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 مدخل إلى جيوبوليتيك إيران

 الـ املرتبةتحتل  مربع كم 1684000 الـ صاحبة إيرانف ،الذي تتمتع بھ الكب45  حجمهاال يمكن فهم إيران من دون فهم 

 لجيكاوب وهولندا وأملانيا فرنسا مساحة تضا]ي أراضVWا مساحة أن يعRS املساحة؛ وهذا حيث من العالم بلدان ب5ن 17

 نسمة مليون  70 إmى يصل إيران سكان ذلك، فتعداد إmى إضافة. الغربية أوروبا دول  آخر  وال4iتغال، بمعeS وإسبانيا

 مVqا
ً
 فرنسا من كل vي السكان أعداد مجموع من أك4x  سكاVwا عدد( السكان عدد حيث من العالم vي 16 الـ الدولة جاعال

 ).وبريطانيا

 ساحةم تبلغإذ ). معها الحدود أطول  صاحب�R( وأفغانستان كالعراق ودول  إيران ب5ن املقارنة هنا املفيد من يكون  قدو 

السكان،  عدد حيث أك4i، من إيران تكون  وبذلك. نسمة مليون  25 إmى فيصل سكانھ عدد أما مربع كم ألف 433 العراق

. نسمة مليون  30 إmى يصل سكاVwا مربع، وعدد كم ألف 625 قرابة أفغانستان مساحة تبلغ. العراق من مرات بثالثة

 إmى وأفغانستان العراق مساح�R من %68 بـ أك4i  إيران مساحة األمر، فإن ولتسهيل
ً
 من أك4x  جنب، وسكاVwا جنبا

 .%40 إmى يصل بما الدولت5ن سكان مجموع

 مدVwا حدودها، وتحتوي  تشكل ال�R بجبالها ��Rء كل قبل إيران تعرف الطبوغرافية؛ إذ الحواجز  هو  هذا من األهم

 تمكث ]ي بل فحسب كب45ة ليست أVwا نفهم أن يجب إيران لفهم. التاري�ي إيران معقل بأVwا وتوصف
ً
 كتلة �ىع أيضا

 .وضخمة عالية جبلية

 
 طبوغرافية إيران

 900 قرابة القوقاز، وتحتل من الجنوبي االمتداد تشكل إVwا إيران؛ إذ vي الجبال سالسل أهم زاغروس جبال تشكل

 ع�ى عباس در بن نحو  الشر£ي الجنوب إmى وأرمينيا، وتصل وتركيا إيران ب5ن تربط ال�R الغربية الشمالية الحدود من ميل

 شكلب جبلية عام بشكل و]ي. تركيا مع فVWا تتشارك الغربية اإليرانية الحدود من األوmى 150 الـ األميال. هرمز مضيق

 تختفي �eح بالتال��R وتبدأ الحدود من الغربي الجانب ع�ى الجبال توجد ال©4كي الجنوب الجانب5ن؛ vي كال  ع�ى كثيف

 vي
ً
 إmى النقطة هذه من. العرا£ي الجانب تماما

ً
 رضاأل  تزداد العرا£ي الجانب كردية، ع�ى مناطق توجد الجنوب فصاعدا

 من املنطقة تلك وتشكل م©ايد استواًء بشكل
ً
اًء جب�ي، ابتد الحدود من اإليراني الجانب. والفرات دجلة حوض جزءا

 جبلية إيران تملك ما وبقدر . الحدود من الشرق  إmى أميال بضعة بعد ع�ى من فقط
ً
 تلك تركيا، تتحول  مع حدودا
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 ]ي هذه. العراقية الحدود طول  ع�ى منبسطة سهلية مناطق إmى الحدود
ً
 االسم فارس، بالد ب5ن التاريخية الحدود فعليا

 .لعراقا جنوب ع�ى يطلق كما) الVqرين ب5ن أرض( الVqرين ب5ن ما العشرين، وبالد القرن  أوائل ح�e إليران التاري�ي

 من عدد هناك يوجد حيث الجنوب أقv e�²ي النموذج؛ و]ي °Vذا تل©م ال  الغربية الحدود من فقط واحدة منطقة

 طول  ع�ى 4 كب5 بشكل زاغروس يتعرج. املائي العرب شط ممر  لتشكل والفرات دجلة Vwري  التقاء مناطق vي املستنقعات

 ع�ى بذلك للبالد، ويمتد الشرقية الجنوبية الحدود
ً
 125 ول ط ع�ى العرب شط إmى ليصل العراقية الحدود طول  جنوبا

. إmى
ً
 لطبيعةون. العرب وإنما الفرس يسكVqا ال  خوزستان، ال�R اإليرانية املحافظة توجد املنطقة تلك من الشرق  ميال

ً
 ظرا

 من لقدومل تس·ى قوة أي ضد عازلة منطقة ذلك بسهولة، ويوفر  املنطقة عن الدفاع يمكن باملستنقعات املليئة األرض

 ).العربي الخليج( الفارR�¹ الخليج من اإليراني الجانب من الساح�ي السهل طول  ع�ى واالنتقال الغرب

 

 
 توزيع الكثافة السكانية vي إيران

 

 ع�ى وباالتجاه
ً
 اغروسز -القوقاز جبال سلسة ب5ن جب�ي كجسر  تعمل البورز، ال�R جبال تمتد قزوين بحر  طول  شرقا

 قزوين لبحر  الجنوبي الساحل طول  ع�ى البورز  تمتد. هندوكوش عند املطاف Vwاية vي ذرو«Vا تبلغ ال�R أفغانستان وجبال

 إmى
ً
 vي األفغانية، وتضمحل الحدود وصوال

ً
 شكل �ىع السلسلة هذه تركمانستان، لتتأرجح vي كاراكوم صحراء تدريجيا

. العرب بحر  إmى لتصل الباكستانية األفغانية الحدود طول  ع�ى مرتفعة جبال
ً
 تقريبا
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 يجللخل الشر£ي الشاطئ طول  ع�ى يوجد نصفها إmى يصل الساحلية، ما الشواطئ من ميل 800 إmى يصل ما إيران تملك

R�¹ا أهم. ُعمان خليج طول  ع�ى فيمتد البا£ي العربي)، أما( الفارVÂوال . رمزه مضيق ع�ى ويقع عباس بندر  ميناء هو  موان 

 يرانإ فإن عليھ، ولذا والسيطرة إغالقھ يسهل هرمز  عمان، ومضيق خليج طول  ع�ى عباس بندر  يضا]ي ميناء أي يوجد

 ع�ى قو«Vا كانت وإنما كب45ة بحرية قوة ليست
ً
 .األرض دوما

 وير، وتمتدك بصحراء الهضبت5ن إحدى. للسكن صالحت5ن وغ45  مأهولت5ن غ45  صحراويتان هضبتان إيران وسط vي توجد

 إmى البالد غرب شمال vي قم مدينة من
ً
 إmى لوط، وتمتد بصحراء تسمe األفغانية، والثانية الحدود وصوال

ً
 جنوبا

 سهلال من هشة هذه امللح الوحل، وطبقة تغطي امللح من طبقة من مكونة كوير  صحراء vي منطقة توجد. بلوشستان

 من املنطقة تلك وتعد. الوحل vي والغرق  اخ©4اقها
ً
 .األرض ع�ى ضحالة األماكن أك4x  واحدا

 عن الجبال vي إيران سكان ي©4كز 
ً
 قاملناط ألن األخرى؛ وذلك البلدان vي الحال هو  كما املنخفضة املناطق بعيدا

 وبذلك. الفرس غ45  عادة للسكن، ويقطVqا صالحة غ45  الشر£ي، مناطق والجنوب الغربي الجنوب املنخفضة، باستثناء

 من 70 يعيش جبلية أمة إيران فإن
ً
. قةشاه جبال سفوح ع�ى مدVwا، طهران، تقع ك4iى  إن بل. الجبال vي سكاVwا مليونا

 لبحر  الشر£ي الشاطئ من ممتد واحد خط ع�ى والبورز  زاغروس جبال ع4i  يمتد حزام شكل ع�ى اإليرانيون  ينتشر 

 إmى قزوين
ً
. مشهد مدينة عند الشر£ي، خاصة الشمال مناطق vي السكان من ثانوي  تركز  هناك. هرمز مضيق وصوال

 امللحية طحاتاملس بسبب هناك والتنقل الحركة لصعوبة أقل؛ وذلك بأعداد السكان فVWا ينتشر  البالد vي املناطق بقية

 .الط5ن من

 ال4iي  بالجسر  يسمe ما زاغروس، يشكل مVqا، جبال الغربي الجزء أن نرى  أن إيران، يمكن خريطة إmى تفصيلية وبنظرة

 وإيران. شمالال vي قزوين وبحر  الجنوب vي) العربي( الفارR�¹ الخليج ب5ن الوحيد ال4iي  السبيل هو  فهذا. آسيا جنوب vي

 إيران تكن مل وجغرافيVËا حجمها بسبب املتوسط؛ ولكن األبيض والبحر  الهندية القارة شبھ ب5ن يربط الذي الطريق ]ي

 عن اجتيازه يمكن الذي بالبلد قط
ً
 .غزوها بسهولة، فضال

 

