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 مقدمة  

في  %50عقب فرض زيادة بنسبة  ،2019ثاني التشرين نوفمبر/ 16 ،مساء الجمعة احتجاجاتشهدت طهران ومدن إيرانية 

الحكومة وبدأت هاجمة بنوك ومنشآت حكومية. مظاهر وغلق الشوارع بالسيارات والت االحتجاجات أسعار البنزين، وشملت

تهدف إلى  نهاإقالت  في خطوةا من الجمعة، % اعتبار  50 تقل عن ال بنسبةتقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره  اإليرانية

المجلس األعلى للتنسيق بموجب الخطة التي أقرها ، جمع األموال لمساعدة المواطنين المحتاجين والتصدي لتهريب الوقود

بطاقات وبدأت إيران بتطبيق خطة اقتصادية تتضمن رفع الدعم عن عدد من السلع واعتمدت نظام . االقتصادي في إيران

، في مسعى إلصالح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي ينتشر على 2007عام  األولى الوقود للمرة

 .نطاق واسع

 

ار البنزين، وكذلك االحتجاجات التي شهدتها مدينة مشهد االحتجاجات التي اندلعت عقب قرار حكومي برفع أسعهذه لم تكن 

الجمهورية اإلسالمية، حيث يمكن إحصاء  بحدث جديد في تاريخ ،2017 كانون األول/في ديسمبر ة،وعدد من المدن اإليراني

االحتجاجات في لسياسية االقتصادية منذ انتصار الثورة وإلى اليوم، ولكن هذه عشرات الحاالت االحتجاجية ذات الطبيعة ا

تتسع مساحة، وتفرض أسئلة تتعلق بالسياسات  -ال واقع  نها ظاهرة سياسية اجتماعية تشك   إمن حيث -مجموعها صارت 

وتظاهرات الحركة الخضراء قد  2009ن الحالة االحتجاجية خاصة منذ إإذ  ؛واإلدارة واألهم االستقرار والثبات السياسي

 م االستقرار السياسي.ا من عوامل عد مهم  أصبحت عامال  

 

اجتماعي -تبحث هذه الورقة في الحالة االحتجاجية في إيران وأبعادها المختلفة وما تحمله من مؤشرات على صراع سياسي

 يمتد على مستوى أجنحة الحكم وطبقات المجتمع. 

 

 % في أسعار البنزين)رويترز(50شهدت طهران ومدن إيرانية احتجاجات، عقب فرض زيادة بنسبة 

 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/11/17/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/11/17/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/25/2141836/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/25/2141836/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/25/2141682/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/25/2141682/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/25/2141682/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 حالة متعددة األبعاد

سروي وسيد جواد  ةيرى غالم رضا خواج ،اإلسالميةفي بحث لهما حول ثنائية االحتجاج والثبات السياسي في الجمهورية 

االحتجاج التي جاءت  وأظهرت حاالت   .الجمهورية اإلسالمية كنظام سياسي واجهت قضية االحتجاج السياسيحسيني أن 

فقد شهدت إيران شهدت احتجاجات في  ،(1)في المجتمع اإليرانياالحتجاجية الحالة  بعد سنوات من انتصار الثورة نمو  

وبالرغم من وجود عنوان واضح لكل من هذه االحتجاجات إال  ،2019و 2017و 2009و 1999و 1992و 1981ألعوام ا

 نكاره، كما الإيمكن  ا الا سياسي  ، لكنها باتت واقع  (2)أنها مع الزمن باتت مسألة متعددة األبعاد بالنسبة للجمهورية اإلسالمية

دعوات تقول بضرورة اإلقرار بأنها حالة متزايدة تحتاج إلى مقاربة مختلفة غير  نكار مسبباته الداخلية، ولذلك نجدإيمكن 

ل هنا أن الوسط البحثي واألكاديمي قد بحث في الحالة االحتجاجية بصورة مغايرة سج  ولعل المالحظة التي ت  . (3)اإلنكار

لرسائل الجامعية التي تناقش الفعل للمقاربة السياسية واألمنية من قبل المسؤولين، ويمكن رصد عشرات األبحاث وا

االحتجاجي في إيران ومسبباته وآثاره خاصة فيما يتعلق باالستقرار السياسي، ويخلص عدد كبير منها إلى أن االحتجاجات 

ويميل بعض الباحثين الذين قدموا السياسية واحد من أهم مؤشرات حالة عدم االستقرار السياسي في الجمهورية اإلسالمية. 

