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 ملخص

إيران تواصل دعم حلفائها في الخارج بالمال والسالح على الرغم من الكلفة العالية تتناول هذه الورقة الدوافع واألسباب التي تجعل 

ليمي أو لهذا الدعم. وتناقش فيما إذا كانت العقوبات االقتصادية وكذلك تراجع أسعار النفط قد تركا تأثيًرا سلبي ًا على النفوذ اإليراني اإلق

ُحْل دون دعم إيران لنظام األسد بالمال والسالح والمقاتلين، فضاًل عن التأكيد بمواصلة قادا إلضعافه، وتجادل الباحثة بأن العقوبات لم ت

الدعم على الرغم من االنخفاض في أسعار النفط. وكذلك الحال بالنسبة إلى الميلشيات الشيعية في العراق وميلشيا أنصار هللا الحوثية 

لشرق األوسط. وعلى الرغم من المأزق االقتصادي الذي تمرُّ به إيران، في اليمن، وغيرها من المجموعات الموالية إليران في ا

% عن موازنة 2.4مليار دوالر، بزيادة  592استطاع الرئيس اإليراني حسن روحاني أن يقر موازنة حكومته للعام المالي الجديد بنحو 

 العام المالي الجاري، وزادت الميزانية المخصصة للحرس الثوري إلى الثلث.

 

باحثة خلص الورقة إلى أن العقوبات وكذلك تراجع أسعار النفط لم يُْحِدَثا تأثيًرا سلبي ًا عميًقا على دعم إيران للموالين لها. وال ترى الوت

وجود أية مؤشرات تدل على تراجع إيران مستقباًل عن دعم الموالين لها بالمال والسالح والتدريب؛ حيث يرى صانع القرار اإليراني 

 الدعم ضرورة لألمن القومي اإليراني، وكذلك لتحقيق مزيد من النفوذ بما يعزز مكانة إيران ودورها اإلقليمي. في هذا

 

يساعد في فهم وتفسير السلوك السياسي الخارجي اإليراني، ومن ذلك الدعم الذي تقدمه إيران لحلفائها في الخارج، الرجوع 

الخارجية اإليرانية باتت محكومة بثنائية التهديد والفرصة، كماا أنهاا فاي وجههاا إلى نظرية الدور، انطالقًا من كون السياسة 

اإلقليمي تحوي ثالثة أبعاد؛ هي: التركيبة وعامل األرض، وعامل الجغرافيا فاي البعاد الجيوسياساي، والعامال اإلنسااني فاي 

 بُْعد الوساطة.

 

ا لمعرفة خلفيات إصرار صانع القرار اإليراناي علاى ويشكِّل البحث اإليراني عن دور إقليمي ودولي معترف به  مدخالً مهم ً

مواصلة تقديم الدعم للحلفاء في الخارج؛ وذلك على الارغم مماا تعانياه الابالد مان وضاع اقتصاادي حارج فرضاته العقوباات 

ية مان ماا تحملاه ( القيام بالدور؛ وينطلق بصاورة أساساK. Holstiالمفروضة على إيران منذ عقود. إن ما يسميه هولستي )

 )الجزيرة(



 3 

النخبة السياسة من تصورات للدور الوطني، وياأتي ذلاك محكوًماا بعادد مان الخصاائص االقتصاادية، واالجتماعياة والثقافياة 

 (.8للدولة)

 

(، ونظرياات العالقاات Theories of state behaviorاللجاوء إلاى نظرياات سالوك الدولاة ) -أيًضاا-وقاد يُساهم فاي الفهام 

لفهم سلوك الدولة وشرح دوافع ومحركات هاذا السالوك الخاارجي؛ الاذي يارتبط بصاورة كبيارة باالمحيط  الدولية التي تسعى

 الذي يحيط بتلك الدولة وتتحرك داخله ومن خالله.

 

(، مفيدة على هذا الصعيد؛ خاصة فيما يتعلَّق بالهدف، فهي تجادل Classical Realismوتبدو نظرية الواقعية الكالسيكية )

(، وهو المحرك األساسي لسلوك الدولة، ويُظهر األداء السياسي اإليراني 5عن القوة واألمن هو هدف كل الدول)بأن البحث 

ميالً واضاًحا للحصاول علاى القاوة واألمان، ولتحقياق هاذا الهادف تساعى إياران إلاى زياادة فاي قوتهاا باالتزامن ماع إضاعاف 

طار جمع ومضاعفة عناصر القوة، ويجري النظار إلاى كال دولاة الخصوم واألعداء، وعليه فإن مجمل أداء إيران يأتي في إ

 (.4من الدول األخرى كمنافسين؛ باعتبار أن القوة إذا لم تكن في يد الدولة ذاتها فهي خطر عليها)

 

قانون مع ما يُطلق عليه: المصلحة الذاتية للدولاة التاي تُصااع بعباارات دينياة مألوفاة تتعلَّاق بعضاها با  ال -أيًضا-ويلتقي ذلك 

(، ويمكان توساايع نماوذج الاادور؛ بحياث يشاامل المساتويين الااداخلي 2اإللهاي ، ويتعلَّااق بعضاها ابخاار با  القانون الطبيعااي )

والخااارجي؛ حيااث يااتمُّ فااي األول بحااث األدوار السياسااية فااي إطااار األنساااق السياسااية ماان الااداخل، وبحااث هيكاال األدوار 

نساااق الفرعيااة أو بالنسااق الكلااي، وَرْبااط ذلااك بالمسااتوى الثاااني، بحيااث يجااري بحااث وتوزيعاتهااا وتفاعالتهااا فيمااا يتعلَّااق باأل

األدوار السياساااااااية فاااااااي إطاااااااار النساااااااق السياساااااااي الااااااادولي/الخارجي، والتركياااااااز علاااااااى األدوار التاااااااي يشاااااااغلها 

 (.2السياسيون/الدول/الجماعات)

 

ائها في الخاارج بالماال والساالح علاى الارغم مان تبحث هذه الورقة في الدوافع واألسباب التي تجعل إيران تُواصل دعم حلف

 الكلفة العالية لهذا الدعم.