 جسر إيران

 يثح من واس©4اتيجية أهمية األك4x  يزال ال  النفط ألن هنا؛ وذلك بالغة أهمية تحتل اإليرانية النفط حقول  مواقع

 طول  �ىع أقل الجنوب، مخزونات vي الرئيسية املنطقة: مختلفة مواقع ثالثة vي النفط ع�ى العثور  يمكن. التصدير

 للتكوين الغربية الجنوبية النفط حقول  تعد. قم مدينة قرب املواقع الشمال، وآخر  vي العراق مع الحدود
ً
 امتدادا

، ومن العراق كردستان منطقة vي النفط حقول  خلق الذي الجيولوÌي
ً
 لعربا شط من الشرقية املنطقة فإن ثم شماال

. هذهأ للنفط منتج أك4i  رابع العالم، وتعد vي نفطي احتياطي أك4i  ثالث إيران تملك. إليران حاسمة أهمية تملك
ً
 يضا

 .كذلك ليس األمر  ومرفهة، لكن غنية دولة إيران أن يظن املرء تجعل األرقام



 

  @idraksy 6 

WWW.IDRAKSY.NET	

 
 بطهران

ً
 الجسر اإليراني من هرمز إmى قزوين مرورا

 

، املح�ي الناتج من الفرد نصيب صعيد ع�ى العالم، ولكن اقتصادات مستوى  ع�ى 28الـ املرتبة اإليراني االقتصاد يحتل

 هذه إيران تتشارك). إيران vي الشرائية القوة مقياس ضمن ورد ما وفق( العالم دول  ع�ى 71الـ املرتبة تحتل إيران فإن

 تيجةن اإليرانية؛ وذلك النفط صناعة كفاءة عدم vي يكمن األسباب أهم أحد. وبنما البيضاء كروسيا دول  مع املرتبة

 يرانإ سكان من األك4i  أعمق؛ فالعدد جغرافية مشكلة هناك ذلك، فإن ومع. املجال هذا vي الحكومة لسياسات طبيعة

 ما الجبلية الوعرة، واملناطق الجبال vي يقطن
ً
. أ التنمية عمليات من تجعل النقل مزدهرة، وتكلفة تكون  نادرا

ً
 صعبا

ً
مرا

 بالسكان ظةاملكت تلك ضعيفة، أما خدمات تملك القليلة السكانية الكثافة ذات الجبلية املناطق إن القول  يمكن وبذلك

RÎ4  فxي األكv 
ً
 .البالد فقرا
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 املنشآت النفطية vي إيران

 

. وخالف الحياة ع�ى كب45ة تحسينات إدخال مسألة جعل vي الكب45  السكان وعدد إيران جغرافية تتسبب
ً
 صعبا

ً
 أمرا

ً
ا

 منحق تستفيد ال  إيران والكويت، فإن السهلة، كالسعودية والجغرافية األقل السكانية الكثافة صاحبة للدول 
ً
 ارتفاع ا

 أن جبي الصناعية املنشآت أن يعRS للسكن الصالحة السهول  فغياب. الدول  تلك استفادة درجة بنفس النفط أسعار 

 من إيران حفظي النفط فإن و°Vذا. الفوائد من أع�ى التحتية البنية تكلفة فVWا تكون  ال�R الجبلية املناطق vي تتطور 

 لنجاة يشكل أن يمكن ال  التام، لكنھ االVwيار 
ً
 وحيدا

ً
 .إيران عامال

 عريضة خطوط

 لطبيعيةا املوانع هذه وبتضافر . الرابعة الجهة من جهات، وباملحيط ثالث من بالجبال محاطة فRÎالحصن؛  تشبھ إيران

 تحقق. إيران قهر  يصعب فإنھ وسطها vي القفار  وانتشار 
ً
 نم البالد دخلوا الذين املغول  يد ع�ى واحدة مرة هذا قديما

 أي ايبذلو  لم قزوين، لكVqم بحر  شرق  شمال إmى ووصلوا زاغروس جبال اخ©4قوا فقد العثمانيون  أما.الشر£ي الشمال

 .الفارR�¹ القلب إmى لالنتقال محاولة

ى، والصحار  الجبال من مزيد سوى  اإليراني الشمال vي أحد يوجد للسكن، ال  صالحة سهول  عن يبحث جب�ي بلد إيران

 إmى. سكانلل تشويقي عامل أي تمثل ال  أفغانستان من القريبة للمناطق التحتية البنية حيث الشرق  vي األمر  وكذلك
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 يعرف كان ما الحديث، أو  العراق vي الغرب، هناك vي فRÎ السهول  املحيط، أما فقط هناك الجنوب
ً
 5نب بما تاريخيا

 أساس كليتش سكاVwا وب5ن السهول  هذه ب5ن السهول، وبالجمع هذه ع�ى للسيطرة إيران تس·ى و°Vذا. وبابل الVqرين

 .اإليرانية القوة

 زاغروس الجب  vي الفارسية اإلم4iاطورية نشأت. الفارسية اإلم4iاطورية لتشكيل األساس السهول  هذه كانت الواقع vي

 ©4اتف مدى ع�ى ببطء ذلك فعلوا. والفرات دجلة Vwري  حوض vي السهول  قهر  ع4i  اإلم4iاطورية محارب5ن، بنوا كأناس

 انسك ع�ى يصعب كان ح5ن وvي. الغرب vي محدودة مقاومة وواجهوا مرسومة حدود هناك فيھ تكن لم وقت vي طويلة

 الفرس السكان من ملزيج سمح ما السهول، وهذا ومهاجمة الجبال من الÒول السهل من الجبال، كان مهاجمة السهول 

 .الفارسية اإلم4iاطورية ضمن والتوسع باالندماج الخصبة والسهول 

 
 اإلم4iاطورية الفارسية

 

 ع4i  القوقاز  غرب وشمال شمال مناطق ع4i  إيران تمدد يكون  يكاد
ً
 روسفال. العسكرية الصلبة؛ القوة القوة مستحيال

 بحيص بحيث وعرة هناك طرف، واملناطق أي من تجاوزه ويصعب الحاmي الخط طول  ع�ى يقفون  واألتراك واإليرانيون 

 قليلة التقدم
ً
 ذا أمتارا

ً
 رقيةالش الشمالية املناطق ع4i  التمدد إيران تستطيع. هناك النصر  حسابات vي أهمية أمرا

 أن املمكن من. وحشية ومقفرة ومسطحة صحراء هناك األرض تركمانستان، ولكن باتجاه
ً
 ش اإليرانيون  يتحرك أيضا

ً
رقا

 أي يضع اإيران؛ م vي املوجودة بتلك شبVWة جبلية مناطق vي القتال من مزيد ع�ى ينطوي  هذا أفغانستان، لكن باتجاه

 البحر  إmى االنتقال ثم ومن والفرات دجلة Vwري  حوض الغربية، vي املناطق مهاجمة أما. االستهجان مثار  vي هناك خطوة

 للتنفيذ فيبدو  املتوسط األبيض
ً
 قابال

ً
، كان. أمرا

ً
  Vمإم4iاطوريË أنشؤوا ح5ن سلكوه الذي الطريق هو  هذا وفعال

ً
وصوال

 .ومصر اليونان إmى

 القوة دعم دفاÖي، لكن وكحصن البشرية للكتل كحاوية تعمل ح5ن فعالة إيران؛ فRÎ توسع اإليرانية الجبال تعيق

 زاغروس جبال ع4i  اإلمدادات دفع أن كث45ة، خاصة لوجستية خدمات يتطلب هناك من املنطلقة اإليرانية الهجومية

. ومالم يعد كب45ة بأعداد
ً
 مستحيال

ً
. ومن يعد لهم توسع أي العراق، فإن الفرس ويستغل يحتل أمرا

ً
 مستحيال

ً
 جلأ أمرا

 ي5نالعراق «Vدئة vي ستنشغل إيران ذلك، فإن عن عدا. العراقي5ن مع الفعال التعاون  من عالية درجة إيران تحتاج ذلك

 من
ً
 .إيران بجانب تقف وسياسية عسكرية قوة إmى العراق ثروة تحويل بدال
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 يجب التحرك أجل ومن
ً
 ر ستVqا هذه الغزو  عملية أن تغزوها، خاصة ال�R الدول  من نشط تعاون  إليران يتوفر  أن غربا

 يخلقون  الفرس جعل الذي السبب هو  وهذا. الجبال ع4i  اإلمدادت نقل صعوبة تفرضها ال�R التحديات بسبب

 لحكما من مع5ن بقدر  غز«Vا ال�R للدول  سمحت الفارسية الطريقة؛ فاإلم4iاطورية °Vذه °Vم الخاصة اإلم4iاطورية

 بالج مغادر«Vم فبمجرد. الفارR�¹ اإلم4iاطوري النظام من الدول  هذه استفادة من ومتأكدة ثقافVËا الذاتي، مح©4مة

 القوة حد هو  هذا وكان. ممكنة تكلفة بأقل لل4xوة احتاجوا فهم. إم4iاطوريVËم vي السالم نشر  للفرس يمكن ال  زاغروس

 والفرات، العراق دجلة حوض سكان مع الجيدة العالقات إعادة فإن الواقع وvي. الح5ن ذلك منذ الفارسية/اإليرانية

