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املقدمة
بقيام  متثَّلت  واليت  احلديثة،  اإليرانية  الدولة  اتريخ  يف  ملحوظاً  تطوراً   1979 عام  شكَّل 
ا مثَّلت نوعاً جديداً من التحوُّل اجلذري يف الشرق األوسط،  اجلمهورية اإلسالمية، وميكن القول إنَّ
إذ كان الفارق الرئيس هو تشكيل الثورة اإلسالمية رفضاً لأليديولوجيا الطبقية، وخلقت أيديولوجيا 
دينية للتحوُّل الثوري للمجتمع، وألول مرة يف الشرق األوسط، مل يكن رئيس الدولة اجلديدة هو 
وقد  اإلسالمية«،  للجمهورية  األعلى  »املرشد  لقب  على  دين، حصل  رجل  بل  سياسي،  زعيم 
ركَّزت سياسته على استخدام موارد العامل اإلسالمي كلها، إذ كانت إيران مصممة على احتالل 
مكانة خاصة يف اجملتمع الدويل، حيث انضمت إيران إىل صفوف الدول األكثر أتثرياً يف املنطقة 
حبكم األيديولوجيا الدينية، وعملت على توجيه كل مؤسسات الدولة اإليرانية احلديثة؛ لتحقيق هذا 
اهلدف، ومنها وزارة االستخبارات  واألمن الوطين »االطالعات«، واليت يطلق عليها ابإلنكليزية 

.»VEVAK«
تتكون أجهزة االستخبارات  اإليرانية احلديثة من مؤسسات رئيسة عديدة كوزارة االستخبارات 
واألمن الوطين، وجهاز االستخبارات  العسكرية، وجهاز استخبارات احلرس الثوري، ومتتلك هذه 
املثال،  فعلى سبيل  تقنياً،  متقدمة  أبدوات  واخلباء، جمهزين جيداً  واملهنيي  اخلدمات  املؤسسات 
يف  متعاون   )30،000( و  موظف،   )4000( من  يتكوَّن  عمل  فريق  االطالعات  وزارة  لدى 
جانب  إىل  والدولية،  احمللية  املخابراتية  الفعاليات  من  عديد  يف  وتشارك  دولة،   )40( من  أكثر 
جهاز استخبارات احلرس الثوري، مبا يف ذلك مجع املعلومات األمنية على املعارضي، ومكافحة 
التجسُّس املضاد، ومجع املعلومات عن البلدان اجملاورة، وما شابه ذلك، هذا إىل جانب أنَّ جهاز 
التجسُّس لكلِّ  املضادة، هي مسؤولة عن دعم مكافحة  العسكرية واالستخبارات  االستخبارات 

هياكل القوة يف إيران.
تتمتَّع إيران اليوم -وبفضل املزيج املتنوع للمؤسسات االستخبارية اإليرانية- بنفوذ قوي يف 
أفغانستان، وابكستان،  األفريقية، ويف  الدول  تقريباً، ويف عديد من  الشرق األوسط  أغلب دول 

دور »االطالعات« اإليرانية في تركيا
فراس إلياس *

*  ابحث.
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وطاجيكستان، فضاًل عن ذلك، ميتد التأثري اإليراين إىل املنظمات، واجملتمعات اإلسالمية يف جنوب 
شرق آسيا، واألمريكيتي الشمالية واجلنوبية، وأورواب.

وابجململ، تنهض االطالعات بدور كبري يف صيانة األمن القومي اإليراين، من التهديدات 
الداخلية واخلارجية، ولالطالع أكثر على طبيعة دورها وأتثريها، ستتناول هذه الورقة كلَّ اجلوانب 

املتعلقة بنشأهتا وأطرها العامة وقدراهتا، وإبراز عملياهتا املخابراتية اليت قامت با يف تركيا.
أواًل: االطالعات يف مرحلة ما بعد الثورة اإلسالمية

انتصرت الثورة اإلسالمية -يف عام 1979-، ووصل رجال الدين إىل السلطة بقيادة املرشد 
األعلى للثورة آية هللا اخلميين، وبعد ذلك بوقت قصري، قامت اجلمهورية اجلديدة إبنشاء عدد من 
الوكاالت االستخباراتية الصغرية ذات االختصاصات املختلفة، واليت نضت بدور كبري يف تفعيل 
اجلهد املخابرايت اإليراين الداخلي واخلارجي بعد الثورة، إىل جانب جهاز املخابرات اإليراين الرئيس 
»Sazman Ettela’at va Amniat Melli Iran( »SAVAMA(، الذي ورث 
جهاز املخابرات السابق “SAVAK”، الذي استمر حىت عام 1984، إال أنَّه مع ذلك كان » 
SAVAMA« أكثر اهتماماً ابلعثور على املعارضي للثورة، وحتييدهم يف الداخل واخلارج، أكثر 
من االهتمام جبمع املعلومات، خصوصاً أنَّ اجلمهورية اجلديدة كانت ختوض صراعاً حاداً مع بقااي 
نظام الشاه حممد رضا بلوي، وبعد سنوات قليلة من الثورة، ُدجِمَت أجهزة املخابرات حتت إشراف 
 ،)Vezarat-e Ettela’at Jomhuri-ye Eslami-ye Iran( االطالعات  وزارة 

واليت ترتبط مباشرًة ابلرئيس اإليراين.  
 

 الشعار اجلديد لوزارة االستخبارات 
واألمن الوطين

 الشعار القدمي لوزارة االستخبارات 
واألمن الوطين
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قام أية هللا اخلميين وحتديداً يف عام 1979، ونتيجة خشيته من األجهزة األمنية يف عهد 
الشاه، وإمكانية قيامها بثورة مضادة، بتأسيس احلرس الثوري وارتبط به مباشرًة، والذي مل حتكمه 
قواعد اثبتة يف بدايته، سوى محاية مكتسبات الثورة اجلديدة، إذ تكون يف بدايته من رجال الدين، 
وبعض عناصر الشرطة واجليش، الذين كانوا يكنُّون العداء لنظام الشاه، واليت اضطلعت مجيعها 
األخبار  من  عديد  مجع  طريق  عن  وذلك  أيضاً،  خمابراتية  مبهمات  األمنية،  مهماهتا  عن  فضاًل 
SA- تلك اليت كانت تعمل ضمن جهاز »  واملعلومات عن جنراالت نظام الشاه، وخصوصاً 

VAK«، وابلفعل متكَّنت هذه اجملموعات من إلقاء القبض على عديد من القيادات املهمة يف 
جهاز » SAVAK«، كـتيمور خبتياري، وحسن بكرفان، وانصر مقدام وغريهم.

