبت حتى
روحاني خيا َرنا النهائي فـي االنتخابات الرئاسية ،وأ ّكد أن املجلس األعلى لسياسة اإلصالحيني لم ّ
اآلن فـي هذا األمر(.)2
»»كواكبيان :روحاني ليس الخيار النهائي لإلصالحيين

أ َّما أمني عام احلزب الدميوقراطي اإلصالحي والنائب فـي البرملان اإليراني عن دائرة طهران مصطفى
كواكبيان ،فقد نفى مزاعم رئيس تكتل «األمل» فـي البرملان اإليراني محمد رضا عارف التي أ ّكد فـيها أن روحاني
سوف يكون خيار الت َّيار اإلصالحي ،وأ ّكد أن روحاني ليس اخليار النهائي لإلصالحيني فـي االنتخابات القادمة.
َّ
وقال هذا النائب البرملاني « :أ َو ُّد أن ِّ
املرشح النهائي لإلصالحيني ،غير
أوضح أن ما يُقال حول أن روحاني هو
أي جلسة حول االنتخابات ،إذ يتشكل املجلس
صحيح ،ألن املجلس التنسيقي جلبهة اإلصالحيني لم يعقد ّ
التنسيقي لإلصالحيني من جميع األحزاب اإلصالحية ،وهذه األحزاب اتفقت على ضرورة مناقشة هذا
املوضوع قبل اإلعالن عنه».
وأضاف« :حتى هذه اللحظة لم يُناقش تكتل (األمل) ،ال فـي املجمع العمومي وال فـي املجلس املركزي أو
الهيئة الرئاسية ،موضوع االنتخابات ،على الرغم من أن من احملت َمل أن نصل فـي النهاية إلى هذا اإلجماع،
لكن حتى اآلن لم يُتّخذ مثل هذا القرار»(.)3
ِّ
يشكلون هيئة لدعمه
»»دعوات لترشيح روحاني ..وبرلمانيون سابقون

رغم تع ُّدد مواقف اإلصالحيني جتاه الرئيس حسن روحاني فإن أحزابا إصالحية ظلّت وفـية لروحاني ،منها
حزب «مردم ساالري» الذي أ ّكد عضو جلنته املركزية داريوش قنبري ،أن اإلصالحيني يرغبون فـي استمرار
حكومة حسن روحاني احلالية من أجل احلفاظ على املصالح الوطنية ،وقال إن ما ينتظره اإلصالحيون من
روحاني هو فتح األجواء السياسية فـي الدولة ،واالنفتاح فـي األوضاع االقتصادية والسياسة اخلارجية ،وا ّدعى
أن روحاني عمل بشكل جيد فـي هذه املجاالت.
كما ع ّدد قنبري ،اإلجنازات التي حقّقها روحاني خالل السنوات األربع املاضية ،وهي رفع العقوبات الدولية
والتوصل إلى ا ِّتفاق بشأن البرنامج النووي اإليراني ،وحفاظه على وحدة أراضي البالد،
املفروضة على إيران،
ُّ
()4
كما جنح فـي إبعاد البالد عن خطر احلرب بسبب برنامجها النووي .
((( جهان نيوز ،اصالحطلبان نباید «تکبرگ» بازی کنند 11 ،اسفند http://cutt.us/LZkdq 1395
((( جتارت انالين ،اصالح طلبان در نهايت به روحاني مي رسند 19 ،اسفند ،صhttp://cutt.us/VsUfU 1
((( موقع ألف ،کواکبیان :روحانی گزینه نهایی اصالح طلبان نیست 23 ،اسفند http://cutt.us/ySIJk 1395
((( وقائع اتفاقيه ،براي حفظ منافع ملي ،دولت حسن روحاني بايد تداوم پيدا كند 26 ،اسفند  ،1395صhttp://cutt.us/i3xAd 2
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كذلك أعلن جمع غفـير من النُّ َّواب السابقني بالبرملان اإليراني ،ينتمون إلى مختلف الت َّيارات السياسية
ُّ
لترشح حسن روحاني فـي انتخابات رئاسة اجلمهورية املق َّررة فـي التاسع عشر من
بالبالد ،دعمهم القاطع
شهر مايو املقبل ،وش َّكلُوا هيئة من النُّ َّواب السابقني لدعمه.
وأعلن املتحدث باسم هذه الهيئة مصطفى ناصري زجناني ،أن الن َُّخب والشخصيات «املنصفة» كافة تعتقد
أن حكومة روحاني ح َّق َقت جناحات كبيرة فـي مختلف املجاالت ،وأن روحاني سوف يحصل على عدد كبير من
أصوات املقترعني فـي االنتخابات الرئاسية ،على الرغم من الصعوبات التي واجهته خالل الفترة املاضية،
واألزمات التي خلّفها الرئيس السابق محمود أحمدي جناد.
وأضاف زجناني أن اللجنة ع َق َدت عد ًدا من اللقاءات لدعوة املواطنني إلى دعم ترشيح روحانيُ ،معرِ ًبا
السلْطة التنفـيذية ملواصلة برامجه التي بدأها فـي واليته
عن أمله فـي حضور روحاني مرة ثانية على رأس ُّ
الرئاسية األولى(.)1
»»أصوليون سيدعمون روحاني

يتّفق كثير من األصوليني ،ال سيما الراديكاليون منهم ،على وجوب خروج روحاني من قصر الرئاسة ،لكن
ً
اعتدال مقارنة ببقية األصوليني ،يعتبرون أن «روحاني هو الشخص
ثالثة منهم يُنظر إليهم على أنهم األكثر
األفضل للرئاسة» ،وقد يدعمون تَ َر ُّشحه فـي االنتخابات الرئاسية القادمة.
األصوليون املعتدلون الثالثة هم رئيس البرملان اإليراني علي الريجاني ،ووزير اخلارجية األسبق ومستشار
املرشد األعلى للنظام اإليراني علي أكبر واليتي ،إضاف ًة إلى رئيس البرملان األسبق علي أكبر ناطق نوريٍّ ،
ولكل
اخلاصة فـي دعم روحاني.
من هؤالء الثالثة ظروفه وأسبابه
َّ
علي أكبر ناطق نوري ،الذي أمضى حياته السياسية ،من أهم أقطاب الت َّيار األصولي ،وكان يعمل على دعم
َّ
املرشحني األصوليني فـي االنتخابات الرئاسية منذ انتصار الثورة حتى انتخابات  .2005غ َّير موقفه وابتعد
عن الت َّيار األصولي بعد االنتهاكات التي ارتكبها بعض َّ
املرشحني األصوليني فـي انتخابات  2005مثل أحمدي
جناد وقاليباف ،باإلضافة إلى الهجوم الذي شنَّه أحمدي جناد ض ّد عائلته فـي مناظرته مع مير حسني موسوي
فـي انتخابات  .2009هذه األسباب أ َّدت إلى وقوفه بجانب روحاني فـي انتخابات  ،2013وبعد وفاة رفسنجاني
تتوجه إلى ناطق نوري ليلعب دور قائد املعتدلني.
بدأت أنظار كثيرين َّ
قوي ألحمدي جناد ،حتى إن مشادة
األصولي الثاني هو رئيس البرملان احلالي علي الريجاني ،فهو معارض ّ
لفظية شديدة حدثت بينهما فـي إحدى جلسات البرملان العلنية (فبراير  ،)2013و ُعرفت هذه احلادثة بـ»األحد
((( إيران أونالين ،منایندگان ادوار مجلس ستاد حمایت از روحانی شکل دادند 8 ،فروردين http://cutt.us/wloCt 1396
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األسود» ،وهو يعارض كذلك «جبهة الصمود» وجميع أعضائها ،وبسبب موقفه هذا ُعرف بأنه من األصوليني
املعتدلني ،حتى إنه ص ّرح بأنه ال يعرف شي ًئا عن الت َّيار األصولي .وحول رأيه عن مصير روحاني فـي االنتخابات
القادمة فـيعتقد أن روحاني سوف يصل إلى الفترة الرئاسية الثانية بكل سهولة ويسر.
أ َّما األصولي املعتدل الثالث فهو علي أكبر واليتي ،وزير اخلارجية األسبق ومهندس السياسة اخلارجية
اإليرانية ومستشار املرشد األعلى للثورة اإليرانية .ويأتي وقوفه إلى جانب روحاني من واقع إدراكه أهمية
سياسات روحاني على الصعيد اخلارجي ،وفـي انتخابات  2013وقف إلى جانب روحاني ض ّد سعيد جليلي،
واعتبر أن سياسة جناد وجليلي تسببت فـي كثير من املشكالت واألزمات إليران.1
»»خامنئي ونجاد يوجهان انتقادات شديدة إلى روحاني

وجه املرشد األعلى للنظام اإليراني علي خامنئي ،انتقادات الذعة إلى سياسة الرئيس حسن روحاني وحكومته،
ّ
التي تبتعد عن تو ُّقعات الشعب فـي ح ّل مشكالت البطالة والتمييز والتهديدات االجتماعية ،فـي ظل نشر
إحصاءات تشير إلى وصول عدد العاطلني عن العمل إلى خمسة ماليني شخص ،أي ضعف ما أعلنته احلكومة.
وجه انتقادات سابقة إلى روحاني وحكومته ،أق َّر بهشاشة الوضع االقتصادي فـي إيران وارتفاع
خامنئي الذي َّ
ّ
نسب البطالة وانتشار الفقر ،وأكد أنه دعا احلكومة إلى اتباع سياسة ما وصفه باالقتصاد املقاوم ،الذي يقوم
على حتفـيز اإلنتاج الداخلي ،بدل التعويل على االستثمار األجنبي.
ومنسق من الت َّيار احملافظ املدعوم من خامنئي ،ض ّد حسن روحاني ،كان
هذه االنتقادات تبعها هجوم مماثل
َّ
أبرزه البيان الذي أصدره الرئيس اإليراني السابق محمود أحمدي جناد والذي انتقد فـيه أداء حكومة روحاني.
وجاء هجوم جناد على احلكومة بعد اتهام برملانيني إيرانيني ،ينتمون إلى معسكر روحاني ،أحمدي جناد
بالسطو على عشرات املليارات من الدوالرات ،وحتويلها ملصلحة أركان نظامه ،ولصالح قيادات نافذة فـي
احلرس الثوري.
فـي املقابل دافع الرئيس حسن روحاني عن أداء حكومته التي قال إنها جنحت فـي السيطرة على التضخُّ م
ورفع النمو االقتصادي ،معتب ًرا أن إجنازات حكومته هي األفضل فـي إيران خالل  25سنة.

وخالل زيارته األخيرة إلقليم كردستان ،رجع ما يجري فـي إيران وفشله فـي ا ِّتخاذ وتنفـيذ بعض اإلصالحات،
السلْطة القضائية وتعطيلها بعض القرارات التي كانت احلكومة بصدد ا ِّتخاذها لصالح الشعب،
إلى تَعنُّت ُّ
تراجع االقتصاد ،واستشهد فـي ذلك مبا
إضاف ًة إلى ممارسات وتدخُّ الت احلرس الثوري التي تَس َّببَت فـي
ُ
نفّذه احلرس الثوري من مالحقة ومتابعة للمستثمرين والتجار كافة فـي إيران واستدعائهم إلى املراكز األمنية
السلْطة القضائية إلصدار أحكام ض ّدهم ،دون تُ َهم واضحة.
التابعة له والتحقيق معهم وحتويل بعضهم إلى ُّ
يفسر بعض املراقبني للشأن اإليراني ذلك بأن حملة االتهامات التي طالت
وحول دالالت هذه االنتقاداتِّ ،
روحاني هي مج َّرد لعبة سياسية من النِّظام اإليراني َ
لشغْل الشارع اإليراني والتغطية على فشله الذريع
فـي حتسني الوضع االقتصادي ،فـي حني يرجح آخرون أنها تصفـية حسابات بني الت َّيارين الرئيسيني فـي
النِّظام اإليراني ،األصوليني واإلصالحيني ،وهما على أعتاب االنتخابات الرئاسية املق َّررة فـي التاسع عشر
من شهر مايو القادم(.)2
((( نسل فردا ،کدام یک ازاصوگرایان حامی روحانی هستندhttp://soo.gd/VSrs .
((( اإلخبارية ،روحاني يهاجم السلطة القضائية واحلرس الثوري ويتهمهما بخلق األزمات فـي إيران 28 ،مارس http://cutt.us/wPJRQ 2017
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»»تزايد القلق من ُّ
تدخل الحرس الثوري اإليراني فـي االنتخابات

مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية فـي إيران يزداد قلق الشارع اإليراني وأنصار الت َّيار اإلصالحي من
َّ
املرشحني األصوليني فـي االنتخابات الرئاسية القادمة املق َّررة فـي
تدخُّ ل احلرس الثوري لترجيح كفة أحد
التاسع عشر من شهر مايو القادم.
ويرى مراقبون أن احلرس الثوري اإليراني يسعى لترسيخ سلطته فـي البالد لتحويل سياساتها إلى مزيد
من التش ُّدد واالنعزالية ال سيما بعد وفاة رئيس مجلس تشخيص النِّظام اإليراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني
توسع املصالح االقتصادية للحرس الثوري التي متت ُّد عبر قطاعات ال ِّنفْط والغاز واال ِّتصاالت
الذي كان ينتقد ُّ
واإلنشاءات ،كما انتقد دور احلرس الثوري فـي قمع االحتجاجات بعد االنتخابات الرئاسية املتنازَع على نتائجها
عام  ،2009وبرنامج الصواريخ اإليراني الذي يُشرِ ف عليه احلرس(.)1
خالل كلمته مبناسبة العام اجلديد ،أ ّكد املرشد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي أنه سوف يتصدى ألي
محاولة أو تدخُّ ل لتغيير نتائج االنتخابات الرئاسية املقبلة ،كما اعترف ألول مرة أنه منع تغيير نتائج انتخابات
 2013التي انتهت بفوز حسن روحاني.
وجه قائد احلرس الثوري محمد علي جعفري رسالة إلى قادة احلرس الثوري
وخالل األسابيع املاضية َّ
طالبهم فـيها باالمتناع عن أي نوع من أنواع التدخُّ ل السياسي واحلزبي فـي االنتخابات الرئاسية املقبلة.
تصريحات خامنئي وجعفر كانت خال ًفا ِلَا يجري على أرض الواقع ،فكأنها كانت دعوة غير صريحة للحرس
الثوري للتدخُّ ل فـي االنتخابات الرئاسية ،إذ أ ّكد عبد الرضا داوري ،مستشار الرئيس اإليراني السابق أحمدي
جناد ،خالل رسالة مط َّولة إلى قائد احلرس الثوري اإليراني محمد علي جعفري ،أن استخبارات احلرس
الثوري ومستشاريه ووسائل اإلعالم التي تعمل حتت إمرته ،بدأت فـي حشد كل طاقاتها وقوتها للتدخُّ ل فـي
خاص على حساب بقية الت َّيارات.
االنتخابات ودعم ت َّيار
ّ
وأ ّكد داوري أن بعض مستشاري قائد احلرس الثوري مثل محمد حسني صفار هرندي وسيد مرتضي
ً
فضل عن وسائل اإلعالم ووكاالت األنباء (فارس ،ونسيم ،وتسنيم ،وغيرها) يعملون جمي ًعا للتأثير
حسيني،
()2
على مجرى االنتخابات الرئاسية .
َّ
ومنظمة اإلذاعة
مما وصفه بــ»محاوالت احلرس الثوري
مؤخَّ ًرا ح ّذر الرئيس اإليراني حسن روحاني َّ
والتليفزيون هندسة نتائج االنتخابات الرئاسية».
وحسب جريدة «إيران» الرسمية التابعة للحكومة اإليرانية ،ص َّرح حسن روحاني فـي اجتماع الهيئات
التنفـيذية لالنتخابات الرئاسية املقبلة بأنه يجب الوقوف ض ّد بعض القوى العسكرية التي قد حتاول أن تتدخل
فـي االنتخابات النتهاك القانون ،فـي إشارة إلى احلرس الثوري وميليشيات الباسيج التابعة له.
منظمة اإلذاعة والتليفزيون واتهمها بأنها ِّ
وانتقد بشدةٍ َّ
توظف األموال العا َّمة وتنفّذ دعاية انتخابية ألحد
أجنحة النِّظام اإليراني ،فـي إشارة إلى احملافظني.
وتُعتبر التصريحات األخيرة للرئيس اإليراني هي األقوى واألكثر شفافـية من نوعها عن تدخُّ ل احلرس
واملؤسسات التابعة للمرشد األعلى اإليراني فـي االنتخابات ،وتؤ ّكد ما تداوله بعض وسائل اإلعالم
الثوري
َّ
اإليرانية حول محاوالت الت َّيار احملافظ واحلرس الثوري إلفشال حملة حسن روحاني االنتخابية ومنعه من
الفوز بوالية رئاسية ثانية(.)3

