
 

 إيران

 رد دالتوناريتش

 

األول على إيديولوجية إيران المحور تحليل السياسة الخارجية اإليرانية حول محورين، يرّكز  عادة ما يدور

متع د الدولي. فكل الدول تتعلى الصعي في سلوك إيران براغماتية نزعة أكثر حولالثورية، فيما يدور اآلخر 

تطمح إلى الوصول إليها، إال أن خياراتها اليومية حول كيفية التصرف على الصعيد الخارجي  بأهداف مثالية

إن كانت محقّة أو ، تلجأ الدول إلى الخيار الذي تظنبين مجموعة من الخيارات العملية. إذ  تكون منعادة ما 

سلوكها في  وعبر لكن، إيران دولة ثورية قد ال تزالإلى أقصى حد ممكن.  مخطئة، أنه سيعزز من مصالحها

 اساتسيإن "حين قال:  مهران كامرافا إطار سياستها الخاجية، فإن األدلة تشير إلى أن الوضع هو كما بيّنه

أثرها باألهداف من تبكثير ثر باعتبارات برغماتية حول توازن القوى أكثر تتأالداخلية األمن اإليرانية الخارجية و

 1."ثورية أهداف أنها اإليديولوجية أو التي من المفترض

تدعو  ،وحتى مبادراتها اإلقليمية والدولية لدعم الثورة اإلسالمية ،، فإن أعمال إيران الدفاعيةوبشكل مبسط أكثر

المؤكد  . فمنقبل أي إعتبار آخرعلى قوة البالد واستقاللها وحريتها وأمن األراضي اإليرانية الحفاظ على  إلى

تأدية تكمن هذه المهمة في  ة محددة، وفي حالة إيران الثوريةلهدف معيّن أو مهمأنه ال بد من استخدام السلطة 

 ،الوصاية وتشكيل قدوة يُحتذى بهامن خالل ، األمر الذي يشمل قيادة المسلمين في كافة أنحاء العالم عمل هللا

أنحاء  ةالمقموعين في كاففاع عن المسلمين وتحسين حياة الشيعة، فضالً عن الد المذهب الشيعيوالدفاع عن 

 الرقعة الواسعة من األراضي التي يسكنها، وبأغلبية ساحقة،"، هذه في "الهالل الشيعيالعالم، وال سيما 

 رين.بية السعودية نزوالً حتى البحالمملكة العرفوق العربي  بالد المشرقوالتي تتقوس من المسلمون الشيعة 

تهدف إلى إضعاف إيران وإحباط مهمتها نيّة رئيسة لن تتغيّر في الضغوطات الخارجية التي  إبعاد ويُعتبر

بعض  لوإلى حد أق ،، أن الواليات المتحدة وإسرائيلالسياسة الخارجية اإليرانية. إذ ترى إيران، لبعض األسباب

لى الردع الرد عب عتيادياإل قفهايكمن مولياً وحالياً لمصالحها الجوهرية. تّشكل تهديداً فع ،األوروبية السلطات

إلى ممثلي الحكومة والبرلمان وجهه المرشد األعلى آية هللا الخامنئي في خطاب ف التحدي.من خالل واإلحتواء 

دمت الجمهورية ، شدد على هذا الموضوع المتكرر: "عندما ق1122آب/أغسطس  7والسلطة القضائية في 

عارات شتمّسك النظام بالدول أكثر وقاحة. أما عندما  تنازالت للواليات المتحدة وأوروبا، أصبحت هذهاإلسالمية 

 2."شرف الجمهوية اإلسالمية عظم، فقد وأساساتها الثورة

                                                           

، فيوبونتس، عدد خاص )واشنطن العاصمة: 01مهران كامرافا، "إيران ومجلس التعاون الخليجي"، في الثورة اإليرانية في 1 

 ، 251(1112معهد الشرق األوسط،

http://www.mei.edu/sites/default/files/publications/2009.01.The%20Iranian%20Revolution%20a

t%2030.pdf. 

آب/أغسطس  1المرشد األعلى علي خامنئي، نُقل عنه في علي ألفونه، أحمد مجيديار ومايكل روبن، "جولة إيرانية جديدة 2 

 ، 1122آب/أغسطس  1"، )آي إي آي إيران تراكر(، 1122

اإليراني التحدي في تأمالت الخليج: كليدوسكوبفصل من كتاب:    

 



 إيران الثورية المن هنا فإن حالة المصالح الوطنية، ياسية الخارجية موجهة نحو تعزيز أن الس ويُذكر أيضاً 

خاء شعبها رلخارجية لتوسيع نفوذها، وبالتالي تعزيز تشّكل أي إستثناء: فمن واجب إيران أن تلجأ إلى السياسة ا

 الميزاتالساحة الدولية لتجنب المخاطر واكتساب  علىالمناورة  وفي هذا السياق، تشّكل .فاهيتهره وتقدمو

رية لجمهو، ال بد لذلك على الرغم منوراء أدوار كافة الدول في إطار النظام الدولي، بما في ذلك إيران. منطق ال

ة ويُذكر أن عملية الموازنحماية مكاسب الثورة. بغية أهدافها الثورية مع موازنة المصلحة الوطنية من اإلسالمية 

لتي اخاتمي فخالل والية الرئيس يرانية. اإلالسياسة الخارجية إطار في  متكرراً  موضوعاً هذه تشّكل أيضاً 

كل من الخليج الفارسي ويران إمسار العالقات بين حّسن ت، 1115و 2227امتدت على ثماني سنوات بين عامي 

الرئيس محمود أحمدي نجاد وقد قابل على حالها. تقريباً بقيت  األوضاعوالدول األوروبية، على الرغم من أن 

"إعالن  برعة لتركيا والبرازيل رئيس نقاطبالمثل، من خالل تسليم الجمهورية اإلسالمية على تركيا  إنفتاح

بحاث في األنخفض التخصيب من إيران مقابل إمدادات الوقود لمفاعل متصدير اليورانيوم " حول طهران

 3طهران.

لى ع التفاهم على صعيد هوإمالءات"المجتمع الدولي"  إلرادةالعامة  مقاومتها، على الرغم من ولنكون أكثر دقة

ة في الثوري هاأهدافإذ إن غير عقالني على الساحة العالمية.  طرفاً يران ليست إ فإن ، األمن اإلقليمي والدولي

 يينحلفاء الغربالعلى خالف مع الواليات المتحدة وأوروبا، وبشكل خاص مع  وضعتهاجميع أنحاء المنطقة قد 

 الجمهورية، فإن على الرغم من ذلك، ومع القانون الدولي. األوسععلى النطاق والشركاء في الشرق األوسط 

سياسة  م علىوالقائنهجها المتّبع إطار التنبؤ بها في وال يمكن غير عقالنية تحركات ب لم تندفع مهاجمةمية اإلسال

 .في آن واقعيةوخارجية ثورية 

جية، بغض ياستها الخارسب تنبؤال صعوبةفي  من إيرانالقرار في الغرب السبب األبرز لخوف صانعي  قد يكمن

 المنهج ما إذا كانم التأكدغير الواضح من هو المسؤول، من الصعب  فإن كان منالنظر عن مضمونها. 