 للغاية اليوم، يعد
ً
 صعبا

ً
. ل السهو  ع�ى السيطرة من إيران تتمكن التاريخ، لم ف©4ات أغلب الواقع، وخالل vي. أمرا

 هذه ع�ى الءباالستي قاموا إما واألمريكي5ن وال4iيطاني5ن والعثماني5ن والب5نطي5ن وروما اليونان مثل األخرى  فالقوى 

 .الفرس ضد محايدة عازلة كمناطق استخدموها بأنفسهم، أو  السهول 

 القضاء كننفسها، ل بحماية للدولة تسمح فالجبال. باملقابل شديدة داخلية مشاكل ]ي إليران البارزة الخارجية املشاكل

 للغاية؛ ولذلك يعد هناك ما ثقافة ع�ى
ً
 صعبا

ً
 من 4ةكب5 أعداد ع�ى تحتوي  العالم vي الجبلية املناطق معظم فإن أمرا

 vي ةالجبلي املناطق جميع vي شائع أمر  غ45ها، وهذا عن تم5ها بخصائص تحتفظ ال�R واإلثنية العرقية الجماعات

 .العالم

 إmى ينتمون  سكاVwا من %60-55مسلمة، و دولة إيران كون  من الرغم واإلفناء، فع�ى االستيعاب املجموعات هذه تقاوم

شيعية، ال االنقسامات إmى وباإلضافة. العرقية املجموعات من كب45  عدد إmى إيران تقسيم يتم أنھ الفارR�¹، إال  العرق 

 ثم ومن .الشر£ي والجنوب الغربي الشر£ي، والشمال الشمال: البالد vي مناطق ثالث vي تتجمع سنية أقلية هناك فإن

 يةوالعرق الدينية الجماعات هذه تستخدم أن من لها بد ال  علVWا التأث45  أو  إيران باحتالل مهتمة أجنبية قوة أي فإن

 .املركزية الحكومة سلطة تقويض ع�ى يعملون  إيران داخل لها حلفاء لخلق
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 إيران vي والديRS العر£ي التوزيع

 

 ةالداخلي البالد سالمة ع�ى الحفاظ vي األساسية مصلحVËا ستكون  إيرانية أو  فارسية حكومة أي وباملثل، فإن

 �ىع للحفاظ أساR�¹ مطلب القوي  األمن وجهاز  املركزية الحكومة فإن ثم ومن. االنفصالية الجماعات ضد واستقرارها

، واألمر  العرقية الجماعات ترابط ع�ى الحفاظ مسألة تعد البالد من كثv  45ي. إيران
ً
 أساسيا

ً
 الةح vي مهم نفسھ أمرا

 األمRS الهيكل سيقوض استقرار  عدم حالة أو  اضطراب الحالية، وأي والخطوط الحدود عن ال©4اجع يمكن ال  إيران؛ إذ

 «Vديد يأ ومواجهة الداخ�ي التماسك ع�ى الحفاظ ع�ى ينصب وترك5ها املركزية الحكومة فتوجھ ولذلك. برمتھ للدولة

 .آخر غرض أي قبل الغرض هذا أجل من واألمن الجيش قوات املركزية الحكومة لھ، وتستخدم يتعرض
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 الجيوسياسية الحتميات

 أبرز  فإن إيران أما. األبرز  الجيوسياسية الضرورة الجغراvي التماسك ع�ى الحفاظ حتمية البلدان، تعد ملعظم بالنسبة

. فدون  البالد تأم5ن حدودها، ثم أمن ع�ى الحفاظ vي تتمثل الجيوسياسية ضرورا«Vا
ً
 يرانإ ستكون  آمنة حدود داخليا

 ظامهان استقرار  زعزعة اإليراني، ع4i  الداخ�ي الديناميك مع التعامل باستمرار  ستحاول  ال�R األجنبية للقوى  عرضة

 أن إيران ع�ى. ذلك عن الناتجة الشروخات استغالل ثم الحاكم
ً
 السيطرة ع�ى تعمل وتحددها، ثم حدودها تعرف أوال

 :]ي الجيوسياسية إيران حتميات فإن ولذلك. بداخلها ما كل ع�ى

 .والشمال الغرب من للهجمات مقاومة ومخازن  إيران قلب املناطق هذه تشكل. والبورز زاغروس جبال ع�ى السيطرة. 1

 بمكران؛  مكران ساحل إmى مشهد لوط، من وصحراء كوير  صحراء من الشرق  إmى املمتدة الجبال ع�ى السيطرة. 2
ً
مرورا

 e�²أق vي عميق دفاÖي خط ع�ى الحفاظ إmى باإلضافة. وأفغانستان باكستان مع الشرقية إيران حدود يحمR ما وهو 

 خطوط ةالدفاعي الخطوط هذه تعت4i . والروسية ال©4كية الVËديدات من القوقاز؛ للحد vي املتاح وبقدر  والغرب الشمال

 .ثانوية دفاع

 ).العربي( الفارR�¹ الخليج ع�ى إيران ساحل حماية أجل من العرب شط ع�ى دفاÖي خط تأم5ن. 3

 .املربع هذا ضمن املختلفة والدينية العرقية العناصر  ع�ى السيطرة. 4

 .املنطقة خارج من الك4iى  القوى  «Vديدات املحتملة، وخاصة الVËديدات ضد الحدود حماية. 5

 السيطرة vي نجحت آمنة حدود خلق من تمكنت األساسية؛ فقد الخمسة األهداف من أربعة إيران وبالفعل، حققت

 ع4i  يتشكل الذي األك4i؛ الVËديد اإلسكندر  أيام منذ واجهتھ ما هو  إيران يواجھ خطر  وأك4i . البالد داخل السكان ع�ى

، قبل. املنطقة خارج من ك4iى  قوة
ً
 املباشر  4ي الi الطريق ]ي إيران العميقة، كانت املياه ع4i  التنقل طرق  اخ©4اع تاريخيا

 لطةالس قوة وجھ vي الشرقية القوى  ارتكاز  نقطة زاغروس جبال الحديث، تبقى العصر  vي. الهند نحو  غربية قوة ألي

 vي يقف اإليراني والشمال. ال©4كية
ً
 45ة، باإلضافةالكب النفطية االحتياطات فإن الحال الروR�¹، وبطبيعة الغزو  وجھ حائال

 .املعاصرة العظمe للقوى  جاذبية أك4x  إيران السابقة، تجعل األسباب إmى

( لوسطىا آسيا vي املوجودة للقوى  عرضة الشرقية الشمالية فاملنطقة. إيران vي التقليدية املسارات من نوعان هناك

، الهجوم). ذلك تفعل أن تحاول  ]ي أو ( إيران ع�ى الغالب و  الغربي اآلسيوي) ، والنهج النهج
ً
 جبال ع4i  املباشر  عسكريا

، وهو  ليس زاغروس
ً
 العرقية املجموعات خالل من التالعب يمكن ذلك ومع. 1980 عام حس5ن صدام اكتشفھ ما ممكنا

الثانية،  ةالعاملي الحرب خالل املحتل العراق vي مقرها بريطانيا، من املثال، أتقنتھ سبيل فع�ى. إيران داخل املنتشرة

، لدرجة السوفييت فعلھ ما اإليرانية، وهو  الداخلية االنقسامات مستغلة
ً
  ةالوطني سياد«Vا فقدت إيران أن أيضا

ً
تقريبا

 .الثانية العاملية الحرب خالل

 4يطاني5ن، وتقوموالi العراق؛ العثماني5ن ع�ى تسيطر  ال�R األجنبية القوى  من كان األخ45ة القرون vي إليران األك4i  الVËديد

 ليس بالتمدد القوى  تلك
ً
 جهةو  نبعت هنا ومن. السياR�¹ والتالعب التخريب خالل من بل الرئيسية القوة ع4i  شرقا

 ستخدمتا بريطانيا أن تف©4ض الحديثة اإليرانية املتحدة؛ فالسياسة الواليات تجاه املعاصرة اإليرانية الحكومة نظر 

 . السلطة إmى للوصول  الشاه ودعم اإليرانية بالسياسة للتالعب العراق vي موقعها

 ) 1988 ح�e 1980( اإليرانية العراقية الحرب كانت
ً
 ب5نِصداما

ً
 من الضحايا مالي5ن سقوط vي دولت5ن، تسبب مخيفا

 بشكل أن أخري5ن؛ األوmى حقيقت5ن أثبت لكنھ. الجانب5ن كال 
ً
 ومموال

ً
 محددا

ً
 ما بالد من ينطلق محدود وغ45  جيد هجوما

 الدولة صر ع vي أنھ الثانية والحقيقة). الباهظة الدفاع تكلفة عن النظر  بغض( سيفشل زاغروس جبال ضد الVqرين ب5ن

 ب45 ك هجوم أي تجعل زاغروس جبال تخلقها ال�R اللوجستية التحديات والجيوش، فإن الثابتة الحدود القومية، ذات
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 العراق إيران من
ً
. ولذا مسVËدفا