يرسخ سلطاته بعد رفسنجاني http://cutt.us/ZBMc9
((( رويترز ،احلرس الثوري اإليراني ّ
((( أر أف أى فارسي ،نگرانی از دخالت سپاه پاسداران در انتخابات باال گرفته است 22 ،مارس http://cutt.us/uBD4U 2017
((( روحاني يحذر من تدخل احلرس الثوري فـي االنتخابات الرئاسية 27 ،فبراير http://cutt.us/IUMzq 2017
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»»سلسلة اختبارات لمنظومتي
«باور »373-و»إس»300-
بعد قرار الحكومة الروسية في 2010
َو ْقــف تســليم منظومــة «إس»300-
إليران بســبب العقوبات الدولية المفروضة
آنــذاك علــى طهــران ،قـ َّـر َرت إيــران تصميــم
وصناعــة منظومــة صواريــخ دفاعيــة بعيــدة
المدى تحاكي قدرات منظومة «إس»300-
الروســية الصنــع ،أطلقــت عليهــا اســم
«بــاور( »373-النســخة اإليرانيــة لمنظومــة
«إس »300-الروسية).
وفي احتفاالت إيران باليوم الوطني للصناعات
الدفاعية في أغسطس الماضي أزاحت إيران
ألول مرة الستار عن هذه المنظومة ،بحضور
رئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير الدفاع
العميد حسين دهقان
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فخالل األشهر املاضية أعلنت وزارة الدفاع اإليرانية أنها أجرت عدة اختبارات على هذه املنظومة ،وفـي
هذا الصدد قال نائب وزير الدفاع اإليراني العميد أمير حامتي إن وزارته سوف تستم ّر فـي إجراء االختبارات
اخلاصة بها(.)1
الالزمة حتى يحني موعد إدخالها إلى اخلدمة فـي الوحدة
َّ
فـي مارس  2017أجرت وزارة الدفاع اإليرانية ،سلسلة من التجارب على منظومة الدفاع الصاروخية
«إس »300-التي تسلمتها إيران مؤخَّ ًرا من روسيا ،عقب توقيع اال ِّتفاق النووي ورفع بعض العقوبات املفروضة
على إيران .ومتثلت أه ّم أهداف هذه االختبارات التي حملت اسم «دماوند» وأُجرِ يَت فـي إحدى قواعد الدفاع
اجلوي ،وحضرها قادة عسكريون ومسؤولون مدن ُّيون ،فـي تقييم قدرات املنظومة «إس »300-فـي مواجهة
األهداف ذات املقطع الراداري العالي واملنخفض والتهديدات الباليستية ودراسة مدى قدرة وكفاءة الضباط
ً
فضل عن الكشف واالستطالع والت ُّعقب والتصدِّي لألهداف املعادية
الشباب على استخدام هذه املنظومة،
()2
ومعرفة مستوى أداء هذه املنظومة فـي أجواء احلرب اإللكترونية .
وفـي تصريح الفت قال وزير الدفاع اإليراني العميد حسني دهقان إن إيران ال تعتمد على أي دولة فـي
ما يتعلق بأنظمة صواريخ «إس »300-وإنها باتت تصنع هذه الصواريخ و ُم َع َّداتها محلِّ ًّيا ومتتلك التكنولوجيا
الالزمة إلنتاج هذ الصواريخ(.)3
أ َّما عضو جلنة األمن القومي والسياسة اخلارجية السابق عباس علي منصور آراني ،فقال إن االختبارات
الناجحة ملنظومة «إس »300-للدفاع اجلوي أفسدت على الواليات املتحدة وإسرائيل خططهما العدوانية ض ّد
وهدد بأن منظومتي «إس »300-و»باور »373-سوف تتم َّكنان من اآلن فصاع ًدا من
إيران ،على ح ّد وصفهَّ ،
ِّ
تت ُّبع ومراقبة حت ُّركات أي طائرة تتمتَّع بخاصية التخفي من الرادار وإسقاطها إذا لزم األمر.
ِّ
تخطط لتعزيز غواصاتها
»»إيران

تخصص أغلب ميزانيتها العسكرية للقوات الب ِّرية واجل ِّوية ،إال أنها أبدت رغبتها
كانت إيران -وال تزال-
ِّ
خالل السنوات األخيرة فـي تطوير قدراتها البحرية.
جميع الغواصات اإليرانية ذات مدى صغير وتُستخدم ملراقبة السواحل ،لكن منها  3غواصات فقط ذات
مدى واسع يصل إلى  7000ميل ،وهي غواصات ُروسية من نوع «كيلو»(.)4
مفص ًل
وحول هذا املوضوع أعدت وكالة االستخبارات البحرية التابعة لوزارة الدفاع األمريكية تقري ًرا
َّ
ً
خططا َطموحة المتالك وصناعة عدد من الغواصات ،وذكر التقرير الغواصة «بعثت»
جاء فـيه أن لدى إيران
منوذجا للغواصات التي تنوي إيران صناعتها ،بوصفها أحدث الغواصات اإليرانية التي لديها القابلية واملقدرة
ً
على إطالق الصواريخ ،وتتمتع بقدرة إطالق صواريخ كروز املضا ّدة للسفن وإغراق السفن ،وأضاف أن هذه
الغواصات تهدف إلى مواجهة السفن األمريكية فـي مضيق هرمز.
وفـي وقت سابق تَفقَّد الرئيس اإليراني حسن روحاني املدمرة «جماران» والغواصة «طارق» ،وأصدر مؤخَّ ًرا
قرا ًرا بصناعة مح ِّركات الدفع النووية فـي القوات البحرية ،هذا القرار الذي لقي أصدا ًء دولية واسعة(.)5

((( تسنيم ،إيران تختبر منظومة صواريخ «باور  »373للدفاع اجلوي 1 ،مارس http://cutt.us/Muosi 2017
((( فارس نيوز ،إيران :اختبار ناجح ملنظومة «إس  4 ،»300مارس http://cutt.us/wz04p 2017
((( بي بي سي فارسي ،وزیر دفاع ایران :برای موشکهای اس -۳۰۰وابستگی خارجی ندارمی 5 ،مارس http://cutt.us/liVh 2017
((( ساسة بوست ،الدول التي متلك أكبر أسطول للغواصات حول العالم http://cutt.us/xyYgC
((( گزارش یک نهاد آمریکایی :ایران زیردریایی با موشک کروز ضد کشتی برای تنگه هرمز می سازد 13 ،اسفند http://cutt.us/6JVq5 1395
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»»إيران تقترب من َت ُّ
سلم طائرات «سوخوي-إس إم  »30من روسيا

فـي أثناء زيارته ملوسكو فـي فبراير  ،2016و َّقع وزير الدفاع اإليراني حسني دهقان عد ًدا من اال ِّتفاقيات
العسكرية مع املسؤولني الروس ،وذلك فـي إطار االستراتيجية اإليرانية لتحديث ترسانتها من العسكرية.
وتَض َّمنَت هذه اال ِّتفاقيات إمداد إيران بعدد من مقاتالت «سوخوي-إس إم  »30املزودة برادار شبكي
ومح ِّر َكني ميكن التح ُّكم فـي اجتاه دفعهما وتزويدها بأسلحة ذكية واكتشاف وتدمير  10أهداف ج ِّوية وأرضية
فـي آن واحد ،وعلى درجة كبيرة من الدقة.
فـي مارس املنصرم كشف بعض الصحف اإليرانية عن اقتراب تَسلُّم إيران هذه املقاتالت ،فنقلت صحيفة
«جام جم» عن عضو جلنة الدفاع واألمن فـي البرملان اإليراني حشمت اهلل فالحت بيشه ،أن بالده تسعى
للحصول على أحدث املقاتالت الروسية ،وذلك فـي إطار خُ َّطتها لتقوية البنية الدفاعية وجتهيز القوات
اإليرانية بأحدث األسلحة ،وتأكيد قدرة طهران العسكرية فـي مواجهة أي تط ُّورات باملنطقة ،واستعدادها ألي
حرب قد تُفرض عليها ،حسب قوله.
الموجه «فاتح »313-وطائرة «صبا»248-
»»إزاحة الستار عن الصاروخ
َّ

موجه يحمل
مؤسسة اجلو-فضاء التابعة لوزارة الدفاع اإليرانية أنها أزاحت الستار عن صاروخ َّ
أعلنت َّ
ص ّمم على يد الباحثني واملتخصصني اإليرانيني
اسم «فاحت »313-ويصل مداه إلى  500كيلومتر ،وأنه ُ
املؤسسة(.)1
فـي هذه َّ
وتقول إيران إن هذا الصاروخ هو جيل جديد من أسرة صواريخ «الفاحت» ،ويُ َع ّد من أدقّ الصواريخ اإليرانية
قصيرة املدى ،ومتطابق تقري ًبا مع اجليل السابق من صاروخ «فاحت ،»110-وبه تغ ُّيرات طفـيفة فـي الوزن ويتميز
بخفَّة وزنه ويشتغل بوقود صلب ومز َّود مبحابس متطورة.
كما أعلن وزارة الدفاع عن إزاحة الستار عن املروحية اإليرانية «صبا »248-فـي شركة دعم وتطوير
ص ِّممت على يد متخصصني فـي
املروحيات اإليرانية «بنها» ،وتقول املصادر اإليرانية إن مروحية «صباُ »248-
ملؤسسة الصناعات اجل ِّوية بوزارة الدفاع اإليرانية ،وبالتعاون مع عدد من مراكز األبحاث
شركة «بنها» التابعة َّ
التابعة للجامعات اإليرانية(.)2
تحرشات إيرانية جديدة بالسفن األمريكية
»» ُّ

رغم التحذيرات والتهديدات األمريكية ،واصلت إيران استفزازاتها للسفن األمريكية فـي مياه اخلليج
العربي ،وكان آخرها ما أقدمت عليه «قوات البحرية اإليرانية التابعة للحرس الثوري» ،باالقتراب من عدد من
السفن فـي مضيق هرمز.
ونشر موقع « »CBS Newsاألمريكي تقري ًرا حول حت ُّرشات الزوارق اإليرانية األخيرة ،وجاء فـيه أن سفـينة
مراقبة وجمع معلومات استخبارية أمريكية ،تَع َّر َ
ضت ملضايقات من سفـينة تابعة للقوات البحرية اإليرانية فـي
مضيق هرمز ،فاقتربت بنحو  150ياردة من السفـينة «يو إس إن إس إينوينسيبل» فـي خليج عمان فـي جنوب
مضيق هرمز االستراتيجي(.)3
هذا التقرير أ ّكدته وزارة الدفاع األمريكية عندما أعلنت على لسان املتحدث بها أن إحدى الفرقاطات
اإليرانية ن ّف َذت استفزَّازات غير آمنة وغير مهنية واقتربت بنحو  150ياردة من السفـينة «اينوينسيبل»،
((( جام جم ،موشک نقطه زن فاحت  14 ،۳۱۳اسفند http://cutt.us/d4ugY 1395
((( جمهوري إسالمي ،بالگرد ملی «صبا  »248امروز رومنایی میشود 17 ،اسفند https://goo.gl/rTSNkg 1395
((( رويش ملت ،رويارويي نيروي دريايي ايران با كشتي جاسوسي امريكايي 15 ،اسفند  ،1395صhttp://cutt.us/ocfe .2
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وبعد يومني فقط من تلك احلادثة اقتربت إحدى السفن اإليرانية من نفس السفـينة األمريكية وثالث سفن
أخرى تابعة للبحرية البريطانية على بعد  350مت ًرا ،وأجبرتها على تغيير مسارها(.)1
إيران نفت االتهامات األمريكية على لسان املتحدث باسم هيئة األركان العا َّمة للقوات املسلَّحة اإليرانية
العميد مسعود جزائري ،وقال جزائري إنه يتعني على أمريكا التح ُّكم ومراقبة أفعال سفنها فـي اخلليج العربي،
الفتًا إلى أن اال ِّدعاءات األمريكية عن مواجهة الزوارق اإليرانية لسفنها فـي اخلليج اعتمدت على «تقارير كاذبة
أو دوافع خفـ َّية» ،مش ِّد ًدا على أن «األمريكيني سيكونون مسؤولني عن أي اضطرابات فـي اخلليج العربي» ،ودعا
اجليش األمريكي إلى «تغيير سلوكه» حسب تعبيره(.)2
عقب هذه االستفزازات ،قال رئيس القيادة املركزية باجليش األمريكي اجلنرال جوزيف فوتيل ،إن إيران
متثل أكبر تهديد طويل األجل الستقرار املنطقة ،وقال فوتيل إن التهديد الذي تش ِّكله إيران أكبر حتى من تهديد
داعش والقاعدة وغيرهما من اجلماعات اإلرهابية ،وإن تص ُّرفات إيران بعد اال ِّتفاق النووي أصبحت مزعزِ عة
الستقرار املنطقة ،وإن إيران تسعى للهيمنة على دول املنطقة(.)3
»»إيران ال تمانع فـي السماح للروس باستخدام قاعدة همدان

