45

فاطمة الصمادي

*

االتّفاق النووي اإليراني
**

الحاجة والمصلحة وتح ّول الخطاب

اتفاق بشــأن برنامجها النووي.
تناقــش هــذه الورقــة المؤثرات التي دفعت بإيــران إلى توقيع
ٍ
ً
لزما،
وتــرى أنــه جــاء
ملحة .فقــد كان الرئيس اإليراني حســن روحانــي ُم ً
نتيجة لحاجــ ٍة داخليــة ّ
بحكــم الظــروف التي أتت به إلى كرســي الرئاســة ،أن يختم المئة يوم على تو ّليه الرئاســة
بانفــرا ٍج سياســي علــى صعيــد العالقة مــع الخارج .ولــم يكن لالنفــراج ،وهو انفــراج مطلوب
ملحــة ،أن يحصــل دون اتفاق يتناول مســألة العقوبــات .فخمــس دورات متتالية من
بصــورة ّ
العقوبــات األميركيــة والغربيــة أنهكــت ما ســمي بـــ "االقتصاد المقــاوم" ،وجعلتــه يلجأ إلى
ســمي بـ "الدبلوماســية المرنة الشــجاعة" ،التي رســم خطوطهــا العريضة مرشــد الثورة
مــا ُ
ــدا لتغييــرٍ فــي الخطــاب واألداء السياســ َّيين فــي مــا يتع ّلــق
اإلســامية علــي خامنئــي؛
ممه ً
ّ
بالعالقة مع الواليات المتحدة.
* باحثة يف مركز الجزيرة للدراسات ومتخصصة يف الشؤون اإليران ّية.
** قدمت هذه الورقة يف ندوة "االتفاق النووي اإليراين :الدوافع والتداعيات اإلقليم ّية والدول ّية" خالل ندوة عقدها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
يوم الخميس ( 28ترشين الثاين /نوفمرب .)2013
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الحصار الذي آتى أُكله
صمدت إيران أمام العقوبات االقتصادية لفرتة طويلة .وكانت تجد
طريقة أو أخرى لاللتفاف عليها من خالل شبكة عالقات اقتصادية
أدارها الحرس الثوري داخل إيران وخارجها .لكن ذلك مل يستم ّر مع
تأث ّر قطا َعي النفط والبنوك بهذه العقوبات .وجاءت النتائج لتُسكت
وترية األصوات املدافعة عن نهج التش ّدد مع الخارج ،أو تخفضها.
وبدأت تخرج إىل العلن آراء لخرباء وسياسيني تجاهر بأ ّن العقوبات
فعلت فعلها يف االقتصاد اإليراين ،وأنّها أث ّرت فيه بصور ٍة ال ميكن معها
إدامة النهج السابق.
ويف الوقت الذي مل تجد وجهة النظر القائلة بضعف تأثري العقوبات
ما يسندها من حج ٍج منطقية ،كانت وجهة النظر املعارضة تفرض
حضورها مدعوم ًة باألرقام الصادرة عن مؤسسات اقتصادية داخل
رئيسا يف ارتفاع التضخّم
إيران وخارجها(((؛ فالعقوبات كانت سب ًبا ً
ليصل إىل  %30وفقًا ألرقام البنك املركزي اإليراين ،و %35وفقًا لخرباء
وأساتذة اقتصاد إيرانيني ،و %42وفقًا لترصيحات صدرت عن الرئيس
اإليراين؛ "ما يجعلها نسبة مرتفعة للغاية إذا ما قورنت ببقية دول
وربا بدول العامل بأرسه"((( .ورافق ذلك ارتفاع نسبة البطالة
املنطقةّ ،
إىل  %13وفقًا لبعض اإلحصاءات التي تُربز وجهة النظر الرسمية.
وإن كانت إيران تحجم عن بيان املع ّدل الفعيل للبطالة ،إال أنّها مل
رقم من خانة واحدة ملع ّدل البطالة التي ترجع يف
تشهد منذ ً 1998
واحد من أسبابها إىل تراجع االستثامرات الحكومية والخاصة .وإن
املتوسط يصل إىل  ،%9.7ويف املنطقة
كان مع ّدل البطالة يف العامل يف
ّ
 ،%6.9فإ ّن خرباء اقتصاديني إيرانيني يتح ّدثون عن مع ّدل يتجاوز %25
يف وقت يجب فيه أن ينخفض إىل .%7
ومل يكن القتصا ٍد يعتمد بصورة أساسية عىل عائدات النفط إال أن
يتأث ّر بش ّدة بالعقوبات؛ إذ انخفض تصدير النفط من  2.5مليون
برميل عام  2011إىل  1.1مليون برميل يف عام  ،2013بنسب ٍة
تتجاوز  .%60وقــاد ذلك إىل انخفاض عوائد إي ـران من النفط
من  100مليار دوالر عام  2011إىل  35مليار دوالر عام .2013
 1تاثري تحريم اقتصادي عليه ايران در تحليل فصلنامه مركز پژوهشهاي مجلس(تأثري
العقوبات االقتصادية عىل إيران يف تحليل لفصلية أبحاث مركز الشورى) ،صحيفة رشق ،العدد
 7 ،1122آذر  ،1389ص.4
 2ديدار رئيس جمهور منتخب با منايندگان مجلس شوراى اسالمى (لقاء الرئيس املنتخب
مع نواب مجلس الشورى اإلسالمي) ،مركز الدراسات االسرتاتيجية مجمع تشخيص مصلحة
النظام 23 ،تري  ،2013/7/14 ،1392عىل الرابط:
http://www.csr.ir/Center.aspx?lng=fa&subid=-1&cntid=2702
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وتراجع اإلنتاج اإلجاميل من النفط من  4ماليني برميل إىل  2.7مليون
برميل يوميًّا.
وصاحب ذلك تراج ٌع كبري يف قيمة العملة اإليرانية أمام الدوالر
والعمالت األجنبية .ومل تتجاوز نسب النم ّو االقتصادي  %0خالل
بخاصة لواضعي وثيقة
العامني املاضيني .وهذه نتيجة مخيّبة لآلمالّ ،
"الرؤية املستقبلية لعام  ،2025والتي تهدف لجعل إيران الق ّوة
اإلقليمية األوىل ،واالرتقاء بها عىل الصعد كافّة ،من ضمن ذلك
تحقيق نسبة من ّو اقتصادي تبلغ  %8حتّى ذاك العام(((.

