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 ثمخةحلص البج

 تيار سياسي لبتذكي مجسػعة مغ القػى والتجسعات الدياسية اإليخانيةنجحت 
 .يررر ن مرررغ ناورررل مشطػمرررة الحكرررع اإليخانيرررةاح وفرررىج التيرررار احيررر  يعرررخ   

تعخ  عمرى التيرار احير  ي مرغ  يرث الشذرتش والتذركيل والخ  رة مل البحثدعى ي
التيرار   وراتسي ومرجى الفكخ ة الى جانب البخنامج احنتخابي الحي  سمو مخشر  

امكانية تشفيحه عشج تػليو مشرب رئاسة الجسيػر ة فري ايرخاف فري ورل وجرػن تيرار 
مشرررافذ اورررخ مسدرررظ بدمررراخ الدرررمصة مرررغ وررر و السرسدرررات التشفيحيرررة والتذرررخ عية 
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Abstract 

   A group of Iranian political forces have succeeded in 

forming a political trend known as the reformist movement 

whose goal is the reform inside the Iranian regime. The 

research seeks to identify the reformist trend in terms of 

originality, formation and intellectual vision, as well as the 

electoral program carried by the candidate of the trend 

Mohammad Khatami and the possibility of implementation 

when he assumed the post of President of the Republic of 

Iran in the presence of another rival movement holding 

power through the executive, legislative and judicial 

institutions belong to Ayatollah Khamenei .                                                    
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 قدمة زال
عرراخ   عررج نجرران ال ررػرش واحعرر ف عررغ ويرراخ الجسيػر ررة احسرر مية فرري ايررخاف      
،ُفخض واوع سياسري ججيرج فري ايرخاف تس رل فري تفرخن التشطيسرات احسر مية  ٜٜٚٔ

 طررخ جسيررع اب رردان والتشطيسررات  يررخ و ررجىا فرري الدررا ة الدياسررية احيخانيررة ،و 
ى البخلساف  دبب عجخ إ رخاز شرخو  اإلس مية التي لع تدتصع أف تذق شخ قيا إل

التشطيسرات احسر مية  وبسرا اف شطاخ وحية الفقيرو،بوأىسيا اإليساف ، أىمية التخشي  
 الحسرر ت وبررل تشذرر  انتخابيررو وتجسعررات وكررػانر نخررب أ رردان  البيتيررااحيخانيررة 
 وتيرارا جرا لرحلظ  والخرارجي، الرجاومي الذتف تيع انتخابيو بخامج تقجخل  احنتخابية

ليكررػف مػوررػه ىررحه   اإليخانيررةالدياسررية  دررا ة الة فرري  مررماعالت ار اتيررال ىررحه ا ررج
والرحي تذركل وبيرل احنتخا رات الخئاسرية اإليخانيرة  ، التيار احير  ي وىػالجراسة 

 .ٜٜٚٔعاخ 
تتتي اىسيرة الجراسرة مرغ مشصمرق   اف التػجيرات الدياسرة الجاوميرة والخارجيرة      

 عررغ تػجيررات التيررار السحررافا فرري ايررخاف. كسررا اف مػوررع لمتيررار احيرر  ي مختمفررة
وذلررظ ، ايررخاف السجرراور لمعررخا  ونوو الخمرريج العخبيررة يعصرري الجراسررة اىسيررة اوررخى 

تررتريخ سياسرري وامشرري فرري مشصقررة الذررخ  احوسرر  كػنيررا ا ررج القررػى  لسرا إليررخاف مررغ
 الخئيدة.احوميسية 

والتذرركيل  يررث الشذررتشى التيررار احيرر  ي مررغ  لتعررخ  عمررالررى ا حررث ييررج     
والخ  ة الفكخ ة الى جانب البخنامج احنتخابي الحي  سمو مخش  التيار   واتسي 

فري عشج تػليو مشرب رئاسة الجسيػر ة احس مية فري ايرخاف ومجى امكانية تشفيحه 
 ةل وجػن تيار مشافذ اوخ مسدرظ بدمراخ الدرمصة مرغ ور و السرسدرات التشفيحيرض
 .ة التا عة لمػلي الفقيو التذخ عية والقزائيو 

فرررػز الدررريج    ترررار   ٜٜٚٔ عررراخ يغصررري البحرررث السرررجش الدمشيرررة السسترررجش مرررغ    
 ٕ٘ٓٓو ترى عراخ انتخا ات الخئاسرة احيخانيرةمخش  التيار احي  ي في واتسي 
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وفررررػز مخشرررر  التيررررار السحررررافا  ال انيررررة الخئاسررررية رشو نيايررررة رئاسررررتو فرررري الررررجتررررار   
   نجان.السيشجس محسػن ا سجي 

 استخجخ السشيج الػيفي في البحث نوف إ فاو الجانرب التحميمري فري الكتا رة .   
أىرع احسرتشتاجات التري  وواتسة اشتسمت عمى يدورئ مبا ث ةر ر الى ودع البحث
 فيي  يتتوكسا ي .البحث تػيل ليا

 . الشذتش والخ  ة الفكخ ة لمتيار احي  ي   السبحث ابوو
 .ػرات الدياسة الجاومية في عيج احي  ييغتصالسبحث ال اني    

 . الدياسة الخارجية احيخانية في عيج احي  ييغ   السبحث ال الث
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 املبحث االول 
 النشأة والرؤيت الفكريت للتيار االصالحي 

 سخشررجالوفرراش ، و   عررج العقررج ال رراني مررغ عسررخ الجسيػر ررة احسرر مية فرري ايررخاف     
ويعػن عمي وامشئي الى ٜٜٛٔ د خاف /يػنيػ ٖي فيالخسيش لي الفقيوالػ  احعمى

 الخئاسررة( ٜٜٚٔ_ٜٜٛٔ) رفدرشجاني ىاشررسي ، وترػلي.(ٔ)مشررب السخشرج احعمررى
صخن نطخ رات بجيمرة عرغ نطخ رة وحيرة يفي  ناول الشطاخ اتجاه فكخي  بجأ.(ٕ)احيخانية

مررا برريغ نطخ ررات  كررارفتخاو ررت ىررحه اح اذ، الفقيررو السصمقررة السعسررػو بيررا فرري ايررخاف
تررررشخ يررر  يات الرررػلي الفقيرررو فررري الجسرررتػر، ونطخ رررات اورررخى تشررراني  حكػمرررة 

  نيسقخاشية يكػف لمذعب الجور الخئيدي فييا.
لسشطررخي احولررى  اش الشررػ  ال قافيررة شخ ررت ىررحه ا را  فرري البررج  ناوررل  مقررة كيرراف   

 اتجاىرا سياسرياحمقرة فري البجايرة يسمكرػف الىرحه  ىحا احتجاه  يث لع يكغ أعزرا  
معيشررا، والرربعس مررشيع كرراف فرري فتررخات زمشيررة مختبصررا  سرسدررات تا عررة لمجسيػر ررة 

ف عمرى تيرار اليدرار ػ احس مية . اما مغ الشا ية الفكخ ة فكاف عجيج مشيع محدػب
مررغ الميبررخالييغ واليدررار يغ الررحيغ يجتسعررػف كررل اربعررا   فزرر  عررغ ومررو.احسرر مي

وكانرررت الجمدرررات تتزرررسغ نقاشرررات معخفيرررة   رررج احعزرررا ،أاسررربػعيا فررري مشررردو 
 .(ٖ)وفمدفية

مخاجعة شاممة بفكارىرا، وجعمرت نراسرة الغرخن  وامت ىحه السجسػعة  عسميات    
اف نمرج  مزرسػنواستخاتيجيا اساسية فري ا حاريرا، وويرل اعزرا ىا الرى اسرتشتا  

 مجسػعرررة مرررغ الخبرررخات احيجابيرررة لمحزرررارش احندرررانية الستقجمرررة، ومشحيرررا الرررربغة
فري السحمية مع مخاعاش لمقيع الػششية ، ىسا الحرل احم رل لرريغة وششيرة واسر مية 

 السفراىيع تخجسة في احكبخ الجور يا ب روشػ س و عج السفكخ عبجالكخ ع.(ٗ)ايخاف
 والفكرررررخ الحجي رررررة الغخبيرررررة احفكرررررار بررررريغ وتشدررررريق نمرررررج وإيجررررران الججيرررررجش الغخبيرررررة

 (كييرراف) يررحيفة فرري الشذرخ الررى  قيرراشخ  تجررج الحمقرة افكررار وكانررت .(٘)احسر مي،
 كراف معطسيرع أعزرا  الحمقرةاذ .  الحمقرة الخايرة الررحيفة اعتبخت التي ال قافية
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العررامميغ فييررا، واسررتصاعت و ، مررغ ىيئررة تحخ ررخ يررحيفة )كييرراف ( ومررغ الكترران 
ووز ررررخ ال قافررررة مررررع رئرررريذ مرسدررررة كييرررراف فرررري  يشيررررا  الحمقررررة اف تبشرررري ع وررررات

  .(ٙ)   واتسي واحرشان
 عرررغ مػاوفيرررا فررري ابتعرررجت  انيرررا الػورررت، مرررخور مرررع السجسػعرررة ىرررحه اتيسرررت     

 شررعار ورر و مررغ اتجيررت وأنيررا ، احسرر مية لمجسيػر ررة احساسررية الجيشيررة السبرران 
 والفكرررخ الغخبيرررة الحزرررارش العرررالسي نحرررػ الشطررراخ الرررى واحنزرررساخ الدياسرررية التشسيرررة

  .(ٚ)مغ مجمة كيياف الحكػمية الميبخالي لحلظ تع فرل اعزا  ىحه الحمقة 
، يرجر العرجن احوو مرغ مجمرة كييراف مغ فرل اعزرا   مقرة كيراف  عج اشيخ   

لتكرػف الررػت الفكرخي  ٜٜٔٔاكترػبخ/ احوو تذرخ غ مغ مجمرة كيراف الذريخ ة فري
 وال قافي والسشبرخ لمتيرار احورح فري التذركيل ،اذ كراف ليرا الرى جانرب يرحيفة سر خ