 

 الدولة المرهقة اقتصادي ًّا

 

لم يكان انخفااض اإليارادات متوقًعاا؛ وهاو ماا جعال الارئيس اإليراناي حسان روحااني يعماد إلاى خفاز كبيار فاي الميزانياة، 

علاى الانفط اإليراناي، وإن كاان يُادرك أن مساتقبله السياساي والبحث عن موارد أخرى، وبدأ روحاني خطاة لتقليال االعتمااد 

( بشاأن ملفهاا 8+2مرتبط بشكل أو بآخر بأسعار النفط، وما يمكن أن تسفر عنه نتائج المحادثات بين إيران والدول الكبرى )

 النووي.

 

س أن متوساط ساعر الانفط هاو على أساا 5182في ديسمبر/كانون األول الماضي قدَّم الرئيس اإليراني ميزانية حكومته لعام 

 21؛ لكان الانفط واصال انخفاضاه إلاى ماا دون 5182دوالر للبرميال فاي ميزانياة  811دوالًرا للبرميل نزوالً مان نحاو  25

دوالًرا  21دوالًرا، وقد يستقرُّ عند ذلك لفترة ليست بالقصيرة، وبناء عليه خفضت الحكومة السعر المتوقَّاع مارة أخارى إلاى 

ي انهيار أسعار النفط في وقات تعااني فياه إياران مان تحاديات سياساية واقتصاادية خطيارة بسابب ساوء اإلدارة للبرميل، ويأت

والفساد والعقوبات الدولية، وال يزال التضخم مشكلة حقيقية على الرغم من انخفاضه عن معدالتاه الساابقة، وماع نهاياة عاام 

دي أقرت مراحلها األولى في عهد الرئيس اإليراني الساابق رفعت إيران أسعار الخبز ضمن خطة لإلصالح االقتصا 5182
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% خاالل العاام 51محمود أحمدي نجاد. وتعالات حادَّة المخااوف مان فشال حكوماة روحااني فاي خفاز معادل التضاخم إلاى 

، وهاو ماا كاان مخططًاا لاه فاي بارامج الحكوماة ووعودهاا، وتقاول الحكوماة: إن معادل التضاخم تراجاع مان 5182الجاري 

 (.6)5182% في العام الماضي 52إلى  5184عام % في 42

 

ويعتقد روحاني ووزير النفط في حكومته بيجان زنكنه أن انهيار أسعار النفط هو  مؤامرة سياسية  تستهدف إيران، ويحاذِّر 

كاررة (، ووجهت إيران دعاوات مت2من أن ذلك يرتب تبعات اقتصادية على الدول المنتجة وفي مقدمتها السعودية والكويت)

(، ماع تحاذيرات باأن  التالعاب بأساعار الانفط ساينتهي فاي غيار مصالحة 1للسعودية لخفز اإلنتاج من أجل رفاع األساعار)

 (.9السعودية )

 

وعلى الرغم من أزمة النفط، واالتهامات التي كالها روحاني ألوبك بأنها وراء  افتعال هذه األزمة ، فإنه أقارَّ موازناة للعاام 

% عاان موازنااة العااام المااالي الجاااري، وزادت الميزانيااة المخصصااة 2.4مليااار دوالر، بزيااادة  592و المااالي الجديااد بنحاا

 للحرس الثوري إلى الثلث.

 

لام يتارك إلاى ابن  5182وَعْكس كثير من التكهنات التي قالت بتأثيرات كبيرة فاإن انهياار أساعار الانفط مناذ يونياو/حزيران 

(، ومان المالحاأ أناه عنادما كانات أساعار الانفط عالياة فاي السانوات 81السياساي) سوى تأثير متواضاع علاى إياران وأدائهاا

األخيرة، فإن العقوبات ألحقت ضرًرا كبيًرا باالقتصااد اإليراناي؛ ولكان تلاك العقوباات نفساها كانات ساببًا فاي تخفايز األثار 

ة بصورة ذكية إلى عقاد صافقات الانفط السلبي على إيران نتيجة انخفاض أسعار النفط. فقد عمدت إيران في السنوات األخير

في بلدان العمالء، وتستخدم عائدات الانفط لادفع ثمان السالع والخادمات التاي تنتجهاا تلاك البلادان. وألكثار مان عاامين، كانات 

بلغات عشارات الملياارات مان  5182إيرادات النفط اإليراني تتراكم في البنوك الخارجية بسبب العقوباات، وفاي أوائال عاام 

رات في الصين والهند وغيرها من عمالء كبار للنفط اإليراني. وما فعله انخفاض أسعار النفط أنه قلل من كمية الماال الدوال

الذي يودع في الحسابات الخارجية، وعمدت طهران خالل السنوات األخيرة إلى تقديم شروط ائتمان سخية للعماالء حتاى ال 

 يكون هناك تأخير بين تسليم النفط والسداد.