ولذلك كانت إيران من الناحية االقتصادية يف حاجة إىل اتفاق يجد
حل ملعضلة العقوبات ،عىل الرغم من أ ّن االتفاق يتض ّمن تخفيفًا
ًّ
للعقوبات بصورة محدودة وموقتة ميكن الرجوع عنه إذا أخفقت
إيران يف الوفاء بالتزاماتها .كام ضمن االتفاق للواليات املتحدة
والغرب ،املحافظة عىل هيكل العقوبات املتعلقة بقطاعات النفط
واملال والبنوك .وعىل الرغم من أ ّن هذه املحدودية هي املدخل
الذي سيستخدمه خصوم روحاين ومعارضو فكرة التقارب مع أمريكا
أي عقوبات جديدة من شأنه
ملهاجمة االتفاق؛ فالتع ّهد بعدم إقرار ّ
بخاصة فيام يتعلّق
أن مي ّهد النفرا ٍج كبري بالنسبة إىل االقتصاد اإليراينّ ،
باالستثامر األجنبي.
عم حقّقه؛ بالرتكيز عىل الفرق بني
يف املقابل ،يدافع فريق روحاين ّ
أي نتائج وال تعدو أن تكون خضًّ ا
"الرفض واملقاومة التي ال تحقّق ّ
للامء ،و"املرونة الشجاعة" التي تبدي عند الرضورة مرون ًة تكتيكية
تضمن إمكانية املقاومة عىل املدى اإلسرتاتيجي"(((.
 3محمد عدىل ،روايت مناگرهاى اقتصادى از  8سال گذشته (رسد املؤرشات االقتصادية
للسنوات الثامين املاضية) ،صحيفة همشهرى ،العدد  ،6030مرداد  ،2013/7/28 ،1392عىل
الرابط:
http://www.hamshahrionline.ir/details/224912
 4مهدى محمدى ،توافق ژنو :مهارت ،احتیاط وابهام (اتفاق جنيف :املهارة ،الحذر،
االبهام" ،هسته اى ايران ،5/9/92،عىل الرابط:

دراسات وأوراق تحليليّة
االتّفاق النووي اإليراني :الحاجة والمصلحة وتحوّ ل الخطاب

ولعل من أه ّم ما حقّقته "املرونة التكتيكية" أنّها أدخلت مفهوم
ّ
تخصيب اليورانيوم يف أدبيات التخاطب والحوار مع الواليات املتحدة
األمريكية يف ما يتعلّق بالربنامج النووي اإلي ـراين .وهذا يعني أ ّن
مهم يف االتفاق النهايئ الذي يضمن حصول
التخصيب سيكون جز ًءا ًّ
حق التط ّور
إيران عىل برنامج نووي سلمي .كام حفظ االتفاق إليران ّ
العلمي والبحثي يف املجال النووي .وال ميكن التقليل من هذا اإلنجاز
بخاصة عىل املدى البعيد؛ فعند مراجعة الترصيحات األمريكية
اإليراين ّ
نجد أ ّن اإلدارة األمريكية مل تكن تقبل بأن يكون "التخصيب" جز ًءا من
الربنامج النووي اإليراين.
وضمن تقييمٍ لعمل حكومة روحاين يف مئة يوم ،تص َّدر وزير الخارجية
محمد جواد ظريف قامئة الوزراء األفضل أدا ًء يف الحكومة ،وكان
اتفاق جنيف سب ًبا يف تق ّدم ظريف يف هذا االستطالع(((.
عند الحديث عن الرؤية التي باتت سائدة داخل األوساط السياسية
اإليرانية تجاه الواليات املتحدة األمريكية ،يجدر هنا التوقّف عند
ترصيحات صدرت مؤ ّخ ًرا عن هاشمي رفسنجاين؛ ففي إجابة عن
سؤال بخصوص العالقة مع أمريكا ،يقول مستع ًريا عبارة من ونستون
ترششل" :بالنسبة إلينا ،ال يوجد عد ّو دائم أو صديق دائم ،الدائم
لدينا هو مصالحنا الوطنية" .قول رفسنجاين يف املقابلة التي نرشتها
فصل ّية الدراسات الدولية ،إنّه قام يف السنوات األخرية من عمر
اإلمام الخميني مبخاطبته من خالل رسالة خطّية ،طرح خاللها سبعة
موضوعات ،نصح الخميني بوجوب حلّها يف حياته؛ ألنّها بغري ذلك
ستتح ّول إىل معضلة .وكان يف مق ّدمة هذه القضايا العالقة مع أمريكا.
ويعتقد رفسنجاين أ ّن هذا الشكل من العالقة ال ميكن أن يستم ّر؛
فأمريكا هي الق ّوة األوىل يف العامل ،وما دامت لدو ٍل مثل الصني وروسيا
حوارات وعالقات معها ،فلامذا ال يكون لنا كذلك؟ وتأيت ترصيحات
رفسنجاين يف هذا الوقت ،منسجم ًة مع حالة ٍ
نقاش عا ّم يف إيران ترمي
إىل القبول بالحوار مع أمريكا؛ مبعنى أ ّن املفاوضات ال تعني االستسالم
لإلرادة األمريكية .وإذا كانت فكرة الوالء والرباء املستم ّدة من القرآن
هي التي حكمت جز ًءا كب ًريا من التو ّجه اإليراين نحو العالقة مع
واشنطن ،فاآلراء املر ّحبة بالتفاوض اليوم تقول إ ّن "االسالم مل يأمرنا
بقطع العالقة مع من يختلفون ع ّنا يف العقيدة".
http://www.irannuc.ir/fa/content/1952
 5معرفی موفق ترین وناکام ترین وزرا در  100روز نخست دولت (اإلعالن عن أنجح
الوزراء وأفشلهم يف الحكومة خالل  100يوم) ،وكالة انباء ارنا ،2013/11/25 ،عىل الرابط:
http://www.irna.ir/fa/News/80921390
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ّ
بالشك إىل سلوك أمريكا
مع تلك الدعوات ما زالت إيران تنظر
السيايس نحوها حتى ذاك الذي يحمل دعوات للحوار ،وتجعل من
(بخاصة مع التأكيد عىل سلميته ،ونفيها السعي المتالك
ملفّها النووي
ّ
سالح نووي) واملوقف منه ،محكًّا تحاكم من خالله سلوك واشنطن
نحوها .ولذلك مازالت وهي تتّجه إىل طاولة التفاوض ،تصف السلوك
باملرايئ الذي يهدف بصورة فعلية إىل عزل إيران والضغط عليها.
والحديث عن صفقة مفرتضة يجب أن تركّز من وجهة النظر اإليرانية
عىل حدوث تغيري فعيل يف السياسة األمريكية.
يف الخطاب اإليراين عىل هذا الصعيد ال ب ّد من القيام بعملية تفكيك
بني ثالث مقوالت ،يف ما يتعلّق بالعالقات اإليرانية األمريكية ،وهي:
املفاوضات؛ والعالقات الدبلوماسية؛ والعالقات الحسنة(((.
إ ّن صفقة قادمة بني الطرفني ال تعني بالرضورة الوصول إىل العالقات
كل طرف.
الحسنة ،بقدر ما ميكن وصفها باإلقرار املتبادل مبصالح ّ
واملالحظة التي ميكن التوقّف عندها هنا ،هي أ ّن الجميع مبن
فيهم من ينظّرون عقائديًّا وفكريًّا لخيار القطيعة يح ّملون الطرف
األمرييك مسؤولية قطع العالقات ،ويعتقدون أ ّن الخطأ األمرييك
حدث منذ أن ق ّررت الواليات املتحدة قطع العالقات مع إيران.
الخاص لوزير الخارجية اإليرانية منوجهر محمدي ،إىل
يشري املستشار
ّ
أ ّن إيران ال تريد لعالقتها مع الواليات املتحدة أن تكون "عالقة الذئب
بالحمل"(((؛ فأمريكا من وجهة النظر اإليرانية متارس سياسة سلطوية،
تصب يف هذه
والرشوط األربعة التي وضعتها للعالقات مع إيران ّ
الخانة((( ،وطوال تاريخ العالقة مل تتعامل الواليات املتحدة مع إيران
بوصفها دولة مستقلّة .ينفي محمدي وجود رغبة قويّة لدى إيران
إلقامة عالقات مع الواليات املتحدة األمريكية.
إ ّن القول إ ّن الخميني كان يرفض العالقات مع أمريكا باملطلق مسألة
تجانب الحقيقة؛ إذ كان يرى أ ّن العالقات القامئة بني واشنطن
وطهران ،هي عالقات "السادة بالعبيد ولذلك ال ب ّد من تغيريها
لتصبح عالقات سليمة" ،كام ورد يف كتابه "صحيفة النور" .وإذا مل يكن
 6من مائدة مستديرة حول العالقات اإليرانية األمريكية ،عقدت يف جامعة أمري كبري
الصناعية ،ونرشتها صحيفة جام جم 03 ،آذر ( 1388ديسمرب .)2009
 7يف ذلك استعادة لخطاب آية الله الخميني يف ما يتعلق بالحوار مع أمريكا وهو :ملاذا
مهتم بالحوار مع الحمل بل يريد أكله .لقد قلت
يتحاور الذئب مع الحمل؟ الذئب ليس ًّ
مرا ًرا :إ ّن العالقة بني أمريكا وإيران ،هي عالقة الذئب والحمل ،فال ميكن أن يقع بينهام صلح
أبدًا ()1988/11/11
 8الــروط األربعة هي :رعاية حقوق اإلنسان ،وعدم دعم اإلرهــاب ،وعدم السعي
للحصول عىل أسلحة الدمار الشامل ،وعدم التدخّل يف عملية السالم بني العرب وإرسائيل.
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تغيريها متا ًحا فال حاجة إليها .وكان ير ّدد "ماذا نفعل بالعالقة مع
أمريكا نحن ال نحتاج إليها ،هم الذين يحتاجون إىل العالقات معنا".
رضا
ويف خالصة ،نستطيع القول إ ّن خطاب الخميني الذي ما زال حا ً
بق ّوة إىل اليوم ،تجاه الواليات املتحدة األمريكية ،مل يكن يرفض العالقة
بصورة مطلقة ،لك ّنها كانت مرشوطة بأن ال تكون قامئة عىل التبعية،
ووضَ ع حدو ًدا واضحة وحا ّدة بني العالقة والتبعيّة.