رغم اجلدل الكبير الذي أثاره استخدام روسيا قاعدة همدان لضرب مواقع املعارضة واملسلَّحني فـي
سوريا ،وإعالن بعض املسؤولني أن املقاتالت الروسية غادرت البالد ،قال وزير الدفاع اإليراني حسني
مجد ًدا
دهقان فـي ديسمبر املاضي ،إن بالده ستدرس السماح لروسيا باستخدام قاعدة همدان اجل ِّوية
َّ
إذا طلبت موسكو ذلك.
وجه انتقادات شديدة إلى روسيا التي أفصحت عن اال ِّتفاق بني البلدين حول استخدام
دهقان الذي ّ
هذه القاعدة ،قال فـي تصريح له خالل مارس  2017إن بالده لم ِ
جدد
تعط أي قواعد جوية ألي دولة ،لكنه َّ
تصريحاته السابقة وقال إن بالده ال متانع فـي السماح لروسيا باستخدام قاعدة همدان إذا تَطلَّب األمر.
ً
شامل» ،ووفرت لها التسهيالت الالزمة
وقال إن طهران دعمت العمليات اجل ِّوية الروسية فـي سوريا «دع ًما
()4
ً
فضل عن تقدمي اخلدمات الالزمة .
من أجل العبور والتزود بالوقود
اإليراني محمد جواد ظريف الذي رافق الرئيس حسن روحاني فـي زيارته ملوسكو فـي
أ َّما وزير اخلارج َّية
ّ
محددة ،فإنه أعلن
مارس املاضي ،فرغم تأكيده أن روسيا لن تستخدم قاعدة همدان بشكل دائم ،بل حلاالت َّ
صراح ًة استعداد بالده للسماح لروسيا باستخدام هذه القاعدة(.)5
ّ
يستغلها الحرس الثوري
»»الكشف عن أرصفة بحرية
لتهريب األسلحة إلى دول المنطقة

الثوري العمو َد
الفقري للنظام اإليراني ،بقيادة املرشد األعلى علي خامنئي ،وله الكلمة العليا
يُعتبر
احلرس
َّ
ُّ
ُ
ً
فضل عن دوره الكبير فـي تنفـيذ أه ّم أهداف السياسة اخلارجية اإليرانية املتمثلة فـي تصدير
فـي البالد،
والتوسع فـي دول املنطقة.
الثورة
ُّ
يهيمن احلرس الثوري على قطاع االستيراد والتصدير فـي إيران ،فـيشرف على  45باملئة من املواني فـي
البالد بنحو  90من أصل  212مينا ًء ومرف ًأ.
((( راديو فردا ،واکنش پنتاگون به نزدیکشدن شناورهای سپاه به ناو رهگیر آمریکا 17 ،اسفند http://cutt.us/UWys 1395
((( برترين ها ،هشدار دو مقام ارشد نظامی ایران به آمریکاییها 5 ،فروردين http://cutt.us/aXcGP 1396
((( إيران ،ادعاي رئيس فرماندهي مركزي ارتش أمريكا عليه ايران 21 ،اسفند  ،1395صhttp://cutt.us/ygH7l 3 :
((( راديو فردا ،دهقان :همکاری با روسها در پایگاه نوژه تا شرایط اقتضا کند ادامه خواهد داشت 15 ،اسفند https://goo.gl/3ovIxa 1395
((( ظریف :روسیه میتواند به صورت«موردی» از پایگاههای ایران استفاده کندhttp://cutt.us/NELoN 2017/3/28،
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ويعود حرص املرشد على
خامنئي على دخول احلرس
الثوري فـي القطاع االقتصادي،
إلى توفـير سبل لتهريب بضائع
وأسلحة من السوق السوداء خارج
املراقبة الدولية والعقوبات الدولية
يصدر أو
الصارمة على كل َمن
ّ
يستورد إلى ومن إيران ،فـي حني
عمد احلرس الثوري إلى لعب دور
امله ِّرب واملته ِّرب من هذه العقوبات
اخلاصة.
عبر موانيه
َّ
بح ِّرية
وتتمتع هذه املواني ُ
ُمطلَقة بعي ًدا عن أي ضرائب أو
مراقبة داخلية ،باإلضافة إلى كون التهريب يجعلها خارج سياق الرقابة الدولية ً
أيضا.
وتقدر قيمة املوا ّد املهربة عبر تلك املواني بنحو  12مليار دوالر سنو ًّيا ،متضمنة بعض الشحنات غير
َّ
القانونية من ال ِّنفْط والغاز واملوا ّد الكيميائية وبعض املنتجات التكنولوجية ،وال يتضمن هذا املبلغ قيمة السالح
والعتاد العسكري.
وعليه ،ومن خالل موانيه التي يسيطر عليها ،ه َّرب احلرس الثوري املال والسالح إلى احلوثيني فـي اليمن ،إذ
يرسل شحنات صغيرة متتالية ،بحيث إذا ُكشفت أي من هذه الشحنات تكون اخلسارة محدودة وتُخفِ ي احلجم
املقدم للمتم ّردين احلوثيني(.)1
احلقيقي للدعم العسكري واملالي َّ
املؤمتر الصحفـي للمقاومة اإليرانية الذي ُعقد مؤخَّ ًرا فـي العاصمة البريطانية لندن ،كشف عن شبكة
جنوبي إيران ويستخدمها فـي تهريب السالح إلى عدد
األرصفة التي يسيطر عليها احلرس الثوري اإليراني
ّ
ً
فضل عن كشفه عن ثالث شركات وهمية للحرس الثوري متورطة فـي تهريب السالح إلى
من دول املنطقة،
احلوثيني فـي اليمن.
وطالب عضو جلنة الشؤون اخلارجية للمجلس الوطني للمقاومة اإليرانية حسني عابديني بضرورة تصنيف
قوات احلرس الثوري َّ
منظم ًة إرهابية الرتكابها جرائ َم داخل إيران وخارجها وفرض عقوبات جدية وشاملة
عليها وشمول أي طرف يتعامل معها بالعقوبات ،وأضاف أن املقاومة اإليرانية أ ّكدت مرا ًرا وتكرا ًرا أن النِّظام
اإليراني قائم على ركيزتَي القمع فـي الداخل وتصدير التط ُّرف إلى اخلارج.
واعتبر املتحدثون فـي هذا املؤمتر أن تنظيم داعش واحلرس الثوري وجهان لعملة واحدة ،والفرق بينهما هو
أن احلرس الثوري يستحوذ على دولة مترامية األطراف غن َّية مبصادر استراتيجية َ َ
وت َّكن من خالل التطاول
والتح ُّكم فـي العراق من أن يفتح طري ًقا لتدخُّ الته فـي َ
العالني العربي واإلسالمي ،كما طالب بضرورة تصنيف
احلرس الثوري َّ
منظم ًة إرهابية الرتكابه جرائم داخل إيران وخارجها ،والكشف عن الشركات الوهمية التابعة
للحرس الثوري ووقف نشاطها ،واعتبر أن أول خطوة ملعاجلة أزمات املنطقة هي ا ِّتخاذ إجراءات جا َّدة لطرد
احلرس الثوري من دول املنطقة ،ال سيما سوريا والعراق واليمن(.)2
((( أحمد عبد الناصر ،تقرير خاص ..نكشف كيف تُهرب إيران األسلحة إلى احلوثيني فـي اليمن  14 ،مار http://cutt.us/Qxa2M 2017
((( موقع مجاهدي خلق ،مؤمتر املقاومة اإليرانية للكشف عن األرصفة البحرية لقوات احلرس اإليراني 7 ،مارس https://goo.gl/DPOhIw 2017
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»»باقري :إيران تمتلك تقنيات متطورة ..ومناوراتها ال تستهدف أحد

ا ّدعى رئيس هيئة األركان العا َّمة للقوات املسلَّحة اإليرانية اللواء محمد باقري ،أن املناورات التي ُترِ يها
محدد،
بالده ال صلة لها على اإلطالق بالتهديدات اإلقليمية ،وأن هذه املناورات جتري َو ْف ًقا لتخطيط وبرنامج َّ
مضي ًفا أن بالده ليس لديها فـي الوقت احلاضر أي مشكلة أمنية أو حدودية مع أي من دول املنطقة ،وتتمتع
بأفضل العالقات مع دول اجلوار ،وح ّذر السفن األجنبية فـي اخلليج العربي وبحر عمان من انتهاك سيادة
إيران ،وأ ّكد أن القوات املسلَّحة اإليرانية على استعداد تا ّم للدفاع عن حدودها ومصاحلها(.)1
ولدى زيارته معرض ذكرى عمليات «والفجر »8-فـي منطقة أروند كنار ،الذي ُعرض فـيه عدد من األسلحة
والصناعات العسكرية والدفاعية ،قال باقري إن بالده متتلك تقنية الصواريخ القادرة دقيقة التصويب ،ذات
معدل خطأ أقل من  10أمتار ،وإن هذه التقنية ال ميلكها سوى بلدان معدودة فـي العالَم ،بينها إيران التي
استطاعت صناعة هذا النوع من األسلحة واستخدامه(.)2
»»العالقات العسكرية األجنبية

منذ انفصال باكستان عن الهند عام  ،1947غال ًبا ما اتّسمت العالقات بني طهران وإسالم آباد بعدم
االستقرار ،لكن نتيجة لوجود عوامل عدة ت ِّ
ُعظم من املكاسب االستراتيجية لكال البلدين فـي حالة تعضيد
َ
العالقات الثنائية بينهما ،شهد البلدان فترات ليست قصيرة من التعاون فـي شتَّى املجاالت العسكرية واألمنية
االقتصادية والسياسية.
فـي املجال العسكري أجرى البلدان خالل األشهر القليلة املاضية سلسلة محادثات عسكرية أفضت إلى
إجراء مناورات عسكرية مشتركة وتنسيق جهود البلدين فـي ضبط احلدود ملنع التفلُّتات األمنية.
وفـي مارس التقى وفد عسكري رفـيع املستوي من اجلامعة البحرية التابعة للجيش الباكستاني برئاسة
األدميرال معظم إلياس ،مع قائد القوات البحرية للجيش اإليراني األدميرال حبيب اهلل سياري ،فـي مق ّر
القوات البحرية اإليرانية .وخالل املفاوضات اتفق الطرفان على تطوير التعاون الثنائي بينهما(.)3
وفـي إطار التعاون العسكري بني البلدين ،أجرت القوات البحرية اإليرانية والباكستانية تدريبات مشتركة
فـي املنطقة املمتدة من شرق مضيق هرمز إلى بحر عمان ،وذلك فـي ختام زيارة مجموعة السفن احلربية
الباكستانية للمنطقة األولى للقوة البحرية البحرية اإليرانية ،ومت خالل هذه التدريبات إجراء متارين بحرية
مشتركة بني القوة البحرية اإليرانية والباكستانية ،مبشاركة املدمرة «جماران» وسفـينة راجمة للصواريخ
ومروحية من جانب إيران ،واملد ِّمرة «تيبو سلطان» وسفـينة «جرأت» الراجمة للصواريخ ومروحية من القوة
البحرية الباكستانية.
وفـي ختام هذه التمارين املشتركة نُفّذت عمليات مختلفة ،تشميل النقل البحري والتبادل العمودي بني
الوحدات اجلو-بحرية(.)4
يُذ َكر أن التعاون فـي مجال القوات البحرية بني إيران وباكستان ،شهِ َد زيادة ملحوظة خالل األشهر
ٍ
زيارات منتظم ًة ،كما استضافت باكستان الشهر
مواني البلد اآلخر
األخيرة ،إذ تزور سف ٌن حربي ٌة من كل بلد
َ
املاضي مناورات بحرية كبرى متعددة اجلنسيات حتت اسم «أمان ،»17-شارك فـيها وفد من القوة البحرية
رست سفن حربية إيرانية فـي ميناء كراتشي
جليش اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بصفة مراقب ،كما َ
فـي سبتمبر املاضي.
((( تسنيم ،رزمایشها هیچ ارتباطی به تهدید برخی کشورها ومسائل سیاسی ندارد 19 ،اسفند http://tn.ai/1350365 1395
((( مهر ،فناوری موشکی با خطای کمتر از  ۱۰متر را در اختیار دارمی 28 ،اسفند https://goo.gl/Ku0kRZ 1395
((( مارين تاميز ،همکاری ایران وپاکستان برای مقابله با دزدی دریایی 18 ،اسفند http://cutt.us/7R45U 1395
((( مهر ،سفن حربية إيرانية وباكستانية ُترِ ي متارين مشتركة فـي بحر عمان 16 ،مارس http://cutt.us/em7Jc 2016
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»»جنوب إفريقيا ترغب فـي بيع صواريخ إلى إيران

ً
ملحوظا خالل السنوات األخيرة ،عزَّزه البَلَدان
شهِ َدت العالقات اإليرانية مع جمهورية جنوب إفريقيا تط ُّو ًرا
بالزيارات املتبادلة وتوقيع عدد من اال ِّتفاقيات االقتصادية.
واتخذت جمهورية جنوب إفريقيا التي تتمتع بنفوذ كبير فـي إفريقيا ،موق ًفا مختل ًفا عن مواقف عديد من
أعضاء ِّ
مهمة حول إيران
االتاد اإلفريقي اآلخرين ،بوقوفها إلى جانب إيران خالل التصويت على قرارات َّ
فـي مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفـي ديسمبر املاضي زار وزير الدفاع اإليراني حسني دهقان جنوب إفريقيا ،وو َّقع مع مسؤوليها مذ ِّكرة
تفاهم دفاعية وعسكرية.
َقدمت جنوب إفريقيا فـي مارس بطلب إلى مجلس
وعلى خلفـية مذ ّكرات التفاهم املو َّقعة بني البلدين ،ت َّ
األمن لبيع صواريخ بقيمة  118مليون دوالر إليران ،وعلى الرغم من حذف إيران من قائمة األمم املتحدة للدول
املمنوعة من استيراد السالح ،فإن موافقة جلنة العقوبات التابعة لألمم املتحدة ال تزال مطلوبة الستيراد تقنية
الصواريخ( .)1وأشارت مجلة «ربورت» فـي تقرير لها إلى أنه فـي حالة تأييد هذا األمر ،فسيُ َع ّد هذا العقد أكبر
صفقة تنفّذها جنوب إفريقيا لبيع منظومة صواريخ أرض-جو «دانيل أومخونتو» ،ألن هذه املنظومة الصاروخية
ُط ّورت لالستفادة منها فـي سفن من طراز «.»SA Navy’s Meko A200
ومن مميزات هذه املنظومة الصاروخية السرعة األولية املرتفعة للغاية للصاروخ ،وإعدادها للدفاع أمام
ص ّممت الستهداف أهداف ج ّوية ،وتتمتع بالقدرة على استهداف
الهجمات الصاروخية واملقاتالت ،كما أنها ُ
()2
أهداف سطحية ً
أيضا ،ولها رأس حربي يزن  23كيلوجرا ًما .