لسياسة اإليرانية اضبابية التي تحيط ب. بعبارة أخرى، إن الثوري عنيف في الغدنفجار إ سيليهحالي براغماتي الال

 قد  تؤدي إلى اإلبقاء على رد فعل دفاعي عامة في، بشكل خاصالسياسة الخارجية  ةعاصنببشكل عام، و

  سالمية.اإللجمهورية تجاه االقوى الغربية وحلفائها اإلقليميين  صفوف

دع عسكري لرفي السنوات القليلة المقبلة كيفية إستجابة إيران المحتملة الغرض من هذا الفصل هو تقييم إن 

يقيّم هذا س بالتالي،. ولمبادرات مشاركة أكثر، أو أكثر مالءمةضافية، اإلحتواء اإلتدابير ل، وجلي بشكل أكبر

لسياسية اإليرانية ا ديناميكياتالإلى  ستراتيجيات الثالث نظراً اإلكافة  على المحتملة ةستجابات اإليرانياإلالفصل 

  4.الحالية

                                                           

http://www.irantracker.org/roundup/iran-news-round-august-8-2011. 

 وسط"، إستعراض الشؤون العالمية في القاهرة، سلسو أموريم، "برازيل والشرق األ 3 

http://www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/Pages/articleDetails.aspx?aid=64. 

كما كانسفير البرازيل إلى األمم المتحدة والمملكة  1121وحتى العام  1110سلسو أموريم كان وزير خارجية البرازيل من العام 

 المتحدة.

إن وجهات النظر في هذا الفصل قائمة على خبرات المؤلف كدارس للسياسة في الشرق األوسط لمعظم حياته المهنية، وخالل 4 

 يطاني لدى إيران.عندما شغل منصب السفير البر 1112و العام  1110الفترة الممتدة من العام 

http://www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/Pages/articleDetails.aspx?aid=64


 

  الفصائل والتماسك

إن  إذ. ل السياسة الخارجية واألمنية ليست غامضة كثيراً كما هو متداولإن كيفية إتخاذ إيران لقراراتها حو

و يدعون إلى مقاربات جديدة أ ،وفي بعض األحيان المنافسين ،المؤسسات كما القادة السياسيسن المتوازيين

لنظام اينتقدون خيارات اآلخرين بشكل سري أو علني، كما هو الحال فعلياً في أي نظام سياسي في العالم. ف

ن خالل م الرئيسةصقل الحجج ضالً عن فالسياسي اإليراني يخضع لمثل هذا النوع من المعارك البيروقراطية، 

هي و سياسة الخارجية،أساس من التالحم النخب السياسية المختلفة حول موقف  المطاففي نهاية والنقاش، 

  ز معظم الحكومات األخرى.عملية تميّ 

تعمل الوكاالت والوزارات المختلفة في طهران وفق سلطتها الخاصة في مناطق محدودة مفوضة لها، ولكن 

في المسائل التي تؤثر على الوطن وعلى نظام حكمه بشكل عام، يتم التنسيق السياسي بين اللجان والمجالس 

عالية المستوى. مع ذلك، ففيما يتعلق بأكثر أسئلة السياسة أهمية، بما في ذلك أمن البالد وتوجه السياسة 

د كان يعتقد بأنه يحظى بدعم من المرشالخارجية، فإن الرئيس )كرئيس تنفيذي( يأذن بعمل الحكومة فقط إذا 

 5األعلى، وإال فإن القرار يُترك آلية هللا بنفسه.

زمة الالالمرونة ب يتمتعهو ما إذا كان النظام اإليراني األكثر إرتباطاً بهدف هذا الفصل السؤال مع ذلك، فإن 

لجمهورية اعتماد إدعم تالمشورة هذه  تكانولو  شورة غير تقليدية للزعيم األعلى آية هللا خامنئي، حتىملتقديم 

 تعكسية للسياسة اإليرانفي آن اللغة الملونة والمريرة إن السياسة الخارجية. جديداً ومختلفاً في  اً مساراإلسالمية 

ليا للثورة باتهام اآلخرين بالتخلي عن المثل الع ةيسياسال الفصائلالسياسيين الذين ينتمون إلى مختلف  إستعداد

ز األفضليات السياسية بالنسبة إلى الفريق الذي ينتمون إليه، األمر الذي يشبه إلى حد كبير ما يحدث تعزي بغية

لف التنافس بين مختفإن إحدى تأثيرات  الوسط السياسي اإليراني الحالي،في مع ذلك، في أي حكومة أخرى. 

 مقارباتطوير لتالضروري ف المشترك لمنع الثقة المتبادلة والشعور بالهدالسياسية الدينية وقادتها الفصائل 

 وسياسات جديدة للبيئة اإلستراتيجية المتغيّرة بسرعة على الصعيدين اإلقليمي والدولي. جديدة 

 ه الخاصالرئيس خاتمي وفريقالذي عرضه للمرة األخيرة هذا النوع من التماسك السياسي ويُشار إلى أن 

السابق )بدعم من الرئيس  1111عام الالنووية بعد الشؤون  حولالخارجية بشأن تنازالت تكتيكية  بالسياسة

إن ما ف، في المقابل. هو أمر مفقود في الوقت الراهن( رفسنجانيكبر هاشمي أمجلس الخبراء آية هللا عضو و

قل في )على األلمواجهة د التوحّ لتغلب على خالفاتهم ولاإليرانيين  ييناسيالس عنداآلن هو رغبة عامة  قد نراه

 تكاليف هذا األمر بالنسبة إلى إيران واضحة.حتى أصبحت ، وأكثر صرامةقتصادية أكثر إداية( عقوبات الب

ة دون يياسإعادة تقييم السالسياسيون قادرين أيضاً على هؤالء  سيكون، المتماسكةفي مثل هذه البيئة السياسية 

بيل على سلدرجة أنها قد تزعزع اإلستقرار وتشل النظام السياسي. ة طرخ ، وهينقسامات السياسيةاإلإدخال 

لناجمة ااإليرادات النفطية المخفّضة ومع  العيشالمدى الطويل، قد يستنتجون أن البلد ال يستطيع  وعلىالمثال، 

                                                           

ان سات الدولية للخليج الفارسي، مهرامهران كامرافا، "السياسات اإليرانية الخارجية واألمنية في الخليج الفارسي"، في السي5 

 .217(، 1122مامرافا، )سيراكيوز: نيويورك: منشورات جامعة سيراكيوز، 



في  امارئيس أوبللمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ األميركي  التي اقترحتهاعن العقوبات المالية اإلضافية 

مجموعة  لمفاوضات معالمجال لأن فتح قد يقرر هؤالء السياسيون اإليرانيون  1122.6أغسطس آب/ شهر 