يف يوليو عام 1980، ونتيجة الكشف عن حماولة االنقالب اليت أعدَّ هلا ضباط يف القوة 
اجلوية اإليرانية، قام رئيس اجلمهورية اإليرانية آنذاك حممد علي رجائي يف عام 1981، بتأسيس 
الثوري، واجليش  احلرس  االستخبارية بي  املهام  ُوّزَِعت  الفرتة  الرائسية، ويف هذه  املخابرات  دائرة 
)جهاز االستخبارات العسكرية(، والشرطة الداخلية، إىل جانب دائرة املخابرات الرائسية، ويف عام 

َدت أغلب األجهزة املخابراتية اإليرانية ضمن االطالعات برائسة حممد ريشهري. 1984 ُوحِّ
حظيت االطالعات أبمهية كبرية، ويتبيَّ ذلك عن طريق السرية الكبرية اليت حتيط أبغلب 
مهماهتا،  تطورت  كما  هلا،  املخصصة  الضخمة  امليزانيات  جانب  إىل  هذا  املخابراتية،  عملياهتا 
وحتديداً منذ مطلع التسعينيات من القرن املاضي، إذ مل تعد مهماهتا اخلارجية مقتصرة على العمليات 
إىل  اخلارجية،  السياسة  بدور كبري يف جمال  تضطلع  أخذت  ا  وإنَّ األجنبية،  الدول  املخابراتية يف 

جانب قيامها بعمليات خمابراتية مضادة يف عديٍد من الدول اجملاورة واألجنبية.
ينبغي القول إنَّ العمليات املخابراتية اليت أخذت تشنُّها االطالعات منذ مطلع عام 2000، 
واليت أخذت أغلبها ابلتنسيق مع جهاز استخبارات احلرس الثوري، وأخذت ابلتصاعد املستمر، 
خصوصاً يف ظل تصاعد التهديدات األمنية احمليطة إبيران، بل إنَّ مهامها أخذت ابلتنوع، فما بي 
احلفاظ على النظام السياسي، وتصفية املعارضي، وأخذت االطالعات القيام مبهام أخرى تتعلق 
ابحلفاظ على العلماء النوويي العاملي يف البانمج النووي، كما أنشأت أجهزة خمابراتية أخرى تعمل 

إىل جانبها، فإىل جانب جهاز استخبارات احلرس الثوري؛ هناك أيضاً:
مركز تنسيق املعلومات.. 	
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وحدة االستخبارات العسكرية.. 	
األمن والدفاع السيباين.. 	
األمن العام والشرطة السرية.. 	
مركز التحقيق ابجلرمية املنظمة.. 	

ح الوكاالت االستخبارية اإليرانية شكل يوضِّ

Source: Kamran Bokhari, Iran’s Evolving Domestic Politics, 
Geopolitical Futures, 11 Feb 2016. https://bit.ly/3C6q8T4.

اثنياً: رؤية يف طبيعة األطر العامة لوزارة االطالعات
لإلحاطة بصورة واضحة وجيدة عن كل ما يتعلق بوزارة االطالعات، إذ ال بدَّ من تناول 
اإلطار العام هلذه الوزارة، من حيث اهلدف واهليكلية والقدرات املخابراتية وغريها، وميكن القول إنَّ 

اهلدف األساسي الذي أنِشَئت من أجله وزارة االطالعات يتلخَّص ابألهداف اآلتية:
محاية السيادة والرتاب الوطين للجمهورية اإلسالمية.. 	
محاية النظام اجلمهوري اإلسالمي.. 	
مواجهة عمليات االستهداف الداخلية واخلارجية اليت تتعرض هلا اجلمهورية اإلسالمية.. 	
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إذ حدَّد الدستور اإليراين الصادر عام 1979، اهلدف الرئيس من وراء إنشاء هذه الوزارة، 
الواثئق  محاية  جانب  إىل  هذا  واخلارجية،  الداخلية  التهديدات  من  القومي  األمن  على  ابحلفاظ 
واحملفوظات واألخبار، وغريها من واثئق األمن القومي اإليراين، من عمليات التجسُّس أو التخريب 
وغريها، فضاًل عن االضطالع مبهمة حتليل البياانت واملعلومات الواردة من داخل إيران وخارجها، 
العمليات  أمهية  أكَّد  اإليراين  الدستور  أنَّ  األخرى، كما  املخابراتية  والوظائف  املهام  من  وغريها 
املخابراتية اليت تضطلع با الوزارة يف اخلارج، وذلك عن طريق القيام بعمليات مكافحة االستخبارات  
األجنبية، إذ تقوم الوزارة بذه العمليات ابلتنسيق مع جهاز استخبارات احلرس الثوري، وتتكامل 
مجيع هذه املهام عن طريق التوصيات اليت يصدرها مكتب املرشد األعلى، والذي يُعدُّ مبنزلة حلقة 
ق بي خمتلف األجهزة املخابراتية اإليرانية، كما تتكامل امللحقيات العسكرية يف  الوصل اليت تنسِّ

اخلارج، مع عمل هذه األجهزة، واليت تعمل مجيعها حلماية النظام السياسي يف إيران1.
أمَّا عن هيكلية الوزارة؛ فتتبع الوزارة نظرايً اجلهاز التنفيذي ورئيس اجلمهورية، ويُعيَّ الوزير 
من قبل الرئيس، ولكن بتوصية املرشد األعلى وإشرافه، وال حيق للرئيس عزله عن منصبه إال مبوافقه 
املرشد األعلى، ويشرتط يف الوزير أن يكون حاصاًل على مرتبة عالية يف الفقه قد تصل إىل اشرتاط 
االجتهاد، فضاًل عن املواصفات األخرى اليت ينبغي توافرها يف رجل املخابرات األول يف إيران، وعن 
طريق االطالع على سرية َمن توىل هذه الوزارة ومهامه منذ عام 1984، جند أنَّ مجيعهم شغلوا 

مناصب يف احلرس الثوري، أو ممثلي للمرشد يف هيئات عسكرية أو قضائية2.
أو  قسماً  عشر  على مخسة  تتوزَّع  االطالعات  وزارة  هيكلية  فإنَّ  املتوفرة  املعلومات  وَوْفق 
إدارة، هي: السكراترية »األمانة العامة«، ومكافحة التجسُّس، والعمليات اخلارجية، والتحقيقات 
األمنية، والتكنولوجيا احلديثة، والتجسُّس التكنولوجي، وتقييم السياسات، والشؤون اإلسرتاتيجية، 
والتعليم والبحوث، واألرشيف واملستندات، والقوة العاملة والعمل اخلريي، والشؤون اإلدارية واملالية، 

