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مؤشرات هيمنة الباسدران
هنــاك عــدد مــن املــؤرشات التــي توضــح تنامــي دور الحــرس 
ــه  ــران يف عهــد رئيــي، وهــو مــا ميكــن تفصيل ــوري يف إي الث

عــى النحــو التــايل:

التشــكيلة  تُشــر  املهمــة:  الوزاريــة  املناصــب  تــويل   -1
الحكوميــة التــي تقــدم بهــا رئيــي، وتــم إقرارهــا مــن 
قبــل مجلــس الشــورى اإليــراين، يف 25 أغســطس املــايض، 
ــراين  ــوري اإلي ــرس الث ــى الح ــوبني ع ــدد املحس ــي ع إىل تنام
يف هــذه الحكومــة؛ فوزيــر الخارجيــة أمــر عبداللهيــان، 
ووزيــر الســياحة عــزت اللــه رضغامــي، هــا قائــدان ســابقان 
ــر الطــرق واملواصــات رســتم  ــوري، كــا أن وزي بالحــرس الث
ــق  ــة يف فيل ــة واملالي ــؤون االقتصادي ــاً للش ــمي، كان نائب قاس

ــدس. الق

2- الهيمنــة عــى األجهــزة األمنيــة: قــام رئيــي، منــذ توليــه 

ــن  ــزة األم ــى أجه ــدران ع ــيطرة الباس ــكام س ــلطة، بإح الس
ــراً  ــدي، وزي ــد وحي ــني أحم ــام بتعي ــث ق ــتخبارات، حي واالس
للداخليــة، وهــو القائــد الســابق بالحــرس الثــوري، واملســؤول 
النزاعــات،  مناطــق  يف  العســكرية  إيــران  تدخــات  عــن 
فضــاً عــن تعيــني رجــل الديــن إســاعيل خطيــب، لحقيبــة 
األمــن واالســتخبارات، والــذي كان يــرأس دائــرة األمــن يف 
مؤسســة “آســتان رضــوي” املاليــة الضخمــة التابعــة للمرشــد، 
عــي خامنئــي، ولديــه خــرة وبــاع طويــل مبجــال األمــن 
واالســتخبارات، حيــث عمــل رئيســاً لاســتخبارات يف منطقــة 

ــراين.  ــوري اإلي ــرس الث ــع الح ــرة تتب ــظ أن األخ ــم. وياح ق

3- تــويل مســؤولية الربنامــج النــووي واملفاوضــات يف فيينــا: 
أســند رئيــي رئاســة منظمــة الطاقــة الذريــة اإليرانيــة ملحمــد 
إســامي، بــدالً مــن عــي أكــر صالحــي، والــذي ينتمــي لتيــار 
املعتدلــني. وكان إســامي يشــغل ســابقاً رئيــس مركــز أبحــاث 
الحــرس الثــوري اإليــراين، كــا أنــه كان موضوعــاً عــى الئحــة 
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يواصــل الحــرس الثــوري اإليرانــي )الباســدران( إحكامــه الســيطرة علــى مفاصــل الدولــة فــي إيــران، بدعــم مــن 
الرئيــس المحافــظ المتشــدد، إبراهيــم رئيســي، وذلــك مــن خــال التغييــرات التــي يقــوم بهــا لتعييــن العناصــر 
التــي تنتمــي للحــرس فــي المواقــع الحساســة والمؤثــرة فــي إيــران، بــداًل عــن العناصــر التــي كانــت تنتمــي 

لحكومــة الرئيــس حســن روحانــي الســابق، والتــي كانــت تمثــل تيــار المعتدليــن واإلصاحييــن.

سياســات متطرفــة: تداعيــات هيمنــة الحــرس الثــوري علــى مفاصــل الدولــة اإليرانيــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1361، 06 أكتوبــر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــكل  ــول بش ــبب دوره يف الحص ــدة بس ــم املتح ــات األم عقوب
غــر مــروع عــى أجهــزة ومعــدات لتطويــر الرنامــج النووي 

اإليــراين. 

ــد  ــس الوف ــي، رئي ــاس عراقج ــي، عب ــتبدل رئي ــا اس ك
ــر  ــاعد وزي ــري، مس ــي باق ــا، بع ــات فيين ــراين يف مفاوض اإلي
الخارجيــة الســابق جــواد ظريــف، والــذي كان قائــداً ســابقاً 
بالحــرس الثــوري اإليــراين، ومــن املعــروف أنــه كان مــن 
أشــد املعارضــني التفــاق الرنامــج النــووي اإليــراين الــذي تــم 

ــام 2015. ــه يف ع توقيع

الثــوري: يتوســع  الــدور االقتصــادي للحــرس  4- تنامــي 
الباســدران، بشــكل متصاعــد، للســيطرة عــى القطاعــات 
االقتصاديــة يف إيــران، مــن خــال عــدد مــن املؤسســات 
ــة  ــا مؤسس ــى وأبرزه ــد األع ــة للمرش ــه، أو التابع ــة ل التابع
“خاتــم املرســلني”،  و”آســتان رضــوي” و”بنيــاد”، والتــي 
تعمــل يف أغلــب املجــاالت االقتصاديــة الهامــة يف إيــران 
مثــل النفــط والغــاز وإدارة امليــاه والســكك الحديــد والطــرق 