وطنية لامصلحة لل أفضلبشأن القضايا النووية مقابل تعليق بعض العقوبات سيكون  "الخمسة زائد واحد"

. في مثل 1122أغسطس في آب/ آية هللا خامنئي في خطابه أوضح كما  الثورة" اإليرانية كما سيشّكل "أساس

ية المفاوضين بناء على توصسيمّكن الخامنئي ، ( على األرجحهذه الحالة، وبعد مناقشة طويلة وصعبة )وقاسية

 من القومي.لألعلى األبموافقة المجلس  للعملمن الرئيس، 

لى أو حتى عنصيحة قريب من السعي إلى مثل هذه ال للشك في ما إذا كان آية هللا خامنئي لكن، تبرز أسباب

 ن بعدهامعلى الرغم ، والمحلية والدولية مواقف إيرانيبدو أنه يعتقد أن إذ في الوقت الحاضر.  هااستعداد لقبول

حد لالرئيس أحمدي نجاد لبرنامج يُذكر أن . ويبدو أنها في تحسن محتملوهي سليمة بشكل أساس عن المثالية، 

في كن لمعقولة على المدى القريب. تبدو أسعار النفط كما وأن ، قد نجحمن الطاقة ودعم المواد الغذائية المحلية 

 بالمئة 11ارتفع التضخم إلى أكثر من إذ . خامنئيستراتيجية المخاطر المتزايدة تترافق مع إ فإن، الوقت عينه

صادرات النفط تنخفض كما أن  7.العمالت األجنبيةمن قيود صرف تخفيف الإلى يران إ، مما اضطر سنوياً 

ن تحاد األوروبي ععند التوقف المتوقع لإل مليون برميل يومياً بحوالي و يمكن أن ينخفض  8،مأساويبشكل 

على البنك المركزي  األمريكية اتطوضغفإن الذلك،  أضف إلى 1121.9يوليو تموز/ يراني في اإلشراء النفط 

شبكة مصرفية دولية  اتخذتها مؤخراً عقوبات لويمكن  10،معه آخذة في اإلرتفاعيراني والشركات التي تتعامل اإل

 11.يرانية لبيع النفط وتحويل األموال إلى الخارجاإلتجعل من الصعب على البنوك من أن كبرى 

آب/  1 ففي. راً في آنتطرح فرصاً ومخاطضطرابات التي تجتاح الشرق األوسط اإلموجة فإن ، إقليمياً أما 

لم يسبق لها مثيل في المنطقة  ، التيخامنئي المالحظة التالية : "لقد قدمت هذه األحداث قّدم،  1122أغسطس 

ضيع هذه تقد فظروف الدولة، لتقييم واقعي  في حال غيابكبيرة، ولكن  سالمي فرصاً اإلنظام لل ،وفي العالم

                                                           

 22ي إلى رد فعل سلبي غير مقصود"، وكالة إنتر لإلعالم، باربارا سالفين، "يمكن للعقوبات الجديدة على إيران أن تؤد6 

 ، 1122آب/أغسطس 

.http://ipsnews.net/news.asp?idnews=56828 

 

 ،1121آذار/مارس  22 ريك غالدستون، "بعد توترها من العقوبات، إيران تخفف من السياسة المالية"، نيويورك تايمز،7 

http://www.nytimes.com/2012/03/20/world/middleeast/iran-eases-its-currency-exchange-

policy.html?adxnnl=1&gwh=18507FA56B63768284445F9905CC9469&adxnnlx=1334955889k

te/%20MxJcaFcTJahmFMkEQ&pagewanted=print. 

 ، 1121آذار/مارس  22إيران في إزدياد"، اإلذاعة العامة الوطنية، توم غجلتن، "تشديد العقوبات على 8 

http://www.npr.org/2012/03/19/148902758/sanctions-squeeze-on-iran-tightens. 

بسبب الحصار وفق الوكالة الدولية  %51إسحق أنسدورف وغراند سميث/ "تراجع صادرات النفط الخام اإليراني بنسبة 9 

 ، 1121آذار/مارس  21وع أعمال بلومبرغ، للطاقة "، أسب

http://www.businessweek.com/news/2012-03-14/iran-s-crude-oil-exports-to-fall-50-percent-on-

embargo-iea-says. 

 "غالدستون، "بعد توترها من العقوبات10 

آذار/مارس  22كوري فلينتوف، "العقوبات الجديدة تحد بشدة من التجارة العالمية اإليرانية"، اإلذاعة العامة الوطنية، 11 

1121 ، 

http://www.npr.org/2012/03/19/148917208/without-swift-iran-adrift-in-global-banking-world 

http://ipsnews.net/news.asp?idnews=56828


بعض نقاط  فقد برزتوالثقافية  قتصادية واإلفي المجاالت السياسية الفرص أو حتى تتحول إلى تهديدات.... أما 

ومع ذلك، فإن  12تعو إلى عدم اإللتزام بالمسؤوليات".معظمها والمشاكل والتي بالضعف وأوجه القصور 

الحليف العربي الوحيد إليران. وهو  األسدعلى نظام  شّكلت أدت إلى ضغوطات كبيرةنتفاضة في سوريا اإل

درتها على ق وعلىستراتيجية اإلنعكاسات وخيمة على مصالح إيران إ له قد يكونسقوط نظام األسد بالتالي، فإن 

ت من سرنتفاضات يفإن اإل، الوقت نفسه حزب هللا وحماس. فيمثل  الذين ليسوا بدولحلفائها من في التأثير 

في  تلك التي حصلتعن األحداث على شكل أبعد مثل  ون الخليجي في البحرين فضالً مجلس التعا زيادة حزم

 ليبيا .

تي النزاعات الشير إلى تلى مستوى مسؤولياتهم إبعض األطراف عدم إرتقاء تحذيرية حول إن المالحظة ال

 لعدمالثاني  الرئيسالسبب كما وتوحي إلى  ،شؤونللأحمدي نجاد  إدارةبشأن  1122نشأت في منتصف العام 

يسمح  فهو لنخارجية: اللضغوط ا رداً علىإلعادة النظر في رفض إيران للتفاوض  إستعداد الخامنئي

للحصول على نحو متزايد،  الذي تسيء سمعته علىأحمدي نجاد  في ظل حكممرؤوسيه، وال سيما الحكومة ل

ية ة في العالقات الخارجالرئيسلية ستراتيجيات الحااإلالمدى القريب عن طريق تغيير أي من  على المزايا

فإن ذلك سيكون في أي وقت ومع أشخاص في سدة الحكم يكونون من تغيير، وإن كان سيقرر ال. يةوالدفاع

 إختياره. 