لى القول بأن اإلضرابات واالحتجاجات بسبب التضخم وتراجع الحالة إ مؤتمر مركز الجزيرة حول إيرانالتهم في مداخ

حالة سياسية تعود في تاريخها إلى ما قبل الثورة. االقتصادية وتدني الرواتب هي جزء من أبجديات المجتمع اإليراني، وأنها 

والذي عد الثوري  عن ثقافة التشيع والب  . فضال  (4)والمجتمع اإليراني في بنيته هو مجتمع احتجاجي، كما يصفه حسين بشيريه

وحركة مصدق،  تأميم النفطو، ويمكن هنا العودة إلى ثورة المشروطة، (5)للفكر السياسي الشيعي ب   ل  جرى الترويج له ك  

"الحق ـيرتبط ذلك بصورة كبيرة ب، والثورة اإلسالمية نفسها، وما تالها من احتجاجات. 1963انتفاضة خرداد وثورة الغابة، و

"حق ـمنه حيث تقر المادة ب 27وعلى الرغم من أن ذلك مكفول في الدستور اإليراني في المادة  ،في االحتجاج السياسي"

 طنين، لكن تطبيق هذا النص يشوبه الكثير من اللبس والخلل.االحتجاج السياسي" للموا

 

 في البحث عن األسباب

اب الحاالت ا، وسوف نشير بصورة مركزة ألهم أسبكما أن الحالة االحتجاجية متعددة األبعاد فإن أسبابها متعددة أيض  

 االحتجاجية األخيرة التي شهدتها وتشهدها الجمهورية اإلسالمية:

 : الحرمان والفقر أوًل 

ا اهرات سريع  هو فعل عاطفي شعبوي، ولذلك نجد أن التظ ما ريمكن الحديث عن االحتجاج كفعل سياسي عقالني، بقد وهنا ال

في الجمهورية  ما تتجه إلى تخريب الممتلكات العامة وفعل العنف، وعلى مدى العقود الماضية كانت دائرة الحرمان والفقر

رة أساسية ن من نشوء تيار يوصف بأنه شعبوي هو تيار محمود أحمدي نجاد الذي توجه بصوو ما مك  ، وهتتسع اإلسالمية

مان والفقر صف سواده األعظم بالحريوالشعبوية و زال إلى اليوم يمتلك تلك الخصائص وما للطبقات المحرومة والفقيرة.

 واإلحساس بالتهميش واالقصاء.

 

س يال الرئق ،ااإليرانية اتساع رقعة الفقر والحرمان، ففي خطابه في مدينة كرمان مؤخر  كر اإلحصاءات الرسمية نت وال

ن إو "الوضع االقتصادي في البالد أسوأ من سنوات الحرب التي استمرت لثماني سنوات نإ :حسن روحاني ،اإليراني

ة في ظروف مليون أسر 25ون من أصل ملي 18وليس لدينا أموال إلدارة البالد، ويعيش  األوضاع في البالد غير طبيعية،

 ،الفقر نه بالنظر إلى مؤشر خطإ :. ويقول ناصر موسوي الركاني، عضو اللجنة االقتصادية في مجلس الشورى(6)صعبة"

% 40ى أن جمع علورغم االختالف في اإلحصاءات إال أنها تكاد ت   .(7)% من األسر اإليرانية هي تحت خطر الفقر55فإن 

 يرزحون تحت خط الفقر. من اإليرانيين 

 

http://studies.aljazeera.net/ar/events/2018/11/2019-181101081255662.html
http://studies.aljazeera.net/ar/events/2018/11/2019-181101081255662.html
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ي إيران ف%، وأن عدد العاطلين عن العمل 12يتحدث تقرير مركز اإلحصاءات اإليراني عن بطالة تصل إلى  ،ةاوبالمواز

 .(8)%25ن ع 29-15العمل، وتزيد نسبة البطالة في الفئة العمرية  ألف شخص ممن هم في سن    200ماليين و 3ـيتجاوز ال

ين وقادة ا لمناقشة االحتجاجات التي شهدتها إيران بمشاركة مفكرشهدت طهران مؤتمر   ،2018 كانون الثاني/في يناير

وواضحة،  ن المجتمع اإليراني يخضع لتغييرات اجتماعية سريعةأين، وسادت حالة من اإلجماع بين المشاركين على يحزب

