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مقدمة 
اضطــّر النظــام اإليــراين إىل اســتئناف األنشــطة االقتصاديَّــة »منخفضــة املخاطــر« يف 

معظــم أنحــاء البــاد رغــم أنَّ األوضــاع الناجمــة عــن تفــيِّ فــروس »كورونــا« ال تــزال 

ــي  ــة الت ــة واألوضــاع املعيشــيَّة الصعب ــوط االقتصاديَّ ــك تحــت وطــأة الضغ حرجــة؛ وذل

خلفتهــا األزمــة، والتــي بــات النظــام غــر قــادٍر عــى مواجهتهــا بعــد الرتاجــع الكبــر 

ــك مل  ــع ذل ــوارد، وم ــة بامل ــُد امليزانيَّ ــي ترف ــية الت ــادر األساس ــن املص ــرادات م يف اإلي

يعــدم النظــام اإليــراين توظيــف الجائحــة ومحاولــة االســتفادة وتحقيــق مكاســَب داخليَّــة 

وخارجيَّــة مــن ورائهــا، والهــروب مبجمــل األزمــة التــي يُعــاين منهــا لألمــام عــر الحديث 

ــة  ــران لتهدئ ــّد إي ــة ض ــدة األمريكي ــات املتح ــا الوالي ــوم به ــٍة تق ــرٍة خارجيَّ ــن مؤام ع

الغضــب الداخــي. 

ورغــم جوانــب اإلخفــاق والتداعيــات الكارثيَّــة لألزمــة عــى كافــة املســتويات اإلنســانيَّة 

ــق مــن خــال تسييســِه بعــض املكاســب  واالقتصاديَّــة واالجتامعيَّــة، غــر أنَّ النظــام حقَّ

ـة واملؤقتــة، التــي ِمــن أهمهــا مطالــب بعــض الــدول واملنظــامت الدوليَّــة  الرمزيَـّ

والشــخصيَّات بتعليــق العقوبــات األمريكيــة عــى إيــران ألســباٍب إنســانيَّة، وكذلــك تفعيــل 

آليــة التبــادل املــايل األوروبيــة املعروفــة بـــ »إنســتكس«، التــي أقرتهــا الرتويــكا األوروبية 

يف ينايــر 2019، وذلــك بعــد أْن ظلــت متوقفــًة منــذ أكــر مــن عــاٍم نتيجــَة الضغــوط 

ــة. األمريكي

ــذي  ــس ال ــدي الرئي ــة التح ــا الداخليًّ ــة وتداعياته ــاق يف إدارة األزم ــل اإلخف ــن يظ لك

ســيُواجهه النظــام بعــد انتهــاء األزمــة وعــودة الحيــاة إىل طبيعتهــا، إضافــة إىل تواضــع 

ــى  ــُط ع ــاٍم دويلٍّ يضغ ــب رأٍي ع ــران يف كس ــا« يف إي ــار »كورون ــف انتش ــج توظي نتائ

ــات. ــوط والعقوب ــة سياســة الضغ ــا نحــو مراجع ــات املتحــدة ويدفعه الوالي

ــة  ــن التســاؤالت حــول البيئ ــًة ِم ــة توظيفهــا جمل وتطــرُح إشــكاليَّة إدارة األزمــة ومحاول

ــاء يف  ــهم الوب ــف أس ــّد، وكي ــذا الح ــران إىل ه ــة يف إي ــم األزم ــة وســبب تفاق الداخليًّ

ــة، وكذلــك تســاؤالٍت حــول الطريقــة التــي تعاملــت بهــا الســلطة  تفاقــم األزمــة الداخليًّ

مــع جوانــب األزمــة املختلفــة وكيفيَّــة إدارتهــا عمليًّــا، ومحاولــة توظيفهــا لتحقيــق مكاســَب 

ــة  ــا األزم ــي خلّفته ــات الت ــج والتداعي ــّم النتائ ــرًا أه ــا، وأخ ــا وخارجيًّ ــيَّة داخليًّ سياس

ــا. ومآالته
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ــد  ــا« وتعمَّ ــة »كورون ــق يف إدارة أزم ــراين أخف ــام اإلي ــأنَّ النظ ــة ب ــذه الورق ــادل ه تُج

تسييســها؛ لتحقيــق أهــداٍف داخليَّــة وخارجيَّــة؛ مــام عّمــق مــن التحديــات وضاعــف مــن 

األزمــات التــي يُواجههــا، ولتوضيــح ذلــك ســوف تتنــاول هــذه الورقــة عــدًدا مــن املحــاور 

ــور  ــران. املح ــة يف إي ــة الداخليًّ ــاُد األزم ــا« وأبع ــور األول: »كورون ــي: املح ــيَّة ه الرئيس

ــة.  ــف األزم ــلطة ومحــاوالت توظي ــث: السُّ ــة. املحــور الثال ــلطة وإدارة األزم ــاين: السُّ الث

املحــور الرابــع: نتائــُج وتقييــم إدارة إيــران ألزمــة »كورونــا«. املحــور الخامــس: املــآالت 

واحتــامالت املســتقبل.

أوًل: »كورونا« وأبعاُد األزمة الداخليًّة يف إيران

جــاء وبــاء »كورونــا« بينــام يواجــه النظــام أكــر أزمــٍة تاريخيَّــٍة منــذ ثــورة عــام 1979؛ 

نتيجــَة إســرتاتيجية الضغــوط األمريكيــة القصــوى التــي تركــت آثــاًرا بالغــًة عــى األوضاع 

ــع يف  ــكيك الواس ــّد التش ــت إىل ح ــي وصل ــران)1(، والت ــة يف إي ــة واالجتامعيَّ االقتصاديَّ

رشعيَّــة النظــام، وال ســيّام بعــد تسلســل االحتجاجــات الشــعبيَّة والفئويَّــة التــي مل تتوقــف 

ــروًرا  ــام 2018، م ــال الع ــا خ ــتمرت تداعياته ــام 2017م واس ــة ع ــا نهاي ــذ وقوعه من

باالحتجاجــات الواســعة يف نوفمــر 2019م والتــي واجههــا النظــام بقســوٍة غر مســبوقٍة 

وقمــعٍ مل يســبق لــه مثيــل، ووصــواًل إىل االحتجاجــات يف مطلــع ينايــر عــام 2020م عــى 

ــلطة مســؤوليتها عــن إســقاط الطائــرة األوكرانيــة. خلفيــة إنــكار السُّ

فاقــم »كورونــا« مــن أبعــاد األزمــة الداخليًّــة بكافــة جوانبهــا بعدمــا تحولــت إيــران إىل 

ــا مــن حيــث معــدالت  بــؤرٍة للوبــاء يف الــرق األوســط، وأصبحــت تحتــّل مركــزًا متقدمًّ

ــب  ــة 4500 شــخٍص، وأُصي ــويف قراب ــات الرســمية ت ــاة، فبحســب البيان ــار والوف االنتش

قرابــة 70 ألــف شــخٍص وذلــك حتــى 13 أبريــل 2020م، فيــام تتّهــم املعارضــة وأطــراٌف 

دوليَّــٌة أخــرى محايــدٌة طهــران بإخفــاء حقيقــة الضحايــا، وتُشــكك يف هــذه اإلحصائيَّــات 

وتتحــدث املعارضــة عــن عــدد وفيـَـات يصــل إىل عريــن ألــف)2(.

ــٍة  ــة بصف ــات الصحيَّ ــروس هشاشــة الوضــع يف قطــاع الخدم ــار الف ــر انتش ــد أظه لق

ــّي  خاّصــة، حيــث كان هنــاك نقــٌص حــاٌد يف املعــدات األساســيَّة الازمــة للتعامــل الفن

ــي تواجــه األزمــة، لكــن يف  ــدول الت ــع ال ــا يف جمي ــك منطقيًّ مــن األزمــة، وإْن كان ذل

ــة مــن عــدم قــدرة طهــران عــى تحمــل تبعــات  إيــران حــذرت منظمــة الصحــة العامليَّ

انتشــار الفــروس)3(.
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ــق  ــان الحقائ ــدم إع ــبب ع ــلطات؛ بس ــا الس ــًة تواجهه ــفافية تهم ــدم الش ــت ع وأصبح

ــب دوًرا يف  ــح يلع ــوري أصب ــرس الث ــنَّ أنَّ الح ــا تب ــا بعدم ــاء، خصوًص ــة بالوب املتعلق

ــبب  ــا أنَّ س ــدّون به ــهادات ال يُ ــذه الش ــض ه ــر أنَّ بع ــاة، وظه ــهادات الوف ــدار ش إص

ــا وفــاٌة نتيجــة اختنــاٍق يف  الوفــاة هــو اإلصابــة بـــ »كورونــا«، ولكــْن تُســجل عــى أنّه

ــة)4(، وقــد أدت عــدم  ــة إلخفــاء حجــم الكارث ــه محاول ــدو أن ــام يب الجهــاز التنفــّي، في

الشــفافية إىل أجــواٍء مــن عــدم الثقــة داخليًّــا وخارجيًّــا، خصوًصــا بعدمــا اتهمــت بعــض 

الــدول الخليجيَّــة، إيــران بتصديــر الوبــاء للخــارج، عــر التســرتُّ عــى انتشــار الفــروس 

ــا. ــا املســافرين إليه ــم جــوازات ســفر مواطنيه وعــدم خت

وزاد الطــن بلـّـه توقــف عجلــة االقتصــاد؛ بســبب فقــدان امليزانيــة أهــّم مواردهــا، ســواًء 

مــن الرضائــب، أو قطــاع الخدمــات، ناهيــك عــن قطــاع النِّفــط املــورد الــذي تقلَّــص؛ 

ــب  ــة الطل ــا، وقل بســبب العقوبــات إىل أدىن مســتوياته، وكذلــك انخفــاض أســعاره عامليًّ

عليــه بعــد حالــة الركــود العاملــي جــرّاء حالــة اإلغــاق العاملــّي واســع النطــاق بعــد انتشــار 

»كورونــا« يف العــامل؛ فنتيجــَة هــذه األوضــاع االســتثنائيَّة املرتبطــة باألزمــة أعلــن الرئيس 

حســن روحــاين خلــّو خزينــة البــاد مــن املــوارد)5(.