1. Independent Advisory Group on Country Information )IAGCI(, Country 
Policy and Information Note Iran: Background information, including actors of 
protection and internal relocation, Globe House, Dec 2017, p 30. https://goo.gl/
N3vCb8. 
2. Iran’s Ministry of Intelligence and Security: A Profile, Federal Research Division, 
Library of Congress. 2012, p 21.
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والعالقات القانونية والبملانية، واالقتصاد، والثقافة واجملتمع 3.
وتندرج حتت هذه األقسام واإلدارات مكاتب متخصصة، فقسم العمليات اخلارجية مثاًل 
على جممل  اإلشراف  يتوىل  ملكتب خاص،  منطقة  جغرافية ختضع كل  مناطق  على  العامل  م  يقسِّ
املعلومات والتحركات اليت تكون يف تلك املنطقة أو البلد، ويقدر تقرير صادر عن »برانمج دعم 
احلروب غري املنتظمة« -الذي نشرته مكتبة الكونغرس »شعبة البحوث اإلحتادية« تعداد ضباط 
يف  وضباط  عناصر  وجتنيد  جديدة،  أعداد  سنوايً  وُيْسَتقبل  تقريباً،  ألف  بـ)30(  الوزارة  وعناصر 
الوزارة، وال خيضع متويل الوزارة ألي جهة حكومية، وال تعرف ميزانيتها، فهي من صالحيات املرشد 
األعلى فقط، كما متوَّل االطالعات اإليرانية نفسها عب شركات ومؤسسات تعمل حتت تصرفها 
وكغطاء هلا، ويلتحق ابلوزارة ثالثة أصناف من العاملي عب فحوص قبول؛ لدخول جامعة خاصة 
ابلوزارة هي جامعة حممد الباقر، أو عب توصية )تزكية( من أحد العاملي )مبراتب حمددة( يف الوزارة، 

أو عن طريق استقطاب الكفاءات اإليرانية أو غري اإليرانية العاملة خارج إيران .4
ح رؤساء االطالعات اإليرانية من عام 1984 وحىت اليوم جدول يوضِّ

الفرتةاملدةاالسمت
عهد رئيس الوزراء مري حسي موسوي 1989-19841981 - 1989حممد ريشهري1
عهد الرئيس هامشي رفسنجاين 1997-19891989 - 1997علي فالحي2
عهد الرئيس حممد خامتي 2005-19971997 - 2000قرابن ابقري 3
عهد الرئيس حممد خامتي 2005-20001997 – 2005علي يونسي4
عهد الرئيس أمحدي جناد 2013-20052005 - 2009غالم حسي حمسين5
عهد الرئيس أمحدي جناد 2013-20092005 - 2013حيدر مصلحي6
عهد الرئيس حسن روحاين 2013 – 20132021 - 2021حممود علوي7
عهد الرئيس إبراهيم رئيسي 2021 – حىت اآلن2021 – حىت اآلنخطيب زادة8

3. النظام السياسي يف إيران: مؤسسات النظام وآليات احلكم والتفاعالت الداخلية، مركز سورية للبحوث والدراسات، يف 27 
 https://goo.gl/tv3Nk9 .9ديسمب 2014. ص

4. The Islamic Republic of Iran’s Ministry of Intelligence and Security, Varzesh 
11[Iranian blog], 22  Aug  2011, http://www.varzesh11.blogfa.com/cat-417.aspx 
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أمَّا عن القدرات االستخبارية؛ فُتعدُّ وزارة االطالعات من أكثر األجهزة املخابراتية فاعلية يف 
الشرق األوسط، ولتفعيل قدراهتا االستخبارية الداخلية واخلارجية، ذهبت ابجتاه تطوير قدراهتا يف 
جمال االستشعار االستخباري، والذكاء اإلنساين، واالستخبارات  املضادة )مكافحة التجسُّس(، 
ا عملت على إدخال كثري من التحديثات على براجمها االستخبارية؛ للتفوُّق على الوكاالت  كما أنَّ
االستخبارية األخرى العاملة يف املنطقة، ولتحقيق فاعلية أكب، عملت الوزارة على تنسيق عملياهتا 

مع جهاز استخبارات احلرس الثوري، وجهاز االستخبارات  العسكرية.
وعلى صعيد الذكاء اإلنساين، كانت إيران نشطة للغاية يف هذا اجملال، إذ إنَّ قدرة إيران على 
مجع املعلومات منظم للغاية، كما تركِّز إيران على البلدان اجملاورة يف هذا األمر، إذ تستخدم إيران 
ا مل  القنوات الدبلوماسية والثقافية والعسكرية وغريها، للقيام بعديد من العمليات املخابراتية، إال أنَّ
تبِد اهتماماً كبرياً يف توفري الغطاء األمين املناسب للعاملي معها، وهو ما جعلهم أهدافاً سهلة يف 

كثرٍي من األحيان لألجهزة األمنية واملخابراتية يف تلك الدول.
أمَّا على صعيد مكافحة االستخبارات، فمنذ مطلع القرن العشرين، عانت االطالعات من 
عدد من النكسات يف جمال االستخبارات  املضادة، وحتديداً يف الفرتة ما بي 2004 و 2022، 
وذلك بعد فشلها يف محاية املواقع النووية، أو العلماء العاملي يف البانمج النووي، إىل جانب عدم 
قدرهتا على منع عديد من العمليات االستخبارية اليت نفَّذها جهاز املوساد اإلسرائيلي يف إيران، 
ومع ذلك فقد أجنزت االطالعات عديداً من العلميات املخابراتية الناجحة جناحاً ملحوظاً، سواًء 
تنفيذ  أم على مستوى  اإليراين،  الداخل  األجنبية يف  املخابراتية  الشبكات  تفكيك  على مستوى 

عمليات يف اخلارج.
اثلثاً: الصراع االستخباري بني االطالعات واحلرس الثوري

عام  بعد  اإلسالمية  إيران  جلمهورية  السياسي  النظام  لطبيعة  ابستمراٍر  يتتبَّع  َمن  سيجُد 
النظام، فمع جناح آية هللا  العام هلذا  الرئيسة اليت طبعت املشهد  1979 أنَّ الصراع هي السمة 
اخلميين يف ترسيخ أسس النظام اجلديد يف إيران بعد جناح الثورة، سواًء أكان ذلك على مستوى 
املؤسسات السياسية والدستورية، أم على مستوى املؤسسات األمنية والعسكرية، واليت من ضمنها 
وزارة االطالعات، ميكننا القول إنَّ النظام السياسي إليران اجلمهورية اإلسالمية هو نظام الكياانت 

املوازية، وميكننا أيضاً تلمُّس ذلك عن طريق كثرة املؤسسات املقيدة لبعضها بعضاً.
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ومع أنَّ الصراع هو مسة جيدة داخل األنظمة السياسية، فيما إذا كانت هتدف إىل تقدمي 
إيران خمتلف،  احلال يف  أنَّ  إال  املتحدة،  الوالايت  احلال يف  السياسي، كما هو  للنظام  األفضل 
فالسمة الرئيسة للصراع داخل أجنحة النظام السياسي، هي لرتسيخ النفوذ والشرعية التارخيية، بي 

