
مــع اقــراب موعــد انتخابــات الرئاســة اإليرانيــة التــي 
حــدة  تصاعــدت   ،2017 مايــو   19 يف  تُجــَرى  ســوف 
ــد  ــول العدي ــة ح ــية اإليراني ــوى السياس ــن الق ــدل ب الج
مــن امللفــات الداخليــة والخارجيــة. إذ بــدا الفتًــا أن 
ــذا  ــا ه ــا خاصًّ ــدت اهتامًم ــام أب ــات النظ ــض مؤسس بع
العــام بذكــرى أحــداث »9 دي 1388« )التــي توافــق 
30 ديســمرب 2009(، والتــي تشــر إىل الحشــود التــي 
ــام  ــا لنظ ــد والئه ــة لتجدي ــوارع اإليراني ــت إىل الش خرج
الجمهوريــة اإلســامية واملرشــد األعــى عــي خامنئــي، يف 
مواجهــة االحتجاجــات التــي اندلعــت بعــد اإلعــان عــن 
نتائــج االنتخابــات الرئاســية التــي أُجريــت يف يونيــو مــن 
العــام نفســه، والتــي أســفرت عــن فــوز الرئيــس الســابق 

ــة. ــية ثاني ــرة رئاس ــاد بف ــدي نج أحم

فقــد أكــد املرشــد خامنئــي عــى أن »تلــك األحــداث 
ــام  ــعب«، في ــطَّرها الش ــي س ــم الت ــدى املاح ــت إح كان
ــة  ــر مــن إمكاني ــي يف التحذي ــن لخامنئ ــدأ بعــض املوال ب
تكــرار أزمــة عــام 2009 خــال االنتخابــات الرئاســية 
هــن اتهامــات للواليــات املتحــدة األمريكية  القادمــة، موجِّ
وبريطانيــا بالعمــل عــى تأجيــج تلــك االحتجاجــات 
الســيايس  االســتقرار  تهديــد حالــة  بهــدف  املزعومــة 

ــة. ــة القادم ــال املرحل ــران خ ــل إي ــي داخ واألمن

ــد  ــل املرش ــار ممث ــال مستش ــياق، ق ــذا الس ــي ه فف
يف الحــرس الثــوري حيــدر مصلحــي، يف 29 ديســمرب 
2016، إن »فتنــة 2009 مل تنتــِه، واالســتكبار العاملــي 

خلــق  إىل  يســعون  يزالــون  ال  الداخليــة  وعنــارصه 
اضطرابــات أخــرى«.

ضــوء  يف  أهميتهــا  تكتســب  مصلحــي  ترصيحــات 
العاقــة القويــة التــي تربــط بــن مصلحــي واملرشــد 
ــال، إىل  ــي دفعــت األخــر، عــى ســبيل املث ــي، والت خامنئ
التدخــل مــن أجــل إلغــاء قــرار الرئيــس الســابق أحمــدي 
ــر االســتخبارات  ــة مصلحــي مــن منصــب وزي نجــاد بإقال
ــكاف يف  ــس إىل االعت ــع الرئي ــكل دف ــل 2011، بش يف أبري
منزلــه ملــدة عــرة أيــام احتجاًجــا عــى قــرار املرشــد قبــل 
أن يعــود مــن جديــد إىل مزاولــة مهــام منصبــه، وهــو مــا 
ــة  ــات العام ــس التوجه ــات تعك ــك الترصيح ــي أن تل يعن
ــة  ــية يف الدول ــات الرئيس ــد واملؤسس ــا املرش ــي يتبناه الت
ــا  ــي م ــات الت ــوري، وهــي الجه ــا الحــرس الث ويف مقدمته
زالــت تــرى أنــه ال ميكــن التعويــل عــى االنخــراط يف أيــة 
التزامــات دوليــة مــع الواليــات املتحــدة، يف إشــارة إىل 
االتفــاق النــووي الــذي مــا زالــت عمليــة تنفيــذه تواجــه 
التــي فرضتهــا  العقوبــات  بســبب  صعوبــات عديــدة 
الواليــات املتحــدة عــى إيــران، فضــا عــن تعمدهــا عرقلــة 
ــة  ــة بــن املصــارف اإليراني رفــع مســتوى التعامــات املالي

