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2  عاما على الثورة٢٥إيران 

  عاماً على الثورة٢٥إيران 
 التحديات اخلارجية والداخلية

 
 على  عاما٢٥ً ندوة بعنوان إيران ٢٠٠٤مارس / آذار ١٦نظم مركز القدس للدراسات السياسية يوم الثالثاء املوافق 

الثورة التحديات اخلارجية والداخلية، حتدث فيها كل من الدكتور نبيل العتوم، باحث يف الشأن اإليراين، والدكتور مهند 
حضر الندوة سفري مجهورية إيران اإلسالمية وأركان السفارة وعدد من املهتمني بالشأن . مبيضني أستاذ جامعي وباحث

حثني وإعالميني وكتاب، قدم احملاضران الدكتور أمحد نوفل، أستاذ العلوم السياسية يف اإليراين والعراقي من أكادمييني وبا
 .اجلامعة األردنية

 : الدكتور أمحد نوفل
باسم مركز القدس للدراسات السياسية ارحب بكم، وأرحب بسعادة السفري اإليراين يف هذه الندوة، مما ال شك فيه أن 

 سياستها اخلارجية منا حنن هنا يف األردن، وم الدول العربية كافة، وبالتايل، الوضع الداخلي يف ايران، إضافة اىل
، " سنة من الثورة اإلسالمية٢٥ايران والتحديات الداخلية واخلارجية الذي تواجهه إيران بعد "موضوع احملاضرة هو 

الذي يواجهها فهو التحدي املوضوع هام، على أساس أن هناك ثالث حتديات أمام ايران، أما التحدي الرئيسي 
الداخلي، فكلنا مسع عن الصراع بني اإلصالحيني واحملافظني، الذي ظهر اىل العلن وبشكل الفت يف الفترة األخرية، 
خاصة خالل االنتخابات، والتحدي الثاين هو االحتالل األمريكي للعراق، وتأثري ذلك على إيران، فيما التحدي الثالث 

 .كالة الطاقة الدوليةفهو مشاكل ايران مع و
دعوين أرحب باحملاضرين الكرميني الدكتور نبيل العتوم، املتخصص بالشؤون اإليرانية، واحلاصل على الدكتوراه يف العلوم 
السياسية من إحدى اجلامعات اإليرانية، وكانت رسالته حول السياسة اخلارجية اإليرانية جتاه املنطقة العربية يف الفترة ما 

شغل عدة وظائف يف الدولة األردنية، مث درس يف جامعة أربد األهلية، وعني نائباً ملدير املعهد ). ١٩٩٧ – ١٩٧٩(بني 
وله العديد من األحباث يف الشؤون اإليرانية، وله زاوية ومقال أسبوعي . ١٥/١/٢٠٠٤العريب للبحوث والدراسات حىت 

 . عن الشؤون اإليرانية يف جريدة الرأي
عمل مديراً لتحرير . هو الدكتور مهند مبيضني، خريج اجلامعة األردنية، يف التاريخ اإلسالمي احلديثاحملاضر اآلخر، 

، وهي جملة فكرية متخصصة يف األردن، وحماضر متفرغ يف جامعة فيالدلفيا، وكاتب يف جريد الرأي، "املقالة"جملة 
رك يف عدة مؤمترات حملية ودولية حول الفكر شا. وباحث يف املعهد الفرنسي للبحوث والدراسات العربية يف دمشق

العريب وعصر النهضة، وله ثالث حبوث متميزة حمكمة يف طريقها إىل النشر يف كتابني، وعدة دراسات ومقاالت منشورة 
أمام حقل اختصاصه فهو . يف جمالت حملية وعربية، حول التاريخ العريب واإلسالمي والفكر السياسي والقوى الفاعلة

 "!.ةالعومل"
 ".إيران والوضع اخلارجي"يسعدنا أن يتحدث إلينا الدكتور نبيل العتوم عن 
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 " عاما من الثورة٢٥التحديات اليت تواجه ايران بعد "
 الدكتور نبيل العتوم 

 
ورات تتمتع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بأمهية استراتيجية كبرية وحيوية، وتزداد هذه األمهية يوما بعد يوم نظرا للتط

اإلقليمية والدولية، وقد كانت ايران خالل الفترة املاضية اليت سبقت جناح الثورة اإلسالمية متثل حجر الزاوية بالنسبة 
للسياسة االمريكية، إذ كانت السياسة اإليرانية يف تلك املرحلة موجهة حنو محاية املصاحل الغربية وحتديدا االمريكية سواء 

 . أم اقتصادية أم أمنية او مجيعها معاكانت هذه املصاحل سياسية،
 وما مثلته هذه الثورة من تغيري أساسي وجذري يف سياساا ١٩٧٩وبعد جناح الثورة اإلسالمية يف ايران يف عام 

اخلارجية سواء على املستوى الداخلي أم اخلارجي، انتقلت ايران من مرحلة املدافع عن املصاحل الغربية يف املنطقة اىل دولة 
بع سياسة إسالمية مستقلة بعيدة عن احملاور والتحالفات، وطرحت هذه الثورة أفكاراً جديدة اتصفت خبصوصية تت

 .وتوجهات مغايرة وخمتلفة ملا هو سائد يف البيئة اإلقليمية والدولية على حد سواء
فية التعامل معها بعد جناح الثورة وباملقابل اعتربت هذه الثورة نقطة حتول جديدة يف نظرة ايران لعالقاا اخلارجية ولكي

يف بلورة سياسة خارجية متثل ردة فعل قوية على السياسة اخلارجية اليت اتبعها الشاه، وألغت الدور الذي وضعه إليران 
 .دف محاية املصاحل الغربية

واملتالحقة سواء على الصعيدين  أما السياسة اخلارجية اإليرانية جتاه املنطقة العربية، فقد تأثرت بفعل التطورات الكثرية 
اإلقليمي والدويل، وأدي اىل حدوث أزمات خمتلفة آثرت يف مسار العالقات العربية اإليرانية وخلقت تباينا فيها، 
وتراوحت هذه األزمات على مقياس متعدد الدرجات وصلت اىل حد اندالع احلرب، وهذا التنوع يف أمناط التفاعل 

على حد سواء، خاصة ما يتعلق " الداخلية واخلارجية"كل كبري بتطور املستجدات املختلفة اإليراين العريب ارتبط بش
بالتطورات الدولية اليت أدت اىل بروز أمريكا كقوة متفردة تسعى للسيطرة على النظام الدويل اجلديد، وباملقابل تسعى 

أخرى مقابلة مما يتيح الكثري من املخرجات ايران ملواجهة السياسات االمريكية يف املنطقة اليت تستهدفها بسياسات 
 .السياسية للرد على هذه السياسات

 :ان السياسة اخلارجية اإليرانية قد مرت بنوع من التحول الذي يقود اىل التمييز بني مرحلتني
اس تفجري وهي املرحلة اليت سبقت رحيل األمام اخلميين حيث كان إليران سياسة خارجية تقوم على أس: املرحلة األوىل

طاقات املستضعفني على النطاق العاملي وتعبئتها يف مواجهة ما عرف باالستكبار العاملي الذي كان سائدا طوال احلرب 
 .الباردة

وهي املرحلة اليت أخذت تتبلور يف مرحلة غياب األمام اخلميين، وقد كانت من نتائج االنقالب يف التوازن : املرحلة الثانية
عاملي من جراء ايار االحتاد السوفييت وتفككه، إذ تبنت ايران سياسة خارجية رجحت سياسات حمددة اجليواستراتيجي ال

فرضتها التطورات العاملية، وقد برز ذلك من خالل سلوك السياسة اخلارجية اإليرانية جتاه بعض األزمات ومثال ذلك 
ية نتيجة للتغيري يف بيئة ايران اجليوسياسية والتغيريات االحتالل العراقي للكويت واصبح مضمون السياسة اخلارجية اإليران

اليت حدثت منذ اية احلرب الباردة قد أسهمت يف تعزيز االجتاه حنو التفكري االستراتيجي من خالل إعطاء األولوية 
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ذلك بانت ايران لالقتصاد واحلاجة اىل تنويعه، وتعزيز عالقاا االقتصادية من خالل خلق الظروف املختلفة لالزدهار وب
تعيد حتديد وترتيب أولوياا وتراجع دراسة موقعها يف العامل، واعتربت انه من غري الواقعي توقع ختليها عن طريقة عمل 

 .سياستها اخلارجية وأضاعت املكاسب األيديولوجية واالستراتيجية من اجل حتقيق مكاسب اقتصادية فقط 
 كمبدأين أساسيني ورئيسيني يف سلوك سياستها اخلارجية، وعلى هذا األساس وبدأت ايران يف تثبيت االعتدال واحلوار

فان السياسة اخلارجية اإليرانية قد مرت مبراحل وتطورات خمتلفة وكل مرحلة كانت تدل على األولويات املتغرية للبيئة 
 أدت اىل تبين ايران هلذا السلوك الداخلية واخلارجية سواء كانت إقليمية او دولية ونستطيع القول ان هناك ثالثة عوامل

 :القائم على االعتدال وهي
وتتمثل يف كون ايران متر من فترة انتقالية اىل مرحلة جديدة من مراحل الثورة تركز فيه على إعادة البناء، وأصبحت :أوال

 .السياسة اخلارجية اإليرانية دف اىل حتقيق مصاحل ايران اكثر من أية اعتبارات أخرى
 شروع احلكومة اإليرانية يف إعادة بناء االقتصاد اإليراين وهذا األمر يتطلب منها لتحقيق هذا اهلدف ان تساهم :ثانيا

 .ايران بفعالية يف تثبيت دعائم استقرار يف املنطقة وحتسني عالقاا السياسية واالقتصادية
رجية اكثر اعتداال الن هذا السلوك هو اكثر ان الوجود األمريكي يف املنطقة أدى اىل انتهاج ايران سياسة خا: ثالثا

السياسات حكمة وذلك حىت ال تعطي ايران ذريعة المريكا زيادة تدخلها يف شؤون املنطقة حبجة تشدد السياسة 
 .اخلارجية اإليرانية

ا كانت وقد أكدت ايران من خالل هذا السلوك جتديد اعترافها باخلريطة السياسية للمنطقة وعدم سعيها لتغيريها كم
تشيع أمريكا، وكذلك حاولت السياسة اخلارجية اإليرانية من خالل سلوكها التكيف مع املتغريات املختلفة حاولت 

احتواء العراق حيث حاولت إقناع دول املنطقة بان العراق دولة :أوهلما: إدارة الرئيس رفسنجاين السعي لتحقيق هدفني
فهو حتسني العالقات مع الدول العربية عموما ومع دول : ان أما اهلدف الثاين توسعية متثل ديدا لدول املنطقة وليس اير

جملس التعاون اخلليجي خصوصا، وأبدت ايران استعدادها لدعم استقرار املنطقة وتأكيد عدم التدخل يف شؤوا 
 .تالداخلية، واستعدادها إلرساء التعاون وتطوير العالقات مع الدول العربية يف خمتلف ااال

ان اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية باتت حتسب حتركاا بأكرب قدر من الدقة، وحتاول تقدير اإلجيابيات يف كل سلوك 
سياسي وسلبياته، وتأخذ مصاحلها القومية واأليديولوجية يف احلسبان لدى صوغها هلذا السلوك، ومن هنا جنحت ايران 

هنت على قدرا على التكيف الواقعي مع اآلخرين، وهذه األمور تربهن ان يف انتزاع دور إقليمي ودويل فاعل ومؤثر وبر
 .دورها يف املستقبل سوف يكون اكثر تأثرياً وفاعلية

خاصة بعد تفعيل سياسة احلوار مع وصول الرئيس خامتي الذي فتح آفاق كبرية أمام السياسة اخلارجية اإليرانية من 
إحداث حالة من االنفراج مع العامل اخلارجي، ودخلت العالقات العربية مع خالل ما طرحه من رؤية إلزالة التوتر و

ايران مرحلة جديدة، إذ كانت ايران يف السابق متيز بني عدة دوائر حسب ترتيب أولويات السياسة اخلارجية للجمهورية 
 تغريت الظروف اإلقليمية  أيلول١١اإلسالمية اإليرانية، إذ منحت منطقة اخلليج األولوية األوىل، لكن بعد أحداث 

والدولية، واصبح توسيع دائرة التوجه حنو الدول العربية األخرى وصار ميثل جزءا مهما وأساسيا من أهداف سياستها، 
وعززه اإلصرار اإليراين حلتمية تطوير هذه العالقات وبناء عالقة متميزة بني الطرفني مبنية على حاجة اجلانبني األكيدة 
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ت االقتصادية والتجارية والثقافية الراسخة، وقد بدأت ايران فعال تعتمد رؤية قاعدا املصاحل املشتركة لتطوير العالقا
 .وحسن اجلوار واحترام وجهات النظر املتباينة

 سبتمرب تعترب نقطة االنطالق لتشريح وفهم التطورات اليت متت على السياسة اخلارجية اإليرانية، فال ١١لعل أحداث 
 األحداث وما أعقبها من نتائج متسارعة على السياسة اخلارجية اإليرانية على املستويني الداخلي واخلارجي شك ان هذه

تطرح كثريا من التساؤالت املهمة اليت قد يصعب اإلجابة عليها يف ظل ضبابية هذه الظروف " اإلقليمي والدويل"
ما اثر هذه األحداث على السياسة : ز او تتمحور حولوتعقيدات تداعياا على ايران حتديدا، وهذه التساؤالت تترك

اخلارجية اإليرانية؟ وهل أثرت هذه األحداث سلبا او إجيابا على عالقات ايران مع بيئتها الداخلية واخلارجية؟ ويف أي 
تحقيق ااالت كان هذا التأثري واضحا؟ وما هي حدوده؟ وباملقابل هل استفادت واشنطن من هذه األحداث ووظفتها ل

 أهدافها جتاه ايران؟ واىل أي مدى ستسهم أحداث سبتمرب يف تعديل السلوك اخلارجي اإليراين حسب الرؤية االمريكية؟
فبعد هذه األحداث بدأ الرئيس األمريكي جورج بوش يهتم بالسياسة اخلارجية على الرغم من قلة خربته ا، فأصبحت 

) والبيت األبيض(عنايته، حيث أدى ذلك اىل ان اصبح الرئيس نفسه قضية اإلرهاب قضيته األوىل وحمط اهتمامه و
والبنتاغون املصدر األول لصناعة القرار يف جمال السياسة اخلارجية قبل وزارة اخلارجية، وبناء على ذلك ارتفعت أمهية 

كثر من ذي قبل الن املستشارين املوجودين يف البيت األبيض، وأصبحت وزارة الدفاع مهتمة يف صناعة القرار بشكل ا
 .قضية اإلرهاب أصبحت قضية أمنية متس األمن القومي للواليات املتحدة

هذه التطورات أدت اىل تغيري توعية صناعة القرار اليت تترافق مع حقيقة ان الكثري من اخلرباء واملستشارين املوجودين يف 
املتطرف من الناحية األيديولوجية وهؤالء األشخاص وزارة الدفاع والبيت األبيض هم من احملافظني اجلدد ومن اليمني 

ينظرون اىل السياسة اخلارجية من منظور استعمال القوة لتحقيق املصاحل االمريكية لكن ميكن القول ان اخلالفات يف 
اليمني صناعة القرار ال تزال موجودة حىت اآلن على الرغم من ان الفئة القوية املسيطرة يف داخل احلكومة اآلن هي فئة 

لذلك . هذه الفئة هي اليت حترك وتوجه دفة قرارات الرئيس يف جمال السياسة اخلارجية من اجل حتقيق مصاحلها. املتطرف
وميكن القول ان أحد تداعيات . عملت على دفع الرئيس لشن احلرب على العراق وهي توجه األنظار اليوم إليران

 املتطرف او ما يسمى باحملافظني اجلدد يف جمال صناعة القرار مبا يتضمنه  أيلول هو تنامي قوة التيار اليميين١١أحداث 
فهذه القضية موجودة من . ذلك من انعكاسات على السياسة اخلارجية اإليرانية، إضافة اىل التركيز على حماربة اإلرهاب

 أيلول، حيث استغلت أمريكا ١١قبل لكن مل يكن جيري التعامل معها والتركيز عليها بالصورة اليت رأيناها بعد أحداث 
فاجتاحت حروب عسكرية حتت . الفرص اليت جاءت ا هذه األحداث لترتيب مصاحلها وأولويات محايتها من جديد

وال شك ان هذا الوضع انعكس على ايران اليت أصبحت تظهر سنويا وبصورة مستمرة على . شعار حماربة اإلرهاب
الدولة األكثر نشاطا "ظهر تقرير حديث صادر عن الواليات املتحدة ايران على أا فقد ا. قائمة الدول الراعية لإلرهاب

 ".يف رعاية اإلرهاب
ولكن املتمعن يف السياسة اليت تتبعها واشنطن يستنتج ان احلرب على اإلرهاب جمرد شعار للتغطية على املصاحل احلقيقية 

 ان اهلدف األكرب بالنسبة هلا هو ترسيخ وتدعيم زعامتها للنظام إذ. اليت تسعى أمريكا اىل حتقيقها يف السياسة الدولية
وهناك أهداف فرعية تتعلق بإعادة تشكيل الشرق األوسط مبا يتالءم مع املصاحل االستراتيجية االمريكية . الدويل اجلديد
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عد مناسبا لتحقيق والواضح ان الشرق األوسط مل ي. اليت تتمثل بشكل أساسي يف البترول واحلفاظ على أمن اسرائيل
املصاحل االمريكية بصيغته احلالية ومن هنا بدأت الدعوات تظهر على لسان املسؤولني يف االدارة االمريكية لتغيري او إعادة 

واصبح احلديث يتكرر حول شرق أوسط جديد تتغري فيه الوحدات السياسية الفاعلة من . رسم خارطة الشرق األوسط
ولعل طرح املشروع . تتغري فيه االنتماءات القومية واهلويات الثقافية واخلصوصيات احلضاريةحيث اجلغرافيا والسياسة، و

ان التوجهات االمريكية دف ايضا اىل يئة اال يف املنطقة للحفاظ على مصاحل . الشرق أوسطي خري دليل على ذلك
 بتوجهاا األيديولوجية -وفقا للرؤية االمريكية–ومن هنا تصبح ايران . الواليات املتحدة من دون أي ديد او منافسة

عضوا حموريا يف دول الشر وبالتايل فهي من الدول املرشحة الن تكون املرحلة التالية للقوة العسكرية االمريكية بعد 
 .العراق

ى معينة تعتقد  أيلول هو تبين االدارة االمريكية ملفهوم احلرب االستباقية ضد قو١١ان أهم إفرازات وتداعيات أحداث 
بأا تشكل مصادر ديد حمتملة لألمن األمريكي ولذلك فهي تربر معظم محالا العسكرية على حنو ما حصل يف 

) القاموس العسكري(لكن التعريف الرمسي يف قاموس وزارة الدفاع االمريكية . أفغانستان والعراق على هذا األساس
ن على أساس ان هناك دليال ال جمال إلنكاره عن قيام العدو جوم  هو هجوم يشpreemptionيظهر ان معىن كلمة 

اليت تقول " كانت"وجتدر اإلشارة اىل فلسفة . وهو ما ال يتوافر يف الضربة العسكرية للعراق ومن قبله أفغانستان. وشيك
ولكن يبدو . ه نتائج تدمرييةان األقطار القوية إذا ما تبنت مبدأ احلرب الوقائية فهذا يؤسس ملثال سيئ وميكن ان تكون ل

ان االدارة االمريكية قررت املضي قدما يف تنفيذ خمططها الرامي الستهداف أي قوة إقليمية او دولية دد مصاحلها 
ومن هنا يأيت اهلجوم األمريكي على ايران اليت تشكل من وجهة النظر االمريكية أحد مصادر . احليوية او هيمنتها العاملية

وقد ارتبط هذا اهلدف بظهور مبدأ .  يتعني مواجهتها قبل ان تشكل خطرا دامها لألمن القومي األمريكيالتهديد اليت
بوش الذي يتضمن مواصلة كاملة للحرب على اإلرهاب ومنع الدكتاتوريات املعادية من اخذ العامل املتحضر واملتمدن 

رئيس األمريكي جتاه العامل وبشكل خاص جتاه الشرق ورمبا شكلت هذه العقيدة رؤية ال. رهينة ألسلحة الدمار الشامل
بل ان الرئيس األمريكي تبىن عقيدة . األوسط حيث الزم نفسه بدور ناشط وجرئ يف هذه املنطقة من اجل تطبيق رؤيته

تقوم على مبدأ التدخل املباشر ألحداث تغيريات تتالءم مع املصاحل االمريكية مبا يتضمنه ذلك من استخدام القوة 
 .لعسكرية واعتماد احلرب الوقائية كإحدى وسائل التغيري السياسي واالقتصادي يف الدول األخرىا

، الفرصة للواليات املتحدة العادة صياغة التوازنات االستراتيجية يف العامل ٢٠٠١ أيلول ١١لقد أتاحت أحداث 
ومن هذا املنطلق جاءت . ة للواليات املتحدةوشكلت حافزا للسعي لتدعيم أركان النظام الدويل اجلديد بالزعامة املنفرد

 مليار ١٠٠حرب أفغانستان اليت هدفت اىل السيطرة على وسط اسيا والسيطرة على نفط حبر قزوين الذي حيتوي على 
 على الصعيدين األمهيةإضافة اىل حماولة تطويق او حماصرة القوى املنافسة ذات . برميل وما يعادهلا من الغاز الطبيعي