، ئكومة السيداء الحترجع في نهاية األمر أل وأن مشكلة إيران الحقيقية اآلن تتمثل في االقتصاد، وأن مشكلة االقتصاد

من تعقيد حالة  ويزيد .(9)ات الناس، وخاصة الشباب منهمشلها المتعاقب في الوفاء باحتياجومسؤولية السياسات الحكومية وف

 د والبلوش.االحرمان والفقر أنها تتركز في المحافظات الحدودية التي توجد فيها األقليات: العرب واألكر

 

 ا. روحة قليل جد  كبيرة بالفجوة بين الشعار والواقع، فما تحقق في إيران اليوم مقارنة بالشعارات المطط ذلك بصورة ويرتب

 

 اد الخطابضصراع األجنحة وتثانيًا: 

، 2009في  وهي حالة ليست بالجديدة وال تتعلق بإقصاء التيار اإلصالحي فقط وال بما أعقب احتجاجات الحركة الخضراء

ن االئتالف فبعد وصول الثورة إلى غايتها، كا، صراع األجنحة رافقت الجمهورية اإلسالمية على مدى أربعة عقودفحالة 

تظهر، وبدأ، غداة  ل في السابق يأخذ باالنهيار، وبدأت الخالفات التي ظلت كامنة بعض الوقت من أجل إسقاط الشاهالذي تشك  

صرت بتحالف ومن داخل الثورة التي انت .(10)الح بين الجماعات السياسيةانتصار الثورة، وبالتدريج، التضارب في المص

القوى  الفرصة وتستفيد من ضعفقوى عدة، استطاعت القوى الدينية، ومن خالل قيادة ذات كاريزما عالية، أن تقتنص 

اد وإقصاء المنافسين باستبع إالالسياسية، لم يكن ليتم خرى، وتمسك بزمام السلطة السياسية، لكن إحكام القبضة على السلطة األ

الثمانينات من  فياإلسالمية ت أركان الجمهورية من الساحة، وفي نهاية المطاف كانت الحكومة ذات الصبغة اإلسالمية تثب   

، 1979في سنة  ،من المنفى االقرن الماضي. لم ينته  الصراع بشأن السلطة مع سقوط الشاه وعودة آية هللا الخميني منتصر  

ى التي أسقطت الشاه. ام الجمهورية اإلسالمية، وإنما استمر ذلك طوال الثمانينات، وشهدت هذه الفترة انهيار تحالفات القووقي

ي المواجهة التي انتهت ففي البداية تمت المواجهة مع الليبراليين، ثم انتقلت إلى اليساريين )من العلمانيين واإلسالميين(، وه

رة" تدخل هي كانت "القوة المنتص ،اوالحق   .(11)الحالتين كلتاجال الدين المقاتلين"( في بفوز "روحانيون مبارز" )"ر

ا عن بعيد   على سبيل المثال 2009حالة االحتجاج في  زالت قائمة إلى اليوم. ولم تأت   األخرى في صراع وانقسامات ما

ضد  إذ جاءت في جزء كبير منها في إطار الصراع ؛في مشهد 2018أحمدي نجاد(. وكذلك الحال في -)صراع رفسنجاني

حتملين لمرشد روحاني من قبل تيار أصولي يسعى إلقصاء الرجل الذي دخل اسمه مع االتفاق النووي إلى قائمة الخلفاء الم

 علي خامنئي.  ،الثورة اإلسالمية

 

دثت الصحيفة ذات حتجاجات األخيرة، فقد تحقبل أيام قليلة من اندالع اال ،وينفع هنا العودة إلى ما كتبته صحيفة "كيهان"

رفسنجان. من يزد وكرمان و الواردة في تصريحات روحاني في كل    "التناقضاتـ"ا وصفتها بالخط األصولي الواضح عم  

ين البارزين أحد المرشح ،واعتبرت الصحيفة أن روحاني يحاول بهجومه على السلطة القضائية )التي يرأسها إبراهيم رئيسي

لصحيفة أن ا لخالفة خامنئي(، الفرار من اإلجابة على مطالب الشعب الذي سأله في يزد عن عمل حكومته. وأضافت اض  أي

لى وعوده عع الرئيس إلى أن يجيب ف  المحتجين الذين هتفوا أثناء خطاب روحاني في يزد، كانوا يأملون بشعاراتهم "د  