(1) Mybroadband, South Africa wants to sell missiles to Iran, 19 march 2017. http://cutt.us/8zYgS
((( تسنيم ،درخواست آفریقای جنوبی از شورای امنیت برای فروش سامانه موشکی به ایران 29 ،اسفند http://cutt.us/zbPVv 1395
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الملف األمنـــــي
ّ
»»األوضاع فـي األحواز

أ ّثر احلراك االنتخابي الذي تشهده إيران ،على األوضاع فـي إقليم األحواز ،عبر زيارات عدد من السياسيني
اإليرانيني العازمني على ترشيح أنفسهم فـي االنتخابات القادمة ،األمر الذي أسهم فـي إثارة مشاعر األحوازيني
السلْطة املركزية اإليرانية بعد فتح كثير من امللفّات فـي أثناء زيارة أولئك السياسيني لإلقليم.
وغضبهم من ُّ

وجه عدد من املسؤولني وأعضاء فـي البرملان اإليراني انتقادات شديدة إلى احلكومة اإليرانية بسبب األوضاع
ّ
املتر ِّدية التي تشهدها األحواز وجتاهلها جميع املناشدات والدعوات الصادرة من أهالي ومسؤولي هذه املنطقة.
َّ
واملرشح «احملت َمل» لالنتخابات الرئاسية القادمة
عضو الهيئة الرئاسية للبرملان اإليراني فـي دورته التاسعة،
مهرداد بذرباش ،بدأ حملته االنتخابية مبك ًرا بكلمة أمام حشد من جامعة تشمران مبدينة األحواز ،فـي محاولة
منه لكسب أصوات األحوازيني فـي حال مشاركته فـي االنتخابات الرئاسية القادمة املق َّررة فـي التاسع عشر من
مايو القادم .ولكسب قلوب األحوازيني عزف بذرباش على وتر األزمات املتالحقة التي مت ّر بها منطقة األحواز،
ال سيما فـي ما يتعلق بالوضع االقتصادي والبطالة وضعف اخلدمات.
خالل هذه الكلمة اعترف مهرداد بذرباش ،الذي كان مساع ًدا للرئيس اإليراني السابق محمود أحمدي
جناد ،بسوء األوضاع فـي األحواز وأبدى استغرابه من انقطاع الكهرباء فـي عدد كبير من مدن وقرى هذه
املنطقة ،رغم كثرة السدود التي تتمتّع بها ،إضافة إلى تأكيده أن نحو  40فـي املئة من القرى فـي هذه املنطقة
ً
فضل عن فقدانها شبكات الصرف الصحي وضعف
يعاني نقص اخلدمات واستمرار انقطاع املياه والكهرباء،
اخلدمات الصحية(.)1
((( مشرق نيوز ،بذرپاش :دولت باید خدمتگزار باشد نه منتگذار 10 ،اسفند http://cutt.us/h7Yd2 1395
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وجه كلمة إلى الرئيس
أ َّما نائب البرملان اإليراني قاسم سعيدي فقد َّ
اإليراني حسن روحاني ،أ ّكد له خاللها أن زيارته األخيرة لألحواز لم
تق ّدم شي ًئا ملواطني هذه املنطقة غير اليأس وانعدام األمل.
وانتقد سعيدي تصريحات روحاني التي قال فـيها إنه ال أحد مبقدوره
محاربة الطبيعة ،فـي إشارة إلى العواصف الترابية التي شهدتها منطقة
األحواز وتسببت فـي انقطاع املياه والكهرباء واال ِّتصاالت لعدد من
األيام .وقال إن جتفـيف األنهار ونقل مياهها إلى مناطق أخرى وتدمير
األراضي اخلصبة هي ما حارب الطبيعة فـي هذه املنطقة ال الظروف
الطبيعية .وتساءل سعيدي« :أال يُ َع ّد انتقال املياه من تف ُّرعات كارون
وكرخه حر ًبا ض ّد الطبيعة؟».
كما انتقد سعيدي التزام الرئيس حسن روحاني الصمت إزاء
مشكالت وأزمات هذه املنطقة ،وطالبه بأن يكون شفَّا ًفا فـي تعاطيه
مع هذه القضية(.)1
أ َّما نائب مدينة األحواز فـي البرملان اإليراني جواد كاظم نسب
الباجي ،فقد ح ّذر خالل كلمة له أمام البرملان من موضوع التل ُّوث
ً
فضل عن املصانع األخرى
البيئي الكبير الذي تتعرض له األحواز ،وقال إن التل ُّوث الناجم عن املنشآت ال ِّنفْطية
َ
والغبار ،أ َّدى إلى احتالل األحواز املرتبة األولى فـي قائمة املدن األكثر تل ُّو ًثا فـي العالم.
واتهم الباجي مسؤولي وزارة ال ِّنفْط باالهتمام بزيادة إنتاج ال ِّنفْط وحماية املوارد ال ِّنفْطية والغازية الهائلة
التي تتمتع بها املنطقة وإهمال حماية البيئة(.)2
»»األوضاع فـي كردستان
الس َّنة فـي كردستان
»»محكمة رجال الدين تستدعي مفتي ُّ

دأبت احلكومات اإليرانية خالل الثمانني عا ًما األخيرة التي تَسلَّم فـيها الفرس البهلويون د َّفة احلكم من
الشيعي،
األتراك القاجاريني ،على ترسيخ ال ُهوِ َّية اإليرانية املتمثلة فـي اللغة والتاريخ والثقافة الفارسية واملذهب
ّ
خصوصا فـي فترة ما بعد الثورة اإلسالمية عام .1979
ً
وعبر مراجعة التعامل الرسمي لطهران مع ملفّاتها املذهبية والعرقية ،جند أنها آثرت التعامل بجدية مع أي
نزعات دينية وعرقية ،والعمل على حتجيم تطلُّعات هذه األقلِّيات والعرقيات عبر مطاردة وتضييق اخلناق على
الت َّيارات التي تتحرك وسط األقلِّيات بأطروحات تعتبر عدائية للحكومة املركزية.

وفـي إطار املضايقات التي تتعرض لها األقلِّيات الدينية فـي إيران ،استدعت محكمة رجال الدين فـي مدينة
ووج َهت إليه ثالث تُ َهم:
السنَّة فـي إقليم كردستان الشيخ كاك حسن أمينيَّ ،
همدان غرب إيران مفتي أهل ُّ
حتريض الرأي العا ّم ض ّد النِّظام ،والدعاية ض ّد النِّظام ،وإثارة الرأي العا ّم وزرع الفتنة بني ِّ
والسنَّة».
الشيعة ُّ
((( مشرق ،ساعدی :آقای روحانی! با آمدنتان به خوزستان جز یأس وناامیدی چیزی عاید مردم نشد 22 ،اسفند http://cutt.us/WDWMP 1395
((( وكالة أنباء األناضول« ،اهواز در جایگاه اول آلودهترین شهر دنیا قرار گرفت» 19 ،مارس http://cutt.us/zcFzE 1395
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السنّة فـي كردستان ،واص ًفا إياها
رئيس املجمع الفقهي فـي كردستان أدان التهم املوجهة إلى مفتي أهل ُّ
بـ»التهم امللفقة والكاذبة»(.)1
وج َهتها إليه احملكمة،
السنَّة فـي إقليم كردستان إيران ،االتهامات التي ّ
وعقب التحقيق معه رفض مفتي أهل ُّ
معتب ًرا أنها «اتهامات ال أساس لها من الصحة».

جاء هذا االعتقال على خلفـية انتقاده املرجعيات الشيعية فـي إيران فـي أكتوبر املاضي واتهامها بأنها متنع
السنَّة فـي البرملان اإليراني،
السنَّة من تو ِّلي مناصب حكومية ،وفـي معرض تعليقه على رسالة َّ
وج َهها النُّ َّواب ُّ
ُّ
إلى الرئيس حسن روحاني ،طالبوه فـيها بتخصيص مقاعد لهم فـي احلكومة بعد استقالة ثالثة وزراء ،قال إن
السنَّة ال ميكن بالرسائل».
«ح ّل مشكالت األقلِّيات ليس من صالحيات روحاني ،ومِ ن ثَ َّم فإن حتقيق مطالب ُّ
السنَّة فـي إيران بني  20و 25باملئة من عموم سكان
وتساءل الشيخ حسن أميني عن أسباب ودالالت أن تكون نسبة ُّ
قياسا بعددهم فـي البالد.
للسنَّة وزير ومحافظ ً
إيران ،وليس لديهم محافظ فـي أي منطقة ،وطالب بأن يكون ُّ
وكان روحاني وعد األقلِّيات الدينية والعرقية فـي أثناء حملته االنتخابية فـي  2013مبنحها مناصب مرموقة
فـي الدولة ،حال حصوله على دعمهم فـي االنتخابات الرئاسية ،لكنه لم يوف بهذا الوعد(.)2
األوضاع األمنية فـي سيستان وبلوشستان
فردا من الجماعات المناهضة للنظام
»»اعتقال ً 38

تواصل قوات احلرس الثوري وقوات األمن اإليرانية منذ عدة أشهر سلسلة من أعمال املطاردة وقصف عدد
من مناطق إقليم سيستان وبلوشستان.
جتري عمليات املطاردة والتضييق حتت أسماء كثيرة ،مثل :مكافحة أعداء النِّظام والت َّيارات الشيوعية
والتجسس للمخابرات األجنبية ومكافحة االجتار باملخدِّرات وتهريبها من باكستان وأفغانستان إلى
والوهابية
ُّ
داخل األراضي اإليرانية.
وفـي إطار احلمالت واملداهمات املتواصلة التي تشهدها هذه احملافظة ،أعلن قائد قوات الشرطة العميد
شخصا ميثلون عد ًدا من اجلماعات املناهضة للنظام اإليراني ،وأمام
حسني رحيمي ،عن إلقاء القبض على 38
ً
جمع من اإلعالميني أ ّكد رحيمي أن قوات الشرطة فرضت مراقبة استخباراتية على إحدى اجلماعات النشطة
فـي مجال اإلنترنت كانت تعمل على جتنيد املواطنني فـي مختلف أنحاء البالد لالنضمام إليها(.)3
المخدرات
كميات كبيرة من
»»قوات األمن تعلن الكشف عن ّ
ِّ

أ َّما ّ
ملف املخدِّرات ،فقد أعلن القائد األمني لسيستان وبلوشستان حسني رحيمي ،أن وحدات عمليات
الشرطة فـي هذه احملافظة ،متكنت من ضبط حمولة ثقيلة من املخدِّرات فـي إحدى نقاط التفتيش مبدينة
سراوان .وحتتوي احلمولة على طنَّني و 980كيلوجرا ًما من األفـيون ،و 20كيلوجرا ًما من املورفـني ،و 126طلقة
حربية و 8طلقات 40مم و 15طبنجة(.)4
وفـي حادثة أخرى أعلن قائد حرس احلدود فـي محافظة سيستان وبلوشستان سعيد كميلي ،أن قواته شنَّت
عمليتني أمنيتني فـي أطراف احملافظة أسفرتا عن مقتل أحد املهربني وضبط طن و 200كجم من املخدِّرات(.)5
(((
(((
(((
(((
(((

السنّة فـي كردستان 25 ،مارس http://cutt.us/qytv 2017
محكمة رجال الدين فـي إيران تستدعي مفتي ُّ
السنّة فـي «كردستان» 23 ،مارس http://cutt.us/48tTU 2017
إيران حتقق مع مفتي أهل ُّ
جام جم ،دستگیری  ۳۸نفر از اعضای گروهکهای معاند 6 ،فروردين http://cutt.us/LTjC 1395
فارس ،کشف محموله  3تنی مواد افیونی در سیستان وبلوچستان 29 ،اسفند http://fna.ir/E8JF2 1395
آفتاب يزد ،كشف بيش از يك تن مواد مخدر در مرز سيستان 23 ،اسفند http://cutt.us/tMOvc 1395
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»»االنفجارات والحرائق

سلسلة من االنفجارات واحلرائق شهِ َدتها إيران خالل شهر مارس ،كان أه ّمها االنفجار الذي وقع فـي إحدى
محطات الكهرباء مبنطقة علي آباد الواقعة فـي إقليم جلستان ،وأسفر عن إصابة  9أشخاص(.)1
االنفجار الثاني وقع فـي أحد املباني السكنية فـي حي آراز مبدينة أردبيل وتسبب فـي مقتل  7مواطنني وإصابة
نحو  3آخرين .وحول أسباب احلادثة قال قدرت إخوان أكبري ،أحد املسؤولني فـي وزارة الصحة اإليرانية ،إن
احلادثة جنمت عن انفجار موا ّد متفجرة كانت داخل املبنى(.)2
وعلى مستوى احلرائق تَع َّرض مجمع سكني بالعاصمة اإليرانية طهران حلريق هائل تَس َّبب فـي خسائر ما ِّدية
كبيرة فـي املبنى وممتلكات املواطنني ،وأعلن املتحدث باسم دائرة اإلطفاء والسالمة فـي طهران جالل ملكي ،أن
شخصا من موقع احلريق ،فـي حني تَع َّرض
هذا احلريق أسفر عن احتراق املبنى وعدد من املركبات ،وأُنقِ ذ 40
ً
()3
عشرة آخرون لالختناق جراء استنشاقهم الغازات املنبعثة من احلريق .
أ َّما احلريق الثاني فكان فـي مدينة ري القريبة من طهران ،حيث تعرض الطابق األول ملبنى مك َّون من خمسة
طوابق حلريق كبير ،وأعلن املتحدث باسم مديرية اإلطفاء جالل ملكي إصابة عدد من األفراد ونقلهم إلى
املستشفى لتل ِّقي العالج(.)4
»»إيران وداعش
بالرد
تتوعده
»»داعش يهدد إيران ألول مرة وطهران
ّ
ّ