املتحدة األمريكية ولو يف قعر جه ّنم( ،((1إذا ما اقتضت مصلحة
الجمهورية اإلسالمية ذلك" ،و"املفاوضات مع أمريكا ليست تابو ًها
حتى تكون مح ّرمة" .وانض ّم األخ الثالث صادق الريجاين ،وأدىل بدلوه
يف هذه املسألة يف اجتامع لكبار املسؤولني يف السلطة القضائية التي
يرأسها ،مش ّد ًدا عىل أ ّن "عىل األمريكيني أن ال يظ ّنوا أنّه بإمكانهم ابتزاز
شعبنا عرب الجلوس عىل طاولة املفاوضات مع إيران"(.((1

يرى الخطاب اإليراين يف أغلبه أ ّن مسألته مع الواليات املتحدة األمريكية
هي مسألة "االستكبار واالستضعاف" .وترى إيران أنّها تقف يف جبهة
املستضعفني يف مواجهة الجبهة األخرى "املستكربين" ،مع مالحظة أ ّن
إيران وإن كانت ت ّدعي حامية املستضعفني إال أنّها تتح ّدث عن نفسها
دامئا كمستضعف .واليوم يجري إعادة "تأويل" لخطاب الخميني عىل
هذا الصعيد ،وبدأت تنترش أحاديث عن أ ّن الخميني مل يكن موافقًا
عىل اقتحام السفارة األمريكية.

وعند إمعان النظر يف مجمل الترصيحات الصادرة عن مسؤولني
إيران ّيني عىل هذا الصعيد ،نجد أنّها تن ّوعت من حيث مستويات
املسؤولية ،لتشمل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ،ورئيس
مجلس الشورى ،ورئيس السلطة القضائية ،وقبل ذلك كلّه نخ ًبا
وشخصيات أصولية مق ّربة من املرشد األعىل للثورة اإلسالمية .والحال
ذاتها نجدها يف مؤسسة الرئاسة اإليرانية.