مؤسسات دستورية ومؤسسات ثورية، مع رجحان الثانية على األوىل يف كثري من األحيان.
حتت إدارة الرئيس السابق حممد خامتي بي عامي 1997 و2005 ويف أعقاب سلسلة من 
االغتياالت طالت مثقفي ومؤلفي وكتَّاب منشقي يف فرتة التسعينيات، اليت ُنسبت يف النهاية إىل 
»عناصر مارقة« داخل وزارة االطالعات، اخُتذت إجراءات شديدة ضمن محلة تطهري داخل الوزارة؛ 
لضمان عدم تكرار هذه احلوادث، لكن التطهري الذي قادته إدارة الرئيس خامتي وعدد من رجال 
األمن احملسوبي على التيار اإلصالحي، أنتجت بذوراً من الشك بي القوى املتشددة، مبن فيها من 
كبار املسؤولي يف احلرس الثوري أبنَّ وزارة االطالعات ال ميكن الوثوق با بصورة كامل، يف حي 
كانت حركة اإلصالح تتأرجح داخل اجملتمع اإليراين والنظام احلاكم على حدٍّ سواء. كثَّف احلرس 
التغلغل داخل مؤسسات  أو  للتأكُّد من ثين اإلصالحيي عن تويل زمام األمور،  الثوري جهوده 
َدام الذي كان وما يزال مستمراً -إىل اآلن- إىل طبيعة »هوية« مجهورية إيران  الدولة، ويعود الصِّ
اإلسالمية، والطريقة اليت ينبغي أن حُتكم با إيران، فاإلصالحيون بلوروا رؤية سياسية يف الداخل، 
تؤكِّد احلكم الدميقراطي، وحرية الصحافة، وجمتمعاً مدنياً نشطاً، وانتخاابت عادلة، ويف اخلارج ترتكز 
على سياسة االنفراج واحلوار. يف املقابل، سعى املتشدِّدون إىل احلفاظ على طبيعة النظام الثوري 
للدولة الذي يرتكز يف الداخل على مبدأ »الوصاية املطلقة« للمرشد األعلى للثورة بوصفه ممثاًل عن 

هللا على األرض يف غياب اإلمام املعصوم، على حي يرتكز يف اخلارج على سياسة ثورية5.
وصل الصراع داخل هذه املؤسسات إىل مستوايت متصاعدة، خصوصاً مع تزايد الضغوط 
الداخلية واخلارجية على النظام السياسي يف إيران، إذ أدَّى هذا الصراع إىل متكن األجهزة املخابراتية 
إيران،  اهلجمات داخل  املوساد اإلسرائيلي- شن عديد من  األجنبية -واحلديث هنا عن جهاز 
النووية اإليرانية، أم تلك املتعلقة  سواًء أكان ذلك على مستوى نقل املعلومات اخلاصة ابلبامج 
بتصفية اخلباء النوويي، أم هتريب عديد منهم إىل خارج إيران، ممَّا جعل من قدرة أجهزة املخابرات 
اإليرانية على مكافحة التجسُّس والتجسُّس املضاد يثار حوهلا كثري من األسئلة واالستفسارات، 
5. طارق الشامي، حرب النفوذ ُتشعل الصراع بي األجهزة االستخباراتية اإليرانية، موقع إندبندنت عريب، يف 12اغسطس 2019.

https://bit.ly/3fVZZOt 
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مع التأكيد هنا أنَّ الصراع الرئيس بي املؤسسات املخابراتية اإليرانية ينحصر اليوم بي االطالعات 
وجهاز استخبارات احلرس الثوري، وهو ما قوَّض ثقة اجلمهور اإليراين يف كفاءة أجهزة املخابرات 

اإليرانية وفعاليتها.
األخرى  هي  اإليرانية  املخابراتية  املؤسسات  عمل  اليت حتكم  اإلدارية  األطر  أنَّ  كما جند 
تشري إىل مدخل آخر من مداخيل الصراع، ففي الوقت الذي ترتبط فيه وزارة االطالعات برئيس 
اجلمهورية، يرتبط جهاز استخبارات احلرس الثوري ابملرشد األعلى، وهو ما أاتح جلهاز استخبارات 
احلرس الثوري حرية عمل أوسع وأكثر أتثرياً، ومبا أنَّه »أي: احلرس الثوري« َمن ينفذ سياسة إيران 
اخلارجية اليوم، وحتديداً يف الشرق األوسط، جند أنَّ جهاز استخبارات احلرس الثوري هو اآلخر 
العالقات  االطالعات  وزارة  متلك  ال  إذ  اخلارجي،  اإليراين  االستخباري  اجلهد  على  يسيطر  َمن 
الوثيقة اليت ميتلكها جهاز استخبارات احلرس الثوري مع احلركات واألحزاب يف الشرق األوسط، 
مع التأكيد هنا أنَّ هذ الصراع قد يتحوَّل إىل تكامل استخباري يف كثري من األحيان، إال أنَّه هشٌّ 

وسرعان ما يتداعى.
كشف البانمج النووي اإليراين وكذلك املفاوضات النووية عمَق األزمة بي وزارة االطالعات 
وجهاز استخبارات احلرس الثوري، ولعلَّ هذه األزمة راجع إىل سبب رئيس، هو اختالف الرؤى 
واألفكار للعناصر العاملي داخل املؤسستي، واحلديث هنا عن وزارة االطالعات ببعدها األكثر 
مهنية وعلمانية، واحلرس الثوري ببعده التعبوي واأليديولوجي، إذ لطاملا اْستـُْبِعَدِت العناصر التابعة 
لالطالعات من امللفات النووية احلساسة، وكذلك منع وصوهلم لكثري من املعلومات السرية احلساسة، 
خصوصاً بعد متكُّن األجهزة املخابراتية األجنبية من اخرتاق كثري منهم، وال سيَّما مزدوجي اجلنسية 

منهم.
فعلى سبيل املثال يف أكتوبر 2017، أعلن املتحدث ابسم السلطة القضائية يف إيران غالم 
حسي حمسين يف مؤمتر صحفي أنَّ وزارة االطالعات اعتقلت عدداً من اجلواسيس من بي الفريق 
التفاوضي اإليراين، ومن بينهم عبدالرسول دّرِي أصفهاين ممثل البنك املركزي اإليراين يف املفاوضات 
النووية مع القوى الكبى يف فيينا آنذاك، والذي حيمل اجلنسية املزدوجة البيطانية – اإليرانية، مع 
التجسس ألصفهاين كانت من قبل جهاز استخبارات احلرس  التأكيد هنا أنَّ عملية توجيه هتم 
الثوري، واهتموه »ابلتجسس لصاحل وكاالت جتسس أجنبية«، وتقويض قدرة إيران على التوصل 