وقــد زادت أزمــة »كورونــا« مــن حالــة االرتبــاك الداخــّي بــن أجنحــة الســلطة، وظهــر 

ــة  ــات مبحاول ــؤولن االتهام ــادل املس ــا، وتب ــة يف بدايته ــع األزم ــل م ــٍط يف التعام تخبّ

ــة  ــس بجامع ــة التدري ــدي، عضــو هيئ ــل مؤب ــي فاض ــد تق ــم محم ــث اتّه ــا، حي توظيفه

»مفيــد« يف مدينــة قــم، الســلطات بتســييس األزمــة مــن خــال الزعــم بــأنَّ الســبب فيهــا 

العقوبــات املفروضــة عــى إيــران.

وقــد تحملــت حكومــة روحــاين بســبب تعاطيهــا مــع انتشــار »كورونــا« انتقــاداٍت واســعة، 

إذ نظــر إىل سياســة الحكومــة عــى أنهــا اســتمراٌر لنمــط التعامــل نفســه مــع الكــوارث 

ــة واألزمــات واألحــداث السياســيَّة الســابقة، وال ســيَّام أنَّ الحكومــة هّونــت مــن  الطبيعيَّ

انتشــار الفــروس يف البدايــة.

ســات الدولــة وهيــاكل  كــام أصــاب الفــروس وراح ضحيتــه بعــٌض مــن النُّخــب يف مؤسَّ

ــر  ــر الكب ــة؛ مبــا أعطــى مــؤرًشا عــى حجــم االنتشــار الواســع والتأث الســلطة املختلف

ســاتها، إذ أدى تفــيِّ  للوبــاء، وأثــُر ذلــك عــى ســر العمــل داخــل أجهــزة الدولــة ومؤسَّ

»كورونــا« إىل تعليــق جلســات الرملــان مــن 25 فرايــر 2020م حتــى 07 أبريــل 2020م، 
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وذلــك بعــد أْن أُصيــب العديــد مــن أعضائــه وكان آخرهــم رئيــس الرملــان عــي الريجاين 

الــذي مل يحــرض أول جلســٍة بعــد العــودة لانعقــاد؛ بســبب إصابتــه »كورونا«، وقــّل ظهور 

املســؤولن ومنهــم الرئيــس روحــاين؛ مبــا أشــاع حالــًة مــن البلبلــة وعــدم الثّقــة، وكذلــك 

أُصيــب عــدٌد مــن قيــادات الحــرس الثــوري، وأعضــاء مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام 

ــه  ــه، وراح ضحيت ــد نفس ــت املرش ــروس إىل بي ــل الف ــتور، ووص ــة الدس ــس صيان ومجل

بعــٌض مــن هــؤالء الشــخصيات والرمــوز واملســؤولن ورجــال الديــن)6(.

ثانًيا: الّسلطة وإدارُة أزمِة »كورونا«

ــا« يف 19 فرايــر 2020، وانتظــرت  ــة بــــ »كورون أعلنــت إيــران رســميًّا عــن أول إصاب

ــا  ــر 2020م عــن أول إجراءاته ــن يف 22 فراي ــات لتُعل ــاء االنتخاب ــى انته ــلطات حت الّس

ــة ملــدة أســبوع، ثُــم انتظــرت خمســة  وهــي إغــاق املــدارس والجامعــات بصــورٍة مؤقّت

أيــام أخــرى لتعليــق صــاة الجمعــة يف 28 فرايــر 2020، رغــم أنَّ األوضــاع كانــت تُنــذر 

بــأن األزمــة شــديدة الخطــورة. 

وقــد تضاربــت ترصيحــاُت املســؤولن حــول »كورونــا«، فبينــام رآه املرشــد عــي خامنئــي، 

ــات  ــّنته الوالي ــا ش ــا بيولوجيًّ ــا إرهابيًّ ــامي، هجوًم ــن س ــوري حس ــرس الثّ ــد الح وقائ

ــك،  ــاٍت يناقــض ذل ــاٍت وأصــدرت بيان ــادت مبعلوم املتحــدة، نجــد أنَّ وزارة الصحــة أف

بــل قــال وزيرهــا إنــه نبّــه إىل وجــود الفــروس يف إيــران قبــل اإلعــان عنــه بشــهرين، 

ســات الدولــة يف التعاطــي  وهــو األمــر الــذي كان يعنــي عــدم وجــود تنســيٍق بــن مؤسَّ

مــع األزمــة.

ــة  ــادة العاّم ــس القي ــادة رئي ــة بقي ــٌة إلدارة األزم ــكلت لجن ــع، تش ــم الوض ــا تفاق وبعدم

للقــوات املســلحة اإليرانيــة محمــد باقــري، وبينــام أعلــن باقــري يف 13 مــارس 2020م 

عــن ُخطتــه التــي تقــوم عــى إخــاء الشــوارع واألســواق واملراكــز التجاريَّــة يف املــدن 

خــال الـــ 24 ســاعة املقبلــة ملواجهــة انتشــار »كورونــا«، أعلــن روحــاين يف 16 مــارس 

ــي ال اليــوم وال يف أيــام أعيــاد النــوروز»،  2020م أنــه »لــن يتــّم تطبيــق أّي حجــٍر صحِّ

وبالتــايل مل يتــّم تفعيــل مــا قالــه رئيــس األركان، ومل تَُعــد هنــاك أيــة تدابــر جديَّــة عــى 

األرض ملكافحــة الفــروس)7(.

حاولــت الحكومــة تــدارك أخطائهــا يف التعامــل مــع األزمــة، فقــررت لجنــة إدارة األزمــة 

ــة يف 15 مــارس  اتّخــاذ عــدٍد مــن القــرارات واإلجــراءات، ومنهــا إغــاق املراكــز الدينيَّ
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2020م رغــم ضغــوط رجــال الديــن، وحظــر الســفر بــن املــدن يف 26 مــارس 2020م 

وغرهــا مــن اإلجــراءات االحرتازيَّــة، وذلــك بعــد مــا تجــاوز عــدد الوفيــات أكــر مــن 

ألفــن شــخٍص، وكانــت الحكومــة تُــرِّر تأخــر هــذه اإلجــراءات؛ بســبب مخاوفهــا مــن 

ــاء الظــروف التــي متــر بهــا إيــران يف ظــل العقوبــات  تــرضر االقتصــاد وال ســيَّام أثن

األمريكيــة)8(. 

وبعدمــا ظهــر إىل أّي مــدى أســهم التخبــط واالرتباك وعدم التنســيق يف تفــيِّ الفروس 

ــي  ــا«، والت ــة ملكافحــة »كورون ــة الوطنيَّ ــررت الهيئ ــة، ق ــائر البريَّ ــدد الخس ــادة ع وزي

انتهجــت سياســَة التعايــش الســلمّي والتســاهل مــع الفــروس، وإقنــاع النــاس، ُمتجاهلــًة 

تحذيــرات العديــِد مــن الخــراء الطبيّــن، اعتــامد عــدد مــن القوانــن يف مطلــع أبريــل 

ــة، وتطبيــُق  2020م ملنــع النــاس مــن الخــروج والتجمــع يف الحدائــق واألماكــن الطبيعيَّ

ــيارات  ــادرة س ــان )31 دوالر(، ومص ــف توم ــمئة أل ــا خمس ــٍة قدره ــل غرام ــن مث قوان

املخالفــن ملــدة شــهٍر واحــد، وإغــاُق جميــع الحدائــق يف املــدن، ومنــع الســيارات ِمــن 

ــة  ــة منخفض ــطة االقتصاديَّ ــزيئٍّ لألنش ــتئناٍف ج ــع اس ــرى )9(، م ــدٍن أخ ــادرة إىل م املغ

املخاطــر يف معظــم أنحــاء البــاد، اعتبــاًرا مــن الســبت 11 أبريــل 2020م، عــدا العاصمة 

طهــران، حيــث ســيتم إعــادة فتحهــا اعتبــاًرا مــن 18 أبريــل، و »أُعيــد فتــح العديــد مــن 

املكاتــب الحكوميَّــة بثلــث موظفيهــا«. يف حــن ال تــزال »املــدارس والجامعــات ُمغلقــة«، 

ــة)10(. ــة والرياضيَّ ــة والدينيَّ واســتمّر حظــر التجمعــات الثقافيَّ

وعــى الجانــب االقتصــادّي، أقــرت الحكومــة حزمــًة مــن القــرارات واإلجــراءات ملعالجــة 

تدهــور األوضــاع ولتقديــم املســاعدات العاجلــة للمترضريــن، كــام طلــب روحــاين مــن 

املرشــد ســحب مليــار دوالٍر مــن الصنــدوق الوطنــّي للتنميــة؛ وذلــك لتوفــر االحتياجــات 

