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وتــوىل أكــري منصــب نائــب وزيــر الدفــاع يف الفــرة مــن 2000 
ــان  ــذاك، عــي شــمخاين، إب ــر، وقت ــى 2005، يف عهــد الوزي حت
فــرة الرئيــس اإليــراين األســبق، محمــد خامتــي، كــا كان أكــري 
قائــداً بالحــرس الثــوري اإليــراين، ومحاربــاً يف الحــرب اإليرانية – 
العراقيــة، فضــاً عــن توليــه عــدد مــن املناصــب املهمــة، ومنهــا 
مستشــار قائــد القــوات البحريــة، ورئاســة قســم يف مركــز بحث 
ــس  ــة ملجل ــة العام ــه يف األمان ــة إىل عمل ــاع، إضاف وزارة الدف

األمــن القومــي.

دالالت متعددة
يُعــد إعــدام رضــا أكــري، واحــدة مــن عمليــات اإلعــدام القليلة 
التــي تطــال مســؤول إيــراين بهــذا املســتوى، وهــو مــا مينحهــا 
عــدداً مــن الــدالالت والتــي ميكــن إبرازهــا عــى النحــو التــايل:

1- اســتمرار اخــراق املســؤولن اإليرانيــن: يُشــر حــادث إعدام 
ــات  ــب املعلوم ــس، وترسي ــات التجس ــد اتهام ــري إىل تزاي أك
الحساســة، الســيا يف املجــاالت األمنيــة والعســكرية والنوويــة، 

ــت  ــتوى، إذ وجه ــي املس ــن رفيع ــؤولن إيراني ــل مس ــن قب م
ــك االتهامــات لشــخصيات نافــذة مــن  ــة تل الســلطات اإليراني
ــل يف  ــال، مســؤول ملــف إرسائي ــا عــى ســبيل املث ــل، ومنه قب
دائــرة مكافحــة التجســس بــوزارة االســتخبارات اإليرانيــة، 
والــذي تــم إعدامــه عــام 2016، عــى خلفيــة اتهامــه بالتخابــر 
مــع إرسائيــل، إىل جانــب الحكــم بالســجن عــر ســنوات عــى 
ــس  ــرة الرئي ــة خــال ف ــايل يف املفاوضــات النووي املســؤول امل
ــح  ــس لصال ــم التجس ــاين، بته ــن روح ــابق، حس ــراين الس اإلي
ــات  ــع الوالي ــاون م ــة والتع ــة والكندي ــتخبارات الريطاني االس
املتحــدة، كــا تــم إعــدام شــهرام أمري، وهــو العــامل املُتخصص 
يف النظائــر املُشــّعة، والــذي تــم اتهامــه بـ”التخابــر رساً مع دول 
معاديــة، وتهديــد األمــن القومــي اإليــراين وتقديــم معلومــات 

حساســة لألعــداء”. 

ورمبــا يُفــرس اخــراق األجهــزة واملســؤولن اإليرانيــن، تكــرار 
ــخصيات  ــع والش ــتهدف املواق ــي تس ــة الت ــوادث التخريبي الح
العســكرية ومســؤويل الرنامــج النــووي اإليــراين. ويف هــذا 
الســياق، فقــد قــدم أكــري معلومــات ســاهمت يف التأكيد عى 
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ــر الدفــاع  ــر 2023، تنفيــذ حكــم اإلعــدام بحــق نائــب وزي ــة، فــي 14 يناي ــة اإليراني أعلنــت الســلطة القضائي
األســبق للشــؤون الخارجيــة، علــي رضــا أكبــري، وذلــك علــى خلفيــة إدانتــه باإلفســاد فــي األرض واإلضــرار 

باألمــن الداخلــي والخارجــي للبــالد عبــر نقــل معلومــات حساســة وســرية لالســتخبارات البريطانيــة.