َو ْف ًقا لوسائل إعالم إيرانية ،بثّ تنظيم داعش مقطع فـيديو تصل مدته إلى  36دقيقة بعنوان «بالد فارس بني
السنَّة،
املاضي واحلاضر» ،بالتزامن مع تهديدات مبهاجمة إيران ،متهِ ًما نظامها مبطاردة واضطهاد املسلمني ُّ
كما عرض «داعش» مشاهد ألفراد القوة العسكرية التي أَعلَن تشكيلها وس َّماها «كتائب سلمان الفارسي» فـي
شرقي العراق ،وأعلن التنظيم أن حربه على إيران قد بدأت،
أثناء تدريبهم على الرماية ،فـي محافظة ديالى
ّ
وأنها ستعتمد فـي املقام األول على عمليات انتحارية.
وحتدث  3عناصر إيرانيني من اجلماعة هم أبو الفاروق الفارسي ،وأبو مجاهد البلوشي ،وأبو سعد األحوازي،
بعد استعراض لتاريخ بالد فارس ،داعني اإليرانيني فـي طهران وأصفهان وقم وغيرها إلى «مهاجمة احلوزات»،
حسبما ورد فـي شريط الفـيديو(.)5
عقب انتشار الفـيديو تَ َو َّع َدت إيران تنظيم داعش مبعاقبته لو نفّذ أدنى تهديد ض ّدها أو ض ّد مصاحلها فـي
اخلارج ،وقال أمني مجمع تشخيص مصلحة النِّظام فـي إيران محسن رضائي فـي معرض ر ّده على الرسالة
التي ب ّثها داعش ،إن تنظيم داعش يتع َّرض للهزمية فـي كل مكان ،ولو نفّذ أي إجراء ض ّد إيران أو مصاحلها فـي
خارج البالد ،فإن طهران ستطارده فـي كل مكان وتعاقبه ِ
بش َّدة ،حسب قوله(.)6

كانت إيران َط َوال األشهر املاضية تعلن عن تفكيك خاليا إرهابية تنتمي إلى داعش ،رغم أن هذه هي املرة
يفسر املراقبون اإلعالن اإليراني املتكرر
األولى التي ِّ
يوجه فـيها التنظيم حتذي ًرا مباش ًرا ض ّدها ،ومن هذا املنطلق ِّ
خاصة على تدخلها فـي سوريا والعراق ،حيث
عن هذه اخلاليا بتحقيق هدفـني :أولهما إضفاء شرع َّية ووجاهة َّ
((( سبوتنيك فارسي ،در پی انفجار درنیروگاه برق علی آباددر شمال ایران هفت نفر مجروح 3 ،مارس http://cutt.us/mc1rF 2017
((( بي بي سي فارسي‹ ،دستکم هفت نفر در حادثه انفجار اردبیل کشته شدند› 20 ،اسفند http://cutt.us/oVuDF 2017
((( مهر ،آتشسوزی در یک مجتمع مسکونی /جنات  ۴۰نفر از میان دود وآتش 8 ،اسفند http://cutt.us/i1MhW 1395
((( آفتاب يزد ،سه مصدوم در دومني انفجار مواد محترقه در اردبيل 24 ،اسفند http://cutt.us/YvZ4 1395
((( روسيا اليوم ،ألول مرة« ..داعش» يهدد إيران باللغة الفارسية 27 ،مارس http://cutt.us/0a628 2017
((( طهران تتوعد «داعش» :سنعاقبكم بشدّة 30 ،مارس http://cutt.us/LAIKC 2017
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ال تزال إيران تقدم الدعم لنظام بشار األسد وللحكومة العراقية ،كما ساعدت فـي تكوين وتدريب ميليشيات
طائفـية من لبنان والعراق وباكستان وأفغانستان لتعزيز قدرة النِّظام السوري واحلكومة العراقية على مواجهة
الضغوط التي يتعرضان لها .من هنا فإن إيران حتاول من خالل اإلعالن عن تفكيك خاليا إرهابية اإليحا َء بأن
دورها الداعم للنظام السوري واحلكومة العراقية يهدف إلى الدفاع عن مصاحلها ومنع وصول التنظيمات
اإلرهابية إلى أراضيها.

الهدف الثاني هو محاولة إقناع القوى الدولية بإمكانية تأسيس شراكة أمنية ملكافحة اإلرهاب مت ِّثل إيران فـيها
طر ًفا رئيس ًّيا ،وبعبارة أخرى فإن إيران تسعى لتعزيز قدرتها على املشاركة فـي عملية إعادة صياغة الترتيبات
األمنية واالستراتيجية فـي املنطقة ،بعد أن وصلت إلى تسوية ألزمتها الرئيسية مع القوى الدولية ،التي تتمثل
فـي البرنامج النووي ،باعتبار أنه ميكن التعويل عليها ،وف ًقا لرؤيتها ،فـي ّ
ملف مكافحة اإلرهاب الذي يحظى
خاص من القوى الدولية(.)1
فـي الفترة احلالية باهتمام
ّ
تفسير آخر يرى أن إيران ّ
وظ َفت انتشار داعش فـي العراق وسوريا خلدمة مصاحلها املتمثلة فـي تبرير
تدخلها فـي هذين البلدين ،كما أنها سوف تكون أكبر الرابحني من هزمية داعش ،ألن ظ ّل نفوذها سيزداد أكثر
من املاضي وسوف تسعى مللء األماكن اخلالية التي سوف ينسحب منها داعش(.)2
»»التقرير السنوي لإلعدامات فـي إيران

ق ّدم التقرير السنوي َّ
مفص ًل
ملنظمة حقوق اإلنسان اإليرانية ق ّدم
ً
شرحا َّ
ّ
حول وضع اإلعدامات فـي هذا البلد خالل العام املنصرم ،وأكد التقرير
أن حاالت اإلعدام بلغت  530حالة ،وأ ّكد أنه على الرغم من انخفاض
معدالت اإلعدام مقارنة بعام  2015فإن إيران كانت ضمن قائمة
َّ
َ
ً
الدول األكثر تنفـيذا لإلعدامات فـي العالم.

وطالبت َّ
منظمة حقوق اإلنسان اإليرانية مختلف الدول
بفرض مزيد من الضغوط على إيران لوقف اإلعدامات املتواصلة
وإرغامها على تنفـيذ تعديالت أساسية فـي نظامها القضائي.
خصوصا على دور احملاكم الثورية باعتبارها
ور ّكز التقرير
ً
املؤسسات القضائية األساسية التي تَ َو َّلت تنفـيذ أغلب
إحدى َّ
أحكام اإلعدام الصادرة خالل األعوام التي أعقبت انتصار
الثورة اإليرانية.
يبدو أن انخفاض نسبة عدد اإلعدامات فـي إيران لم
ي ُكن نتيجة تغيير موقف إيران جتاه عملية اإلعدامات ،بل
كان تكتي ًكا سياس ًّيا ومؤ َّقتًا ،إذ أفادت َّ
منظمة حقوق اإلنسان
اإليرانية فـي تقريرها بأن شه َري يناير وفبراير من العام
اجلاري  2017شهِ َدا إعدام ما ال يق ّل عن  140فر ًدا.
وحول اإلعدامات املتعلقة بجرائم املخدِّرات فـي عام
2016م ،تناول التقرير السنوي َّ
ملنظمة حقوق اإلنسان اإليرانية

((( املستقبل للدراسات واألبحاث ،كيف تبرر إيران تدخالتها املستمرة فـي املنطقة http://cutt.us/wB6m3
((( عصر إيران ،تامیز اسراییل :شکست داعش پهن کردن فرش قرمز برای ابرقدرتی ایران است 30 ،اسفند https://goo.gl/NwcY7q 1395
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خطة الطوارئ التي أع ّدها البرملان اإليراني وو ّقع عليها نحو  150نائ ًبا ،والتي تدعو إلى إلغاء عقوبة اإلعدام فـي
بعض جرائم املخدِّرات .وأ ّكد التقرير أنه على الرغم من اخلطط الرامية إلى إلغاء عقوبة اإلعدام أو خفضها،
فإن عام  2016شهد إعدام ما ال يقل عن  296فر ًدا وهذا العدد من اإلعدامات ميثل  57%من إجمالي إعدامات
وحرِ َم أغلب أولئك من اختيار
وحكم على جميع املت َهمني فـي قضايا املخدِّرات بواسطة احملكمة الثورية ُ
2016مُ .
محامني للدفاع عنهم.
معدل اإلعدامات
وأضاف التقرير أن فترة رئاسة روحاني األولى التي امتدت ألربع سنوات شهدت زيادة فـي َّ
إذا ما قورنت بفترتي أحمدي جناد الرئاسيتني.
ِّ
االتاد األوروبي الذي لم يضع ّ
ملف اإلعدامات فـي أجندة مباحثاته الثنائية مع احلكومة اإليرانية ،أ ّكد أن
()1
هذا املوضوع سوف يش ِّكل أحد أهدافه الرئيسية فـي أي مباحثات مستقبلية بينه وبني اجلانب اإليراني .
مخدرات فـي زاهدان وتشابهار
»»إعدام  4سجناء
ِّ

رغم قرار اللجنة القضائية بالبرملان اإليراني إلغاء أو تخفـيف عقوبة اإلعدام فـي اجلرائم املتعلقة باملخدِّرات،
أُعدِ َم  4سجناء مت َهمِ ني باملخدِّرات خالل شهر مارس فـي سجون زاهدان وتشابهار.

السنَّة فـي زاهدان ،أعرب ساب ًقا خالل رسالة وجهها
وكان مولوي عبد احلميد إسماعيل زهي إمام جمعة ُّ
السلْطة القضائية
رئيس
أوامر
بشأن
لة
و
املتدا
األخبار
إلى املرشد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي حول
َ
ُّ
السنَّة املتهمني بقضايا متعلقة باملخدِّرات قبل التصديق على قرار البرملان تخفـيف أو
السرية بتسريع إعدام ُّ
إلغاء عقوبة اإلعدام فـي قضايا املخدِّرات.
السنَّة اإليرانيني ،وطلب منه التحقُّق من هذه األخبار
وأ ّكد مولوي أن هذه األخبار س ّببت قل ًقا كبي ًرا فـي نفوس ُّ
ومعرفة ما إذا كانت حقيقة أم مج َّرد إشاعة(.)2

((( خالصه گزارش ساالنه اعدام در ایران -سال  18 ،۲۰۱۶اسفند http://cutt.us/VPtIT 1395
((( إيران واير ،اعدام چهار زندانی موادمخدر در زاهدان وچابهار 14 ،مارس http://cutt.us/QuwjG 2017
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الشــأن االقتصـادي
عام وبدأ عام جديد فـي  21مارس َ ،2017و ْف ًقا للتقويم الشمسي
انتهي
الهجري الذي تتبعه إيران ،وعلى الرغم من أن الجزء الحالي من
ً
تفصيل ،فإنه باإلضافة
التقرير يتناول الجانب االقتصادي خالل شهر مارس
إلى ذلك ُي ِ
عامة على وضع االقتصاد اإليراني خالل العام اإليراني
لقي نظرة َّ
ِّ
ليمكن القارئ من إلقاء نظرة أكثر شمولية على االقتصاد اإليراني
المنقضيُ ،
راجعه خالل عام ،وقبل أسابيع قليلة من بدء االنتخابات
ت
أو
مه
تقد
ومدى
َ
ُ
ُّ
جمل أداء حكومة
الرئاسية الثانية عشرة فـي  19مايو المقبل ،فـيركّ ز على ُم َ
بخاصة فـي المجال االقتصادي
روحاني،
َّ

“عام االقتصاد املقاوم :اإلنتاج والتوظيف» هو االسم الذي أطلقه املرشد اإليراني علي خامنئي على العام
اإليراني اجلديد  1396بعدما خابت آماله فـي السياسات االقتصادية للحكومةَ ،و ْف َق ما أعلنه فـي خطابه
مبناسبة احتفاالت النوروز (العام اإليراني اجلديد) ،ليزيد الضغوط على الرئيس احملسوب على املعتدلني
حسن روحاني قبيل االنتخابات املقبلة فـي مايو .وأ ّكد خامنئي فـي خطابه شعوره باملرارة للصعوبات االقتصادية
بخاصة الطبقات الفقيرة واملتوسطة مثل الغالء والبطالة والتمييز
واملعيشية التي يعيشها املواطن فـي إيران،
َّ
وعدم املساواة واألضرار االجتماعية .وكان خامنئي أطلق شعار «االقتصاد املقاوم» منذ سنوات بعد تشديد
العقوبات الغربية على إيران ،حتدي ًدا فـي أغسطس  2012فـي أحد خطاباته املتكررة ،أي منذ نحو خمس
سنوات .وبعد نحو عامني من اال ِّتفاق النووي ال يزال الشعار مرفوعا ولم يحقق النتائج املرج َّوة منه ،وخ َّيب
تو ُّقعات املرشد اإليراني كذلك كما صرح بهذا أكثر من مرة .ويُ َع ّد شعار «االقتصاد املقاوم» الذي يتبناه املرشد
ً
يشجع االستثمارات األجنبية
اإليراني
متناقضا مع املنهج االقتصادي للرئيس اإلصالحي حسن روحاني الذي ِّ
َ
واالنفتاح على العالم ونقل التكنولوجيا.
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»»االقتصاد المقاوم مقابل االقتصاد المنفتح

دفاعا عن أداء حكومته االقتصادي أرسل روحاني عدة رسائل فـي خطاب رسمي قال فـيه إن ما َتقَّق من
ً
كبح للتضخُّ م وتعزيز للنم ّو االقتصادي والوظائف فـي السنة األخيرة لم يسبق له مثيل فـي األعوام اخلمسة
والعشرين املاضية ،بجانب توقيع اال ِّتفاق النووي واستعادة االستثمارات األجنبية الهاربة من االقتصاد فـي أثناء
فترة العقوبات .ويفـيد آخر تقرير صادر من البنك الدولي عن االقتصاد اإليراني فـي منتصف فبراير  2017بأن
معدل النمو االقتصادي خالل عام  2018/2017سيكون  %3.3وسيكون على املدى املتوسط نحو  %4.5بعد أن
َّ
وصل إلى  %6.6فـي العام املالي  ،2017/2016مدعو ًما بنم ِّو اإلنتاج ال ِّنفْطي .لكن يتوقع خبراء الصندوق أن
ً
هذه املسيرة املتنامية للنمو لن تستم ّر
طويل ألن صادرات ال ِّنفْط تضاعفت هذا العام مقارن ًة بالعام املاضي،
َّ
َ
املعدالت السابقة مع ضغوط منظمة أوبك خلفض اإلنتاج وزيادة السعر العالي.
ولن تستمر فـي التزايد بنفس َّ
وعن مع َّدالت التضخُّ م فـي إيران ،أعلن البنك الدولي تسجيله مع َّدل  %8.9فـي عام  2017/2016وتوقع ارتفاعه
إلى  %11.2فـي املتوسط خالل العام  2018/2017متأث ًرا بتقلبات أسعار العملة اإليرانية أمام العمالت األجنبية.