و"مصلحة النظام" قد تكون السبب األبرز الذي جعل مرشد الجمهورية
قبول للتفاوض مع أمريكا ،بعد
اإليرانية ،آية الله عيل خامنئي ،يُظهر ً
أن كان يصف الترصيحات األمريكية واملتض ّمنة الرغبة يف التفاوض،
بأنّها ال تعدو أن تكون "خدعة"((( .وغابت عن أحاديث مرشد الثورة
اإلسالمية مسحة السخرية من اعتقاد البعض أ ّن "التفاوض سيزيل
العداء"؛ فالخصومة من وجهة نظره ال تزول بالتفاوض .لكن خامنئي
جاعل
مل ي ْن ِف قيام عالقات بصورة قطعية ،وإنّ ا أبقى الباب مواربًا ً
املسألة محكومة مبصلحة إيران .وسبق أن قال خامنئي يف حديث
وميكن القول :إ ّن باحثني وأساتذة جامعات من أصول إيرانية ،ساهموا
للنخب الثقافية يف مدينة يزد عام " :2007العالقة مع أمريكا يف الوقت
يف إحداث التقارب ،وخلقوا حالة من النقد للعقوبات وازدواجية
أي نفع إليران" .ويقول" :يف اليوم الذي ستكون فيه
الحارض ال تحمل ّ
وربا يكون ذلك سب ًبا يف بدء الحديث
شخص يؤيّد ذلك"( .((1السياسة األمريكية تجاه إيرانّ .
العالقات ذات نفع للشعب اإليراين سأكون أ ّول ٍ
عن "لويب إيراين" يف الواليات املتحدة األمريكية.
يف العام املايض ،نُرشت أحاديث صحف ّية لرئيس مجلس الشورى
عيل وسط تراجع وترية الخطاب األيديولوجي يف الجمهورية اإلسالمية،
(((1
ٍ
الريجاين تتح ّدث عن
تفاوض واسع يفتح جميع ملفّات الخالف .
يتعاىل الحديث عن رضورة قيام إيران مبضاعفة فرصها عىل صعيد
وعقب فوز باراك أوباما يف االنتخابات الرئاسية األمريكية ،قال محمد
سياستها الخارجية من خالل تعزيز قدرتها يف مجال الطاقة (النفط
رئيس السلطتني القضائية والترشيعية ،وواحد
جواد الريجاين ،شقيق َ
الخا ّم ،والغاز الطبيعي) ،وإيجاد شبكة من العالقات العا ّمة عىل
من منظّري التيار األصويل يف إيران" :مستع ّدون للتفاوض مع الواليات
مستوى العامل .ويف الوقت الذي تتقافز إىل السطح من جديد ملفّات
 9مذاكره ورابطه با آمريكا از ديگاه رهرب معظم انقالب ،عىل الرابط:
http://www.edalatkhahi.ir/005465.shtml
" 10رهرب معظم انقالب در جمع نخبگان دانشگاهی یزد" 15 ،دي  ،86عىل الرابط:
http://www.adlroom.ir/vdch.inzt23nziftd2.html
" 11الريجاين :مذاكره با آمريكا خط قرمز نیست" (الريجاين :التفاوض مع أمريكا ليس خطا
أحمر) ،الف 9 ،بهمن  ،1391عىل الرابط:
http://alef.ir/vdcj8aeviuqeayz.fsfu.html?177025

" 12مذاکره با آمریکا حتی در قعر جهنم؟!" (التفاوض مع أمريكا ولو يف قعر جهنم)،
تابناك 17 ،آبان  ،)2012/11/7(1391عىل الرابط:
http://goo.gl/4ciMeL
" 13مواضع تازه برادران الريجاين درباره رابطه با آمريكا" (مواقف جديدة لإلخوة
الريجاين بشأن العالقة مع أمريكا) ،صحيفة دنياي اقتصاد ،العدد  ،1991/8/18 ،2781ص .8
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الخالف وك ّم كبري من األسئلة بشأنها ،يتق ّدم السؤال الجذري املتعلّق
براية "مواجهة االستكبار" التي ترفعها إيران ،وإذا ما كانت جز ًءا
جوهريًّا ومك ّونًا أساس ًّيا يف الثورة أم ال؟ وت ُربز بعض اإلجابات الصادرة
مفص ًل
من طهران اليوم مقدار التح ّول؛ فالبعض يق ّدم إجابة نافيةّ ،
أ ّن ظروفًا ومجريات سياسية هي التي فرضت هذا الشكل من العالقة
بني الجانبني ،وهذا ال يعني رضورة استمرار الحالة .باتت "املصلحة
الوطنية" هي الثابت الذي تتح ّدث عنه إيران اليوم .تب ًعا لذلك تطفو
إىل السطح القاعدة التي تحكم العالقات الدولية :ال يوجد عد ّو دائم
أو صديق دائم.