وميكن القول ان حرب أفغانستان جاءت بدافع السيطرة االمريكية على روسيا وحتطيم مشروع .  واإلقليميالدويل
التحالف االستراتيجي بني بكني وموسكو واحكام احلصار على ايران بكل ما يتضمنه ذلك من انعكاسات على موازين 

 .القوى العاملية
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رها تشكل عهد جديد من التفكري االستراتيجي األمريكي يف جمال ومع هذه األحداث اليت استهدفت أمريكا يف عقر دا
م أما ان تكونوا معنا او تكونوا ضدنا، ٢٠/٩/٢٠٠١فأصبحت الرسالة اليت قدمها بوش للعامل يف . السياسة اخلارجية

 وهي الدول .فعملت هذه السياسة على عزل دول مثل العراق وإيران وكوريا الشمالية حتت عنوان حمور الشر. فاختاروا
 .اليت تساند اإلرهاب الدويل حسب وجهة النظر االمريكية

ان املالحظ ان التوجه العام للسياسة اخلارجية االمريكية هو استمرار الواليات املتحدة قوة عظمى وحيدة مهيمنة يف 
 السياسة األمريكي هانز وقد أكد عامل. العامل عن طريق احملافظة على التفوق األمريكي االستراتيجي يف خمتلف ااالت

مورجنيثاوـ من دعاة ورواد املدرسة الواقعية يف العالقات الدوليةـ على ان مفهوم اهليمنة والسيطرة على العامل الذي 
يعكس شعورا بالتفوق الثقايف احلضاري كان هو احملرك الرئيسي للسياسة اخلارجية االمريكية منذ نشاة الواليات املتحدة 

ومن اجل حتقيق هذه الرؤية مارست الواليات املتحدة سياسة تدخل نشطة دف منع أي قوة من .  اآلناالمريكية وحىت
السيطرة املنفردة على أوروبا واسيا حىت ال تتحول هذه القوة اىل مصدر ديد للواليات املتحدة وهليمنتها املنفردة على 

 .العامل
ان أمريكا سوف تواصل قيادا : يستوفر بعد حرب اخلليج بعامنيلقد قال وزير اخلارجية األمريكي األسبق وارن كر

للعامل وهي مستعدة للعمل بطريقة حامسة حلماية مصاحلها يف أي مكان ويف أي حلظة، وإذا احتجنا إلجابة مجاعية 
 .فسوف نفعل ذلك مع الدول اليت تؤيدنا لكننا يف حاالت الضرورة سوف نتصرف مبفردنا

م وثيقة مسيت ٢٠٠٢يس هدف اهليمنة االمريكية صدرت عن البيت األبيض يف أيلول ويف إطار تأكيد وتكر
باالستراتيجية األمنية القومية اليت وعدت باحلفاظ على قدرات عسكرية الحلاق اهلزمية باية حماولة تقوم ا أي دولة 

 .لواليات املتحدةتعارض الواليات املتحدة او حلفائها وتؤكد هذه الوثيقة مبدأ السيطرة العاملية ل
. لقد وصل حب اهليمنة على العامل ببعض الكتاب اىل اإلقرار بان القوة االمريكية هي املخرج ألزمات ومشاكل العامل

ان الواقع الذي ال ميكن جتنبه هو ان ممارسة القوة االمريكية هي : فيقول أحد الكتاب يف صحيفة لوس أجنلوس تاميز
فمن . ختيل عاملا ليس فيه الواليات املتحدة لتمارس مثل هذه القوة. والنظام يف العامل اليوماملفتاح لتعزيز ماهية السالم 

سيعاجل موضوع التسلح النووي لكوريا الشمالية؟ ومن سيمنع الصني الدولة أحادية احلزب من ضم تايوان الدميقراطية 
دي هلا وهي تغذ اخلطى حنو امتالك أسلحة الدمار لرقعتها؟ ومن سيقوم مبواجهة األنظمة مثل ايران وسوريا وليبيا والتص

 الشامل؟
املالحظ ان هذه العبارات تريد إيصال رسالة مفادها ان إبقاء اهليمنة االمريكية واحملافظة على التفوق األمريكي األحادي 

يف جمال السياسة يف السياسة الدولية هو الضمان األكيد لعدم تفجر املشكالت يف العامل وكأن املمارسات االمريكية 
ولكن هذا الرأي يتجاهل او يغفل عن . اخلارجية هي العصى السحرية اليت ستنقذ الدول من براثن االستبداد والتهديد

 .حقيقة ان السلوك األمريكي اخلارجي يقوم على أساس برامجايت مصلحي وليس على أساس أديب أخالقي
حماوالا لتعزيز هيمنتها على منطقة الشرق األوسط كجزء من يف هذا السياق جند ان الواليات املتحدة تصعد من 

وقد أدت نزعة اهليمنة اىل سلوك الواليات املتحدة . استراتيجيتها الرامية اىل اهليمنة االمريكية على النظام الدويل برمته
ظام صدام حسني سلوكا إمرباطوريا مستغلة يف ذلك عناصر قوا وتفوقها فكانت احلرب على العراق واإلطاحة بن
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 هي إحدى احللقات الرئيسية يف إعادة ترتيب الشرق األوسط حسب املتغريات الدولية اليت عززت االنفراد ٢٠٠٣
بل ان مراكز الدراسات واألحباث تعكف هي األخرى . األمريكي برسم السياسات الدولية خارج إطار األمم املتحدة

وقد زار الرئيس . حتفاظ بالتفوق األمريكي واهليمنة األحادية على العاملعلى تقدمي مناذج وأمناط جاهزة حول كيفية اال
مقر أحد هذه املراكز واستعرض املشروع االستراتيجي الذي يسمى . م)٢٠٠١( أيلول ١١بوش االبن قبل أحداث 

طرق املمكنة وهو يدور حول نظرة مستقبلية تقول ان على أمريكا ان تتوىل القيادة بكل ال" مشروع القرن األمريكي"
وقد أدى هذا النمط من التفكري اىل حتديد الرؤية . وان متارس سلوكا إمرباطوريا مبا يتوافق مع ضرورات العصر

املدعومة بالقوة العسكرية (االستراتيجية االمريكية للشرق األوسط اجلديد اليت تقوم على تامني استمرارية السيطرة التامة 
 . رفع احلصار عن ايران بتامني املصاحل االمريكية فيها حىت لو أدى ذلك اىل تغيري النظامعلى النفط العريب اخلليجي وربط

فعلى الرغم من اتباع ايران يف . وبعد اإلطاحة بنظام صدام حسني واحتالل العراق خرجت التصرحيات العدائية ضد ايران
ا تلقت االامات والتهديدات االمريكية عقب احلرب مباشرة مما أثناء حرب العراق األخرية سياسة احلياد اإلجيايب إال أ

دفع بكثري من التحليالت السياسية لالستنتاج بان ايران هي اهلدف القادم بعد العراق خصوصا إذا ما أدركنا خماطر 
 ودول ويف قواعد األطلسي يف تركيا والقواعد العسكرية يف أذربيجاناخلليج الوجود األمريكي العسكري املباشر يف مياه 

 .آسيا الوسطى خصوصا يف حبر قزوين مث يف أفغانستان والعراق، حيث أدى هذا الوضع اىل حصار ايران بشكل مباشر
 ان التهديدات االمريكية سالفة الذكر ليست جديدة، بل قدمية منذ قيام الثورة اإليرانية وسقوط نظام الشاه، حيث 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت ايران .  عدو مناهض للنفوذ األمريكيحتولت ايران يف ظل حكم اجلمهورية اإلسالمية اىل
حمور االستراتيجية االمريكية يف اخلليج وجرت حماوالت إضعافها واحتوائها وحتجيم قدراا عن طريق تشجيع صدام 

صت حسني على خوض حرب ملدة مثاين سنوات مع ايران زودته يف أثنائها باألسلحة واملعلومات ويف الوقت نفسه حر
 بطرق غري مباشرةـ باألسلحة بغية إطالة أمد احلرب الستنفاذ قوة كل من ايران –بني احلني واآلخر على تزويد ايران 

 دخلت األساطيل االمريكية اىل اخلليج واصبح الوجود ١٩٩٠ولكن مع بداية أزمة اخلليج الثانية يف العام . والعراق
 عدة أبعاد استراتيجية دف حملاولة حتقيق أهداف السياسة اخلارجية األمريكي اليوم يف منطقة الشرق األوسط يأخذ

م، فأمريكا تأخذ على ايران حماولتها بناء قوة عسكرية غري تقليدية إضافة ٢٠٠١ أيلول ١١االمريكية يف مرحلة ما بعد 
اجلهاد اإلسالمي يف مثل حزب اهللا يف لبنان وحركيت محاس و" إرهابية"اىل دعمها للمنظمات اليت تعتربها واشنطن 

 .فلسطني ومواقفها املتشددة جتاه مشروع التسوية يف الشرق األوسط وعدم اعترافها بإسرائيل
وال شك ان املتغريات الدولية سالفة الذكر أدت بدورها اىل تكوين عدة رؤى جتاه ايران شكلت مبثابة الضوابط اليت 

 .أثرت بشكل او بأخر على سلوك ايران اخلارجي
رق الرئيس األمريكي جورج بوش االبن أثناء خطاب حالة االحتاد قبل البدء باحلرب على العراق إليران بشكل لقد تط

فاحلرب اليت أطاحت بنظام احلكم يف . مكثف مما يوحي بان ايران سوف تكون مركز االهتمام بعد االنتهاء من العراق
. طقة ذات األمهية االستراتيجية بالنسبة للواليات املتحدةالعراق هدفت ايضا اىل حشد قوة عسكرية استراتيجية يف املن

وميكننا القول ان الوجود العسكري األمريكي يف العراق يعطي إشارة واضحة إليران بان القوة املتحكمة يف املنطقة هي 
وتسيطر على مضائق هذه اإلشارة من األمهية مبكان إرساهلا إليران اليت حتتوي على احتياطات نفطية، . الواليات املتحدة
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مما أضفى . وموقعها اجلغرايف يف قلب جنوب غرب آسيا)  مليون نسمة٦٠(هرمز إضافة لعدد السكان املتزايد بسرعة 
أمهية استراتيجية على ايران األمر الذي أدى ببعض احملللني اىل القول بان ايران ستكون هي اهلدف يف املواجهة بعد 

ي بوش يف خطابه عن حالة االحتاد ان احلرب مع العراق لن تكون اية الطموحات فقد ذكر الرئيس األمريك. العراق
 .االمريكية يف املنطقة بل هي بدايتها

. أذن من الواضح ان ايران باتت تشكل يف نظر رجال السياسة األمريكان خطرا أمنيا استراتيجيا على الغرب ومصاحله
ولو نظرنا اىل . اوالت عدة الحتواء هذا اخلطر اجلديد الذي متثله ايرانومن هنا بدأت اإلدارات االمريكية املتعاقبة حم

األهداف االمريكية يف الوقت احلاضر فيما يتعلق بإيران جند ان الواليات املتحدة تريد من ايران التخلي عن هيمنة 
لكن باملقابل .  الثورياإلسالم السياسي على احلكم وصناعة القرار والتخلي عن حزب اهللا اللبناين وحل جيش احلرس

جند ان ايران ترفض هذه الطلبات او جتادل فيها، لذلك نستنتج ان مسالة وجود حوار حقيقي بني واشنطن وطهران يزيل 
أسباب التوتر والعداء هو مطلب صعب وحيتاج اىل وقت طويل خصوصا يف ظل إبقاء وزارة اخلارجية االمريكية على 

لدول املتهمة باإلرهاب وهو ما يعين بالنتيجة تعزيز احتماالت التغيري يف ايران بكل ايران على أا من ضمن قوائم ا
. لكن حصر املشكالت بني طهران وواشنطن مبا سبق هو تبسيط لألمور. الوسائل املمكنة سواء كانت سلما أم حربا

. ملا تسميه أمريكا باإلرهابفالواضح ان أمريكا تريد من طهران التخلي عن ترسانتها من األسلحة وان توقف دعمها 
فقد جنحت يف إطالق صاروخ شهاب . لكن القوة العسكرية اإليرانية يف تنامي مستمر وستواصل ايران تطوير أسلحتها

وال شك بان هذا ).  آالف كيلو متر١٠(٥وشهاب )  كيلو متر٢٠٠٠ (٤ وهي تواصل االستعداد الطالق شهاب ٣
". أمر حمتوم"لة االستخبارات املركزية االمريكية اىل االعتقاد بان التغيري يف ايران األمر هو أحد الدواعي اليت دعت وكا

وكان املسؤولون األمريكيون قلقون من برامج ايران التسليحية وتعتقد الواليات املتحدة اآلن ان ايران مل تتخل عن 
 .جهودها لتوسيع البنية التحتية املتعلقة باألسلحة النووية

ن جوهر العالقة بني أمريكا وإيران يقوم على التناقض او التضارب الذي يفسره تعدد التوجهات داخل ميكن القول با
املعسكر األول هو . االدارة االمريكية، حيث ميكن احلديث عن ثالث معسكرات حتكم السياسة االمريكية جتاه ايران

أما .  يقولون بضرورة املواجهة العسكرية معهامعسكر املتشددين الذين ينادون بإدراج ايران يف حمور الشر وبالتايل
املعسكر الثاين فريى ان املواجهة العسكرية لن حتدث النتائج املطلوبة ومن مث يرى ان السعي الدبلوماسي من شانه حتديد 

 بأحداث اوجه االلتقاء يف مصاحل الطرفني وبالنسبة للمعسكر الثالث فيتخذ موقفا وسطا ويرى ان املواجهة مع ايران تتم
 .تغيريات جيوبوليتيكية يف املنطقة دد مكانة ايران اإلقليمية ما يدفعها اىل التقارب مع الواليات املتحدة

 سبتمرب زاد الطابع للسياسة االمريكية جتاه ايران حيث وصف الرئيس األمريكي جورج بوش ايران ١١بعد أحداث 
وتصاعد هذا العداء على خلفية احلرب اليت شنتها . ور الشر يف العاملوالعراق وكوريا الشمالية باعتبارها أركان مثلث حم

أمريكا ضد أفغانستان، حيث ام وزير الدفاع األمريكي دونالد رامسفيلد ايران بتسهيل عبور وحتركات أفراد تنظيم 
 .القاعدة عرب حدودها مع أفغانستان وان طهران مسحت بدخول خاليا تنظيم القاعدة اىل أراضيها

ووصفت وزارة اخلارجية االمريكية ايران يف تقريرها عن أمناط اإلرهاب العاملي بأا الدولة األكثر نشاطا يف دعم  
وتنامت حدة العداء إليران مبطالبة عدد من األعضاء البارزين يف الكونغرس بتغيري احلكومة اإليرانية اليت متثل . اإلرهاب
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ومن هؤالء . يشكله العراق وأا جيب ان تكون اهلدف الثاين بعد العراقعلى حد تعبريهم خطرا اكرب من ذلك الذي 
مثال السيناتور بوب غراهام رئيس جلنة االستخبارات يف جملس الشيوخ األمريكي الذي حذر من ان ايران ستتحمل 

حة وإال فان النتائج إذا مل توقف دعمها لإلرهاب، ودعا بشكل واضح إدارة بوش اىل إبالغ ايران بذلك بصورة واض
وقد صرح السناتور اجلمهوري أسامة براونباك بان . على الواليات املتحدة توسيع احلرب والقيام بعمل وقائي ضد ايران

 .ايران جيب ان تكون اهلدف التايل يف احلرب العاملية على اإلرهاب
صبح احلديث عن العالقات ال شك ان هذه السياسات أثرت على الداخل اإليراين وخصوصا التيار اإلصالحي، إذ ا

 االمريكية واقامة حوار بني أمريكا وإيران أحد احملرمات القانونية يف ايران بعدما أعلن القضاء انه على استعداد –اإليرانية 
حملاكمة دعاة احلوار أينما كانوا وخصوصا يف الصحافة، جاء ذلك بعد تصنيف ايران على أا أحد أطراف حمور الشر 

. فرصة الذهبية للمحافظني الذين زادوا ضغوطهم لقطع الطريق أمام أي دعوة للحوار والتفاوض مع واشنطنالذي منح ال
وقد انعكست التصرفات االمريكية ايضا على طروحات الرئيس خامتي الذي تدعو إلزالة التوتر مع كل دول العامل مبا 

عن اضطرار الرئيس خامتي نفسه لإلعالن عن سد الطريق وقد أسفرت السياسة االمريكية جتاه ايران . فيها أمريكا نفسها
وقد أدت السياسة االمريكية ايضا اىل . أمام أي تفاوض مع واشنطن يف ظل التهديد املتصاعد ورفض إبداء مرونة جتاهها 

بيان بوش حيث أعلن كل منهما ان . اختاذ كل من اإلصالحيني واحملافظني اإليرانيني موقفا موحدا ضد الواليات املتحدة
وقد أدت تصرحيات مرشد اجلمهورية اإليرانية . يعد تدخال يف الشؤون الداخلية اإليرانية) حمور الشر(األخري ضد ايران 

علي خامنئي جتاه واشنطن اىل تبديد اآلمال يف حتسني العالقات االمريكية اإليرانية، إذ وصف الرئيس األمريكي بوش بأنه 
خدمها الزعيم النازي ادولف هتلر لترويع العامل وان الدميقراطية الغربية بصفة عامة يستخدم اللغة نفسها اليت است

 .والواليات املتحدة بصفة خاصة سيواجهان املصري نفسه الذي واجهته املاركسية يف الشرق
م يف ايران،  الضعاف نظام احلك١٩٩٣ يف العام نلقد جاءت سياسة االحتواء املزدوج اليت أطلقتها إدارة الرئيس كلينتو

ودف الضغط على ايران وقع . حيث ختشى واشنطن ان يشكل هذا النظام ديدا إلسرائيل وللمصاحل الغربية يف املنطقة
 مليون دوالر يف صناعة ٤٠ قانونا يقضي مبقاطعة البلدان اليت تستثمر اكثر من ١٩٩٦ يف العام نالرئيس السابق كلينتو
 .النفط والغاز اإليرانية

 ما يقلق واشنطن ليس البعد األيديولوجي يف السياسة اإليرانية بقدر ما هو النيل من هيمنة الواليات املتحدة على ان أهم
لذلك فان سياسة االحتواء اليت مارستها الواليات املتحدة هدفت اىل أحداث تفجر داخلي يف ايران . العامل اإلسالمي

 .بفعل الضغوط العسكرية واالقتصادية
 احلرب االمريكية على العراق ومن مث احتالله مؤخرا كانت تعرب يف أحد مستوياا عن عزل ايران يف حميطها املالحظ ان

اإلقليمي، حيث ان وصول نظام موال للواليات املتحدة يف العراق يعين تطويق ايران من الغرب والشمال بنظامني حليفني 
خر تعرب عن اعتقاد الواليات املتحدة بان الضغط على ايران وكانت هذه احلرب يف مستوى آ). العراق وتركيا(للغرب 

عن طريق إسقاط نظام صدام حسني سوف يؤدي تلقائيا اىل حتجيم الطموحات اإليرانية بتطوير أسلحة الدمار 
 لتحسني العالقات اإليرانية االمريكية ١٩٩٧وميكن القول ان االدارة االمريكية حددت ثالثة شروط يف العام .الشامل

 :هي
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 وقف ايران دعمها لإلرهاب-١
 التوقف عن تطوير األسلحة النووية-٢
 إسقاط معارضتها لعملية السالم يف الشرق األوسط-٣

ويف سبيل حتقيق هذه األهداف يدفع صقور وزارة الدفاع االمريكية الن يتخذ الرئيس بوش سياسة متشددة وعدائية جتاه 
ك من حذر من مغبة حماولة زعزعة استقرار النظام يف ايران الن ذلك سيؤثر ولكن هنا. ايران تصل اىل حد تغيري النظام

نائب رئيس جلنة املخابرات يف جملس " جيه روكفلر"ومن هذا املنطلق قال السناتور الدميقراطي . على اإلصالحيني هناك
وقال ". ظام موال المريكا فيهاان من الطيش والتهور حماولة زعزعة استقرار النظام اإليراين على أمل بروز ون: "الشيوخ
وعلينا االلتزام القومي بنهج كهذا بعدما " زعزعة نظام"اعتقد بان علينا التحلي باحلذر حول إطالق مصطلح "ايضا 

 ".حدث يف أفغانستان والعراق
ق وأفغانستان ان هذه التصرحيات تأيت يف إطار التخوف من السياسة االمريكية جتاه ايران، اذ ان ايران ختتلف عن العرا

أننا الحظنا مؤخرا تكاتف كل من "حيث ان زعزغة استقرار النظام ليس من السهولة مبكان خصوصا . من عدة نواحي
احملافظني واإلصالحيني والتوحد يف مواقفهما جتاه الواليات املتحدة وبالتايل فان لعبة واشنطن القدمية او التقليدية وهي 

أضف اىل ذلك ان ايران . لشعب إلجياد مسوغات لتدخلها قد ال يكون هلا مكان يف ايرانحماولة خلق فجوة بني النظام وا
حتاول االن احتواء السياسة االمريكية جتاهها عرب حتسني عالقاا اإلقليمية والدولية ودفاعها املستمر عن األغراض 

 على سلوك السياسة اخلارجية السلمية الستخدامات الطاقة الذرية وغريها، مما يفرض عدة حتديات او صعوبات
 .االمريكية جتاه ايران