 

 العقوبات.. أسعار النفط وحلفاء إيران

 

تعترف إيران بأن العقوبات الدولية على قطاعي الطاقة والمالية الرئيسية في إيران أضرت باالقتصاد اإليراني، وقد أسهمت 

هذه العقوبات بشكل كبير في دفاع إياران إلاى القباول بفارض قياود علاى برنامجهاا الناووي مقابال تخفياح متواضاع ومحادود 

نه اتفاق جنيح النووي المؤقات؛ الاذي جارى التمدياد لاه مارتين، وماا زال قائًماا حتاى )  6للعقوبات المفروضة، وهو ما تضمَّ

 ( الموعد النهائي لتوقيع اتفاق شامل.5182من يوليو/تموز 

 

يال يومي ًاا فاي ملياون برم 8.8واستهدفت العقوبات بصورة قوية صادرات النفط الخاام اإليراناي، وقاد انخفضات إلاى حاوالي 

ا مان 5184نهاياة عاام  ، وقااد ذلاك انكمااال االقتصاااد 5188ملياون برميال يومي ًااا صادَّرتها إياران خاالل عاام  5.2، أقال جاد ً

، كما انخفز أداء القطاع الخاص اإليراناي، وأصابا العدياد مان عملياتاه ومان القاروض 5184% في عام 2اإليراني بنحو 

قدرة إيران علاى شاراء المعادات النووياة والصااروخية؛ إضاافة إلاى اساتيراد بارامج األسالحة  متعثًرا، كما قَلََّصت العقوباتُ 

التقليدية والمتقدمة؛ ومع ذلك فإن العقوبات لم تَُحْل دون دعام إياران لنظاام األساد بالماال والساالح والمقااتلين، وكاذلك الحاال 
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 الحوثية في الايمن، وغيرهاا مان المجموعاات الموالياة إلياران بالنسبة إلى الميلشيات الشيعية في العراق، وميلشيا أنصار هللا

 (.88في الشرق األوسط)

 

 ما اآلثار التي تركتها العقوبات على النفوذ اإليراني في المنطقة؟ وهل قادت إلضعافه؟

أظهارت قاد  5182% مناذ يونياو/حزيران 21من الواضاا أناه ال العقوباات وال تراجاع أساعار الانفط التاي هبطات إلاى نحاو 

مؤشرات تدلُّ على تراجع إيران عن تسليا الحركات الموالية إليران في الشرق األوسط؛ لكن ذلاك بالتأكياد أثَّار علاى إنفااق 

هاااذه الحركاااات وشااابكاتها االجتماعياااة ومشااااريعها االقتصاااادية؛ ففاااي ساااوريا واصااالت إياااران تاااوفير المعااادات العساااكرية 

 (.85الدعم سيتواصل على الرغم من االنخفاض في أسعار النفط) والمستشارين لنظام األسد، وأكَّدت أن هذا

 

وتتحدَّث تقديرات عن أن المساعدات اإليرانية للنظام في سوريا تتراوح بين مليار ومليااري دوالر شاهري ًا، وياتم إنفااق نحاو 

ت تدار بصاورة أو باأخرى مليون دوالر على المساعدات العسكرية، يذهب معظمها إلى قوات الدفاع الوطني، التي بات 211

من قِبَل قادة تابعين لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وعند حساب الودائع البنكية والمنحة النفطية إضافة إلاى المسااعدات 

مليارات دوالر شهري ًا. ودون اساتمرار هاذه المسااعدة لان يكاون نظاام األساد قاادًرا علاى  81العسكرية ترتفع التقديرات إلى 

(، وأََخَذ الدعُم اإليراني شكالً أكثر وضوًحا للميلشيات العراقية، وواصلت إيران تصدير األسلحة إلى الحوثيين في 84البقاء)

اليمن؛ وهي المساعدة التي عززت من موقع الميلشيا الحوثية في اليمن، ووسَّعت من نطاق سيطرتها علاى العاصامة اليمنياة 

 .5182ربه منصور هادي على االستقالة في يناير/كانون الثاني صنعاء، وهو ما أجبر الرئيس اليمني عبد 

 

 حزب هللا

مع تراجع أسعار النفط تمَّ تقليص المنحة المالية التي كانت تُدفع لحزب هللا من إياران، واضاطر الحازب إلاى خفاز رواتاب 

، وأعطات إياران األولوياة فاي أعضائه وموظفيه، وتأجيل دفع المساعدات الشاهرية ألصادقائه وحلفائاه السياسايين فاي لبناان

(؛ لكن ال توجد مؤشرات تدلُّ على أن الصاعوبات المالياة التاي يواجههاا 82الدعم لسوريا ومواجهة تنظيم الدولة في العراق)

 (.82الحزب تمثِّل تهديًدا مباشًرا لمكانته وعالقاته في لبنان)

 

مااه إيااران ساانوي ًا للحاازب؛ لكاان التخمينااات تتحاادَّث عاان مياازان وال يمكاان إعطاااء أرقااام دقيقااة لمقاادار الاادعم المااالي الااذي تُقدِّ 

(، ونقل موقع إيراني عن صاحيفة كويتياة القاول: إن 86مليون سنوي ًا خالل العقد الماضي) 511و 61مساعدات يتراوح بين 