لهوامش في لن هؤالء المواطنين "ال يريدون أن يذهب روحاني إ :يفةاالقتصادية التي قدمها قبل انتخابه"، وقالت الصح

ا سياسي ا في البالد". تصريحاته، فضال   لخروج من االتفاق اكما أن "روحاني طمأن الغرب بعدم نية إيران  عن أن يخلق توتر 

 .ء بها"بالوفا من أن يشجع الناس على الوفاء بعهودهم التي لم تقم حكومته أصال   النووي، بدال  
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ة األربعة وجدت الصحيفة أنها تحمل "رسالة للغرب مفادها أن الخطوات النووي ،ا على تصريحات سابقة لروحانيوتعليق  

 .(12)راضية فقط"التي قامت بها إيران خالل األشهر الماضية لم تكن للضغط عليهم لتنفيذ تعهداتهم وإنما كانت خطوات استع

 العامل الخارجي: ويمكن هنا بيانه ضمن سياقين: ثالثًا:

رية أيديولوجية صحيح أن حضور إيران في الخارج، وعلى امتداد ساحات مختلفة يأخذ عناوين ثوالفعل الخارجي اإليراني:  -أ

ي جوانب كثيرة نه فيساعد في تفسير السلوك السياسي اإليراني، بل إ واضحة، إال أن اللجوء إلى اإلطار األيديولوجي وحده ال

هم وتفسير يفضي إلى تناقضات تجعل مسألة الفهم والتفسير عسيرة، وربما يكون من األجدى اللجوء إلى علم السياسة لف

ن األزمة التي مالسلوك السياسي الخارجي اإليراني، وفي مقدمته الدعم الذي تقدمه إيران لحلفائها في الخارج على الرغم 

أساسية  ويمكن بصورة .(13)ا ويعاد طرحه مع كل عقوبات كانت تواجهها إيرانبقي مطروح   ، وهو سؤاليعيشها اقتصادها

 لفرصة.التوقف عن نظرية الدور، انطالق ا من كون السياسة الخارجية اإليرانية باتت محكومة بثنائية التهديد وا

 

ل البحث اإليراني عن دور إقليمي ودولي معترف به مدخال   ا لمعرفة خلفيات إصرار  ويشك   اإليراني على  صانع القرارمهم 

ن وضع اقتصادي حرج كانت العقوبات مواصلة تقديم الدعم للحلفاء في الخارج؛ وذلك على الرغم مما تعانيه البالد م

، (Theories of state behavior)  همة. وبالعودة إلى نظريات سلوك الدولةمالمفروضة على إيران منذ عقود أحد أسبابه ال

التي تسعى لفهم سلوك الدولة وشرح دوافع ومحركات هذا السلوك الخارجي؛ الذي يرتبط بصورة كبيرة بالمحيط الذي يحيط 

دولة وتتحرك داخله ومن خالله، نجد أن طبيعة العالقات التي حكمت إيران بمحيطها اإلقليمي وعلى وجه التحديد بتلك ال

بجيرانها العرب تغيب عنها الثقة، ويرافقها شعور التهديد المتبادل. ال يمكن التقليل من المقوالت األيديولوجية التي رافقت 

راني في الخارج لها مآرب أخرى، قد تتفوق على الشعارات. وتبدو نظرية سلوك إيران الخارجي، لكن عصا النفوذ اإلي

، مفيدة على هذا الصعيد؛ خاصة فيما يتعل ق بالهدف، فهي تجادل بأن البحث (Classical Realism)  الواقعية الكالسيكية

 األداء السياسي اإليراني ميال  ، وهو المحرك األساسي لسلوك الدولة، وي ظهر (14)عن القوة واألمن هو هدف كل الدول

ا للتركيز على "القوة واألمن"، ولتحقيق هذا الهدف تسعى إيران إلى زيادة قوتها بالتزامن مع إضعاف الخصوم  واضح 

ا على هذه الحالة(،  واضح  ل الحالة اليمنية مثاال  )تشك    واألعداء، في سعي واضح لترجيح كفتها في ميزان القوى اإلقليمي

ن مجمل أداء إيران يأتي في إطار جمع ومضاعفة عناصر القوة، ويجري النظر إلى كل دولة من الدول األخرى وعليه فإ

 .(15)عليها خطركمنافسين؛ باعتبار أن القوة إذا لم تكن في يد الدولة ذاتها فهي 

 

ان أولى بالدعم من ا، ويثير حنق فئات داخل إيران ترى أن فقراء إيرا وسياسي  ف اقتصادي  لكن الفعل الخارجي إليران مكل   

 حزب هللا وحماس وسوريا، مع مقولة: "المصباح الذي يحتاجه البيت يحرم على الجامع". 

