
 قوة إيران: ما مدى قوة الجيش اإليراني؟

ت 2020 -1- 9بقلم/ دراجان ستافلجانين و بيت بومجارتنر   

 

2019سبتمبر  22شارك أفراد من القوات المسلحة اإليرانية في مسيرة يوم الجيش الوطني في طهران في   

المتحدة منذ مقتل قائد قوة القدس قاسم سليماني ، يتم فحص مع احتمال نشوب صراع كبير مع الواليات 

.قدرات الجيش اإليراني بحدة  

 ما مدى قوة القوات المسلحة للجمهورية اإلسالمية؟

.يتوقف الجواب على هذا السؤال إلى حد كبير على األهداف االستراتيجية التي تسعى إيران لتحقيقها   

وحماية مصالحها في جميع أنحاء الشرق األوسط أو على األقل  الهدف الرئيسي لطهران هو إبراز نفوذها 

.منع الخصوم ، مثل المملكة العربية السعودية ، من كسب اليد العليا   

لتحقيق ذلك ، فعلت طهران كل ما هو ممكن لردع ومضايقة الوحدات الهائلة للقوات األمريكية المنتشرة في 

.نهائي هو طردهمدول في جميع أنحاء المنطقة ، والهدف ال 10  

في السعي لتحقيق هذا الهدف ، من المحتمل أن تتجنب إيران شن حرب شاملة ألن جيشها ال يضاهي القوات 

.ألمريكية وحلفاء واشنطن المتمركزين في الشرق األوسط ، كما يقول الخبراءالمسلحة ا  

 ال أسلحة النووية ، الكثير من الوكالء

واسع االنتشار ومثير للجدل إلى حد كبير ، لكن ليس لديهم القدرة على صنع لدى اإليرانيين برنامج نووي 

.سالح نووي في الوقت الحالي  



وأشار األطلسي إلى أن "لديهم برنامج للصواريخ البالستية ولكن ليس لديهم صواريخ طويلة المدى يمكنها 

."الوصول إلى الواليات المتحدة  

رئيسيين في المنطقة: "إيران لديها عالقات الئقة مع روسيا وأضاف أن طهران تفتقر إلى أي أصدقاء 

."والصين ولكن ليس لها حلفاء قويون من القوى العظمى  

وباعتبارها واحدة من أكثر دول العالم عزلة ، فقد شرعت إيران بشكل رئيسي في استراتيجية الحروب 

لدى القوات األمريكية والقوات  تغالل مواطن الضعفبالوكالة أو شن ضربات غير متكافئة تهدف إلى اس

.األمريكيةالتي تقودها   

مالئم لمتابعة استراتيجية  -الذي يعد ثامن أكبر جيش في العالم يعتمد على أفراد نشطين  -الجيش اإليراني 

.الحرب غير المتكافئة  

 ميزانية عسكرية متواضعة

في العالم من  18والر ، لتحتل المرتبة مليار د 13أكثر من  2018بلغت ميزانية الدفاع اإليرانية في عام 

 .(SIPRI) حيث النفقات العسكرية ، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم

 70لكن طهران تأخرت كثيراً عن خصومها اإلقليميين ، مثل المملكة العربية السعودية ، التي أنفقت حوالي 

مليار  700الواليات المتحدة ليس لها منافس بأكثر من مليار دوالر ) 18.5مليار دوالر ، وإسرائيل ، بمبلغ 

 .دوالر(

مقارنة بالعام  2018في المائة في عام  9.5باإلضافة إلى ذلك ، انخفضت النفقات العسكرية اإليرانية بنسبة 

السابق بسبب المشاكل االقتصادية الهائلة الناجمة عن العقوبات األمريكية ، وهي استراتيجية أشارت إليها 

 ."اشنطن بأنها "أقصى ضغط و

لكن المؤسسة العسكرية اإليرانية ، وخاصة الحرس الثوري اإلسالمي ، ال تعتمد فقط على ميزانية الدولة 

.وفقًا لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها لتمويلها ،   

القيمة السوقية للشركات المدرجة في وذكرت المؤسسة أن "المؤسسة العسكرية تسيطر على ]ُخمس[ 

بورصة طهران وتمتلك اآلالف من الشركات األخرى ، وكلها تدر إيرادات للقوات المسلحة". "باإلضافة 

 إلى ذلك ، يسيطر الحرس الثوري اإليراني على جزء كبير من االقتصاد السري اإليراني".