إىل اتفاقية نووية أفضل.
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اإليرانيون  النوويون  املفاوضون  فيها  يتهم  اليت  األوىل  املرة  ليست  ا  أنَّ إىل  اإلشارة  جتدر 
ابلتجسُّس واخليانة، فقد أهتم السيد حسي موسواين وهو مفاوض نووي، وأعضاء فريقه البحثي 
شاهي دادخاه، وعبدالرمحن قهرمان بور، ومهرداد سريجوي، وعديد من الدبلوماسيي والباحثي 
اإليرانيي اآلخرين املشاركي يف املفاوضات النووية مع القوى الكبى ابلتجسس، وقضوا عقوابت 
ابلسجن،  وابلتوافق مع ما ذُِكَر يف أعاله -خبصوص أصفهاين- فإنَّه يف 23 أغسطس 2016، 
أخرى  درامية  تفاصيل  عن  الثوري-  احلرس  من  مقربة  جهة  -وهي  نيوز،  تسنيم  وكالة  أفادت 
العتقال أصفهاين يف حمادثة مع )Ramz-e Obour(، وَوْفق ما ورد كان أصفهاين عضواً يف 
وفد تفاوضي بقيادة وزير اخلارجية اإليراين السابق حممد جواد ظريف إىل تركيا يف 12 أغسطس 
2016، ولكن مل ُيسمح له مبغادرة طائرة اخلطوط اجلوية اإليرانية عند القبض عليه يف مطار أنقرة، 
وأُِعيَد إىل إيران؛ ملنع هروبه إىل كندا، ويف 24 أغسطس 2016، ُحكم عليه ابلسجن خلمس 

سنوات.6
ويرتبط مع هذا األمر أيضاً طريقة تعاطي املؤسستي مع مزدوجي اجلنسية، ففي الوقت الذي 
تعتمد فيه وزارة االطالعات سياسة مرنة معهم، جند أنَّ جهاز استخبارات احلرس الثوري يتشدَّد 
النووية، سواًء أكان ذلك  التفاوض  التعاطي معهم، خصوصاً ممَّن هم أعضاء يف وفود  يف طريقة 
مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، أم مع القوى الكبى، مع التأكيد هنا أيضاً أنَّ هذا الصراع أدَّى 
إىل خلق صورة ضبابية لدى املتابعي، ووسائل اإلعالم يف إيران، ففي الوقت الذي يطلق جهاز 
استخبارات احلرس الثوري هتم التجسس واخليانة من جهة، تنبي وزارة االطالعات إىل تبئتهم، أو 
التخفيف من هذه التهم، ويف أغسطس 2019، كشف حديث حصري لقناة تلفزيون »يب يب 
سي« الناطقة ابللغة الفارسية مع مازاير إبراهيمي -سجي سابق يف إيران يقيم يف أملانيا- إىل أيِّ 
مدى تتصارع أجهزة املخابرات يف إيران فيما بينها، سعياً إىل نفوذ أكب داخل النظام السياسي، 
إذ أجب جهاز استخبارات احلرس الثوري، ووزارة االطالعات على إطالق سراح )13( شخصاً 
موا زوراً ابلتجسُّس لصاحل إسرائيل، وأُرغموا حتت التعذيب على اإلدالء بشهادات كاذبة سجلها  اهتُّ

التلفزيون اإليراين الرمسي وبثها للشعب اإليراين قبل أن تتكشَّف احلقيقة ويُطلق سراحهم.
الثوري  وفضاًل عمَّا تقدَّم، نالحظ أنَّ هناك سيطرًة شبه كاملة جلهاز استخبارات احلرس 

6. Ali Alfoneh, The Growing Conflict between Iran’s Intelligence Agencies, 
Middle East Institute, 23 October 2017.  https://goo.gl/GF1WbP 
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على جممل النشاطات االستخبارية اإليرانية يف اخلارج، وقد يصح هذا القول إذا ما نظران إىل طبيعة 
الظروف احمليطة إبيران إقليمياً ودولياً، فهو األقدر على التعاطي مع التحدايت االستخبارية اليت 
تعيشها إيران يف املنطقة، وذلك حبكم التجربة واخلبة وطبيعة العالقات العامة اليت ميتلكها احلرس 
الثوري، هذا إىل جانب املرونة اليت ميتلكها يف جتنيد كثري من الشباب، سواًء بصورة مباشرة أم بصورة 
غري مباشر عن طريق عالقاته مع حلفائه يف املنطقة، وعن طريق هذا ميكن القول إنَّ الفاعلية الرئيسة 
اليت أظهرهتا وزارة االطالعات اإليرانية، كانت يف كثري من األحيان ضمن اجملال اإليراين، أمَّا خارج 
للغاية، سواًء على مستوى  هذه احلدود اجلغرافية فقد واجهت وزارة االطالعات حتدايت صعبة 
العناصر البشرية أم األهداف اإلسرتاتيجية أم نطاق العمليات أم حىت القدرات اللوجستية، ونتيجة 
ملثل نقط الضعف هذه، فإنَّ النظام السياسي اإليراين عمد إىل إيالء كثرٍي من املهام االستخبارية 
للحرس الثوري، على وصف أنَّه اجلهاز الوحيد القادر على املواءمة ما بي العمليات االستخبارية 
واألمنية يف آن واحد، وذلك حبكم طبيعة العالقات اليت ميتلكها مع عديد من األطراف الرمسية وغري 
الرمسية يف الشرق األوسط، وهذه امليزة هي اليت جعلت النظام السياسي اإليراين اليوم يويل جهاز 

االستخبارات  التابع للحرس الثوري مهمة حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية العليا إليران. 
رابعاً: ملاذا تنشط االطالعات اإليرانية يف تركيا؟

نشاطاً  تشهد  اليت  الساحات  من  عديد  يف  االطالعات  تنشط  سبق،  ما  إىل  ُأشري  كما 
العناصر  تفكيك  فإىل جانب  تركيا،  الساحات هي  اإلسالمية، وإحدى هذه  للجمهورية  معادايً 
املنشقة وقوى املعارضة اإليرانية، وحتديداً األذرية، واألحوازية، والكردية، فضاًل عن تنوع النشاطات 
االستخبارية، متارس االطالعات دوراً فاعاًل يف مواجهة اجلهد االستخباري اإلسرائيلي املوجَّه ضدها، 
إذ شهدت الساحة الرتكية صراعاً استخبارايً حاداً بي إيران وإسرائيل يف الفرتة القليلة املاضية، إذ 
تُعدُّ الساحة الرتكية اليوم واحدًة من أكثر الساحات اليت تشهد تركيزاً من قبل االطالعات اإليرانية؛ 