املعلومــات. وتكنولوجيــا 

ــني  ــلطة بتعي ــه الس ــة تولي ــذ بداي ــي من ــام رئي ــد ق وق
الجمهوريــة  رئيــس  منصــب مســاعد  محســن رضــايئ يف 
للشــئون االقتصاديــة، والــذي كان قائــداً لقــوات الحــرس 
ــر،  ــد مخ ــني محم ــن تعي ــاً ع ــاً، فض ــدة 16 عام ــوري مل الث
ــذ  ــة تنفي ــرأس “لجن ــذي كان ي ــو ال ــس، وه ــاً أوالً للرئي نائب
أمــر اإلمــام” أو “ســتاد إمــام”، إحــدى املؤسســات الخاضعــة 
ــني  ــر إىل تقن ــة تُش ــي، يف دالل ــى خامنئ ــد ع ــب املرش ملكت
الــدور االقتصــادي للحــرس الثــوري بشــكل أكــر خــال الفــرة 

ــة. املمكن

دالالت السيطرة الكاملة 
يُدلــل إرصار النظــام يف إيــران عــى تعزيــز قــوة الباســدران، 
ــن  ــدد م ــة إىل ع ــة والخارجي ــؤون الداخلي ــا يف الش وتحكمه
الــدالالت، والتــي ميكــن اإلشــارة إىل أبرزهــا عــى النحــو التايل:

1- إنهــاء الــراع بني األجهزة األمنية واالســتخباراتية: يســعى 
ــزة  ــني األجه ــرة ب ــدي الدائ ــراع التقلي ــاء ال ــي إىل إنه رئي
األمنيــة واالســتخباراتية يف إيــران، وهــو الــراع الــذي تصاعــد 
ــني  ــزاع ب ــد الن ــث احت ــاين، حي ــابق روح ــس الس ــان الرئي إب
وزارة األمــن واالســتخبارات التابعــة للحكومــة، مــن جانــب، 
وجهــاز االســتخبارات التابــع للحــرس الثــوري، التابــع للمرشــد، 
حيــث دخــل الجهــازان يف رصاع علنــي متثلــت يف االتهامــات 
ــاق  ــب وزارة االســتخبارات للحــرس باإلخف ــن جان ــة م العلني
ــأيت مــن  ــي ي ــران، والت ــة ضــد إي ــات التخريبي ــع العملي يف من

ضمنهــا تصفيــة العــامل النــووي اإليــراين محســن فخــري زاده 
يف نوفمر 2020. 

ــى رأس وزارة  ــب، ع ــاعيل خطي ــني إس ــك أن تعي وال ش
االســتخبارات واألمــن القومــي، جــاء مــن هــذا املنطلــق، 
ــوزارة االســتخبارات  ــل مــن املُحتمــل أن يحــدث إخضــاع ل ب
للحــرس الثــوري، خــال تــويل خطيــب لهــا، وذلــك يف إطــار 
تنامــي نفــوذ الحــرس للســيطرة عــى أغلــب مؤسســات 

ــة. ــة اإليراني الدول

ــت  ــة: تعرض ــوات األمني ــص الفج ــزة وتقلي ــاح األجه 2- إص
املنشــآت النوويــة واالســراتيجية اإليرانيــة لعمليــات تخريــب 
ــتهداف  ــا يف اس ــل أبرزه ــل متث ــب إرسائي ــن جان ــة م متتالي
منشــأة نطنــز لتخصيــب اليوارنيــوم بتفجريــن يف يوليــو 
2020، وأبريــل 2021، باإلضافــة إىل تفجــر مصنــع أجهــزة 
الطــرد املركــزي يف كــرج بطهــران يف يوليــو املــايض، هــذا فضــاً 
ــة  ــو القنبل ــب بأب ــري زاده، وامللق ــن فخ ــال محس ــن اغتي ع
ــن  ــف ع ــا كش ــو م ــر 2020، وه ــة يف نوفم ــة اإليراني الذري
ــة يف تأمــني  قصــور أداء أجهــزة األمــن واالســتخبارات اإليراني

ــة. ــآت النووي املنش

ــل  ــة إىل العم ــذ البداي ــي” من ــعى “رئي ــد س ــه، فق وعلي
عــى إعــادة هيكلــة أجهزة املخابــرات واألمــن اإليرانيــة الـ16، 
بــدءاً مــن وزارة االســتخبارات واألمــن القومــي )فيفــاك( تحت 
ــف االخــراق الخارجــي،  ــوري لضــان وق إرشاف الحــرس الث
وتعزيــز قدرتهــا عــى مكافحــة التخريــب الخارجــي، الســيا 
يف حــال فشــل املفاوضــات النوويــة، ومــا قــد يســتتبعه مــن 
خطــوات تصعيديــة ضــد إيــران قــد تشــمل تفجــرات ملواقــع 

نوويــة مهمــة.