(  مقرة كيراف ) وم مرت ، الججيرج الدياسي الخصان شخن في شالخ ان سبق.(ٛ)اليػمية
 السحررافا، لمتيررار السعارورريغ السفكررخ غ برريغ و ررػار ارتبررا  نقصررة السخ مررة تمررظ فرري

 والكتٌرران والسيشيرريغ احكررانيسييغ البررا  يغ ال قافيررة مررغ لمشخبررة احسرربػعي والسمتقررى
  .(ٜ) مفةمخت اجتساعية شخائ  الى يشتسػف  الحيغ الدياسييغ والشاشصيغ

 الرجيغ بريغ الجسرع  رػو تتسحرػر كيراف  مقرة ناورل ترجور التري الشقاشات كانت    
وراخ  لقرج بيشيسرا. جسرع يسكرغ وكير  .والحجاررة والرجيغ ،والجيسقخاشيرة الرجيغو  والرجنيا،

اجتساعيرة مرغ  وزرايا القزرايا الرى ىرحه تحػ رل فري كبيخ بجور سػروش عبجالكخ ع
  .(ٓٔ)اتو احسبػعية في جامعة شيخاف،و و مقاحتو وكتبو ومحاوخ 

تقجخ  صمب  ،ٕٜٜٔعاخ  مغ وزارش ال قافة واحرشان تواستقال فبعج واتسي اما    
 بفكرررارهمشيرررا اف تكررػف مشبرررخا  ( كرراف يخ رررج= القرررانػف  اسررع ) ايررريغ مرلررر اذف نذررخ 

اوبت عمى و السجسػعة  ف أاحف السجمة لع تشذخ اومع ، غس قفيالوافكار عجن مغ 
 لألفكررررارعمرررى تبرررانو  ج لقرررا ات اسررربػعية  رررررػرش نائسرررة ، وا ترررػت الجمدرررراتعقررر

 مصبػعرررة مررغ (ايرريغ) وتحػلررت .(ٔٔ)الفكررخي والدياسررري  يغجيعمررى الرررع والخبررخات
 تبررانو اشارىررا فرري يررتع نقاشررية فكخ ررة  مقررة الررى ٜٜٙٔ سررشة فرري تخويررريا ى جررخ 
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 لجيسقخاشيرررةوا ، السرررجني السجتسرررع م رررل الججيرررجش السفررراىيع ومشاوذرررة وبحرررث احفكرررار
 وراتسي   وكراف. والججيرجش الججليرة القزرايا مرغ و يخىرا احندراف  قػ  و  الجيشية،

 سررررعيج الحمقررررة فرررراف  ررررةنارشامررررا فيسررررا يتعمررررق  الحمقررررة فرررري الخئيدررررية الذخرررررية ىررررػ
كررراف يتحسررررل الجرررد  احكبررررخ مرررغ العسرررل ، وورػيررررا  فررري السجرررراو  .(ٕٔ) جار ررراف

  .(ٖٔ)و الفكخي الدياسي ، بيشسا تػلى محدغ كجيػر السجا
 حتجراه ا الرحي يرار معخوفرا   احتجراهوصران ( ايريغ)شكمت شخو رات  مقرة 

ومررررع أف جررررحور ىررررحه السبا ررررث الفكخ ررررة والدياسررررية تعررررػن الررررى  مقررررة  احيرررر  ي
وتحػلررت مررغ شررركميا الشطررخي لتررررب   (ايررريغ)، اح انيررا تبمرررػرت فرري  مقررة (كيرراف)

اعزرا   و روشػ سرعبرجالكخ ع  مرغ مخ رجيالعجيرج مذخوعا  سياسيا . ، فانزرع الييرا 
 بيئرررة م ئسررررة ، احمرررخ الررررحي أوجرررج عسميرررة ت وررر  لألفكررررار ، ووفرررخ (كيررراف) مقرررة 

  .(ٗٔ)احروية لتحػ ميا الى بخنامج سياسي 
لمتيررار احيرر  ي يسكررغ اجررخا  مقارنررة مررع الفكررخ   ررةالفكخ الخ  ررة ولفيررع     
 ناه وكسا مػو  في الججوو ان لسحافا في ايخافامتيار لالدياسي 

 الةيار االصالحي الةيار الزجافظ الزخالة
الااااااااااااااااااااؾلي 

 اليقيه
الاااؾلي اليقياااه مسذاااهللا ماااؽ قبااال   
وصااالحياته فااؾق الدسااةؾر، كزااا ان 
جزيااا الزسسخااات تخااةزد ااارعية ا 

 مؽ الؾلي اليقيه

نظريةةسيايياةةيسيليعلةةسيم ةة يم ةة ي
الكةة  يعامالةةةيويلةةةريميسيي يةةةسي
الفميةةةةة يم ةةةةة يالواةةةةةايرعيامييةةةةةوي

 .يحييا يايلواايرص 

االحاااااااااااااازاب 
والزدااااااااركة 

 الخياسية

يثهللا ان ال تحرج االحازاب الخياساية 
عااؽ الزبااادئ االسااالمية للثز ؾريااة 
واالاحاص واالحازاب الخياساية حارة 
في الةعبير عؽ رؤاها في اطار والية 

 اليقيه. 

 ياي سيلافعيليويريالةعبيفييالا طس
اةةة اييفةةةيي، والزدااااركة الخياساااية 

 . ياجبايبياليحكييال

الاااارؤ  فااااي 
الخياساااااااااااة 

دعؼ تذادير التاؾرة ورفاض االتذاال 
الزباااار او رياار الزباااار االؾاليااات 

يا كيةةةويالاعةةةييويياليحةةةيارياةةةي يا لةةة 
 يالثميفيتي.
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يااران اليااؾم حثاام مرتثاال ،الةيااارات الخياسااية فااي االثاادول مااؽ اعااداد الباحااث، الزذاادر   
سالظان دمحم السعيزاي لاليكار الخياساي (؛1001،تعريهللا  سالؼ كريؼ ،مكةبة فحري ،)الزساماة  

-ل) بؾ عبااياالسااةراتيثيةمركااز اإلمااارات للدراسااات والبجااؾث  اإليرانااي جاا ورا روافاادا  ,ااارا  ل
فاطزااة الذاازادي، الةيااارات الخياسااية فااي ايااران ،الزركااز العرسااي ل اجاااث ودراسااة  ؛(1000

 (.1021)بيروت   لخياسات،ا

الزةجدة االمريكية ، وير  ان االخيرة  الحارجية 
العااااادو االول للتاااااؾرة االساااااالمية وال 
تةؾقااان عاااؽ نخاااا الزاااسامرات  اااد 

 الثز ؾرية االسالمية في ايران . 

ي. ا ييوياليحيارييالافييضيلعيأليركةي
نمةةوياليحرةةيرغيالةرايةةسياةةو اي ينفي ةةيي
يرةةةةةريرغيالااةةةةةيوليفةةةةةييالع لةةةةةيتي

 الثميفيسيلعيالةربي.

الاااااااااااااااااارؤ  
 االقةذادية

معار اااة هيزساااة الدولاااة او القظاااا  
الحااااص علااال االقةذااااد ، والة  ياااد 
علاااااال ااااااااراك الساااااااس فااااااي كافااااااة 

ق السدااااطات االقةذاااادية عاااؽ طريااا
الةعاونيااااات. ودعااااؼ االعةزاااااد علاااال 

 السيس واال ةياء ال اتي.

الةةةةوميغيالةةةة ياةةةةوةليالةةةةليل ويلةةةةسيعي
يااةةةنيويا لةةةيريايليحةةةويا م ةةة يالةةة ي

الوفيعيمة يالاصةيويي، المطيعيالةيص

الايقييلةيلفسييحصةريا لاصةيويايةوي

 .الويلس

الرؤياااااااااااااااااة 
 التقافية 

ااراف علزاء الديؽ علال السدااطات 
ل الثز ؾريااة التقافيااة، و القلااق علاا

 االسالمية مؽ خظر الغزو التقافي.

اليحريسيالفكريسيهييالطريكيل يصةيلي

ي، الةةة يالف ةةة يالصةةةيحيايل ويلمراطيةةةس
 . الوميغيال يالاايوليالثميفي

الجرياااااااااااااااااة 
 والديزقراطية

تكؾن الجرية في اطار الجق والؾاجاهللا ، 
 زا ان الزخاسولية الديسياة مقدماة علال 

لة حذاااي، اماااا الديزقراطياااة  الخياساااة
ذلاااػ الةجريااان الااا ي  صااااب الاااديانات 
االخاار  متاال الزخاايجية ، وهااؾ مااا  د  
الااال افةقادهاااا القااادرة لقيام اااا بؾاجب اااا 

 تثاا ادارة جؾانهللا حياة االنخان

الجرياااااة تةرااااازؽ حقاااااؾق  االنخاااااان 
، امااا الديزقراطيااة  والجقااؾق الديسيااة

وساااااااااايلة لةيعياااااااااال دور الزثةزااااااااااا 
لداااعبية وت يااااة الزثاااال اوالزدااااركة 

 .والدفا  العقالني عؽ العقيدة للظرح

السغااارة الااال 
 الديؽ

هساااااك قااااراءة واحاااادة للااااديؽ ، و ي  
قااااراءة  خاااار  تيرااااي الاااال محاليااااة 

 . وامر   ونؾاهيه

هساااااك قااااراءات مةعااااددة للااااديؽ ،و 
تااارويا ااااعار الةثدياااد والةخاااام  

 .الديسي
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 املبحث الثاني
 تطىراث السياست الداخليت يف عهد االصالحيني . 