اجتماع ًيّا:
قطيعة مع الشعارات الكبرى
لعل نظرة أعمق إىل األمور تكشف عن عالقة تربط بني صعوبة
ّ
الحفاظ عىل هذه املعادلة والتح ّوالت التي شهدتها إيران عىل الصعيد
االجتامعي وتع ّدد األجيال يف مجتمعٍ واحد ،مع وجود فجوة بدأت
تتّسع بني أبنائها ،ونوع من القطيعة تتّضح مالمحها يو ًما بعد آخر
وبصورة مركّزة بني الجيلني األ ّول والثاين للثورة من جه ٍة ،والجيل
الخامس من جه ٍة أخرى.
•الجيل األ ّول :وهو جيل السبعينيات (يف الفئة العمرية 30-20
سنة) وفقًا لتقسيم كثري من علامء االجتامع اإليرانيني .ظهر يف
إيران بعد إصالحات األرض وظهور الطبقة املتوسطة التي تسكن
العمل من جه ٍة أخرى .وشكّل
املدن من جهة ،واتّساع طبقة ّ
هذا الجيل القاعدة االجتامعية والسياسية التي قامت عليها
الثورة اإلسالمية عام  .1979وحمل ثقافة مزدوجة يف نضاله
وألسباب مختلفة ،اختلط االتجاه اإلسالمي
ض ّد الق ّوة الحاكمة.
ٍ
باالتجاه االش ـرايك يف عملية الثورة هذه .ومت ّيز هذا الجيل
بالحركة والنشاط واملبادرة .وحمل شعارات أيديولوجية واضحة
تجاه العالقة مع الغرب وأمريكا عىل وجه الخصوص.
•الجيل الثاين :وهو الجيل الذي كان ضح ّية الحرب الدموية التي
نشبت مع العراق عقب الثورة اإلسالمية ٍ
بوقت قصري .وبقي هذا
الجيل تحت تأثري األجواء األيديولوجية والسياسة التي طغت
يف تلك الفرتة .وق ّدم حياته بسخاء يف سبيل شعاراته يف جبهة
الحرب .والجيل الثاين هو الجيل األكرث عرض ًة وتأث ّ ًرا من بني
أجيال الثورة ،مع ما مت ّيز به من فاعلية ومبادرة.
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•الجيل الثالث :وهو الجيل الذي وصل إىل س ّن الـ ( )30-20يف
الثامنينيات والسنوات التي تلت الحرب .وهذا الجيل وإن كان
من مواليد السبعينيات ورأى النور يف عهد حكم الشاه محمد
رضا بهلوي ،لك ّن فرتة نضوجه العمري واالجتامعي كانت يف
السنوات األوىل للثورة وسنوات الحرب .وهو الذي اخترب الحرب
وغياب األمن ،وكان محتق ًنا ومه َّيأ لالنفجار .شهد هذا الجيل
بخاصة
سنوات إعادة البناء االقتصادي والثقايف التي عرفتها بالده ّ
يف عهد هاشمي رفسنجاين .وكان يصارع لتعزيز مكانته الثقافية
واالقتصادية واالجتامعية حتى ال يتأخّر عن مسرية التنمية.
وهذا الجيل هو أ ّول من قام باالعرتاض الذي كان ممزو ًجا
بخيبة األمل االجتامعية واإلحباط يف أواخر التسعينيات .وأطلق
من خالل حضوره املليوين يف انتخابات عام  ،1997ومن خالل
حركة االحتجاج الطالبية عام  ،1999العنان لسخطه عىل سنوات
الحرب والتضييق عىل الحريات.