 األكبر في الشرق األوسط

ة ، تحتل القوات المسلحة اإليرانية المرتبة الرابعة عشرة في العالم من بين  من حيث القوة العسكرية الشامل

  Business Insider. and Global Firepower وقعيم من قبل 2019دولة تم تصنيفها في عام  137

 (.مهتم بالتجارةو  قوة النيران العالمية)

إيران من االحتياطيات األخرى ، تمتلك  350،000من قوات الخدمة الفعلية و  523،000مع وجود حوالي 

 .أكبر جيش دائم في الشرق األوسط 

https://www.businessinsider.com/most-powerful-militaries-in-the-world-ranked-2019-9
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=iran


على األقل في الحرس الثوري  150،000في الجيش النظامي و  350،000تتألف القوات النشطة من 

 .اإليراني ، الذي يضم أقوى القوات في الجيش اإليراني

لمرشد  في إشارة إلى أهميتها ، فإن قائد الحرس الثوري اإليراني حسين سالمي مسؤول مباشرة أمام ا

 .األعلى اإليراني آية هللا علي خامنئي

 جيش داخل جيش

 .يتكون الحرس الثوري اإليراني نفسه من خمس مجموعات فرعية

إحدى هذه المجموعات ، وهي قوة القدس ، كان يقودها سليماني لعقود من الزمان حتى اغتياله في غارة 

وضع إيران والواليات المتحدة في الذي وهو الحدث  -يناير  3جوية أمريكية بطائرة بدون طيار في 

.مأزقهما الحالي  

.تتولى قوة القدس في معظمها عمليات خارجية ، خاصة في الشرق األوسط   

.قديرات العدد الدقيق للقواتتختلف ت  

لكن جاك واتلينغ ، زميل أبحاث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ، أخبر شبكة إن بي سي نيوز أنها "تشكيل 

 .عضو 21000إلى  17000" يتراوح بين نقسامعسكري لقوة اال

 قوات الحرس الثوري االيراني

من االفراد العسكريين بما فيها القوات األرضية والجوية  125000يضّم الحرس الثوري اإليراني على 

 والبحرية. وينتظمون على الشكل االتي:

 أمير علي حجي زاده: قائد القوات الجوية  –القائد األعلى    حسين سالمي :  –  مرشد االعلىعلي خامنئي : ال

 إسماعيل قاني : قوات القدس -غالم رضا سليماني : الباسيج   -علي رضا تانجيري: القوات البحرية

محمد باكبور:  – مكافحة التجسس محمد كاظمي: –فتح هللا جميري: االمن  –حيبن تايب : المخابرات 

 القوات البرية



 



ولعل األهم من ذلك هو أن استخدام قوة القدس خارج الحدود اإلقليمية ينص على تجنيد العديد من الميليشيات 

ألف مقاتل ، بحسب الجارديان. تعمل الميليشيات في خمس دول على  200الشيعية التي يصل عددها إلى 

.األقل في المنطقة  

الصحيفة اإلنجليزية اليومية أن هذه الجيوش العميلة المؤيدة إليران التي تنخرط في "منطقة وتضيف 

.رمادية" من الصراع تحافظ على األعمال القتالية دون عتبة الحرب بين الدول  

ألف عضو  90هي ميليشيا الباسيج ، وهي قوة شبه عسكرية تضم  IRCGهناك مجموعة أخرى داخل هيكل 

النظام ، بما في ذلك قمع المعارضة داخل البالد ، مثل االحتجاجات المناهضة للحكومة  تم حشدهم لفرض

 على مستوى البالد في نوفمبر والتي انتهت بمئات المحتجين الذين قتلوا وجرح اآلالف.

مثل العديد من المؤسسات ذات الصلة في إيران ، تم تشكيل الباسيج أوالً كقوة تطوعية خالل الحرب 

ة اإليرانية. لكنها "أصبحت منذ ذلك الحين جزًءا راسًخا ومخيفًا من الدولة" ، حسبما ذكرت صحيفة العراقي

.واشنطن بوست  

في القوات البحرية ، والذين يعتمدون أوالً   20.000أفراد الخدمة البالغ عددهم  IRCGكما يعمل تحت مظلة 

 ز.وقبل كل شيء على موجات قوارب الدورية المسلحة في مضيق هرم

 

 . 2019سفينة حربية تابعة للبحرية اإليرانية على المناورات في مضيق هرمز في أبريل 

في المائة من تجارة النفط العالمية عبر المضيق ، فإن هذا هو أهم طريق لتجارة  20مع مرور أكثر من 

2019للعديد من المواجهات بين السفن اإليرانية وناقالت العلم األجنبي في عام  سرحا النفط في العالم وم . 