لقد متت املبالغة يف تصوير طموحات ايران النووية وديدها لدول اجلوار، أضف اىل ذلك ان السياسات االمريكية اليت 
عتدال يف تشجع اإلطاحة بالنظام اإلسالمي يف ايران هي سياسات غري واقعية وميكن ان تثبت خطورا وإساءا لقوى اال

ورغم اامات أمريكا إليران إال ان أنشطة األخرية ليست أسوأ من أنشطة بلدان أخرى يف املنطقة مبا فيها تلك . ايران
وال يوجد دليل قوي على ان ايران تبيت نوايا عدوانية يف اخلليج فهي مل تلجأ لتهديد أي من . اليت تعترب حليفة المريكا

ها إلثارة مواجهة يف تلك املنطقة الن حرصها على سالمة املالحة يف اخلليج ال يقل عن جرياا وليس لديها سبب يدعو
وميكن القول بان جهود الواليات املتحدة لعزل احلكومة اإليرانية واإلطاحة ا ال تستند على أسس . حرص جرياا

 .قانونية
أضف اىل ذلك ان حماوالت أمريكا . على ايرانولذلك مل تطلب أمريكا مساندة األمم املتحدة للعقوبات اليت تفرضها 

اإلطاحة بالنظام اإليراين تتعارض مع املعاهدات القانونية الدولية اليت تكفل حقوق السيادة ومبادئ عدم التدخل يف 
ع فذا كانت أمريكا تعول على دعم اتمع الدويل هلا يف أستهدفها ايران فان أوروبا واليابان ال تستطي. شؤون اآلخرين

 .الوقوف اىل جانب أمريكا يف هذه املهمة الن هلما ديونا كثرية على ايران
ويشكل سعي ايران احلثيث المتالك وتطوير أسلحتها وقدراا العسكرية مصدر التوتر يف العالقة مع الواليات املتحدة 

مريكية يف استهداف ايران االمريكية يف هذه األيام، وقد جرى تضخيم هذه القدرات بالشكل الذي خيدم األهداف اال
بعد احتالل العراق ويشكل الربنامج النووي اإليراين موضع التصعيد من حدة اللهجة االمريكية جتاه ايران، يف الوقت 
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إضافة اىل ان هناك . الذي تسعى فيه األخرية المتالك قدرات عسكرية تفوق احتياجاا الدفاعية حلماية كياا ومصاحلها
متالك قدرات عسكرية نووية، وعلى الرغم من ان التقارير تشري اىل عدم امتالك ايران للسالح النووي، حماوالت جتري ال

وإا متتلك برناجما تسعى لتطويره لألغراض السلمية فان الواليات املتحدة تستمر يف إصرارها على ضرورة موافقة ايران 
 .و شرطلفتح منشاا النووية للتفتيش املفاجئ من دون أي قيد ا

ورغم ذلك تسعى واشنطن اىل وقف برنامج ايران النووي وتضغط على روسيا دف وقف تعاوا يف هذا اال مع 
ايران، حيث متثل روسيا املصدر األساسي للتكنولوجيا النووية إليران ، اذ قامت بتزويدها باملفاعالت النووية الالزمة 

وقد تأزمت األوضاع عندما زعم املسؤولون األمريكيون ان صور . رانلتشغيل حمطة بوشهر النووية يف جنوب غرب اي
األقمار الصناعية أظهرت قيام ايران ببناء منشاتني نوويتني جديدتني يف منطقيت اراك ونانتاز لتخصيب اليورانيوم دف 

شراف ورقابة الوكالة وقامت ايران بدورها بنفي هذه االامات مؤكدة ان منشاا ختضع إل. إنتاج األسلحة النووية
الدولية للطاقة الذرية، حيث أكد وزير اخلارجية اإليراين كمال خرازي على ان املشروعات الواردة ضمن الربنامج 

ويف . النووي اإليراين كانت قد عرضت على الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليت أقرا ووافقت عليها وتقوم بالرقابة عليها
طهران االدعاءات االمريكية فان وزير الدفاع اإليراين وقائد حرس الثورة الذين أكدا على ان الوقت الذي نفت فيه 

 فاملالحظ ان التعامل اإليراين خبصوص كالقوات املسلحة اإليرانية سوف تتصدى بقوة ألي هجوم ميس سيادة الدولة لذل
 :هذه األزمة يأخذ بعدين مها

تثال ايران الكامل للمعاهدات الدولية خبصوص معاهدة منع االنتشار النووي البعد األول يقوم على التأكيد على ام-١
وإخضاع منشاا النووية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقامت بالتوقيع على اتفاق الربوتوكول اإلضايف الذي 

 .اليورانيومخيول لوكالة الطاقة الذرية عمليات التفتيش املفاجئ، وتعهدت بتجميد عمليات ختصيب 
البعد الثاين يقوم على التأكيد على استعداد القوات املسلحة اإليرانية للوقوف يف وجه أي ديدات أمريكية او إسرائيلية 

 .لإلحياء بان ايران لن تكون هدفا مستساغا للسياسة االمريكية
م لتكثيف ٢٠٠١لة بأحداث أيلول املالحظ ان الواليات املتحدة تسعى الستغالل الظروف او املتغريات الدولية ممث

الضغوط على ايران دف ختليها عن برناجمها النووي يف الوقت الذي حترص فيه ايران على نفي اامات واشنطن اليت 
فقد واصلت ايران تأكيدها على ان برناجمها . ترمي اىل أستهدفها عسكريا يف إطار ما يسمى باحلرب على اإلرهاب

لمية فقط وأوضحت ان املفاعلني النووين اللذين تسعى ايران اىل بنائهما سوف يوفران حوايل النووي هو لألغراض الس
 .من طاقتها الكهربائية مما يساعد يف احلفاظ على ثروة ايران من النفط والغاز الطبيعي وتصديرمها للخارج% ٢٠

 املنتظر ان يبدأ تزويد املفاعل األول بالوقود لذلك تستمر ايران يف برناجمها النووي، الذي دخل اىل املراحل النهائية ومن
 .م٢٠٠٤م على ان يبدأ التشغيل الفعلي للمحطة يف شهر حزيران ٢٠٠٣النووي يف ديسمرب 

ميكن القول ان هناك ثالثة ذرائع تستخدمها الواليات املتحدة لتسويغ تدخلها يف الشؤون اإليرانية، وهذه الذرائع هي 
لدمار الشامل ورعاية ايران لإلرهاب وتدخل ايران يف الشان الشيعي يف جنوب العراق سعي ايران المتالك أسلحة ا

لتحريضه ضد االحتالل األمريكي حىت ان البعض وصف الواليات املتحدة بأا املستفيد األكرب من مقتل أية اهللا حممد 
 .صلة بإيرانباقر احلكيم الزعيم السابق للمجلس األعلى للثورة اإلسالمية يف العراق ذي ال
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ان األمريكيني يدركون إمكانية التأثري اإليراين يف الشان العراقي بسبب طول احلدود اليت من الصعب السيطرة عليها بني 
البلدين إضافة اىل التداخل االجتماعي واملذهيب فضال عن خشية أمريكا من إقامة وجود إيراين يف العراق عن طريق 

ة اإليرانية وتتعامل مع املصاحل اإليرانية على أا متطلبات دينية جيب االلتزام ا جمموعات مرتبطة عقيديا بالسياس
 .يف العراق عرب تقدمي األدوية والغذاء" إنساين"ورعايتها، جاء ذلك يف ضوء تكرار احلديث عن توغل إيراين 

ا عند اللزوم، يف حال أقدمت ويف املقابل جند ان ايران تستغل ورقة تدخل الشيعة يف مقاومة االحتالل الستخدامه
الواليات املتحدة على أستهدفها عسكريا، فقد أعلن الرئيس خامتي ان شيعة العراق اثبتوا ام يتصرفون بعقالنية وان 
العمليات اليت تتعرض هلا القوات االمريكية يف العراق ناجتة عن فلول النظام السابق وعناصر متشددة يف رسالة مبطنة 

ت املتحدة مفادها ان ايران مل تتدخل حىت اآلن ألا ترى ان املشكلة هي بني أمريكا واتباع النظام الذي موجهة للواليا
وتأيت هذه الرسالة متزامنة مع الضغوط االمريكية على ايران وكان الرئيس . أطيح به وليس بينها وبني الشعب العراقي

اجهة مع الواليات املتحدة فإا من دون شك ستكون أقوى خامتي يريد ان يقول ان الشيعة إذا قرروا الدخول يف مو
ومن هنا فهو يستخدم هذه الورقة لتخفيف الضغوط االمريكية على ايران بل وحماولة الضغط على الواليات . واعنف

 .املتحدة نفسها
تغيري معطيات لقد أسلفنا ان هناك دعوات لتغيري خارطة الشرق األوسط وال شك ان اخلطط االمريكية اليت ترمي ل

اجلغرافيا السياسية يف املنطقة أثارت عدة خماوف لدى ايران، حيث ان خمطط تقسيم العراق وقيام دولة كردية يف الشمال 
إضافة اىل ان هذا املخطط يغري توازنات القوة لصاحل اسرائيل األمر . وشيعية يف اجلنوب يهدد سالمة األراضي اإليرانية

يد لعب دور حموري يف منطقة الشرق األوسط وخصوصا يف منطقة اخلليج الذي ال تزال تعتربه الذي ترفضه ايران اليت تر
ان مما ال شك فيه ان تغيري النظام العراقي كان من . ايران فارسيا وان مسؤولية محايته هي مسؤولية الدول املطلة عليه

تصدير الثورة عن طريق جعل العراق خط الدفاع أولويات الثورة اإلسالمية يف ايران حتت شعار ما مسي يف ذلك الوقت ب
وعلى الرغم من حماصرة مشروع . األول عنها، حيث ان ثروة ايران النفطية تتركز على احلدود العراقية الغربية واجلنوبية

إليرانية، تصدير الثورة إال ان هدف تغيري النظام يف العراق كان من األهداف االستراتيجية الثابتة يف السياسة اخلارجية ا
إال أا عارضت باستمرار حتقيق هذا اهلدف عن طريق التدخل األمريكي العتقادها بان الواليات املتحدة تشكل خطرا 

خصوصا وان أمريكا حمتلة اآلن ألفغانستان وجنحت يف ربط باكستان . عليها اكرب بكثري من بقاء النظام العراقي نفسه
ان حقيقة توجهات السياسة اخلارجية اإليرانية أصبحت تنبع بشكل . بعةومجهوريات آسيا الوسطى ضمن منظومة تا

أساسي من مصاحلها احليوية االستراتيجية، ومن تقديرها حملددات أمنها الداخلي واخلارجي، إذ ان السلوك اإليراين اصبح 
 . الدولة ومحاية مصاحلها بالدرجة األوىلأمنيركز للحفاظ على 

ثرية أصبحت تضغط على ايران كي تستفيد من الظروف اإلقليمية والدولية وإال سيكون ومن هنا فان هناك دوافع ك
البديل هو نظام شرق أوسطي يضم اىل جانب الدول العربية دوال كبرية وقوية، ويف هذه احلالة نتساءل عن تأثري ذلك 

 اصبح النظام الشرق أوسطي بديال على ايران وانعكاسه على عالقاا مع حميطها اخلارجي خاصة الدول العربية يف حال
عن النظام اإلقليمي احلايل، وما هي العالقات اليت ستربط ايران بدول قد جتد ان من مصلحتها دخول النظام الشرق 
األوسطي األعظم الذي أعلنت عنه واشنطن ملواكبة املتغريات والتطورات اجلديدة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد 
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تحدة ان من مصلحتها استثناء بعض الدول ويف مقدمتها ايران من االنضمام للتجمع الشرق أوسطي، جتد الواليات امل
 :وعلى ضوء ذلك ميكن طرح السيناريوهات التالية

بقاء النظام اإلقليمي على حاله واالحتفاظ خبصائصه السابقة املتمثلة يف بقاء حالة من الصراع، هذا يف : السيناريو األول
ايران يف حتقيق االستفادة من الفرص املتاحة بسبب وجود أزمات ال زالت تؤثر على سري عالقاا مع حال مل تنجح 

 .منظومتها اإلقليمية، وعلى ايران إدراك أمهية التفاعل إجيابيا مع هذا النظام، خوفا من بروز سيناريوهات أخرى
ق أوسطي جديد والذي دعت إليه واشنطن، ووفقا هلذا ايار النظام اإلقليمي احلايل لصاحل جتمع شر: السيناريو الثاين

السيناريو ستكون ايران هي اخلاسر األكرب، إذ سيسهم ذلك يف جتميع عدد من الدول وعزل ايران وميش دورها 
والتصور األمريكي واضح يف هذا اال، حيث سيتم إدماج الدول العربية الفاعلة مع دول أخرى من دول اإلقليم مبا 

مصاحلها انطالقا من قناعة الواليات املتحدة بان مشاكل املنطقة سوف يتم حلها، الن هذا النظام حسب هذه حيقق 
الرؤية سيسهم يف حسم مشاكل الصراع وختفيف حدة األزمات وبالطبع ستكون الدائرة اخلليجية يف اال املهم 

يا، إذا مل تتكيف مع املستجدات اإلقليمية والدولية، واحليوي يف هذا املشروع وهذا األمر سيؤدي اىل تطويق ايران ائ
ومما يزيد من إمكانية حتقيق هذا السيناريو تدهور عناصر القوة العربية يف منطقة اخلليج لصاحل ايران بعد احتالل العراق 

 الواقع اجلديد عسكريا، وتنامي الوجود األمريكي يف املنطقة، وغياب الرؤية اإليرانية الواضحة والفاعلة للتعامل مع
 .وحماولة التكيف معه

ومن هنا فان عدم قدرة ايران جماة هذه التحديات سيجعل البدائل أمام صانع القرار اإليراين صعبة يف حال فشلت يف 
تطوير بيئة تعاونية ثابتة وقادرة على الصمود يف ظل وجود الكثري من املؤشرات اليت تكشف عن وجود تصميم دويل 

لواشنطن فضال عن الوجود الدائم .  ترتيب أوضاع املنطقة ضمن إطار نظام إقليمي على أسس جديدةيستهدف إعادة
يف تركيا مما يعين مع احتالل العراق حصارا تاما إليران، فإيران تدرك ان اهلدف من وراء احتالل العراق هو حماصرا 

صل يف أفغانستان وبالتايل القضاء على حكم ايران وتثبيت نظام حكم يف العراق حليف للواليات املتحدة على حنو ما ح
 .بإقامة نظام إسالمي صديق او تابع هلا يف العراق مما يؤدي اىل حماصرة فكرة الثورة إسالمية يف ايران نفسها

ان على ايران البحث عن أساليب حقيقية وواقعية وفعالة ملواجهة هذه املخاطر ، وهي حباجة خالل هذه املرحلة اىل 
 :ة استراتيجية جديدة تقوم على ثالثة أبعاد أساسيةصياغ
تدعيم اجلبهة الداخلية حيث تشهد ايران صراعا ضاريا بني تياراا الرئيسية يسترتف الكثري من قدرات البالد : أوال

 .ويشغلها يف كثري من األحيان عن التعاطي مع واقعها اإلقليمي والدويل
اجلوار اليت جتد نفسها هي األخرى مهددة من الوضع اجلديد يف العراق، مثل تركيا أولوية تدعيم التعاون مع دول : ثانيا

اليت ختشى ان تقوم الواليات املتحدة بتدعيم وضع األكراد داخل العراق مبا ينمي من طموحام االنفصالية، وهذا األمر 
، والسعودية اليت ستتعرض منذ أحداث يهدد وحدة تركيا اليت تضم أقلية كردية يزيد تعدادها عن السبعة ماليني نسمة

سبتمرب حلملة أمريكية منظمة متهمة إياها بدعم اإلرهاب، وتطالبها بضرورة أحداث تغيري جذري يف سياستها /أيلول
الداخلية واخلارجية، وكذلك سوريا اليت بدأت تتعرض بالفعل لتهددات أمريكية بزعم امتالكها أسلحة دمار شامل 

ها واشنطن بأا إرهابية، ومصر اليت جتد نفسها كأكرب دولة عربية معرضة الحنسار يف دورها ودعمها حلركات تعترب
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اإلقليمي يف هذه املرحلة، واألردن الذي يشترك مع العراق حبدود طويلة ويرتبط معه مبصاحل جيواستراتيجية مهمة األمر 
مية العالقات الثنائية وتطوير التعاون معها، وهذا الذي يتطلب تعزيز التعاون معها وان تستغل حجم الفرص املتاحة لتن

 :يتطلب من ايران ما يلي
املسامهة بشكل جدي يف حل األزمة العراقية، واحلد من تداعياا باإلضافة اىل ذلك كله ميكن إليران عن طريق -١

زن السياسي داخلها وهذا بدوره الطائفة الشيعية اليت متثل تقريبا نصف سكان العراق ان تلعب دورا مهما يف معادلة التوا
يتطلب ان تقوم ايران املساعدة حلل اخلالفات بني التيارات الشيعية يف العراق على غرار ما عملت يف لبنان دف حتقيق 

 .األمن واالستقرار
وسلبياته بناء عالقات قائمة على الصراحة والوضوح مع دول اجلوار اجلغرايف احمليطة بالعراق لتجاوز مشاكل املاضي -٢

واألخذ بعني االعتبار حساسية كل دولة ومصاحلها املختلفة واحترام التباين يف وجهات النظر إزاء القضايا املختلفة مما 
 .خيلق بيئة من االستقرار األمر الذي سينعكس بدوره على أمن اإلقليم ومصاحله

ة واليت باتت تتفق معها حول خطورة تداعي على ايران إدراك ان جناحها يف بناء عالقات ناجحة مع الدول العربي-٣
األزمة العراقية واألفغانية والفلسطينية ستكون مبثابة االختبار ملدى جناح طهران مبؤسسات صنع قرارها وتياراا احلزبية 
على بناء رؤية واضحة وسلوك خارجي موحد يعكس قدرا وثباا ضمن تصور ال تؤثر عليه جدلية ثنائية مؤسسات 

 .القرار او الصراعات بني التيارات احلزبية املختلفةصنع 
ان اإلخفاق يف ذلك معناه فقداا لدول قد تلعب دور الوسيط الفاعل لصاحل دئة حدة الصراع بينها وبني واشنطن، -٤

مهية هذه وبالتايل جتنيب ايران خطر توجيه ضربة عسكرية قد توجه إليها مستقبال، وعلى صانع القرار اإليراين إدراك أ
 .الدول باعتبارها الوسيلة املناسبة إليصال رسالتها

ان خيار تطور ايران لعالقاا مع الدول العربية سينعكس إجيابيا ويعزز من مكانة االقليات الشيعية اليت تعيش ضمن -٥
 .تركيبتها السكانية

 اإليراين مع أصدقاء ايران الدولتني خاصة جناح ايران يف تبين السياسة اخلارجية السابقة سيدعم تطوير التعاون: ثالثا
أوروبا وحتديدا املانيا وفرنسا اللتني قادتا املعارضة الدولية للحرب االمريكية ضد العراق، والقوى الدولية األخرى مثل 

واليت الصني اليت متثل قوة صاعدة يف النظام الدويل باإلضافة اىل روسيا، هذا عدا عن باكستان اليت تعد دولة حمورية 
بدأت صفحة جديدة يف عالقاا مع ايران بعد اإلطاحة حبركة طالبان، وهذه العالقات مرشحة ملزيد من النمو والتطور 

 .مستقبال
ان مسالة العمل على حتقيق التعاون العريب ـ اإليراين وتامني املصاحل املشتركة أمر طبيعي وعلى غاية من األمهية خاصة 

 خطرية وحساسة، ونشهد متغريات إقليمية ودولية ندرك نتائجها وتأثريها على كال أننا نقف على أعتاب مرحلة
الطرفني، وهنا ال بد من اإلشارة اىل ان هذه املتغريات اجلديدة اليت تستهدف صياغة نظام إقليمي جديد سيلقي بتداعياته 

 وهذا األمر ينبغي ان يكون دافعا للتقارب وأثاره سواء كانت سلبية او إجيابية على الدول العربية وإيران على حد سواء،
واحلاجة اىل مزيد من التنسيق خاصة ما يربط هذه العالقات من روابط تارخيية وحضارية مشتركة والذي ينبغي ان جيعل 

 .من التقارب بني الدول العربية وإيران ضرورة ملحة
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ية ومسرية السالم يف الشرق األوسط، هذا باإلضافة اىل فطبيعة القضايا اخلالفية مثل العالقة مع أمريكا، القضية الفلسطين
ملفات أخرى مثل األزمة العراقية، ينبغي ان تدفع بالعالقات العربية اإليرانية، وينبغي ان تشكل ملفات مهمة وحساسة 

سيا واقتصاديا يف تلتقي عليها مصاحل الطرفني نظرا خلطورة تأثريها املباشر والكبري على اإلقليم عموما، فإيران ستخسر سيا
حال ترك اال المريكا وإسرائيل متارس دورها وتبسط نفوذها وهذه اخلطورة تزداد إذا اعتربت ذلك حمددا يقيد تطوير 

وعلى هذا األساس ال بد للنخب السياسية والدينية اإليرانية ان تسهم يف عملية االنفتاح . عالقاا مع الدول العربية
 وتبعاا وان يتحول ذلك اىل شكل من أشكال العمل املوحد غري القابل للهدم او االزدواجية للتعامل مع هذه اجلوانب

اليت تفضي اىل التخريب حتت وطأة تأثري التحديات الداخلية واخلارجية، واليت ينبغي ان تفرز بدائل سياسية متنوعة على 
 .ة وإجنازااصعيد السياسة اخلارجية لتكون كفيلة بتحصني البناء املؤسسي للدول