 

 اإلستراتيجيات والسياسات

هداف الجمهورية ألهمال الرئيس أحمدي نجاد إلنتقادات في طياتها إخامنئي للتحذيرية المذكرة ال حملتإذا 

 أنبسهولة و اوستنتجيأن للمراقبين في العالم العربي المضطرب، يمكن من الدين نفسه اإلسالمية بين إخوانهم 

فقط ضمن األهداف التي تكون داخل األراضي اإليرانية السياسة الخارجية يضيّق من نطاق المرشد األعلى 

 رتباطاً إ المراقبة تثير تساؤالت أكثرفإن  ، بهذا اإلفتراض وإن سلّمناوفي الوقت عينه طويلة األجل وثورية. 

 إطارة في الخارجي ية التي تصنع السياساتيراناإلسياسة رؤساء الهيئات ال: ما مدى فعالية الفصلأغراض هذا ب

 بالسياسات والمقاربات قصيرة ومتوسطة األجلتعلقهم  وما مدىعملي من السياسات األمنية اإلقليمية والدولية، 

 التي يطّورونها؟ 

تصبح إيران أكثر سهل إن األسئلة هي على الوجه التحديد، ومرة أخرى من أجل أهداف هذا الفصل، كالتالي: 

ا ؟ أم أنهالردع أكثر وضوحاً أصبح حتواء واإل اتضغوطزادت أو حتى أكثر عدائية إذا  مرونة وأكثر حزماً 

يُشار فاوضات؟ مللشروط وظروف مختلفة  قُدمت لهاإذا ، 1111و 1110بين عامي ، كما فعلت ستفاوض مّرة

من خالل النظريات المطّلعة ن نورد بعض أمن األسئلة، ولكن يمكننا  إلى أنه يصعب اإلجابة عن هذا النوع

اسة مجاالت السيمن في الماضي القريب في ثالثة  لجأت إليها إيران عدد من السياسات اإلستراتيجية التي

 هذه القرارات.ستعراض موجز لنتائج عبر إ، والمرتبطةالخارجية 
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 األسلحة التقليدية وغير التقليدية

لى خيار تستمر في اإلبقاء عس ،بالتالي للرد على هذه التهديدات. خطرةتعتقد إيران أنها تواجه تهديدات عسكرية 

 خصوصاً و المتناسقة،نشر أسلحة تقليدية وأنظمة صواريخ جديدة، وتطوير قدراتها غير ، وتطوير أسلحة نووية

عودية المملكة العربية السوالواليات المتحدة  أن تحل مكان  وبقدر ما تطمح إيران إلىفي مياه الخليج الفارسي. 

 أنن منتشارها ال بد لطبيعة إعني أن تمحدودة الدرك أن مواردها ت اباعتبارها القوة المهيمنة في الخليج، فإنه

دول  إحجامعلى  المحافظة، تعتزم إيران على الرد بالمثلقوتها بالعرب  تذكير جيرانها عبر. تكون دفاعية

شن هجوم على إيران. مع لساعدة الواليات المتحدة األمريكية في الوقت الحالي عن ممجلس التعاون الخليجي 

 و محتمل.من أي عد التي تفوق قوتهالقوة النيران  مكشوفةالعسكرية البرية  هاأصول إن كم درك جيداً ت يذلك فه

خالل  هادئاً  بقيتجدر اإلشارة إلى أن حزب هللا ف إمتداد قوة إيران )أو إنحصارها في هذه الحالة(أما بالنسبة إلى 

ظهار إل المنهجيات المعتمدةعلى الرغم من بعض و. 1112و 1111ما بين عامي الغزو اإلسرائيلي لغزة 

رسي وحدات البحرية األمريكية وغيرها في الخليج الفاال بعيدة عننية ت القوات البحرية اإليرايبقفقد ستعدادها، إ

 فتة سياسيةشّكل ل 1122عام العبر قناة السويس في ربيع  إيرانيتينمرور سفينتين حربيتين ويُذكر وبحر العرب. 

 يؤثر على ميزان القوى.لم يإال أنه 

 

 والتنمية النووية  األبحاث

 في الوقت الذي يمتد فيه التحليل الخارجينووية، السلحة األلتطوير  نهائياً  قد اتخذت قراراً  ال يبدو أن إيران

وفق معاهدة عدم إنتشار األسلحة النووية  إيران يعتقد زعماء إيران أن الدفاع عن حقوق مع ذلك، 13.لنواياها

ذا وإتقان هلتكنولوجيا النووية ستخدام الناجح لاإلإيران أن ترى إذ ألعدائهم. ساحقة هزيمة  سيشّكلبنجاح 

من خالل تعزيز التقدم العلمي فإن هذا اإلتقان سيعكس القوة ألمنها بشكل عام:  أساس شرط اإلستخدام هو

ان جيرانها وتبين أن إير سبق أن حققهحقق ما تأن  هاوالصناعي الوطني، مما يدل على أن إيران اإلسالمية يمكن

دولي العلى الصعيد يران التفاوضي إذلك، فإنه يعزز موقف  إضافة إلىهي عضو كامل في النادي النووي. 

 خيار لتجميع األسلحة النووية.  يؤدي إلىو
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المواد الالزمة بحيث  بمخزون منالقدرة التقنية والمعدات )أي أجهزة الطرد المركزي(، وب يتمتع اإليرانيون

حتى ف 14لحظة إتخاذ قرار بالبدء بالتصنيع. نم خالل سنة إلى ثالث سنواتنتاج سالح إرجح األعلى  هميمكن

 هاالبالد يمكنن أ اإليرانيونالعقوبات والتدابير األخرى التي يعتقد القادة  على حسابيران إاآلن، تم تحقيق تقدم 

ار في لتغيير المس أو حيويأو  مرئي محليتحريض ويُشار إلى غياب أي . بسببهاتخرج أقوى أن و تتحملهاأن 

 الوقت الحاضر.

 

 الدفاع على الجبهات

الجنرال القدس  فيلق، أدلى  1122مايو أيار/  11في  شبكة حقانيشهداء  له، وفي ذكرى في ظهور علني نادر

 قاسم سليماني المالحظة التالية:

 نصحت لهذا السببصواريخ .  أما اليوم ففي أيدي الفلسطينيين، كان في أيدي الفلسطينيين حجارةباألمس 

د والتنبه إلى الوقت بشكل جيتقدير بنتنياهو  [كلينتون ] رئيس الوزراء اإلسرائيلي وزيرة الخارجية األمريكية[]

ثورتنا ل تتيحهذه األحداث و.... فهي تدرك جيداً أنه في المستقبل سيكون من المستحيل هزيمة فلسطين. مروره

ال وتوسعت، ، إذ إن حدودنا مهران وخرمشهر تقتصر علىزيمة إيران هنصر أو لم يعد اليوم، فأعظم الفرص. 