وقــام رئيــي بعــد توليــه الحكــم بإقالــة الوزيــر الســابق 
محمــود علــوي، وتعيــني إســاعيل خطيــب بديــاً لــه، هــذا 
فضــاً عــن تقدميــه خطــة ملجلــس الشــورى إلعــادة هيكلــة 
وزارة  يف  العاملــني  مــن  آالف   5 نقــل  تضمنــت  الــوزارة 
االســتخبارات إىل وحــدات أخــرى، يف مســعى إلفســاح املجــال 
لتدفــق دمــاء جديــدة لعنارص متشــددة مــن املــدارس الدينية 
يف إيــران، مثــل مدرســة حقــاين، وحــوزة قــم، وجامعــات مثــل 

جامعــة اإلمــام الحســني وجامعــة اإلمــام باقــر.

ــد  ــني أحم ــى الداخــل: يكشــف تعي 3- إحــكام الســيطرة ع
وحيــدي، القائــد الســابق بالحــرس الثــوري، وزيــراً للداخليــة، 
الداخــل  عــى  الســيطرة  إحــكام  يف  النظــام  رغبــة  عــن 
اإليــراين، ومنــع انــدالع مــا مــن شــأنه تعريضــه ألي تهديــد، 
الســيا يف ضــوء تــآكل رشعيتــه بســبب العقوبــات الصارمــة 
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املفروضــة عــى إيــران، أو التداعيــات الســلبية التــي خلفتهــا 
جائحــة كورونــا عــى االقتصــاد اإليــراين والظــروف املعيشــية 

ــني. للمواطن

ــني  ــة: إن متك ــات األمني ــة املؤسس ــى ازدواجي ــاء ع 4- القض
الحــرس الثــوري يعــر عــن الرغبــة يف منــع االزدواجيــة، التــي 
ــاين،  ــد روح ــة يف عه ــا السياســات اإليراني ــم به ــت تتس كان
ــن  ــة م ــي، وســيطرة الباســدران، حال ــوز رئي ــل ف ــث ميث حي
توحيــد نســق السياســات اإليرانيــة، بدايــة مــن رأس النظــام 
بالرئيــس وحكومتــه واألجهــزة  ممثــاً يف املرشــد، مــروراً 

ــة. ــة املختلف التنفيذي

5- إبــداء التشــدد حيــال الخــارج: تكشــف هيمنة الباســدران 
عــى الخارجيــة اإليرانيــة وإدارة امللــف النــووي مــع الغــرب 
عــن رغبــة النظــام يف إبــداء التشــدد يف أغلــب ملفــات 
السياســة الخارجيــة، ســواء مــا يتعلــق منهــا مبلــف التدخــات 
ــال  ــن خ ــك م ــووي، وذل ــا الن ــف برنامجه ــة، أو مل اإلقليمي
دعــم الحــرس الثــوري للميليشــيات والــوكاء يف املنطقــة، 
يف مــؤرش عــى اســتمرار إيــران يف تبنــي أجنــدة توســعية يف 

ــة. املنطق

ــان، خــال عرضــه اســراتجيته  ــد اللهي ــح عب ولعــل تري
إلدارة الخارجيــة اإليرانيــة أمــام مجلــس الشــورى اإليــراين 23 
أغســطس املــايض، أنــه ســيتقدم بـ”الدبلوماســية وامليــدان”، 
عــى حــد ســواء، أي أن القــوة امليدانيــة ســتدعم الجهــد 
الدبلومــايس، مــؤرشاً عــى رغبــة طهــران يف التصعيد مســتقباً.

ــاه  ــة تج ــائل تصعيدي ــال رس ــران يف إيص ــب إي ــا ترغ ك
يف  طهــران  أســلوب  عــى  باالعتــاد  والغــرب،  واشــنطن 
الوصــول بالعاقــات يف الجانبــني إىل مســتوى حافيــة الهاويــة، 
وذلــك يف محاولــة لكســب الوقــت، ومارســة أقــى ضغــط 
ــا. ــة يف فيين ــات النووي ــا يف املفاوض ــز موقفه ــن، لتعزي ممك

ويف الختــام، ميكــن القــول إن طهــران ســتواصل تبنــي 
سياســات متطرفــة، داخليــاً وخارجيــاً، غــر أن محاولــة إيــران 
ــا،  ــل أهدافه ــق كام ــا تحقي ــل له ــن يكف ــوة ل ــف الق توظي
ــا أن  ــة، ك ــا االقتصادي ــور أوضاعه ــاين تده ــا تع ــة أنه خاص
توجيــه إرسائيــل، بالتنســيق مــع واشــنطن، عمليــات تخريبيــة 
ضــد برنامجهــا النــووي، ســوف يجرهــا يف النهايــة عــى 

ــاوض.  ــوس للتف الجل
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