الرضوريَّــة للبــاد، وهــو الطلــب الــذي وافــق عليــه خامنئــي بعــد انتقــاداٍت تعــرّض لهــا 

ــة األمريكيــة، وذلــك بعــد طلــب إيــران قرًضــا  ــل الخارجيَّ ســواًء يف الداخــل أو ِمــن ِقبَ

ــراء  ــامينٍّ لل ــرٍض ائت ــح ق ــة من ــررت الحكوم ــك ق ــدويّل، وكذل ــد ال ــدوق الّنق ــن صن م

يبلــغ مليــون تومــان لـــ 23 مليــون عائلــٍة مــن مســتحقّي الدعــم وبفائــدٍة تبلــغ 12% يتــم 

تقســيط ســدادها عــى 24 شــهرًا ومبهلــة أربعــة أشــهر، باإلضافــة إىل إجــراءاٍت بتأخــر 

ــورش ومســاعدة  ــة ألصحــاب ال ــات البنكيَّ ــٍة للعقوب ــح مهل ــة، ومن ســداد القــروض البنكيَّ

األرُس والرائــح املتــرضرة)11(.
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ــف  ــدم وق ــى ع ــركات ع ــاعدة ال ــّرة ملس ــروٍض مي ــر ق ــة بتوف ــت الحكوم ــام قام ك

أنشــطتها، مبــا يــرض مبصالــح العــامل واملوظفــن بهــا، حيــث وعد البنــك املركــزّي بتقديم 

ــة  ــركات االقتصاديَّ ــهياٍت لل ــر تس ــارات دوالر(؛ لتوف ــان )5 ملي ــار توم ــف ملي 75 أل

بــرط أْن تحتفــظ هــذه الــركات بعاملهــا)12(.

ــة، ويف  ــن أجــل تأمــن امليزانيَّ ــروض م ــا إىل الق ــة احتياجاته ــة لتغطي ولجــأت الحكوم

ــار دوالر  ــدويّل مبســاعدٍة قدرهــا 5 ملي ــدوق الّنقــد ال ــران صن ــت إي هــذا الصــدد طالب

ملســاعدتها عــى مواجهــة األزمــة ضمــن املســاعدات التــي يُقدمهــا الصنــدوق للــدول يف 

مواجهــة »كورونــا«)13(، وبذلــت وزارة االقتصــاد جهــوًدا حثيثــًة للحصــول عــى مســاعداٍت 

نقديــٍة وغــر نقديــٍة مــن بنــوك التنميــة، حيــث أعلــن معــاون وزيــر االقتصــاد ورئيــس 

ــل  ــتعداد لتقبّ ــن االس ــراين ع ــة اإلي ــة والفنيَّ ــاعدات االقتصاديَّ ــتثامر واملس ــة االس منظم

مســاعدات بنــوك التنميــة)14(.

ولحجــب تدفـّـق املعلومــات املتعلقــة بـــ »كورونــا« والخــوف مــن التأثــر عى الــرأي العام 

وتوجيــه االنتقــادات ألداء الحكومــة، وإظهــار عــدم الشــفافية، قامــت الســلطات باعتقــال 

ــت  ــا«، ووّجه ــا »كورون ــول ضحاي ــاهد ح ــون مش ــن يبثّ ــخاص الذي ــن األش ــرات م الع

مذكــرات توقيــٍف آلخريــن)15(.

لطات يف إيران ملواجهة تفشِّ »كورونا« جدول)1(: تسلسل إجراءات السُّ

31 ديسمر 2019
حة العامليَّة باكتشاف فروس »كورونا« مبقاطعة  أبلغت الصن منظمة الصِّ

ووهان

19 فراير 2020
حة اإليرانيَّة عن أول إصابتن، ويف نفس اليوم أعلنت  أعلنت وزارة الصِّ

عن وفاتهام

إغاق املدارس والجامعات ملدة أسبوع22 فراير 2020

حة العامليَّة تقول إنه عى العامل االستعداد لوباٍء عامليٍّ محتمل24 فراير2020  منظمة الصِّ

قال روحاين إنّه ال توجد خطٌط لحجر املناطق املترضرة من تفيِّ املرض 26 فراير 2020

وقف إقامة صاة الجمعة28 فراير 2020

28 فراير 2020

أفاد تلفزيون »يب يب يس« الفاريس عن وقوع 210 حالة وفاٍة بإيران؛ 
بسبب »كورونا«، بعد إجراء إحصاٍء مستقل، بينام كان الرقم الرسمّي لليوم 

34 حالة
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13 مارس2020
اللواء محمد باقري يقول إنَّ باده قّررت إخاء الشوارع واألسواق 

واملراكز التجاريَّة يف املدن خال الـ 24 ساعة املقبلة

إغاق بعض األرضحة واملزارات الشيعيَّة يف مشهد وقم 15 مارس2020

16 مارس2020 
حي يف أيٍّ من  رفض روحاين من جديد لفرض إجراءات الحجر الصِّ

املقاطعات

إيران تبدأ حظر السفر بن املدن26 مارس2020 

استئناُف األنشطة االقتصاديَّة منخفضة املخاطر11 أبريل2020

املصدر: مركز الدراسات والبحوث، باملعهد الدويّل للدراسات اإليرانيَّة

ثالًثا: الّسلطة ومحاولت توظيف األزمة

مل يُفــت النظــام اإليــراين توظيــف تفــيِّ »كورونــا« ألجــل بســط ســيطرته عــى األوضاع 

، فضــًا عــن إحالــة األزمــة إىل دور قــوًى  الداخليًّــة، والعمــل عــى تحقيــق تضامــٍن شــعبيٍّ

خارجيَّــة ووجــود مؤامــرٍة وراء تفــيِّ الفــروس، بــل ذهــب املرشــد إىل اتهــام الواليــات 

املتحــدة بإنتــاج فــروٍس خصيًصــا إليــران؛ لهــذا خــرج البعــض وطالــب بــرضورة تنحيــة 

الخافــات السياســيَّة جانبًــا، والتأكيــد عــى رضورة التحــي بــروح التعــاون وتجّنــب الّنقد 

واملعارضــة ملواجهــة هــذا التحــدي، وقــد عــر عــن ذلــك النائــب األول لرئيــس الجمهورية 

إســحاق جهانغــري بقولــه إنَّ »الظــرف الحــايل يســتلزم التضامــن االجتامعــّي والتفاهــم 

الوطنــّي بشــكٍل أكــر«)16(.

ولتأكيــد دوره قــام الحــرس الثــورّي ببنــاء مستشــفياٍت مجهــزٍة وميدانيَّــة)17(، كــام قامــت 

قــوات تعبئــة املســتضعفن »الباســيج« بــدوٍر ُمامثــل، مــن خــال مشــاركة أكــر مــن 600 

ألــٍف مــن عنــارصه يف جميــع أنحــاء البــاد لدعــم األجهــزة املختلفــة، وتقديــم الّدعــم 

للجهــات الفاعلــة يف األزمــة ويف توفــر وتوزيــع آالٍف مــن حــزم املســاعدات إىل املناطق 

ــيَّات  ــدور امليليش ــام ل ــائل اإلع ــت وس ــك رّوج ــن)18(، وكذل ــاعدة املترع ــة مبس املحروم

التابعــة إليــران وهــي تقــوم بجهــوٍد ميدانيَّــٍة ملواجهــة الفــروس، كـــ »الحشــد الشــعبي« 

يف العــراق و »حــزب اللــه« يف لبنــان، وذلــك يف محاولــٍة لتحســن صورتهــا بعــد دورهــا 

يف مواجهــة االحتجاجــات الشــعبيَّة يف هــذه البلــدان ومســؤوليَّتها عــن ســقوط العديــد 
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مــن الضحايــا.

ويبــدو أنَّ الحــرس الثــورّي قــد تجّنــب مــن البدايــة التصــدي للكارثــة وتــرك مســؤولية 

ــا)19(.  ــى عنه ــو يف غن ــاداٍت ه ــوٍم وانتق ــرض لهج ــية التع ــلحة؛ خش ــوات املس ــك للق ذل

ــٍة لتحســن صورتــه بعــد اتهامــات لــه بقمــع احتجاجــات نوفمــر  ولبعــث رســالٍة خارجيَّ

2019م بعــد رفــع أســعار الوقــود والتــي يُقــال إنَّ عــدد َمــن قُتلــوا فيهــا تخطــى 1500 

فــرٍد، فضــًا عــن مئــات املعتقلــن، قــام النظــام بإلفــراج عــن 85 ألــف ســجٍن بصــورٍة 

مؤقتــة خشــية انتشــار »كورونــا«، وكان املقــّرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي بحقــوق 

ــا عــن  ــراج مؤقتً ــران اإلف ــب مــن طه ــه طل ــال يف 10 مــارس إن ــران ق اإلنســان يف إي

ــع الســجناء السياســيّن )20(. جمي

وحــاول النظــام اإليــراين اســتغال االنشــغال الــدويّل مبواجهــة هــذا الفــروس، وقــام 

ــوبة  ــيَّات املحس ــدت امليليش ــث صّع ــارج، حي ــرصاع يف الخ ــات ال ــض جبه ــخن بع بتس

ــون شــّن هجامتهــم  ــات املتحــدة، وأعــاد الحوثي ــه يف العــراق هجامتهــا ضــّد الوالي علي

ــة  ــط عــى أطــراف املواجه ــٍة للضغ ــك يف محاول ــة الســعودية، وذل ــة العربي عــى اململك