 15ثمرة الثورة اإلسالمية. هي فهذهفي مصر والعراق ولبنان وسوريا.  اتنتصارنشهد إ بد من أن

 أنهاد تعتق طالما أنهاالتحالف مع سوريا،  عن  أو دعم حزب هللا وحماسلن تعمد إيران إلى التراجع عن بالتالي 

 اشتعة التي الرئيسعالقات جديدة مع الدول إلى إقامة ستسعى فهي . أمريكي وإسرائيليطر هجوم معرضة لخ

العراق  فيالخاص بها حيوي الجديد والنفوذ ال موقفستعزز من  كما أنهانتفاضات العربية، ال سيما مصر. اإل

 والذي ضعف بشدة.الجديد 

 

 قتصادية الخارجية اإلالعالقات 

 ربونالهيدروك من خالل إستغاللشعبي للنظام الدعم على القتصادي واإلعلى النمو  المحافظة ال يمكن إليران

 عبرالتطوير المستمر  أهمية 1122يونيو حزيران/ في اإليراني نخفاض قيمة الريال إ أظهر فقدوحده.

                                                           

خاذ ية عند اختيار قادتها ات"تشير األدلة بمجملها بشكل مؤكد إلى أن إيران ... تسعى إلى امتالك القدرة على إنتاج أسلحة نوو14 
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capabilities/press-statement/.  
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 الحمصب إيرانتمتع ت، ومن األمثلة في هذا السياق. بالنسبة إلى اإليرانيينالصادرات غير النفطية والتجارة 

، مما دوالر سنوياً  مليار 21عن  بين البلدين تزيدالتجارة المتبادلة ، ففي اإلمارات العربية المتحدة وأساسكبيرة 

 16.أكبر شريك تجاري إليرانمن اإلمارات يجعل 

قتصاد وعن اإلعزل نفسها عن جيرانها لها يمكن  هيعني أنإن غياب اإلكتفاء الذتي الشديد الذي ترغب به إيران 

ع إلى موقفها الدفاعي. بالتالي لم تسمن و إتجاهها الواقعيمن  في الوقت عينهقتصادية تعزز اإل فقيودهاالعالمي. 

تصدير الثورة اإلسالمية إلى البحرين أو المملكة العربية  عبرذلك  أكثرتنفير دول مجلس التعاون الخليجي 

عم دسعى إلى ت إذ ،لهم األموالترسل وهي  في الديانة نفسها هامع إخوانعلى إتصال وثيق إيران فالسعودية. 

مطالب ل رالكبيقمع النتقد كما وت، هي بنفسها ال تعطيها لكافة األشخاص في إيرانالخارج ألشخاص في حقوق 

 تآمر لقلب األنظمة بالقوة. ال ت إال أنهااإلصالح، 

وذلك ، (ةذرحواقعية )وبالتالي في الوقت عينه من حيث أهدافها الثورية، ولكنها  طموحةإيران  هنا نستنتج أن

ظهر الفروع األربعة للسياسة الخارجية تُ و. مقابل حدود خصومهاحدود سلطتها بعتراف ضمني إ بناًء على

جب وفة وال يعلى أنها مكش : هي تعتبر حيوية، ولكن ينظر إليها أيضاً لم  أعاله  تمت معالجتهاواألمنية التي 

 تعريضها للخطر من دون داٍع.

 

 الردود اإليرانية 

 ستراتيجية ردع أكثر وضوحاً إ

ال تقبل إيران فكرة أنه يجدر بالدول المحيطة بها أن تحتاج إلى إلتزامات من قبل الواليات المتحدة على صعيد 

جيداً حجم القوة التي يمكن  للواليات الدفاع وال إلى نشر جيوش الواليات المتحدة على أراضيها، إال أنها تدرك 

المتحدة أن تستخدمها ضدها. وفي حين أن إيران تتخذ موقف التحدي في العلن، فهي في السر خائفة. إذ إن عزم 

الواليات المتحدة للدفاع عن مصالحها الحيوية في المنطقة، والتعويذة التي أطلقها رؤساء الواليات المتحدة 

بأن كل الخيارات لمنع إيران من الحصول على سالح نووي مطروحة، ال تغيب عن  المتعاقبون والتي تقضي

منظور القادة السياسيين في إيران على الرغم من الشكوك المطروحة على مستوى رفيع في الواليات المتحدة 

فّعال  زعم الجمهور اإليراني بأن الواليات المتحدة ال تستطيع أن تقوم بأي عمل،ومن  ضد العمل العسكري

 على الصعيد العسكري ضد إيران.

. فالردع العسكري هو سمة أساس من سمات إستراتيجية اإلحتواء. ونظراً واحدةعملة وجهان لالردع واإلحتواء 

مجموعة من بهذه اإلستراتيجية مصحوبة كون تيجب أن ف، اإلستراتيجية القائمة على الردعإلى عدم اليقين من 
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إليراني، الخصم ا خلل في قوةقتصادية تهدف إلى التحقق من أي ألهمية العسكرية واإلالقيود على المواضع ذات ا

د هذه سياسة إيران المعلنة ضوهنا فإن تحاد السوفياتي. اإلحتواء األمريكية ضد اإلستراتيجية إ كانتكما تماماً 

أبداً بأي دولة إلى  لما ندفع: " 1122يوليو تموز/  11 فيقال خامنئي في بندر عباس إذ الضغوط واضحة. 

يجة نتأو  نتيجة الصدفة تكانأأي مواجهة، سواء سنحاول بكل قدرتنا أن نتفادى فعل ذلك، ونولن الصراع 

ود[ أمة وجب] وااآلخرين[ أن يشعرإلى ] اإلساءةبالقوة و يؤّمنون تقدمهمأولئك الذين على . ولكن تخطيط مسبق

ية حول كيفيمكن أن يكون بمثابة دليل هل ، ولكن جرى في الماضييُطبق على ما هذا البيان  17.قوية أمامهم "

 في المستقبل ؟ اإلضافيحتواء اإلرد على القيود العسكرية ولل تصرف إيران المرجحة

 ة الواضحةالث" الثالممنوعاتوهانلون بالفعل "أمايكل  فقد ذكربشأن التدابير العسكرية المناسبة لردع إيران، أما 

: الشؤون الخارجية مجلةفي  1121/ مايو /إبريل وأيارجيمس ليندساي وراي تاكيه في نيسان إليهاوالتي أشار 

 ،النووية نقل األسلحة أو المواد أو التكنولوجيات ممنوع الشروع في حرب تقليدية ضد دولة أخرى، ممنوع

ه على الواليات المتحدة أن تعد أوهانلون فإنالتي وضعها إلرهابيين. في سيناريوهات الردع ازيادة دعم  ممنوع

جوي  : حملة قصفبأي من "الممنوعات"، بعبارة أخرى يكون الرد من خالل برد فعل قاسٍ إذا ما أخلت إيران

 اهدفاع تعزيز قواتهذه الردود المحتملة عن طريق  علناً  تتحديران لم ويُشار هنا إلى أن إأو حصار بحري. 