ويف اخلتام هل رمست ايران استراتيجية للتعامل اهلادئ مع هذه امللفات جبين املكاسب اليت تسعى لتحقيها فتحقيق ايران 
 .   كةهلذا اهلدف هو رهن باستمرار سلوكها ودبلوماسيتها املرنة يف تعاملها مع كثري من امللفات الشائ

 
 "عام ٢٥السياسة واالجتماع يف ايران بعد "

 الدكتور مهند مبيضني
 : املشهد الداخلي

منذ قيام الثورة اإلسالمية يف طهران وهي حتاول جاهدة إىل االنتقال من وهج الثورة وسطوا إىل بناء الدولة 
واملؤسسات، وقد سعت إىل ذلك عرب مشوار طويل من العمل والبناء الذي أسفر يف النهاية عن وجود نظام مكبل بغالل 

 . رفض التغيري بداعي احلفاظ على روح الثورةالتشدد و
وبالرغم من إيران تكاد تكون من البلدان اإلسالمية اليت نادرا ما يتنافس يف الرؤساء وقد تعاقب عليها حىت اآلن أربعة 

ة  عاما من الثور٢٤رؤساء منتخبون فإن تساؤالت كثرية ما زالت حباجة إلجابة مثل أين متضي انتخابات الرئاسة بعد 
وماذا ) االصالحيون واحملافظون(وإىل أين وصلت؟ وما حقيقة االختالف بني التيارين الرئيسني يف املشهد السياسي

حققت الثورة من مكتسبات فعلية للمواطن، وما هو مستوى احلريات واملشاركة السياسية؟ وأخريا ما حجم االستجابة 
املشهدين ااورين هلا سواء يف أفغانستان أم يف اجلار الصعب للتغيري الذي أخذ شكل اإلرادة الدولية وخباصة بعد 

  .العراق
وذلك من خالل العقدين املاضيني التحوالت الداخلية يف إيران خالل  تسليط الضوء على الورقة هذه حتاول 

 متناقضني بني تيارين  واحلركة احلزبية والفكرية والتنافس احلاد والتحول الدميقراطي املشاركة السياسيةىعلإلقاء الضوء 
 .، واجالة النظر يف موضوع حقوق اإلنسانرغم هويتهما اإلسالمية

 :التحوالت السياسية والسعي حنو التغيري
 كانت شعبية بكل املقاييس، توفرت هلا عوامل ثورة شهدت إيران انتصار ١٩٧٩شباط /  احلادي عشر من فربايريف

للدولة " اإلمام اخلميين، الذي حرص على إبقاء البعد الشعيب مالزما للراحل، كان أمهها القيادة الكاريزمية  عدةجناح
  عام على اهلوية اإلسالمية للنظام اجلديداستفتاء أوىل اخلطوات الدعوة إىل  فكانت. أقامتها تلك الثورةاليتاإلسالمية 
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ات إهلي بالدرجة األوىل، ومن  والذي يركز على أن مصدر السلط.%٩٨والذي ركز النظام اإلسالمي اجلمهوري بنسبة 
  .أجل ذلك مت االتكاء إىل مبدأ والية الفقيه

 استفتاء وانتخابات رئاسية ونيابية بني مرة، ٢١ وحىت اآلن توجه اإليرانيون إىل صناديق االقتراع ١٩٧٩ العام ومنذ
 كبار املسؤولني الذين كانوا على تذكري دوما  اإلسالمية للجمهوريةوجمالس حملية وغريها، كما حرص املرشد الراحل 

تذكروا أنكم موجودون يف مناصبكم بفضل الشعب، فعليكم ": كان يقولو"  واملعياراألساسالشعب هو "يزورونه بأن 
 ".  رأس أولوياتكمعلىوضع خدمته 

قراطية مل يقترن  السياسية واحلياة الدمياملشاركة مكونات رئيسيا من مكونا االجتاه إىل صناديق االقتراع، باعتباره لكن
 املشاركة، منها الصحافة احلرة، والعمل احلزيب الفاعل، عملية ، إمناء عناصر أخرى أساسية بوجود١٩٩٧حىت العام 

 مللدرجة .  إيديولوجية منذ انتصار الثورة ولسنواتنشوة أن الوضع يف إيران ظل يعيش :منهاووراء ذلك أسباب عدة، 
 العام وحىت.  اإلسالمي نفسهاإليديولوجيرية، والتنوع يف املواقف، حىت داخل اإلطار تفسح اال أمام اتساع هامش احل

 الرأي العام أثر يف توجيه الساحة اإليرانية، مبا ال توجيه كان لكاريزما مرشد الثورة الراحل وقدراته الفائقة يف ١٩٨٩
 . وغريهالسياسي للنظام أو توجيه النقد ا مثل احلريات والتعددية موضوعاتيدع جماال للخوض يف 

 اإليديولوجية، بدأت الساحة اإليرانية مرحلة لنشوة وتراجع ااإليرانية، القيادة الكاريزمية، وتوقف احلرب العراقية وبغياب
 فسره احملللون خارج ما والرتوع إىل التغيري واتضاح التباين يف املواقف بني التيارات السياسية، وهو التفاعلجديدة من 

 .على أنه ارتداد شعيب عن الشعارات اإلسالمية والثوريةإيران 
 الذي وصل إىل الرئاسة عرب انتخابات رفسنجاين، أن التيار الذي عرف باالعتدال والذي مثله علي أكرب هامشي والالفت

للتيار "ا  احلكم، مل يكن سوى التيار احملافظ الذي أصبح يف ما بعد معارضهوية وتفاءل به البعض لتغيري ١٩٨٩العام 
، ١٩٨١ الذي كان يف احلكم منذ اإلطاحة ببين صدر عام السابق جديدة لليسار بصورةالعائد  "اإلصالحي،" اآلخر

 .  إجراء التعديل الدستوري الذي ألغى منصب رئيس الوزراءد بعوحكومتهوحىت جميء رفسنجاين 
ما هو  العام، بل حماولة للتخلي عن تفاصيل يديولوجياإل أن التغيري الذي شهدته إيران مل يكن خروجا عن اإلطار والواقع
، ورغبة يف حتقيق أجواء انفتاح ثقايف )بسبب احلرب( املوجه مركزيا االقتصاد، بعد عشر سنوات من جدار العمائمداخل 

ة،  احلرب كبريبعد األوىل واقتصادي، وهو ما جعل نسبة املشاركة الشعبية يف االنتخابات الرئاسية وسياسيوفكري 
 . مجيع الصعدعلىأمال يف دخول مرحلة جديدة وقد بدا ذلك فيها، " وحيدا"رغم كون رفسنجاين مرشحا 

 استهدفت إعادة بناء االقتصاد اإليراين يف مرحلة ما بعد اليت أن احملافظني تصدوا حىت خلطة رفسنجاين االقتصادية إال
 إىل تنمية مييلون العمالقة، يف ما كان معارضو هذه السياسية  الصناعي والتركيز على املشاريعالتطويراحلرب، على أساس 

 .  الذي يعد رفسنجاين من أهم رجال، علما بأن السيطرة فيه للمحافظنياالقتصاد التجاري وإنعاش البازار
ريا يف نسبة  اإليراين شهد ارتفاعا كباالقتصاد، كان ١٩٩٣ اقتراب الفترة الرئاسية األوىل لرفسنجاين من ايتها عام معو 

، يف ما مل ) مليار دوالر٣٠(اليت وصلت حنو  وتراكم الديون اخلارجية املعيشة،التضخم، مبا يعين ارتفاعا يف تكاليف 
 تطورا ملحوظا، األمر الذي أدى إىل تراجع كبري يف حجم املشاركة الشعبية يف والثقافيةتشهد الساحة السياسية 
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 رفسنجاين املرور منها سوى بثمانية ماليني صوت، بعد أن كان قد يستطع مل ، واليت١٩٩٣ الرئاسية عام االنتخابات
 .  الدورة الثانيةيف مليون صوت مع األخذ باالعتبار تزايد أعداد الذين حيق هلم التصويت ١٥ حبوايل األوىلفاز يف الدورة 

 كان هو اآلخر يعاين من ضغط إذ فسنجاين،ريتحسن على مجيع األصعدة يف أثناء الوالية الثانية للرئيس مل الوضع بيد أن 
 اليسار قد اختار الدخول يف سبات شبه كامل، ليستيقظ أواخر والية كانمن جانب متشددي التيار احملافظ، يف ما 

 صياغة، عندها بدأ اليسار يعيد  اليت أرهقت اجلمهور مستغال تنامي التذمر الشعيب من سياسة احملافظنيالثانية،رفسنجاين 
 الرئاسية اليت جرت يف أيار لالنتخاباته وترتيب صفوفه ليرتل إىل الساحة بقوة، مع إعالن خامتي ترشيح نفسه منهج

 .وهنا بدا أن هناك تفاعل سياسي أكرب من السابق، ١٩٩٧
 ،١٩٩٧ قيام اجلمهورية اإلسالمية وحىت العام منذ طبيعة املشاركة السياسية يف إيران أن "حسن بشريية"وهنا يرى 

أما املرحلة .  اليت انتهت بتوقف احلرب ووفاة مرشد الثورة الراحلالكاريزمية، إىل مرحلتني، األوىل هي املرحلة تنقسم
 . رفسنجاين والتيار احملافظ إىل مفاصل السلطةووصولالثانية فهي املرحلة األوليغارشية اليت بدأت بعد توقف احلرب 

 فيهافإن تلك االنتخابات وطبيعة املشاركة الشعبية ١٩٩٧بات الرئاسية عام  باالنتخاانتهت كانت هذه املرحلة قد وإذا
 وأهدافها يف إلغاء االستبداد اإلسالمية، رأى فيه املنظرون اإليرانيون عودة إىل روح الثورة "دميقراطيا"اختذت طابعا 

 .  وتعزيز ملسرية التحول الدميقراطيوترسيخ أسس القانون واحلياة الربملانية
  واألحزاب السياسيةاراتالتي
 إىل العمل العلين يف مرحلة مل تكن إيران قد شهدت فيها األحزاب قيام اجلمهورية اإلسالمية بادر العديد من هذه بعد

 مبا يف األحزاب، تطور الصراع بني السلطة واألحزاب غري الدينية مت حظر نشاط مجيع هذه ومع.  بعدالداخليستقرار الا
 وانتهت منظمة تسعى للمواءمة بني إسالميا،اليت بدأت نشاطها يف عهد الشاه تنظيما "  خلقجماهدي"ذلك منظمة 

، وبرغم  املاركسي، إبان اعتقاهلم مع قياديي احلزب الشيوعي قبل الثورةبالفكراملاركسية واإلسالم، بسبب تأثر قادا 
 .مناصرم للثورة إال أن الثورة ما لبثت وأن سارعت ألكل  أبنائها

 حزب حظرها رمسيا فهي عديدة، منها قبل اإلسالمية األحزاب اليت بادرت إىل العمل العلين مع بداية عهد اجلمهورية أما
 . وأحزاب قومية علمانية"  فدائيان خلق" منظمة مثلوهناك منظمات تابعة، ) احلزب الشيوعي اإليراين(توده 

 ملوجة بعد تعرضها  وذلكدور التنظيمات غري اإلسالمية ،شهد بداية تراجع  ١٩٨٠العام جيمع املراقبون على أن 
 مت اعتقال عدد من كما اعتقاالت إثر مواجهات مع السلطة، وهو ما حدث بشكل رئيسي مع منظمة جماهدي خلق، 

 إقالة بين صدر من قد شكلتو.  الدائرة يف فلكهالصغريةوالتنظيمات ) توده(قادة وكوادر احلزب الشيوعي اإليراين 
ـ  ضربة موجعة للتيار الليربايل وفسر ذلك بأنه إجهاض مبكر من الثورة جلنينها الداعم١٩٨١سة اجلمهورية عام رئا

رغم أا كانت .  توضع يف خانته ـ مهدي بازركاناملؤقتةالذي كانت حركة احلرية اليت كان يتزعمها رئيس احلكومة 
 .ة وعلماء الدين اإلسالميلإليديولوجيةاألقرب بني التنظيمات السياسية 

 الذي كان يعد إصالحيا معتدال، رفسنجاين شهدت تلك املرحلة ضغوطا على الرئيس اإليراين علي أكرب هامشي وقد
 اإلسالمي آنذاك  حممد خامتي إىل االستقالة بعدما لعبت وزارته واإلرشادإىل الطلب إىل وزير الثقافة فاضطر إزاء ذلك 

 على مفكرين ات صعبةكما اختذت األجهزة األمنية إجراء. ر والنظريات اجلديدة يف تسهيل نشر األفكاكبريادورا 
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 مل تشهد األحزاب والتنظيمات السياسية ماومثقفني، فمنع عبد الكرمي سروش من إلقاء حماضراته يف اجلامعة، يف 
اهات سياسية جديدة،  بداية تبلور تيارات واجت– مع ذلك – شهدت اليتاإلسالمية نشاطات ملحوظة يف تلك املرحلة 

 . البناء تنظيم كوادر  منهافظهر
 لكن.  االنفتاح املطلوبةأجواء تشهد  تطورا ملحوظا يف تلك املرحلة، بسبب عدم توفر ملأما فيما خيص الصحافة فإا 

جريئة  بآراء إصالحية جاءوا ظهور جيل جديد من املثقفني الدينيني الذين شهدتالسنوات األخرية من عهد رفسنجاين 
 .املتفرقةحاولوا متريرها عرب بعض االت الثقافية واحملاضرات 

 إلكمال احلكومةقد كوفئوا على خدمتهم طيلة فترة احلرب، بإرساهلم على نفقة وجيب اإلشارة هنا إىل أن هؤالء كانوا 
 على تشددهم اإليديولوجي  بعدها منقلبنيليعودوادراسام العليا يف أوروبا، فتوزعوا بني لندن وباريس وهامبورغ، 

 .  أفكار إصالحية ودعوات إىل إقامة اتمع املدين والدميقراطية والتعدديةتبينالثوري السابق إىل تشدد معاكس، يف 
 الذين حكموا حىت عام السابق هؤالء كانت الساحة الداخلية شهدت حتول العديد من كوادر اليسار إىلوإضافة 
حنو " واجتاها" النيايب، إىل أفكار أكثر اعتداال السسنجاين إىل الرئاسة، حىت من ، وأزحيوا بعد وصول رف١٩٨٨

 بدت وكأا حتضري غري خمطط له ملرحلة الحقة، بدأت مع االنتخابات الرئاسية التغيرياتاإلصالح السياسي، كل هذه 
 . نوريأكرب ناطق  وإعالن خامتي ترشيح نفسه فيها منافسا لرئيس الربملان السابق علي ١٩٩٧ عام

 : واليسار اليمنيقوى 
 لتصنيف التيارات املوجودة معتمدا يف واليسار،منذ بداية الثمانينيات بدأ الفكر السياسي اإليراين يعتمد تقسيم اليمني 

 واملنهج االقتصادي، فمثال وضعت يف خانة تيار اليسار احلركات الدين،ذلك على عدة معايري، منها طبيعة فهم 
 اليت تؤمن احلركات بني الدين والفقه، وتعتقد بالفقه احليوي املتحرك، يف ما وضعت يف خانة اليمني متيزيمات اليت والتنظ

 واألصولية املتصلبة والتقليدية، ومن هنا فإم يعتربون التقليديةبالفقه التقليدي، وتتعامل مع املعرفة الدينية بقدر كبري من 
 . ة يف الساحاألقوىالقوة الدينية 

 يف إيران بعد الثورة اإلسالمية فإن السياسية على الصعيد االقتصادي الذي يعترب العامل األول يف نشوء التيارات أما
 واملوجه مركزيا من قبل الدولة، وهو يف ذلك قريب إىل الفكر االشتراكي املغلقاليسار عرف باجتاهه حنو االقتصاد 

 تدخل الدولة يف منلسوق وترك اال ملعادلة العرض والطلب، مع أقل قدر  ما يدعو اليمني إىل اقتصاد ايفالغريب، 
 شرق آسيا ، لكنه يدعم حرية االقتصاد جنوبالشأن االقتصادي، مسترشدا يف ذلك بنموذج الدول الرأمسالية، ودول 

 .  التجاريةاملؤسساتالتجاري دون الصناعي، داعيا إىل ختصيص 
 السياسة اخلارجية، وكان ذلك التيار صعيداليسار بطغيان البعد الثوري، خصوصا على  الصعيد السياسي اتسم تيار على

 ومعنويا، وهو ما عرف آنذاك مببدأ تصدير الثورة، كما اتسم التيار مادياوراء نظرية دعم حركات التحرر ضد األنظمة، 
 كان اليمني أكثر ماسوفيايت السابق، يف  العالقة مع الواليات املتحدة والغرب، وحىت مع االحتاد الموضوعبالتصلب يف 

 جتارية مع الغرب، وحىت الواليات املتحدة شرط عالقاتهدوءا يف نظرته إىل األطراف الدولية، وكان ال ميانع من قيام 
 .  األطراف األخرى على إيرانجانبأال يشيع ذلك عالقة هيمنة من 
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 انقالبجماهدي "المية موجودة قبل الفرز، ومنها منظمة  ميني ويسار حدث داخل تنظيمات إسبنيأن االنقسام كما 
 آية اهللا اخلميين، دف مجع الراحلالذي تأسس بأمر من مرشد الثورة اإلسالمية " مجهوري إسالمي"وحزب " إسالمي

 أن هذا اهلدف مل يتحقق، وتعرضت هذه التنظيمات النقسامات إالالشخصيات والتنظيمات اإلسالمية يف إطار واحد، 
 .  ووفق املعايري اليت سلف احلديث عنهاواليسارداخلية على أساس اليمني 

 طريق املعارضة وسلكتحصيلة اندماج سبع جمموعات عارضت الشاه " جماهدي انقالب إسالمي " تنظيمجاءو 
بني كوادره  برزت داخل التنظيم أدت إىل فرز تبايناتاملسلحة، وذلك بعد أشهر من انتصار الثورة اإلسالمية، إال أن 

 حله كوادر اليسار ليظل التنظيم ميينيا فقط، وليعلن زعيمه حسني راسيت كاشاين باستقالةالقيادية بني ميني ويسار، انتهى 
 وبينهم زاد نبوي وحمسن آرمني وسعيد سابقاإال أن التنظيم عاد إىل االلتئام بكوادره اليسارية املستقيلة . ١٩٨٦عام 

 وهؤالء أصبحوا يف عهد خامتي من رموز التيار اإلصالحي، وآخرون،ده وحممد سالميت حجاريان ومصطفى تاج زا
 .  من خانة اليمني إىل اليسارالتنظيموذا انتقل هذا 

 الفرز من يسلم هو اآلخر فلم"  الثورةمنجزاتمحاية " دف ١٩٨١الذي تأسس عام " مجهوري إسالمي" حزب أما
وقانون العمل، إال أن النقاش ) حتديد سقف للملكية الفردية( قانون األراضي حولنقاش الداخلي بني ميني ويسار، بدأ بال

 احلزب كان يدافع عن داخلوالالفت هنا أن جناح اليسار .  انقسام حول حدود وصالحيات الويل الفقيهإىلتطور 
حكام الشرعية األولية، يف ما كان  له تعطيل بعض األجتيزمفهوم الوالية املطلقة للمرشد، بناء ملقتضيات املصلحة اليت 

) احلكماليت تقتضيها ضرورات (يف ما األحكام احلكومية ) االبتدائية( األحكام األولية بثباتاليمني داخل احلزب يعتقد 
 هنا نرى أن كال من .ط  فقاالبتدائيةمتثل يف رأيه بدعة مستحدثة، وإن حدود صالحيات املرشد تسري على األحكام 

 ووفقا لطبيعة الرؤية اليت امتلكها كل جناح بالنسبة ١٩٧٩ شباط ثورةسار انبثقا من رحم التيار اإلسالمي يف اليمني والي
 يف تغيري الكثري ساعدت والدينية واالقتصادية، كما أن تغري الظروف والتجارب اليت مرت ا التيارات السياسيةللقضايا 

 . . ١٩٩٧ العام منذمن مواقفها، وهذا ما سيتضح أكثر لدى احلديث عن مرحلة خامتي 
  ١٩٩٧أيار 

من أصوات % ٧٠ إىل الرئاسة بنسبة عالية بلغت خامتي، اليت أوصلت ١٩٩٧ تفاجئ االنتخابات الرئاسية عام مل
 السياسيةلها وحرارة املنافسة فيها مفاجأة للكثري من القوى  فحسب، بل شكلت تفاصياإليراينالناخبني، املراقبني للوضع 

 يف مرحلة جديدة شكلت مفصال مهما يف واالخنراطاإليرانية اليت كانت اختارت االنزواء، فاندفعت يف جتديد حيويتها، 
 . تاريخ إيران السياسي املعاصر

، إال أن ١٩٧٩شباط / االنقالب على ثورة فرباير جرى بما بادر املراقبون للوضع اإليراين من اخلارج إىل وصف وهنا 
 ما جرى كان حماولة لتجديد حياة النظام اإلسالمي وليس خروجا عنه، رغم أن ذلك أنتطورات الساحة الداخلية تبني 

 مما أثار حفيظة أفكارها، قيام تنظيمات وتيارات سياسية رافضة للنظام اإلسالمي مبعاودة نشاطاا ونشر يلغيال 
، املبين على التشدد  اإلطاحة بالنظام اإلسالميتستهدفزاب احملافظة اليت رأت يف التيار اإلصالحي غطاء ألفكار األح