إلعــادة النظــر يف سياســاتها تُجــاه إيــران، وذلــك بالتــوازي مــع جهــود جلــب التعاطــف 

الخارجــّي مــع إيــران عــى أرضيــة الوضــع اإلنســاين جــرّاء تداعيــات تفــيِّ »كورونــا«، 

ــه)21(. ــات املتحــدة يف العــراق لســحب قواتهــا من وكذلــك الضغــط عــى الوالي

ســات الدولــة مــن  كــام قــام النظــام بأكــر حملــٍة دبلوماســيٍَّة شــاركت فيهــا كافــة مؤسَّ

ــة  ســات الدوليَّ ــة الفاعلــة واملؤسَّ أجــل كســب تعاطــٍف دويلٍّ، وكســب تأييــد القــوى الدوليَّ

يف مواجهــة العقوبــات األمريكيــة، وقــاد هــذه الحملــة الرئيــس حســن روحــاين ووزيــر 

خارجيتــه محمــد جــواد ظريــف، وكذلــك رئيــس الرملــان عــي ال ريجــاين، حيــث أجــروا 

اتصــاالٍت بنظرائهــم يف مختلــف الــدول، ومارســوا خطابـًـا إعاميًّــا دعائيـًـا تــّم فيــه إحالة 

أزمــة »كورونــا« يف إيــران إىل العقوبــات؛ وذلــك بهــدف تحويــل العقوبــات األمريكيــة 

إىل مســألٍة إنســانيٍَّة تخــّص الشــعب اإليــراين، كــام دفــع النظــام بحملــٍة شــعبيٍة ملخاطبــة 

الشــعب األمريــي والضغــط عــى وزارة الخزانــة إليقــاف العقوبــات والضغــوط املتواصلة 

عــى إيــران)22(.

ــدت إيــران تهديداتهــا النوويَّة مســتغلًة االنشــغال العاملّي مبواجهــة »كورونا«،  وأخــرًا، صعَّ

ــة للطاقــة النوويَّــة بالوصــول إىل بعــض املواقــع، إذ رأت  حيــث مل تســمح للوكالــة الدوليَّ
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أنَّ طلباتهــا تســتنُد إىل ضغــوٍط أمريكيــة، هــذا باإلضافــة إىل التهديــد باالنســحاب مــن 

معاهــدة عــدم االنتشــار النــووي )NPT( إذا مل يُلــبِّ املجتمــع الــدويل مطالــب إيــران)23(، 

وذلــك يف وقــٍت اتّهمــت فيــه الوكالــة طهــران بتجــاوز التزاماتهــا وال ســيَّام فيــام يتعلــق 

مبعــدالت التخصيــب وكميتــه، وبرتكيــب أجهــزة طــرٍد مركــزيٍّ متطــورة.

رابًعا: نتائُج وتقييم إدارة إيران ألزمة »كورونا«

يّدعــي النظــام اإليــراين أنَّ لديــه تجربــًة طويلــًة مــع تســير األوضــاع يف ظــّل األزمــات، 

ــوط  ــه الضغ ــه يُواج ــيَّام أن ــار، وال س ــذا اإلط ــعًة يف ه ــراٍت واس ــم خ ــد راك ــه ق وأنّ

والعقوبــات واألزمــات ألكــر مــن أربعــة عقــود منــذ انــدالع الثــورة عــام 1979م، وهــذا 

مــا عــرَّ عنــه أمــن عــام املجلــس األعــى لألمــن القومــّي عــي شــمخاين بقولــه: »لقــد 

تعلمنــا لســنواٍت فــّن إدارة الحيــاة يف األزمــة«)24(، وُيكــن تقييــم طريقــة وأســلوب إدارة 

األزمــة ورصــُد بعــض نتائجهــا عــى النحــو اآليت:

1. تداعياُت تسييِس األزمة »مكاسب داخليَّة وخارجيَّة محدودة«:

ق النظام عدًدا من املكاسب من وراء تسييس هذه األزمة وهي: حقَّ

أ. ضبــط األوضــاع الداخليَّــة وتراجــع االحتجاجــات ضــّد النظــام يف الداخــل والخارج: 

حيــث اســتفاد النظــام مــن حالــة الهلــع املجتمعــّي مــن تفــيِّ »كورونــا«، َوِمــن كونهــا 

حالــًة عامليَّــًة ال تخــّص إيــران وحدهــا، وذلــك يف اســتعادة الهــدوء واالســتقرار الداخــّي 

بعــد شــهور مــن االضطرابــات وعــدم االســتقرار الداخــي، ففــي ظــل »كورونــا« تراجعــت 

كافــة مظاهــر االحتجاجــات الحاشــدة التــي تُهــدد النظــام، فضــًا عــن أنَّ اإلجــراءات 

االحرتازيــة والحجــر املنــزيّل أســهم يف هــدوٍء نســبيٍّ إجبــارّي، وبالتــوازي مــع تراجــع 

ــا ضــّد النظــام انخفضــت كذلــك حــّدة االحتجاجــات ضــّد النفــوذ  حــدة الغضــب داخليًّ

اإليــراين يف كٍل مــن العــراق ولبنــان، والتــي كانــت مســتمرة منــذ أشــهر)25(.

ب. تحســن صــورة التّيــار املحافــظ: بينــام أســهمت األزمــة وإدارتهــا يف التأثــر ســلبًا 

ــن  ــّدد املهيم ــاح املتش ــورة الجن ــنت ص ــا حّس ــن، فإنّه ــاين واإلصاحي ــعبية روح ــى ش ع

ــة  ــٍة ملواجه ــراءاٍت صارم ــة إج ــن البداي ــدوا م ــث أيّ ــام، حي ــل النظ ــلطة داخ ــى الس ع

ــي  ح ــر الصِّ ــفر والحج ــر الس ــادوا بحظ ــن ن ــم الذي ــاد، وه ــا« يف الب ــار »كورون انتش

ــة، كــام كانــوا  ــة والثقافيَّ وحظــر التجــول والتباعــد االجتامعــّي وإلغــاء املناســبات الدينيَّ

ســات التابعــة  هــم مــن نــادى بتقديــم الحكومــة مســاعداٍت للمترضريــن، ولعبــت املؤسَّ
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ســات املاليَّــة املوازيــة يف جهــود  لهــم وال ســيَّام الحــرس الثــوري وقــوات الباســيج واملؤسَّ

ــع  ــل م ــادة روحــاين تتعام ــة بقي ــت الحكوم ــام كان ــة الفــروس عــى األرض، بين مواجه

ــيِّ  ــه يف تف ــس وحكومت ــرارات الرئي ــل وأســهمت ق ــة، ب ــة باســتخفاٍف يف البداي األزم

الفــروس بعــد رفــض إجــراء حجــٍر صحــيٍّ واتبــاع إجــراءاٍت أكــر احــرتازًا يف مواجهــة 

ــا« )26(. »كورون

ــران: نجــح النظــام  ــة عــى إي ــات األمريكي ــق العقوب ــة بتعلي ــَب دوليَّ ج. وجــود مطال

يف كســب تعاطــف بعــض القــوى واملنظــامت الدوليَّــة الفاعلــة، وطالبــت بعضهــا بتعليــق 

العقوبــات األمريكيــة عــن إيــران، وأســفرت الحملــة الدبلوماســيَّة اإليرانيَّــة عــن اســتجابٍة 

مــن بعــض األطــراف حيــث بعــث ممثلــو إيــران وروســيا والصــن وكوبــا وكوريا الشــامليَّة 

ــام بــرضورة  ــا ونيكاراغــو يف األمــم املتحــدة برســالٍة إىل األمــن الع والعــراق وفنزوي

رفــع العقوبــات عــن إيــران، كــام دعــت املقــررة الخاصــة لألمــم املتحــدة بحقــوق الغــذاء 

ــا؛  ــوريا وفنزوي ــران وس ــل إي ــد دول مث ــة ض ــات الدوليَّ ــع العقوب ــر إىل رف ــال إلف ه

بســبب انتشــار فــروس »كورونــا«)27(.  

وأيَّــد االتحــاد األورويب يف 03 أبريــل 2020م تنفيــذ بعــض اإلعفــاءات اإلنســانيَّة ليُمكــن 

ــة املفروضــة عــى دوٍل مثــل كوبــا وفنزويــا وإيــران حتــى  تعليــق العقوبــات االقتصاديَّ

تتمكــن مــن الحصــول عــى املعــدات الطبيَّــة الازمــة عــى وجــه الرعــة)28(.

د. إجــراء أول معاملــٍة ماليــة عــر آليــة »إنســتكس«: نجــح االتحــاد األورويب عــى وقــع 

األزمــة يف تفعيــل آليــة »إنســتكس« ألول مــرٍة منــذ إقرارهــا يف ينايــر 2019م، إذ قدمــت 

ــٍة وإنســانيٍَّة للنظــام اإليــراين، وذلــك عــى الرغــم  ــا مســاعداٍت طبيَّ مــن خالهــا أملاني

مــن أنَّ الواليــات املتحــدة حاولــت منــع تفعيــل هــذه اآلليــة، وقــد عــر عــن ذلــك رئيــس 

الغرفــة التجاريَّــة الريطانيَّة-اإليرانيَّــة اللــورد نورمــن المونــت بقولــه إنَّ »أمريــكا تعرقــل 

ــايّس األمريــي  ــل فــرتة تنفيذهــا«)29(. كذلــك دعــا املرشــح الرئ ــل إنســتيكس، وتُطي تفعي

جــون بايــدن إىل تســهيل إرســال األدويــة واملعــدات الطبيَّــة الازمــة ملكافحــة »كورونــا« 

يف إيــران، كــام دعــا طهــران إىل اتّخــاذ إجــراٍء إنســاينٍّ والســامح للمعتقلــن األمريكيــن 

بالعــودة إىل وطنهــم)30(.