ً
 أيضا

ً
 مستحيال

ً
 ظر الن ذلك، فوجهة ومع. الجVáة هذه ع�ى الجمود من حالة فهناك أمرا

 لم. التخريب vي ولكن املباشر  الهجوم vي يتمثل ال  العراق من األساR�¹ الخطر  أن تعت4i  اإليرانية
ً
 العراق كني وتاريخيا

. كان كما أفغانستان ع4i  وال4iيطاني الروR�¹ التالعب من قلقة الوحيد، فإيران اإليرانية املخاوف منبع
ً
 قديما
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 الحالي الوضع

 ع�ى الحاmي الوضع يعت4i  لإليراني5ن بالنسبة
ً
 ع�ى واجهوه الذي السيناريو  غرار  خط45ا

ً
 وقت  vي ي5نال4iيطان أيدي سابقا

 يأ وغر°Vا إيران شرق  لها، vي كب45ة قوات وضعت األقل ع�ى املتحدة، أو  الواليات احتلت. املاR�ã القرن  من مبكر 

 ناطقامل لهذه أمريكا استخدام حول  قلقها ينصب بل بغزوها القوات هذه قيام من تخe�ä ال  إيران. والعراق أفغانستان

 . إيران vي العرقية التعارضات منصاٍت لتأجيج

 كاتالحر  دعمت حيث البالد شر£ي جنوبي املناطق؛ vي من عديد vي هذا تفعل أن املتحدة الواليات حاولت الواقع vي

 ع4i  ذلك وفعلت. هناك االنفصالية
ً
 اولتوح). العربي( الفارR�¹ الخليج من الشماmي الطرف vي خوزستان عرب أيضا

 
ً
 تخدمتس قد املتحدة الواليات أن إmى تش45  ال�R األدلة بعض وهناك. (إيران غربي شماmي vي األكراد مع التعاملأيضا

 ).البالد من الغربي الشماmي الجزء vي إيران vي األذرية األقلية vي الفتنة إلثارة انطالق قاعدة أذربيجان

 :أبعاد عدة تملك األمور  هذه كل ع�ى اإليرانية الفعل ردة

 التالتدخ تشتيت ع�ى ال©4ك5  خاصة. التحركات هذه ملواجهة للغاية وقمعية قوية أمنية قدرة ع�ى الحفاظ .1

 vي األك4x  املنطقة ليست خوزستان؛ فRÎ منطقة vي
ً
 تمتلك لكVqا فقط اإليراني الجسد ضعفا

ً
 من أيضا

ً
 كث45ا

 كاحتجاز  واألخرى  الف©4ة ب5ن هناك تقع ال�R االشتباكات يفسر  ما وهذا. اإليراني النفطي االحتياطي املخزون

 .املنطقة يv األمريكية الخاصة الوحدات تنفذها ال�R العمليات عن املستمرة ال4iيطاني5ن، والتقارير  البحارة

 االنتباه فهناك، وصر  األمريكية املواقف لتقويض والعراق أفغانستان vي والدينية العرقية بالتوترات التالعب .2

 .الهجومية األهداف عوض دفاعية أهداف نحو  األمريكي

 القوات قبل من اخ©4اقها مهمة يصعب املحيطة، بحيث الجبال حماية ع�ى قادرة عسكرية قوة ع�ى الحفاظ .3

 .األمريكية

؛ من النووي السالح لحيازة التحرك .4
ً
 مساومة ورقة إيران الطويل؛ وإعطاء املدى ع�ى الهجوم ردع أجل علنا

 .القص45 املدى ع�ى املفاوضات vي

 ينطلق كان اإليرانية االس©4اتيجية محور 
ً
 تحيلفيس تحمVWا الجبال تلك دامت وما. كحصن الجبال استخدام من دائما

 vي العثمانيون  إيران، ونجح غزو  vي املقدوني اإلسكندر  نجح. إيران غزو 
ً
 محدودا

ً
 انكالروم عظمe دول  لكن. ذلك نجاحا

 vي يذهبوا لم وال4iيطاني5ن
ً
 .األساسب خيارا«Vم ضمن األمر  يكن إيران، ولم الحتالل مفرطة قوة استخدام محاوالت بعيدا

 السيطرة من ةاإليراني الحكومة تمكنت املشكلة هذه وح�e. الداخلية توترا«Vا ]ي األساسية مشكلVËا فإن إليران بالنسبة

 للغاية بارع لبشك اإليرانيون  أتقن الفارسية اإلم4iاطورية تأسيس ومنذ. القوي  األمRS نظامها بفضل °Vا والتحكم علVWا

 هادخول حال بالنظام، ويعاقVáا مل©مة دامت ما األخرى  العرقية للمجموعات االستفادة عوامل يوفر  محكم نظام خلق

 قواتو  اإليرانية االستخبارات وزارة vي بقوة يوجد ما اليوم، وهو  إيران vي تحكم نفسها العقلية وهذه. الطيش مرحلة

 لقواتا مشاة، وبجمع قوات أنھ اعتبار  ع�ى أساR�¹ بشكل اإليراني الجيش تكوين تم( اإليراني اإلسالمي الثوري الحرس

 vي العامل5ن أعداد من أك4i  عدد جندي، وهو  ألف 450 إmى يصل ما اإليراني الجيش تعداد يبلغ الثوري والحرس ال4iية

 ).مجتمع5ن األخرى  االجتماعية الخدمات فروع

 لكن فق45  بذاتھ، كيان قائم كيان إيران فإن ولذا
ً
 أي جھو  vي مثالية بطريقة عVqا الدفاع يمكنھ حدود لديھ نسبيا

 بطريقة الداخ�ي األمن وجهاز  املخابرات مع منسجمة مركزية حكومة اإليراني الكيان امتالك إmى اعتداء، باإلضافة

 ةآمن إيران أن والحقيقة). أخرى  خارجية قوة أي أو ( األمريكي املوقف لزعزعة نفسها القوة هذه إيران تستخدم. ممتازة

 .اإليراني املوقف من خطورة أكV°  4xا املحيطة الدول  الكفاية، ومواقف فيھ بما
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؛ وذلك منخفضة آخر  نظام أي إسقاط vي تدخلها منخفضة، وتكاليف حكم بتكاليف مثالية إيران، دولة
ً
 أيضا

، بل املخفية قدرا«Vا باستخدام
ً
 لجبالا دامت وما. معينة أنظمة إسقاط من اآلخرين منع vي األبرع إيران تعد ربما طبعا

 ذا«Vا، لكVqاب مستقرة دولة إيران الداخ�ي، فستبقى الوضع ع�ى السيطرة من الدولة وتمكنت اإليراني5ن أيدي vي باقية

 .محدودة تأث45ات الخارجية التأث45ات صعيد ع�ى ستملك

 ألي رادعال سيكون  نجاحھ حال vي النووي ال4iنامج أن وظيفت5ن؛ أوالهما لخدمة اإليراني النووي ال4iنامج إنشاء ويأتي

 املنشآت ههذ إmى عسكرية ضربة توجيھ عواقب وألن. اإليرانية القوة تعزيز  vي تتمثل الثانية خارÌي، والوظيفة «Vديد

 ألي éياالس©4اتي الخطر  فإن) العربي( الفارR�¹ الخليج ع4i  تدفَق النفط إيران منع ما لحظة vي تشمل مؤكدة، وقد غ45 

 عم للتعامل الدبلوماR�¹ املس·ى سينجح و°Vذا. هجوم خطة أي يحبط اإليرانية النووية املنشآت ع�ى غربي هجوم

 .واحد وقت vي والهجوم لالسVËداف جاذبية أك4x  إقليمية قوة تصبح أن إليران سيتيح ما اإليراني، وهو  النووي ال4iنامج

 نم حالة خلق ع4i  تكتيك5ن؛ األول  باستخدام الداخ�ي أمVqا تعزز  ؛ ألVwاتصوره يمكن غزو  أي من بذا«Vا آمنة إيران

 من امتالكها احتمال بشأن اليق5ن عدم
ً
 هجومية

ً
 نووية

ً
 هرهاتظ بعناية مصممة عVqا صورة خلق ع4i  عدمھ، والثاني قوة

 وعدم دالVËدي تعاني أVwا ع�ى نفسها إظهار  تتعمد ]ي. متوقعة غ45  أفعالها يجعل ما األيديولوÌي التطرف من حالة vي

 أثبت جوي  ومهج vي املتمثل الرئيR�ê الخيار  معها؛ ألن التعامل vي املتبع الحذر  من األمر  هذا وللمفارقة، يزيد. االستقرار

 4iي. للمتابعة بري  هجوم دون  فعال غ45  أنھ التاريخ عvنت حال و
ُ

 وأخفق اإليرانية النووية املنشآت ع�ى جوية ضربات ش

. ةاملهاجم القوى  تحتملھ ما مع متناسب غ45  يكون  أن املحتمل توقعھ، ومن يمكن ال  اإليراني الفعل رد فإن الهجوم

 قد طر خ العالم، هو  عن النفط إمدادات بقطع اإليراني الVËديد مع الشكوك، خاصة تعزز  املختلفة اإليرانية فاملواقف

 .احتمالھ ع�ى قادر  غ45  العالم يكون 

، يواجھ الحال هو  وكما
ً
 يةالرئيس القوة من حمايVËم ع�ى الجبال ستعمل. جبالهم حافات حول  ك4iى  قوى  الفرس دائما