 .املطبق واملرجعيات الصارمة
 :السياسية والتيارات األحزاب
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ت سياسية يرى حممد خامتي أن ظاهرة االختالف واملعارضة السياسية ميكن أن تتحول إىل عوامل تقدم دون أن تترك تبعا
إن جوهر اخلالف بني التيارين : " بفضل ما ميكن أن ختلقه األحزاب من ضوابط  مدنية للعمل السياسي، وهو يقول

الرئيسني يف إيران يكمن يف تعبري أحد التيارين عن سعي دؤوب للتطابق مع الذات والتماثل معها بالكامل بينما يسعى 
ات مبعىن استرجاع كل هذا احلشد من املوروثات واإلفرازات واستلهامه بشكل التيار األخر إىل الدعوة لالختالف مع الذ

 ."نقدي وحماولة تطويره وتقوميه
، ووصول خامتي إىل الرئاسة، ١٩٩٧ عام الرئاسيةاألجواء اجلديدة اليت عاشتها إيران منذ االنتخابات وميكن القول أن 

 على تنشيط العمل السياسي املنظم، فنشطت أحزاب شجعتملانية،  الربالغالبيةوانسحاب احملافظني من احلكومة، مث من 
اإلسالمية اليسارية إىل العمل بنشاط "  إسالميانقالبجماهدي "إذ عادت منظمة .  أخرىتنظيماتقدمية واستحدثت 

 رغم اليت أسسها الرئيس السابق رفسنجاين إىل التيار اإلصالحي،" اإلعمار البناءكوادر "كبري، كذلك انضم جتمع 
 .  خامتيالرئيسكما أيدت تنظيمات ليربالية وقومية .  يف خانة احملافظني املعتدلني سابقاتصنيفهم

 قبل خنب وكوادر، وجتمعات مهنية أو أحزاب انتخابات، تنشط أحزاباألحزاب السياسية اإليرانية، غالبية  أن إال
 .  ال جمال للتفصيل فيها هناوتارخييةهرة أسباب اجتماعية وهلذه الظا. احلمالت االنتخابية وتعود إىل الظل بعد انتهائها

 أيدت الرئيس خامتي يف االنتخابات اليتمجيع التنظيمات والتجمعات واجلمعيات املهنية " اإلصالحيني" يف خانة وتقع
رداد نسبة إىل شهر خ -" تيار خرداد" تسمية هذه التنظيمات علىالرئاسية ودعمت سياساته بعد ذلك، وقد اصطلح 

مجيع التنظيمات ) احملافظ(، ويضم التيار اآلخر ١٩٩٧ جرت فيه االنتخابات عام الذي -حسب التقومي اإليراين
 كما أكرب ناطق نوري يف االنتخابات أمام خامتي، علي املصنفة سابقا يف خانة اليمني، واليت هزم مرشحها واموعات

 أفرزت السنوات األربع املاضية وقد. خامتيخابات برملانية جرت بعد انتخاب خسر هذا التيار الغالبية الربملانية يف أول انت
 احملافظني املعتدلني واحملافظني املتشددين واإلصالحيني املتشددين مثلتقسيمات فرعية تفصيلية للتيارين الرئيسيني 

 .املعتدلنيواإلصالحيني 
 : ساحة تغيري قلقة الثقافيةوزارة

 واملفكر خامتي بعد وصوله إىل الرئاسة أن اختار الدكتور عطاء اهللا مهاجراين املثقف ا قام كان من أوىل اخلطوات اليت
 من اختياره دون تدخل املرشد، وزراؤهاالتجديدي وزيرا للثقافة، وهي من الوزارات اليت أصر خامتي على أن يكون 

 .  احملافظة آنذاك ذي األغلبيةالربملانوقد استطاع مهاجراين أن مير بصعوبة عرب مصفاة 
 اتسع هامشها إىل حد كبري، إال أنه مل اليت استطاع مهاجراين أن يطلق حركة فكرية ثقافية، ساعدا أجواء احلرية وقد

 الربملان، مث انتهى به األمر كما انتهى خبامتي من قبل عندما أقنعه أماميسلم من الضغوط، وتعرض مرتني لالستجواب 
، األمر الذي يؤكد أمهية وزارة الثقافة ودورها يف تقدمي جمسات توقعية حلال النظام ومقدرته ة االستقالبضرورةالرئيس 

 . . على الصمود أمام التيار احملافظ املتشدد
 الثقايف - وأن العامل الديينخصوصا مرحلة خامتي احتدم الصدام بني التيارين التقليدي احملافظ والتجديدي، يف 

 من التقليديني، استهدافا ألسس النظام اإلسالمي وقيمه، املمانعةأصبح التجديد يعين لدى قوى شكل حمور هذا التضاد، و
 صراع إىل حمصورا يف أزقة احلوزة الدينية يف قم، بل نزل إىل الساحة السياسية ليتحول التيارينومل يعد التضاد بني 
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 كونه طرح شعارات ونظريات خامتيبية أيدت اجتماعي بني غالبية متجاوبة مع شعارات التجديد، بل إن هذه األغل
وبلغ التناقض أشده عندما .  النص الديين والقيمي للمجتمععنجتديدية وانفتاحية، وبني أقلية رأت يف التجديد خروجا 

 نظرية القراءات املتعددة للدين ما دام باب االجتهاد مفتوحا وما دامت التجديدطرح العديد من مفكري حركة 
 مع هذه النظرية كبدعة والتعاطي الذي استدعى استنفارا لدى فقهاء التيار املمانع للتجديد األمرمتباينة،  االجتهادات

 . تؤدي إىل اإلطاحة بالثوابت
 ألجهزة اإلعالم املرئي واملسموع باالحنياز اامه الصحافة املنرب الوحيد لتيار خامتي لعرض أفكاره ومواقفه، يف ظل ومتثل

، لكن الصحف اإلصالحية مل تنجو من سطوة احملافظني فتعرض عدد منها لإلغالق وشىت أشكال للتيار احملافظ
 . املضايقات

  : التنافس قبيل االنتخابات الرئاسيةاحتدام
 اليت أطلقها والثقافات أن جيعل الرئيس حممد خامتي نظرية حوار احلضارات  يف املشهد السياسيكبريةالفارقة امل كانت

 يظل احلوار غائبا عن الساحة الداخلية إليران بني أبناء مااته اإلصالحية الثقافية على الصعيد العاملي، يف عنوانا لتطلع
 ية يف حوايل مثاين سنوات، مارس خالهلا عملالسلطةفاليسار القدمي كان يف .  العام الواحدالفكريالثقافة الواحدة واخلط 

ندما هيمن اليمني على مفاصل السلطة بعيد وصول رفسنجاين إىل الرئاسة  وعأمكن،حيثما ) اليمني(إلغاء للتيار اآلخر 
 االنتخابات الرئاسية حىت مارس هو اآلخر عملية إلغاء قاسية ضد اليسار الذي خرج من مواقع السلطة متاما، ١٩٨٩عام 

 التوعد ا، أوا استطاع،  مارس أيضا سياسة اإللغاء حيثمإصالحياوعندما عاد اليسار متجددا ومتزعما تيارا . األخرية
 .  أربع سنوات أهم عناصر جناحها ودميومتهامنذوهو ما يفقد العملية الدميقراطية اليت تشهد إيران مرحلة متقدمة هلا 

 لإليرانيني، إال أن غياب هذه اخلصال والقومية اإليرانيون إن احلوار واحترام الرأي اآلخر يعد أحد األسس الثقافية يقول
 إبعادوحياول اإليرانيون جاهدين .  اليت شهدا إيران، خالل قرون عديدة واالحنطاطبسبب حقب االستبداد إمنا جاء 

 وآراء حتاول إثبات أن نظرياتهذه اخلصال السلبية عن جوهر الدين اإلسالمي، رغم أن بعض الفقهاء يف قم ي طرح 
 . العامةةاملصلحالعنف وفرض الرأي إمنا مها من جوهر الدين، حتت عنوان 

كان الدور األول يف رئاسة خامتي قد انتهى بشيء من عدم الوضوح يف اإلجنازات اليت كان قد وعد ا الرجل، وعندها 
بدأ احلديث عن البديل، وقد رأى االصالحيون يف ذلك فشال ملشروعهم فيما تردد احملافظون جتاه أهلية الرجل للرئاسة 

 .             وكان أمامهم أن القراءة التايل هلا
 .     ـ مثة حتفظ على خامتي أبداه جملس صيانة الدستور

 .أيدت جلنة دراسة األهلية الرأي القائل بوجود نقاط رمادية يف مسرية الرجل وخباصة جتاه مستقبل النظام
 .وهذا هو الذي انتصر له. التأييد الشعيب خلامتي كان يقود لضرورة دعمة 

 مليون ناخب لكنه مل حيبس دموعة  أمام شاشات التلفاز بسبب الفشل الذي كان ٢٢ت عاد خامتي مرة أخرى بأصوا
 الذي ام ١٩٩٩ هو غري عام ١٩٩٧، وبدى أن عام " وأين اسلم واقر ما تقره األمة: " حيس به وخيشى تكراره فقال

يل للحركة الطالبية وسعى إىل فيه خامتي بعدم قدرته على الدفاع عن املشروع اإلصالحي، وحث أن نفذ التيار الليربا



 مركز القدس للدراسات السياسية

23  عاما على الثورة٢٥إيران 

أبعادها عن خامتي، حيث شق تيار اجلمهوريني الدميقراطيني اجلسم الطاليب، الذي أخذت فكرة الدعوة لعلمنة الدولة 
 وهذا ما يعين بان مثة منفسة حادة ستجري أما انتخابات الرئاسة املقبلة والسؤال من سيخلف خامتي؟. تزداد يف صفوفه
ية الذ خامتي بالصمت وابتعد عن املناسبات العامة واعتقد الطلبة انه ختلى عنهم فأحبطوا فتجاوزوه ، يف املرحلة الثان

كان البد : وكان إعدام هاشم أغاجاري مثار حترك للطالب الذين طالبو باستقالة خامتي، وهنا يقول الذراع األمين خلامتي
م أزمة، وسجن نواب وحكموا وهدد مهدي كرويب رئيس  أيا٩من احلفاظ على الدولة، لقد تكررت أزمات خامتي كل 

 .الس النيايب باالستقالة غري مرة من اجل منع تغول القضاء،  لكن ذلك كله مل جيد شيئا
بعد أن اطمأن احملافظون لعدم قدرة خامتي على الترشيح لوالية ثالثة أخذ جملس صيانة الدستور زمام املبادرة يف توجيه 

، ومل تنفع سياسة اإلضراب ٢٠٠٤ مرشح من االنتخابات األخرية ٢٥٠٠الحيني كانت أخرها منع ضربات قاسية لإلص
يف أحسن % ٥١،٦للنواب اإلصالحيني الذين واجهوا هزمية ساحقة يف نتائج االنتخابات اليت بلغت نسبة املشاركة فيها 

 .الظروف
 :احلرية والصدمة اإلصالحية

م املستبد يف العراق شعر االصالحيون أن املاء جيري من حتت أرجلهم، عندما بعد حرب أفغانستان واإلطاحة بالنظا
 إصالحي من النواب بكتابة رسالة إىل املرشد ١٣٥وجدوا أن املفاوض مع األمريكان كان حمافظا، وهذا ماد دفع بـ 

ذا ما سارت حنو  مشهد  يف حماولة منهم إلدخاله يف الصراع وحتميله مسؤولية ما قد تواجهه الدولة إ٢٠٠٣يف أيار 
 .إسالم طالباين يف إيران

وقد مهدت هذه الرسالة إىل وجود تيارين داخل اإلصالحيني األول معتدل بزعامة خامتي والثاين راديكايل بزعامة حممد 
رضا خامتي شقيق الرئيس، وقد تكون تلك الرسالة من أسباب إقصاء مرشحي التيار اإلصالحي للمجلس 

:" ن تصرحيات خامتي املوجهة ألخية تدل على انه غري راضي على ما حدث عندما دعاه إىل  أن ، ولك٢٠٠٤/السابع
 " يكون أقوى يف مواجهة الربملان احملافظ املقبل

ويبدو ان درس الترشيحات لالنتخابات مل يستوعب جيدا، وال شك بأن تطلعات املرشد والرئيس قد غدت على احملك، 
مام السلطة السياسية اإلصالحية مل جير نقاش على مستقبلها يف ظل وجود جملس ذو أغلبية كما أن امللفات املطروحة أ

حمافظة، مما دفع خامتي إىل اإلعالن عن دعوته لوجود معارضة سياسية حقيقية لكنها جيب أن ال تعرض مركب اإلصالح 
 .للغرق

 :حقوق اإلنسان
 تقدما ملحوظا ومطردا يف القضايا ١٩٩٣تقريرها عام  دة منذ لألمم املتحالتابعة جلنة مراقبة حقوق اإلنسان الحظت
 التقليل من عمليات التعذيب يف حبقوق اإلنسان داخل إيران، وخباصة يف ما يتعلق حبقوق املرأة السياسية أو املتعلقة

مل مينعها وغريها من  واملسؤولني اإليرانيني، إال أن هذا الوزاراتاجلسدي اليت تتم أو يف نشر الوعي حبقوق اإلنسان لدى 
أو على الصعيد   رصد بعض حاالت االنتهاك حلقوق اإلنسان على صعيد املمارسة السياسيةمناألخرى  املنظمات
إال انه وبالرغم من حماوالت النظام لتحسني صورته غربيا فإن أدواته السياسية مارست سياسات  ، وحرية التعبريالفكري

 .اغتياالت وتراجعت حرية الصحافة بشكل ملموس يف مراحل الحقةقمعية جتاه الشارع الطاليب وحثت 
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 : والقتل السياسياإلعداماإلقامة اجلربية واحلجز والسجن و
بالنظر إىل سري التحوالت السياسية يف إيران، جيد املراقب أن مثة خلل يف املعادلة الداخلية لبنية نظام يدعي أن بىن 

قيام بإجراءات سياسية معطلة لنمو التحول الدميقراطي واليت من أبرزها افرض مؤسسات دميقراطية ويتزامن مع ذلك ال
اإلقامة اجلربية على عدد من رموز الدولة ورجاهلا ومثقفيها واتباع سياسات القتل واالغتيال والتعذيب واحلجز، وفيما 

  .يلي جدول يبني بعض مالمح املشهد الداخلي يف جمال حقوق اإلنسان
حلاالت  أهم ا التاريخ  مالحظات 

 فرض إقامة جربية على آية اهللا حسني -  وما بعدها١٩٨٠
 الطبطبائي القمي

 فرض إقامة جربية على أية اهللا ياسوب -
 راستجاري يف بيته

  عام١٤منذ أكثر من 
 

١٩٩٦منذ عام   

 قتل يف مرتله يف باريساغتيال رئيس الوزراء السابق شهبور خبتيار ١٩٩١
١٩٩٥ 
 

م يازديحجز إبراهي  
 

كان يتوىل منصب السكرتري العام حترير 
إيران وتبوأ منصب وزير خارجية ألول 
حكومة بعد الثورة وحاول ترشيح نفسه 
لالنتخابات الرئاسية والربملانية لكنه جوبه 
مبعارضه احملتفظني وهو يعاجل حاليا يف 
الواليات املتحدة وقد كتب خطابا مفتوحا 

ا حيثونه على خلامتي وقع عليه مخسون مثقف
احترام حقوق اإلنسان مما جعل احملافظون 
يعتربونه سخرية من النظام فاحتجز لفترة 
 طويلة
 

١٩٩٦ 
١٩٩٦تشرين ثاين   
١٩٩٦شباط   

 
 

١١٠اغتيال   
١٣٧اغتيال  

القبض على الناشط السياسي فرج 
ساروكي مث وجد مقتوال بطعنات يف 
 الصدر

  كردي٣١منهم 
 معارضون سياسيون

م إىل أجهزة االستخبارات وجه االا
 اإليرانية

أشارت التقارير الدولية يف هذا العام إىل ا * 
 اإليرانية ال توجد ا شروط نن السجو

الرعاية الصحية كما حتدثت عن حاالت 
: من احلبس االنفرادي واالغتصاب راجع
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  حلقوق اإلنسان يف العامل٢٠٠٠تقرير 
١٩٩٧آذار /٢٩  

 
١٩٩٧آب / ٩  

حترير جملة مايار إبراهيم اغتيال رئيس 
.زلزادي بآلة حادة  

 اغتيال احملامي حممد أسعدي
 

جاء االعتقال  على خلفية مقال ينتقد به 
 حقوق اإلنسان

 ١٩٨٠أتم مبحاولة انقالب فاشلة عام 
 وبعضويته بأحد احملافل املاسونية

١٩٩٨ 
 
 

١٩٩٨تشرين ثاين   
 

مقتل زعيمي حزب األمة املعارض 
وزوجته يف مرتهلمادارويش فروهر   

 
قتل الكاتبان حممد خمتاري وحممد بوينده 
 املعروفان بالدفاع عن حرية الرأي

يعد من أهم حوادث االغتيال السياسي وقد 
أدى ذلك الستقالة وزير االستخبارات 
قربان علي وبعض مساعدية بأمر من جملس 
 األمن القومي الذي يترأسه خامتي
 

ي حتت موت الصحفية صباح كاظم ٢٠٠٣
 التحقيق

 

 :حرية التعبري والصحافة
 وجهات النظر بني من يريدون تباينت حرية التعبري من القضايا اجلوهرية يف ما يتعلق باملسرية الدميقراطية إليران، وقد تعد

لعراق، ومن  الثورة وحرب الثماين سنوات مع اأثناء اخلميينأقامه آية اهللا  حمافظ مصدر السلطة فيه إهلي احلفاظ على نظام
، خاصة بعد التحوالت السياسية اليت  فعل ذلك رمبا يؤدي إىل اإلطاحة به بأكملهعدميتمنون تطويره ويدركون أن 

 . سبتمرب مث اإلطاحة بالنظام العراقي/ ١١عصفت باملنطقة بعد 
ي يف إيران ككل، من اجلو السياسقد غريت ١٩٩٧ اليت جرت عام والرئاسيةاالنتخابات التشريعية وميكن القول أن 

القضايا اليت   بالبحث عنالنشر بعد  وزارة اإلرشاد  جمال الرقابة على الكتب  تمففيوخباصة يف موضوع احلريات، 
 اإلسالمية، أو تلك اليت تسخر من املقدسات وثوابت األمة، اجلمهوريةتعتربها مسيئة للمبادئ الدينية اليت قامت عليها 

 . تداوهلاومتنع 
 اليت تتبىن وجهات نظر انتقادية، واالت إيران صدور عدد كبري من الصحف شهدت الصحافة فقد فيما خيص

 كانت تعترب من احملرمات يف املاضي، مثل قضايا حقوق املرأة اليتوشهدت صفحاا مناقشة العديد من القضايا 
 الفكر الشيعي يف عليهاوباألخص تلك اليت يركز  والتفسريات املختلفة ألحداث التاريخ اإلسالمي والليرباليةوالدميقراطية 

 تتعلق حبسابات بعض كبار آيات اهللا يف حساسيةالقرن األول من اهلجرة، وكذلك ناقشت الصحافة مسائل أكثر 
 االستخبارات املختلفة، ومبدأ والية الفقيه، واحلد من سلطات مرشد أجهزةاملصارف األجنبية، وانتقاد سلوكيات 

 .الثورة
 كبار جريدة وجملة حىت اآلن، كما سجن بعض ٣٠ السلطات اإليرانية أكثر من أغلقتعنيفا إذ رد فعل احملافظني  وكان

 اإليرانية تراخيص خلمس السلطاتلكن يف املقابل منحت . الناشرين والصحفيني، وتعرض بعض احملررين لالغتيال
ت عملها بالكادر نفسه الذي كان يتوىل إصدار  باشروقدصحف جديدة تنتمي للتيار اإلصالحي الذي أغلقت صحفه، 
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 على النظام السياسي اإليراين حماكمة الصحفيني اإلنسان املنظمات الدولية املراقبة حلقوق وتأخذهذا . الصحف املغلقة
 . جرائم النشريفأمام حماكم غري متخصصة بالنظر 

م بالقضاء ٢٠٠٠الصحافة بعد االنتخابات السادسة يرى حممد علي أبطحي نائب الرئيس اإليراين أن احملافظني واجهوا 
 صحفي ومت اعتقال ما شاء اهللا مشس الواعظني، وكان ١٠٠عرب حمكمة املطبوعات برئاسة سعيد مرتضوي الذي حاكم 

أن ] حمافظ[ الناس يتوقعون دفاع خامتي عن الصحافة لكن ذلك مل حيدث يف نفس السياق يرى غالم علي حداد
 .ية كانت تستدعي إغالق بعض الصحف خاصة أا أصبحت منابر لألحزابالتراخيص العشوائ

ومع تنامي الضغط على الصحافة حاول الربملان إعادة النظر بقانون الصحافة وحدثت مناوشات داخل الس  ومت تبادل 
ل االصالحيون وعندها حاو.  ضد طرح القانون أمام الس٢٠٠٠الشتائم، األمر الذي استدعى تدخل املرشد يف آب 

 .  عدم املواجهة، خاصة وان معظم قرارام كانت عرضة للرد أمام جملس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه احملافظون
 : أما أهم الصحف اليت أغلقت أو مت التحقيق مع صحفيها فهي