ي قد والتمصداقية الألعمال، مما يشير إلى أن خيارات الرد العسكري ذات لمثل هذه ا بحري تحسباً الجوي أو ال

 ل هذه القيود.مث للكسرتخاذ تدابير عدوانية الإيران  تستفزستراتيجية الردع لن تّتخذ في المستقبل ضمن إ

ع فأصول الدفا. ال بد منهالواليات المتحدة وشركائها أن الدفاع الصاروخي ضد إيران أمر كما وتعتقد 

المملكة حدة والمتاإلمارات العربية فعلى متن السفن البحرية في الخليج، الصاروخية األمريكية ال تتواجد فقط 

القدرات  لتمنحها بعضأنظمة الدفاع الصاروخي األمريكي  نواعاً مختلفة منتسلم ألتوالكويت السعودية العربية 

المتالك أسلحة دفاعية  هاعن سعي وبغض النظرضد الهجمات الصاروخية االيرانية. مرة أخرى، الدفاعية 

في قدرة  التحسيناتقدرة على مواجهة مثل هذه  عنإيران خاصة بها، لم تبرهن وبرامج تطوير صواريخ 

م تتخذ ويُشار إلى أن إيران ل. إستفزاز ال يُحتمل تنظر إلى مثل هذه التحسينات على أنه اأو أنهية، الدفاعجيرانها 

درة قا أنهاالتجربة العراقية  الذي أظهرتالنوع من التخريب  تلجأ إلى، كما أنها لم ة للردتهديدي اتأي إجراء

خل تاتخاذ خطوات من شأنها أن  مندول مجلس التعاون الخليجي في كوسيلة لتحذير جيرانها اللجوء إليه  على

 بالتوازن العسكري.

حة من أي ضمانات صريالمترتبة عن عواقب المع  التعايش عليها ، إذ سيتوجبإيرانواألمر مماثل بالنسبة إلى 

المظلة بيسمى ، األمر الذي قبل الواليات المتحدة الستخدام األسلحة النووية للدفاع عن حلفائها في المنطقة

سياسة اإلعالن عن يؤدي مرة أخرى، يمكن أن  18.مماثلة سياسة ردع النووية، بما أنها لن تقدر على مواجهة
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، ةلقالمط اتالضمانهذه مثل بالكونغرس األميركي يسمح أنه سيكون من غير المرجح أن إيران  على الرغم من ذلك، قد تعتقد18 

إلى العواقب المحتملة  نظراً بمثابة هجوم على الواليات المتحدة،  هوعلى أي من البلدان المشمولة  أن أي هجومعتبر ت تيال



ألمر اتأخير.  أي دونمن تشجيع االيرانيين على تركيز جهودها على تطوير األسلحة النووية  ردع مماثلة إلى

وراء ية نية عدوان عما إذا كشفت عن أيعلى نشر القوة النووية األمريكية الفعلية و إلى حد كبيرسيعتمد الذي 

 نشر القوة هذا.

ن متكنولوجيا األسلحة إلى الحركات اإلرهابية سلم تسالتي تتمتع بقدرة نووية  دولةالمن أن لقد كان الخوف 

وهنا يران. إ تجاه عادةتنشأ هذه المخاوف عينها ، و1110و 1111بين العامين ضد العراق في  الحجج الرئيسة

بشكل قاطع. ومع ذلك، فمن المرجح أن  لمثل هذا اإلحتمالالحجج المؤيدة والمعارضة من غير الممكن تسوية 

الخوف  :عن عملية تحويل مماثلةالعواقب المترتبة ب تتعلقمجموعة مختلفة من المخاوف القادة اإليرانيون لديهم 

 أن تسرقأو  أخرى، يمكن أن تنتقل مرة سيطرتهمعن نطاق  خروجهابمجرد و من أن هذه التكنولوجيا والمواد،

لية النقل هذه سيؤدي إلى إجراءات دولية الكشف عن تورط إيران في عمحتمال كما أن إلصالح أعداء إيران، 

تقبل، نتشار النووي على نطاق أوسع في المسمن اإل تيقنالبالتالي، فإن ، ضد إيران على أقل تقدير للغاية صارمة

 ال يضع إيران في موقع أفضل مما هي عليه في الوقت الحالي. 

الواليات المتحدة في  أخطاء ما في ذلك، باآلخرين وأخطائهمكانت إيران قادرة على استغالل فشل بالطبع 

لتي االعراق وإسرائيل في األراضي المحتلة، ودول مجلس التعاون الخليجي في النزاعات الداخلية واإلقليمية 

النمط الذي يناسب اإلجراءات التي ستتخذها إيران في جميع أنحاء المنطقة هو يمكن وصف تدور بينها. 

، واستخدام المال ،صالحها لتصب فينتائج للتأثير في الالنفوذ اإليراني سيع من وهو يقوم على التونتهازية، اإل

نه التنبه في الوقت عيواإلقناع السياسي والروابط الثقافية، ولكن والهادفة، محدودة ال وعلى المساعدة العسكرية

إيران أو إثارة رد فعل ال لبس فيها لمهاجمة إعطاء الواليات المتحدة ذريعة من "تخطي الخطوط الحمراء" مثل 

 19الجمهور العربي .... ". في صفوفعنيف مناهض إليران ال 

لتدابير ايمكن ردع إيران، سواء أكانت تتمتع بقدرة نووية أو ال. فمن المرجح أنه سيتم التأكيد على باختصار، 

ضعاف من إ بدالً ستراتيجية الردع إعتمادها في المستقبل لضمان فعالية إالعسكرية اإلضافية التي يمكن 

 عدم تجاوز الخطوات التي تتخذها لحماية مصالحها في المنطقة.لالحالية على إيران  اتالضغوط

 

 زيادة ضغوطات اإلحتواء

 
"يحاول اإلحتواء ببساطة منع إيران من التسبب في مشاكل وإضطرابات خارج حدودها بشكل مباشر أوغير 

 قيام به خالل السنواتلل ما تسعى ]الواليات المتحدة األميركية[ مباشر من خالل محاولة إضعاف إيران.... ]هذا[

 بتدابير اإلحتواء من قبل تجارب عدة تتعلق ووفقاً لهذا التعريف، فقد عاش اإليرانيون 20الثالثين الماضية".
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يروسات فالعلماء اإليرانيين ونشر  الواليات المتحدة األميركية. ومؤّخراً، أُضيف إلى سجل هذه التجارب إغتيال

 21الكمبيوتر من قبل قوة معادية إليران، التي هي على األرجح إسرائيل.

وقد أدت التأثيرات اإلقتصادية للجوالت المتتالية من العقوبات األميركية والمتعددة األطراف إلى تباطؤ النمو 

من هذا تأثير انحصر ضاإليراني وتعقيد المشاكل الهيكلية التي يعاني منها اإلقتصاد في إيران. ويُذكر أن ال

النطاق فقط، إذ لم يطل السياسة اإليرانية، باستثناء تعزيز مقاومتها. وقد بدا ذلك واضحاً للغاية في اجتماع 

تمسكت إيران  ، حيث1122إسطنبول بين مجموعة الخمسة زائد واحد وإيران الذي عقد في كانون الثاني/يناير 

تراف بحقها في تخصيب اليورانيوم كشروط مسبقة إلجراء أية بإصرارها على أن يتم سحب العقوبات واإلع

 مفاوضات.