•الجيل الرابع :وهو الذي بدأ تدريج ًّيا يف التسعينيات الدخول
الس ّنية من ( .)30-20قطع هذا الجيل ارتباطه
إىل الــدورة ِّ
بالجيل األ ّول .أ ّما فلسفته وأهدافه ،فال تلتقي مع أهداف الجيل
األ ّول ،كام لو أنّه حدثت فجوة بني الجيلني .رأى هذا الجيل
النور وطوى طفولته يف الثامنينيات ،ويف عقد التسعينيات كان
ينهي تعليمه املدريس .ويختلف هذا الجيل متا ًما عن الجيلني
األ ّول والثاين ،ولك ّنه يشرتك مع الجيل الثالث يف سعيه للمواجهة
وتقدميه الخطط الجديدة لالنسالخ عن البنى االجتامعية
والسياسية القدمية .وهو الجيل الذي شارك يف االنتخابات
الرئاسية العارشة ولديه آمال يف إحداث تغيري جذري .لك ّنه مييل
إىل مواجهة سلمية ،وإن كان ينقصه االت ّجاه الواحد والقيادة.
وجاء تح ّركه نتيجة للمطالبات التي مل تجد ص ًدى لدى الجيل
الحاكم الذي ميلك السلطة .وإن كان هذا الجيل هو من حمل
عىل عاتقه مسؤولية بدء التغيري االجتامعي ،لك ّنه لن يكون من
يكتب الخامتة عىل ما يبدو .وإن كان العنف واملواجهة قد صبغا
الجيل األ ّول والثاين ،فإ ّن الجيل الثالث والرابع مييالن إىل تغيريٍ
سلمي وبناء دميقراطي للقدرة السياسية .وهو ما يتوقّع كثريون
أن يقطف مثاره الجيل الخامس.
•الجيل الخامس :هو الذي سيصل إىل الفئة العمرية ()30-20
يف العقد الحايل .وهذا الجيل مل يشهد الثورة وال عنف الحرب.
وصار بينه وبني تعاليم الجيل األ ّول والثاين مسافة واسعة ،وحتى
بالنسبة إىل عالقته بالجيل الثالث ال يبدو الوضع أحسن .ولهذا
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جدل ومعارضة داخل إيران،
خاصة ال يشرتك فيها مع األجيال السابقة .وسيدخل كام أ ّن االتفاق يتض ّمن نقاطًا ستُحدث ً
الجيل صفات ّ
هذا الجيل يف العقد القادم امليدان االجتامعي .وسيكون له املع ّدل نلخّصها يف التايل:
األكرب من حيث تعداد السكّان .ويف الوقت الحارض ،فإ ّن  %70من
بحق إيران
تنص عىل االعرتاف رسم ًّيا ّ
أي جملة ّ
•مل يرد يف االتفاق ّ
تقل أعامرهم عن  30عا ًما ،وهذه النسبة سرتتفع
سكّان إيران ّ
يف تخصيب اليورانيوم عىل أراضيها ،طبقًا للام ّدة الرابعة من
بصورة ملحوظة يف العقد القادم .واملرحلة القادمة ستكون مرحلة
معاهدة وكالة الطاقة الذ ّرية .وال ميكن ع ّد عبارة "استمرار
غياب الجيل األ ّول والثاين وتقاعدهام .ومن صفات هذا الجيل
نص االتفاق تعني "االعرتاف رسم ًّيا"(.((1
التخصيب" التي وردت يف ّ
جيل يتوق إىل
امله ّمة الحضور املتساوي والف ّعال للفتيات؛ فهو ٌ
الحل ،وضعت مجموعة
•عند الحديث عن الخطوات النهائية يف ّ
املشاركة واملساواة بصورة ال سابق لها.
( )1+5ثالثة رشوط ليكون التخصيب جز ًءا من الربنامج النووي
ومن الناحية االجتامعية ،فإ ّن نسب ًة كبرية من هذا الجيل ستنمو يف
اإليراين .وهذه الرشوط ،هي-1 :أن يكون محدو ًدا من حيث
فضاء املدن ،وجز ًءا كب ًريا أيضً ا هو من الطبقة املتوسطة التي تعيش
املستوى والقدرة وحجم املخزون املخصب ،ونطاقه وموقعه.
يف املدن .ومن ناحية أخرى ،فالفئة األكرث قابلية للتأث ّر باملشكالت هي
 -2أن يخضع لرقابة مش ّددة -3 .إثبات الحاجة العملية إليه
الفئة التي تعيش عىل أطراف املدن ومن العائالت الفقرية املكافحة.
 ،Consistent with practical-needsوهذا الرشط تحدي ًدا
وستكون املدن الكبرية واملتوسطة هي مركز نشاط هذا الجيل .ومن
يعطي الجانب الغريب فرصة القول إ ّن الحاجة العملية ال تتطلّب
الناحية الثقافية تشري معطيات كثرية إىل أ ّن املسافة واسعة بينه وبني
قيام إيران بالتخصيب داخل أراضيها؛ وذلك بسبب الحاجة إىل
األجيال السابقة .وهو شديد العداء للثقافة الرسمية الحكومية .ومع
وقود للمفاعالت .وهذه الرشوط تُربز يف حقيقتها سع ًيا لتفكيك
وصول هذا الجيل إىل وسائل االتصال الحديثة من إنرتنت وغريها،
البنية التحتية لتخصيب اليورانيوم.
أي أث ٍر فيه .وهو ما
لن يكون للوسائل التثقيفية القدمية والتقليدية ّ
سيوسع من دائرة مطالباته.
ّ
نص اتفاق جنيف رصاح ًة عىل رضورة التزام إيران بقرارات
• ّ
الحق يف أن
مجلس األمن الدويل .وهذا يعطي للقوى الغربية ّ
تطلب تعليق التخصيب حتى بالنسبة إىل ما دون  %5الذي جرى
ينص عليه قرار مجلس األمن.
القبول به .وهو ما ّ
•ما ستحصل عليه إيران يف ما يتعلق بالعقوبات قليل ال يُذكر،
مقارن ًة مبا هو مطلوب من إيران أن تلتزم به.