لتنوِّع مصادر التهديد اليت تتمركز فيها.
النشاط  مبواجهة  اهتمامها  قدر  اإليرانيي،  املعارضي  ابستهداف  تبايل  ال  إيران  أنَّ  ومع 
تستهدف  اليت  املخابراتية  للعمليات  هامشاً  تعطي  ما  عادة  ا  أنَّ إال  تركيا،  املضاد يف  اإلسرائيلي 
البيئة املناسبة للعمل  ا حاضرة بقوة، وإنِّ تركيا ليست  املعارضي؛ إليصال رسالة واضحة هلم أبنَّ
ضدها، واألكثر من ذلك؛ حتاول إيران أيضاً تكثيف عملياهتا املخابراتية، كلَّما تصاعد التعاون 
الرتكي األذربيجاين ضدها؛ بسبب الصراع الدائر بي أذربيجان وأرمينيا حول إقليم قره ابغ، إذ تدعم 
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إيران أرمينيا، يف حي تقدِّم تركيا الدعم ألذربيجان. 
أجرت تركيا وأذربيجان -يف سبتمب 2021- مناورات عسكرية على بعض أراضي اإلقليم 
الذي سيطرت عليها أذربيجان بعد حرٍب استمرت )6( أسابيع مع أرمينيا يف سبتمب 2020، 
وانضمت إليها ابكستان أيضاً، شجبت طهران املناورات بوصفها متثِّل انتهاكاً التفاق الدول املطلَّة 
على حبر قزوين، الذي ينص على عدم السماح بوجوٍد عسكريٍّ أجنيبٍّ يف املنطقة، وردت على ذلك 
ابلقيام مبناورات ابلقرب من احلدود مع أذربيجان يف أكتوبر 2020، إذ إنَّ طهران مل تتسامح مع 
الوجود اإلسرائيلي ابلقرب من حدودها، ولن تسمح بتغيريات جيوسياسية يف املنطقة، خصوصاً 
وأنَّ أذربيجان مثَّلت منطلقاً ألغلب العمليات االستخبارية اإلسرائيلية يف الداخل اإليراين، واليت 
كان أبرزها عملية »عماد« اليت نفَّذها املوساد اإلسرائيلي يف أبريل 2018، واليت متكن عبها من 

احلصول على )111( ألف وثيقة خاصة ابلبانمج النووي اإليراين.
ويف هذا السياق أيضاً؛ جتادل وسائل اإلعالم ومراكز الفكر اإليرانية، أبنَّ أذربيجان تتواطأ 
مع تركيا وإسرائيل والوالايت املتحدة؛ لتشكيل حتوُّل جيوسياسي من شأنه أن يضرَّ ابملصاحل اإليرانية 
ج املخاوف اإليرانية هو السعي الرتكي  يف منطقة حبر قزوين وامتداداهتا اجليوسياسية، والذي يؤجِّ
اإلسرائيلي األذربيجاين لتشكيل طريق للنقل بي الب الرئيس ألذربيجان عب مقاطعة سيونيك الواقعة 
يف أقصى جنوب أرمينيا، واملعروفة أيضاً ابسم زاجنيزور، واليت تفصل بي األراضي األذربيجانية، 
وتشكل حدود أرمينيا مع إيران، ونظراً ألنَّ تركيا تشرتك يف شريط حدودي صغري مع انختشفان 
األذربيجانية، فقد أهلب ممر النقل املتصور األحالم اإلسرتاتيجية الرتكية، ابلوصول دون عوائق إىل 
حوض حبر قزوين وآسيا الوسطى، مبا يف ذلك إمكانية الربط البي والسكك احلديدية وخطوط 

األانبيب لنقل الغاز، ما ميثل بدوره ضربة كبرية لألمن القومي اإليراين.
أمَّا إيران فإنَّ مثل هذا املمر من شأنه أن يقضي على النفوذ التجاري والسياسي الذي تتمتع 
به كطريق سريع لعقود، عالوة على ذلك، خيشى اإليرانيون من أنَّ املمر قد يـُْنَشأ بطريقة من شأنا 
أن متنع الرابط احلدودي مع أرمينيا، عب الدعم الرتكي واإلسرائيلي املقدَّم ألذربيجان؛ للسيطرة على 
كامل إقليم قرة ابغ، ويشكِّل مثل هذا التحول خطاً أمحَر ال ميكن أن تقبله إيران أبيِّ حاٍل من 
األحوال، إذ أاثرت املكاسب اإلقليمية ألذربيجان من حرب 2020 املتاعب لسائقي الشاحنات 
اإليرانيي، إذ أقامت السلطات األذربيجانية عديداً من نقط التفتيش، اليت تسيطر اآلن على امتداد 
طوله )21( كيلومرتاً، من الطريق الذي يربط بلدتي أرمينيتي جنوبيتي غري بعيدتي عن احلدود 



15

دور »االطالعات« اإليرانية يف تركيا

اإليرانية، وبدأت يف فرض رسوم على سائقي الشاحنات اإليرانيي، وزاد اعتقال سائقي لنقلهما 
بضائع بصورة غري قانوين إىل إقليم قرة ابغ من غضب طهران.

إنَّ التصاعد امللحوظ يف إسرتاتيجية إسرائيل حيال إيران، واملتمثل ابستمرار شن هجمات 
استخبارية يف الداخل اإليراين، والتماهي الرتكي معها؛ بسبب التقاطع يف ملفات عديدة، وحتديداً 
تواجه هتديدات مشرتكة، فهي -وعب تصاعد دورها  إيران  العراق وسوراي واخلليج، ممَّا جعل  يف 
املخابرايت يف تركيا- تطمح إىل إناء هذه التهديدات من جهة، ومن جهة أخرى خلق مزيد من 
التوتر يف العالقات الرتكية اإلسرائيلية، إذ تدرك إيران إنَّ أيَّ تقارٍب تركيٍّ إسرائيليٍّ سينعكس سلباً 

على مصاحلها وأدوارها يف املنطقة.
ومن َثَّ فإنَّ اختيار تركيا ملواجهة التهديدات االستخبارية اإلسرائيلية، يعكس رؤية هلا أبعاد 
ا تستطيع العبور  مهمة من قبل املخطط اإلسرتاتيجي اإليراين، إذ إنَّ إيران جارة لرتكيا، ومن َثَّ فإنَّ
أمريكا  ليست ساحة معقَّدة، كما هو احلال يف دول أخرى يف  ا  أنَّ منها وإليها، كما  واخلروج 
الالتينية وما شابه ذلك، كما أنَّ جلوء إيران للرد على اهلجمات االستخبارية اإلسرائيلية يف تركيا، 
ا ال تستطيع العمل يف الداخل اإلسرائيلي؛ بسبب صعوبة الوصول والتجنيد، واألكثر من  يتعلَّق أبنَّ
ا الالعب الرئيس يف الشرق األوسط، وأنَّ تركيا ال تستطيع حتقيق ذلك،  ذلك تريد إيران إثبات أنَّ
حىت لو حسَّنت عالقاهتا مع إسرائيل، أو الدول العربية، وقد يبدو من غري احملتمل أن تتمكن تركيا 