معدالت التضخُّ م تتماشى مع واقع االقتصاد اإليراني ،إذ تفـيد التقارير
ونرى أن تو ُّقعات الصندوق بزيادة َّ
()1
ومعدل من ّو السيولة النقدية بنحو  ، %28مبعنى
َّ
اإليرانية بزيادة َّ
معدل النمو فـي القاعدة النقدية بنحو %20
وجود زيادة مستمرة فـي طبع النقود واحتفاظ األفراد بها دون توجيه للبنوك أو استثمارها فـي مجاالت منتجة،
ويؤ ِّدي هذا إلى زيادة عرض النقود فـي الداخل وزيادة الطلب على السلع واخلدمات املختلفة ،وفـي حالة عدم
معدل التضخُّ م باستمرار.
ازياد العرض بنفس النسبة يرتفع َّ

وبعي ًدا عن اإلحصاءات الدولية املُعلَنة عن االقتصاد اإليراني ،تشير اإلحصاءات اإليرانية الداخلية إلى أن
االقتصاد اإليراني سجل من ًّوا بلغ  %11.6خالل أول  9أشهر من العام اإليراني املنتهي فـي  20مارس 2017
مع احتساب العوائد ال ِّنفْطية ،ونسبة  %1.9فقط من دون ال ِّنفْط ،فـي حني شهد القطاع الزراعي من ًّوا بنسبة
 ،%4.2والقطاع ال ِّنفْطي  ،%65.6وقطاع الصناعة والتعدين َ ،%0.3و ْف ًقا ملساعد محافظ املركزي اإليراني
بيمان قرباني(.)2
وبتحليل األرقام الواردة من مصادر إيرانية جند أن النمو الفعلي لالقتصاد خالل ثالثة أرباع العام اإليراني
املاضي  2017/2016لم يصل إلى  %2دون احتساب الطفرة اإلنتاجية فـي القطاع ال ِّنفْطي بعد استعادة حصصها
سجل
التصديرية التي قفزت
َّ
مبعدالت النمو اإلجمالي لالقتصاد َوفْق اإليرانيني إلى أكثر من  ،%11فـي حني َّ
َ
قطاع الزراعة من ًّوا متواض ًعا ،ولم يخرج القطاع الصناعي بع ُد من حالة الركود ،ولم يتعاف بعد تخفـيف العقوبات
الدولية عن االقتصاد الصناعي وإمكانية استيراد التكنولوجيا وحتديث املصانع املتقادمة منذ سنوات ،إذ ال
تزال إيران تواجه عقبات حقيقية فـي التعامالت البنكية مع البنوك الكبرى فـي العالَم ،ويعاني القطاع البنكي
تراك ًما للديون الداخلية وجتميد أموال إيرانية فـي اخلارج ،كما يح ّد تدهور أسعار صرف العملة اإليرانية أمام
العمالت األجنبية من القدرة على استيراد التكنولوجيا كذلك ،باإلضافة إلى عوامل أخرى كاحتكار بعض
اجلهات الثورية ألعمال وصناعات وجتارات بعينها ،وفـي مثل هذه البيئات ينمو الفساد فـي غياب ضوابط
صارمة وشفافـية واضحة.
يخص القطاعات االقتصادية املختلفة فـي إيران
وفـي ما يلي نتناول بالرصد والتحليل أبرز ما
ّ
خالل شهر مارس:
((( اقتصاد نيوز ،حتلیل گزارش صندوق بنی املللی پول در مورد اقتصاد ایران  +اینفوگرافیhttp://cutt.us/6SFpF ،1395/10/18 ،
((( صحيفة أبرار االقتصادية 24 ،اسفند https://goo.gl/fiIqGz ،1395
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»»قطاع الطاقة

يواجه ا ِّتفاق أوبك األخير حت ِّد ًيا كبي ًرا فـي الوصول إلى هدفه بزيادة األسعار إلى مستوى  60دوال ًرا للبرميل،
نتيجة الزيادة املستمرة فـي اإلنتاج من جانب عدة دول ،أ َّدت فـي النهاية إلى انخفاض السعر إلى  53دوال ًرا
تقري ًبا خالل مارس بعد أن وصل إلى أقصى سعر بعد ا ِّتفاق أوبك وكان  57دوال ًرا للبرميل .وبجانب زيادة اإلنتاج
ال ِّنفْطي اإليراني من بعد اال ِّتفاق النووي زادت احتياطيات ال ِّنفْط فـي الدول الصناعية خالل يناير إلى 278
معدل زيادة خالل السنوات اخلمس املاضية( ،)1باإلضافة إلى ارتفاع اإلنتاج األمريكي
مليون برميل
مسجلة أعلى َّ
ِّ
كذلك إلى أكثر من  9.1مليون برميل يوم ًّيا بعد أن وصل إلى أقل من  8.5مليون برميل فـي يونيو  .2016وتَ َرتَّب
على هذا خفض تو ُّقعات التجار بالنسبة للعقود اآلجلة التي تأثرت بعودة إنتاج ال ِّنفْط الصخري وقدرته على
ّ
ونستشف ذلك من
حتقيق هوامش أرباح مع تزايد األبحاث املتعلقة بتقليل تكاليف اإلنتاج والعودة إلى املنافسة،
زيادة عدد منصات احلفر مبقدار  14منصة حتى  17مارس املاضي ،ليصل اإلجمالي إلى  631منصة ،وهو
املعدل األكبر منذ سبتمبر  ،)2(2015فـي حني ص َّرح وزير الطاقة اجلزائري بأن التزام األعضاء فـي َّ
منظمة
َّ
املنظمة األخير بلغت نسيته  ،%90لكن الواقع أن األسعار لم ترتفع ،وهو هدف ا ِّتفاق َّ
أوبك با ِّتفاق َّ
املنظمة فـي
النهاية ،وهذا ما دفع َّ
املنظمة إلى احلديث عن إمكانية متديد اال ِّتفاق  6أشهر أخرى.
»»إنتاج ِّ
الن ْفط اإليراني

إنتـــاج
إيران ال ِّنفْطي
فـي تزايد مستم ّر َو ْفقاً
لتصريحات املسؤولني اإليرانيني
أنفسهم ،الذين يُ ِطلُّون علينا كل شهر
بتصريحات جديدة عن زيادة مستويات اإلنتاج،
وسعي إيران لوصول اإلنتاج إلى  4ماليني برميل
يوم ًّيا بنهاية مارس على لسان املدير التنفـيذي لشركة
ال ِّنفْط اإليرانية على كاردر ،مؤ ّك ًدا ارتفاع صادرات إيران من
ال ِّنفْط والغاز  %100بعد اال ِّتفاق النووي ،ووصول صادراتها ال ِّنفْطية
إلى أكثر من مليونَي برميل يوم ًّيا ،مضي ًفا ما قيمته  28مليون دوالر يوم ًّيا
من الدخل ال ِّنفْطي َو ْف ًقا ملسؤول إيراني( ،)3كما أن هدف خطة التنمية القادمة هو
زيادة اإلنتاج اليومي إلى  4.7مليون برميل .وهي تصريحات متناقضة مع ما اتفقت عليه
إيران مع أوبك فـي نهاية نوفمبر  2016من وقف اإلنتاج عند حدود نحو  3.8مليون برميل يوم ًّيا.

معدالت اإلنتاج والتصدير ال ِّنفْطي خالل مارس املاضي ،استُخرج أول برميل نفط خالل
وحول َّ
الشهر ذاته من حقل بارس اجلنوبي املشترك بني إيران وقطر والواقع على بعد  100كيلومتر من ساحل
إيران مبنتصف اخلليج العربي ،وتتراوح احتياطيات هذا احلقل بني  1.6و 20مليار برميل ،فـي حني أظهرت
آخر اإلحصائيات املُعلَنة فـي مارس واملتعلقة بال ِّنفْط ارتفاع صادرات ال ِّنفْط اإليراني إلى كوريا اجلنوبية %54
مسجل ًة  427أل ًفا و 800برميل يوم ًّيا.
فـي فبراير املاضي مقارنة بنفس الشهر من العام املاضي
ِّ

((( راديو زمانه ،توافق اوپک در آستانه شکست 27 ،اسفند http://cutt.us/WcsJJ ،1395
((( ميدل إيست أونالين ،صادق حسني الركابي ،هل يؤدِّي متديد اتفاق أوبك إلى انهياره؟https://goo.gl/G0YGfD ،2017/3/22 ،
((( صحيفة جتارت ،افزايش۲۸ميليون دالري درآمد نفتي ايران 15 ،اسفند  ،1395ص https://goo.gl/crToVd ،9
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بينما بلغت صادرات ال ِّنفْط اإليراني لكامل القارة األوروبية أكثر من  500ألف برميل مع هدف زياداتها إلى
مجد ًدا هو
 800ألف برميل خالل الشهرين القادمني ،كما أعلن مساعد وزير ال ِّنفْط اإليراني علي كاردر وأ ّكد َّ
اآلخر أن إنتاج إيران لل ِّنفْط سوف يصل إلى  4ماليني برميل فـي منتصف أبريل بعدما كان قد صرح ساب ًقا بأن
الوصول إلى هذا املستوى سيكون فـي نهاية مارس .وبتصديرها نحو  100ألف برميل يوم ًّيا إلى جنوب إفريقيا
تسعى إيران لشراء جزء من حصة مصافـي ال ِّنفْط هناك بهدف تكرير ال ِّنفْط اخلام ،حسبما ص َّرح وزير ال ِّنفْط
اإليراني بيجن زنغنه خالل لقاء جمعه بوزير الطاقة اجلنوب إفريقي.
»»إنتاج البتروكيماويــات

وعن إنتاج البتروكيماويات ،أنتجت إيران  51مليون طن من البتروكيماويات خالل العام اإليراني املنصرم فـي
وص ّدر  17مليون طن منها بقيمة بلغت  9مليارات دوالر ،وهو
مارس  ،2017بنسبة ارتفاع  %8على العام السابقُ ،
رقم قياسي فـي إنتاج البتروكيماويات اإليرانية واجتاه متزايد لزيادة إنتاج وتصدير هذه املنتجات ،وعقدت إيران
شراكات استثمارية لهذا الغرض حتدي ًدا من بعد اال ِّتفاق النووي .إذ و َّق َعت شركة ال ِّنفْط الوطنية اإليرانية مع
شركة هيونداي الكورية اجلنوبية عق ًدا لبناء املرحلة الثانية من مجمع كنغان بقيمة  3مليارات يورو إلنتاج مليون
طن من البولي إيثيلني الثقيل و 350ألف طن من البولي إيثيلني اخلفـيف فـي
طن من اإليثيلني سنو ًّيا و 400ألف ّ
منطقة كنغان الواقعة مبحافظة بوشهر اإليرانية الواقعة على اخلليج العربي غربي إيران.
كما و َّق َعت إيران عد ًدا من ا ِّتفاقيات التعاون ال ِّنفْطي مع عدة دول خالل مارس املاضي ،منها مذ ّكرات تفاهم
مع العراق حل ّل خالفات حول حقول ِنفْط مشتركة ،ومبوجب هذا اال ِّتفاق سوف ُ َ
ت َّدد حصة البلدين من ال ِّنفْط،
وميكن ألي طرف شراء حصة َ
اآلخر ،وبحث إمكانية إنشاء خط أنابيب لتصدير ال ِّنفْط من حقل كركوك عن
طريق إيران ،ونقل ال ِّنفْط العراقي إلى مصفاة «عبادان» اإليرانية ،بجانب ا ِّتفاق البلدين على تنسيق مواقفهما
فـي احملافل الدولية إليجاد توازن فـي أسواق ال ِّنفْط َ
العالية ورفع أسعاره املنخفضة منذ ثالث سنوات تقري ًبا،
َ
تتعاف(.)1
وما زالت لم
»»إنتاج الغـــاز

على صعيد الغاز ،تسعى إيران لزيادة إنتاج الغاز من احلقول
املشتركة مع جيرانها كقطر والسعودية وتصديرها إلى جيرانها
وجذب االستثمارات الدولية لها بعد اال ِّتفاق النووي وعلى
رأسها حقل بارس اجلنوبي املشترك مع قطر ،وأشار مساعد
وزير ال ِّنفْط اإليراني لشؤون الغاز حميد رضا عراقي ،إلى دور
اال ِّتفاق النووي فـي رفع إنتاج الغاز اإليراني عمو ًما ،وحقل بإرس
خصوصا ليقارب اإلنتاج القطري من نفس احلقل
اجلنوبي
ً
سيصدر الغاز اإليراني إلى مدينة البصرة
ويتجاوزه ،وأعلن أنه
َّ
()2
العراقية خالل العام اإليراني املقبل .
وفـي سياق متصل أعلنت وكالة أنباء «إيرنا» اإليرانية عن
َّ
محطات للطاقة
ا ِّتفاق إيراني-تركي-كوري لتنفـيذ مشروع
الكهربائية تعمل بالغاز فـي إيران ،واعتبارها أكبر محطات إنتاج
((( صحيفة ابرار اقتصادي ،توافق ايران وعراق براى حل خالفات برسن ميادين نفطى مشترك ،ص 17 ،4اسفند https://goo.gl/xRjCrj ،1395
((( صحيفة ابرار اقتصادي ،آغاز صادرات كاز ايران به عراق از سال آينده ،ص 15 ،4اسفند https://goo.gl/c5Mcg2 ،1395
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طاقة كهربائية فـي الشرق األوسط ،حسب وصف الوكالة اإليرانية ،وذلك إلنتاج  5آالف ميغاوات من خمس
محطات إلنتاج الكهرباء تعمل بالغاز بقيمة تقديرية تصل إلى  4مليارات و 200مليون دوالر ،و ُو ّقع العقدان بني
شركة «إس كي» الكورية اجلنوبية وشركة «يونيت إس آي» التركية .وو ّق َعت إيران والتشيك عق ًدا لبناء محطة
حلرق النفايات إلنتاج  20ميغاوات من الكهرباء باستخدام  350ط ّنًا من النفايات إلى طاقة يوم ًّيا.
»»عقبات تصدير الغــاز اإليراني إلى الخــارج

يؤ ِّكد موقع «برترين ها» اإليراني وجود عقبات حقيقية َ ُ
تول دون تصدير الغاز اإليراني وتقلِّل إمكانية تصديره
إلى اخلارج ،بسبب ارتفاع االستهالك احمللي من إنتاج الغاز لبلد يض ّم نحو  80مليون مواطن يستهلك  %50من
الغاز املنتج محلِّ ًّيا فـي تدفئة املنازل و %21فـي إنتاج الكهرباء و %18فـي املنتجات الصناعية والبتروكيماوية،
ورغم ارتفاع اإلنتاج من  102.7مليار متر مك َّعب فـي  2005إلى  191.2مليار متر مك َّعب خالل  ،2015ارتفع
استهالك الغاز خالل نفس الفترة من  102.3إلى  192.5مليار متر مك َّعب ،أي إنه بالكاد يكفـي االستهالك احمللي،
واستوردت إيران فـي عام  2015نحو  7.5مليار متر مك َّعب من الغاز من تركمانستان وأذربيجان( .)1ومؤخَّ ًرا ثارت
مشكلة بني إيران تركمانستان بعدما قطعت األخيرة الغاز عن شمال إيران مع بداية العام امليالدي اجلاري لعدم
دفع مستحقات مالية سابقة ،واحتوت إيران اخلالف إلنقاذ أهل الشمال من البرد القارس.
»»قطاع التجارة الخارجية واالستثمار
»»االستثمـــار