البعد األعمق والوسيط السرّي
أ ّما من الناحية السياسية ،فهذا الجيل أكرث بع ًدا عن الطروحات ميكن القول إ ّن اتفاق جنيف مبنزلة إعالنٍ واعرتاف بإيران بوصفها ق ّوة
ٍ
الشعاراتية التي فرضتها الحكومة عىل مدى
سنوات طويلة .وهو الجيل إقليمية ،وهو ما سيقود عىل املدى البعيد إىل رفع قدرتها اإلسرتاتيجية.
ّ
األقل م ْي ًل لالعتقاد املذهبيّ ،
بخاصة يف املجال السيايس واالجتامعي .وبات مؤك ًدا أنّه ال ميكن تجاهل حضور إيران بوصفها الع ًبا إقليم ًّيا
ومييل إىل رؤية الدين بوصفه مسألة فردية ض ّيقة الحدود.
بخاصة يف الساحة السورية والعراقية .وباتت دعوة إيران إىل مؤمتر
ّ
"جنيف  ،"2واملزمع عقده بشأن سورية يف كانون ثاين  /يناير ،2014
مطروحة بق ّوة .ما يعني أ ّن طهران حصلت عىل إقرا ٍر دويل بدورها
المآخذ اإليرانية على االتّفاق
وتأثريها.
عىل الرغم من أ ّن الرئيس اإليراين حسن روحاين تح ّدث عن اعرتاف
فنص االتفاق ال يتض ّمن ذلك مطلقًا.
رسمي ّ
بحق إيران يف التخصيبّ ،
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انظر النص الكامل التفاق جنيف ،عىل الرابط:
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Documen
ts/1392/09/03/13920903000147.pdf
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وعىل صعيد العالقة بني الجمهورية اإلسالمية والواليات املتحدة بأ ّن إيران اليوم "تعيش ظرفًا مشاب ًها ،وكام استطاعت أن تتجاوز تلك
األمريكية ،ال يغادر هذا االتفاق إطار تطبيع مسألة التفاوض بني املرحلة وتنهيها ملصلحتها ،ستختم املحادثات بشأن برنامجها النووي".
رسية وصارت شأنًا معل ًنا ،متجاوزة حدود
الجانبني؛ إذ غادرت إطار ال ّ
التجريم يف الساحة السياسية اإليرانية .ومن املؤكّد أ ّن هذا االتفاق
رسية بني الجانبني استضافتها
كان جز ًءا من خمس جلسات محادثات ّ
ُعامن عىل مدى األشهر املاضية(((1؛ إذ سبق بعض هذه اللقاءات
رئيسا إليران ،وكانت الجلسة األخرية الحاسمة
انتخاب حسن روحاين ً
بحضور ويندي شريمان وكيلة وزارة الخارجية التي ترأّست الوفد
الست الكربى قبل محادثات
األمرييك يف املفاوضات بني إيران والدول
ّ
جنيف .وتع ّد شريمان واحدة من أبرز خرباء العقوبات يف الحكومة خالصة
مم
األمريكية ،ما يعني أ ّن االتفاق بشأن العقوبات قد يكون أوسع ّ
أعلن عنه يف اتّفاق جنيف .وتُرجع بعض الترسيبات املحادثات الرسيّة يحقّق اتفاق جنيف بالنسبة إىل إيران ح ًّدا من املطالب ميكّنها من
إىل تاري ٍخ يسبق ذلك بكثري ،وتعيده إىل الفرتة التي كان فيها منوجهر التقاط األنفاس .ومن أه ّم ما تركه االتفاق عىل الصعيد الداخيل أنّه
رص صفوف الجبهة الداخلية اإليرانية التي عانت من رش ٍخ عميق بعد
متيك وزي ًرا لخارجية إيران ،وأ ّن ثالث ًا من خمس جلسات جرت يف عهد ّ
الرئيس اإليراين السابق محمود أحمدي نجاد؛ إذ أشيع أ ّن ترسيب انتخابات الرئاسة العارشة عام  .2009ال نقلّل هنا من تأثري معاريض
أنباء لقاء إيراين  -أمرييك يف ُعامن برعاية السلطان قابوس ،كان سب ًبا االتفاق وحضورهم ،لكن جبهة املعارضني تعاين من غياب االنسجام
يف إقالة متيك من منصبه بطريقة مشينة( .((1ويبدو أ ّن الدور العامين الذي تشهده الجبهة املؤيّدة بعد أن أصبحت تض ّم يف صفوفها الحرس
مؤسسة الحرس.
ً
عىل هذا الصعيد ،يتجاوز
مستقبل دور الوساطة إىل ما هو أعمق ،الثوري؛ فهذا االتفاق مل يكن ليت ّم من دون مباركة ّ
ّ
بخاصة مع التقارب الكبري الذي شهدته العالقات العامنية اإليرانية ومي ّهد هذا االتفاق بال ّ
شك لبداية تنهي حالة العزلة التي أحاطت
خالل األعوام املاضية ،وما تداولته مراكز بحثية يف إيران بشأن اتفاق بالجمهورية اإلسالمية خالل السنوات املاضية؛ فقد "فتحت لها
أمني يف منطقة الخليج.
ّ
الطريق" عىل ح ّد تعبري رفسنجاين .وإدامة إنجاح مسار التفاوض
ويعتقد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي تأيت مرتبطة بدور إليران يف مسائل سورية وفلسطني أيضً ا .سيقود
ٍ
عالقات وتحالفات وتقارب من جانب عد ٍد من الدول مع
رفسنجاين ،أ ّن إيران نجت من مأزق( .((1ويُجري رفسنجاين مقاربة ذلك إىل
بني اتفاق جنيف وإعــان وقف إطالق النار يف الحرب العراقية إيران ،ودول الخليج ليست مبنأى عن ذلك .ومن املمكن أن تقوم
اإليرانية؛ "كان هناك معارضون شديدو العناد لوقف الحرب منهم عامن بدور بارز عىل صعيد حلحلة املوقف الخليجي تجاه إيران(((1؛
قادة عسكريون بارزون ،لكن مل يكن من الحكمة االستمرار يف القتال" .فالتقارب بني البلدين مرشّ ح للتط ّور إىل أبعد من دور الوساطة ،إىل
ويختم السيايس اإليراين الذي يدافع بش ّدة عن التفاوض مع أمريكا ،اتفاقيات أمن ّية وعسكرية.
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