 مالحظات املطبوعة التاريخ 
]املرأة[ جملة زان  ١٩٩٨ سبب اإلغالق نشر نئة موهجه من  

مللكة السابق فرح ديبا مبناسبة العام ا
. اجلديد للشعب اإليراين  

 
 
 
 
 
١٩٩ 

إيران [ و إيران فردا ] الطريق اجلديد [ صحيفة راه نوه 
و جامعة ] اجلمعة[ و الة الثقافية الشهرية أدنية] الغد 

]اتمع السليم[ سليم   
 صحيفة سعادة
 

إغالق صحيفة خرداد  *    

 
 
 

ا بالسجن حكم على صاحبه* 
ثالثني شهرا مع إيقاف التنفيذ ومنعة 

  سنوات٥من مزاولة املهنة ملدة 
من أهم صحف اإلصالحيني وحكم 
على صاحبها عبد اهللا نوري 
 بالسجن مخس سنوات

حضر النظام عقد مؤمتر دويل يف برلني شارك فيه مثقفون  ٢٠٠٠
 من إيران

 اعتربت القيادة بأن املؤمتر معاد
 صدور تقرير وحىت .للجمهورية

  عاملمراقبة حقوق اإلنسان، تقرير 
ثالثة من املشتركني  يزالال  ٢٠٠١

يف ذلك املؤمتر داخل السجن، 
 آخرين بكفالة وال مخسةوأفرج عن 

يزالون ينتظرون احلكم النهائي 
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بشأن القضية املرفوعة  للمحكمة
. ضدهم  

 احملررين الصحفيني والتحقيق معهم يفعدد من استدعاء  ٢٠٠٠
  االستخباراتمقار

من أبرز هؤالء فريدون وردينجاد 
) إيرنا(مدير وكالة األنباء الرمسية 

وحممد رضا زاهدي صاحب جريدة 
اليومية، وقد أفرج عنهما بعد " أريا"

. مالية كبريةبكفالة فترة  
آذار /١٢

٢٠٠١ 
حماولة اغتيال الصحفي سعيد حجريان صاحب جريدة 

]صباح اليوم[ إمروز   
وح خطرية مث قبض عليه أصيب جبر

مع جمموعة من املطالبني بالكشف 
عن مسؤولية النظام يف اغتيال 

. عام١٥املثقفني وحكم عليه   
 

 :الطالبيةركات حل االتعامل
مذحبة ميدان  يف جامعة طهران للعامل  ذكرى ١٩٩٩ /١٩٩٨ العام اجلامعي  الطالب يفمظاهراتأعاد مشهد قمع 

 أن أغلقت احلكومة يف  بعداث العنف اليت وقعت بني الطالب والشرطة اإليرانية أحدوكانت  ، يف بكنيالسالم
 شعبية على خلفية نشر مذكرة احتجاجية قيل إن كاتبها اإلصالحيةاليت تعترب أكثر الصحف " سالم" جريدة ١٩٩٨ متوز

يرانية للتحرش بالصحافة  االستخبارات واليت كشفت أبعاد خطة وضعتها االستخبارات اإليفهو سعيد إمامي املوظف 
 له الصحفيون والصحافة تعرض وكتاا من خالل إجراءات قانونية وغري قانونية متنوعة تشبه إىل حد بعيد ما املستقلة

متوز يف جامعة /  يوليو٨ املظاهرات الطالبية يف اندلعتعموما على مدى العامني املاضني، وبعد قرار اإلغالق هذا 
 من إحدى امليليشيات املساكن اجلامعية وهامجت الطالب أثناء نومهم وألقوا ببعضهم اقتحمتيل طهران، ويف اليوم التا

 تلك احلملة وجرح ثالمثائة يفالنوافذ وألقوا القبض على بعضهم اآلخر، مما أدى إىل مقتل أربعة طالب على األقل 
 .أربعمائة عنآخرين وزادت حصيلة املعتقلني 

 وشارك فيها أهايل الطالب وقارا البعض باملظاهرات اليت صاحبت قيام اإليرانيةملدن  ما عمت املظاهرات اسرعانو
 وفتح باب التحقيق لطفيان، حيث حتولت املطالبات من عزل رئيس شرطة طهران هدايت ١٩٧٩ اإلسالمية عام الثورة

قتصادية وبطء مسرية اإلصالحات  بتردي األوضاع االتنددملعاقبة املتسببني يف مقتل هؤالء الطالب إىل رفع شعارات 
 .السياسية

 عمليات االعتقال طالتهم ولكن يتوقف األمر على حد اعتقال القيادات الطالبية النشطة من داخل احلرم اجلامعي ومل
 داخل إيران ال تزال تداعياا تشغل الرأي العام حىت ضخمةوهم نائمون يف سكنهم اجلامعي، وهو ما أثار أزمة سياسية 

 .اآلن
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 اإليرانية احلكومة الرئيس اإلصالحي حممد خامتي املوقف بالتنسيق مع آية اهللا علي خامنئي واستطاعت احتوى وقد
 كل املسؤولني عن تلك االنتهاكات للعدالة وتقدميإيقاف تلك املظاهرات على الفور، لكنها مل تستطع إغالق هذا امللف 

 جملس األمن القومي اإليراين والذي ١٩٩٨آب /  أغسطس١٢ يف  أصدرهالذيحىت اآلن، رغم البيان شديد اللهجة 
 األفراد من وبعضجتاوزات بعض ضباط الشرطة " ومجاعات امليليشيات احملافظة، والذي ذكر صراحة الشرطةانتقد فيه 

 ".غري العسكريني
يق يف حوادث قمع املظاهرات  اإليراين ومرشد الثورة آية اهللا علي خامنئي بالتحقالقومي من وعود جملس األمن وبالرغم
 الدولية ملراقبة حقوق املنظمات املتورطني فيها إال أن تلك التحقيقات سارت ببطء شديد كما تقول تقارير ومعاقبة

 . اجلهات اليت تقف وراء مثل تلك العملياتحولاإلنسان وهو ما أثار الكثري من عالمات الشك والريبة 
خامتي جبد خبيبة أمل، وعندما وجدته قد ابتعد عن برناجمة جتاوزته، وقد أنتجت وشعرت احلركة الطالبية اليت دعمت 

األحداث الطالبية اجتاهني مهيمنني مها مجاعات الضغط الداخلية، وتكوين شرخ بني خامتي واحلركة الطالبية لكي 
 .يتجاوزوا شعارات خامتي

رئيس كتلة احملافظني يف طهران يف االنتخابات [ د ويف معرض تعليقه على تطور احلركة الطالبية يقول غالم علي حدا
بعد انتصار الثورة ال ميكن ان يكون لدينا حركة طالبية موجهة بفعل ]:األخرية واملتوقع أن يكون رئيسا لس النواب

 .الرؤى املاركسية او القومية بل هناك حركة ذات رؤى إسالمية  فقط
 :خامتي نظر وجهة

وجود بعض االنتهاكات حلقوق اإلنسان سواء يف احملاكم غري قلقه حول  حممد خامتي السيدالرئيس اإليراين  ف خيمل
 العاديني داخل السجون، وأبدا املتهمني يف التكييف القانوين لبعض القضايا الثقافية والسياسية، أو يف التعامل مع أوالعلنية 

 ٢٠٠١نيسان /، فقال يف خطابه األخري أواخر أبريل وحرية الكلمةالصحافةعدم رضائه عن اإلجراءات اليت اختذت حبق 
 خالل السنوات وضحثانية أن اجتاهاً متزايداً   قبيل اإلعالن عن إعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسيةالشورىأمام جملس 

 ويف أجهزة الشرطة واألمن، والسيما احملاكمداخل  األربع املاضية باحترام الدستور داخل مؤسسات الدولة وباألخص
 .الدستوربعد تكوين جلنة مراقبة ومتابعة 

 كان موجوداً يف اتمع اإليراين لكنه أصبح اليوم عمالً مستهجناً من شرائح والتطرف اعترف خامتي بأن العنف كما
  للمواطن اإليراين يف السنوات األخرية من املنجزات اليت يفتخر االسياسية اتساع املشاركة واعترب . املختلفةاتمع

 والبلدية والنيابية والرئاسية القروية حيث زاد إقبال الناخبني على اإلدالء بأصوام يف انتخابات االس اإليراين،الشعب 
 .وجملس الشورى وجملس اخلرباء

 ٣٩ أعداد التجمعات واألحزاب السياسية املرخص هلا خالل السنوات األربع املاضية من زيادة كان خامتي قد اعترب وإن
 واحلرية علينا أن ةبالدميقراطي قبلنا فإذاعلينا أنت نتعامل مع األحزاب بصورة جادة، "..  عمالً إجيابياً إال أنه قال ٨٢ إىل

 ". ومتارس نشاطها وهي تشعر باألمن واحلرية والوضوحاملختلفة،يف اال لكي تربز االجتاهات  نفسح
 يف الصحافةمة وحرية التعبري، فقد أبدا خامتي أسفه ملا تعرضت له  اإلنسان يف جمال كلحقوق فيما يتعلق بانتهاكات أما

 اال والذي يعزي أسباب ذلك إىل هذاالفترة وباألخص فيما يتعلق بإغالق الصحف، واعترب التربير الذي يساق يف 
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 صحفاً بدأت عملها  تدل على تطور اتمع وحتوله، إنين آسف ألنالصحافةإن ".. جتاوزات الصحافة غري مقبول، قائالً 
 ومشكالت تغلق اآلن يف عهد االنفتاح السياسي واالجتماعي، فوجود الصحافة احلرة له تبعات احلربونشاطها أيام 

 املشاكل وحنلها بالصرب واحلكمة، ال هذهومن املمكن أن تستغل هذه الصحافة، لكنها سر تقدم اتمع، علينا أن نواجه 
 ". أن مطالب اتمع ال تزال مطروحةخصوصاًا حدا هلا، أن نرفضها ظنا منا أننا وضعن

 بوجودها أقر خامتي فقد اليت اعتربا بعض املنظمات الدولية انتهاكاً حلقوق اإلنسان العلنية للمحاكمات غري وبالنسبة
ة غري علنية،  احملاكمات جتري بصوربعضهناك "..لكنه أكد على أا تقلصت يف الفترة األخرية بصورة كبرية، قائالً 

 " مثل الصحافة والقضايا السياسيةالقانونفعلينا أن نعمل على جعلها علنية كما يؤكد 
 تفتحت اليت جرت على يديها حلقوق اإلنسان بأا مثل الغدة السرطانية اليت واالنتهاكات خامتي وزارة األمن ووصف

لكنه ) مرشد الثورة( القائد املعظم قبلدة القوية من يف الفترة األخرية لكن تفتحها تباطأ بفضل إصراره وبفضل املسان
 منطقية، وشدد على ضرورة متابعة ذلك اجلهد، ملمحاً إىل أن أكثرأوضح أن تقدماً حدث يف عمل تلك الوزارة وأصبح 

 . الغدة يف اجلمهورية اإلسالمية والنظام واتمعهلذههناك فكراً شبيهاً 
 :خيـبة أمـل

أين "  : على نتائج االنتخابات الرئاسية الثانية اليت أعادته للسلطة قال خامتي وهو يذرف الدمع تعليقة الرد يف معرض
 ٢٠٠١ اليت لقيها االصالحيون عقب انتخابا بلدية طهران  على اهلزمية االنتخابية، ويف تعليقه "اسلم واقر ما تقره األمة

 التحول حنو الدكتاتورية، واعترب النتائج اليت أظهرا حني تعتري الناس اخليبة فإم يواجهون خماطر:" قال خامتي
إن الناس خييب أملهم حني يكون لديهم الشعور بأن :" وأضاف قائال. االنتخابات مبثابة جرس إنذار للمسرية اإلصالحية

 ".ما يقترحه عليهم القادة الذين اختاروهم ال تليب توقعام
وبالفعل ميكن ... "  إا انتخابات غري عادلة: "لق خامتي عليها بقوله األخرية للمجلس السابع عتوعقب االنتخابا

 :إن هذا الوصف يتفق مع سري تلك العملية اليت شهدت املعطيات التالية[القول 
  مقعدا١٨٠ مقعد بعد أن كانوا يشغلون ذ٤٠: فاز االصالحيون بـ

 ألف نسمة، بينما كان عدد املسجلني ٧٢٦ مليون و ٣٨ كان ٢٠٠٠عدد املسجلني لالنتخاب على اللوائح لعام 
 . ألف نسمة٣٥١ مليون و٤٦ حنو ٢٠٠٤النتخابات شباط 

 ١٩٩٧ سنة قبل وصول التيار اإلصالحي للسلطة عام١٦ سنة لكن احملافظون رفعوه إىل سن ١٥كان سن االقتراع 
من السكان يقيمون يف طهران % ٢٠ وقد ساهم هذا بدعمه يف االنتخابات التالية، ١٥فعمل خامتي على إعادته إىل سن 

 .  مقعد، برئاسة غالم علي أمحد ٢١ مقعد حصل منها احملافظون على ٣٠اليت هلا 
 حسب املصادر الرمسية فيما أشارت تقارير دولية إىل ما هو أقل من ذلك بكثري% ٥١-٥٠بلغت نسبة التصويت 

 الذي شهدته املنطقة منذ انطالقة الثورة وحىت اليوم، بعد قراءة املشهد الداخلي يف إيران وبناء على التحول السياسي
وبالنظر إىل التداعيات األخرية يف أفغانستان واملشهد العراقي وحبسب التعامل احلذر الذي مارسته إيران مع الغرب،  يظل 

  التغيري أم ال؟ترى هل اقتنع أصحاب العمائم واملاليل بضرورة: السؤال املطروح على املشهد الداخلي بالصيغة التالية
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 )سفري مجهورية ايران االسالمية يف األردن(مداخلة الدكتور حممد االيراين 
 .يف البداية اعتذر من كل األخوة واألساتذة، واملفكرين والباحثني لضعف لغيت العربية، وسوف أستفيد من األخ املترجم

على هذا البحث الذي طرحه، وأنا سعيد جداً أن يف البداية أقدم الشكر اجلزيل ملركز القدس للدراسات السياسية 
عندما اطلعت على عنوان هذا البحث كان يف ذهين تصور آخر، وكنت ". هو موضوع إيران"موضوع هذه اجللسة 

أتوقع أنه يف هذه اجللسة اهلامة اليت حيضرها علماء أفاضل أن يكون البحث مركزاً أكثر على موضوع التعاون والتنسيق 
، وأن ختوض هذه اجللسة يف التهديدات والتحديات اليت !الدول العربية، والشعب االيراين والشعوب العربيةبني ايران و

" الشرق األوسط الكبري" هذه التهديدات املتمثلة اآلن يف مشروع ةويف كيفية مواجه. تواجه الشعبني االيراين والعريب
يران، أو يف كيفية تدخل إيران يف العراق، اعتقد أن كل هذه وغريه، أما اخلوض يف معرفة نسبة الشيعة أو السنة يف إ

األمور ليست مكان طرحها يف هذه اجللسة، ولكن على ما يظهر أن هذه اجللسة اعتربت موضوع السنة والشيعة، له 
 وممزوجني إنين أتعجب كثرياً ان جيرى مقارنة أهل السنة الذين هم أخوة لنا،!. أمهية أكثر من املواضيع اهلامة األخرى

 .مزجاً تاماً يف اتمع االيراين باليهود يف إيران
ليعلم أخي العزيز أنه ال يوجد أقليات إسالمية يف إيران، فاملسلمون اإليرانيون يتشكلون من األخوة السنة واألخوة 

 . الشيعة
 .اخلية بإجيازومن أجل أن تتضح األمور لألخوة األعزاء أكثر فأكثر أرغب يف اإلشارة إىل القضايا الد

ولو أردنا القياس لتقدم إيران . حنن كإيرانيني نعترب موضوع االستقالل والدميقراطية هلما أمهية كربى يف الداخل االيراين
حنن اإليرانيون كنا نعتقد قبل الثورة أننا .  يف هذه املواضيع مقارنة ملا كان سابقاً، فهذا يكفي لكي نشري إىل هذا التقدم

ومل يكن املواطنون حيظون بأي . ألف مستشار أمريكي، مهمتهم إدارة البالد) ٢٥(ستقالل، بسبب تواجد ال حنظى باال
يف الدول " البعث"وهو مياثل حزب " راستاخيز"كان لدينا حزباً واحداً وهو حزب . نوع من االنتخابات قبل الثورة

 رفض شخص ما االنتساب إىل هذا احلزب كان وإذا. العربية، وكان املواطنني جمربين على العضوية يف هذا احلزب
 . أي أنه يف كل عام كان جيري انتخابات.  مرة٢٥لكن حنن اليوم يف ظل الثورة أجرينا انتخابات عامة ! مصريه السجن

وهذه الصحافة منوعة، ومنها ما يعكس . صحيفة) ١٥" (العاصمة"بالنسبة حلرية الصحافة، حنن لدينا فقط يف طهران 
بالنسبة حلقوق املرأة، أتعجب ملا طرح، حنن يف إيران . اإلصالحيني، ومنها ما يعكس وجهة نظر احملافظنيوجهة نظر 

هل هناك دولة يف العامل اإلسالمي لديها . لدينا قوانني متقدمة للمرأة أكثر مما هو موجود يف العامل اإلسالمي والعريب
؟، أنا لدي كتاب ومستعد أن أوزعه على احلاضرين ويضم ! إيرانتواجد للمرأة يف امليدان السياسي واالجتماعي كما يف
لألسف هناك بعض الدول العربية ال توفر للمرأة العمل يف امليدان . أمساء وعناوين املنظمات غري احلكومية للمرأة يف إيران

يران ومنذ بزوغ الثورة، السياسي، وهذا ال يعين أن بعض الدول العربية قد مسحت للمرأة بدخول هذا امليدان، لكن يف إ
 .للمرأة تواجد يف امليدان السياسي

حىت . جيب االنتباه إىل أنه منذ بداية الثورة اإليرانية وحىت اآلن وإيران ختضع حلصار اقتصادي من قبل أمريكا والغرب
 اليت لديها روابط وليس صحيحاً مقارنة إيران بالدول. أم ال يسمحون لنا باسترياد أية قطعة غيار لتصليح الطائرات

، بنظرنا "اإلصالحيني واحملافظني"أما بالنسبة ملوضوع اخلالفات الفكرية يف إيران وهو موضوع . متينة مع أمريكا والغرب
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فمنطقتنا متر بظروف . أن هذه من القضايا الداخلية الصرفة، لكن اإلعالم الغريب يستغل هذه املسألة استغالالً سيئاً
م الغريب، يرصد كل اريات واألحداث يف إيران بدقة تامة، بالرغم من أن الكثري منها حتدث يف خاصة، حيث أن اإلعال

 .العديد من البلدان
 مرشح لرئاسة اجلمهورية مت ٤٠منذ مدة قصرية برزت يف اجلزائر إشكالية حول رئاسة اجلمهورية اجلزائرية، فمن بني 

من % ٨٥ا املوضوع قد مسعتم به، يف الوقت الذي مت فيه رفض اإلقرار لستة مرشحني فقط، ال أعتقد أن مثل هذ
لكن بالنسبة لألشخاص الذين مت إبعادهم عن الترشيح يف إيران، استنادا للقانون ال يتجاوز . املرشحني لرئاسة اجلمهورية

 الغريب، مبعىن ، والعجيب ليس هذا، بل العجيب أن املسائل اليت جتري يف إيران جيري تضخيمها يف اإلعالم%٣٠ ـ ٢٥
لو قام عشرة أشخاص مبظاهرة فإنه جيري تضخيمها يف اخلارج والتركيز عليها، يف الوقت الذي جيري فيه يف كل أحناء 

 .  العامل مظاهرات واحتجاجات
الغرب يرى يف . فإن وجهة النظر الغربية، ختتلف كلياً عن وجهة النظر اإليرانية" اإلصالحيني"بالنسبة ملوضوع 

يف الوقت الذي يلتزم فيه اإلصالحيني مببادئ . أشخاص يسعون إىل تنفيذ وجهة نظرهم وأهدافهم يف إيران" حينياإلصال"
للثورة الثابتة، ويقومون بنشاطام يف نطاق الدستور اإليراين، وأن اخلالف يقتصر على نظرم يف طريقة حل بعض 

 .لتعبري، والنظرة إىل دور السلطة القضائيةاملسائل الداخلية اإليرانية، مثل حرية الرأي اآلخر وا
ومن املهم أن تعلموا أنه ال يوجد إصالحي .  بالنسبة للسياسة اخلارجية، فإن اإلصالحيني ملتزمني، التزاما كامالً مببادئها

االنتخابات ويف . يتبع ج السياسة الغربية اجتاه إيران، لذلك فإن موضوع اإلصالحيني واحملافظني هو شأن داخلي إيراين
األخرية أثبت شعبنا أنه كلما زادت الضغوط عليهم من أجل أن يصطفوا يف اجتاه معين، فإم يقاومون هذه الضغوطات 

، يف الوقت الذي جند فيه أن نسبة إقبال %٥٠بشكل أكرب، وان إقبال الناخبني على صناديق االقتراع كان أكثر من 
 %. ٤٠ديد من الدول أقل من الناخبني على صناديق االقتراع يف الع

إذا كان !. بالنسبة ملوضوع العراق، إنين أتعجب أن يطرح يف هذه اجللسة أن إيران تتدخل يف الشؤون الداخلية العراقية
الشيعة احملرومني يف العراق، قد استطاعوا بعد فترة حكم صدام الصعبة، أن يأخذوا زمام املبادرة فهل هذا مرتبط يف 