أقوى من الجيش النظامي بسبب الطبيعة  IRCGعلى الرغم من كونها أصغر من حيث العدد ، إال أن 

 دائًما. IRCGالمتشعبة للدولة اإليرانية. لهذا السبب ، توترت العالقات بين الحكومة و 



 اتمخزون الدباب

دولة شملها االستطالع. هذا العدد  137من أصل  18دبابة ، لتحتل المرتبة  1634تمتلك إيران حوالي 

.قاذفة صواريخ 1900مركبة قتالية مدرعة و  2345مدعوم بنحو    

تماًما. فقط طراز كرار الجديد ،  غير محدثةومع ذلك ، تتكون قوة الدبابات الكبيرة من طرازات قديمة و

، يمكنه المقارنة مع بعض الدبابات  2018الذي كان من المفترض تسليمه إلى الجيش اإليراني في عام 

الروسية المعروفة ، إال أن إيران  90األفضل في العالم. على الرغم من أن الكرار يشبه إلى حد كبير تي 

 إنتاجها.رفضت تلميحات بوجود تعاون مع روسيا في 

 البحرية

.البحرية اإليرانية هي ، نسبيا ، قوة متواضعة ليس لها حاملة طائرات وال مدمرة   

سفينة دورية. تحتوي ترسانة  88غواصة و  34تمتلك البحرية اإليرانية ست فرقاطات وثالث طرادات و 

 ألنها غير مسموعة. الغواصة على فئة "كيلو" روسية الصنع ، والتي تسمى "الثقوب السوداء" 

 الطيارون السريعون

سواء من حيث الكمية أو النوعية  -طائرة ، يتخلف سالح الجو اإليراني بشكل كبير  509مع وجود حوالي 

 848عن الخصوم اإلقليميين في المملكة العربية السعودية وإسرائيل ، والتي يمكن أن تفتخر بوجود  -

.المصلحة الوطنية مجلة الي ، في أساطيلهم ، ذكرتطائرة متطورة ، على التو 595طائرة و   

.ال يتضمن هذا مستقًرا صحيًا للطائرات األمريكية في جميع أنحاء المنطقة  

ترك من قبل القوات الجوية العراقية للديكتاتور  ُما يعود الكثير من سالح الجو اإليراني إلى عهد الشاه أو

لتجنب  1991صدام حسين ، والتي نقلت العديد من طائراتها إلى إيران خالل حرب الخليج الفارسي عام 

 .تدميرها من قبل القوات التي تقودها الواليات المتحدة

ركيزة   نّ في السبعينيات ، يشكل يتبُن تي، ال F-14 و F-5 و F-4 من طراز ةاألمريكي تال يزال المقاتال

 .(الطيارون السريعون)"Tizparvazan" سالح الجو اإليراني ، الملقب بـ

أتيحت  -الذي رفع العقوبات الدولية القاسية ضد إيران وعزز اقتصادها  - 2015بعد االتفاق النووي لعام 

 للبالد فرصة قصيرة لتطوير سالحها الجوي.

سية خياًرا ، لكن طهران قررت في النهاية معارضتها ألنها كانت أكثر الفرن 2000كانت طائرة ميراج 

.بطائراتها األمريكية والروسية تشابها   

من روسيا ، لكنها اختارت  Su-30 مقاتالً من طراز 30كان لدى إيران أيًضا فرصة لشراء ما يصل إلى 

 .المصلحة الوطنيةمجلة ذكرت  عدم ذلك ،

األمريكية إلى أن "هذا ربما يرجع إلى أن قوات الحرس الثوري اإليراني شبه العسكرية لم وخلصت المجلة 

 الجيش اإليراني النظامي قوياً للغاية".يصبح أبًدا أن  تاحةتكن مر



 االعتماد على الصواريخ

 بسبب انخفاض العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة والتي أدت إلى انخفاض صادراتها النفطية ،

.انخفضت واردات المعدات العسكرية اإليرانية بشكل كبير في السنوات األخيرة  

وكان إجمالي واردات البالد لجيشها من  2018انخفضت واردات إيران من األسلحة بشكل كبير في عام 