ــة. والغربي

أهداف عديدة:
ويف ضــوء ذلــك، رمبــا ميكــن القــول إن بعض مؤسســات 
النظــام وعــدًدا مــن القــوى السياســية يســعون مــن خــال 

POLICY BRIEF أبوظبي، العدد 1٥٣، يناير ٢٠١٧موجز سياسات

تحذيرات ضمنية:
لماذا اهتمت إيران بذكرى أحداث »3٠ ديسمبر«؟
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 Policy Brief موجز سياسات

االهتــامم بأحــداث »9 دي« إىل تحقيــق أهــداف عديــدة 
تتمثــل يف:

١- توجيــه تحذيــرات مبــارشة إىل الرئيــس حســن 
روحــاين مــن تداعيــات اتجاهــه إىل فتــح ملــف أزمــة عــام 
2009 مــن جديــد خــال الشــهور الخمســة املتبقيــة مــن 
ــي  ــوط الت ــل الضغ ــة يف ظ ــية األوىل، خاص ــه الرئاس واليت
يتعــرض لهــا مــن جانــب حلفائــه مــن أجــل تســوية مــا 
ــحه يف  ــل ترش ــة قب ــك األزم ــا« تل ــميته بـ«بقاي ــن تس مُيك
االنتخابــات القادمــة، عــى أســاس أن ذلــك كفيــل بتعزيــز 

ــه الرئاســية. ــد واليت ــه يف تجدي فرصت

ويف هــذا اإلطــار، فــإن تيــار املحافظــن األصوليــن 
يســعى إىل توجيــه رســالة مبــارشة للرئيــس بــأن اســتجابته 
لضغــوط حلفائــه ميكــن أن تخصــم مــن قدرتــه عــى 
أن  ســيام  ال  القادمــة،  الرئاســية  باالنتخابــات  الفــوز 
ذلــك ســوف يضعــه يف مواجهــة مبــارشة مــع املرشــد 
ــى  ــت تتبن ــا زال ــي م ــام الت ــذة يف النظ ــات الناف واملؤسس
رشوطـًـا صارمــة لتســوية تلــك املشــكلة، تتمثــل يف اعــراف 
ــة 2009«  ــه »فتن ــق علي ــا يطل ــات أو م ــادة االحتجاج ق
بالخطــأ، وتقدميهــم اعتــذاًرا عــام اقرفــوه يف حــق النظــام 

ــة. والدول

ــك  ــى تل ــرد ع ــاين ال ــد روح ــك تعم ــر ذل ــا يُف ورمب
االحتفــال  اســتغال  عــدم  رضورة  بتأكيــده  الرســائل 
ــة، يف إشــارة  ــة حســابات حزبي ــرى »9 دي« يف تصفي بذك
إىل أن خصومــه السياســين يســعون إىل اســتثامر تلــك 
املناســبة مــن أجــل مامرســة مزيــد مــن الضغــوط عليــه 

ــية. ــات الرئاس ــل االنتخاب قب

ــن  ــد م ــا العدي ــي أطلقه ــوات الت ــى الدع ــرد ع ٢- ال
ــة  ــة الجربي ــع اإلقام ــارزة برف ــية الب ــخصيات السياس الش
عــن كلٍّ مــن رئيــس الــوزراء األســبق مــر حســن موســوي 
ــورى  ــس الش ــس مجل ــارد(، ورئي ــرا راهناف ــه زه )وزوجت
األســبق مهــدي كــرويب، والتــي فُرضــت عليهــام منــذ 
فربايــر 2011، بســبب مطالبتهــام الســلطات بالســامح 
الثــورات  لتأييــد  احتجاجــات جديــدة  بتنظيــم  لهــام 
واالحتجاجــات التــي شــهدتها العديــد مــن الــدول العربية 

ــرة. ــك الف يف تل

ــس  ــس مجل ــب رئي ــذا الســياق، أن نائ ــت يف ه والاف
ــوات  ــك الدع ــاد تل ــن ق ــو م ــري ه ــي مطه ــورى ع الش

خــال الفــرة األخــرة، وهــو أحــد كــوادر تيــار املحافظــن 
ــن  ــة نســبيًّا ع ــات مختلف ــى توجه ــه يتبن ــن، لكن األصولي
الجنــاح املتشــدد داخــل التيــار، إىل درجــة دفعــت األخــر 
إىل رفــض ترشــيحه يف االنتخابــات التريعيــة األخــرة عى 
قوامئــه، بشــكل اضطــر معــه مطهــري، وهــو ابــن آيــة الله 
مطهــري أحــد أهــم رمــوز نخبــة رجــال الديــن يف إيــران، 
إىل الرشــح عــى قامئــة »صــوت الشــعب«، حيــث نجــح 
يف االحتفــاظ مبقعــده وجــاء يف املركــز الثــاين يف العاصمــة 
طهــران، كــام فــاز أيًضــا مبنصــب نائــب رئيــس املجلــس.