، هل مساعدة الشعب ! قيام اإليرانيني بزيارة العتبات املقدسة هو تدخل يف الشؤون الداخلية للعراق؟، هل أن!إيران؟
العراقي يف هذه الظروف الصعبة من قبل الشعب اإليراين، وهي مساعدات أكرب بكثري من حجم  املساعدات املقدمة من 

ولة عربية منذ العام املاضي وحىت اآلن قدمت أي د!. الدول العربية، هل هذا تدخل يف الشأن الداخلي العراقي؟
ولألسف أن . مساعدات للعراق مثل إيران يف وقت تسعى فيه العديد من الدول العربية إىل احلصول على النفط العراقي؟

 ، لكن إيران تقوم يف هذه الظروف الصعبة اليت!!هناك معلومات تؤكد قيام عدد من الدول العربية بتهريب النفط العراقي
مير ا الشعب العراقي بتقدمي مساعدات كثرية له، سواء عن طريق الزوار اإليرانيني، الذين بدأوا بتحريك السوق 

 .العراقي، وجعله أكثر نشاطاً وحيوية، أو عن طريق القيام مبشاريع يف العراق
يف العراق املعارضني السابقني ، إذا كان على رأس احلكم !إذا كانت األغلبية يف العراق شيعة فما عالقة إيران بذلك؟

، هناك عدد كبري من هؤالء املعارضني قد !الذين كانوا متواجدين يف إيران وعادوا إىل العراق فما عالقة إيران بذلك؟
صحيح أن هناك اختالفات يف وجهات النظر بني من عادوا إىل العراق وبني من بقوا من القادة . قتلوا على يد صدام
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 نتدخل يف أمرهم يف أي صورة من الصور ولسنا مستعدين للتدخل، يوجد لديهم آيات عظام ، مثل لكن حنن ال. فيها
وكل الفتاوى . ويقوم مساحته اآلن مبقاومة سلمية يف العراق، وهو ليس مستعداً ملقابلة أي أمريكي" السيستاين"مساحة 

تعلق بالعراق وحده، وكل مرجع ديين له رأيه اخلاص اليت يصدرها اآليات العظام ومساحة آية اهللا السيستاين، هي فتاوى ت
لكن الشعب اإليراين ال يتبع آية اهللا السيستاين، وليس هناك آية ارتباطات بني احلكومة اإليرانية . واملواطنني يلتفون حوله

ون العراقية، اهلام يف األمر هنا هو كيف ميكن أن يطرح يف هذه اجللسة أن إيران تتدخل يف الشؤ. والسيد السيستاين
 . بالرغم من أا اآلن قدمت عدد كبرياً من الضحايا من الزوار اإليرانيني؟؟

والشيء !. اليت هاجرت إىل إيران من جراء القمع العراقي، وعادت اآلن إىل العراق، ما عالقة إيران بذلك؟" قوات بدر"
 !! العجيب اليوم يتهم بعض املسؤولني العراقيني بأم إيرانيني

نسبة للعالقة اإليرانية ـ العربية، الواقع أنين أريد أن أطرح سؤاالً على احلضور األصدقاء، كم خطوة تقدمت ا إيران بال
، أمل يكن كافياً أن الثورة اإلسالمية قد !حنو الدول العربية، باملقابل كم من اخلطوات اليت تقدم ا العرب حنو إيران؟

، أال يكفي أن يتعلم !للغة العربية أصبحت هي اللغة الثانية يف الدستور اإليراين، أال يكفي أن ا!فتحت حضنها للعرب
، رغم أننا كنا يف عرب السنوات املاضية نقع حتت دعاوى العنصرية الفارسية !االطفال اإليرانيني أن يتعلموا اللغة العربية

أنسيتم ما كان يقدمه النظام السابق من "!!. دسفلسطني والق"أليس أهم موضوع لدى إيران اليوم هو . والقومية اإليرانية
؟، لكن لألسف أنين أرى بعض العرب !؟ أال تعترب إسرائيل اآلن أن أكرب عدو هلا هي إيران!خدمات للكيان الصهيوين

ا ؟، ولكن علينا إجياد طريق آخر، وهي طريق التعاون بني إيران والعرب، ألنن!يعتقدون أن إيران هي العدو األكرب للعرب
إنين قلق إذا مت االستمرار يف مثل هذه االطروحات، ألنه سيؤدى اىل قيام فكر جديد يف !. مجيعاً نقع حتت ديد واحد

بعض اإليرانيني يتساءلون إىل أي مدى . واآلن يوجد متلمالت ملثل هذا الفكر يف إيران. إيران، للعودة إىل القومية جمدداً
؟، ولألسف أن هذه !يكفي أننا ربطنا مصرينا يف كثري من األمور يف مصري العرب، أال !نبقى خنطو خطوات حنو العرب؟
 .األمور تولد لنا القلق يف املستقبل

 
 :الدكتور عصام ملكاوي

مبعىن أا . ؟"!أن إيرانَ هزمت باطالً ومل تظهر منوذجاً إسالمياً حقاً"لدي بعض املالحظات واالستفسارات، هناك مقولة 
ثانياً، !.  إيران ولكنها مل تنب الدولة اإلسالمية والنموذج اإلسالمي، الذي كان اإلسالميون ينتظرونهانتصرت على شاه

هنالك تساؤالت كبرية تستوضح العالقة بني الشيعة والسنة، علماً بأن بعض الدراسات، حىت يف الغرب، تقول أن 
، وحنن نقول كمسلمني أا %٩٠ كبرية، يصل إىل الديانات السماوية، يف بينها تضامن وتسامح كبري جداً إىل درجة

لنقاط % ١٠تتفق مع بعضها، ولنضع الـ% ٩٠، ولكن لنقل أن !ألا مستقاة من مصدر إهلي واحد% ١٠٠تصل 
 !. فما بالك العالقة بني الشيعة والسنة، ملاذا هذا اخلالف وهذا اإلشكال القائم؟.  اخلالف

مام املعصوم، أنا اعتقد أا مسألة جدلية إشكالية قائمة، أعتقد أن دراسة هذه األمور جيب الناحية الثانية، والية الفقيه واإل
يف الداخل اإليراين هناك مشكلة، ما بني . أن تؤخذ بعني االعتبار حىت يتم االتفاق على رأي واضح يف هذا املفهوم

داية مل يكن هو النموذج األمثل، لكن يعطي ؟ اعتقد أن النموذج اإليراين، كما قلت يف الب!اإلصالحيني واحملافظني
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؟ وهذا ما مت مشاهدته يف االنتخابات األخرية عندما مت حذف "!قمع"انطباعاً دميقراطياً، ولكنه يف األساس مبطن بعملية 
 !.املئات من اإلصالحيني وعدم السماح هلم خبوض االنتخابات، ملاذا؟

 اإليرانية، ولنأخذ العراق مثاالً، هنالك استفسار وعالمة استفهام على الوضع اإلقليمي والدويل والعالقات العربية ـ
املوقف اإليراين حيال اهلجوم الغريب املتمثل يف االحتالل األمريكي للعراق، ملاذا هذا املوقف اإليراين؟ ،والذي يعرب عن 

 .موقف ثأري حلالة حرب استمرت مثان سنوات، مع العراق
إليرانية ـ الغربية أيضاً مل تأخذ إيران مثناً ملوقفها من احلرب العراقية من الغرب؟ ونالحظ أن الناحية األخرى العالقات ا

الغرب اآلن يتجه لفرض احلصار عليها وبالتايل لفرض العقوبات وحماصرا بكل الوسائل، حىت ترضخ للمتطلبات 
 .الغربية، وخاصة فيما يتعلق ببناء القوة النووية العسكرية اإليرانية

هناك مسألة أخرى تتعلق بإيران واإلرهاب، نقرأ الكثري للكتاب اإليرانيني خاصة الشيعة منهم، أقول أن كتابام رائعة 
جداً تستهوي القارئ وتفتح جماالت كثرية من األمور الذي حيتاجها اإلنسان املسلم ، فلماذا ال يتم بيان املوقف اإليراين 

 !.من اإلرهاب، علماً بأن إيران متثل يف املنظور الغريب، بؤرة اإلرهاب يف املنطقة؟اإلسالمي، والرأي اإليراين الشيعي 
إيران واتمع املدين، هنالك كتابات رائعة للرئيس خامتي عن اتمع املدين اإليراين، كيف تستطيع إيران أن تسوق هذا 

 !مما ينسب إليها من اإلرهاب؟املفهوم، مفهوم اتمع املدين إىل الغرب، وتبني أن إيران هي بريئة 
 :الدكتور فايز الربيع

أوالً حقيقة أنا سعيد بسماعي للحديث عن إيران يف جانب أكادميي حتليلي علمي يتجاوز فيه إطار احلساسيات املذهبية، 
لعربية ـ ومبتكرين يف نفس الوقت الفضلني املتقابلني، فضل العرب يف نشر اإلسالم، وفضل الفرس يف اإلسهام احلضارة ا

النقطة األخرى لنعترف أيضاً أننا كمثقفني وكسياسيني مل ننصف الثورة اإلسالمية يف إيران . اإلسالمية، معنوياً ومادياً
حقها بعد أن قامت، ومل نستفد من الزخم الذي كان من املمكن أن حتدثه هذه الثورة يف حتريك فيما يسمى املواجهة 

، ووقفنا يف احلقيقة موقفاً يكاد يكون فيه شيء من عدم املباالة ويف نفس !هيوينسواًء مع الغرب أو مع الكيان الص
الوقت، قد يكون موقفنا هو االنسياق وراء شعارات ثبت أا ليست لصاحل األمة العربية بقدر ما كانت تصب يف صاحل 

 .لدي يف احلقيقة مخسة أسئلة حول هذا املوضوع . الغرب
مبعىن أين تقف املبادئ؟، وأين تقف ! املبادئ واملصاحل يف السياسة اإليرانية اخلارجية؟ما هو نصيب : السؤال األول

املصاحل؟ يف السياسة اخلارجية اإليرانية، خاصة وان الشعار املرفوع هو شعار مقاومة االحتالل واالستكبار ومقاومة 
ستضعفني، بني كل هذه الشعارات، أين تقف الغرب،  مقاومة الكيان الصهيوين، اعتبار إسرائيل سرطان، الوقوف مع امل

 !.أين تقف املصاحل اإليرانية منها؟ وهل هناك تغليب جانب املصاحل على املبادئ؟،مبادئ إيران منها؟ 
السؤال الثاين، ما هو مستقبل العالقات اإليرانية ـ العربية بشكل عام؟، ما دمنا هنا يف األردن ما هو مستقبل العالقات 

 .ألننا معنيون يف احلقيقة كأردنيني ذا اجلانب!. وكيف ميكن أن تتطور؟! إليرانية، إىل أين تتجه؟األردنية ـ ا
يكون يف حالة " التقيا"بالرغم من أن موضوع ! ما زالت موجودة يف السياسة اإليرانية؟" التقيا"السؤال الثالث، هل 

أم أن السياسة اإليرانية واضحة متاماً لدينا خاصة وان ! ؟ههل هناك باطن وظاهر يف السياسة اإليرانية، ال نعرف! الضعف
 !يكون يف حالة الضعف وليس يف حالة إيران كدولة؟" التقيا"موضوع 
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ويف السياق املقابل، هل تعتقد أن !  السؤال الرابع، هل يعتقد أننا سياسياً ومذهبياً حباجة إىل فهم أكرب للواقع اإليراين؟
وأختتم حديثي بالقول أننا كلنا مستهدفون، سواء كنا شيعة أم سنة، .  أكثر مما تتقدم إلينا؟إيران تريد أن نتقدم إليها

 !!.الغرب ال يفرق بيننا ويريد اقتالع اإلسالم، كإسالم بغض النظر عن الناحية املذهبية
 :األستاذ مجال الرفاعي

د املدى، ال ميكن أن يقبل وجود دولة تقوم على أتفق مع ما ورد، بوجه عام بان االستراتيجية االمريكية والتخطيط البعي
، األفكار هذه أصبحت من املسلمات، اليت تقرأ أحيانا بشكل !!الدين، حىت لو كانت يف إيران أو يف أي دولة عربية

 واضح وأحيانا ما بني السطور، يف العقل االستراتيجي األمريكي، ولذلك إيران لن تكون إال دائماً مستهدفة، بالرغم من
حياد "ـ كما مساه أحد اإلخوان، أنا ال أراه "! احلياد اإلجيايب"أا حاولت أن تتقدم عدة خطوات، عرب اختاذ موقف 

ـ ففي أفغانستان والعراق ساعدت إيران الواليات املتحدة إىل حد ما، وبالرغم من كل ذلك أنا أرى أنه، على "!إجيايب
حاً يف االستراتيجية األمريكية أن تبقى دولة دينية يف املنطقة، وخصوصاً املدى البعيد، ليس مسموحاً أو لن يكون مسمو

 .؟!يف منطقة اخلليج العريب الغنية بالنفط 
، وأين يتجه مستقبل !؟ كيف تتقدم الدولة اإليرانية؟!بتقديري أن أهم حتدى يواجه إيران حالياً هو التحدي الداخلي

ما هو احلصاد؟ اجتاه حقوق اإلنسان، اجتاه اإلنتاجية، " الثورة"  عاماً من ٢٥بعد !. ؟"نظام الثورة اإلسالمية"النظام، 
اجتاه املعرفة، اجتاه اتمع املدين، باجتاه أن يكون جزءاً من هذا العامل، حسب املفهوم الغريب؟، هل تقدمت الدولة 

، وهو أن حيكم الشعب نفسه بنفسه مل اإليرانية؟ بتقديري يف بعض ااالت تقدمت إىل حد ما ، لكنها يف اال األهم
بدليل ما حصل يف االنتخابات األخرية، حني أوقف جملس صيانة الدستور ترشيح مئات من اإلصالحيني، الذي !! تتقدم

هذا يعطي مؤشر، وذريعة أيضاً . كان بعضاً منهم نائباً يف الربملان لعدة سنوات، فهذا ال جيوز يف أي حال من األحوال
 !. حياول ويسعى للتغيري داخل إيران، إىل جانب الذرائع املوجودة واجلاهزةللطرف الذي

هناك نقطة مهمة، وجيب أن نتحدث ا يف منتهى الصراحة كعرب، ومسلمني، البعض منا يرى أن السياسة اإليرانية، يف 
، !ل الوضع الشيعي داخل العراقالعراق اآلن، سياسة ترمي إىل اهليمنة بعيدة املدى على العراق، والذي يوفره هلا استغال

أنا مع أن يكون لكل شخص صوت ولكل شخص حق املواطنة داخل العراق حبجمه وأن جتري انتخابات نزيهة وحرة 
، لكن هناك شعور، وهذا الشعور بدأ يترسخ، لدى العرب السنة، ليس فقط داخل العراق وإمنا خارج العراق !ودميقراطية

 املنطقة العربية، أن هناك حماوالت استهداف إيرانية لالستئثار بالعراق، واستهدف املواطنون وهذا هو األخطر واألهم، يف
؟، هذا يتطلب من الساسة اإليرانيني أن يدرسوا هذا املوضوع بعناية، ألنه على املدى البعيد سيشكل !العراقيون السنة

 .خطراً وشرخاً قوياً وعميقاً يف جسد األمة العربية واإلسالمية
 :ألستاذ أسامة شحادةا

لدى تعقيب على كلمة األستاذ نبيل العتوم، حني وصف املرحلة األوىل من السياسة اخلارجية إليران بوصف جديد، غري 
الذي كان هو السياسة "! تصدير الثورة"، وجتاوز املصطلح املعروف الذي هو "!تفجري طاقات املستضعفني"دارج، وهو 
 الكثري من األضرار يف األقطار العربية من تفجريات، ومشكالت يف أكثر من قطر عريب، فال واليت أحلقت! الفعلية إليران

، رغم أننا حنن اآلن يف جلسة علمية حبثية، املفروض أن نضع "إطار إجيايب"أعرف ما هو اهلدف من تغيري األسم واعطائه 
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ألستاذ العتوم يف كلمته إىل قضية تغري السياسة كذلك أشار ا. احلقائق على الطاولة، حىت نتمكن من جتاوز مآسي املاضي
اإليرانية من سياسات غري عقالنية إىل سياسات تراعي مصاحل الوطنية، واأليدلوجية احلالية حتت الضغوطات املوجودة 

ن من اآلن، بينما كان اإلعالم اإليراين بشكل عام كان ينتقد الدول األخرى على هذه السياسات، اليت تنتهجها إيران اآل
 .مراعاة املصاحل الوطنية والقطرية لبالدها

، يف إيران، وهذه النسبة موجودة %١٠تطرقت إىل مسألة نسبة السنة، وذكر أن نسبة السنة هم " مبيضني"ورقة األستاذ 
من % ٣٦إىل " العرب وجريام"يف بعض الدراسات وإن كان البعض يرفعها إىل نسبة أعلى ـ جنيب الريس، يف كتابه 

 .ران سنة إي
فقط، % ٣أما الشيء الغريب أن سعادة السفري االيراين، قال قبل أيام يف صحيفة الدستور أن نسبة السنة يف إيران هي 

، %٣٠وأناس % ٩٠وهذه حقيقة شيء مزعج وخاصة أنه يف العراق يتم التالعب يف قضية النسب، أناس يضعوها 
وموضوع السنة واألشكال اليت جتري فيه، لألسف لو نظرنا إىل . واألصل هو أنه جيب التعامل مع احلقائق مبوضوعية

بعض املواد يف الدستور االيراين جند أا جتذر الطائفية يف عصر يتطلب منا أن نتجاوز هذا املوضوع، فعلى سبيل املثال، 
، وهذا أول "إلثىن عشريالدين الرمسي إليران هو اإلسالم، واملذهب اجلعفري ا"يف الدستور االيراين تنص " ١٢"املادة 

هذه املادة تبقى لألبد غري قابلة "؟ ومل يكتِف بذلك، بل نص على أن !دستور إسالمي ينص على مذهب مع اإلسالم
وهذا قيد مل يوضع يف أي دستور بأن حتكم على بلد ال تعرف ما سيحدث فيه مستقبالً ، خاصة وان إيران . ؟"!للتغيري

، القصد أن قضية التغيري إىل األبد، مل ! ميالدي١٥١٠أي يف عام !!. سمائة عام فقطنفسها مل تصبح شيعية إال من مخ
هناك أيضا بعض القضايا يف الدستور تعمق !. يضعها الذين من قبلهم، ورغم ذلك التغيري سيجري ال أحد يعرف مىت

اإليرانيون زرادشت، واليهود ) ١٣(، املتعلقة االقليات املعترف ا، تقول املادة )١٣(الطائفية حقيقة، قضية املادة 
واملسيحيون هم وحدهم األقليات الدينية املعترف ا وتتمتع باحلرية يف أداء مرامسها الدينية، ضمن نطاق القانون وهلا أن 

عدد النواب يف جملس الشورى ) ٦٤(ويف املادة . تعمل ضمن قواعدها يف قانون األحوال الشخصية والتعاليم الدينية
 والكلدانيون واآلشوريون معاً نائباً ننائباً، وينتخب واليهود نائباً كحد أعلى، وينتخب املسيحيو) ٢٧٠( هو االيراين

بينما السنة ال يوجد هلم مقعد . واحداً، وينتخب املسيحيون األرمن يف الشمال واجلنوب كلٌ على حدا نائباً واحداً
اآلن . ؟!؟ واملسيحيون هلم مقعد أما السنة فال يوجد هلم مقعد!قعد؟ يف الربملان االيراين، مبعىن اليهود هلم م!خمصص

خمتارات "جملة . جيب أن تراعيه!! ، وهذا على ما أظن ال يليق بدولة إسالمية!يف إيران يطالبون مبساوام باليهود" السنة"
لسنة للقيادات اإليرانية، يف اليت تصدرها األهرام للدراسات السياسية، قبل شهرين، نشرت خطاب من قيادات ا" إيرانية

الكبار، أحدهم أية اهللا " آيات اهللا"قضية السماح هلم بإنشاء مساجد هلم يف إيران بالعاصمة، فجاء اجلواب من ثالثة من 
حنن مذهب واحد، واآلخر قال تعالوا ! منتظري أيد من حق السنة إنشاء مساجد هلم، أية أخرى قال ال يوجد داعي

 !!.علنتناقش يف املوضو
يف السياق ذكر أحد السفراء األردنيني، يف أحد املقابالت يف الصحافة األردنية، انه ولألسف، حىت السفراء، من 

؟، هذا الوضع يعطي !املسلمني السنة يف إيران، يضطروا أن يصلوا داخل السفارة، وهم غري قادرين على بناء مسجد هلم
إيران رغم أن إيران تتبىن موضوع التقريب، وحنن نطالب حقيقة، ظالل كثرية قامتة على املوضوع الطائفي داخل 
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خبطوات عملية أقل ما فيها حتقيق هذه األشياء البسيطة، لالعتراف بنسب حقيقية للسنة واعطائهم حقهم يف الربملان، فتح 
 !!.مساجد، فتح مدارس إىل اخل

الب األمريكية يف قضية التجارب النووية، ملاذا هذا بالنسبة للسياسة اخلارجية اإليرانية وقضية جتاوب إيران مع املط
، مثل قضية اجلزر الثالث !وملاذا ال يتم جتاوب مماثل مع مطالب الدول العربية على سبيل املثال؟! التجاوب مع أمريكا؟