 ضمي مزيج ع4i  أمVËم الفرس صنع ولذلك. االستقرار زعزعة خطر  من حمايVËم vي وحدها تنجح لن املباشرة، لكVqا

 موجودة ارسف هذه، وستبقى العظمe القوى  املطاف، س©4حل Vwاية vي. والقمع السياسية والتسهيالت املزايا من أساليب

 .هكذا باقية جبالها دامت ما
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 بالغر مع اإليراني النووي االتفاق بعد لما لمحة: اإليراني االقتصاد إنقاذ

 ألسئلة النووي االتفاق توقيع ي©4ك
ً
 ستنفتح فهل .العاملية القوى  قبل من واملعالجة لل©4تيب بحاجة تزال ال  كث45ة مسارا

 املحافظة ةالنخب ستحبط إلVWا؟ وهل تس·ى ال�R االقتصادية اإلمكانات اإليرانية اإلدارة ستحقق العالم؟ وهل ع�ى إيران

 البالد ور د ستشكل عميقة جيوسياسية تداعيات لدVìا فإيران العاملية؟ وبالتأكيد القوى  مع التشارك جهود البالد vي

 .املقبلة العقود خالل العالم vي

 ع�ى الباب أمريكا، وانفتاح vي املجمدة أصولها من دوالر  مليار  100 مبلغ ع�ى حصولها أن اإليرانية الحكومة تروج

 عVqا ملفرجا األصول  أن vي تكمن املفاجأة االقتصادية، لكن البالد Vwضة ع�ى سيساعد األجنRí االستثمار  أمام مصراعيھ

 لدى املوجودة املالية اإليرانية الكاvي؛ فاالل©امات بالشكل كب45ة تكون  لن
ً
 السائلة صول األ  كمية ستقلل إيران مسبقا

 االحتياطات vي األموال هذه من معقول  قدر  ع�ى الحفاظ إmى إيران احتياج إmى دوالر، وبالنظر  مليار  50 نحو  إmى هذه

 قورن ما إذا" سخيف مبلغ" بساطة بكل دوالر، وهو  مليار  25 إmى يصل ما ع�ى إيران تحصل أن املرجح األجنبية، فمن

 ما ستحتاج نإيرا أن إmى التقديرات تش45  التحتية، وال�R البeS مجاالت vي االستثمار  مجاالت vي الحقيقية إيران بحاجة

 .القادم العقد خالل وحده املجال هذا vي دوالر  تريليون  إmى يصل

 لم املتبقي الحاسم العامل هو  األجنRí االستثمار  فإن هنا ومن
ً
 لنظاما كاٍف ضمن بشكل إيران تندمج إليران، وفعليا

 ضمن إيران لتحول  الوقت حان فقد العالمR، ولذا االقتصادي
ً
 ملعظم. العالمR النظام اقتصاديا

ً
 نيةالغ الدول  وخالفا

 مدVwا سكانو  التجاري  والفائض املتنوع اقتصادها فVWا اإلضافية؛ بما املزايا من مجموعة إيران تملك الطبيعية باملوارد

 .الكامنة القوة هذه من باالستفادة إليران سيسمح األجنRí االستثمار  فإن املتعلمون، و°Vذا

 لجذب وحده العقوبات رفع قرار  اعتبار  يمكن ال  عام وبشكل
ً
 لعقوباتا رفع عملية أن من الرغم فع�ى. املستثمرين كافيا

 إلنشا يكون  لن وحده هذا أن إيران، إال  vي االقتصادي االنتعاش تحقيق يسهل ما كب45  عائق إزالة ستتيح
ً
 إطار  ءكافيا

. وخالل املستدام لالستثمار  الزم وتنظيمR قانوني
ً
السوق،  حرير لت باهتة محاوالت إيران ستشهد القادمة الف©4ة تلقائيا

 بسجل سيصطدم ما وهو 
ً
 ©امال حال vي وح�e. الفكرية امللكية وحقوق  الفساد مثل قضايا vي السeïء إيران طبعا

 ول ح الشكوك بإثارة اإليرانية الحاكمة النخبة تقوم أن املرجح من إيران، فإن داخل باالستثمار  األجنبية الشركات

 �ىع تساعد خطوات وفق الشركات هذه ع4i  اإليراني للسوق  الحقيقي االل©ام تحقيق يعوق  الشركات؛ ما هذه دوافع

 .األمد بعيد انتعاش

 جذب إيران أرادت وإن
ً
 ذلك vي اإلصالحات، بما من واسعة مجموعة تنفيذ علVWا األجنبية، فيجب االستثمارات حقا

 عندئذ .املركزي  للمصرف التام االستقالل الخاص، ومنح القطاع إmى الدولة أصول  ملكية امللكية، ونقل حقوق  تعزيز 

 بجRS بدأت إيران إن القول  يمكننا
ً
 .االقتصادية النووي االتفاق فوائد فعال

 

 المستغلة غير اإليرانية اإلمكانات

؛ فRÎ والغاز  النفط من هائلة احتياطية كميات يملك الذي الوحيد البلد ]ي إيران
ً
 فطين احتياطي أك4i  رابع تملك معا

 صاديةاالقت التحليالت معظم فإن ولهذا. الطبي·ي الغاز  من مؤكد احتياطي أك4i  ثاني إmى العالم، باإلضافة vي مؤكد

 إيران يv اإلجماmي املح�ي فالناتج. ومتنوعة مهمة أخرى  ملزايا إهمال هذا فقط، وvي الطاقة ع�ى تركز  بإيران املتعلقة

 عن هذا. العالمR اإلجماmي املح�ي الناتج من %1.5 يساوي  ما دوالر، أو  تريليون  1.4 إmى يصل
ً
 إيران امتالك فضال
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 العاملية يةاالقتصاد التقديرات وفق وأس©4اليا تركيا ب5ن مرتبة vي الحجم، وتتحرك حيث من العالم vي 18 رقم صادلالقت

 ألف 17 إmى يصل الواحد اإليراني للفرد املح�ي الناتج. 2015 عام أبريل/نيسان vي أصدرها ال�R الدوmي النقد لصندوق 

 الركود أصا°Vا أن بعد الجانب، ح�e هذا vي والص5ن ال4iازيل مثل دول  ع�ى متقدمة إيران يجعل ما دوالر؛ وهو 

 ع�ى األقل ب5ن من و]ي %12 إmى فتصل اإلجماmي املح�ي الناتج إmى الدين نسبة أما. األخ45ة السنوات خالل االقتصادي

 .العالم مستوى 

 %50 بنسبة يعھتوز  يمكن النسRí؛ حيث بالتنوع اقتصادها بإيران، يمتاز  الطاقة مصادر  vي الكب45  التنوع إmى وباإلضافة

 بنسبة فتأتي الزراعة الصناÖي، أما لالقتصاد %41و) الخدمات( الخدمي لالقتصادي
ً
 لتقديرات. فقط %9 أخ45ا

ً
 ووفقا

 أقل والغاز  النفط يمثل رسمية غ45 
ً
 العقوبات فرض ، قبل2011عام . اإليراني اإلجماmي املح�ي الناتج خُمس من معا

 إنتاج استطاعت العالم، إذ vي السيارات إنتاج حيث من 13 رقم املركز  تحتل إيران إيران، كانت ع�ى األخ45ة الدولية

 خالل سيارة مليون  1.65
ً
 أنتجتھ ما يفوق  السيارات من عدد إنتاج استطاعت أVwا يعRS ما الف©4ة؛ وهو  تلك سنويا

 يصل ثابت سنوي  تجاري  ، بفائض2013العام  إيران، منذ تتمتع االقتصادي التنوع وبسبب. بريطانيا
ً
 35 إmى نسبيا

 .كيةوالالسل السلكية واالتصاالت واملرافق واملعادن والتعدين والكيماويات السيارات إنتاج من كعائد دوالر  مليار 

 80 نحو  سكاVwا عدد يبلغ البشري؛ إذ املال رأس هو  إليران األفضل املؤشر  أن إال  الكب45ة األرقام هذه كل رغم لكن

،  35 الـ سن دون  اإليراني5ن من %64 نحو . وأملانيا ك©4كيا أخرى  دول  سكان أعداد يضا]ي عدد نسمة، وهو  مليون 
ً
عاما

 .الصناعية البلدان ملعظم مماثلة نسبة و]ي الحضرية املناطق vي %73 يسكن ح5ن vي

 عموم من %87 إmى يصل) ويكتبون  يقرؤون ( املتعلم5ن الحضر؛ فمعدل السكان ب5ن عالية بنسب التعليم ينتشر 

. ومن 24و 15 ب5ن أعمارهم ت©4اوح من ب5ن %98 إmى لتصل النسبة تزيد ح5ن السكان، vي
ً
 طالب مليون  4.4 ب5ن عاما

 إحصائيات ، ووفق2013-2012الدراR�¹  العام إحصائيات وفق اإلناث من مVqم %60 كان اإليرانية الجامعات vي مسجل

 ةوالهندس والتكنولوجيا العلوم( علمية تخصصات ضمن مسجل5ن كانوا الجامعي5ن الطالب من %44 فإن العام ذلك