 

ك من يرافق ذل اع القرار بأن حضور إيران في عدد من الملفات اإلقليمية وماهناك قناعة راسخة في أذهان صن   ،في إيران

لى أبعد من ذلك إد  منها لضمان أمنها القومي. وباإلضافة إلى مقتضيات األمن، تذهب إيران بأعباء اقتصادية هو ضرورة ال

يصب في صالح دورها  غرافيا السياسية للمنطقة، والتأثير على ميزان القوى بماتوظيف هذا النفوذ لتغيير الجلتخفي سعيها  الو

ورغم الكلفة  ،كولذل .اإلقليمي، وموازنة التهديد اإلقليمي والدولي وتحسين وضعها التفاوضي فيما يتعلق بعدد من الملفات

  .ق على حلفائها في المنطقةنفاستواصل إيران تمويل وجودها الخارجي، واإل ،حكام حلقة العقوباتإالعالية و

 

سهمت سياستها تجاه إيران في إيجاد أوتتزعم الواليات المتحدة األميركية هذا المعسكر، و فعل المعسكر المعادي إليران: -ب

ا إلى النفط. االقتصادي والسياسي، خاصة مع دورات متعاقبة من العقوبات التي وصلت مؤخر   ،هايعدالحالة االحتجاجية بب  

إلى مليون برميل يومي ا، في نوفمبر/تشرين  ،2017في  ،مليون برميل يومي ا 2.5صادرات إيران من النفط الخام من  انخفضت

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/02/2015218999779800.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/02/2015218999779800.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/02/2015218999779800.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/02/2015218999779800.html


 6 

وبعد رفض تجديد اإلعفاءات  .(16)2019في فبراير/شباط  ،مليون برميل يومي ا 1.5، لتتعافى مؤقت ا وترتفع إلى 2018الثاني 

لنفط اإليراني بهدف تصفير الصادرات، هناك توقعات بتراوح الصادرات اإليرانية بين األميركية لثماني دول الستيراد خام ا

  "السعي لتغيير السلوك السياسي إليران". :وترتبط العقوبات بصورة معلنة بمقولة .(17)ألف برميل نفط يومي ا 300-650

سابقة نشرها مركز الجزيرة للدراسات وحملت عنوان: "العقوبات األميركية مجدد ا:  ورقةفي  ،تامر بدوي ،ويرصد الباحث

صار الثورة وإلى رضت على إيران منذ انتالتأثيرات وحدود مرونة االقتصاد اإليراني" تأثير دورات من العقوبات التي ف  

 ا لعقود من العقوبات االقتصادية التي فرضتها واشنطن على طهران.تعتبر هذه العقوبات نتاج  إذ اليوم، 

، وصدر في تقرير لمجموعة األزمة الدولية حمل عنوان "شبكة العنكبوت: صناعة وتفكيك العقوبات على إيران"ويتحدث 

 : ت بها العقوبات على إيران، عن ثالث مراحل مر  2013فبراير/شباط 

ركيين، يألماأزمة الرهائن وقد استهدفت خالل هذه الفترة إيران على خلفية  ،1995إلى  1979تمتد من  المرحلة األولى:

 .والسلوك المعادي لواشنطن، ودعم طهران لمجموعات عنيفة

 

ية من خالل وقد استهدفت خالل هذه الفترة إضعاف نظام الجمهورية اإلسالم ،2006إلى  1995: تمتد من المرحلة الثانية

ووي نتساعده على تطوير برنامج ستهداف قطاع النفط والغاز ومحاولة منع النظام من الحصول على تقنيات حساسة ا

 .وصاروخي

 

تأتي العقوبات و .ا على خلفية تطوير برنامجها النوويوتستهدف طهران اقتصادي   2010إلى  2006تمتد من  المرحلة الثالثة:

عقوبات وزم عقوبات أوسع فرضتها دول أخرى صديقة لواشنطن )بالتنسيق معها( ركية في هذه المرحلة في سياق ح  ياألم

 مية.أم

 

من العقوبات، رابعة  مرحلةضافة إيمكن  ،وويني بها االتفاق النوبالنظر إلى االنتكاسة التي م  : المرحلة الرابعة من العقوبات

صدير تف بتصفير قصى على إيران" مع هدلى اليوم وتأخذ عنوان "الضغط األترامب إلى السلطة وتستمر إ ئبدأت مع مج

صيف التو يالحرب االقتصادية" ه"ـف ،"حرب اقتصادية ضد إيرانلمرحلة بأنها "ويمكن وصف هذه االنفط اإليراني. 