تيــار  بــأن  يوحــي  ذلــك  فــإن  شــك،  دون  ومــن 
املحافظــن األصوليــن ال يتبنــى موقًفــا واحــًدا تجــاه 
تلــك القضيــة تحديــًدا، لكــن االتجــاه العــام داخلــه مييــل 
ــاه  ــام تج ــا النظ ــي يتخذه ــراءات الت ــد اإلج ــة تأيي ناحي
ــا  ــين، رمب ــن السياس ــض املعتقل ــات وبع ــادة االحتجاج ق
لتحقيــق مكاســب سياســية، أو لعرقلــة الجهــود التــي 
يبذلهــا تيــار املعتدلــن مــن أجــل توســيع نطــاق وجــوده 
ــر إىل درجــة أن بعــض  ــد وصــل األم داخــل الســلطة. وق
ــر  ــع م ــرب أن وض ــن اعت ــن األصولي ــار املحافظ ــوادر تي ك
حســن موســوي ومهــدي كــرويب تحــت اإلقامــة الجربيــة 
»كان رأفــة بهــم ألن القــرار العــادل كان يتمثــل يف الحكــم 

بإعدامهــام«. 

ــة  ــة خاص ــاء وجاه ــام وإضف ــة النظ ــد رشعي -3 تجدي
الســاحتان  تشــهدها  التــي  للتطــورات  رؤيتــه  عــى 
ــى  ــاس ع ــد يف األس ــي تعتم ــة، والت ــة والخارجي الداخلي
وجــود »مؤامــرة« تســعى قــوى خارجيــة وأطــراف داخلية 
ــة  ــس حال ــه، وتكري ــض دعامئ ــل تقوي ــن أج ــا م لتنفيذه
مــن عــدم االســتقرار الداخــي عــى املســتويات املختلفــة.

ــامم  ــد اهت ــع تصاع ــوازي م ــه بالت ــا أن ــا، كان الفتً وهن
ــة  ــدأت وســائل اإلعــام املوالي ــرى »9 دي« ب النظــام بذك
ــد عــى أن الــرصاع يف  للنظــام يف إلقــاء الضــوء مــن جدي
ســوريا يهــدف إىل تقويــض الــدور اإلقليمــي اإليــراين، 
النظــام  أن  باعتبــار  إيــران،  ومصالــح  أمــن  وتهديــد 
ـل محــوًرا مهــامًّ يســاعد إيــران يف دعــم  الســوري مُيثِـّ
ــا  ــر له ــه يوف ــة، خاصــة أن دورهــا عــى الســاحة اإلقليمي
قنــوات للتواصــل مــع امليليشــيات الحليفــة لهــا، ال ســيام 

ــه. ــزب الل ح

ومــن دون شــك، فــإن تبنــي مؤسســات النظــام لهــذا 
الخطــاب »التآمــري« يبــدو أنــه ســوف يتزايــد خــال 
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ــن  ــران م ــاوف إي ــد مخ ــل تصاع ــة، يف ظ ــة القادم املرحل
ــة للــرصاع يف ســوريا بعــد التفاهــامت  املســارات املحتمل
التــي توصلــت إليهــا كل مــن روســيا وتركيــا خــال الفــرة 
األخــرة، والتــي قــد تقــود للوصــول إىل تســوية قــد تُهــدد 
ــة إىل أن  ــر يف النهاي ــا يش ــو م ــوريا، وه ــا يف س مصالحه
النظــام يف إيــران ســوف يتجــه خــال املرحلــة القادمــة إىل 
الربــط بــن الضغــوط التــي تفرضهــا التطــورات الخارجيــة 
والتوازنــات السياســية الداخليــة التــي يســعى إىل إعــادة 
ضبــط حدودهــا مــن أجــل التعامــل مــع التداعيــات 

ــك الضغــوط. ــة لتل املحتمل
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مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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