من معاجلة األسباب املمنهجة، أو حىت يف احلد من العمليات املخابراتية اإليرانية7.
خامساً: أبرز العمليات املخابراتية لالطالعات يف تركيا

املعارضة  القوى  للحدود ضد  العابرة  املخابراتية  نشاطاهتا  اإلسالمية يف  اجلمهورية  تستمر 
للنظام السياسي، إذ تقوم االطالعات اإليرانية ابملهمة الرئيسة يف هذا السياق، سواًء بصورة منفردة 
أم ابلتعاون مع جهاز استخبارات احلرس الثوري، وقد جنحت يف تنفيذ عديد من عمليات املراقبة 
واالختطاف وتصفية املعارضي يف تركيا، وكانت أوىل العمليات املخابراتية اليت نفذهتا االطالعات 
يف تركيا، تتمثَّل يف اختطاف فرود فوالدفاند، مؤسس اجلماعة املعارضة امللكية »مجعية مملكة إيران«، 

الذي اخُتطف يف إسطنبول عام 2007، ونُِقَل إىل طهران.

7. ضياء عودة، حروب االستخبارات اإلسرائيلية-اإليرانية يف تركيا.. ماذا حيدث؟، موقع احلرة، يف 14 يونيو 2022.
https://arbne.ws/3xT900Q
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ويف أبريل 2017، اهتمت وكالة االستخبارات  املركزية األمريكية االطالعات بوقوفها خلف 
عملية اغتيال سعيد كرمييان، صاحب قناة تلفزيونية فضائية إيرانية معارضة، وكرمييان هو أحد أعضاء 
منظمة جماهدي خلق اإليرانية املعارضة، ويف أكتوبر 2019؛ قال مهرداد آبدارابشي الطيار السابق 
يف اجليش اإليراين: إنَّ عملية اختطافه من قبل االطالعات اإليرانية فشلت بعد تدخُّل املخابرات 
الرتكية، إذ كانت االطالعات هتدف إىل ختديره ونقله إىل إيران، وأضاف أنَّ امرأة تعيش يف تركيا 
عملت مع األجهزة األمنية اإليرانية لإليقاع به، ويف تصريح أدىل به إىل قناة »صوت أمريكا«: اليت 
تبث ابللغة الفارسية لفت آبدارابشي إىل تفاصيل حول أسباب مغادرته إيران، وقال إنَّه يف عام 
2018 كان من املقرَّر أن يـُْرَسل إىل سوراي؛ ليعمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ولكن 
بعد رفضه االقرتاح استجوبه جهاز استخبارات احلرس الثوري، وبعد التضييق عليه انشق عن النظام 

وجلأ إىل تركيا8.
يف  وردجناين  مولوي  مسعود  اإليراين  املعارض   -2020 مارس  -يف  االطالعات  اغتالت 
إسطنبول، ابلطريقة اليت اْغِتيَل الصحفي السعودي مجال خاشقجي نفسها، إذ دخل ضباط إيرانيُّون 
جبوازات سفر دبلوماسية لرتكيا، وتصرَّفوا بناًء على أوامر من القنصلية اإليرانية يف إسطنبول، وكانت 
عملية االغتيال مقرَّرة أن تكون يف القنصلية كما حدث مع خاشقجي، لكن السفارة فشلت يف 
استدراجه، فُأْطِلَق النار عليه يف حي شيشلي يف إسطنبول، وكان وردجناين قبل مغادرته إيران قد 

عمل خبرياً يف األمن السيباين بوزارة الدفاع اإليرانية9.
أظهرت كامريات املراقبة -يف ديسمب 2020- صوراً سربتها املخابرات الرتكية عن تفاصيل 
وهو  أسيود،  حبيب  املعروف ابسم  الكعيب،  فرج هللا  حبيب  األحوازي  الناشط  اختطاف  عملية 
الرئيس السابق حلركة »النضال العريب لتحرير األحواز«، عن طريق استدراج الكعيب إىل تركيا عب 
جاسوسة أو »سنونوة«10، تعمل لصاحل املخابرات اإليرانية تدعى صابرين سعيدي، اليت توغلت يف 

8. طيار سابق يف اجليش اإليراين: قوات األمن سعت الختطايف من تركيا، موقع إيران إنرتانشيوانل، يف 16 أكتوبر 2021.
https://bit.ly/3yt5P01

9. “أنقرة جتنبت إحراج طهران«.. تفاصيل جديدة عن اغتيال املعارض اإليراين يف إسطنبول، موقع قناة احلرة، يف 29 مارس 
https://arbne.ws/3eh7NJW .2020

10. يطلق مصطلح »السنونوات« يف األدبيات السياسية اإليرانية على النساء والفتيات اليت جتندهن أجهزة االستخبارات اإليرانية 
لإليقاع ابملعارضي. 
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صفوف احلركة منذ ثالث سنوات، بوصفها انشطة وشاعرة أحوازية جلأت مع زوجها إىل بريطانيا، 
إذ إنَّ اجلالية األحوازية األكب يف أورواب، وسافرت صابرين من لندن إىل حيث يقيم قياديو احلركة يف 
الدنارك والسويد وهولندا وبلجيكا؛ إليقاع بم، فحضرت إىل منزل حبيب أسيود وقياديي آخرين، 
وَوْفقاً  اإليرانية،  لالطالعات  وإرساهلا  املعلومات،  على  للحصول  املعارضة؛  الناشطة  دور  ومثَّلت 
للتسريبات االستخبارية سافر الكعيب إىل تركيا يف 9 أكتوبر 2020، ليلتقي صابرين مبوعد غرامي، 
ث قام أعضاء مجاعة معروفة تعمل لصاحل االطالعات اإليرانية، ابختطاف الكعيب عن طريق ختديره 

وتقييده ث عبوا به إىل إيران11.
كشفت سلسلة من احلوادث والعمليات املخابراتية اليت نفذهتا املخابرات الرتكية يف مطلع 
العام اجلاري أنَّ االطالعات اإليرانية -أو على األقل األشخاص املتعاوني معها- نشطوا يف الداخل 
الرتكي، خصوصاً بعد تصاعد العمليات االستخبارية اإلسرائيلية داخل إيران، وحتديداً بعد عملية 
اغتيال العامل النووي اإليراين حمسن فخري زادة يف 15 نوفمب 2020، وكذلك عملية اغتيال ضابط 
برتبة عقيد أمام منزله يف العاصمة طهران يف 22 مايو 2022، وذلك تزامناً مع إعالن احلرس 
الثوري تفكيك خلية استخبارية يف طهران على صلة جبهاز املوساد اإلسرائيلي، إذ قال احلرس الثوري 
يف بيانه إنَّ الضابط -الذي يدعى صياد خدايي، والذي شارك سابقاً ابحلرب يف سوراي- قد تعرَّض 
ا إرهابية، وتقف خلفها من  إلطالق انر من مسلحي كاان على دراجة انرية، واصفاً العملية أبنَّ