 ةاملتحد والواليات روسيا بعد الهندسة مجال vي للخريج5ن منتج أك4i  خامس ذلك وفق إيران وتعد). والرياضيات

 ال  ذلك ومع). علVWا االعتماد يمكن والص5ن الهند من لكل رسمية إحصاءات توجد ال ( والص5ن الهند الحال وبطبيعة

 ما أو  إيراني مليون  7.5 إmى يصل ما. البلدان من غ45ه بتعليم قورن ما إذا عالية جودة ذا اإليراني التعليم اعتبار  يمكن

 األك4x  الدولة إيران يجعل ما الجام·ي، وهو  تعليمهم أتموا قد العمل أعمار  vي هم الذين إيران سكان من %13.3 نسبتھ

 
ً
 حيث بال4iازيل الرقم هذا مقارنة األوسط، يمكن الشرق  vي تعليما

ً
 خريéي من هم العاملة قو«Vا من %11.7 مثال

 لتصل إندونيسيا vي النسبة تقل ح5ن الجامعات، vي
ً
 .فقط %6.9 إmى مثال

 األجنRí االستثمار  أجنRí، فمخزون استثمار  ع�ى حصولها دون  كامل بشكل القوة هذه من االستفادة إليران يمكن ال  لكن

 يصل إيران vي
ً
 االستثمار  حجم ضخامة حيث من 58 الـ املرتبة vي إيران يجعل ما أمريكي، وهو  دوالر  مليار  43 إmى حاليا

Ríي. األجنvبشكل الرقم هذا اعتبار  يمكن واسعة دولية عقوبات ظل و 
ً
 هذا يعد نسRí وبشكل. للغاية مدهش ضخما

 إذا االستثمار 
ً
 ما أجنبية، وهو  كاستثمارات أمريكي دوالر  مليارات 209 ع�ى يزيد بما حظيت ال�R ب©4كيا قورن ما ضئيال

 املباشر  األجنRí االستثمار  زيادة إmى علRS بشكل إيران وتطمح. األجنبية االستثمارات حجم حيث من 26الـ املرتبة vي جعلها

 .املقبلة العشرة أو  الخمسة السنوات خالل أمريكي دوالر  تريليون  قرابة إmى ليصل °Vا

 التضخم انبج إmى البطالة مستويات وارتفاع الشابة اإليرانية األجنRí؛ فال©4كيبة لالستثمار  إيران حاجة إنكار  يمكن ال 

 انخفاض احتمال إmى )، تش45 2013عام  %39 من تراجعت( 2014 عام %17 إmى وصلت بنسبة االسVËالك أسعار  vي

 ثماراتواست. كامل بشكل املحلية االستثمارات ع�ى املحافظة مهمة يصعب بما كب45  بشكل املحلية االدخار  معدالت
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 ليحم واسع؛ ما بشكل العام املال رأس تخصيص إmى تميل قد اإليرانية الحكومة أن الفقراء، خاصة خيار  ]ي الدولة

 . إيران vي األجنبية االستثمارات ع�ى كب45ة تأث45ات بذلك

 

 جدية إيران في تحرير السوقشبح التدخل الخارجي و

، فسوف األجنRí املال رأس اجتذاب يعد
ً
 صعبا

ً
 تحرير ل الباهتة إيران محاوالت من للغاية حذرين املستثمرون يكون  أمرا

 الذي يرانياإل  السياR�¹ الفكر  vي العميق التوتر  ع�ى التغلب علVWم سيكون  االستثمار  يقررون  الذين السوق، وأولئك

 .الخارجية املشاركة فكرة يرفض

.  كب45  بشكل فشلت جهودها أن إال  السوق  اقتصاد إmى االنتقال إيران محاولة من الرغم وع�ى
ً
 نإيرا أممتإذ نسبيا

 من
ً
 القادة العراق، س·ى مع سنوات 8 استمرت حرب بعد ، ولكن1979عام  الثورة عقب االقتصادية مصادرها كث45ا

 بدأ 2004 معا وvي. الخصخصة ع4i  االقتصاد بناء إعادة رفسنجاني، إmى هاشمR أك4i  ع�ي الرابع رئيسها مثل اإليرانيون 

خامنRö،  يع� هللا اإليرانية، آية للثورة األع�ى للزعيم املشورة يقدم الذي إيران، وهو  vي النظام مصلحة تشخيص مجلس

 vي يھعل اإليراني) ال4iملان( الشورى مجلس صدق الذي االق©4اح للشركات، وهو  الخاصة امللكية من مزيد إmى بالدعوة

 .أسهمها مجمل من %80 بتخصيص للدولة اململوكة الشركات من لعديد سمح القانون  هذا وبموجب. التاmي العام

 وزيعنجاد، بت أحمدي السابق، محمود اإليراني الرئيس قام فقط؛ فقد شكلية كانت الف©4ة تلك vي الخصخصة لكن

 من". العدالة أسهم" برنامج حيVqا أسماه ما ضمن السكان من املحرومة الشرائح ع�ى نصفها
ً
 تصاداالق كفاءة رفع وبدال

 يأ التجارية، ودون  األعمال vي خ4iة أي يملكون  ال  جدد مساهمون  األسهم تلك امتلك عكR�ê؛ إذ أثر  ال4iنامج لهذا كان

 . علVWا واإلشراف الشركات إدارة بمÒلة صاروا خ4iة

قل األسهم من املتبقي النصف
ُ
 العسكرية بھش والثورية الدينية الحكومية؛ املؤسسات شبھ الهيئات من أنواع ثالثة إmى ن

 ساتاملؤس هذه أن إال  الخصوصية بعض امتالكها من الرغم وع�ى. الدولة تديرها ال�R التقاعد صناديق إmى باإلضافة

 ما بالدولة بشدة ترتبط
ً
 .الدولة vي سابق5ن مسؤول5ن مديروها يكون  اإليرانية، وغالبا

 بشكل ةمرتبط كيانات إmى للدولة اململوكة األصول  ملكية نقل عن عبارة كان الخصخصة لتلك األثر  مجمل فإن ثم ومن

 صخصةالخ تلك تجلب لم وهكذا. واملحاسبة الشفافية vي حاد انخفاض مع ترافق ما بالدولة، وهو  مباشر  غ45  أو  مباشر 

 ذا
ً
 للشك يدع ال  عالية، وبما وكفاءة إدارية خ4iة كادرا

ً
 اخصخصVË تمت ال�R اإليرانية الشركات معظم فقدت مجاال

 .كب45 بشكل أرباحها

 بسبب املستثمرون ي©4دد وقد
ً
 vي سeïء بشكل تصنف فإيران. إيران vي املقلقة االقتصادية املؤشرات من عديد أيضا

 احتلت ملثالا سبيل فع�ى. والتطور  التنمية لتحقيق الالزمة والقانونية االقتصادية للمؤسسات الدولية التصنيفات

. قد يعد الذي األعمال ملؤشر  الدوmي البنك تصنيف وفق دولة 189 ب5ن من 130 املرتبة إيران
ً
 سهال

ً
 يقول  مقياسا

 تحتل الهند إن املتفائلون 
ً
. ليس مVqما كل وضع فإن حال أي ، وع�ى120املرتبة  تحتل وال4iازيل 142 املرتبة مثال

ً
 مثاليا

 حماية إيران تفتقد
ً
 ل©4تيب امللكية حقوق  أيضا

ً
 املرتبة حتلتا إيران فإن امللكية لحقوق  الحامية الدول  الفكرية؛ فوفقا

، vي 131 أصل من 111
ً
 حيطت مراتب احتلت إيران، حيث من أع�ى ترتيب vي والهند والص5ن ال4iازيل كانت ح5ن بلدا

 امللكية حقوق  مؤسسة عن يصدر ( 2013 عام امللكية حقوق  أنظمة قياس مؤشر  وفق ال©4تيب وهذا. 60 بال©4تيب

 ).املتحدة الواليات ومقرها الفكرية
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 الشفافية ملنظمة الفساد مؤشر  تصيف وفق دولة 174 ب5ن من 136 املرتبة تحتل فإيران الفساد تصنيفات vي أما

 .ونيج45يا روسيا من لكل مساوية مرتبة تحتل فRÎ ، و°Vذا2014عام  العاملية

 ر مؤش العمل، فوفق ثقافة وغياب اإليرانية املؤسسات vي القصور  أوجھ vي يتمثل الخط45ة املؤشرات هذه وآخر 

 هذا. دولة 144 أصل من 83 باملرتبة إيران ، حلت2015-2014العالمR  االقتصادي للمنتدى العاملية التنافسية

 سوق  اءةلكف وافتقارها واملؤسسات املالية السوق  وتطوير  األعمال بيئة تطوير  مجاالت vي إيران ضعف إmى باإلضافة

 .العمل

 قرر  و ل كب45، فح�e بشكل اإليراني السوق  بدخول  قرار  اتخاذ قبل برهة يقفون  املستثمرين ستجعل النقاط هذه كل

املحافظة،  اإليرانية النخبة عقبة بآخر  أو  بشكل طريقهم؛ و]ي vي تقف أخرى  عقبة فثمة إيران ع�ى املراهنة املستثمرون

Rال� eSى كل ما يمكن أن  ترفض بعمق متأصلة أيديولوجية فكرة تتبmتدخليؤدي إ Ríمن الخارج رانإي ع�ى تأث45  أو  األجن. 