 الدررا ة شرريجتٜٜٚٔعرراخ  احيخانيررة لمخئاسررة الدررا عة رشو الررج انتخا ررات وبيررل      
 اسررراس عمرررى الشطررراخ ناورررل تعسرررل التررري التيرررارات بررريغ انتخرررابي تشرررافذ الدياسرررية

 بخنررررامجيغ السحررررافا و احيرررر  ي التيرررراراف جخورررر فقررررج، الدياسررررية واليػ ررررة البررررخامج
 التيرررررررررررررار ووجمررررررررررررر التغييرررررررررررررخو   اإليررررررررررررر ن وو ل احتس ررررررررررررر مختمفررررررررررررريغ انتخرررررررررررررابييغ
 واتبررراه إليرررخاف ىغا الرررخ  الػورررع عمرررى ظلمحفرررا يرررجعػ بخنرررامج ال رررانيو .(٘ٔ)احيررر  ي

 الترررخو ج ترررع ورررجو . .(ٙٔ)والخرررارجي الرررجاومي الذرررتنيغ فررري لمشطررراخ التقميجيرررة الدياسرررة
 بعرجو  .تيرار كرل ومشايرخي  اتباه وبل مغ الشصا  واسع  ذكل مجيغلمبخنا الجعائي

 ائررت   جررخى  فقررج تػجياتيررا فرري الدياسررية التيررارات برريغ التقررارن ضرراىخش بررخزت اف
 واحتجراه احسر مية السذراركة  دن  عج ما في شكل الحي احي  ي احتجاه بيغ

 الستس ررررل سرررر مياح اليدررررار اتجرررراهو  البشررررا ، كررررػانر  حرررردن الستس ررررل (البخا سرررراتي)
والرررحي  وررراتسي   السخشررر  بخنرررامج لسدرررانجش. .(ٚٔ) (سجاىرررجيغال العمسرررا  مجسرررع)برررر

 بيشيرررا ومرررغ اإليخانيرررة، الدياسرررية الدرررا ة عمرررى مرررخش بوو ُشخ رررت تزرررسغ مفررراىيع
  ..(ٛٔ)احجتساعية والعجالة التػتخ، وإزالة الدياسية، والتشسية السجني، السجتسع

 عمرررى تشرررافذو  ،ٜٜٚٔ ايار/مرررايػ ٖٕاحيخانيرررة فررريخئاسرررة ال انتخا رررات تجرررخ     
 احسرر مي الذررػرى  مجمررذ رئرريذ نررػري  نرراشق اكبررخ عمرري كررل مررغ الجولررة رئاسررة

 لمتػوعررات وو فررا  ، ورراتسي مخشرر  التيررار احيرر  ي و  مخشرر  التيررار السحررافا،
(  4ٖٕٗ4ٜٛ٘ٚ)  مقابررل ، يررػتا   مميررػف (  ٕٓ)  عمررى يد ررج  سررا ورراتسي   فرراز

 مررغ ال رراني)   حخكررة يعررخ  ورراتسي   فررػز ايررب ، و   (ٜٔ) ، نررػري  شرراشقل مميػنررا  
 السرري ني  ررالتقػ ع يعررانو مررا(  الفارسري  الحدرران احنتخا ررات تررار  )  ،(  ورػرنان

 .(ٕٓ) ٜٜٚٔ / مايػايار ٖٕ
التشسيرة فري جسيرع ا عانىرا احوتررانية والدياسرية واحجتساعيرة    وراتسي عج      

 ية احساسرية فري ايررخاف. و سكرغ تتبرع السسارسرة الدياسرية ورر ووال قافيرة ىري القزر
 ية .تمجش  كع واتسي في السجاحت ا 
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 _الةسزية في الزثال االقةذادي  ي
وكرراف عميررو أف يدررتسخ ،  اولررت انارش   ورراتسي إنعرراش احوتررران احيخانرري      

و رررجرس فررري  فررري تشفيرررح الخصرررة الخسدرررية ال انيرررة التررري وورررعتيا الحكػمرررة الدرررا قة،
الػوت نفدو أوجو الشقز والدمبيات التي تعاني مشيا لت فييا في الخصة الخسدرية 
ال ال رة الترري يشبغرري عمررى  كػمتررو أف تزررعيا، فكانررت أولررى الخصررػات اإليرر  ية 
الترري اتخررحىا ووررع بخنررامج مػسررع لخرخرررة الرررشاعات الخئيدررة فرري الررب ن  سررا 

بر،، وكراف مرغ أىرع إجرخا ات ىرحا البخنرامج فييا احتراحت، والدكظ الحجيجية، والت
مرسدة. وُتعجُّ الخصرة الخسدرية  ٕٓٓٗعسمية التعػ ع السحجون لمعسمة، وورخرة

لمتشسيررة مررغ أىرررع السشجرردات الترري  ققتيرررا  كػمررة ورراتسي، فقرررج كانررت أك ررخ فعاليرررة 
وتشطيسا  مغ الخصتيغ الدا قتيغ، و خ َكْت احوتران اإليخاني مغ  الة الخكرػن التري 

وايرررة مرررع و  اتجررراه احنتعررراش .(ٕٔ)  ٜٜٛٔوٜٜٚٔسررريصخت عميرررو وررر و عرررامي 
، واحنفتان الػاو  إليخاف عمى العالع، نتيجة الد ارات السػفقرة شف ارتفاه أسعار ال

ات التري ووعتيرا إيرخاف يرالتي وراخ بيرا الرخئيذ وراتسي لعرجن مرغ نوو العرالع، واحتفاو
 .(ٕٕ) مع نوو عجيجش في مجاحت اوترانية مختمفة

رئاسرررتو )يرررشجو  الرررشف  لت بيرررت احوترررران(  مرررجشأسدرررت انارش وررراتسي وررر و      
صمع ىررررحا اورررتحرررت إنارش البشرررظ السخكرررردي كمليرررة لمررررتحكع فررري العائرررجات الشفصيررررة، و 

ت بيررت السػازنررات الدررشػ ة. و تسػ ررل مذررخوعات القصرراه الخرراص ة الرررشجو   سيسرر
ومرررررا بررررريغ  .(ٖٕ)سرررررت سار ةوالقصررررراه العررررراخ  العسمرررررة الررررررعبة مرررررغ وررررر و البشرررررػ  اح

مميررررػف نوحر فرررري الرررررشجو   ٕٖٓمميررررار و ٖٓتررررع ورررر   ٕٗٓٓو ٕٓٓٓعررررامي
 فزر  عرغاح تياشي السالي احيخاني، وىرحه العائرجات تذرسل فرػار  اسرعار الرشف  

اربررررران رأس السررررراو السػجرررررػن فررررري الررررررشجو  والتدررررريي ت الساليرررررة.  وورررررج سرررررحبت 
% ٕٓجات لسرررررمحة القصرررراه العرررراخ و% مررررغ ىررررحه العائررررٙ٘،ٕالحكػمررررة احيخانيررررة

  .(ٕٗ) لسرمحة القصاه الخاص
 ،ٕٓٓٓمميرار نوحر عراخ ٙ،ٙ٘ٙسحبت  كػمة واتسي مغ ىرحا الررشجو  مبمر، 

.ووررج ٕٕٓٓمميررار نوحر عرراخ  ٜواك ررخ مررغ  ٕٔٓٓمميررارات نوحر عرراخ  ٚ،ٕٔ٘و
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بشػ  ايخانية  كػمية وشبو  كػمية عمى تديي ت  العسمة الرعبة مغ  ٜ رمت
مميار نوحر ور و احعرػاخ ال  ررة السذرار  ٙ،ٙٛانجاز مذار ع كبخى  قيسة اجل 

مميرار نوحر تدريي ت مررخفية واسرت سارات  ٓٔورجخ الررشجو  اك رخ مرغ  والييا. 
 .(ٕ٘)ش ذاتياسجالى القصاه الخاص في ال

وكرررراف مجسررررػه احتفاويررررات السػوعررررة برررريغ لجشررررة امشررررا  الرررررشجو  اح تيرررراشي      
 ٖٔالرررى  ٚخ مرررغ ألررر  اتفاويرررة و متػسررر  كرررل اتفاويرررة كررراف بررريغ والسدرررت سخ غ اك ررر
 ٛ،ٕمذررخوه اسررت ساري مررش   ررػالي  ٓٓٛىشررا  اك ررخ مررغ كرراف  مميررػف نوحر. و

  .(ٕٙ)مميار نوحر
%، ٗٔ%، الدراعرة ٜٚي  الررشاعة والسشراجعتكانت  رة القصاعرات كراحو      

ل السرخ  %. ووج  رٔ،ٙٓ% والخجمات الفشية واليشجسية ٔ،ٚالذحغ والشقل 
 الترررري ويررررمتالسخكرررردي عمررررى اربرررران مررررغ التعامررررل  ررررتمػاو الرررررشجو  اح تيرررراشي 

 .(ٕٚ)ال ال ةمميارات نوحر و و نياية الخصة الخسدية ٓٔالى
 السزااؾ ومعاادل الزجلااي الساااتا (  جزااالي1) رقااؼ جاادول  

 (1005-1000) الخسؾي خالل الحظة الحزخية التالتة
 عائررجات امتزررسش السحمرري الشرراتج أجسررالي العاخ

 ( إيخاني ر او مميار  قيسة) الشف 
 الدرررررررررشػي  الشسرررررررررػ معرررررررررجو
 الدابق  العاخ مقارنة

0222 ٖٙٓ4ٖٓٛ - 
ٕٓٓٔ ٖٖٚ4ٜٓٛ ٔٙ4ٗٙ 
ٕٕٓٓ ٜ٘ٗ4ٖٓٓ ٖٓ4ٕٓ 
ٕٖٓٓ ٔ4ٜٔٛ4ٕٛٙ ٕٗ4ٕٙ 
ٕٓٓٗ ٔ4٘٘ٗ4ٛٔٓ ٖٓ4ٖٚ 
ٕٓٓ٘ ٔ4ٜٗٔ4ٜٔٓ ٕٗ4ٛ٘ 