إلاى البحاث  مليون دوالر سنوي ًا، وأشار إلاى العقوباات المفروضاة علاى إياران دفعات الحازب 421الدعم السنوي يصل إلى 

 (.82عن مصادر دخل بديلة؛ منها الحصول على تبرعات من رجال األعمال الشيعة في الخليج ومناطق أخرى في العالم)

 

ويبدو أن التخفيضات لن تطول البنى األساسية للحزب؛ لكنها ستطول تحالفاته ومشاريعه المتعلقة باالبنى التحتياة فاي جناوب 

سابيل المثاال فقاد تامَّ خفاز المسااعدة الشاهرية ألحاد حلفااء الحازب، وهاو جنارال لبنااني لبنان والمناطق المحرومة، وعلى 

 (.81ألح دوالر شهري ًا) 82ألح دوالر إلى  61سابق من 

 

عمدت إيران إلى صرف مساعدات من مصاادر  -5116خاصة عقب المواجهة مع إسرائيل في عام -وخالل دعمها للحزب 

سااعدة بإعاادة إعماار الضااحية الجنوبياة فاي بياروت ومنااطق فاي جناوب لبناان باأموال أخرى غير عوائد الانفط، وتمات الم

 (.89ُصِرفَت من صندوق اإلمام الرضا بأمر مباشر من مرشد الثورة علي خامنئي)
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 العراق

العاراق، منذ ظهور تنظيم  الدولة اإلساالمية ، تضااعح االهتماام اإليراناي بالعالقاات ماع الحكوماة واألطاراف الفاعلاة فاي 

وَعبَّر هذا االهتمام عن نفسه بدعم مالي ولوجستي للحكومة العراقية واألطراف التاي تُواجاه  داعاش ، ومان أبرزهاا قاوات 

 البيشمركة  الكردية، وأصبا الحرس الثوري هو المدير الفعلي والمؤثِّر للملح العراقاي، وعلاى الارغم مان العالقاة القوياة 

ل  (، 51االعتماد بشكل كبير علاى الميلشايات الشايعية التاي تربطهاا ماع إياران عالقاات وثيقاة)مع الحكومة فإن الحرس يفضِّ

وتَُرتِّب هذه العالقات التزامات مالية على شكل مساعدات نقدية وعينية تُقَدِّمها إيران إلى حلفائها فاي هاذه الميلشايات. وَشاكَّل 

 رجية األكثر نفوًذا في العراق.هذا الدعم بصورة أو بأخرى منفَذ إيران لتصبا الدولة الخا

 

وتدعم إيران ميلشيات مختلفة بتسميات وقيادات مختلفة، ويجمع بينها أنهاا ميلشايات شايعية؛ ومان أهمهاا وأكبرهاا: ميلشايات 

 بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب هللا، وجماعات متفرقة من جيش الصدر.

 

حرصت إيران على إحاطة تواجدها األمني والعسكري  5114ألميركية عام ومنذ احتالل العراق من قِبَل الواليات المتحدة ا

بادأ مجرياات األحاداث تكشاح عان حضاور إيراناي يتجااوز  5182وطاوال عاام  5184بالسرية والكتماان، وماع نهاياة عاام 

إياران فاي  مزاعم مساعدة العراق على التعافي، كما يتجاوز النفوذ في األوسااط السياساية إلاى حضاور عساكري؛ فقاد بادأت

دت الدعاية اإليرانية التركيز على شخصاية الجنارال قاسام ساليماني قائاد  تشييع عناصر من الحرس قضوا في العراق، وتعمَّ

فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والمكلح بالمهمات الخارجية، وجرى االحتفاال بصاورة لاه ماع مقااتلين أكاراد يواجهاون 

ااز علااى حمايااة المراقااد الشاايعية المقدسااة فااي سااامراء والنجااح  داعااش ، ويتخااذ التاادخل اإليرانااي فاا ي العااراق عنوانًااا يركِّ

وكربالء؛ لكنه في حقيقته يتجاوز الديني إلى السياسي؛ فتطورات الوضع في العراق وصعود  داعاش  كاان فرصاة إلياران 

ة في الشرق األوسط، وينبغي االعتراف بها کمفتاح أ ساساي فاي حالِّ معضاالت المنطقاة، وهاو لتُثبت مزاعمها بأنها قوة مهمَّ

 (.58ما جعل عشر دول تطلب مساعدتها رسمي ًا في مواجهة  داعش )

 

، أدَّت إيران دوًرا كبيًرا في تدريب وتسليا الميلشيات الشيعية؛ لكن فاي الوقات ذاتاه 5114بعد الغزو األميركي للعراق عام 

(، ومااع االنسااحاب األميركااي ماان العااراق فااي عااام 55ألميركيااة)ساالحت إيااران مجموعااات ساانية مناوئااة للواليااات المتحاادة ا

ا يدخل فاي تحاوالت خطيارة كاان أبرزهاا صاعود قاوة تنظايم  داعاش  وتمادده  5188 بدأ البلد الذي يشهد انقساًما طائفي ًا حاد ً

 ؛ لقد أوجدت هذه التطورات أهدافًا مشتركة للطرفين اإليراني واألميركي.5182عام 

 

أن إيران تستخدم هذه المداخل لإلمساك بمزيد من األوراق الرابحة؛ التي تستثمرها فاي قضاايا عديادة، بماا وعلى الرغم من 