هـــ. تلقــي إيــران مســاعداٍت إنســانيٍَّة ملواجهــة »كورونــا«: قدمــت أكــر مــن 30 دولــًة 

وعــدًدا مــن املنظــامت الدوليَّــة مســاعداٍت إليــران يف مجــال مكافحــة »كورونــا«، ويف 
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ــة،  ــًة جويًّ ــر 28 رحل ــاعداٍت ع ــة مس ــدالع األزم ــذ ان ــن من ــلت الص ــدد أرس ــذا الص ه

ــٍة  ــف مجموع ــة، و500 أل ــن كامم ــرة ماي ــن ع ــر م ــاعدات؛ أك ــذه املس ــملت ه وش

تشــخيصيَّة لفــروس »كورونــا«، و300 ألــف قطعــة مابــٍس للجراحــة والعــزل، ومليونــن 

و200 ألــف قفــاٍز طبــّي، و350 جهــاز تنّفــس صناعــي، و500 غرفــة مستشــفياٍت جاهــزة، 

ومجموعــٍة متنوعــٍة مــن أدويــة ومعــدات املستشــفيات)31(.

ــة  ــة العامليَّ ــك للتنمي ــدوق أوب ــع صن ــة وض ــق التنمي ــوك وصنادي ــاعدات بن ــن مس وضم

حــة العامليَّــة لرصفــه عــى  مســاعدًة قيمتهــا 500 ألــف دوالر تحــت تــرصّف منظمــة الصِّ

ــا«  ــروس »كورون ــة ف ــفيات ملواجه ا للمستش ــدًّ ــة ج ــزات الرضوري ــع التجهي رشاء وتوزي

ــًة مشــابهًة ملواجهــة الســيول عــام  يف إيــران، وكان الصنــدوق قــد قــّدم مســاعدًة عاجل

ــة  ــداٍت وأدواٍت طبيَّ ــملت مع ــاعداٍت ش ــران مس ــت إي ــك تلّق ــًة إىل ذل 2019م)32(. إضاف

ــان، وفرنســا، والصــن،  ــا، وقطــر، والياب ــل تركي ــون دوالر، مــن دوٍل مث بقيمــة 200 ملي

ــة)33(. حــة العامليَّ ــٍة عــّدة كمنظمــة الصِّ ــن منظــامٍت دوليَّ َوِم

2. نتائج الحتواء »إخفاٌق وظيفّي وفشل يف تعليق العقوبات«:

ــرة  ــَج ســلبية مؤث ــاٌت ونتائ ــاك تداعي ــت هن ــل بعــض النجاحــات املحــدودة كان يف مقاب

ــا: ــة، ومنه ــة والخارجي ــه الداخلي عــى النظــام وعــى مجمــل أزمات

أ. التأخــر يف التعامــل مــع الكارثــة وتحّمــل املســؤولية عــن االنتشــار الواســع للفريوس: 

كانــت الســلطة وقراراتهــا ســببًا رئيســيًّا يف تفاقــم األزمــة، حيــث تأخــرت الســلطات يف 

ــر  ــوم 19 فراي ــى ي ــا« حت ــروس »كورون ــود ف ــن وج ــان ع ــف واإلع ــران يف الكش إي

2020م، وهنــاك تقديــراٌت بــأّن ذلــك تــّم عــن عمــٍد يف وقــٍت مل يُكــن فيــه قــد تفــىَّ 

الفــروس وظهــرت مخاطــره، وهــذا التأخــر كان بســبب رغبــة الّنظــام يف عــدم تأثــر 

اإلعــان عنــه يف الحــّد مــن نســبة املشــاركة يف االنتخابــات الرملانيَّــة التــي أُجريـَـت يف 

ــلطة  ــر الّس ــر 2020م، عــى أّي حــال ترتــب عــى ذلــك تأخُّ ــاين مــن فراي النصــف الث

يف اتّخــاذ التدابــر الازمــة ملواجهــة الجائحــة األمــر الــذي أدى إىل اتســاع نطاقهــا)34(.

ســية التــي يُعــاين منهــا النظــام  ب. الفشــل يف إدارة األزمــة: حيــث أثــرت الثُنائيَّــة املؤسَّ

ــس  ــص الرئي ــث متل ــا، حي ــاص به ــرار الخ ــة الق ــة وصناع ــى إدارة األزم ــر ع يف التأث

ــة  ــة؛ بســبب محدودي ــإدارة األزم ــة ب ــة املعنيَّ ــل مســؤولية إدارة اللجن روحــاين مــن تحّم

ــا،  ــه به ــر عاقات ســات العســكريَّة وتوت ــة واملؤسَّ ســات املوازي ــة املؤسَّ ــلطته يف مواجه ُس
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ورمبــا أراد أْن يُلقــي بعــبء األزمــة عــى الجنــاح املنــاوئ لــه يف الّســلطة بقيــادة املرشــد، 

والــذي طاملــا حّملــُه مســؤولية إخفــاق الســلطة خــال الســنوات األخــرة منــذ اإلنســحاب 

األمريــي مــن االتفــاق النــووي)35(.

وظهــر أنَّ النظــام اإليــراين قــد أخفــق يف إدارة أزمــة »كورونــا« أكــر مــن غــره مــن 

دول املنطقــة تحديــًدا؛ وذلــك ألســباٍب متعــّددٍة أهّمهــا منــط تعاطيــه وغيــاب الشــفافية 

ــدم الرضــا  ــره عــى ع ــك أث ــرك ذل ــد ت ــة عــى اســتثامرها، وق ــف األزم ــة توظي وأولويَّ

ــار  ــروس، واألخب ــع للف ــار الواس ــل االنتش ــا يف ظ ــات، خصوًص ــن السياس ــعبّي ع الش

ــة  ــيَّة والحياتيَّ ــاع املعيش ــر األوض ــة، وتأثُّ ــة الكارث ــول حقيق ــة ح ــات املتداول والفيديوه

ــد األزمــة. ــه بع ــت علي ــن بصــورٍة أكــر مــام كان للمواطن

ج. عــدم ثقــة املواطنــن يف الســلطة: رغــم ضعــف اإلجــراءات االحرتازيَّــة مــن جانــب 

ســاتها، لكــن مل يُبــد املواطنــون االلتــزام الــكايف واالســتجابة  أجهــزة الدولــة ومؤسَّ

الــة، حيــث أثـّـرت أزمــة الثقــة بــن املواطنــن والّســلطة عــى الحــّد مــن االســتجابة  الفعَّ

الشــعبيَّة لقــرارات الســلطة وتوجيهاتهــا)36(، وتعــود أزمــة الثقــة تلــك إىل طريقــة تعامــل 

الّســلطة مــع األزمــة وتضــارب ترصيحــات املســؤولن بشــأنها،  وكذلــك وجــود فجــوٍة بــن 

الجامهــر والحكومــة نتيجــَة سياســة اإلنــكار التــي مُتارســها الســلطة مــع كّل أزمــة، كــام 

حــدث يف حادثــة الطائــرة األوكرانيــة يف ينايــر 2020م وغرهــا مــن الحــوادث، وهــو 

األمــر الــذي لعــب دوًرا يف التأثــر عــى منــط حيــاة النــاس رغــم خطــورة األوضــاع.

د. التأثــري الســلبي ملواقــف رجــال الديــن عــى مســار األزمــة: وأســهم رجــال الديــن يف 

تفاقــم األزمــة مــن خــال معارضــة إغــاق األرضحــة يف مدينــة قُــم، ورفضهــم فــرض 

حجــٍر صحــّي عــى املدينــة التــي تفــى بهــا الفــروس وانتقــل منهــا إىل معظــم املــدن 

اإليرانيــة، بــل كان آلرائهــم وفتواهــم الدينيَّــة دوٌر يف تعقيــد األمــور وال ســيَّام أنَّ هــذه 

اآلراء كان لهــا تأثــٌر عــى عــدم التــزام العامــة باحتياطــات الســامة الواجبــة)37(.

ــتعًدا  ــن مس ــية: ال شــّك أنَّ النظــام مل يك ــة واملعيش ــات االقتصادي ــة األزم هـــ. مضاعف

ملواجهــة أزمــٍة بهــذا الحجــم، بــل إنَّ هذه األزمــة أضافــت إىل النظــام أعبــاًء اقتصاديًَّة ال 

ِقبَــل لــه بتحمــل تبعاتهــا، كــام أنّهــا ضاعفــت معانــاة املواطنــن، وضاعفــت من مشــاكلهم 

املعيشــيَّة، فضــًا عــن أنَّ تداعياتهــا االقتصاديَّــة ســتكون كارثيَّــة بأضعــاف أّي دولــٍة يف 

ظــل العقوبــات والضغــوط الدوليَّــة وفقــدان امليزانيــة ألهــّم مواردهــا األساســيَّة، ورمبــا 
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ــًة يف حــال اســتمرت األزمــة لفــرتة أطــول يف تدبــر االحتياجــات  ــة صعوب تجــُد الدول

األساســيَّة.