عيد التطبيق، وهو األدق للفعل األميركي تجاه إيران اليوم، وقد يكون سيناريو الحرب االقتصادية الشاملة هو األرجح على ص

 :يقوم على مجموعة محاور

إيران من االستفادة من مقدراتها خاصة تلك التي يتكئ عليها دخلها  وهو ما يعني حرمان: العقوبات القتصادية الشاملة -أ 

القومي، وهي النفط والغاز، وهو ما يجري تطبيقه اليوم، في إطار تصفير الصادرات النفطية اإليرانية، ويعزز من تأثير ذلك 

( إلى 2020 -2019صندوق النقد الدولي بشأن النمو االقتصادي إليران في ) تقديرات وتشير. الريعية في االقتصاد اإليراني

% 6-إلى  2018% في تقرير إيران السنوي لعام 4انكماش كبير بفعل العقوبات، ويتوقع الصندوق تراجع معدل النمو من +

، %30إلى 10 وسواء كان الحرس الثوري يسيطر على .(18)2012سوأ منذ عام ، وهو المعدل األ2019في أبريل/نيسان 

، من االقتصاد اإليراني فهو من أكثر الفئات المستهدفة على صعيد ، وفق كيفان هاريس%60وفق بحث لكاميار مهندس، أو 

وهذا التحدي يحتم على إيران إيجاد مقاربات . العقوبات هذه، خاصة أن نشاطه االقتصادي يتركز في قطاعات النفط والغاز

% ويتركز في الفئة العمرية 13يقارب  معدل بطالةجديدة لاللتفاف على العقوبات وتحمل تبعاتها، خاصة أن ذلك يترافق مع 

 .الشابة

 

ويضمن ذلك سلسلة عقوبات أميركية تجعل الشركات محجمة عن التعامل التجاري : حظر التعامل القتصادي مع إيران -ب 

من العقوبات، وهذا ينطبق على الشركات األوروبية والصينية والهندية التي انسحبت تباع ا عقب انسحاب مع إيران خوف ا 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/08/180809103236039.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/08/180809103236039.html
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/138-spider-web-making-and-unmaking-iran-sanctions
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/138-spider-web-making-and-unmaking-iran-sanctions
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/05/190526100155074.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/05/190526100155074.html
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/rise-of-the-subcontractor-state-politics-of-pseudoprivatization-in-the-islamic-republic-of-iran/0C8E2194D6CF27B6031399BADABD12DF
https://www.isna.ir/news/98022110834/%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/98022110834/%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ق من معضلة العملة اإليرانية  أن صرف  -% من قيمتها خالل العام األخير60التي فقدت -واشنطن من االتفاق النووي. ويعم  

جوهرية بتراجع العائدات القادمة من صادرات النفط الخام العملة الصعبة، وخاصة الدوالر األميركي، متأثر بصورة 

 .والصادرات غير النفطية

 

، إيران أربعة أشهر )FATF( أعطت مجموعة العمل المالي، 2019فبراير/شباط  22في : مأزق التحويالت البنكية -ج 

فإن  ،(FATF) غسل األموال والدعم المالي لإلرهاب. ووفق ا لما أعلنتأخرى، مهلة  إلجراء التعديالت الالزمة لمكافحة 

ل 2019إيران تبقى خارج القائمة السوداء حتى يونيو/حزيران  ، بانتظار قبول انضمام طهران للمعاهدة الدولية، و"إذ لم ت فع  

عادت المجموعة في يونيو/حزيران  ،(FATF) بما يتماشى مع معايير 2019إيران التشريعات المتبقية بحلول يونيو/حزيران 

لتعزز اإلجراءات لمكافحة تمويل اإلرهاب وتبييض  2019 تشرين األول/وأعطت إيران، مهلة  جديدة حتى أكتوبر 2019

 . ووفق ا لما أعلنته2020األموال حتى تتطابق مع المعايير الدولية في هذا المجال" وأعقبتها بمهلة أخرى حتى مطلع 

(FATF)ان تبقى خارج القائمة السوداء، بانتظار قبول انضمام طهران للمعاهدة الدولية. وتشترط الدول األوروبية ، فإن إير

وفاء إيران بمتطلبات المجموعة لتتمكن من تفعيل القناة المالية الخاصة بالتحويالت البنكية مع إيران. ولذلك، ستبقى عقبة 

، مع وجود رفض قوي لمتطلبات مجموعة العمل المالي داخل إيران خاصة التحويالت البنكية إليران، قائمة إلى إشعار آخر

 فيما يتعلق باتفاقية غسيل األموال ودعم اإلرهاب.