أدرجت إيران اسم  15شركة أمريكية فـي نظام العقوبات اخلاص الرمزي اخلاص بها ،ر ًّدا على العقوبات
األمريكية اجلديدة فـي فبراير املاضي التي فرضتها على أفراد وكيانات إيرانية ترتبط بعالقات مالية بالبرنامج
الصاروخي اإليراني ودعم أنشطة إرهابية ،وكانت الواليات املتحدة فرضت هذه العقوبات على  13فر ًدا و12
ً
مرتبطا بالبرنامج الصاروخي يتخذ من إيران ولبنان واإلمارات مق ًرا ،وشملت كذلك شركات صينية
كيانًا إيران ًّيا
اتّهمتها واشنطن بالتو ُّرط فـي وساطة لدعم البرنامج الصاروخي .ور ًّدا على الواليات املتحدة أعلنت اخلارجية
اإليرانية فرض عقوبات إيرانية على  15شركة أمريكية أغلبها فـي مجال التسليح والدفاع واألمن واملقاوالت
وصفتها بأن لها دو ًرا فـي جرائم إسرائيلية أو مخالفة قرار مجلس األمن  2334القاضي بوقف بناء املستوطنات
اإلسرائيلية ،وتشمل العقوبات اإليرانية منع األنشطة التجارية للشركات اإليرانية مع هذه الشركات األمريكية
وحرمان املسؤولني فـي تلك الشركات واملرتبطني بها من تأشيرات الدخول إلى إيران .جدير بالذكر أنه ال توجد
ما تُ َع ُّد معه العقوبات اإليرانية رمزية أكثر من كونها ر ًّدا
عالقات حقيقية بني شركات إيرانية وهذه الشركاتَّ ِ ،
حقيق ًّيا على العقوبات األمريكية ض ّد إيران.
دخلت  8مليارات دوالر إلى إيران بعد توقيع اال ِّتفاق النووي حتى مارس املاضي فـي شكل استثمارات أجنبية،
َو ْف ًقا ملساعد التخطيط فـي وزارة الصناعة والتجارة حسن مهريزي ،شملت  72خطة صناعية ومعدنية .من ناحية
أخرى قال مساعد وزير االقتصاد اإليراني إن إيران أصدرت سندات ضمان لالستثمار األجنبي بقيمة  9مليارات
دوالر ،دخل منها أكثر من مليار دوالر عن طريق املصارف ،وهو ما لم ي ُكن ليحدث قبل رفع العقوبات الدولية(.)2

فـي مجال السيارات ،و َّق َعت شركتا «كروز» اإليرانية و»كونتيننتال» األملانية عقد شراكة إلنشاء شراكة إلنشاء
شركة مشتركة باستثمارات تبلغ  18مليون يورو إلنتاج قطع غيار السيارات ،وهي من الشركات الرائدة َ
عال ًّيا
فـي هذا املجال ،وتبلغ حصة الشركة اإليرانية  %55والشركة األملانية  ،%45وفـي ذات املجال أعلنت شركة
((( موقع برترين ها ،موانع پیش روی ایران برای صادرات گاز ۲۹ ،اسفند http://cutt.us/uBIEK ،۱۳۹۵
((( موقع اقتصاد أنالين ،صدور  ۹میلیارد دالر ضمانتنامه برای سرمایهگذاری خارجیhttp://cutt.us/RJYdw ،1395/12/10 ،
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«واز» الروسية تدشني مصنع إلنتاج السيارات فـي إيران بحلول عام  ،2018وذلك خالل مشاركتها فـي معرض
السيارات اإليراني املنعقد فـي فبراير املاضي ،وسيتخصص املصنع فـي إنتاج الشاحنات الصغيرة «بيك آب»
(.)1
و»باتريوت» بالتعاون مع شركة «توان خودرو» اإليرانية
رحبَت بتكثيف الضغط األمريكي ض ّد إيران ألنه
شركة «بيجو ستروين» الفرنسية الشهيرة إلنتاج السيارات َّ
يصب فـي مصلحة الشركة الفرنسية املوجودة فـي إيران بكثافة والعائدة بقوة من بعد رفع احلظر
فـي النهاية
ّ
ِّ
الغربي ،ويقلل منافسه الشركات الغربية للشركة الفرنسية ،وأعلنت خالل مارس على لسان أحد كبار مديريها
ً
فضل عن االستعداد الستثمار
أن الشركة ستبدأ إنتاجها املشترك مع شركة «إيران خودرو خالل األشهر املقبلة،
أكثر من  100مليون يورو فـي أحد مصانع إنتاج سيارة ماركة «سيزوين».
وتشجي ًعا لالستثمارات الفرنسية فـي إيران أعلن وزير االقتصاد الفرنسي «ميشال سابان» خالل مؤمتر
صحفـي مع نظيره اإليراني علي طيب نيا فـي مارس ،أن احلكومة الفرنسية تنوي منح قروض للشركات التي
ترغب فـي االستثمار فـي إيران ،لكن لم تنفَّذ هذه اخلطة حتى اآلن .جدير بال ِّذ ْكر أن الشركات الفرنسية كانت
َ
العالية وإلغاء
من أول الشركات التي عادت لألسواق اإليرانية بعد توقيع اال ِّتفاق النووي بني إيران والقوى
العقوبات االقتصادية اإليرانية ،مع هذا فإن املشكالت املالية منعت تنفـيذ بعض املشروعات الكبيرة إلى اآلن،
كما أن البنوك الفرنسية الكبرى ليس لديها رغبة كبيرة فـي التعامل التجاري مع إيران بسبب عدم إلغاء بعض
العقوبات األمريكية أحادية اجلانب ض ّد إيران(.)2
»»عوائق االستثمار

ال تزال أمام جذب االستثمارات األجنبية عوائق حقيقية ،منها استمرار فرض عقوبات أمريكية على االقتصاد
اإليراني والنِّظام املصرفـي اإليراني ،وحذر الشركات الدولية من التو ُّرط مع شركات إيرانية يكون لها تعامل
خفـي مع اجلهات املفروض عليها العقوبات األمريكية ،ومؤخَّ ًرا فرضت وزارة اخلزانة األمريكية غرامة ضخمة
على شركة اال ِّتصاالت الصينية ( )ZTEبلغت قيمتها نحو مليار دوالر ،وهي تُ َع ّد أكبر غرامة ُفرضت على إحدى
الشركات غير املصرفـية بسبب انتهاك قرارات التصدير األمريكية وإرسال أجهزة ا ِّتصاالت أمريكية بطرق
غير شرع َّية إلى إيران ،ومن قبلها فرض غرامات على بنك « »BNPالنتهاكه احلظر األمريكي املفروض على
ما دفع كثي ًرا من البنوك والشركات إلى احلذر من دخول السوق اإليرانية ،و ُعلّق كثير من املشاريع (عقود
إيران ِ َّ
الطيران مع إيرباص لم يصل منها إال ثالث طائرات بعد قرابة عام ونصف من اال ِّتفاقية).
»»التجارة الخارجية

يخص التجارة اخلارجية إليران خالل شهر مارس كان زيارة الرئيس روحاني لروسيا ولقاءه الرئيس
أبرز ما
ّ
الروسي بوتني ومجموعة من اإليرانيني املقيمني فـي روسيا ،وا ِّتفاق البلدين على تعزيز حجم التبادل التجاري
السنوي بينهما إلى  10مليارات دوالر ،وتأكيد ا ِّتفاقية «ال ِّنفْط مقابل البضائع» التي ستسلِّم مبقتضاها روسيا
بضائع إليران تصل قيمتها إلى  45مليار دوالرَ ،و ْف ًقا للمندوب التجاري الروسي فـي إيران ،وسيُد َفع  %50منها
نق ًدا ،والـ %50األخرى فـي شكل بضائع تشمل ُم َع َّدات السكك احلديدية واملركبات الثقيلة واحلافالت و ُم َع َّدات
الطائرات ،وأ َّكد بوتني رغبة البلدين فـي إقامة منطقة للتجارة احلرة بني إيران ِّ
واتاد أوراسيا االقتصادي.
اجتاها إلى مزيد من التقارب اإليراني-الروسي واالستعانة اإليرانية
لتخلق هذه الزيارة واال ِّتفاقية املو َّقعة
ً
باخلبرات والتكنولوجيا الروسية مقابل تزايد وجود شركات ال ِّنفْط الروسية فـي احلقول اإليرانية ونقل نفطها
حلساب روسيا.
((( موقع تابناك ،رآملانی ها وارد بازار قطعه ایران شدند ۱۴ ،اسفند http://cutt.us/STFcr ،۱۳۹۵
((( موقع أفكار نيوز ،دولت فرانسه به شرکتهایی که در ایران سرمایهگذاری کنند ،وام میدهدhttp://cutt.us/cIWJ2 ،1395/12/15 ،
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من ناحية أخرى ،انخفض حجم الصادرات األمريكية إلى إيران بنسبة  %52فـي شهر يناير مقارنة بالفترة
احلالي متراجعة إلى قرابة
وسجلَت  4.9مليون دوالر فقط فـي يناير من العام امليالدي
نفسها من العام املاضيَّ ،
ّ
النصف ،فـي حني بلغت قيمة الصادرات اإليرانية إلى أمريكا قرابة  5.6مليون دوالر ،وكان هذا الرقم صف ًرا
فـي نفس الفترة من العام املاضي َو ْف ًقا ألحدث إحصائية نشرتها إدارة اإلحصاء األمريكية .وتصدِّر الواليات
املتحدة املنتجات الطبية والزراعية إلى إيران ،فـي حني تصدر إيران إلى أمريكا منتجات إيران التقليدية
كالسجاد والفستق والزيوت والزعفران وغيرها .جدير بال ِّذكر أن إيران تنتج أغلب الزعفران فـي العالَم بنسبة
 %90تقري ًبا ،ومع هذا حتت ّل مرتبة متأخرة فـي جتارة الزعفران َ
العالية ألن الدول األخرى تصدِّر الزعفران
اإليراني بعد إعادة التعبئة والتغليف باسم هذه الدول(..)1
التجارة اخلارجية إليران مع العراق زادت بقوة خالل السنوات العشر األخيرة ،كما أظهرت أحدث اإلحصائيات
املنشورة التي أفادت بارتفاع حجم الصادرات اإليرانية إلى العراق من  1.2مليار دوالر عام  2005إلى 6.2
مليار دوالر عام  ،2016ومتيل كفَّة التبادل التجاري البلدين لصالح إيران بقوة كبيرة ،إذ بلغ إجمالي قيم التبادل
التجاري بني البلدين عام  2015نحو  6.1مليار دوالر ،أي إن أكثر من  %95من قيم التبادل التجاري بني البلدين
صادرات إيرانية للعراق ،وإليران حضور فـي االقتصاد العراقي ،بجانب حضورها السياسي والعسكري ،من
اخلاصة وشركات احلرس الثوري.
خالل الشركات اإليرانية
َّ
»»قطاع البنوك

وجهت محكمة لوكسمبورغ ضربة جديدة إلى
ّ
القطاع البنكي بإصدار حكم قضائي يقضي
بتجميد مليار و 600مليون دوالر من أصول
البنك املركزي اإليراني فـي لوكسمبورغ،
وترجع حيثيات هذا احلكم إلى حكم سابق
صادر من إحدى احملاكم األمريكية قبل
 5سنوات بتجميد مليا َر ي دوالر من
أصول طهران بتُ َهم تو ُّرط إيران فـي
ً
تعويضا
هجمات  11سبتمبر ،2001
لعائالت الضحايا .وعلى هذا
األساس ج ّم َدت لوكسمبورغ املبلغ
وأعلنت أن األموال اإليرانية
ميكن أن تبقى مج َّمدة فـي
بنوك لوكسمبورغ حتى دراسة
العملية القانونية إلمكانية
نقلها إلى األسر األمريكية.
ً
اعتراضا
وقد َمت إيران
َّ
للمحكمة تطالبها ب َر ّد
األموال املجمدة ،لكن
طلبها قوبل بالرفض
لينض ّم هذا احلكم
((( وكالة أنباء مهر ،سهم اندک ایران از جتارت جهانی زعفران 30 ،اسفند http://cutt.us/9tDZh ،1395
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إلى سلسلة أحكام صدرت ض ّد األموال اإليرانية فـي اخلارج جرى على أثرها جتميد أصول إيرانية فـي العالَم
مبليارات الدوالرات فـي الواليات املتحدة وأوروبا وآسيا ،قبل اال ِّتفاق النووي ،وبعد ما يقارب عامني على إبرام
اال ِّتفاق النووي واستعادة بعض األموال املجمدة ،ال يزال عديد من األصول اإليرانية املج َّمدة فـي اخلارج يتعلق
جزء منها بالقضايا املرفوعة ض ّد إيران (.)1
وأثار مؤخَّ را جتميد  1.6مليار دوالر فـي أوروبا ومن قبله مليا َري دوالر فـي أمريكا الرأي العا ّم الداخلي ونواب
البرملان اإليراني الذين طالب أحدهم رئيس اجلمهورية باعتباره رجل قانون (يقصد حسن روحاني) با ِّتخاذ
الالزم من اإلجراءات لر ّد أموال الشعب اإليراني املُه َدرة ،وأ َّكد النائب حسني دليجاني إصدار مذ ِّكرات ا ِّدعاء
ض ّد مصادر مالية إليران فـي اخلارج بتهمة االستيالء على أموال اإليرانيني بلغ إجمالي قيمتها  80مليار دوالر.
جدير بال ِّذكر أن إجمالي األموال املجمدة إليران فـي اخلارج غير معروف على وجه الدقة ،لكنه يدور حول
 100مليار دوالر ،استر ّدت إيران منها بعد اال ِّتفاق النووي أق َّل من الربع ،فـي حني أن االقتصاد ،والقطاع البنكي
حتدي ًدا فـي أشد احلاجة إلى هذه األموال للتغلُّب على عثراته املالية التي قد تتط َّور إلى اإلفالس .وتضاعفت
حاالت إفالس الشركات ثماني مرات خالل العامني املاضيني َو ْف ًقا لنائب البرملان اإليراني عزت اهلل يوسفـيان
مال ،الذي وصف هذه الزيادة بأنها صورية من أجل تَه ُّرب الشركات من دفع ديونها للبنوك .وهذا سوف يتسبب
فـي زيادة خسائر البنوك وتزايد معاناتها.
فـي سياق آخر و َّقع البنك املركزي اإليراني خالل مارس عد ًدا من اال ِّتفاقيات ومذ ِّكرات التفاهم مع عدد من
البنوك املركزية لدول مجاورة تربطها بإيران َعالقات جتارية متزايدة ،كباكستان وإندونيسيا وعمان ،وأعلن
البنك املركزي الباكستاني موافقته على ا ِّتفاقية مع نظيره اإليراني مت ِّكن املصدِّرين الباكستان واإليرانيني من
تسوية معامالتهم املالية من خالل البنكني املركز َّيني اإليراني والباكستاني مباشر ًة دون وسطاء ،لزيادة حجم
التبادل التجاري بني البلدين إلى  5مليارات دوالر خالل السنوات اخلمس املقبلة ،ودراسة سبل املؤدية إلى ذلك،
إذ ال تزال البنوك الباكستانية ُت ِجم عن تنفـيذ املعامالت املالية مع البنوك اإليرانية(.)2
مع عمان ،و َّقع البنك املركزي اإليراني مذ ِّكرة تفاهم مع نظيره العماني لرفع مستوى التعاون املصرفـي بينهما
بحضور مساعد وزير اخلارجية العماني بدر البو سعيدي .وتُ َع ُّد عمان أحد أبرز الشركاء اخلليجيني إليران
جتار ّيًا ،بل وتسعى إيران ال ِّتخاذ عمان منف ًذا للبضائع اإليرانية إلى األسواق اخلليجية نظ ًرا إلى طبيعة اخلالفات
السياسية بني إيران ودول خليجية عدة ال تستطيع مبوجبها النفاذ مبنتجاتها إلى األسواق اخلليجية القريبة
بخاصة املنتجات الزراعية .ومع إندونيسيا و َّقع البنك املركزي اإليراني كذلك مذ ِّكرة تعاون مصرفـي مع
منها،
َّ
نظيره اإلندونيسي تسعى فـي النهاية إلى إنشاء حساب مصرفـي مشترك بني بنوك البلدين وتسهيل اإلجراءات
التي من شأنها زيادة التبادل التجاري بني البلدين.
تهدف إيران إلى تشجيع التبادل التجاري اإليراني وتسهيل سبله بكل الطرق ،واخلروج بالقطاع املصرفـي من
العزلة الدولية املفروضة عليها وحذر البنوك الدولية من التعامل معه حتى مع رفع العقوبات الدولية املفروضة
بخاصة مع الدول
عليه ،وتكثف من عقد اال ِّتفاقيات ومذ ِّكرات التعاون املصرفـي مع البنوك فـي أنحاء العالَم،
َّ
مستحقَّاتها املالية لدى تلك الدول بعد تضاعف حجم صادراتها
املستقبلة لل ِّنفْط اإليراني لتتمكن من حتصيل
َ
ال ِّنفْطية من بعد دخول اال ِّتفاق النووي ح ِّيز التطبيق منذ يناير .2016
((( موقع ألف ،دادگاه لوکزامبورگ درخواست آزادی  ۱.۶میلیارد دالر ایران را رد کرد /دارایی ها بلوکه باقی خواهند ماند ۴ ،فروردين http://cutt.us/6ch9Q،۱۳۹۶
((( صحيفة ابرار اقتصادي ،باز َكشت لوايح بانك مركزى به ميزكارشناسي ،ص 15 ،3اسفند https://goo.gl/c5Mcg2 ،1395
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»»قطاع الخدمات