 ،"االوساا  الداارق " عااؽ صااجيية بيانااات رساازية مااؽ البسااػ الزركاازي االيرانااي نقااال   الزذاادر
 .5 ص ، 21/8/1028في  21825العدد
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  الةسزية التقافية
وكراف مرغ أولرى الخصرػات ، رقافيرة–فكخ رة تشسيرةمخ مرة الرخئيذ وراتسي  شيجت     

هللا  الترررري ورررراخ بيررررا ورررراتسي  عررررج ويررررػلو إلررررى الخئاسررررة أف اوتررررار الررررجكتػر عصررررا 
 قافرة، وىري مرغ الرػزارات التري أيرخ وراتسي الس ق  والسفكرخ وز رخا لم.(ٕٛ)مياجخاني

 .جعمى أف يكػف وزرا ىا مغ اوتياره نوف تجول السخش
وجخ الجعع لمسخاكد   يثرقافية،و ووج استصاه مياجخاني أف يصمق  خكة فكخ ة     

ال قافيرررة والسدرررارن ويرررشاعة احف خ)الدررريشسا( ، وورررج ا تفرررى احيررر  يػف  رررتكبخ 
يخانيررة  جررػائد ميخجانررات كرراف والبشجويررة الدرريشسائييغ،  نجرران رقررافي  فررػز احفرر خ اح

 يث فراز فمرع )شعرع الكرخز(  جرائدش الدرعفة الحىبيرة فري ميخجراف كراف لدريشسائي ، 
وفاز فمع )الخ ان سػ  تحسل لشا( في عجش جػائد في ميخجراف البشجويرة الدريشسائي 

شفرراو  عررج اف عالجررت احفرر خ مػوررػعات اجتساعيررة ورػيررا  الررة الشدررا  واح
  .(ٜٕ)والفقخا  ووجامى السحاربيغ

ازنىررخت  خكررة التررتلي  والشذررخ، وويررل عررجن الكتررب الرررانرش كررل عرراخ إلررى و      
عررجن عشرراو غ الكتررب مررغ ، اذ ارتفررع   سختمرر  العشرراو غ والسػوررػعاتعررجش فح  

 امرا،.(ٖٓ)مميػف ندرخة ٛٔٔعشػاف ، وبتػز ع اجسالي بم،   ٖٖٕٓٓالى  ٓٓ٘ٗٔ
، م ررررل االسرررررلفيغ يجرررراز   ررررالخػض فييررررا سررررا قمررررغ  أ ررررج فمررررع يكررررغ  يامػوررررػعات

السجتسرررع السرررجني والجيسقخاشيررررة و قرررػ  اإلندررراف ووبررررػو ا ورررخ والتعجنيرررة و خ ررررة 
نطخ ررة القررخا ات الستعررجنش  التيررار احيرر  يشررخن العجيررج مررغ مفكررخي وررج الررخأي. و 

 حخمات  كانرت ورار  إشرار التشراوو، م ررلملمرجيغ ، وويرل ابمرخ إلرى اإلشا رة برر 
رجرراو الررجيغ ح وجسررية ))روش ورراوػ رجرراو الررجيغ، لجرجررة أف السفكررخ عبررج الكررخ ع سرر

روش ػ وتبرع سرر .(ٖٔ)((ليرع، برل ىرع الرحيغ ابترجعػا ىرحه القجسرية و صالبػنشرا  ا تخاميرا
أف عمرػخ الذرخ عة )) الرحي وراو بيرشيع الذري  محدرغ كرجيػرمغ مغ السفكخ غ و عجن 

، ووج يكرػف التفدريخ يرائبا ليدت مقجسة مغ  يث ىي تفديخ  ذخي لشز مقجس
  .(ٕٖ)،((أو واشئا
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احنجاز احوو في التشسية ال قافية و و مجش رئاسة واتسي اما الرحافة فعجت    
فقرج زان عمى مدتػى الكع والشرػه،  قيقية لمرحافة احيخانية  نقمة يث شيجت ىحه 

عجن الرح  اليػمية مغ وسذ الى ست وعذخ غ يحيفة وارتفعرت جسمرة تػز رع 
 ٛٚٚندررخة ،وارتفررع عررجن السجرر ت مررغ  مميررػف  4ٕٖالررى  4ٕٔحه الرررح  مررغ ىرر

كغ ترشي  الرح  الرانرش في ايخاف  ذكل س و .(ٖٖ)تالمغا  سختم  ٖ٘ٚٔالى 
  :غيعاخ الى ودس

اعمرى ، وتمظ التي يتدرق وصابيرا مرع  السحافا التياراحوو   يح  تشدب الى  
الرررى السحافطرررة عمرررى مكتدررربات  والتررري ترررجعػ اإليخانرررياليرررخخ فررري الشطررراخ الدياسررري 

نوو احسررتكبار العررالسي، ومشيررا، يرررحيفة  ال ررػرش والقصيعررة مررع مررا تصمررق عميررو بررر
  .(ٖٗ) ويحيفة كيياف ، ويحيفة رسالت جسيػر ة إس مي،

،  ومرغ جسمتيرا يرح   راه نرػ،  يتيار اإلي  ال تشدب الى  يح   ال اني  
يررربحت يرررحيفة ىسذرررخي وايرررب  امرررخوز، ورررخنان، زف، سررر خ، ترررػس، جامعرررة، 

الر   ٓٙٗ)السػاشغ( اليػمية التي يستمكيا مكتب العسجش في شيخاف وبتػز رع يبمر، 
 .(ٖ٘)ج عمى نول احع ناتسندخة ، الرحيفة احولى في ايخاف والتي تعت

، ونعررت الررى لمدياسررات الدررا قة  نقررجياوصا ررا يررح  التيررار احيرر  ي تبشررت   
 وتشاولرت ،ايرخاف الخارجيرة  غ ع وراتيوتحدرع العخبرري لاحنفتان عمرى الغرخن والعرا

 ،مػورررػعات تعرررج مرررغ الخصرررػ  الحسرررخا  كانتقررران السرسدرررات الحكػميرررة وال ػر رررة
السقتخ ررات وفعاليررة الزرررغ   عررجن مرررغواوتررخان بررجائل و مررػو فعميرررة. ووررج أسرريست 

وا رررررجش مرررررغ اكبرررررخ  وايررررربحت الررررررح  ،اإلنار رررررةعرررررجن مرررررغ السشايرررررب  بتغيرررررخ
ونتيجررة لررحلظ وامررت وررػات احمررغ بتعقررب  حررخ  الذرراره،السرسدررات الخوابيررة الترري ت

الررررحافييغ واعتقررراليع برررتيع مختمفرررة تتزرررسغ احسرررا ش الرررى احسررر خ أو السخشرررج أو 
 ٜٜٜٔيحيفة عراخنحػ ست عذخش  ة      الدمصات ووامت،  مبجأ وحية الفقيو

فييرا  والعرامميغنفعة وا جش، والحكع  اإلعجاخ والدجغ عمى  عس مجيخي الرح  
ر ورررررانػف ايرررررج ة نررررري ونتيجرررررة اب مبيرررررة السحافطرررررة فيرررررووررررراخ البخلسررررراف احيخاو . (ٖٙ)
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أعرررا   ذررركل كبيرررخ عسرررل الررررحفييغ ،  والرررحي ٜٜٜٔلمررررحافة فررري تسرررػز/ يػليرررػ
وىجن  فخض عقػبات عمى كل مغ ي بت تػرشو في نذخ أوبار كاذ ة عرغ الشطراخ 

 فزرررر  عررررغج نصررررا  العقػبررررات ليذررررسل رئرررريذ التحخ ررررخ والشاشررررخ تررررمااحيخانرررري ، و 
  .(ٖٚ)السخاسميغ الرحافييغ في محاولة لتزيق نصا  عسميع

 الخياسي واالداري . الزر ة_ دور 
عرررريغ رئاسررررتو  فسررررع بجايررررة ،تبررررػأ مشايررررب ويانيررررة  عمررررىشررررجع ورررراتسي السررررخأش     

 ٜٜٚٔ( نائبة لو ورئيدة لسشطسة  ساية البيئة في ان/ا دصذ معرػمة ابتكار)
( زىرخا  شرجاعي) وخى لجعع الشدا  مغ و و تعيريغ،وجا ت  عج ذلظ الخصػش اح

، ووررر و مرررجش ٜٜٚٔ مدتذرررارش لرررو لذرررروف السرررخأش فررري شررريخ تذرررخ غ ابوو/اكترررػبخ
رئاسرتو بمرر، مجسررػه اجسرالي الشدررا  ال ترري ترػليغ مشرررب مررجيخ عراخ فرري الررػزارات 

 مرجيخا. ٜٙٔٚٗامخأش مرغ مجسرػه  ٛٙٔٔما يقارن  ٕٕٓٓالحكػمية مصمع العاخ 

(ٖٛ).   
مرررا فررري السجررراو التذرررخ عي فكانرررت السجرررالذ السحميرررة وا رررجش مرررغ السيرررانيغ التررري ا 

تقرجمت  ٜٜٜٔبخزت فييا السخأش احيخانية ، يث أجخ ت أوو انتخا ات محمية عراخ 
امرررخأش  رررالفػز  سقاعرررج ىرررحه السجرررالذ ٖٓٓامرررخأش لمتخشررري  ، فشجحرررت  ٓٓٓ٘و ليرررا

  .(ٜٖ)%ٕ.ٓال  مقعج فكانت ندبة الشدا   ٜٚٔالتي بم، عجنىا 
 ٖٔفررػز ٕٗٓٓ-ٕٓٓٓوشرريجت الررجورش الدانسررة لسجمررذ الذررػرى احسرر مي     

عرجن الشدرػش % مغ العرجن احجسرالي لمشرػان . وبرخ ع تشراوز 4٘ٗنائبة شكمغ نحػ 
نػعيررة لرررال  السررخأش مررغ ورر و وفرردش  فرري السجمررذ ، اح اف السجمررذ الدررانس شرريج

  .(ٓٗ)ىيئة الخئاسة البخلسانية  انتخان )سييمة جمػنار زانه( كتوو امخأش تشطع الى
 _الجركة الظالبية 

انجررحن الصرر ن الررى نعررػش ورراتسي الررى السجتسررع السررجني وتررترخوا بيررا وتفرراعمػا    
معيررا ونجرر  الذرربان  فرري نعررع ورراتسي  الرررعػن الررى سررجش الخئاسررة والترري اعصررت 
 الحخكرررة الص بيرررة زوسرررا  ح يشكرررخ فمررريذ مرررغ وبيرررل السررررانفة اف تذررريج الفترررخش بررريغ
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خ اكبرررخ مطررراىختيغ لمحخكرررة الص بيرررة وانىرررا شررر ن جامعرررة ٜٜٜٔ-ٜٜٚٔعرررامي
 شيخاف ، نارت مصالبيسا في مجسميا  ػو نفذ مصالب التيار احي  ي .