ــدرة النظــام عــى  ــة عــن هشاشــة الوضــع االقتصــادّي، وعــدم ق ــك كشــفت األزم كذل

تحمــل أعبــاء األزمــة، وظهــر ذلــك مــع حــرة الحكومــة بــن مواجهــة »كورونــا« عــر 

ــى  ــر ع ــية التأث ــل؛ خش ــتمرار العم ــركات باس ــا لل ــر ومطالبه ــد الحج ــق قواع تطبي

أوضــاع العــامل واملوظفــن، فالحكومــة ال تريــُد أْن يكــون لديهــا أّي التــزاٍم ومســؤولية 

ــم)38(. ــدان أعامله ــن لفق ــاه هــؤالء املعرّض تُج

و. فشــل الحملــة الدبلوماســية يف التأثــري عــى املوقــف األمريــي واســتمرار سياســة 

ــال  ــن خ ــة م ــوط األمريكي ــّدة الضغ ــف ح ــران لتخفي ــاوالُت إي ــاءت مح ــات: ب العقوب

الرتويــج لــدور العقوبــات يف التأثــر عــى إمكانيــة مواجهــة إيــران لتفــيِّ »كورونــا«، 

ــق  ــة بتعلي ــات الدوليَّ ــة، وال املطالب ــات املتحــدة للضغــوط اإليراني ــت الوالي ــث مل تلتِف حي

العقوبــات، وواصلــت مامرســة ضغوطهــا االقتصاديَّــة عر االســتمرار يف سياســة الضغوط 

ــٍة تتعــاون مــع إيــران خــارج إطــار املســاعدات  ــة أّي أطــراٍف خارجيَّ القصــوى، ومعاقب

اإلنســانيَّة الخاصــة بالغــذاء والــدواء)39(.

خامًسا: املآلت واحتاملُت املستقبل 

ــهم يف  ــوف تُس ــا« س ــيِّ »كورون ــع تف ــي م ــة يف التعاط ــة الحكوم ــدو أنَّ سياس ال يب

ـة محــدودة  محارصتــه يف املســتقبل القريــب، بــل إنَّ اســتئناف األنشــطة االقتصاديَـّ

املخاطــر، ســوف يــؤدي إىل اســتمرار انتشــار الفــروس بــل زيادتــه، وال ســيَّام أنَّ تلــك 

ــة  ــة بســبب حال ــوٍد ُمحتمل ــة رك ــة حال ــة وملواجه ــت لــرضوراٍت اقتصاديَّ اإلجــراءات كان

ــًة  ــي أولوي ــي ال تُعط ــها الت ــة نفس ــذه السياس ــنَّ ه ــران، لك ــهدها إي ــي تش ــاق الت اإلغ

ــي يخشــاها  ــود الت ــة الرك ــي ســتقود إىل حال ــة انتشــار الفــروس رمبــا هــي الت ملواجه

ــيطرة. ــن الس ــروس ع ــار الف ــا خــرج انتش ــام، إذا م النظ

ــة مســتمرٌة وال  ــات األمريكي ــة، فالعقوب ــا« يف الزاوي ــد »كورون فالنظــام يجــد نفســه بع

مجــال لتعليقهــا، وعــدم اللجــوء إىل إغــاٍق كامــٍل وفــرض حجــٍر صحــيٍّ واســع النطــاق، 

يعنــي تــرك النــاس نهبًــا للفــروس، ومــع زيــادة انتشــار »كورونــا« يف إيــران مــن املرجح 

ــيَّة  ــذوره السياس ــه ج ــذي ل ــعبي ال ــب الش ــد الغض ــام ويتزاي ــة النظ ــم رشعي أْن تتفاق

ــة. ويف حالــة الحجــر واإلغــاق الكامــل فمرجــح الدخــول يف  ــة واالجتامعيَّ واالقتصاديَّ
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مرحلــة ركــوٍد اقتصــاديٍّ وتضّخــٍم واســع النطــاق وإفــاس البــاد، وهــذا حتــاًم ســيقود 

إىل حالــة غضــٍب شــعبيٍّ واســع النطــاق واحتجاجــات عــى غــرار احتجاجــات 2019م، 

ــا،  ــا« عامليً ــة »كورون ــن خــال انكشــاف أزم ــا م ــون إمَّ ــأزق يك ــن هــذا امل والخــروج م

وهــذا بــأّي حــاٍل ال يعنــي أنَّ األزمــة بالنســبة إليــران انتهــت، أو إعــادة طهــران النظــر 

يف تشــددها مــن مســألة املفاوضــات مــع الواليــات املتحــدة. 

ــرتٍة  ــا لف ــة وتفاقمه ــات األزم ــل تبع ــة وتحّم ــة املقاوم ــاع سياس ــران التب ــه إي ــا تتّج رمب

محــدودة يف حالــة عــدم وجــود تهديــٍد داخــيٍّ لرعيــة النظــام، وهــذا هــو عــى األغلــب 

ــج  ــاًرا لنتائ ــر انتظ ــل تقدي ــى أق ــل ع ــر املقب ــى نوفم ــك حت ــل، وذل ــيناريو املحتم الس

االنتخابــات األمريكيــة، حيــث تــرى إيــران أنَّ حظــوظ الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب 

قــد ترتاجــع بعــد أزمــة »كورونــا«، وهــذا الرهــان كذلــك ســوف يدفــع إيــران لتفويــت 

ــررة يف نوفمــر  ــات الرئاســيَّة املق ــل االنتخاب ــي قب ــام األمري ــرأي الع فرصــة شــغل ال

2020م بــرصاع قــد يُثــره ترامــب يف العــراق للتغطيــة عــى أزمــة »كورونــا« يف الداخــل.

كــام أنَّ اســتمرار الرهــان عــى التوظيــف الســيايّس لـــ »كورونــا« ليكــون مبثابــة رافعــٍة 

ــن  ــاٍل م ــأّي ح ــة ب ــر مضمون ــألًة غ ــوط مس ــدة الضغ ــف ح ــات وتخفي ــق العقوب لتعلي

ــة الضغــط  ــا« ومحاول ــات »كورون ــران لتداعي األحــوال، فعــى الرغــم مــن اســتغال إي

عــى الواليــات املتحــدة لســحب قواتهــا مــن العــراق، فــإنَّ رّد الفعــل األمريــي الحاســم، 

وإعــادة متوضــع القــوات ونقــل الســفارة إىل مقــر قاعــدة عــن األســد، ونــر بطاريــات 

صواريــخ باتريــوت، بعــث برســالة ردٍع قويــة إىل إيــران، األمــر الــذي يف األغلــب يدفعها 

ــدة  ــات املتح ــى الوالي ــط ع ــا« للضغ ــرف »كورون ــتغال ظ ــر يف اس ــادة النظ ــو إع نح

وحلفائهــا عــر التصعيــد العســكري)40(.  

ورغــم بعــض املكاســب التــي جناهــا النظــام مــن تســييس األزمــة، والتــي ترتّــب عليهــا 

ســات والشــخصيَّات السياســيَّة بتعليــق العقوبات عــى إيران،  مطالــب بعــض الــدول واملؤسَّ

بوصفهــا تواجــه أزمــًة إنســانيًَّة حقيقيــة، وكذلــك تلقــي مســاعداٍت إنســانيٍة مــن بعــض 

ســات الدوليــة، غــر أنَّ ذلــك ال ُيثــل نجاًحــا مؤثــرًا؛ ألّن املســاعدات تتعلــق  الــدول واملؤسَّ

ــات املتحــدة رفضــت االســتجابة  ــام أنَّ الوالي ــاج، ك ــذاء والع ــانية والغ ــب اإلنس بالجوان

لهــذه الضغــوط. ناهيــك عــن أنَّ أيٍّ مــن هــذه الــدول ال ُيكنهــا أن تتّجــه نحــو تحــدي 

الواليــات املتحــدة وخــرق برنامــج عقوباتهــا عــى إيــران، والدليــل عــى ذلــك أنَّ الواليات 
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املتحــدة رغــم األزمــة قــد فرضــت عــدًدا مــن العقوبــات عــى الــدول والــركات واألفــراد 

التــي عاونــت طهــران عــى تصديــر النِّفــط أو التحايــل عــى العقوبــات املفروضــة عــى 

ــم  ــارس 2020م، أي يف ظــل تفاق ــر وم ــك خــال شــهرْي فراي ــة، وذل ــادالت املاليَّ التب

أزمــة »كورونــا« )41(.

وال يُعطــي تفعيــل آليــة »إنســتكس« مــؤرًشا عــى قيــام الــدول املشــاركة بهــا عــى توســيع 

نطــاق عمــل هــذه اآلليــة، لهــذا يبقــى مســتقبل توســيع نطــاق هــذه اآلليــة خــارج نطــاق 

ــتعدٍة  ــر مس ــة غ ــركات األوروبي ــرًا ألنَّ ال ــف؛ نظ ــانيَّة ضعي ــاعدات اإلنس ــض املس بع

ــن  ــًا ع ــة، فض ــات األمريكي ــا للعقوب ــية تعرضه ــة خش ــذه اآللي ــق ه ــل َوف إىل اآلن للعم

أنَّ الــدول األوروبيــة ذاتهــا كان لديهــا رشوطهــا الخاصــة لتفعيــل هــذه اآلليــة بصــورٍة 

 ،)FATF( كاملــة، ومنهــا انضــامم إيــران لاتفاقيــات الخاصــة مبجموعــة العمــل املــايل

وهــو األمــر الــذي رفضتــه إيــران، وترتـّـب عليــه إدراجهــا عــى الائحــة الســوداء لهــذه 

املنظمــة)42(.