.في المائة فقط من إجمالي واردات المملكة العربية السعودية خالل نفس الفترة 3.5 2018إلى  2009  

كان على طهران االعتماد بشكل متزايد على تطوير التقنيات المحلية لتلبية احتياجاتها العسكرية ، بما  لذلك

.في ذلك واردات األجهزة الرخيصة التي تأتي بشكل رئيسي من روسيا والصين  

في تعتمد إيران أيًضا على تطوير الصواريخ من أجل التغلب على عيوب امتالك معدات عسكرية أقل جودة 

 كثير من األحيان أقل من خصومها اإلقليميين ، وبالتأكيد الواليات المتحدة ودول غربية أخرى.

يران على أنها تمتلك أكثر أنظمة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى تطوراً في إلومع ذلك ، يُعترف 

 .المنطقة

كيلومتر ، مما دفع واشنطن إلى  300الذي يبلغ مداه  1ومن بين الصواريخ األخرى ، صاروخ شهاب 

تثبيت نظام صواريخ باتريوت المضادة للطائرات في بعض الدول المجاورة لمواجهة تهديدات الصواريخ 

 .المحتملة من إيران

عملت طهران أيًضا على تطوير صواريخ عابرة للقارات ، على الرغم من تعليق تلك البرامج بعد موافقة 

والذي فرض قيوًدا على برنامجها   2015لتاريخي مع القوى العالمية الست في عام  إيران على االتفاق النووي ا

 النووي.

 ايران وصواريخها

 زتفتخر ايران بامتالكها أكبر وأكثر تنوع من ترسانة الصواريخ والقذائف في الشرق األوسط بما فيها الكرو

 ية للفضاء.والبالستية باإلضافة الى منصات اطالق قادرة على حمل أقمارا صناع

كلم وقادرا ان يصل لبرلين مع ان   3000وتّدعي ايران ان لديها صاروخ كروز سومر والذي يصل مداه 

القادر على حمل  KH-55 ومر يشبه الصاروخ الروسي س كلم. 2500الخبراء يقولون انه ال يتعدى ال 

 .رؤوس نووية 

 أنواع حمولة الصواريخ

 مجهول -4االنفجار شديد  -3كميائي  -2نووي -1



 



صاروخ ذو الفقار على  6. ووفقا للتقارير أطلقت ايران 1صاروخ شهاب  300ويُعتقد أن ايران لديها 

كلغ حمولة  250سيمورغ هي منصة اطالق قادرة على وضع  .2017منطقة دير الزور في حزيران 

  كلم القرب مدار لألرض. 500لمسافة 

، بدأت إيران في تعليق تدريجيًا تمسكها بأحكام  2018المتحدة من المعاهدة في عام بعد انسحاب الواليات 

 .المعاهدة وأعلنت في نهاية المطاف بعد مقتل سليماني أنها تتخلى عن جميع حدود االتفاقية

 .هذا التطور يترك الباب مفتوًحا أمام إمكانية استعادة طهران جهودها لتطوير صواريخ عابرة للقارات

 2000الذي يصل مداه إلى  3، يمكن لصاروخ شهاب  (IISS) قًا للمعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجيةوف

 .كيلومتر ضرب إسرائيل ويعتبر على نطاق واسع رادع طهران للمالذ األخير

بطارية من نظام الدفاع الجوي الروسي  32كما ذكر المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية أن إيران تمتلك 

S-300. 

: الحرب اإللكترونية والطائرات بدون طياروال يُنسى  

أخيًرا ، تمتلك إيران أيًضا مجموعة كاملة من الطائرات بدون طيار التي استخدمتها في العمليات في كل من 

العراق وضد إسرائيل. ويعتقد أيضا أنه تم استخدام طائرة إيرانية بدون طيار في سبتمبر لمهاجمة المنشآت 

ة السعوديةالنفطي . 