 للتاريخ اإليرانيون  املحافظون  عزز 
ً
 خاصا

ً
  وتحاول  حاولت األجنبية القوى  أن فكرة ع�ى يركز  اإليراني سردا

ً
 تقطيع دوما

 هذه أن من الرغم وع�ى. اآلخر ع�ى معتمدة يجعلها واقتصادي عسكري  ضعف بحالة علVWا إيران، والحفاظ أوصال

 من تحمل الرواية
ً
 ث45 ك لدى الثابتة القناعات يرسخ التاريخية الحقب بعض ع�ى النخب ترك5  أن األبعاد، إال  عديدا

 .اآلخر مع والعالقة األجنبية التدخالت عن اإليراني5ن من

 يمكن
ً
 عشر  التاسع القرن  أواخر  vي األوروبي5ن األعمال لرجال اإليرانية الحكومة منحVËا ال�R االمتيازات إmى النظر  تاريخيا

 أموال ع�ى للحصول  ماسة شاه، حاجة الدين حيVqا، ناصر  إيران ملك واجھ م1872 عام ففي. العشرين القرن  وأوائل

 حق اهأعط ما لألنباء، وهو  روي©4ز وكالة روي©4، مؤسس فون  جوليوس لبول  امتياز  بمنح املركزية، فقام حكومتھ لدعم

 األخرى، vي العامة واألشغال والتلغراف الطرق  إmى اإليرانية، باإلضافة الطبيعية واملوارد واملطاحن البالد مصانع تطوير 

. واجھ 20 مدة تقاسمها ليتم األرباح سنوات، وترتب خمس ملدة يدفع ثابت مبلغ مقابل
ً
 داخلية معارضة االتفاق عاما

، وتبقى إلغاؤه شديدة، وتم
ً
  القصة هذه الحقا

ً
 البالد ثروات عن امللوك تنازل  عن إيران داخل السمعة سùïمثاال

 .لألجانب

 آخر  أن النجاح، إال  لھ يكتب لم روي©4  اتفاق أن من الرغم وع�ى
ً
 يامويل اإلنجل5ي  األعمال لرجل منح امللك من تنازال

 دبع كب45  بغeS تمتع فدارR�¹، الذي. العشرين القرن  عتبة دخول  ع�ى إليران تاحأ ما م، وهو 1901 عام دارR�¹ نوكس

 ع�ى ول شاه، بالحص الدين اإليراني، مظفر  امللك من امتياز  ع�ى أس©4اليا، حصل vي التعدين مصانع من ثروتھ تجميع

، ويغطي 60 يستمر  أن االتفاق لهذا املف©4ض من كان. إيران vي النفط عن التنقيب حق
ً
 خمس باستثناء إيران كل عاما

األسهم،  vي أخرى  جنيھ ألف 20 إmى باإلضافة إليران جنيھ ألف 20 بتقديم دارR�¹ وعد املقابل vي. الشمال vي محافظات

 العمل دارR�¹ وبدأ. يحققها ال�R السنوية األرباح من %16و
ً
 واحد عام م، وبعد1908 عام مايو /أيار vي النفط vي فعال

 باسم عرفت الفارسية، ال�R-ال4iيطانية النفط بشركة املعروفة شركتھ بتأسيس قام
ً
. ال4iيطانية لالب©4و شركة الحقا

 من الشركة أعمال نالت
ً
 1951 عام الشركة تأميم تم العشرين، ح�e القرن  طوال والغضب املح�ي االستياء كث45ا

 .أصولها صادرةم وتمت امتيازا«Vا وألغيت

 بريطاني، وأقنعت-أمريكي بتدب45  كانت مصدق، ال�R اإليراني، محمد الوزراء برئيس اإلطاحة مؤامرة 1953 عام وشهد

 من
ً
 بساطةب طهران، فإVwا °Vا تدار  ال�R الطريقة عن رضا عدم لحالة وصلت كلما األجنبية القوى  أن اإليراني5ن كث45ا

 أخرى  املخالفة بالقيادة ستستبدل
ً
 .بسهولة مخططا«Vم تنفذ قيادة

 باالقتصاد خلق والرأسمالية األجنبية القوى  مع التاريخ هذا
ً
 خاصا

ً
 م، حيث1979 عام اإليراني5ن الثوار  لدى منظورا

لدولة، ا سيطرة تحت الك4iى  الصناعات كل دخلت °Vما، و°Vذا الوثوق  يمكن ال  الخارÌي املال ورأس االمتيازات إن قالوا

 .الحاكمة النخبة نظر  وجهة من واستقاللها إيران سالمة «Vدد الخاصة للمشاريع منحة وأي
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 املح�ي االقتصاد يملك لن خارÌي استثمار  دون  فيھ، فمن جدل ال  أمر  اإليراني الوطRS االقتصاد حساباتكما أن 

 كافية اإليراني
ً
 vي املحافظ5ن ل عقو  ع�ى بثقلھ يرمي التاريخ عبء الشباب، لكن وسكانھ املثقف5ن تطلعات لتلبية أمواال

 .االقتصادي واالستغالل التبعية عصر  إmى يقود زلق كمنحدر  االستثمار  هذا يرون الذين القيادة

  

 جددًا"؟ مستثمرين" أصدقاء تكسب أن إليران كيف

 إيران vي استثمارا«Vم موقف، ووضع اتخاذ ع�ى املستثمرين بتشجيع يتعلق فيما للتفاؤل  سبب هناك يزال هذا، ما ومع

 شاكلامل بعض تجاوز  إيران استطاعت حال غ45ها، وvي من أك4x  واعدة إيران تبدو  وهنا. كب45ة مكاسب بتحقيق للبدء

 من فوري اقتصادي نمو  إmى سينقلب املشهد مVqا، فإن تعاني ال�R االقتصادية
ً
 ثماريةاست وجهة إيران وكب45، جاعال

 يرانإ نزيف يتوقف أن املحتمل من إيران vي الكب45ة االقتصادية الفرص من مزيد ومع. املستثمرين لجميع مم5ة

 قتصاديا نمو  ع�ى املحافظة إيران استطاعت حال وvي. الضخم البشري  مالها رأس باستغالل إليران يسمح الفكري؛ بما

 الدعم خاللھ من يقدمون  وضع vي أنفسهم سيجدون  إيران vي الشباب القادمة، فإن العشرة للسنوات جيد

 .مVqا األك4i  املستفيد سيكونون  أVwم بالدهم، خاصة إmى تأتي لكي الخارجية لالستثمارات

 البدء إيران أرادت وإذا
ً
. ألجنRíا لالستثمار  مواتية بيئة «Vيئة إmى ماسة بحاجة ستكون  الفوائد، فإVwا هذه بجRS فعال

 وقبل
ً
 األدنى لحدا وvي. الحرة األسواق vي واالستقرار  الثقة ع�ى تشجع قوان5ن ع4i  محمية تكون  أن علVWا ��Rء كل فأوال

 تشجيعاإلفالس، و  نظام وإصالح العقود بتنفيذ والفكرية، والوفاء املادية امللكية حقوق  تضمن أن القوان5ن هذه ع�ى

 إmى القوية، وكلھ الشركات حوكمة
ً
 ع4i  علVWا املتعارف املحاسبية املعاي45  استنادا

ً
 .املالية لتقارير ا شفافية مؤسسات دوليا

 الخصخصة عمليات vي املشاركة vي الراغب5ن املستثمرين تحبط ال�R املزعجة العقبات ستستمر  القوان5ن هذه دون  من

 بملكية ملتعلقةا واملVáمة املعقدة الشبكة معرفة vي صعوبة املستثمرون يواجھ فلن. طهران بورصة vي االستثمار  أو  بإيران

 طلبسي وهنا. إيران vي املتطورة غ45  الشركات حوكمة بقواعد سيصطدمون  إيران، بل vي للشركات الجزئية الدولة

 ظامن وجود وعدم الشفافية غياب ظل اإليرانية، vي السوق  مخاطر  بخوض القبول  مقابل كب45ة عالوات املستثمرون

Ríاإليراني االقتصاد يحكم فعال ضري. 