في ذلك المفاوضات النووية، فإنها تعمد إلعطاء ذلك صبغة إنسانية قيمية  لقد أدرك العالم حقيقة أن البلاد األول الاذي يهارع 

 (.54إلرهاب كانت جمهورية إيران اإلسالمية )لمساعدة الشعب العراقي في المعركة ضد التطرف وا

 

ولم يقتصر الدعم المالي اإليراناي علاى الميلشايات الشايعية التابعاة لهاا، التاي كاان الكثيار مان قادتهاا يقيماون فاي إياران؛ بال 

ل إيران في العراق، وقد دعمت  إيران فاي نجحت إيران في استمالة مقتدى الصدر وجماعته؛ الذين عارضوا في البداية تدخُّ

(، وتحادثت تقاديرات أميركياة جااءت فاي 52مؤسسة قوات الصدر وفاي بنااء شابكة خادمات اجتماعياة لمناصاري الجماعاة)

دوالر  ونملياا 511و 811لعراقيااة تااراوح بااين وثيقااة مسااربة لااويكي لاايكس عاان أن الاادعم المااالي اإليرانااي للميلشاايات ا

 (.52سنوي ًا)
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 اليمن

ي بشأن اليمن إلى توصيح ما يحدث اليوم كونه حراًكا يمني ًا خالًصاا، دون تادخل منهاا:  البلاد يميل الخطاب السياسي اإليران

الذي كان يعدُّ الساحة الخلفياة للساعودية والقاعادة، تبلاور الياوم تياار ثاوري تأسايًا باالثورة اإلساالمية فاي إياران، وتمكان مان 

 (.56س حكومة شعبية مستقلة )إزاحة النظام المستبد العميل السابق، وهو ابن بصدد تأسي

 

قاادَّمت إيااران  5119وحتااى عااام  5112ويباادو الاادعم اإليرانااي للحااوثيين سااابقًا علااى الساانوات الااثالث األخياارة، ومنااذ عااام 

(، وتصااعد الادعم اإليراناي 52مساعدات مالية وعسكرية للحوثيين، وسااندتهم فاي حاربهم ضاد نظاام علاي عباد هللا صاالا)

؛ درباات إيااران العشاارات ماان العناصاار الحوثيااة فااي قاعاادة تابعااة 5182تين، وخااالل العااام الماضااي خااالل الساانتين األخياار

للحرس الثوري قرب قم، فضالً عن إرسال عشرة من الخباراء اإليارانيين لمسااعدة قاادة الميلشايا الحوثياة علاى األرض فاي 

 اليمن.

 

( إلااى أن إيااران ضاااعفت ماان 51المعلومااات)وتباادو إيااران غياار عازمااة علااى تخفاايز مساااعداتها للاايمن، وتشااير بعااز 

مساعدتها للحوثيين خالل األشهر األخير، وعقب احتالل العاصمة صنعاء، وتتضمن خطاة الادعم اإليرانياة بناوًدا اجتماعياة 

 (.59ومشاريع تتعلق بالبنية التحتية؛ وذلك لتعزيز دور ومكانة جماعة الحوثي في المجتمع اليمني)

 

 القوىالدعم وتغيير موازين 

 

تنظر إيران إلاى التكلفاة البشارية واالقتصاادية لوجودهاا العساكري الخاارجي؛ وذلاك بوصافه خيااًرا البُادَّ مناه لضامان أمنهاا 

القومي؛ ففي التاسع والعشرين من ديسامبر/كانون األول الماضاي، قاال علاي شامخاني األماين العاام للمجلاس األعلاى لألمان 

( القائد في الحارس الثاوري:  لقاد ضاحى تقاوي بدمائاه حتاى ال 41الجنرال حميد تقوي) القومي اإليراني، أثناء مراسم تشيع

م دماءنا في طهران، إذا لم يقدم )التقويون( دمهم في سامراء، يتعين علينا أن نقدم دمائنا في سيستان وأذربيجاان وشايراز  نقدِّ

 (.48وأصفهان )

 

الجغرافيا السياسية للمنطقة، وهو ما َعبَّر عنه بوضاوح نائاب قائاد  وتراهن إيران على أن هذا الوجود خطوة في سبيل تغيير

الحرس الثوري، الجنرال حسين سالمي، بقوله:  في العاراق، لادينا جايش شاعبي متصال باالثورة اإلساالمية، ويفاوق تعاداده 

رض هنااك جايش مان حزب هللا في لبنان عشرات المرات، فضالً عن مقاومة حلقة المقاومة المركزياة فاي ساوريا، علاى األ

الناااس المعبئااين والماارتبطين بااالثورة اإلسااالمية.. إن حاصاال هااذه المجاهاادة العاشااورائية ماان شااأنه أن يغياار مااوازين القااوى 

 (.45لصالا الجمهورية اإلسالمية )

 

اضحة للعيان؛ فالدالئل على تصدير الثورة اإلسالمية إلى عدد من المناطق كما يقول قائد فيلق القدس قاسم سليماني  باتت و

(، ولاوال هاذا الادعم لام يكان إلياران أن 44حيث وصلت إلى كل من اليمن والبحرين وسوريا والعراق وحتى شمال إفريقيا )

 (.42تتحدَّث عن أن  نفوذها بات يمتد من اليمن إلى لبنان )
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 خالصات

 

  تأثيًرا علاى دعام  5182يونيو/حزيران % منذ 21لم تُْحِدث العقوبات وال تراجع أسعار النفط التي هبطت إلى نحو

إيران للموالين لها، ولم تظهر أية مؤشرات تدل على تراجاع إياران عان تساليا الحركاات الموالياة لهاا فاي الشارق 

األوسط؛ لكن ذلك بالتأكيد أثر على إنفاق بعاز الماوالين مثال حازب هللا فاي إطاار شابكاته االجتماعياة ومشااريعه 

 ذلك جانب الدعم العسكري. االقتصادية، دون أن يطول

   جرت عملية إعادة توجيه للمساعدات من منطقة إلى أخرى تبًعاا لماا تمثلاه مان فرصاة )كماا فاي الايمن(، أو تهدياد

 للجمهورية اإلسالمية )كما في سوريا والعراق(.