 !.اإلماراتية، هل هي سياسة االنصياع للقوة، وليس للحق؟
 :الدكتور عاطف البطوش

هل هي بدأت الثورة !.  سنة، وبني إيران ما بعد الثورة٢٥ يكون هناك رابط ما بني إيران قبل يف احلقيقة كنت أمتىن أن
هل حققت إيران يف بعض اجلوانب ما فوق الصفر، . من درجة السالب، أم بدرجات إجيابية حىت نستطيع إجراء مقارنة

؟ حتدثنا عن البطالة، !أن جتري هذه املقارنةكنا نتمىن من هذه اجللسة األكادميية . أو تراجعت يف بعضها ما دون الصفر
، هل النقلة اليت ! عاماً أم أسوأ؟٢٥عن القيم، عن األخالق، عن احلريات، فنحن ال نعرف هل هي كانت أفضل قبل 

هذا ما كنا نتمىن أن نسمعه من .جرت هي نقلة نوعية إجيابية ميكن أن نقدرها بدراسة أكادميية بعيداً عن العواطف؟
 .احملاضرين كمهتمني يف الشؤون اإليرانيةاألخوة 

 من الشرق األوسط، إذا ة، وإيران هي جزء من املنطقة اجلغرافي!نالحظ أن احلكم اجلديد يف إيران جاء على خلفية ثورة
عن ما قارنا هذه الثورة بالدول اليت قامت ا األنظمة بثورات، هل نالحظ أن هناك نقلة نوعية متميزة للثورة اإليرانية 

، هل !، أو مسحت لتيار خمالف؟!هل عندنا ثورة يف املنطقة مسحت بالتعددية السياسية؟! الثورات اليت نشأت يف املنطقة؟
، احلقيقة أننا نالحظ أن البعض يقارن بني الواليات !هناك ثورة قامت يف املنطقة ومسحت بالتعدد الرئاسي يف السلطة؟

 .ولة من دول املنطقة جيب أن نأخذها مبعيار املنطقة، بعيداً عن املثالية املطلقةاملتحدة األمريكية وإيران، بينما هي د
، وقال عنهم !، يف الكثري من القضايا، فنحن نالحظ أن األعالم الغريب شكك يف قضايا اهلنود احلمر!إيران دولة مستهدفة

، !ن إرهاب السود وبأم جمرمني وقتلة، ويف فترة من الفترات حتدثوا ع!!أم جمرمني، واآلن نكتشف أم مظلومني
، وصوروا فلسطني بأا دولة بال شعب، فاكتشفنا بأن هناك !لنكتشف بأنه أصبح منهم وزراء يف اإلدارة األمريكية

فإيل مىت يبقى مثقفينا يرددوا كأننا بعيدون عن الواقع، وكأننا من جنم آخر، يف وقت !. شعب معتدى على حقوقه
إيران جزء من منطقة كلها عثرات يف بعض !. ني بأن يثبتوا أن الكالم الذي يقال عنهم صحيح، أم اليطالبون اإليراني

 . اجلوانب نتيجة البيئة اليت نعيشها
 : الدكتور حممد احلاج

 طبعاً ال شك أن الثورة اإليرانية حني انطلقت وختلصت من عهد الشاه، كان هلا أثر كبرياً جداً يف الصحوة اإلسالمية يف
ولقيت هذه الثورة تأييداً عربياً كبرياً، حيث خرجت التظاهرات يف عمان والقاهرة وعواصم عربية . الغرب ويف الشرق
 . أخرى تؤيد إيران

 سنة املاضية، حققت السياسة الدبلوماسية اخلارجية اإليرانية جناحات كبرية، رغم كل الضغوطات، ٢٥فخالل الـ 
يه قائماً رغم التناقضات الداخلية واخلارجية الكثرية، ورغم املقاطعة الغربية، وبعض واستطاع النظام أن يبقى على رجل

، فعلى الرغم من مقاطعة اململكة العربية السعودية إليران، إال أن ة الفترة األخريههذا ما شهدت!. الدول العربية
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واستطاعت أيضاً . ات فيما بني الدولتنيالدبلوماسية اإليرانية استطاعت أن تروض السعودية وتصبح هناك عالقات وزيار
أن تروض مصر، وقضية شارع االسالمبويل، وغريه مل تؤثر على اختراقات السياسية الدبلوماسية اإليرانية اخلارجية ملصر 

 . يف هذا املوضوع
 القنبلة املوقوتة، أخشى على إيران من األوضاع الداخلية، الوضع الداخلي بتناقضاته املختلفة، حقيقة ال يبشر خبري، فهو

يف داخل النظام االيراين، فعملية فرض القضية بقوة الدولة وبقوة أجهزا األمنية قد ينجح لسنوات ولكن يف النهاية 
لذلك أنا أدعو إيران وأمتىن عليها احلذر أكثر وأن تنتبه إىل وضعها الداخلي، ويف عالقاا مع حميطها . مصريه الفشل

 .  تنطلق من كوا دولة هلا وضعها يف املنطقة، أكثر من انتصار مذهب يف إيرانالعريب، وأن حتاول أن
األمامية اجلعفرية، األصل أن " الشيعة"نسبة الشيعة يف إيران كبرية، ولكن األصل أال تنطلق إيران اآلن من كوا إيران 

، وأن !صراعات القدمية والفكرية واخلالفاتتنطلق كوا دولة إسالمية من دول املنطقة، تتعامل ذه الروح، وتتجاهل ال
 .تعدل نظامها الدستوري، حبيث يكون نظام مرضي أكثر، لتتمكن بالتايل من  القضاء على كثري من الصراعات الداخلية

دمني يف إيران، واعتقد أن تعامل اإليرانيني مع املرأة جيوز أم متق" مشكلة"أنا أعتقد أن قضية املرأة يف إيران، ال تشكل 
فاملرأة اإليرانية قد أخذت دورها يف املشاركة يف الربملان، ويف الوظائف احلكومية !. عنا حنن اإلسالميني يف املنطقة العربية

أما قضية اللباس الشرعي وأن تأخذ املرأة إذن من زوجها يف حالة اخلروج من البيت، فهذه . والصحف، وأماكن خمتلفة
تام أقول أن هناك قضايا يف الدستور جيب تعديلها، إضافة إىل إلغاء قضية تشخيص النظام ويف اخل!. من القضايا الشرعية

 .والدستور، أو أن تدار بطريقة معاصرة وحديثة
 :املهندس مروان فاعوري

، هناك اتفاق على تقاسم أدوار بني إسرائيل وإيران، انطالقاً من دور إيران املوجودة اآلن يف جنوب لبنان، عرب حزب اهللا
إضافة إىل التواجد العلوي السوري الذي يعترب إىل حد ما قريب من النظرة الشيعية، وما جيرى من تدخالت إيرانية يف 

هل لدى السفري  ما ميكن . الشؤون الداخلية العراقية، مث االمتداد يف هذا اخلط املستقيم، بني ايران والعراق وسوريا ولبنان
 أن يوضحه يف هذا االجتاه؟ 

 
 :تور أمحد نوفلالدك

شكراً جزيالً سعادة السفري، الواقع، أرجو أن ال يأخذ سعادة السفري انطباعا بأننا نضع إيران يف الصف االسرائيلي، 
واعتقد أن غالبية املواطنني يف الوطن العريب يعتربون إيران دولة إسالمية صديقة، وال توجد مقارنة بني إسرائيل وإيران 

 .ر السفري على توضيح بعض النقاط الرئيسة واهلامةونشك. فهناك فارق كبري
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 الردود على األسئلة واالستفسارات 
 :الدكتور نبيل العتوم

        أويد ما طرحه سعادة السفري حول قضية املرأة يف إيران، هناك مستشار لرئيس اجلمهورية وأيضاً لكل وزير له 
النقطة األخرى بالنسبة للحجاب واقتحام احلي اجلامعي !. يطرة املرأة يف شيء، فاإليرانيني يشتكون من س!مستشار امرأة

من قبل أجهزة األمن، أنا كنت أدرس يف إيران يف تلك الفترة ألول مرة يف دولة من دول العامل الثالث تعلن أن جهاز 
 مناقشة هذا املوضوع يف جملس ومت تغيري الوزير، وكذلك متت! األمن متورط يف عمليات االغتيال وهذا مؤشر دميقراطي

حتدث بعض األخوة عن العالقات العربية اإليرانية وحتديداً العالقات األردنية اإليرانية، أنا .       الشورى بكل شفافية
كتبت مقاالً يف صحيفة الرأي، بعنوان العالقات األردنية ـ اإليرانية حتدثت فيه عن هذه العالقة وعن إمكانية متتينها على 

وليس كل ما . اعدة الدميومة والصراحة والشفافية وأن يكون املتغري األمريكي ـ االسرائيلي بعيداً عن هذه العالقةق
، وأنا !، يقال أن األردن تقيم عالقة مع أمريكا وإسرائيل، فهذه العالقة ضرورة لألردن كدولة!ضرب الكوز باجلرة"

ردن هلذا املوضوع وخاصة يف لقاء جاللة امللك مع مرشد الثورة، وأقول اعتقد أن األخوة اإليرانيني متفهمني حلساسية األ
 . جيب أن تكون ملفات العراق وفلسطني عبارة عن ملفات لتطوير العالقات يف خمتلف ااالت وليس العكس
سلطة، ستنشأ هناك خطأ يف فهم الوضع الداخلي اإليراين، وخاصة أن هناك من يقول أنه يف حال سيطرة احملافظني على ال

أو أن االنفراج الذي حدث يف إيران . حرب جديدة أو سيحدث توتر يف العالقات اإليرانية ـ العربية، هذا غري صحيح
هو انفراج مرحلي وخاصة مع تسلم خامتي للسلطة، وإذا ما جاء رفسنجاين للسلطة ستتوتر هذه العالقات، هذا غري 

دود مع الدول العربية فالرئيس خامتي بىن فوق العالقات اليت أسس هلا ، ليس هناك ما يسمى انفراج حم!!صحيح أيضاً
اآلن هناك تطبيع للعالقات مع . فاحملافظني هم الذين قاموا بتطوير العالقات العربية ـ اإليرانية!!   الرئيس رفسنجاين

يات يف املدن اإليرانية، وهم مصر، وبالنسبة لتغيري أسم شارع االسالمبويل، احملافظون هم الذين يسيطرون على البلد
وهلذا فإننا ال نستطيع القول بأن .  ؟!أنفسهم الذين قاموا بتغيري األسم من شارع خالد االسالمبويل إىل شارع االنتفاضة

 اإليرانية هو ةإن من يرسم السياسة اخلارجي!. صعود احملافظني إىل السلطة سيؤدي إىل توتر العالقات العربية اإليرانية
"والسياسة اإليرانية ال يرمسها حزب، وال يرمسها اجتاه، وهناك إمجاع بني التيارين على تطوير "لس القومي األعلىا ،

 . العالقات وحتسينها مع الدول العربية
بالنسبة حملاصرة إيران، ال شك أن إيران تواجه مشكلة بالنسبة للوجود األمريكي سواء يف أفغانستان أو يف العراق، هذا 

بعض األخوة . مع هذه املتغريات"! التكيف"انب دفع صانع السياسة اخلارجية اإليرانية إىل إحداث ما يسمى بسياسة اجل
 !. حتدث ملاذا إيران مل تقف إىل جانب العراق، وأنا أتساءل ملاذا مل تقف الدول العربية مع العراق؟

وريطها يف احلرب وكان هناك خمطط أمريكي لضرب    خالل حرب اخلليج الثانية كانت هناك حماوالت لدفع إيران وت
 . إيران، وهذا مت تداوله يف وسائل األعالم

أما فيما يتعلق حبرب اخلليج الثالثة كان هناك رهان على دخول إيران يف هذه احلرب إىل جانب العراق، لكن ماذا 
 . ؟!ستكون النتيجة سيتم تدمري إيران
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فالقيادة السياسية يف إيران جممعة على ضرورة .  إيران وبعض الدول العربيةال شك أن هناك منط ما من التعاون بني
كنا قبل الثورة "وهذا ما حتدث فيه وزير اخلارجية اإليراين علي أكرب والييت، عندما قال . تطوير العالقة اإليرانية العربية

كانت الدول العربية تقول أن شاه إيران هو نقيم عالقات حتالفيه مع أمريكا وكنا قاعدة متقدمة ألمريكا يف املنطقة، و
اآلن وبعد الثورة أصبحنا نرغب يف إقامة عالقات مع الدول العربية واإلسالمية . شرطي املنطقة وقطعت العالقات معه

عندما طالبت . ؟"!وقطعنا عالقاتنا مع أمريكا وإسرائيل، ورغم ذلك قاطعتنا الدول العربية، فاصبحنا يف حرية من أمرنا
صر بتغيري أسم شارع االسالمبويل مت هلم ذلك، وعلى الرغم من ذلك إال أن الرئيس املصري حسين مبارك اعتذر عن م

، طيب ملاذا تستقبل وفود من احملافظني يف !، يقول لك السبب هم احملافظون!زيارة إيران واملشاركة يف قمة الثمانية ملاذا؟
 !.مصر؟

تغري االسرائيلي، ولنأخذ على سبيل املثال تركيا أقامت مع إسرائيل حتالفاً إستراتيجياً بالنسبة للمتغري األمريكي، هو كامل
، و هناك طائرات إسرائيلية تقوم مبراقبة مشال إيران، هذا عدا عن عمليات تسلل، وبالتايل أقول يف حال ١٩٩٥يف عام 

 .    ت، العالقة مع الدول العربيةدخول إيران إىل جامعة الدول العربية بصفة مراقب قد حيل بعض اإلشكاليا
 :الدكتور مهند مبيضني

أشكر سعادة السفري على ما تفضل به من توضيحات، وكنت أمتىن أن يقدم مالحظاته حول الورقة وليس مرافعة دفاعاً 
 .عن النظام

يف طهران يالحظ كنت معجب يف بنية مؤسسات الدولة اإليرانية، واحلريات املوجودة عند الشباب هناك، والذي يعيش 
وهناك إبداع يف الرواية واملسرح . أن بعض العادات اليت ميارسوا غري متوفرة يف بلداننا العربية فهي متقدمة علينا كثرياً

اإلعجاب ذا النظام أو رموزه، ال يعين أننا ال منارس نقد . والسينما، وهذا يدل على وجود جو صحي يف هذه املسائل
حقيقة أنا ال أعرف كيف ميكن السماح لقوات شرطة بدخول اجلامعة، فهذا مركز أكادميي .!. منظاسياسي اجتاه هذا ال

 .ال جيوز دخول الشرطة إليه
هناك مشكلة يف الداخل اإليراين جيب االعتراف ا، فهناك سيطرة لألجهزة األمنية، هناك سيطرة للمحافظني، خامتي 

لثقافة يف حكومة هامشي رفسنجاين، عندما طلب منه االستقالة، بالرغم من نفسه كان أحد الضحايا عندما كان وزيراً ل
، هو شيء خمتلف ١٩٩٧ما حدث بعد اختيار خامتي يف العام مايو ". حوار احلضارات"رفسنجاين هو الذي قدم مبادرة 

يس خامتي ولكن لألسف مل حيدث شيء، بل بالعكس فقد طلب الرئ. حيث راهن الناس على إحداث حتوالت وتغريات
 .من وزير ثقافته االستقالة ومت استجوابه يف جملس النواب

خامتي يف واليته الثانية، عندما أبدى حتفظات " أهلية"بالنسبة ملهام جملس صيانة الدستور، فهذا الس هو الذي ناقش 
هناك خطر على مستقبل يف مسرية الرجل، و" رمادية"، وجلنة األهلية، أيدت الرأي القائل بوجود نقاط "خامتي"على 

 .النظام ومستقبل الثورة
؟ !فيما يتعلق مبستقبل الدميقراطية، اعتقد أن درس الترشيحات األخرية لالنتخابات ونتائجها، مؤشر على مسرية الدولة

 .  ؟!ولكن بالرغم من ذلك فهذا ال يعين سيطرة احملافظني، أو أن هناك اية مأساوية للنظام، هذا غري صحيح



 مركز القدس للدراسات السياسية

40  عاما على الثورة٢٥إيران 

، وإمنا منذ عام ١٩٩١أيضا معادالت يف حقوق اإلنسان، ووضعها الصعب، وأنا مل أرصدها فقط من العام هناك 
مخس " حسن الطبطبائي، وما تقول أيضاً يف موضوع على أية اهللا" فرض اإلقامة اجلربية"، وماذا تقول حول ١٩٨٠
ماذا !. لى قاعدة املساواة يف مكتسبات الدولة، الذين يأخذون من أموال الدولة، فمن حق الناس أن يتمتعوا ع"اإلمام

هناك خلل يف معادلة احلريات يف ! ، بإلقاء حماضرة يف اجلامعة"عبد الرمحن ساروش"تقول عن منع األكادميي احملاضر
بأن ما هو املربر . ما هو مربر دخول قوات أمن إىل اجلامعة وقتل طلبة أنا استغرب أن استمع إىل مثل هذا التأييد. إيران

، أو أن حيذر املشاركة يف مؤمتر دويل برلني، ومن شارك "الطريق اجلديد"؟، أو إغالق صحيفة !النسوية" زان"تغلق جملة 
وما زالت هناك تفاعالت تركتها هذه التصرفات اجتاه من جيرؤ على القيام ببعض !. منهم طالبت القيادة مبحاكمتهم

وهناك استدعاءات للتحقيق مع بعض الصحفيني من قبل . ل هذا النظامالقضايا املطالبة بالتحول والتغيري يف داخ
، فهناك العديد من املشاكل الداخلية، والنظام قادر على "سعيد هجريان"االستخبارات، وهناك حماولة اغتيال للصحفي 

 . معاجلتها
مريكا، وستجد أمريكا نفسها اعتقد أن املستقبل بني احملافظني مع األمريكيني، سيكون مثل مستقبل السعوديني مع أ

تتعامل مع النظام يف الوقت الذي  ستترك فيه احملافظني املتشددين متمسكني أكثر فأكثر يف احلفاظ على مكتسبات 
الثورة، مثل ما هو حاصل يف السعودية من إعطاء حرية للتيار السلفي املتشدد، واكتشف األمريكيون فيما بعد أم على 

  ان هذا االجتاه السلفي، هو الذي يلتف حول ابن الدنخطأ بعد أن تبني هلم
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 املشاركون يف الندوة
 
 أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الريموك،  نوفلأمحدالدكتور ـ ١
 ، باحث ومدير مركز تدريبأسامة شحادة عوض ـ ٢
 ، املدير التنفيذي مركز القدس للدراسات السياسيةمجال اخلطيبـ ٣
 ، حقوقي مجال الرفاعي األستاذ  ـ٤
 ، باحث، مركز القدس للدراسات السياسيةخالد وليد ـ ٥
  طالبة دراسات عليا يف العالقات الدولية،دانا قطناين ـ ٦
 ، ملتقى الشباب الدميقراطيدانية أسعد عبد الباري ـ ٧
 ، كاتب صحفيسامر خري أمحد ـ ٨
  ، صحفيسامي الزبيدي ـ ٩

 ، عضو جملس األعيان األردينملصريسلوى ا ـ العني ١٠
 ، مترجم السفارة االيرانيةسليمان تيم ـ ١١
 ، ناشط سياسي سهيل صباح ـ ١٢
 ، األمني العام حلزب الوسط اإلسالميعاطف البطوش ـ األستاذ ١٣
 ، مدير مركز القدس للدراسات السياسيةعريب الرنتاوي ـ االستاذ ١٤
 الدراسات االسالمية، باحث يف عصام ملكاوي ـ الدكتور ١٥
 ، ناشط سياسيعلي عطاوي ـ ١٦
  ، ناشط سياسي، حزب العهدغسان حوراين ـ ١٧
 ، حزب الوسط االسالميفايز الربيع ـ الدكتور ١٨
 ، صحفيلقمان إسكندر ـ ١٩
 ، حمامي وناشط يف حقوق االنسانمازن اايل ـ األستاذ ٢٠
 ، حزب الوسط االسالميمالك عمايرة ـ الدكتور ٢١
 ، حزب جبهة العمل اإلسالميحممد احلاج ـ الدكتور ٢٢
 ، األمني العام حلزب الرفاهحممد الشوملي ـ ٢٣
 ، سفري اجلمهورية االسالمية االيرانية يف عمانحممد إيراين ـ سعادة الدكتور ٢٤
 ، أستاذ العلوم السياسية يف جامعة بغدادحممد جواد علي ـ الدكتور ٢٥
 ، مجعية العلوم السياسيةاتحممود عليم ـ الدكتور ٢٦
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 ، رئيس املكتب السياسي يف حزب الوسط االسالميمروان الفاعوري ـ املهندس ٢٧
 ، حزب الشعب الدميقراطي االردينمروان حجازي ـ ٢٨
 ، باحث يف الشؤون االيرانية مهند مبيضني ـ الدكتور ٢٩
 ، حزب العهدموسى الصوراين ـ ٣٠
 ألمني العام حلزب اليسار الدميقراطي االردين، اموسى املعايطة  ـ املهندس ٣١
 ، أستاذ العالقات الدولية يف جامعة بغدادناظم اجلاسور ـ الدكتور ٣٢
 ، باحث يف الشؤون اإليرانيةنبيل العتوم ـ الدكتور ٣٣
  ، استاذ العلوم السياسية يف جامعة الريموكنظام بركات ـ الدكتور ٣٤
 ذ العلوم السياسية يف جامعة آل البيت، أستاهاين أخورشيدة ـ الدكتور ٣٥
 ، مسؤول اإلعالم يف مركز القدس للدراسات السياسيةهنادي فؤاد ـ ٣٦
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