وال تــزال أوروبــا تُبــدي قلقهــا عــى خلفية سياســة إيــران النوويَّة بعــد تخفيــض التزاماتها 

يف االتفــاق النــووي، إضافــًة إىل زيــادة وتــرة التخصيــب وتركيــب أجهــزة طــرد مركــزي 

متطــورة، والتضييــق عــى رقابــة الوكالــة الدوليَّــة للطاقــة الذريَّــة عــى املواقــع واألنشــطة 

النوويــة اإليرانيــة)43(، فضــًا عــن االســتمرار يف تطويــر برنامــج الصواريــخ الباليســتية، 

ــن  ــات املتحــدة ل ــام أنَّ الوالي ــزع لاســتقرار، ك ــّي املزع ــران االقليم ــاد ســلوك إي وانتق

ــب أيٍّ  ــران مــن جان ــا القصــوى عــى إي ــط إســرتاتيجية ضغوطه تســمح بإجــراءٍت تُحب

مــن األطــراف الدوليــة وال ســيَّام األطــراف األوروبيــة.

وقــد أثبتــت تجــارب متعــددة أن النظــام اإليــراين يســتخدم التســهيات املتعلقــة بــراء 

ــل  ــتخدمها لتموي ــل يس ــات، ب ــى العقوب ــل ع ــن أجــل التحاي ــدواء م ــذاء وال ــلع والغ الس

ــه  ــا كشــفت عن ــذا م ــة، وه ــة والثوري ــاته األيديولوجي ــعيَّة وسياس أنشــطة النظــام التوس

ــا  ــة قدمه ــاعداٍت ماليَّ ــة مس ــام برق ــت النظ ــث اتهم ــرًا، حي ــة مؤخ اإلدارة األمريكي

ــران.  ــاد األورويب إلي االتح

هــذا وتدحــض بعــض الحقائــق حجــج إيــران فيــام يتعلــق بتأثــر العقوبــات عــى مواجهــة 

األزمــة، إذ يف الوقــت نفســه الــذي متــارس فيــه إدارة ترامــب سياســة أقــى ضغــط، 

ــات التعامــات التــي تخــّص الغــذاء والــدواء، وبالفعــل  ــتثَنت مــن العقوب فإنّهــا اس
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اســتوردت إيــران ســلًعا أساســيَّة وأدويــة يف 2019م بقيمــة 15 مليــار دوالٍر من حســاباتها 

مــن صــادرات النِّفــط العــام يف الخــارج، كــام دّشــنت الواليــات املتحــدة بالتعــاون مــع 

الحكومــة الســويرية آليــًة ماليــة مطلــع العــام 2020م؛ ألجــل هــذا الغــرض، وقــد أجــرت 

بعــض الــركات مــن خالهــا تعاماتهــا مــع إيــران)44(.

ــع،  ــكاره للواق ــام وإن ــداع النظ ــراًرا خ ــراين م ــعب اإلي ــت للش ــي أثبت ــة الت إنَّ التجرب

وبالتــايل فقــدان الثقــة فيــه، هــي نفســها التــي رمبــا تقــُف خلــف موقــف القــوى الدوليَّــة 

اليــوم فيــام يتعلــق بقضيــة العقوبــات ومســاعدة إيــران، فخــرة ســنوات طــوال، أثبتــت 

أنَّ النظــام اإليــراين ال يعنيــه شــعبه بقــدر مــا يعنيــه بقائــه يف الّســلطة، فالنظــام خــال 

ــادة  ــى زي ــم ع ــٍر العرتاضه ــل 1500 متظاه ــام بقت ــر 2019م ق ــام يف نوفم ــتة أي س

أســعار الوقــود، واعتقــل مــا يقــارب ســبعة آالف، وتــرك فــروس »كورونــا« ينتــر بــن 

قــًة يف إيــران، وذلــك عــى خلفيــة حســاباٍت  اإليرانيــن ومدنهــا حتــى أصبــح كارثــًة محقَّ

تتعلــق بتجديــد رشعيتــه يف االنتخابــات وبعــث رســائَل للخــارج مــن خال نســبة املشــاركة 

بأنــه ال يــزال يحظــى بالقبــول والتأييــد الشــعبي.

وإْن كان األمــر مرتبــٌط فعليًــا برضــا املواطنــن والرعيــة الحقيقيــة النابعــة مــن تأييــد 

الجامهــر، فلــامذا يتجاهــل النظــام املطالــب الشــعبية بوقــف متويــل مروعــه الخارجي 

التوســعي، وااللتفــات إىل الداخــل مــن أجــل تحســن معيشــة املواطنــن، إذ عــى العكــس 

ــدة،  ــات املتح ــد الوالي ــد ض ــراق للتصعي ــيَّاته يف الع ــه ميليش ــة يُوج ــم األزم ــم تفاق ورغ

وميليشــيَّاته يف اليمــن للتصعيــد ضــّد اململكــة العربيــة الســعودية.

ــة انتشــار  ــن يف إدارة أزم ــق مرت ــراين أخف ــول إنَّ النظــام اإلي ــن الق ــة، يك يف النهاي

»كورونــا«، املــرة األوىل عندمــا تعاملــت الّســلطة مــع األزمــة برعونــة، ومل تتّخــذ األزمــة 

ــّدر  ــذي ص ــي ال ــن األص ــن املوط ــا إىل الص ــلت طائراته ــّد، وأرس ــل الج ــى محم ع

ــة  ــاذ اإلجــراءات العلميَّ الفــروس للعــامل، وتأخــرت عــن اإلعــان عــن الفــروس، واتّخ

املناســبة ملحارصتــه، وأخطــأت مــرًة ثانيــة عندمــا عمــدت إىل تســييس أزمــة »كورونا« يف 

الداخــل والخــارج ليــس لصالــح اإليرانيــن ولكــن مــن أجــل البحــث عــن تريــاق لبقــاء 

النظــام واســتمراره، لكــنَّ هــذا اإلخفــاق ال شــكَّ ســيكون لــه مــا يعقبــه عندمــا تنكشــف 

األزمــة، وتظهــر األزمــة الداخليًّــة التــي يُواجههــا النظــام منــذ االنســحاب األمريــي مــن 

قــت واســتفحلت بصــورٍة غــر مســبوقة. االتفــاق النــووي وقــد تعمَّ
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املصادر واملراجع 

)1( -شــذى خليــل، االقتصــاد اإليــراين يحتــرض بــن فــروس كورونــا وانخفــاض أســعار النِّفــط العاملــي، مركــز 

الروابــط للدراســات اإلســرتاتيجية، )16 مــارس 2020(، تاريــخ الوصــول، 10 أبريــل 2020. 

.https://bit.ly/2wu2CjW

)2( -منظمة مجاهدي خلق، فوكس نيوز: قالت املعارضة اإليرانية إن العدد لوفيات كورونا يف إيران يزيد عن 

https://bit.ly/3a4Jl6v .2020 20000، )12 أبريل 2020(، تاريخ الوصول: 13 أبريل

)3( -فرانــس 24، منظمــة الصحــة العامليــة: قلــة التجهيــزات الوقائيــة يف إيــران تُعقــد جهــود احتــواء فــروس 

https://bit.ly/2UXmrK0  .2020 كورونــا، )04 مــارس 2020(، تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل

ــل  ــران، )10 أبري ــا يف إي ــات كورون ــدر شــهادات وفي ــوري يُص ــب.. الحــرس الث ــوز، إجــراء غري )4( -شــفق ني

https://bit.ly/3a3eN50  .2020 2020(، تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل

ــه از  ــن بودج ــت / تامی ــط نیس ــخگوی رشای ــه پاس ــی بودج ــه فعل ــن: الیح ــجو، کوهک ــاء دانش ــة أنب )5( -وكال

ــل 2020.   ــول: 10 أبري ــخ الوص ــن ۱۳۹۹(، تاري ــد، )۱۷ فروردي ــکل می کن ــار مش ــور را دچ ــق وام، کش طری

https://bit.ly/2xSD9Rr

)6( -إرساء أحمــد فــؤاد، كورونــا يتغــول ىف الرملــان اإليــراين رغــم تعليــق جلســاته.. الفــروس يطــول رئيســه 

ويغــر خريطــة اإلصابــات يف هيــكل الســلطة يف إيــران.. »الريجــاين« يدخــل قامئــة اإلصابــات البالــغ عددهــا 

50 ألــف.. وإصابــة 23 نائبًــا آخــر تنــذر باملزيــد، اليــوم الســابع، )03 أبريــل 2020(، تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل 

https://bit.ly/2V0Xq0t .2020

)7( -الــرق األوســط، تخبــط »الحجــر الصحــي« يزيــد محنــة اإليرانيــن مــع »كورونــا«، )16 مــارس 2020(، 

https://bit.ly/2JRVhOm .2020 تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل

)8( -النهــار، إيــران تتّجــه أخــًرا نحــو إجــراءات الحجــر... »قــرارات أشــّد« لوقــف انتشــار كورونــا، )25 مــارس 

https://bit.ly/2JRZx0i .2020 .2020 2020(، تاريــخ الوصول: 10 أبريــل

ــن ۱۳۹۹(،  ــد، )۱۹ فروردي ــواب منی ده ــدارا ج ــت، م ــمن اس ــا دش ــت روز، کرون ــة سياس ــع صحيف )9( -موق

https://bit.ly/2K05lVH .2020 تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل

ــل، )05  ــة منخفضــة املخاطــر 11 أبري ــراين: اســتئناف األنشــطة االقتصادي ــة رويــرتز، الرئيــس اإلي )10( -كال

https://bit.ly/2VrkWD0 .2020 ــل ــول: 10 أبري ــخ الوص ــل 2020(، تاري أبري

ــدارک دســتگاه های اقتصــادی  ــزد /ت ــران روزم ــن کارگ ــی در بی ــع بســته های حامیت ــا، توزی ــة إيلن )11( -وكال

https://bit.ly/2UQNzJf  .2020 ــل ــخ الوصــول: 10 أبري ــد ، )۱۳۹۹/۰۱/۱۳(، تاري ــش تولی ــرای جه ب

)12( -وكالــة مهــر، برنامــه هــای مهــم بانــک مرکــزی در ســال ۹۹ اعــام شــد، )۱۳ فروردیــن ۱۳۹۹(،  تاريــخ 

https://bit.ly/2xAKc1c ،2020 الوصــول: 10 أبريــل

)13( -كالــة إيرنــا، در نشســت خــری ویدئوکنفرانســی مطــرح شــد؛ موســوی: بیــش از ۳۰ کشــور و ســازمان بــه 

دولــت و ملــت ایــران کمــک کردنــد، )۱۸ فروردیــن ۱۳۹۹(، تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل 2020.  

https://bit.ly/3bThJCE 
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)14( -وكالــة إيســنا، بــرای خریــد تجهیــزات مــورد نیــاز مقابلــه بــا کرونــا: صنــدوق اوپــک ۵۰۰ هــزار دالر بــه 

https://bit.ly/2w7MwMJ .2020 ایــران می دهــد، )۱۴ فروردیــن ۱۳۹۹(،  تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل

)15( -تبناك، رئیس پلیس فتا ناجا: ۲۴ شایعه پراکن کرونا ویروس دستگیر شدند، )۰۷ اسفند ۱۳۹۸(، تاريخ 

https://bit.ly/3a61WPm .2020 الوصول: 13 أبريل

)16( -وكالــة إيرنــا، جهانگیــری: بیــش از همیشــه زمــان »همبســتگی اجتامعــی« و »تفاهــم ملــی« اســت، )۱۳ 

https://bit.ly/2yh2xR9 ،2020 فروردیــن ۱۳۹۹(،  تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل

)17( -وكالــة أنبــاء تســنيم، رسدار رشیــف: در روزهــای آینــده از دســتاوردهای جدیــد بهداشــتی ــــ درمانــی 

https://bit.ly/39D69do ،2020 ســپاه رومنایــی می کنیــم، )۱۴ فرورديــن ۱۳۹۹(،  تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل

ــه  ــیجی در عرص ــزار بس ــور ۶٠٠ ه ــر داد: حض ــپهر خ ــباب، رسدار س ــن الش ــادي الصحفي ــة ن )18( -وكال

https://bit.ly/3e00sd1 .2020 مقابلــه کرونــا، )۱۶  فرورديــن ۱۳۹۹(، تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل

)19( -ســعيد جولــكار، الحــرس الثــوري.. يهّمــش الحكومــة يف مكافحــة فــروس كورونــا، ميــدل إيســت أون 

https://bit.ly/3cclxiD .2020 ــل ــول: 10 أبري ــخ الوص ــل 2020(، تاري ــن، )10 أبري الي

ــم سياســيون يف ظــل انتشــار فــروس  ــف ســجٍن بينه ــا عــن 85 أل ــرج مؤقتً ــران تف )20( -آر يت عــريب، إي

 https://bit.ly/3ckXwWH  ،2020 ــل ــول: 10 أبري ــخ الوص ــا، تاري كورون

)21( -املعهــد الــدويل للدراســيات اإليرانيــة، تقريــر الحالــة اإليرانيــة، )مــارس 2020م(، تاريــخ الوصــول: 10 

أبريــل 2020.

)22( - املرجع السابق.

)23(  -وكالة نادي الصحفين الشباب، NPT مهمرتین محور مذاکرات برجامی ایران و اروپا،  "۱۱ اسفند 

 https://bit.ly/2VzLbbT  .2020 ۱۳۹۸«، تاريخ االطاع: 30 مارس

)24( -وكالــة مهــر، شــمخانی: دوقطبــی کاذب »اقتصاد-ســامت« نبایــد مــا را متوقــف کنــد، )۱۸ فروردیــن 

https://bit.ly/2x6st1K  .2020 ــل ــول: 10 أبري ــخ الوص ۱۳۹۹(، تاري

)25( -Kenneth M. pollack, The Coronavirus Won’t Kill the Islamic Republic, foreign policy, )2 

Aap, 2020(, accessed on: 10 Apr 2020. https://bit.ly/3aL0QK5

)26( -Ibid.

)27( - وكالــة مهــر، گزارشــگر ســازمان ملــل خواســتار رفــع تحریــم هــای ایــران شــد، )۱۳ فروردیــن ۱۳۹۹(،  

https://bit.ly/39wP6JR .2020 تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل

)28( -وكالــة إيســنا، درخواســت اتحادیــه اروپــا بــرای تعلیــق تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران بــرای مقابلــه 

https://bit.ly/2UFpCpx .2020 بــا کرونــا، )۱۶ فروردیــن ۱۳۹۹(، تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل

)29( -وكالــة إيرنــا، اتــاق بازرگانــی انگلیــس و ایــران خواســتار توســعه عملیــات مالــی بــا اینســتکس شــد، )۱۲ 

https://bit.ly/39ERJtn .2020 فروردیــن ۱۳۹۹(،  تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل

)30( -موقــع راديــو فــردا، جــو بایــدن بــا اشــاره بــه بحــران کرونــا خواســتار کاهــش تحریم هــا علیــه ایــران 

 https://bit.ly/3dXf9gX.2020 شــد، )فروردیــن ۱۵, ۱۳۹۹(،  تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل

)31( -وكالــة فــارس، کمک هــای چیــن بــرای مقابلــه بــا کرونــا امشــب بــا ۲ پــرواز از پکــن بــه ایــران ارســال 

https://bit.ly/3ckXwWH
https://bit.ly/2VzLbbT
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https://bit.ly/3bRJWto ،2020 می شــود، )۱۳۹۹/۱/۱۶( تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل

)32( -وكالــة إيســنا، بــرای خریــد تجهیــزات مــورد نیــاز مقابلــه بــا کرونــا: صنــدوق اوپــک ۵۰۰ هــزار دالر بــه 

https://bit.ly/2w7MwMJ .2020 ایــران می دهــد، )۱۴ فروردیــن ۱۳۹۹(، تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل

)33( -عبد السام ساملي بور، مرجع سبق ذكره.

)34( -ســكاي نيــوز عــريب، كورونــا وانتخابــات إيــران.. كيــف غامــر النظــام بحيــاة املواطنــن؟، )23 فرايــر 

https://bit.ly/3cdb86h .2020 2020(، تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل

ــر  ــران، )07 يناي ــي يف إي ــار اإلصاح ــتقبل التي ــة ومس ــة، املفاصل ــات اإليراني ــدويل للدراس ــد ال )35( -املعه

https://bit.ly/2Ru3nRc .2020 2019(، تاريــخ الوصــول: 11 أبريــل

)36( -عبــد الســام ســاملي بــور، أســباب فشــل إيــران يف مكافحــة فــروس كورونــا )تحليــل(، وكالــة األناضــول، 

https://bit.ly/34t7QJx .2020 02أبريــل 2020(، تاريــخ الوصول: 04 أبريــل(

ــد  ــن، معه ــال الدي ــة برج ــل متعلق ــزء األول(: عوام ــران )الج ــا يف إي ــروس كورون ــي، ف ــدي خلج )37( -مه

https://bit.ly/2XqJzSQ .2020 واشــنطن، )09مــارس 2020(، تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل

https://  .2020 38( -نعمــت احمــدی، مــردم بــا پایــان، صحيفــة جهــان صنعــت، تاريــخ الوصــول: 10 أبريــل(

bit.ly/2Xa6Kkf

)39(  إيــي يوســف ، واشــنطن: العقوبــات باقيــة طاملــا اســتمرت طهــران يف متويــل اإلرهــاب، الرق األوســط، 

https://bit.ly/2xiM3YA .2020 08 أبريــل 2020(، تاريــخ الوصول: 11 أبريــل(

)40( -محمــد عــي، ســام الجــاف، واشــنطن تعيــد متوضــع قواتهــا يف العــراق، العــريب الجديــد، )17 مــارس 

https://bit.ly/3a0n6hO .2020 2020(، تاريــخ الوصــول: 11 أبريــل

)41( -املعهد الدويل للدراسات اإليرانية، مرجع سبق ذكره.

ــش  ــج گام کاه ــد / پن ــر کنن ــام پ ــکا را در برج ــود آمری ــأل نب ــت خ ــا نتوانس ــت ، اروپ ــه مل ــة خان )42( -وكال

ــل 2020.   ــول: 11 أبري ــخ الوص ــد داد، تاري ــران را رش ــی ای ــه زن ــدرت چان ــی ق ــدات برجام تعه

https://bit.ly/2X5WmKe

ــدم  ــران لع ــد إي ــدق »ناقــوس الخطــر« وتنتق ــة ت ــة الطاقــة الذري ــراين: وكال ــووي اإلي ــس 24، الن )43( -فران

https://bit.ly/3eeN3gX .2020 ــل ــول: 11 أبري ــخ الوص ــارس 2020(، تاري ــا، )03 م تعاونه

)44( -Kenneth M. pollack, Op Cit. 
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