مساها جهات اتبعة لالستكبار العاملي.
ا أحبطت عملية خمابراتية ضد سيَّاح إسرائيليي  ويف رد إيراين على هذه العملية، قالت تركيا إنَّ
م يعملون لصاحل خلية خمابراتية  يف إسطنبول يف يونيو 2022، واعتقلت مثانية مشتبه بم يُزعم أنَّ
الوزراء  السابق ورئيس  اخلارجية  قبيل وصول وزير  العملية  الرتكية عن  املخابرات  إيرانية، وكشفِت 
اإلسرائيلي ايئري البيد إىل تركيا، مضيفًة أنَّ الثمانية الذين مل يكن مجيعهم من الرعااي اإليرانيي، 
قد اْعُتِقُلوا يف مدامهة يف ثالثة منازل يف منطقة بيوغلو يف إسطنبول، وَوْفق التقارير اليت أصدرته 
فيهم  إيرانيون خلطف دبلوماسيي وسياح إسرائيليي يف إسطنبول، مبن  الرتكية، خطط  املخابرات 

السفري اإلسرائيلي السابق وزوجته اللذان كاان يقيمان يف فندق يف املدينة.
وهو ما دفع ابملسؤولي ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية لتوجيه حتذيرات للمواطني من السفر 

11. كيف أوقعت »سنونوة« خمابرات إيران بناشط أهوازي يف تركيا؟، موقع العربية، يف 18 ديسمب 2020.
https://bit.ly/3CKVTRU
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إىل تركيا، متخذين من إمكانية أن تكون هناك عمليات أخرى قد تستهدفهم ذريعة، خصوصاً 
إيران تعهَّدت ابالنتقام الغتيال خدايي، وألقت ابللوم على عمالء إسرائيليي. جعلت هذه  أنَّ 
العمليات املتقابلة بي املخابرات اإليرانية واإلسرائيلية املخابرات الرتكية تبذل جهوداً خاصة لتقوية 
قسم مكافحة التجسُّس، بدف الكشف عن العمليات احملتملة يف تركيا مستقباًل، بعد جتنيد عمالء 
جدد من مركز تدريب املخابرات الوطنية وأكادميية املخابرات، إبشراف رئيسها هاكان فيدان، إذ 
فكَّكت املخابرات الرتكية عديداً من الشبكات التابعة للمخابرات اإليرانية واإلسرائيلية منذ مطلع 
العام اجلاري، واليت كان آخرها فصل املدعي العام الرتكي داؤود يلماز، بعد اكتشاف عالقته مع 

االطالعات اإليرانية يف 23 سبتمب 2022.
اخلامتة

عن طريق كلِّ ما تقدَّم ميكن القول: إنَّ االطالعات اإليرانية ظلت متسقة طوال اترخيها، 
وأييت هذا االتساق عن طريق تكامل دورها مع دور األجهزة االستخبارية األخرى، ولعل طبيعة 
األهداف اليت أنِشَئت من أجلها هي من أعطاها هذا الدور املؤثر يف إطار النظام السياسي اإليراين، 
فالسرية اليت تكتنف صيغة عملها، هي َمن جعلها إحدى الركائز الرئيسة اليت يتكئ عليها الدور 

اإليراين يف الشرق األوسط. 
فمع أنَّ إيران ابلوقت احلاضر لديها الرغبة يف أخذ دورها ضمن اللعبة اجليوسياسية العاملية، 
ا تبقى يف املقام األول قوة إقليمية، لديها مكانة كبرية يف املنطقة، ويف الوقت نفسه، تقرتب  إال أنَّ
أفغانستان  جانب  إىل  األفريقية،  البلدان  من  عديد  يف  قوي  أتثري  له  العباً  تصبح  أن  من  إيران 
وابكستان وطاجيكستان، فضاًل ذلك ميتد التأثري اإليراين إىل املنظمات واجملتمعات اإلسالمية يف 

جنوب شرق آسيا وأمريكا وأورواب.
إنَّ الفاعلية الرئيسة اليت أظهرها الدور املخابرايت اإليراين يف تركيا -مع بعض االنتكاسات- 
ا دفعت تركيا بوصفها ساحة العمليات، إىل  أدَّت دوراً مهماً يف ردع التهديدات اإلسرائيلية، كما أنَّ
تعديل بعض سياساهتا حيال إيران، فالنهج الوقائي اترًة، واهلجومي اترًة أخرى، جعل إيران متتلك 
رؤية خمابراتية متقدمة على دول املنطقة، واألكثر من ذلك أصبحت إيران قادرة على املواءمة ما بي 

العمليات املخابراتية املضادة إلسرائيل، واالستحقاقات األمنية مبواجهة تركيا يف آن واحد.
ا مع ذلك، ما زالت تعاين من قصور واضح، وحتديداً يف طبيعة التقنيات االستخبارية  إال أنَّ



19

دور »االطالعات« اإليرانية يف تركيا

واللوجستية اليت تعتمدها يف إطار عمليات تقدمي الدعم لعناصرها املخابراتية يف اخلارج، وحتديداً 
إذا ما نظران إىل ميل إيران -عادًة- إىل األساليب التقليدية يف عملياهتا املخابراتية، كما أنَّ هذا 
النوع من العمليات املخابراتية تكون سهلة الكشف من قبل الوكاالت املخابراتية األجنبية، ممَّا قد 
يعرض كل الشبكات املخابراتية اإليرانية يف اخلارج لعمليات الكشف واملالحقة من قبل الوكاالت 

املعادية، وحتديداً يف تركيا. 
ومع تطوُّر عمل االطالعات اإليرانية واكتسابا بعض الكفاءة يف أربعة عقود من اخلبة، 
إال أنَّ مستوى جناحها قد اختلف، وعموماً، حتقِّق عملياهتا ضد املنشقي واملعارضي جناحاً أكب 
يف البلدان اليت تعاين من الفساد، أو لدى إيران مزيد من احللفاء واملوارد12. يف حي تزداد نسب 
فشلها يف البلدان اليت متتلك تقنيات استخبارية أكثر تقدماً منها، كما هو احلال يف أمريكا الشمالية 

وأورواب.

12. Saeid Golkar, Iran’s Intelligence Organizations and Transnational 
Suppression, The Washington Institute, 5 Aug 2021. https://bit.ly/3rHiQPF.