)اي  عج شيػر وميمة مغ انتخان واتسي( نعرا ٜٜٚٔتذخ غ احوو/اكتػبخٕٔففي 
لعامرررة ، اتحررران الجسعيرررات احسررر مية الرررحي يترررػلى  ذرررست هللا شبرررخزني امانترررو ا

ش ن جامعة شيخاف الى تشطيع مطاىخش لمسصالبة بربعس احير  ات الدياسرية، 
شالرررب ىتفرررػا ورررج تفدررريخ التيررررار  ٓٓٓٗالرررى  ٖٓٓٓواسرررتجان لجعػترررو مرررا بررريغ

الستذرررجن لمسررر خ، ونرررانوا  ةعرررانش الشطرررخ فررري وورررع مجمرررذ يررريانة الجسرررتػر مرررغ 
ورررج ترررجومت ورررػات وررر و الحرررج مرررغ يررر  ياتو فررري فرررخز السخشرررحيغ احنتخرررابييغ. و 

  .(ٔٗ)احمغ لتفخوة الستطاىخ غ واشتبكت معيع
مرررغ الذررريخ نفدرررو نطرررع الصررر ن  ٗٔو ترررى  ٜٜٜٔتسػز/يػليرررػ عررراخ ٛوفررري     

وكراف الحرجراف السفجرخاف  ا  سمدمة مرغ السطراىخات كانرت ىري احبرخز واحوسرع نصاور
لتمرررظ السطررراىخات مرررختبصيغ  قزرررية  خ رررة الررررحافة  عرررج أف يرررجر ورررخار وزرررائي 

احيرر  ية والترري كرراف يتررػلى مدررروليتيا  (سرر خايقررا  يررجور يررحيفة )تزررسغ 
مػسرررػي وػئيشييرررا، الرررحي يعرررج ا رررج اىرررع مرسدررري مكترررب تعد رررد الػ رررجش   الدررريج 

، وبعجىا  اشخ مجمذ الذػرى الشطخ في مذخوه وانػف الرحافة ، وعمى الص بي
والتري  معراتناورل الجاارخ ذلظ نعا مكتب تعد د الػ جش الص بري الرى مطراىخات 

وورج ا    الررحيفة السرحكػرش .  عمىاعتخاوا ٜٜٜٔتسػز/يػليػٛبجأت في شيخ 
واعتقمررت   غتطرراىخ ساوتحسررت وررػات الذررخشة اإليخانيررة الحررخخ الجررامعي وتعخوررت لم

عمرررى  والررررحفييغي لحررث الصررر ن ستالرررخئيذ ورررا عفرررناحمرررخ الررحي العجيررج مرررشيع، 
مررررغ القررررػمي الررررحي يتخأسررررو ايررررجر مجمررررذ اح و .(ٕٗ) وررررخورش اسررررتيعان السػورررر ،

نائررب  (سررانات  سررجي)ورراتسي بيانررا اناف فيررو اوتحرراخ جامعررة شيررخاف، واعمررغ اوالررة 
 ٜٜٜٔ/ٚ/ٖٔولكررررغ عشررررجما بمغررررت اح تجاجررررات ذروتيررررا فرررري.(ٖٗ)مشصقررررة شيررررخاف

غ ورراتسي أف السطرراىخات مرروتخممتيررا ىتافررات وررج السخشررج والشطرراخ احسرر مي ، اع
لسد رررج مشيرررا سررريقسع  قرررػش شالسرررا أنرررو يدرررتيج  تس رررل انحخافرررا واجرررب التقرررػ ع ، واف ا
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ترررو مرررغ ىتافرررات الصررر ن ورررج ا تقرررػ س اسرررذ الشطررراخ احسررر مي، وكرررحلظ اكرررج بخ 
)الجولررة تشفررح مررغ ورر و بخامجيررا ارا  مخشررج الجسيػر ررة ايررة )السخشررج مذرريخا الررى اف 

تقرررى وررراتسي  صررر ن جامعرررات شيرررخاف، لوعشرررجما ا، هللا ورررامشئي بتفررراىع كامرررل (( 
  .(ٗٗ) بالػره ((و الذبان الى التحمي   التقػى  امقمجي الغخن ونع))انتقج واتسي 

عمى  القائسيغوايمت الرح   سمتيا  انتقان اسمػن احوتحاخ ونعػتيا لفز     
، لكررغ الدررمصة القزررائية أيررجرت أوامررخ مختمفررة  اعتقرراو عررجن مررغ ابعسرراوتمررظ 

 اميغوالسحررررررجررررراو الرررررجيغ  عرررررجن مرررررغومشطسررررري مطررررراىخات الصررررر ن و  الررررررحفييغ
إلرى اإلعرجاخ.  امتفخورة ويرمت  عزري  ت كراخ، و كرع عمرييع التشفيحييغ السدروليغو 

ي فرري مررتز  مررغ تشفيررح البررخامج السعمررغ عشيررا وعررجخ تسوىررػ امررخ ووررع  كػمررة وررا
القجرش فعميا عمى احوص ه بيحا الجور مع سيصخش  عرس السرسدرات عمرى سرمصة 

 .(٘ٗ) القخار
 خات الدولة .سس اسية داخل م,انيا   االصالحيؾن والزسافخة الخي

حسررريسا التيررررار  مرررع التيرررارات الدياسررررية ةنورررل التيرررار احيرررر  ي فررري مشافدرررر    
الجولرررة التذرررخ عية والتشفيحيرررة حسررريسا السجرررالذ  لمدررريصخش عمرررى مرسدرررات السحرررافا

السحميررة ومجمرررذ الذرررػرى احسررر مي)البخلساف ( ومشرررب رئاسرررة الجسيػر رررة، مرررغ 
  .خئاسةانتخا ات الوالبخلسانية الى جانب احنتخا ات السحمية و و 
 جرختنيرا كػ اىسيرة كبرخى ٜٜٜٔعراخجرخت احنتخا رات السحميرة التري  وا تمت     

ومررغ مررغ انيررا مشرررػص عمييررا فرري الجسررتػر بوو مررخش  عررج نجرران ال ررػرش   ررالخ ع 
 عررج عرراميغ مررغ ويررػو ورراتسي الررى الخئاسررة، وانتذررار الفكررخ  جررختنا يررة اوررخى 

ررررحافة والسجتسرررع السرررجني، فقرررج اسرررتصاه احيررر  يػف  ذرررج احيررر  ي فررري ال
% مغ السقاعج فري السجرالذ البمجيرة )السحميرة( ٓٛجسيػرىع والفػز بشدبة تجاوزت

 تى في السجف التي يتستع فييا السحافطػف بتتييج تقميجي ، اذ فاز عبجهللا نػري ، 
خئاسرة مجمرذ ب حرافاوترو الذرجيجش مرع التيرار الساالسعخو   سيػلرة اإلير  ية وعج



 
 عبد الرزاق خلف الظائيد.                                         الةيار اإلصالحي في إيران

 

 [88]  

وانتخبرت اورت الرخئيذ وراتسي  نومت الشدا  في السجرالذ البمجيرةو مجيشة شيخاف، 
 .(ٙٗ)لعزػ ة السجمذ البمجي في مجيشة أرنكاف مدق  راس العائمة 

لمتيررارات الدياسررية السختمفررة اف مرردا   ا  فررػز التيررار احيرر  ي انصباعرر اعصررى     
 تخكيبررة يررخيغبت وىررػ مررا يسيررج الشاوررب احيخانرري يسيررل لرررال  تيررار الررخئيذ ورراتسي

عمرى  دران التيرار السحررافا الرحي كانرت لرو اح مبيرة فري البخلسرراف  القرانخ البخلسراف
شررركمت ىرررحه اح مبيرررة عائقرررا امررراخ اوتيرررارات وررراتسي   عرررج افٕٓٓٓ-ٜٜٙٔلمسرررجش 

وبخاية وز خ  ،وأنائيا مغ و و احستجػا ات الستعجنش التي كانت تػجو لمػزرا  
ييرجن  احسرتقالة مرخات عرجش ، الرى  ون عصرا هللا ميراجخاني ، مرا جعمرال قافة واحرشا

عقب تدايرج اليجرػخ عميرو ناورل البخلسراف والررح   ٕٓٓٓ عاخ اف استقاو  الفعل
 ..(ٚٗ)السشتسية لمتيار السحافا

لعررراخ الذرررػرى احسررر مي )البخلسررراف(  فررري انتخا رررات مجمرررذ تخكررردت السشافدرررة    
، السرتمفررة العمسررا  السجاىررجيغالسحررافا )جساعررة اساسررا  برريغ مس مرري التيررار  ٕٓٓٓ

 ررررردن جبيرررررة  ( فررررري مػاجيرررررة )احسررررر مية ، جسعيرررررة احتحررررران احسررررر مي لمبرررررازار
،  دن كػانر البشا ، مشطسة مجاىجي ال رػرش العمسا  السجاىجيغ، مجسع  السذاركة
الحسمررة احنتخابيررة  ذرركل نرراج  الررحي نار .(ٛٗ)مس مرري التيررار احيرر  ي (احيخانيررة