 

ع ا أساسي ا لدعاة ، الذي أصبح مرج(19)"في كتابه "إعادة النظر في العقوبات االقتصادية: التأثير السياسي واالجتماعي -د 

ير وجدوى الحفاظ على نظام العقوبات، يدافع غاري هوفباور وفريقه وهم من أصحاب الباع في دراسة العقوبات، عن تأث

مية وإلى اليوم( حالة من العقوبات )منذ الحرب العال 200العقوبات في السياسة الخارجية. ومع ذلك، فإن نتائج دراستهم لـ

ين يقولون بأن بأن ثلث هذه الحاالت فقط قادر على تغيير سلوك الطرف الواقع تحت هذه العقوبات، بل إن باحثين آخرتقول 

من والسالم وفق ما يشير إليه کريستيان فون زوست، رئيس وحدة دراسات األ ،%5النسبة تقل عن ذلك بكثير وهي في حدود 

  )هذه الفقرة مكررة( .(20)في معهد اليبنيتس

 

تير في جامعة يمكن إغفال تأثيرات العقوبات على المجتمع اإليراني، وفي دراسة أجرتها أعظم رجبي لنيل درجة الماجس ال

سة تأثير طهران بعنوان: أثر العقوبات على الرفاه االجتماعي للناس، كان موضوع البحث والغرض الرئيسي منه هو درا

نية االستبيان. رى تجميع البيانات باستخدام طريقة المسح وتقجو ،(21)اسالعقوبات االقتصادية على الرفاه االجتماعي للن

ئج أن ظروف كان مجتمع الدراسة هو األسر التي تعيش في طهران، وجرى استهداف الشخص العائل لهذه األسر. ت ظهر النتا

السلع،  الناس إلى بعض معيشة الناس قد ساءت بعد العقوبات، وانخفضت قوتهم الشرائية ودخلهم، وانخفض مقدار وصول

ا كانت عليه قبل العقوبات  .فضال  عن الظروف الصحية والطبية ونوعيتها التي تراجعت عم 

 

أن العقوبات التي استهدفت عدة حلقات، أهمها: حلقة  ،في طهران ،عقدتها جمعية علماء االجتماع اإليرانيين ةندوة أخيرترى 

حتية والمجتمع والقدرات الدفاعية، تركت أقل األثر على حلقة القيادة )حلقة صناعة القرار(، القيادة ومتطلبات الحياة والبنى الت

هت ضربة شديدة للطبقة المتوسطة في إيران، في حين  وأمضى األثر على حلقة المجتمع ومتطلبات الحياة. وأن العقوبات وج 

طبقة المترفة فوظفت حالة الغالء لمزيد من المكاسب في في تماسك الطبقة الفقيرة، أما ال -إلى اآلن-أسهمت سياسة الدعم 

ا في ثورتها ا بارز    .دولة كانت العدالة االجتماعية شعار 

 

 

https://iranintl.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-fatf-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-4-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
http://iraneconomist.com/fa/news/263426/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 خالصات ونتائج:

شهدت إيران أكثر  ، وقدسواء قبل الثورة اإلسالمية أو بعدها الحالة االحتجاجية، ليست جديدة بالنسبة للمجتمع اإليراني -

ى خلفية عل ،2009في  ،إلى اليوم، كان أبرزها احتجاجات الحركة الخضراء 1979كبيرة من منذ  أربعة احتجاجاتمن 

  إعادة انتخاب أحمدي نجاد.