مواجهــة الضغــوط: دالالت إعــدام طهــران نائــب وزيــر الدفــاع األســبق رضــا أكبــري, العــدد 1740، 25 ينايــر 2023، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــه  ــارز، محســن فخــري زاده، وخرت ــووي الب ــة العــامل الن أهمي
ــتخبارات  ــزة االس ــط أجه ــم تخطي ــن ث ــعة، وم ــة الواس الفني

ــر 2020.  ــه يف 27 نوفم ــة لتصفيت الغربي

ــجيل  ــف تس ــراين: كش ــام اإلي ــل النظ ــة داخ 2- رصاع األجنح
صــويت، تــم ترسيبــه، قبــل إعــدام أكــري بيومــن، إىل محــاوالت 
االســتخبارات اإليرانيــة انتــزاع اعرافــات منــه بشــأن تــورط عي 
ــارة إىل  ــت اإلش ــري. ومت ــة ألك ــات املوجه ــمخاين يف االتهام ش
حــوار دار بــن األخــر والقــايض يف املحكمــة، بشــأن مــا أوردتــه 
االســتخبارات مــن نقــل شــمخاين معلومــات رسيــة عــن الدولــة 
ــي 2018  ــن عام ــص” ب ــر وقمي ــة عط ــل “زجاج ــري مقاب ألك

و2019.

ــة  ــا، مــن فرضي ــات، يف حــال صحته وتعــزز هــذه الترسيب
أن القبــض عــى أكــري يســتهدف كذلــك اإلطاحــة بشــمخاين، 
ــة  ــية الثاني ــرة الرئاس ــذ الف ــه من ــى منصب ــظ ع ــذي حاف وال
للرئيــس اإليــراين الســابق، حســن روحــاين، بــل ذهبــت بعــض 
ــوري، إىل اإلشــارة  وســائل اإلعــام املحســوبة عــى الحــرس الث
علنــاً إىل أن شــمخاين ســتجري إقالتــه قريبــاً، وأنــه يجــري 

ــه. ــز قامئــة مــن املرشــحن لخافت تجهي

3- رســالة تهديــد للنخبــة واملســؤولن: يحمــل إعــدام أكــري، 
ــية،  ــة السياس ــراين، إىل النخب ــام اإلي ــب النظ ــن جان ــالة م رس
يف التياريــن األصــويل واإلصاحــي، مفادهــا أن مــا ال يقــف 
ــك يف  ــري نفســه، وذل ــام، ســياقي مصــر أك ــب النظ إىل جان
محاولــة منــه ملنــع االنشــقاقات والتصدعــات، الســيا يف الوقت 
ــة  ــى خلفي ــة ع ــوط مكثّف ــام لضغ ــه النظ ــرض في ــذي يتع ال
االحتجاجــات، وتوتــر العاقــات مــع الغــرب. لــذا ســعى النظام 
ــر املســؤولن، خاصــة يف  ــن خــال هــذه الخطــوة إىل تحذي م

ــة، مــن االنشــقاق أو التعــاون مــع الخــارج. األجهــزة األمني

وشــهدت الفــرة املاضيــة انتقــادات مــن بعــض املســؤولن 
الســابقن، للنظــام اإليــراين، عــى خلفية قمــع االحتجاجــات، إذ 
أعــرب الرئيــس الســابق محمــد خامتــي، تأييــده لهــا، كــا أعلن 
الرئيــس حســن روحــاين، تأييــده ضمنيــاً لاحتجاجــات، عندمــا 
رّصح قائــاً بأنــه قــّدم بعــض االقراحــات للمرشــد األعــى، عــي 
ــي  ــدف حــل املشــكات الت ــن، به ــي، ومســؤولن آخري خامنئ

يعانيهــا املواطنــون.