وصا ررررا سياسرررريا يخكررررد فيررررو عمررررى القزررررايا احىررررع  الشدرررربة لمشرررراوبيغ  هنااعتسررررج  عرررر
احيخانييغ، بجح  مغ الخصان الدياسي الحي تبشاه التيار السحافا والرحي ركرد عمرى 

سررررررا قا لمتيررررررار  عررررررجّ  . وانتيررررررت الحسرررررر ت احنتخابيررررررة  فررررررػز السقررررررػحت التقميجيررررررة
وررررررر و الجرررررررػلتيغ  مرررررررغ مقاعرررررررج البخلسررررررراف مقعرررررررجا   ٕٕٕاذ  ررررررررج ،احيررررررر  ي 
اف شررريجت .  عرررج .(ٜٗ)لمسدرررتقميغٗٔمقعرررجا  لمسحرررافطيغ و ٗ٘، مقابرررل احنتخرررابيتيغ

اتخرحت  يغالسحرافط احنتخا ات جػحت مغ التجاذن الدياسي بريغ احير  ييغ و
اشرركاح  عشيفررة مشيررا محاولررة ا تيرراو سررعيج  جار رراف ، وا رر   عررجن مررغ الرررح  

ييغ السعرررررخوفيغ  انتسرررررائيع لمتيرررررار احيررررر  ية والقررررربس عمرررررى عرررررجن مرررررغ الررررررحاف
  .(ٓ٘)احي  ي
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لبخلسرراف ح تعشرري انفررخانىع ااف اح مبيررة الترري  رررل عمييررا احيرر  يػف فرري     
 سشطػمررة القررػش ناوررل الشطرراخ ، ففرري مػاجيررة البخلسرراف ىشررا  مجمررذ الخوا ررة عمررى 
القرررػانيغ، ومجمرررذ تذرررخيز مررررمحة الشطررراخ ، وك ىسرررا يعتبرررخ مرررغ مػاورررع القرررػش 

درررػبة عمرررى التيرررار السحرررافا  ذررركل عررراخ وعمرررى السخشرررج عمررري ورررامشئي  ذررركل السح
تسخ خ أك خ مغ  في السجمذ  احي  يػف بالخ ع مغ ذلظ استصاه و . .(ٔ٘) صوا
وررػانيغ الحطررخ الرررخ   بي شرركل مررغ  تئررة مذررخوه وررانػف ايرر  ي ، تزررسشم

رررريب اشررركاو التعرررحيب واحكرررخاه البرررجني ،  سرررا فررري ذلرررظ الحخمررراف مرررغ الشرررػخ ، وتع
و رررق السدرررجػنيغ الدياسرررييغ فررري الحررررػو عمرررى  ،احعررريغ، والدرررجغ احنفرررخاني 

مذرػرش وانػنيرة ، والحرق فري ر  رة عرائ تيع ، و قيرع فري السحاكسرة امراخ وزرراش ح 
وتتسرريذ محكسررة وايررة لمرررح   ، تقررل وبررختيع عررغ عذررخ سررشػات عمررى ابوررل

خ والخوا رة ، و رق القرح  والتذريي امدتقمة عغ الجياز القزائي لمتعامل مع وزراي
. التاخ بريغ القزراش واحنعرا  العراخكل الستيسيغ في محاكسات وزائية مع الفرل 

نقل سمصة احشخا  عمى احنتخا ات وترفية السخشحيغ مغ  احي  يػف  و اوو
 مدرررالة نررراور عرررجن مرررشيعمجسرررع تذرررخيز مررررمحة الشطررراخ الرررى وزارش الجاوميرررة . و 

الشطرررررراخ سررررررمصة احشررررررخا  عمررررررى الجسررررررتػر لسجسررررررع تذررررررخز مرررررررمحة ))إعصررررررا  
 .(ٕ٘) احنتخا ات وليذ سمصة تعجيميا والتجول فييا ((

سانج الشػان احي  يػف نعع السخأش، اذ سرسحػا لمشدرا   الجراسرة فري الخرار       
ه ورررانػف يتعرررارض مرررع  تفدررريخ و خ مرررش  الجولرررة الجراسرررية ، ومرررخروا مذرررعرررغ شخ رررق 

ج أزالػا كرل يرػر التسييرد بريغ الخجراو ، فقاحس مية السحافطيغ التقميجي لمذخ عة 
والشدرررا  ، والسدرررمسيغ و يرررخ السدرررمسيغ ، سرررػا  فررري القبرررػو  الذررريانش فررري السحررراكع 

ورفعررػا سررغ الرردوا  لمبشررات الررى وسدررة ،  اوفرري مقررجار التعػ زررات عررغ احوررخار
واعررانوا فررت  مجرراو القزررا  أمرراخ الشدررا ، واعصررػىغ  قررػ  متدرراو ة  ،عذررخ عامررا 

   وسرس  ليرغ  الحررػو عمرى  قرػ  رعايرة أشفراليغ نوف سرغ أماخ محراكع الصر
ش عمرررى اعررر ف احمرررع الستحرررجش سرررجن  البخلسررراف احيخانررري فررري ىرررحه الايرررو  ، الدرررا عة
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عشرج احير  ييغ اك رخ  الشدرا إلزالة أشركاو التسييرد ورج الشدرا . وورج تعردز نور 
  .(ٖ٘)مد خ جائدش نػبل ل  عج فػز السحامية شيخ غ عباني في مجاو  قػ  احنداف

 اف امت   التيار احي  ي اب مبية في مجمذ الذػرى احس مي    
البخلساف( ح تعشي استصاعتو تسخ خ مذار ع القػانيغ الحي يخ ب في تسخ خىا ، )

فبالخا ع  ٕٔٓٓوالذاىج عمى ذلظ فذمو في تسخ خ ، وانػف الرحافة السعجو لعاخ
س مجمذ ييانة الجستػر التعجي ت رف .  عج تعجيمومغ اوخار مذخوه القانػف 

التي اوخىا مجمذ الذػرى بجعػى مخالفتيا مبان  الذخ عة اإلس مية ومػان 
الجستػر احوخى، ولسا فذل مجسع تذخيز مرمحة الشطاخ  ا تػا  ازمة 

السخشج  ييانة الجستػر، ايجر مجمذ الذػرى احس مي ومجمذ يغالخ   ب
وخارا بتتجيل مشاوذة تعجي ت وانػف  ٕٔٓٓ /يػنيػ د خاف ٖفي عمي وامشئي

السرمحة الػششية، ووج ارسل بحلظ الى   سخاعاشالرحافة الججيجش، معم  ذلظ 
  .(ٗ٘)يِجخ شخ و  عج لعمجمذ الذػرى واستبعج السذخوه و 

وأيب  وانرا  ،واتسي مخش رانية  فازبيا فقج ٕٔٓٓاحنتخا ات الخئاسية عاخ  اما  
والحي تدامغ مع  اتساخ مذخوعة احي  يو  ،  سر جيوالػزارش  عمى شغل مقاعج

لحلظ  ٖٕٓٓنوحر في عاخ  ٘ٙارتفاه اسعار الشف  اذ ويل سعخ البخميل الى 
استسخت القجرش عمى التػسع في البخامج التشسػ ة في التعميع والرحة والكيخبا  

% ٜٗواحسكاف والبشا  الخ في والسشذمت الشػو ة ، وايب   اإلمكاف  رػو نحػ
بيغ مغ الدكاف عمى التديي ت الصبية والسياه الشقية ، وكاف مسغ اعسارىع 

% مغ ٖٙالدانسة وال امشة والعذخ غ يعخفػف القخا ش والكتا ة، وشكمت الشدا  
 اكس % مغ احشبا .٘ٗ%مغ السدجميغ في الكميات، وٗ٘ش ن الجامعات،و

  .(٘٘) .مصػار  لوررت الحكػمة ايزا جد  مغ العائجات الشفصية 
مع ذلظ ضل عجخ نجان  الخئيذ احيخاني   واتسي في ا رجا  فرخ  نرػعي      

فرري مدررتػى معيذررة احفررخان وارتفرراه معررجحت التزررخع البصالررة الترري وررجرتيا  عررس 
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 سايرررة بخنامجرررو ومر جيرررو  عمرررى% ، الرررى جانرررب عرررجخ وجرترررو ٕٓالسررررانر بشحرررػ
  .(ٙ٘)ع مة فاروة في تشاوز شعبيتو

مذراكل عجيرجش مرغ  يرث التساسرظ الرجاومي  ىحي  ي فقج عراناما التيار ا      
لمتيار ومغ  يث السػاجيات الستكخرش مع التيار السحافا لحلظ اسرفخت احنتخا رات 

عغ فػز التيرار السحرافا  ت مرب السقاعرج فري ناورل السجرالذ  ٖٕٓٓالسحمية عاخ 
  ي فرراز السحميرة ،  ترى اف مػورع رئريذ بمجيرة شيررخاف ،والرحي كراف لمتيرار احير

 ررررو السيشررررجس محسررررػن ا سررررجي نجرررران مررررغ رمررررػز ائررررت   )بشرررراش ايررررخاف احسرررر مي( 
  (ٚ٘)السحدػن عمى التيار السحافا 

تسيرردت ىررحه احنتخا ررات  انخفرراض ندرربة السذرراركة الذررعبية وامررت   التيررار        
السحافا وجرش أعمرى التعبئرة مقارنرة  التيرار احير  ي ، امرا احنتخا رات البخلسانيرة 

 فقررج شرريجت وبيررل اجخا ىررا اتخرراذ مجمررذ يرريانة الجسررتػر وصررػش  يررخ ٕٗٓٓخ عررا

، وهتو اتا راتا ص  إتم لياتا    امشت  0022باستبباا  اتا ربتمن ات   مدبػوة

عضًوا فت  ا ايستا ا بتا مت فببت م  كنتم ات   02ع   ا امشحر ، وكا  ا  بر هم 

ررا  عضتتوا022 اشمقررت و  ،.(ٛ٘)عمررى ذلررظمررغ أعزررا  البخلسرراف  اسررتقاحتيع ا تجاج 
نعػات ناول التيرار احير  ي لسقاشعرة احنتخا رات، لكرغ  عرج مفاوورات ناورل 
 ررررردن السذررررراركة اكبرررررخ  ررررردن ناورررررل التيرررررار احيررررر  ي تقرررررخر السذررررراركة فررررري 
احنتخا ات التي شيجت انخفاض ندبة السذاركة الذعبية مسا اوصخ لتسجيرج زمرغ 