 اإلصرار اإليراني على مواصلة تقديم الدعم إلى أسباب، أهمها: عودي 

o  البشرية واالقتصاادية لوجودهاا العساكري الخاارجي بوصافه ضارورة البُادَّ منهاا تنظر إيران إلى التكلفة

 لضمان أمنها القومي.

o  تراهن إيران على هذا الوجود كخطوة في سبيل تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة، والتاأثير علاى ميازان

 القوى بما يصب في صالا دورها اإلقليمي، وتحسين وضعها التفاوضي مع الغرب.

___________________________________ 

 فاطمة الصمادي: باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات، متخصصة في الشأن اإليراني.د.  *

 

 والهوامش المصادر

8- Holsti, K. J., “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy”, International Studies Quarterly, Vol. 14, No. 3 (Sep., 1970), pp. 233-309: 

http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Holsti.pdf   

 .59، ص 5184، بيروت، 8للترجمة، طباوتشر،دايفد ، النظريات السياسة في العالقات الدولية، ترجمة: رائد القاقون، المنظمة العربية  -5

4 – Toledo, Peter, Classic Realism and the Balance of Power Theory, Glendon Journal of International Studies, Vol 4 (2005),pp52-62: 

ttp://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/gjis/article/viewFile/35205/31924h   

 .526، 522باوتشر،دايفد ، النظريات السياسة في العالقات الدولية، ترجمة: رائد القاقون، مرجع سابق، ص  -2

2- Adigbuo, Ebere Richard, National Role Conceptions: A New Trend in Foreign Policy Analysis, chapter 2 of doctoral thesis titled Nigeria‟s National Role 

Conceptions: the Case of Namibia (1975-1990).submitted to the University of Johannesburg –South Africa in 2005: 

647.pdf-http://www.wiscnetwork.org/porto2011/papers/WISC_2011   

 5182، تاريخ الدخول يناير/كانون ثاني 5182من يناير/كانون الثاني  2شوقي، فرح الزمان، اقتصاد إيران يختنق بتبخر أسعار النفط، العربي الجديد،  – 6

b453c2a9cd37-8413-4d02-7951-http://www.alaraby.co.uk/economy/e144d636 

2 – Moghtader, Michelle, Iran's Rouhani says countries behind oil price drop will suffer, reuters, Jan 13, 2015: 

idUSKBN0KM0PE20150113-rouhani-iran-energy-http://www.reuters.com/article/2015/01/13/us   

1 – Moghtader, Michelle, Iran says Saudi Arabia should move to curb oil price fall, Reuters, Jan 1, 2015 accessed 13 February2015: 

idUSKBN0KA1OP20150101-saudi-iran-http://www.reuters.com/article/2015/01/01/us   

)لعبة السعودية الخاسرة مع أسعار النفط.. المؤامرة النفطية ستنتهي في غير مصالحة الساعودية وأميركاا( وكالاة فاارس،  کا،يسرانجام عربستان وآمر  یب ینفت/توطئه نفت متيدو سر باخت عربستان با ق یباز -9

 :5182فبراير/ شباط  81، تاريخ الدخول 5182من فبراير/شباط ، 1

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931118001525#sthash.6K5Ta2fW.dpuf   

81- Reed,Matthew M., How Iran Is Coping With Sagging Oil Prices,Newsweek, Jan 30 ,2015 accessed 13 February2015: 

303298-prices-oil-sagging-coping-iran-http://www.newsweek.com/how   

88- Katzman, Kenneth, Iran Sanctions, Congressional Research Service, January 28, 2015 accessed 30 February 2015: 

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf   

85 - Al-Khalidi, Suleiman, Exclusive: Iran's support for Syria tested by oil price drop, Dec 19, 2014: 

idUSKBN0JX21420141219-iran-syria-crisis-mideast-http://www.reuters.com/article/2014/12/19/us   

84 – Blanford,Nicholas, Correspondent, How oil price slump is putting a squeeze on Hezbollah, Iran's Shiite ally, The Christian Science Monito, January 4, 

2015 accessed 13 February 2015: 

ally-Shiite-s-Iran-Hezbollah-on-squeeze-a-putting-is-slump-price-oil-East/2015/0104/How-http://www.csmonitor.com/World/Middle   

 دى: ۶۱نفت وفشار بر حزب هللا، )تراجع أسعار النفط والضغوطات على حزب هللا( سايت روز، سه شنبه  متيکاهش ق -82

ad9132e184.html-item/article/-http://www.roozonline.com/persian/tarjomeh/tarjomeh   