يضــاف إىل ذلــك، املوقــف املعــارض الــذي تبنتــه أرس بعــض 
الزعامــات الدينيــة والسياســية يف إيــران، حيــال النظــام، ومنهــا 
ــا  ــي توجهــت به ــة الت ــادات الاذع ــال، االنتق عــى ســبيل املث
ــبق،  ــراين األس ــس اإلي ــة الرئي ــنجاين، ابن ــمي رفس ــزة هاش فائ
وفريــدة مرادخــاين، ابنــة شــقيقة خامنئــي، للنظــام ورمــوزه.

تداعيات ُمحتملة
مثــة تداعيــات مــن املحتمــل حدوثهــا، يف إطــار إقــدام طهــران 
عــى تنفيــذ حكــم اإلعــدام بحــق رضــا أكــرى، يتمثــل أبرزهــا 

يف اآليت:

1- اســتمرار عزلــة النظــام اإليــراين: أثــار إعــدام أكــري، غضــب 
العواصــم الغربيــة، إذ أعربــت لنــدن وواشــنطن عــن صدمتها 
مــن الحــادث، متوعدتــْن مبحاســبة طهــران. كــا قامــت لنــدن 
ــة  ــى خلفي ــراين ع ــام اإلي ــي الع ــى املدع ــات ع ــرض عقوب بف
ذلــك الحــادث، إىل جانــب إعــان الخارجيــة الريطانيــة نيتهــا 

ســحب ســفرها مــن إيــران.

أن  إىل  الريطانيــة  املصــادر  أشــارت  ذلــك،  جانــب  إىل 
هــذا الحــادث قــد يدفــع باتجــاه تخــي بريطانيــا عــن دعــم 
االتفــاق النــووي مــع إيــران، وهــو مــا يزيــد مــن تعقيــد مســار 
املباحثــات النوويــة املتوقــف متامــاً منــذ ســبتمر املــايض، كــا 
يتاهــى ذلــك مــع إعــان وزيــر الخارجيــة األمريــي، أنتــوين 
بلينكــن، يف 17 ينايــر 2023، أن النظــام اإليــراين أضــاع فرصــة 
ــهر،  ــة أش ــل بضع ــووي قب ــاق الن ــة إىل االتف ــودة الرسيع الع
ــم  ــة لكنه ــى الطاول ــة ع ــت مطروح ــة كان ــداً أن “الفرص مؤك
رفضــوا. وتكشــف تلــك الترصيحــات أنــه مــن املســتبعد 
حــدوث انفراجــة يف عاقــات إيــران مــع القــوى الغربيــة خــال 

ــا. ــر معه ــد حــدة التوت الفــرة القادمــة، يف ضــوء تزاي

2- إدراج محتمــل للحــرس عــى قوائــم اإلرهــاب األوروبيــة: 
أعلنــت رئيســة املفوضيــة األوروبيــة، أورســوال فــون ديــر اليــن، 
يف 17 ينايــر 2023، أي بعــد الكشــف عــن إعــدام أكــري بثاثــة 
أيــام، أنهــا تؤيــد خطــوة وضــع الحــرس الثــوري اإليــراين عــى 
قامئــة اإلرهــاب، وفــرض مزيــد مــن العقوبــات عى إيــران، وهو 
املوقــف الــذي أىت بعــد أيــام مــع إعــان لنــدن أنهــا ســتتخذ 

إجــراءات أخــرى ضــد إيــران، إىل جانــب ســحب ســفرها.

ــب  ــن جان ــة م ــوة املُحتمل ــك الخط ــى تل ــران ع وردت إي
ــارش مــن أن  ــن بشــكل مب ــر األوروبي االتحــاد األورويب، بتحذي
اإلقــدام عــى ذلــك ســوف يعــرض ســفنهم يف الخليــج للخطــر، 
ــفن  ــام الس ــز أم ــق هرم ــاق مضي ــد بإغ ــارة إىل التهدي يف إش
والناقــات الغربيــة، كــا وصفــت صحيفــة “جــوان”، التابعــة 
للحــرس الثــوري، هــذا اإلجــراء األورويب املُحتمــل بأنــه “إعــان 

حــرب”.