 ٚٗمقعرجا  مقابرل  ٜٙٔاحوتخاه ر   مخات  رج فيو التيار السحافا و لو نحرػ 
  .(ٜ٘)لسس مي احوميات الجيشية ٘لمسدتقميغ الى جانب  ٕٗو ي  ييغلممقعجا  

 عج سيصخش التيار السحافا عمى مجمذ الذػرى احسر مي وترػلي عرانو عمري     
 جان رئاسة السجمذ والحي يعج مغ السعتجليغ ناول التيار السحافا تعيج  التعاوف 

حرل لمحاولرة فري ش الستبقيرة لرو فري الحكرع ، سرجي ور و المع  كػمة الرخئيذ وراتس
 . (ٓٙ)السذك ت التي يعانييا الذعب احيخاني ، وبخاية السدائل احوترانية 
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ورجخ التيرار احير  ي مخشرحيغ    واتسي لمخئيذ ال انية الػحية عج انتيا       
فرري كخوبرري لخررػض احنتخا ررات الخئاسررية أساسررييغ ىسررا مرررصفى معرريغ وميررجي 

لرع يفمر  أي مرشيع فري الػيرػو إلرى الجػلرة ال انيرة ، ولكغ ٕ٘ٓٓ د خاف/يػنيػٚٔ
جػلرة كاف فذل التيار احي  ي في ايراو ا ج مخشحيو الى ال مغ احنتخا ات.

 سدرررانجش رئررريذ مجسرررع مررررمحة الشطررراخ ىاشرررسي رفدرررشجاني  اومبرررخر  اال انيرررة نافعررر
والسعرررخو   سيػلرررو البخا ساتيرررة وػفرررا مرررغ ويرررػو مخشررر  التيرررار السحرررافا محسرررػن 
ا سررجي نجرران الررى مشرررب الخئاسررة ولررحلظ اعمررغ مرررصفى معرريغ انررو لررغ يرررػت 

مخش  فا مغ نجان ل نتخا ات ولكغ نعا انراره الى عجخ مقاشعة احنتخا ات وػ 
 . (ٔٙ)ىاشسي رفدشجانيفي  دع الدبا  الخئاسي في اشارش لتتييجه  حافاسالتيار ال

الجػلرررة  فقررج العجيرررج مررغ مر رررجي الحخكررة اإليررر  ية ابمررل ولرررع يذرراركػا فررري     
  التغييرررخ فررري السػوررر  احجسرررالي لمتيرررار احيررر  ي اىرررح تاحنتخا رررا ال انيرررة مرررغ

انرراره والررجفع بيرع لمترررػ ت حذرريج السحرافا عمرى تيرا بو تدايرج فرري ورجرش التيررار 
تررجني ندرربة السذرراركة فرري احمررخ الررحي اربررت نجا ررو فرري ضررل فرري الجػلررة ال انيررة 

% مرغ ٕٙا سجي نجران و ررػلو عمرى محسػن الجػلة ال انية، والتي انتيت  فػز 
 .(ٕٙ) ٕ٘ٓٓان /أ دصذ ٖاحيػات احنتخابية في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%8A
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 املبحث الثالث
  يف عهد اإلصالحيني اليرانيتا السياست اخلارجيت

يسكررغ م  طرررة التػجيررات الدياسرررة الخارجيررة لمتيرررار احيرر  ي مرررغ وررر و      
الرررى اىسيرررة اوامرررة ع ورررات  بخنرررامج احنتخرررابي لخررراتسي الرررحي تزرررسغ بشرررجا  يذررريخال

رفرع شرعار إزالرة الترػتخ كػسريمة إلورخا  إيرخاف  و..(ٖٙ)عانلة عمى السدرتػى العرالسي
 واتيا مع نوو السشصقرة، والدرعي إلوامرة ع ورات ججيرجش مرع مغ عدلتيا، ونعع ع

الجوو الغخبية، ولع يختخ في  كػمتو، وز خا  مخصصا  لمذروف الخارجية، بل مػضفا  
يشفررح الدياسررة الخارجيررة الججيررجش لحكػمتررو، فرري  رريغ تعيررج ىررػ  السيرراخ الكبيررخش فرري 

 شرررركلالررررحي ىررررحه الدياسررررة، رررررع كرررراف إع نررررو عررررغ مذررررخوعو لحررررػار الحزررررارات، 
 إليررخافتجرراه العررالع. و سكررغ تقدرريع الدياسررة الخارجيررة  التيررار احيرر  يتػجيررات 

 .وفق احتي و و عيج احي  ييغ 
 .العرسية تثاا الدول اإليرانية الخياسة الحارجية_

احيخانية انفخاجا   - مشح تدمع واتسي الحكع في ايخاف شيجت الع وات العخبية     
 دررتػى الخصرران احع مرري فقرر  بررل عمررى السدررتػى الدياسرريممحػضررا  لرريذ عمررى م

لر     ٜٜٜٔىشرا لمجػلرة التري وراخ بيرا الرخئيذ   وراتسي فري ايار/مرايػ نذيخ و 
عػايررع عخبيررة ىرري نمذررق والخ ررراض والجو ررة والترري انت الررى تحدرريغ الع ورررات 

وذلررظ  ا الرخئيذ اإليخانرري جػلترو العخبيرة مرغ سرػر  أف برج عرج ا  (.ٗٙ)العخبيرة احيخانيرة 
اسررتسخار ة التعرراوف فيررا احسررتخاتيجي مررع نمذررق واعرر ف تتكيررج تسدررظ شيررخاف بتحالل

ال شرررائي فررري مختمررر  السجررراحت والخوررري  رررو فررري السجررراو احوترررراني الرررى مدرررتػى 
 .(.٘ٙ)الع وات الدياسية بيغ الجانبيغ

ي تي اىسيتيرا كػنيرا اوو ز رارش لرخئيذ ايخانرتاما ز ارش الخئيذ واتسي لمخ راض فتر   
وبىسيتيررررا كرررراف عمررررى رأس السدررررتقبميغ فرررري ، ٜٜٚٔمشررررح نجرررران ال ررررػرش احيخانيررررة 

ووررج السصررار العاىررل الدررعػني فيررج بررغ عبررج العد ررد وىررػ عمررى الكخسرري الستحررخ ، 
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وصرػش ميسرة فري  مختم  احوسا  الخميجيرة  اعتبارىرا ا  فيت ىحه الد ارش تخ يبيلق
خانرري  ررتف احلتقررا  مررع الخ رراض نعررع الع وررات الخميجيررة اإليخانيررة،  عررج اإلنرا  اإلي

وفرري يرري  عرراخ  ، ىررػ الصخ ررق السرررني إلررى التفرراىع اإليخانرري الخميجرري الجسرراعي
أعمشرررت إيررررخاف عرررغ إلغررررا  تتشررريخش الررررجوػو لسرررػاششي نوو السجمررررذ وررررسغ  ٕٓٓٓ

 .(ٙٙ) التعاوف  وصػات التصبيع بيغ إيخاف ونوو السجمذ
عػايع  الىزي مخات عجش تكخرت ز ارات وز خ الخارجية احيخاني كساو وخا      

نوو مجمرررذ التعرررراوف ، كسررررا زار ايررررخاف وزرا  ومدررررولػف وميجيررررػف ومررررشيع وز ررررخ 
الخارجية الدعػني سعػن الفيرل ، ووز خ الجفاه والصيخاف سمصاف برغ عبرجالعد د 

خ زار اميرخ وصرخ ٕٓٓٓوفي عاخ .(ٚٙ)ووز خ البتخوو وال خوش السعجنية عمي الشعيسي
يرخاف ، وكرحلظ ولري العيرج الكرػ تي سرعج العبرجهللا الرربان  سج بغ وميفة او راني ا
  .(ٛٙ)العايسة احيخانية شيخاف

كانررت مطرراىخ احنفررخا  فرري الع وررات الدياسررية برريغ ايررخاف و نوو مجمررذ التعرراوف 
كرراف عمررى الرررعيج احوتررراني فرري ضررل  احنجرراز احىررع ولكررغالخميجرري تػوررحت 

و اسرررتعخاض وررريع الررررانرات رئاسررة   وررراتسي . و سكرررغ م  طررة ذلرررظ مرررغ ورر 
ش سرررررجمجمرررررذ التعررررراوف الخميجررررري وتصػرىرررررا لم نوو والرررررػارنات احيخانيرررررة مرررررغ والرررررى

(ٜٜٔٚ- ٕٓٓ٘). 
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 الةبادل الةثاري بيؽ ايران ودول مثلس الةعاون الحليثي 
 الحليثي ازالييؽ الدوالرات الةعاون  مثلس دول إلل إيران صادرات

 1005 1008 1008 1001 1002 1000 2000 2008 2001 الدولة
 581 888 882 885 888 825 181ل2 815 888 ا ليرات
 881 118 225 00 220 08 18 88 88 الاعيويس
 100 251 281 218 280 288 208 18 82 الكييت
 51 28 28 20 15 18 11 28 28 لطر
 58 82 88 11 88 82 80 18 88 ملي 
 - - - - - - - 21 8 الايحري 
 2888 018 801 820 888 882 181ل181 518 528 اللجليع

 ( تعسي الزعلؾمات رير مةؾفرة-العالمة)
 Source: Nader Habibi , The Impact of Sanctions on Iran-GCC Economic 

Relations , Middle   East Brief ,No. 45, Crown Center for Middle East 

Studies . Brandeis University,( Waltham-November2010),p6.. 