82 - Blanford,Nicholas, Correspondent, How oil price slump is putting a squeeze on Hezbollah, Iran's Shiite ally, The Christian Science Monito, January 4, 2015 

accessed January 4, 2015: 

ally-Shiite-s-Iran-Hezbollah-on-squeeze-a-putting-is-slump-price-oil-East/2015/0104/How-//www.csmonitor.com/World/Middlehttp:   

http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Holsti.pdf
http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Holsti.pdf
http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/gjis/article/viewFile/35205/31924
http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/gjis/article/viewFile/35205/31924
http://www.wiscnetwork.org/porto2011/papers/WISC_2011-647.pdf
http://www.wiscnetwork.org/porto2011/papers/WISC_2011-647.pdf
http://www.alaraby.co.uk/economy/e144d636-7951-4d02-8413-b453c2a9cd37
http://www.alaraby.co.uk/economy/e144d636-7951-4d02-8413-b453c2a9cd37
http://www.reuters.com/article/2015/01/13/us-energy-iran-rouhani-idUSKBN0KM0PE20150113
http://www.reuters.com/article/2015/01/13/us-energy-iran-rouhani-idUSKBN0KM0PE20150113
http://www.reuters.com/article/2015/01/01/us-iran-saudi-idUSKBN0KA1OP20150101
http://www.reuters.com/article/2015/01/01/us-iran-saudi-idUSKBN0KA1OP20150101
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931118001525#sthash.6K5Ta2fW.dpuf
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931118001525#sthash.6K5Ta2fW.dpuf
http://www.newsweek.com/how-iran-coping-sagging-oil-prices-303298
http://www.newsweek.com/how-iran-coping-sagging-oil-prices-303298
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf
http://www.reuters.com/article/2014/12/19/us-mideast-crisis-syria-iran-idUSKBN0JX21420141219
http://www.reuters.com/article/2014/12/19/us-mideast-crisis-syria-iran-idUSKBN0JX21420141219
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2015/0104/How-oil-price-slump-is-putting-a-squeeze-on-Hezbollah-Iran-s-Shiite-ally
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2015/0104/How-oil-price-slump-is-putting-a-squeeze-on-Hezbollah-Iran-s-Shiite-ally
http://www.roozonline.com/persian/tarjomeh/tarjomeh-item/article/-ad9132e184.html
http://www.roozonline.com/persian/tarjomeh/tarjomeh-item/article/-ad9132e184.html
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2015/0104/How-oil-price-slump-is-putting-a-squeeze-on-Hezbollah-Iran-s-Shiite-ally
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2015/0104/How-oil-price-slump-is-putting-a-squeeze-on-Hezbollah-Iran-s-Shiite-ally


 9 

 نفت وفشار بر حزب هللا، )تراجع أسعار النفط والضغوطات على حزب هللا( مرجع سابق. متيکاهش ق -86

ملياون دوالر(، موقاع خاود ناويس،  421)الجمهورية اإلسالمية تقادم مسااعدات سانوية لحازب هللا لبناان بقيماة  کند، یهللا لبنان کمک م دوالر به حزب  ونيمل ٣۵٠ساالنه یاسالم یجمهور ،یسهند خوانسار -82

 :5182يناير/كانون أول  51الدخول  خيتار۶٣۳٠مهر//۳٣

https://khodnevis.org/article/46891#.VNh4Xi5PiRp   

81 - Blanford,Nicholas, Correspondent, How oil price slump is putting a squeeze on Hezbollah, Iran's Shiite ally, The Christian Science Monito, January 4, 

2015: 

ally-iiteSh-s-Iran-Hezbollah-on-squeeze-a-putting-is-slump-price-oil-East/2015/0104/How-http://www.csmonitor.com/World/Middle   

 معلومات من مصادر خاصة بالباحثة. - 89

51 - Nader Alireza, What Are the Iranians Doing in Iraq?, Newsweek, Jan 29,2015: 

303107-qira-doing-iranians-are-http://www.newsweek.com/what   

مان  1دول مساعدة إيران لمواجهة التكفيريين( وكالة أنبااء فاارس،  81)القائد همداني كشح عن طلب  ها، یريدر مقابله با تکف یگرفتن کمک فکر یبرا رانيکشور به ا 81مطرح کرد نامه  یسردار همدان -58

 :5112من فبراير/شباط  1، تاريخ الدخول 5182فبراير/شباط 

.http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931118000332#sthash.8QyiZTcN.dpuf   

55 – Levitt, Matthew, Hezbollah Finances: Funding the Party of God, washingtoninstitute, Feb 2005 accessed 13 February2015:: 

god-of-party-the-funding-finances-analysis/view/hezbollah-http://www.washingtoninstitute.org/policy   

54- Iran will stand by Iraq until end of anti-ISIL fight: Zarif, Press Tv, Sun Dec 7, 2014 accessed 15 February2015: 

fight-antiisil-in-iraq-back-will-http://www.presstv.ir/detail/2014/12/07/389192/iran/   

52 – Bazzi, Mohamad, Iran will do what it takes to fight ISIS, January 4, 2015 accessed 15 February2015: 

iraq-iran-http://edition.cnn.com/2015/01/03/opinion/bazzi/   

52- Iran's Efforts In Iraqi Electoral Politics, Embassy Baghdad (Iraq)Fri, 13 Nov 2009 accessed 10 February2015: 

https://cablegatesearch.wikileaks.org/cable.php?id=09BAGHDAD2992   

 :5182فبراير/شباط  81تاريخ الدخول  5182من فبراير/شباط   2المدير العام ل  فارس : المؤامرة النفطية هي الوجه ابخر للحظر ضد إيران، وكالة فارس لألنباء،  - 56

s/13931118001680http://arabic.farsnews.com/iran/new   

م تااريخ الادخول 5182مان ديسامبر/كانون األول  86)تفاصيل المساعدات المالية والتسليحية اإليرانية للحوثيين في اليمن( العربياة فارساي،  من،ي یها یبه حوث رانيإ یحاتيوتسل یمال یها از کمک یاتيجزئ - 52