يفتخر الحرس الثوري اإليراني أيًضا بوحدة الهجوم اإللكتروني التي كانت مسؤولة عن العديد من الهجمات 

 .في الخارج

بعد اغتيال سليماني ، اعتقد الكثيرون أن إيران يمكن أن ترد بهجوم إلكتروني ضخم ضد كيان أمريكي ، وهو  

 لصحيفة نيويورك تايمز.الخوف الذي ال يزال مستمراً ، وفقًا 

 استراتيجية ثالثية االبعاد

توقع معظم المحللين أن إيران لن تغامر بصراع مفتوح مع الواليات المتحدة بشأن مقتل سليماني ، ولكن 

بدالً من ذلك ستستخدم أصولها للقيام بعمليات غير متكافئة لمحاولة إيذاء القوات األمريكية أو المصالح 

 .األمريكية في الشرق األوسط 

على الرغم من الرد بالفعل بهجوم صاروخي على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق ، ال يزال هناك 

ت أخرىتهديد بشن هجمات منخفضة المستوى باستخدام استراتيجيا . 

ه فيلهفي مثل هذه المواجهة المحتملة ، ستعتمد طهران على "ثالثة أرجل" ، كما أشار دويتش . 

أي تشغيل وحدات قوة القدس خارج إيران لمهاجمة القوات  -إحدى أرجلها هي "الدفاع قبل الحدود" 

 األمريكية.

تتمثل األرجل األخرى لهذه االستراتيجية في استخدام الصواريخ بعيدة المدى لضرب أهداف أمريكية بعيدة  

ة إلى دوامة الموتيأو محاولة إلغالق مضيق هرمز وإرسال أسواق الطاقة العالم . 



في حالة نشوب صراع ينطوي على تحرك في مضيق هرمز ، يمكن إليران االعتماد على رابع أكبر 

مليار برميل لدعمها خالل هذا الحظر 150احتياطي نفطي في العالم ألكثر من  . 

ية التي نقلتها قلق طهران من غزو بري ألراضيها ربما يكون منخفًضا للغاية ، وفقًا لبعض التقديرات الغرب

مليون جندي غير محتمل" من أجل منع التمرد على  1.6هذا التوغل سيتطلب "صحيفة الجارديان ، فإن مثل 

 .الطريقة العراقية من الظهور ضد القوات الواليات المتحدة.

ر / يناي 8نظًرا لتراجع الرئيس األمريكي دونالد ترامب على ما يبدو بعد الهجوم الصاروخي اإليراني في 

كانون الثاني ، ولم يتسبب ذلك في وقوع إصابات أمريكية ، قلة من الناس يتصورون أن واشنطن تستمتع  

 .بسيناريو يشمل قوات برية

 األوسطالشرق  في منطقةالمتواجدة القوات االمريكية 

 

جندي أمريكي منتشرين في الشرق األوسط ، وفقًا للعديد من  50000تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 

 تقريبي: فرزالمصادر. هنا 



،  7000، البحرين  13000، الكويت  6000، العراق  3000، األردن  800، سوريا  2000تركيا 

 14000أفغانستان ، 606، عمان  5000، االمارات  13000، قطر 3000السعودية 

 "حرب الشفق"

 .الخيار اآلخر المحتمل إليران هو الوضع الراهن

أطلق المؤرخ ديفيد كريست على العقود األربعة لمعركة الظل التي تخوضها الواليات المتحدة وإيران منذ  

 .لتصبح "حرباً ضيقة 1979قيام الثورة اإلسالمية عام 

المحيط األطلسي ، كانت إيران تميل إلى اتباع مخطط معين خالل هذا الوقت: "تعوض عن   موقع كما الحظ 

قدراتها العسكرية المتدنية بالنسبة للواليات المتحدة من خالل شن حرب بالوكالة واسعة النطاق  تتوقف عن 

لتعزيز المصالح  إنكار معقول ، ويتم معايرتها بعناية سياسة الصراع المباشر ، وتسمح لها بالحفاظ على

 ." اإليرانية بتكلفة منخفضة وبأقل قدر من المخاطر

يعتبر اغتيال سليماني على يد القوات األمريكية ورد الفعل الصاروخي اإليراني الذي أصاب القواعد  

األمريكية في العراق أول مواجهة مفتوحة بين البلدين منذ أن غزا المحتجون اإليرانيون السفارة األمريكية 

 .1979طهران عام  في

أن يصبح  الخطر وعلى الرغم من أن الوضع الحالي قد تضاءل في الوقت الحالي ، إال أنه ما زال محفوفًا ب

كانت قائمة بين كما خاضعة للسيطرة  ها وتعطيل "حرب الشفق" المتمثلة في عالقات متوترة ولكن  قلقا أكثر 

 .البلدين لفترة طويلة
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