وعــى الرغــم مــن رمزيــة اإلدراج املُحتمــل للحــرس الثــوري 
مــن جانــب االتحــاد األورويب، يف ضــوء كــون الحــرس خاضعــاً 
بالفعــل، يف الوقــت الراهــن، لعقوبــات بريطانيــة، فضــاً عــن 
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أنــه مــدرج ككيــان عــى قوائــم اإلرهــاب لــدى واشــنطن، فإنها 
ــم  ــر لحج ــا، بالنظ ــال حدوثه ــة، يف ح ــوة ذات دالل ــد خط تُع
ــا بعــض  ــي تجريه ــة الت ــة واملالي ــة والبنكي التعامــات التجاري
ــرس  ــا الح ــيطر فيه ــي يس ــران، والت ــع إي ــة م ــدول األوروبي ال
الثــوري عــى نســبة كبــرة مــن اقتصادهــا، ســواء بشــكل مبارش 
أو غــر مبــارش، الســيا يف ضــوء  ارتفــاع حجــم التبــادل التجاري 
ــن  ــى نوفمــر 2022، ب ــر حت مبقــدار 22% يف الفــرة مــن يناي
إيــران واالتحــاد األورويب لتصــل إىل 4.715 مليــار يــورو، حســب 

تقديــرات مركــز اإلحصــاء األورويب )يورســات(.

3- توظيــف عمليــة اإلعــدام إلرهــاب املحتجــن: يتزامــن 
إعــدام أكــري مــع القمــع الــذي ميارســه النظــام بحــق 
املحتجــن، ومواصلــة إعــدام أشــخاص عــى صلــة باالحتجاجات 
الحاليــة، إذ بلــغ عددهــم أربعــة مــن الشــباب، وقــد بلــغ عــدد 
مــن صــدر بحقهــم أحــكام إعــدام 22 شــخصاً، يف محاكــات، 

ــة.  ــات العدال ــرة ألدىن درج ــة، واملُفتق ــت بالصوري ُوصف

وقــد يســتغل النظــام إعــدام أكــري يف إيصــال عــدد مــن 

الرســائل للمحتجــن؛ منهــا أن النظــام مــا زال مســتمراً يف إعدام 
املعارضــن والخارجــن عــن القانــون والنظــام العــام، مــن وجــه 
نظــره، فضــاً عــن محاولتــه الظهــور مبظهــر املتاســك والــذي 
ــي  ــن القوم ــاظ عــى األم ــب الجواســيس والحف يســعى لتعق

ومقــدرات البــاد يف مواجهــة املخططــات الخبيثــة ضــده.

ويف التقديــر، ميكــن القــول إن حــادث إعــدام نائــب وزيــر 
ــل  ــكلة داخ ــود مش ــى وج ــل ع ــبق يُدل ــراين األس ــاع اإلي الدف
ــق  ــن دالالت تتعل ــه م ــا تحمل ــران، مب ــم يف إي ــة الحك منظوم
بوجــود اخــراق يف مؤسســات النظــام، فضــاً عــّا يكشــفه مــن 
رصاع بــن أجنحــة النظــام املختلفة. هــذا إىل جانب ما سيســفر 
ــن  ــات ب ــر يف العاق ــتمرار التوت ــن اس ــري م ــدام أك ــه إع عن
إيــران والــدول الغربيــة، خاصــة يف ظــل تعــر مســار املفاوضات 
النوويــة، واســتمرار تصعيــد طهــران النــووي والصاروخــي، 
وانخراطهــا يف دعــم روســيا يف حربهــا ضــد أوكرانيــا، وهــو مــا 
يســتبعد مــن أي إمكانيــة الســتئناف املفاوضــات النوويــة بــن 

الجانبــن، يف الوقــت الحــايل.
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