 إن كب45ة، بل فساد حاالت من يخلو  نا��ù سوق  يوجد ال  الحال إيران، وبطبيعة vي االستثمار  يواجھ آخر  تحد الفساد

. وبشكل املشروع غ45  الكسب بحاالت تمت�ئ املتقدمة األسواق
ً
 لقويةا القانونية النظم ذات البلدان تمتاز  عام أيضا

 تثمريناملس فإن ثم ومن. نظ45ا«Vا من أفضل عمل بيئات إنشاء ع�ى يحفز  ما الفساد؛ وهو  من أقل مستويات بامتالكها

 االستثمارات، مع من مزيد جذب من تتمكن ح�e اإليرانية الحكومة أولوية تحتل أن يجب الفساد معالجة أن يرون

 من مستوى  هناك بأن التسليم
ً
. تجاوزه يمكن ال  الفساد معينا

ً
 أبدا

 ح�e 2005 عام من( نجاد أحمدي إدارة. بھ وموثوق  مستقر  مصرvي نظام ع�ى يعتمد أن يجب االستثماري  املال رأس

 ع�ى أثرت وإقراض ادخار  معدالت اإليرانية، وفرضت املصارف سالمة تآكل ع�ى عملت) 2013
ً
 �ىع املصارف قدرة سلبا

 عن كافية، هذا ربح هوامش توليد
ً
 للدولة؛ ما مملوكة أخرى  شركات إلقراض للدولة اململوكة املصارف توجھ فضال

 واالستثمار  اتالعقار  مثل املضاربة أنشطة vي املصارف من كث45  انخرطت نفسھ الوقت vي. املتع4xة القروض ك4xة إmى أدى

 عنخ اإليراني املصرvي النظام ظهر . املضاربات هذه كاٍف لتحمل بشكل مجهزة تكن لم الخاصة، وال�R األسهم vي
ً
 ارجا

 ما الرقابة
ً
 االستثمار  vي م©4ددين املستثمرون سيكون  وهنا. املاmي االستقرار  عدم نحو  يتجھ مؤشره كان التنظيمية، وغالبا
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 تخصيص أساء مغلق اقتصاد داخل
ً
 يرانيةاإل  املصارف تحتاج لألمر  وكحل. الفعلية قيمتھ من وخفض املال رأس سابقا

 .للمخاطر السليمة اإلدارة تعزز  مناسبة تنظيمية رقابة ضمن الحكومة، لكن توجVWات دون  تعمل أن

 معظم نقل مالدولة، سيت سيطرة تحت بالتأكيد تبقى سوف اإليراني، ال�R الطبي·ي والغاز  النفط احتياطات وباستثناء

 حويلت سيتم العالم، حيث أنحاء جميع vي الشيوعية الدول  vي حدث كما. الخاص القطاع إmى للدولة اململوكة األصول 

 هذه امتالك إmى يؤدي لن ما الخصخصة؛ وهو  ستار  تحت الحكومة vي عاملة شركات إmى للدولة اململوكة الشركات

 لخ4iاءا لتوظيف املسارعة اإليرانية الحكومة ع�ى املكاسب هذه ولتحقيق. جيدة كفاءة أو  عالية ديناميكية الشركات

 نقل �ىع تعمل الحكومية، ثم شبھ الكيانات وجميع الدولة قبل من اململوكة الشركات جميع أداء املستقل5ن؛ لتقييم

 .الدولة حكم بحسابات لها عالقة ال  ال�R الجماعات أو  لألفراد الضعيف األداء ذات الكيانات غالبية ملكية

 لطمأنة إيران وستحتاج
ً
 ع4i  تعويضھ يتم لن املال رأس ع�ى العائد أن املستثمرين أيضا

ً
 أو  العملة ةقيم تخفيض سلبا

ملخاطر، ا هذه من التخفيف ع�ى قادر  ومستقل قوي  مركزي  مصرف عن يبحثون  املستثمرين فإن و°Vذا. األسعار تضخم

؛ فهو  اإليراني املركزي  املصرف يفتقده ما وهو 
ً
 بما ليس حقا

ً
 ال  زي املرك فاملصرف. معeS من الكلمة تحمل مستقال

 vي الحال و ه الحكومة، كما م5انية عجز  بتمويل اآلخر  الطرف ع�ى يقوم ح5ن vي األسعار  استقرار  سياسة تبRS يستطيع

 أن بعد ال إ األجنبية األموال رؤوس وجذب املاmي االستقرار  استعادة ع�ى قادرة تركيا تكن املثال، لم سبيل فع�ى. إيران

 بھ املركزي  مصرفها أعطت
ً
 خاصا

ً
 تشغيليا

ً
 كان وإن االستقرار  استعادة من تركيا مكن ما وهو . 2001 عام استقالال

 زيادة ع�ى انعكس ما ، وهذا2005عام  vي %8 إmى 2002 عام %30 من فVWا التضخم مستوى  وتخفيض يجزئ بشكل

 تأكيد بكل فRÎ املجال هذا vي تركيا خطا ع�ى إيران خطت وإن. %8 إmى %6 من الف©4ة تلك خالل املح�ي الناتج نمو 

 من املستثمرين ستمنح
ً
 .اإليراني السوق  إmى بقوة للدخول  يحتاجوVwا ال�R الثقة مزيدا

 بإمكان
ً
 يزالون  ما جالخار  vي فاإليرانيون . الداخل vي االستثمار  ع�ى الشتات مجتمع تشجيع من تستفيد أن إيران وأخ45ا

 خرونآ مستثمرون كذلك وسيكون . لالستثمار املخاطر  لتحمل مستعدين يجعلهم ما بإيران، وهذا ثقاvي اتصال ع�ى

 ؤالءه سينقل ح5ن بالخارج، vي اإليرانيون  يملكها ال�R الشبكات ع4i  خاصة املخاطرة هذه ع�ى اإلقدام ع�ى قادرين

 تكنولوجية
ً
 وبحوثا

ً
 كانت ناه الهند تجربة. أسرع بشكل وتطورها تنميVËا ع�ى يساعد ما اإليرانية املناطق إmى أعماال

 أصولهم ترجع الذين لألشخاص هوية بطاقات وإصدار  الستنساخها إيران تعمد أن املحتمل من للغاية، حيث ناجحة

 خرى األ  جنسيVËم خسارة من الخوف ودون  تأش45ة دون  إيران داخل واالستثمار  بالسفر  لهؤالء يسمح ما إيران؛ وهو  إmى

 .الكب45ة األموال رؤوس جذب مسألة ع�ى كب45  تأث45  ذات ستكون  وحدها الخطوة وهذه". اإليرانية غ45 "

 

 األوان فوات قبل تحرك

 االقتصادات إmى األجنبية االستثمارات الف©4ة تلك vي تدفقت حيث) 2007-1998( للعوملة الذهRí العصر  إيران فقدت

لقادمة، ا العقود خالل املتدفق املال رأس من حصة ع�ى للحصول  بقوة تتنافس االقتصادات هذه باتت واليوم. الناشئة

 .االستثمار تكاليف ارتفاع إmى باإلضافة االستثماري  املال رأس مقادير  ت©4اجع أن املرجح من حيث

 نم أساس ع�ى حركة كل بحساب املستثمرون األجنبية، يقوم االستثمارات أمام أسواقها لفتح إيران تس·ى وكما

 التجارة ريةح تجاه السياسية التحوالت ع�ى الطويل، واألدلة املدى ع�ى النسبية امل5ات تحليل الثابتة، ووفق الحقائق

عزلة، ال بدل االنفتاح العقيدة، وعن بدل ال4iاغماتية عن ستبحث االستثمارات هذه. اإليرانية واألسواق واالقتصاد

 من األجل طويلة أساسات بناء وع�ى
ً
 .القص45 املدى ع�ى التجميلية اإلصالحات بدال
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؛ فاملعارضة االقتصادي اإلصالح يكون  لن
ً
 أبدا

ً
 م ، وستضيفاإلصالحات هذه ضد بسرعة تتجمع أن يمكن سهال

ً
زيدا

 vي انإير  vي واملجتم·ي السياR�¹ اإلصالح آثار  معرفة الصعب ومن. والكفاءة النمو  تحقيق ضد الهائلة العقبات من

 ثمار االست أن املتشكك5ن إقناع vي يتمثل بھ القيام الحكومة ع�ى يجب ما وأول . اآلن النووي االتفاق بعد ما مرحلة

Ríي يصب األجنv وض، وهو  جيدة فرصة ويوفر  اإلصالح مصلحةVqوإن. لصةخا إيرانية وطنية ثروة بخلق سيسمح ما لل 

 لجRS تس·ى اإليرانية القيادة كانت
ً
 بما شعVáا جعتش أن علVWا العالمR، فيجب االقتصادي النظام vي عضويVËا ثمار  فعال

 ج صارت األجنRí واالستغالل التدخل حول  القديمة الروايات تغ45، وأن قد العالم بأن االع©4اف ع�ى النخب فيھ
ً
زءا

 .االقتصادي البالد مستقبل حول  قرار  أي تعيق أن يجب وال  املاR�ã من

e�äي انخفاض ع�ى ينطوي  السوق  تحرير  أن من اإليرانية النخب تخv ي سلطةvلناجحةا التحوالت فإن الواقع الدولة، و 

 قوة أن يعRS ما السوق؛ وهو  واستقرار  القانون  سيادة ع�ى الحفاظ ع�ى قادرة قوية حكومة تتطلب الحرة لألسواق

 لفاعلا االقتصاد vي دورها توجيھ بإعادة الدولة ستقوم اإلصالح، وببساطة إطار  vي ستدخل بل تتقلص لن الدولة

 .الحرة األسواق تجربة نجاح لضمان

 ملوجةا تلَق هذه إن ما ولكنمرتفع،  وعائد ريادة صاحبة األجنبية االستثمارات من األوmى املوجة عام، ستكون  وبشكل

 من
ً
 كب45ا

ً
 قتصاديةا وبظروف أقل بشروط إيران إmى تأتي أن أخرى  الستثمارات يمكن والطمأنينة، فحيVqا ال©4حيب قدرا

 .أفضل
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