من دون شك أن العقوبات قد زادت من احتمال بسط نفوذ مجموعة مجموعة الخمسة زائد واحد والواليات 

المتحدة على وجه الخصوص، ولكنها في الوقت ذاته طالبت من إيران اإلعتراف بإمكانات النفوذ لممارستها 

لذين يدخلون في مفاوضات مع إيران بهدف المساعدة على خلق أرضية مشتركة جديدة. ومن غير من قبل ا

  المحتمل لجوئهم إلى تدابير إضافية لفرضها على إيران من أجل القبول بقرارات مجلس االمن الدولي.

سيجعل فذلك  صحوينقسم الرأي التحليلي بين أولئك الذين يعتبرون أن إيران لن تتفاوض من موقع ضعف، وإن 

من العقوبات وسيلة إللحاق الهزيمة بالذات، وأولئك الذين يعتقدون بأن إيران ال تتفاوض إال تحت الضغط 

الشديد. وال تعد أية مقاربة من هاتين المقاربتين صحيحة في جميع األوقات، إذ يعتمد هذا األمر على العروض 

ت الضغوطات، التي اتخذت شكل تهديدات إليران، المقدمة إليران في المفاوضات المفترضة. وقد ساعد

، وذلك عندما عرضت كل من بريطانيا 1110و 1111بانضمام هذه األخيرة إلى مجلس األمن بين عامي 

وفرنسا وألمانيا وسيلة بديلة إليران من أجل حل الخالف حول أنشطتها النووية الماضية والحالية، عبر إجراء 

الشكوك واألضرار المحتملة التي قد تلحق بالمصالح اإليرانية من خالل نقل القضية المفاوضات، وبالتالي تفادي 

من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إلى مجلس األمن الدولي في نيويورك. أما ممارسة الضغوطات 

غيير في إحداث أي ت شكل جوالت متتالية من العقوبات اإلقتصادية فال تساعد بتاتاً في الوقت الراهن في على

السياسة، وذلك بسبب غياب أي طرح تريده إيران أو تقيّمه بما فيه الكفاية، مثل حقوق التخصيب، والتدابير 

األمنية اإلضافية )ما يصفه اإليرانيون "باإلحترام" الذي يعني قبول دورها في صنع القرار اإلقليمي بشكل 

 ات.عام(، والتعاون القائم على حل أنظمة العقوب
 

 مبادرات مشاركة أكثر مالئمة 
 

من الصعب تصور عقيدة لمشاركة متجددة بين الواليات المتحدة وإيران في المستقبل القريب. إذ يعكس إنعدام 

الثقة عدم رغبة أي من الطرفين في عقد أي لقاء بموجب شروط يضعها الطرف اآلخر. ولكن قد تتغيّر هذه 

زائد واحد )حتى الواليات المتحدة وفرنسا( المجيء للتحقق من فرض الحالة. فيمكن لمجموعة الخمسة 

العقوبات، مع اللجوء إلى العمل العسكري كتدبير إحتياطي، كونه أقل فعالية على المدى الطويل من منع إيران 
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 ،المسلحة نووياً، من خالل تدابير متفق عليها دولياً للحد من التخصيب اإليراني ومراقبته والتفتيش عنه

وضمانات أكبر تقضي بعدم لجوء إيران إلى تحويل المواد النووية إلى قنابل مصنعة. وتقوم إيران بعرقلة 

المقاربة البديلة والقائمة على العمل خطوة بخطوة والتي تفضلها مجموعة الخمسة زائد واحد. هذا وال تثق إيران 

 تداول في الوقت المناسب، بشرط أن تعالج أوالً باإلشارات المقدمة حول حقوق التخصيب التي قد تكون قابلة لل

 22المخاوف المتراكمة من وكالة الطاقة الذرية وشركاء المفاوضات حول جوانب معينة من برامجها النووية.

إيجاد إيران مصلحة أساس لها في تسوية مؤقتة مع الواليات المتحدة، وخاصة حول المسألة إمكانية وال تزال 

ومن المرجح أنه في هذا الوقت، يفرض القلق نفسه من جديد إزاء التأثيرات  23في البالد. النووية، موضع نقاش

الضارة المتراكمة من المشاكل الهيكلية في اإلقتصاد والعقوبات وسنوات النمو المنخفض بما في ذلك تباطؤ 

ار السلبية للعقوبات على وبغض النظر عما إذا كانت اآلث 24وتيرة اإلستثمار في موارد النفط والغاز في البالد.

إيران ال تزال خطرة كما هي اآلن أو قد تزداد سوًء مع الضغط الدولي المتزايد، من المرجح أن تقوم إيران 

عاجالً أم آجالً باستكشاف تدابير من أجل تسوية الخالفات، بشرط أن تستطيع الدولة القيام بذلك مع حفظ ماء 

وقف لتسوية الخالفات من المرجح أن يكون محدوداً. ومع ذلك، فإن هذا الوجه. وبالتالي، فإن أي تحول نحو م

 .1115و 1110ال يغير من حقيقة أن إيران قد تقترب من الموقف الذي اعتمدته بين عامي 

 

ولكن على المدى القصير، من غير المرجح أن يستنتج قادة إيران أنهم لن يحققوا أي مكاسب من خالل السعي 

الواليات المتحدة، ألنهم ال يرون فرقاً كبيراً بين السياسات العدائية المتبعة في إدارات الجمهورية إلى تسوية مع 

السابقة والسياسات العدائية المتبعة من قبل النظام الديمقراطي الحالي. وسيتطلب التوصل إلى إتفاق مبكر ما 

تحوالً بعد اإلنتخابات الرئاسية اإليرانية  وقد نشهد 25يعتبرونه خضوع لشر أسوأ من ذلك الذي يواجهونه اليوم.
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( والرئيس السابق للجنة العالقات الخارجية في مجلس األمن القومي 1115-1110باسم فريق المفاوضات النووية االيرانية )

نيكو، "حسين موسويان: إيران مستعدة للتفاوض، إال إذا"، مدونة سميرة نيكو، الكتاب  ( في سميرة1115-2227اليراني )ا
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أن تأخذ بعين اإلعتبار واقع وجود قوى أخرى في المنطقة، أنظر إلى كامرافا، "السياسات الخارجية واألمنية اإليرانية في 
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، حين سيعتقد قادة إيران أن البالد ستكون في وضع أقوى نسبياً إذا قامت 1120المقبلة في منتصف العام 

الواليات المتحدة بتقليص وجودها في أفغانستان والعراق، وسيكون برنامج التطوير النووي اإليراني أكثر 

 غموضاً.