ل ولع ،ال السياسة واالجتماع أيض  ورغم بروز االقتصاد كعامل أساسي لالحتجاج إال أن حاالت االحتجاج تط -

 ذلك.جباري مؤشر واضح على االحتجاجات الرافضة للحجاب اإل

وتطور حالة  شوءعليه نق طل  يمكن أن ي   فإن إيران تشهد ما ،على الرغم من اإلقرار بأهمية وحساسية الحالة االحتجاجية -

روعة للناس لكن نجاحها مرهون بقدرة الدولة على اإلقرار بالمطالب المشاالحتجاج" في المجتمع اإليراني، "ثقافة 

 .الحتجاجيةوتطوير أدوات سلمية للتعامل مع الحالة ا

لحكومية والقدرة اإن االستقرار السياسي متأثر بصورة كبيرة بالحالة االحتجاجية في إيران وهو رهن بفاعلية اإلجراءات  -

ر سياسي ال على إيجاد حالة من التعادل بحيث يكون الفضاء الحاكم في مواجهة الفعل االحتجاجي عامل ثبات واستقرا

 العكس. 

سي، بل ترتبط االقتصادية بالنسبة إليران ال تتعلق بعجزها عن المقاومة فيما يتعلق بسلوكها السيامعضلة الحرب إن  -

ؤسسية وتوجيه بصورة أساسية بتبعات هذه الحرب على المجتمع اإليراني، وقدرة النظام على تفعيل منظومة التكافل الم

 .االنفاق، ومكافحة الفساد

حتجاج ثورية قادت ق ببذور االحتجاج، فالجمهورية اإلسالمية نفسها هي نتاج حالة اإن البيئة اإليرانية خصبة فيما يتعل -

  .اسقاط نظام كان يعد واحد من أكثر األنظمة قوة وبطش  إإلى 

راتيجية واضحة في ا ال تمتلك استعلى الرغم من أن الحق في االحتجاج مكفول في الدستور اإليراني، إال أن إيران فعلي   -

 دثت. حك وفق بنود الدستور وغلبت الصيغة األمنية على التعامل مع جميع حاالت االحتجاج التي التعامل مع ذل

ال توجد شكوك كبيرة في قدرة إيران على "لجم" هذه االحتجاجات لكن ذلك سيكون ثمنه غلبة الصبغة األمنية إليران  -

 .كدولة، وسيطرة نخبة أمنية على مجريات األمور

 .باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات، متخصصة في الشأن اإليراني ،الصماديفاطمة *

 

 راجعم

هورية اإلسالمية االحتجاج السياسي واالستقرار في الجم"ثنائية  دوگانه اعتراض سياسی و ثبات سياسی در جمهوری اسالمی ايران ،غالمرضا خواجه سروی؛ سيد جواد حسينی -1

 .200، ص 228-199- 195، صص1397، خريف وشتاء 2، العدد 14دورية" دانش سياسی" السنة ، اإليرانية"

 (.34-33، ص 1389) تهران،  ،)ثورة األشراف ضد الجمهورية(عيلي، شورش اشرافيت بر جمهوريتسماإحميد رضا  -2

 .201غالمرضا خواجه سروی؛ سيد جواد حسينی، مرجع سابق ص  -3

 .800 -659ش، ص ص  1386 نگاه معاصر(حسين بشيريه، عقل در سياست)العقل في السياسة(، )تهران:  -4

 371ص  ،1387(، )تهران: انتشارات كانون انديشه جوان(، ""الصفوية من النشوء إلى الزوال)ول جعفريان، صفويه از ظهور تا زوالرس -5

تشرين نوفمبر/ 17)تاريخ الدخول:  1398 آبان 21تفاق"، وكالة تسنيم، ام "روحاني في كرمان: لم نقبل بالمقترحات الدولية لالرا نپذيرفتهکرمان: پيشنهادات برجامی دنيا روحانی در  -6

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/21/2138720/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-(:2019ثانيال

-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-D8%AF%D8%B1%

-D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%

-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%AC%D8%A7%D9%85%DB%8CD8%A8%D8%B1%D8%

-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85-D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%

-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%87-D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%

-%D8%AF%D8%B1-%A7%D8%A7%D9%85%D8-D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85%

-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%

%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%   

ا إحصائيات مكذب   "عضو اللجنة االقتصادية في المجلس ير خط فقر هستنددرصد خانوارهای ايرانی ز 55حدود :يک عضو کميسيون اقتصادی مجلس با تکذيب آمار مرکز پژوهش ها -7

 :مركز البحوث

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/21/2138720/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/21/2138720/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/21/2138720/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/21/2138720/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/21/2138720/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/21/2138720/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/21/2138720/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/21/2138720/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/21/2138720/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/21/2138720/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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