 فبراير/شباط: 81

-%D8%A7%D8%B2-east/2014/12/16/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-http://farsi.alarabiya.net/fa/middle

-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9

-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-4%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D9%8

%DB%8C%D9%85%D9%86.html-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C   

 معلومات من مصادر خاصة بالباحثة في طهران. -51

 معلومات من مصادر خاصة بالباحثة في طهران. -59

 .5182ون األول رال حميد تقوي، القائد في الحرس الثوري، وأحد مؤسسي ما يُعرف ب  سرايا الخرساني  في مواجهات بمدينة سامراء العراقية في ديسمبر/كانقتل البريجادير جن -41

منطقاه روشان اسات  )شامخاني فاي مراسام تشايع  الشاهيد تقاوي : القائاد تاوقي قادَّم دمااءه فاي  ندهي/آميدر سامرا خون داد تا در تهران خون نده ی :  سردار تقویتقو دي شه کريپ عييدر مراسم تش یشمخان -48

م دماءنا في طهران/ مستقبل المنطقة واضا(، وكالة مهر لألنب  :5182فبراير/شباط  81تاريخ الدخول  5182من ديسمبر/كانون األول  59شمسي(  8494دي  1) اء،سامراء حتى ال نقدِّ

-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C-http://www.mehrnews.com/news/2451623/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1

-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-7%D8%AF%D8%AF%D8%A-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7

-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87   

)القائاد ساالمي فاي نادوة  کند، یمنطبق انقالب إسالمي حرکت م منيهللا است/ أنصار هلل  برابر حزب ۶٠ یتيعراق متصل به انقالب با کم یارتش مردم: ۸۸در فتنه  سينقش انگل شيدر هما یسردار سالم -45

ماان  41( 8494دي 9اإلساالمية(، وكالااة فاارس لألنباااء، )أضاعاف تعااداد حازب هللا/أنصااار هللا فاي الاايمن يتحركاون وفقًااا لمبااد  الثااورة  81: الجاايش الشاعبي العراقااي المارتبط بااالثورة 11دور بريطانياا فااي فتناة 

 :5182فبراير/شباط  81تاريخ الدخول  5182ديسمبر/كانون األول 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931009000551   

م  الحوثيين  وتتحدث عن تصدير ثورتها، العربي الجديد، شوقي،فرح الزمان ،  -44  :5182فبراير/ شباط  88تاريخ الدخول  5182من فبراير/شباط  88إيران تبارك تقدُّ

38c964705c9a-b665-4a78-131f-http://www.alaraby.co.uk/politics/ef925853   

 :5182فبراير/ شباط  88تاريخ الدخول  5182ديسمبر/كانون األول  86واليتي يتحدث عن نفوذ إيراني من اليمن إلى لبنان، صحيفة الحياة،  -42

-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-http://alhayat.com/Articles/6281398/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A

-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%86

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-8%A5%D9%84%D9%89%D-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86   

 

 انتهى

 

https://khodnevis.org/article/46891#.VNh4Xi5PiRp
https://khodnevis.org/article/46891#.VNh4Xi5PiRp
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2015/0104/How-oil-price-slump-is-putting-a-squeeze-on-Hezbollah-Iran-s-Shiite-ally
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2015/0104/How-oil-price-slump-is-putting-a-squeeze-on-Hezbollah-Iran-s-Shiite-ally
http://www.newsweek.com/what-are-iranians-doing-iraq-303107
http://www.newsweek.com/what-are-iranians-doing-iraq-303107
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hezbollah-finances-funding-the-party-of-god
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hezbollah-finances-funding-the-party-of-god
http://www.presstv.ir/detail/2014/12/07/389192/iran-will-back-iraq-in-antiisil-fight/
http://edition.cnn.com/2015/01/03/opinion/bazzi-iran-iraq/
https://cablegatesearch.wikileaks.org/cable.php?id=09BAGHDAD2992
https://cablegatesearch.wikileaks.org/cable.php?id=09BAGHDAD2992
http://arabic.farsnews.com/iran/news/13931118001680
http://arabic.farsnews.com/iran/news/13931118001680
http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2014/12/16/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%85%D9%86.html
http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2014/12/16/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%85%D9%86.html
http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2014/12/16/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%85%D9%86.html
http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2014/12/16/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%85%D9%86.html
http://www.mehrnews.com/news/2451623/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
http://www.mehrnews.com/news/2451623/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
http://www.mehrnews.com/news/2451623/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
http://www.mehrnews.com/news/2451623/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931009000551
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931009000551
http://www.alaraby.co.uk/politics/ef925853-131f-4a78-b665-38c964705c9a
http://www.alaraby.co.uk/politics/ef925853-131f-4a78-b665-38c964705c9a
http://alhayat.com/Articles/6281398/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://alhayat.com/Articles/6281398/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://alhayat.com/Articles/6281398/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://alhayat.com/Articles/6281398/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86