وصلت ثالث طائرة من طراز «إيرباص  »A300األوروبية إلى مطار مهر آباد اإليراني من إجمالي  100طائرة
طلبتها إيران من الشركة الفرنسية ،ومر أكثر من خمسة عشر شه ًرا على توقيع ا ِّتفاقية توريد الطائرات بني
اخلطوط اجلوية اإليرانية وشركة «إيرباص» األوروبية .جدير بال ِّذكر أن هذه اال ِّتفاقية تَع َّر َ
ضت لكثير من
التأجيل ألكثر من سبب ،منها الضغوط األمريكية على الشركة األوروبية ،واملشكالت املصرفـية الواقعة فـيها
وح َذر البنوك الغربية من التعاون مع البنوك اإليرانية.
إيرانَ ،

ونشرت وكالة «رويترز» البريطانية تقري ًرا فـي مارس املاضي ش َّك َكت فـيه فـي إمكانية التنفـيذ الكامل للعقد
خالل الفترة احملددة ،وأن األمر كله فـي حالة من غموض املصير ،وأشارت الوكالة البريطانية إلى قلق البنوك
الكبرى من فرض غرامات عليها فـي حالة تعاملها املالي مع إيران فـي ظ ّل رئاسة دونالد ترامب ألمريكا(.)1
وكان من املق َّرر تسليم طائرة «إيرباص» الثالثة للخطوط اإليرانية قبل بداية السنة اإليرانية اجلديدة ،لكن
أ ُ ّجل التسليم ملشكالت مصرفـية ليست ملشكالت فنِّيةَ ،و ْف ًقا ِلَا أعلنته وكالة «مهر» اإليرانية ،ويشمل عقد
شركتي «إيرباص» واخلطوط اإليرانية توريد  100طائرة تتضمن  38طائرة من طراز « »330و 46طائرة من
طراز « ،»321و 16طائرة من طراز « ،»350حتتاج إليها إيران لتحديث أسطول الطائرات القدمي وتطوير قطاع
السياحة ضمن خطة طويلة األجل يدعمها املرشد بنفسه ألسباب دينية وسياسية بجانب االقتصادية ،وأعلن
التوجه من قبل للتع ُّرف على أفكار الثورة اإلسالمية ومذهب البالد.
عن هذا
ُّ
»» ُّ
تأثر السياحة بترامب

تأثرت الرحالت السياحية إليران بقرارات ترامب األخيرة بشأن منع تأشيرات
الهجرة لبعض اجلنسيات ،منها اإليرانية ،وأشارت وكالة أنباء «تسنيم» اإليرانية
إلى إلغاء أفواج سياحية أمريكية رحالتها إلى إيران ،لكن الرحالت السياحية
القادمة إلى إيران من باقي دول العالَم لم تتأثر ،وذكرت الوكالة أن اسم إيران
كوجهة سياحية موضوع فـي قائمة أعلى  20وجهة سياحية َ
عالية للزيارة فـي
 2017جن ًبا إلى جنب مع دول مثل اليابان وسريالنكا ،وتأتي األفواج السياحية
من جنسيات مختلفة لزيارة املدن اإليرانية ،وازدادت الرحالت عقب إلغاء
العقوبات على إيران(.)2
وتقول اإلحصاءات الرسمية اإليرانية إن إيران استقبلت  5.2مليون سائح فـي
عام  2015قبل رفع العقوبات عن إيران ،مح ِّققة إيرادات بالعملة الصعبة بلغت  8مليارات دوالر ،بارتفاع كبير
على عام  2012الذي بلغ عدد السائحني فـيه  3.5مليون سائح فقط.
من ناحية أخرى أسفرت زيارة الرئيس روحاني لروسيا خالل مارس عن تخصيص مالي روسي ضخم مببلغ
 2.2مليار يورو لتمويل مشروعات كهرباء وخطوط السكك احلديدية اإليرانية وبناء محطة للطاقة احلرارية
على شواطئ إيران على اخلليج العربي .وفـي نفس السياق أعلن وزير الطرق والتعمير عباس آخوندي فـي
مارس عن توقيع عقد بـ 300مليون دوالر مع شركة أجنبية لتطوير مطار مشهد.
((( وكالة أنباء دانشجو ،حتویل بقیه ایرباسها به ایران در هالهای از ابهام قرار داردhttp://cutt.us/jDomJ ،1396/1/5 ،
((( وكالة أنباء تسنيم ،تاثیر «سندروم دونالد» بر گردشگری ایران؛ تورهای خارجی سفرهایشان را لغو میکنند؟ ۱۰ ،اسفند http://cutt.us/7doLe ،۱۳۹۵
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»»أزمة صادرات الكهرباء اإليرانية إلى العراق

استؤنفت صادرات الكهرباء اإليرانية إلى العراق بعد ا ِّتفاق البلدين على كيفـية دفع الديون العراقية املتراكمة
إليران ،والتي دفعت إيران إلى وقف صادرات الكهرباء إلى العراق مع بداية العام امليالدي اجلديد احلالي،
واتَّفق اجلانبان على سداد الديون على ثالثة أقساط ،وسيُ َم َّدد عقد بيع الكهرباء اجلديد حتى نهاية ،2017
مقابل تصدير إيران  1300ميغاوات من الكهرباء إلى العراق (.)1
»»األوضاع المعيشية

تتزايد الوعود بتحسني األوضاع املعيشية للمواطن اإليراني مع اقتراب االنتخابات الرئاسية الثانية عشرة فـي
تاريخ إيران ،وما بني مدافع ومعارض ألداء الرئيس احلالي حسن روحاني خالل السنوات األربع املاضية ال يه ّم
حتسن ظروف معيشته ،إذ يرى املؤ ِّيدون لروحاني أنه جنح فـي حتسني األوضاع
املواطن العادي فـي النهاية َّإل ُّ
املعيشية للمواطن اإليراني بتخفـيض مستويات التضخُّ م من أكثر من  %35إلى نحو  %9حال ًّيا ،وإمتام اال ِّتفاق
النووي فـي عهده الذي خفّف العقوبات نسب ًّيا عن االقتصاد اإليراني .ويرى املعارضون أن األوضاع املعيشية لم
معدالت ركود
معدالت البطالة ،وال تزال َّ
تتحسن كثي ًرا كما كان يُنتظر بعد رفع العقوبات ،وفـي املقابل ازدادت َّ
ّ
َ
ِ
املصانع تفاقم مشكلة البطالة ،بجانب مشكالت اقتصادية ع َّدة تَط َّرقت إليها التقارير الشهرية املاضية ،وفـي
حقيقي فـي مستويات املعيشة رغم بعض اإليجابيات.
بتحسن
النهاية ال يشعر كثير من املواطنني
ُّ
ّ
وخالل شهر مارس أعلنت جلنة اإلغاثة اإليرانية أن العام اإليراني املنصرم كان شاه ًدا على دعم  150ألف
عائلة إيرانية ماد ًّيا وتوفـير االحتياجات الالزمة للمعيشة ودخول ما يقارب  70ألف عائلة جديدة ضمن دعم
جلنة اإلغاثة( ،)2كما ست ُ َق َّدم  500ألف وحدة سكنية على صورة دعم سكني فـي غضون السنوات اخلمس املقبلة
ألصحاب الدخل احملدود فـي إيران ،وقال عمدة طهران محمد باقر إن نحو  70ألف عائلة من أهالي طهران ال
املؤسسات اخليرية وال يجدون حتى خبز ليلتهم ،حسب وصف املسؤول اإليراني.
مؤسسة من َّ
يشملهم دعم أي َّ

من ناحية أخرى نشر مركز اإلحصاء اإليراني إحصائية حديثة عن أن إجمالي عدد السكان بلغ  80مليون
فرد 60 ،مليو ًنا منهم من أهالي املدن ،و 20مليو ًنا من أهالي القرى واألرياف ،وبلغ إجمالي عدد األسر 24
لتسجل  ،%12.3وكانت أكبر
مليون أسرة ،كما ارتفعت َّ
معدالت البطالة بنهاية العام اإليراني املاضي بواقع %1.5
ِّ
ملعدل البطالة فـي املرحلة العمرية من  20إلى  22عا ًما بنسبة  ،%31.8أي ثلث إجمالي العاطلني تقري ًبا.
نسبة َّ
ويع ِّرف مركز اإلحصاء اإليراني العامل بانه كل من بلغ  10سنوات أو أكثر وعمل ساعة واحدة على األق ِّل فـي
األسبوع وتركوا عملهم مؤ َّقتًا(.)3
»»ظلم األحواز

تراجع مستويات املعيشة واألوضاع االقتصادية واالجتماعية املتر ِّدية التي تعيشها شريحة كبيرة
بجانب
ُ
السنَّة فـي األحواز العربية
املسلمون
يعيشه
الذي
واالقتصادي
االجتماعي
الظلم
فإن
اإليرانيني،
املواطنني
من
ُّ
ً
منحى َ
آخر ،إذ يُ َع ّد
تهميشا متع َّم ًدا من السلطة التي حترمهم كثي ًرا من حقوقهم السياسية واالجتماعية
يتّخذ ً
واالقتصادية رغم ِغنَى مناطقهم بالثروات األرضية ،ووصل الظلم إلى حد حتويل مياه األنهار باملنطقة لصالح
مدن إيرانية أخرى وجتفـيف األراضي الزراعية مخلِّ ًفا آثا ًرا بيئية وصحية خطيرة على سكان املنطقة.
((( موقع مشرق نيوز ،نحوه پرداخت بدهی عراق به ایران ۲۵ ،اسفند http://cutt.us/h5XG ،۱۳۹۵
((( وكالة أنباء ايسنا ،ورود  70هزار خانوار جدید به چرخه حمایتی کمیته امداد 22 ،اسفند https://goo.gl/kest2g ،1395
((( موقع راديو فردا ،گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری کل کشور را ۱۲٫۳درصد اعالم کرد ۲۹ ،فروردین http://cutt.us/dJjue ،۱۳۹۶
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وبعد زيارة روحاني خالل مارس املاضي لألحواز فـي إطار الدعاية واحلشد االنتخابي ،قال النائب فـي
موج ًها حديثه إلى روحاني« :مجيئك إلى األحواز لم يقدِّم شي ًئا للشعب غير
البرملان اإليراني قاسم سعيدي ِّ
اليأس وانعدام األمل ،وأنت َمدِ ين باعتذار لهذا اإلقليم» ،وأضاف « :لقد أشرت فـي زيارتك األخيرة إلى أنه
ال أحد مبقدرته محاربة الطبيعة ،ولكن هل الواقع احلالي املتمثل فـي جفاف األراضي اخلصبة واألنهار ليس
حر ًبا مع الطبيعة؟ أال يُ َع ّد انتقال املياه من تف ُّرعات كردان وكرخه حر ًبا مع الطبيعة؟! يا سيدي الرئيس ،لقد
إلهي ،فلماذا تنسب كل شيء
أشرت فـي زيارتك األخيرة لألحواز إلى أن استنشاق الغبار واألتربة هو غضب ّ
إلى اهلل وال تتحدث عن ظلم وانعدام حكمة اإلنسان فـي تعامله مع اإلنسان؟» ،وتساءل متعج ًبا فـي النهاية عن
التزام الصمت جتاه مشكالت شعب األحواز الكثيرة ،لكن ال إجابة حقيقة على أرض الواقع بعي ًدا عن الشعارات
السياسية تُعِ يد حقوق املواطنة األساسية لسكان األحواز باعتبارهم مواطنني إيرانيني فـي األصل ال باعتبارهم
سكا ًنا من مذهب أو عرق مختلف عن األغلبية فـي إيران.
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