ليقرر الرد بشكل بنّاء على عروض المشاركة بشروط جديدة، فسيكون ذلك في أي وقت، ومع  وإن كان خامنئي

أشخاص من إختياره الخاص يتبوؤون سدة الحكم. فلن يقرر خامنئي النظر من خالل أية عملية دبلوماسية جديدة 

 خطوة بخطوة يستطيعإلى مجموعة من اإلتفاقات، مهما حصل. ومن المحتمل أن يسمح بمقاربة تقوم على العمل 

 إنهاءها إن لم تحقق فوائد كبيرة للجمهورية اإلسالمية مقابل أية تنازالت. 

وال ينبغي أن تكون المشاركة شرط لتكون إليران "الهيمنة الطبيعية" في المنطقة. أما الشرط المسبق من أجل 

من خالل  توازن بين مختلف القوى،تحقيق اإلستقرار في الخليج فال يقتصر على هيمنة قوة واحدة، ولكن على ال

اإلعتراف بالمصالح المشروعة للجميع عبر تعزيز األمن الداخلي والخارجي. ولن يتم تحقيق التعاون العملي 

إال إذا لم يكن اإلعتراف بالقوة اإليرانية وبحق إيران بالمشاركة في صنع القرار اإلقليمي يتطلب من الدول 

 األخرى قبول هذه الهيمنة.

 

  خالصةال

تعترف إيران تعترف باألمور الواضحة: بأنها بالفعل معرضة لقوة أعدائها في الردع واإلحتواء، وقد هي على 

هذه الحال منذ عقود. وسيبقى شعارها المقاومة. مع ذلك، ليس إليران أي مصلحة في إثارة الحرب بين الدول. 

جانب التجارب التاريخية التي عاشتها البالد منذ قيام الثورة إذ إن حالة اإلقتصاد في إيران وقواتها المسلحة، إلى 

، يدفع بإيران إلى المحافظة على أقصى قدرة دفاعية. لكن في الوقت عينه، تجعل هذه العوامل 2272في العام 

 26إيران تنفر من خطر الكشف عن نقاط ضعفها والدخول في حرب ليست متأكدة من فوزها.

داث غير المتوقعة، ستتميز السياسة اإليرانية بمزيد من اإلستمرارية أكثر من فبغض النظر عن تأثير األح

التغيير ضمن نطاق أي مزيج من اإلستراتيجيات الثالث التي هي موضع بحث ودراسة هنا. سيتماسك النظام 

وهو في  ةويتغلب على التوترات بين الفصائل المختلفة من النخبة. إذ إن آية هللا خامنئي يتمتع بأهداف واضح

 الوقت عينه حذر ومتحفظ.

اتية البراغمإال أن إبراز مماثل للقوة يخفف من  تعكس القوة.يرانية من الدولة أن اإلتتطلب األهداف الثورية 

، على ذلك رداً ، وةخطرتعتقد أنها تواجه تهديدات عسكرية فهي يران في أوقات حاسمة. إ عليهاالتي تعتمد 

اإلبقاء على خيار األسلحة النووية ونشر منظومات أسلحة جديدة، وتطوير مع يين، اإلقليم حلفائهادعم  ستواصل

وال  .المستطاعف مع القيود بقدر التكيّ الرهاب من إيران"، وذلك عبر ، ومواجهة ما تسميه "الالمتماثلةقدراتها 

 يدركون أن موارد البالد محدودة. بد من اإلشارة إلى أن القادة اإليرانيون

                                                           

 

أو مهيمنة؟ في سياق أمن  من أجل اإلطالع على معالجة ذات نطاق أوسع، انظر أنطوني ه. كوردسمان، "إيران: ضعيفة26 

 (.1111الخليج العربي: التحديات الداخلية والخارجية )أبو ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 



عقائدية  يةأمريكستراتيجية إأي ان نشطة وحزمة في الخليج والشرق األوسط على نطاق أوسع في ظل ستبقى إير

 لى أنهاعستجابة السياسية اإلمثل هذه ل القادة اإليرانيونينظر إذ . المشاركةأو حتواء والردع، و/اإلتنطوي على 

مصالح زيز وتعاألصدقاء ودعم اإلقليمية تأثير على المجالس ولليرانية اإلأفضل طريقة لحماية األهداف الثورية 

إن إلتزامات عسكرية وتحالفات وعملية نشر الجنود داخل حدودها وخارجها.  الضارومنع التغيير إيران المادية 

ثر أ قد تكون ذاتتهدف إلى ردع إيران من قبل الواليات المتحدة تكون مفّصلة أكثر ومحددة بشكل أفضل و

 ى سياسة إيران الخارجية.يذكر عل

إيران  لن يجلبتقوم على كثرة الضغطات وقلة التحفيزات حتواء كجزء من سياسة اإلقناع التي إن إعتماد اإل

األمريكي  القرار صانعيعلى  وجبللرد على التحدي النووي اإليراني، يت ففي محاولتهمإلى طاولة المفاوضات. 

زائد واحد لتعديل موقفها ليشمل القبول المشروط في حق الخمسة ة التغلب على المقاومة الحالية من مجموع

ران من إي ه لم يعد من الممكن منعستنتاج مفاده أنإتم التوصل إلى  وفي حاليران في تخصيب اليورانيوم. إ

محاولة الخيار  على كفةحتواء اإلكاملة واستراتيجية الالردع  ومالت كفةالحصول على قدرات األسلحة 

ي ف يمكنها الحصول عليهاالتي  درجات القوةأقصى إلى إمتالك أن إيران ال تزال تسعى  سيجدونالعسكري، 

 تائج األحداث.تحقيق تأثير حقيقي على نبغية للتحديات التي تواجهها  أساليبها تبعاً ستغيّر من  بالتالي، المنطقة. 

ي تؤداتخاذ اإلجراءات التي من شأنها أن بإيران لن تخاطر ، حاضرالوقت المن  اعتباراً على الرغم من ذلك، و

األعمال أراضيها. فالمسؤولون األمنيون اإليرانيون يدركون أن على من أعدائها هجوم عسكري  إلى

. مماثلة حربعلى السيطرة على نتائج  عدم القدرة من أيضاً  يخشون ولكنهم، تحمل بعض المزايا ستفزازيةاإل

ى علأو في اإلرهاب في التخريب  اآلخرين، وعن المشاركةمهاجمة  وسيرتدع عنعقالني  فاعلطرف إيران ف

قد فعمل عدائي )غير الدفاع عن النفس( ضد األصول الدولية مثل مضيق هرمز. ب القياموعن  ،نطاق واسع

من هنا،  نتخابات الرئاسية اإليرانية المقبلة.اإلاءة أكثر بعد آية هللا خامنئي على استعداد لتأييد سياسة بنّ يكون 

 من خالل منهجية أكثر مرونة.أن تكون على استعداد الخمسة زائد واحد يجدر بمجموعة 

 

 