 
 الدوالرات ازالييؽ الحليثي الةعاون  مثلس دول مؽ إيران تواردا

 1005 1008 1008 1001 1002 1000 2000 2008 2001 الدولة
 185ل1 818ل5 285ل8 888ل2 501ل2 258ل2 180 150 581 ا ليرات
 158 180 805 182 288 18 - - 5 الاعيويس
 88 80 15 22 20 8 - - 25 الكييت
 11 88 18 10 5 8 - - 1 لطر
 8 8 8 1 8 1 - - - ملي 
 50 81 55 51 85 18 - - 50 الايحري 
 888ل1 021ل5 881ل8 208ل1 180ل2 188ل2 180 150 888 اللجليع

Source: Habibi, Op. cit. , p. 5.  
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 التعراوف  مجمرذ ونوو ايرخاف التعاوف احوتراني بريغ اىسية مغ الخ ع وعمى  
 الررى يستررج احمشرري التعرراوف  الع وررات البيشيررة فرراف مشطررػر مررغ مرريج العخبيررةالخ لررجوو

 ال قررة مررغ وررجر وجررػن عررغ و كذرر  ، الحاكسررة لمررشطع  الشدرربة اىسيررة اك ررخ وزررايا
 الخمرررريج لرررجوو التعرررراوف  مجمرررذ نوو جسيرررع برررريغ سرررباوة الكػ ررررت كانرررت. الستبانلرررة

 حري  مػسررى جالػا ررجعب احيخانرري الجاوميررة وز ررخ ز ررارش فخرر و  ،فرري ذلررظ  العخبيررة
 امشيرة لجشة تذكيل عمى احتفا  تع.(ٜٙ)ٕٓٓٓخاحوو/اكتػب تذخ غ في الكػ ت الى

 السخررجرات مكافحررة فرري التعرراوف  ىررجفيا ، البمررجيغ فرري سررشػ ا   مررختيغ تجتسررع مذررتخكة
 فررررري البمرررررجيغ تيرررررع التررررري احورررررخى  والقزرررررايا واحنتخبرررررػو ، والتدرررررمل   احرىررررران  و

 الكرررػ تي احيخانررري احمشررري احتفرررا  ىرررحا اىسيرررة مرررغ لخ عوبرررا .(ٓٚ)احمشيرررة السجررراحت
 عرج  ؛ كبيرخش  تىسية طي  احيخاني الدعػني احمشي احتفا  فاف ، وصخ مع واوخ

ا لسكافحررة اإلرىرران  ي تزررسغحوالرر خٕٔٓٓ/ابخ لنيدررافٚٔفرري رسررسيا   تػويعررو بشررػن 
اإلوميسية بريغ  والتحخي ورا  عسميات  ديل ابمػاو ومخاوبة الحجون البحخ ة والسياه

 ..(ٔٚ) البمجيغ.
سررررعت إيررررخاف مررررغ نا يررررة أوررررخى إلررررى اإلسررررخاه  حررررل مذررررك تيا مررررع العررررخا       

حستكساو فت  الجدػر مع سائخ نوو الخميج نوف تفخوة. ووج أسرفخت الد رارش التري 
 السدرروليغ فري  غرجانوز رخ الخارجيرة اإليخانري لمعرخا  ولقائرو   واخ بيا كساو وخازي 

تيدريخ و لقة بيغ البمرجيغ مشرح الحرخن، اعى إنيا  جسيع السذك ت التفا  عمعغ اح
 ..(ٕٚ)في العخا  جيشيةالعتبات ز ارش اإليخانييغ لم

فقرج نعرا  الحرخن احمخ كيرة عمرى العرخا مرغ  اإليخانرييخز السػو   أما فيسا     
نػان التيار اإلي  ي في مجمذ الذػرى اإليخاني إلى إجخا  نػه مغ الحػار مع 

إيرررررخاف ، ونعرررررا عرررررجن مرررررغ الشرررررػان عرررررغ  ابمرررررخ كييغ لرررررجر  السخررررراشخ  السدرررررروليغ
وز رررخ الخارجيررة اإليخانررري كسررراو  ٖٕٓٓكرررانػف ال رراني/ يشرررايخٕٔاإليرر  ييغ فررري 

الررررخئيذ   ورررراتسي إلررررى عررررجخ اسررررتقباو وز ررررخ الخارجيررررة العخاورررري نرررراجي  وررررخازي 
الة ، نفررع ال رراني إلررى احسررتقيرربخي الحررجي ي ، وىررجنت  دررحب ال قررة مررغ ابوو و 
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وووررعت مجسػعررة مررغ الذررخو  نعررت الحكػمررة العخاويررة إلررى تمبيتيررا وبررل الد ررارش  
ومشيا   تقجيع اعتحار إليخاف عغ الحخن العخاوية اإليخانية ، ونفع تعػ زات  قيسة 
ألررر  مميرررار نوحر ، واوفررراو ممررر  ابسرررخى والسفقرررػنيغ عرررغ تمرررظ الحرررخن ، إح أف 

 .(ٖٚ)الحكػمة العخاوية ألغت الد ارش 
ر بت ايخاف بشياية  كع الخئيذ العخاوي بنو  وبعج اح ت و احمخ كي لمعخا      

كررراف يس رررل عقبرررة كبيرررخش أمررراخ سياسرررتيا فررري السشصقرررة ، إح أنيرررا كانرررت ورررج تػاجرررج 
القررػات ابمخ كيررة عمررى أروررو، ومررغ رررع تعاممررت  ججيررة مررع الػاوررع العخاورري الججيررج 

  ..(ٗٚ) عج اح ت و ابمخ كي
 اذ تصبيعيرررا،ل تػجرررو فكررراف ىشرررا مررررخ سياسرررة احيررر  ييغ تجررراه  أمرررا عرررغ    

  أعمشت الشائبة اإلي  ية، جسيمة كجيػر في ترخ   ليرا لررحيفة  ففتران امرخوز
 إف احسررتقخار الدياسرري فرري السشصقررة لررغ يتحقررق بررجوف تصبيررع الع وررات برريغ إيررخاف 

، ومرررخ ونعسيررا. وسررػ  يعسررل اإليرر  يػف عمررى  ررل جسيررع وزررايا الخرر  
 ال انيررة  رئاسررة ورراتسي شمررجوورر و . (٘ٚ) م ررل تغييررخ اسررع شرراره والررج اإلسرر مبػلي

 ٕٔٓٓجيرررة ايرررخاف كسررراو ورررخازي القررراىخش فررري تذرررخ غ احوو/ اكترررػبخر زار وز رررخ وا
لحزررررػر اجتسرررراه وزرا  الخارجيررررة العررررخن لمتذرررراور  ررررػو مػوررررػه الحررررخن عمررررى 

ب احوترراني  فقررج امرا فري الجانر ايمرػو /سربتسبخ.ٔٔاحرىران فري اعقران ا رجا  
 ٜٜٜٔ/ٔٔ/ٚ-ٔش مرررغ سرررجترررع افتتررران معرررخض السشتجرررات احيخانيرررة فررري القررراىخش لم

شررخكة ايخانيررة مررغ وصاعررات مختمفررة، ووررج اسررفخت فعاليررات  ٕٓٚفيررو نحررػ  تشررارك
مميررػف نوحر تتزررسغ التعرراوف  ٕٓٓالسرررتسخ عررغ عقررػن لمذررخكات احيخانيررة  قيسررة 

التجرراري الررجولي فرري  ض شيررخافش . كسررا شرراركت مرررخ فرري معررخ فرري مجرراحت عررج
 .  .(ٙٚ)شخكة مرخ ة فيو ٛٚوشاركت  ٕٓٓٓايمػو /سبتسبخ 

 كػمرررة عسمرررت  اذاورررحت مشحرررا مختمفرررا  فقرررج سياسرررة ايرررخاف تجررراه لبشرررافأمرررا       
عمرى تعد رد الع ورات مرع لبشراف عمرى السدرتػى الخسرسي  عرجما كراف تخكيرد واتسي 

ع وررة مررع الصائفررة الذرريعية وايررة الدياسررة الخارجيررة اإليخانيررة عمررى السجتسررع وال
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 ووعت اذ، ٕ٘ٓٓو ٕٓٓٓ بيغ السستجش شالسج دن هللا وجا  التصػر الحاسع و و 

ز ررارات  سررجششرريجت ىررحه ال وعذررخات احتفاويررات برريغ البمررجيغ فرري مجرراحت عررجش ، 
والترري  ٖٕٓٓرسررسية متبانلررة كرراف أىسيررا ز ررارش الررخئيذ اإليخانرري   ورراتسي عرراخ 

فبعررج انررجحه امررا فمدررصيغ  (ٚٚ)يقررػخ بيررا رئرريذ إيخانرري إلررى لبشرراف كانررت أوو ز ررارش
، اتخررررح مدررررتػى التعرررراش  ٕٓٓٓانتفاوررررة احورررررى فرررري تذررررخ غ احوو /اكتررررػبخ 

اوررخ تس ررل  التتييررج والررجعع السرراني لكررل مررغ  ا  احيخانرري مررع القزررية الفمدررصيشية  عررج
ائرررب  خكرررات الجيررران احسررر مي و خكرررة السقاومرررة احسررر مية ) سررراس( وتمقرررت كت

 . .(ٛٚ)عمى مدتػى مغ التجر ب والتسػ ل مغ ايخافأ شيجا  احورى التا عة لفت  
 .واالسيؾيةاالقليزية إيران سياسة 

 ورراتسيفرري إشررار سياسررة ورراتسي، إزالررة التررػتخ فرري السشصقررة، سررعت  كػمررة 
إلرررى  رررل مذرررك تيا مرررع تخكيرررا، وايرررة مذرررك ت الحرررجون، والتررري تتررري  الفخيرررة 

إيخانيا   ٖٓ٘نحػ  لتخكيةى البمجيغ، ووج اعتقمت الدمصات المجوػو  يخ القانػني إل
معتقل أجشبي يقيسػف في تخكيا  رػرش  يخ وانػنية، وورج عالجرت  ٕٓٓٔمغ بيغ 

  خصرررػات لمقيررراخ الجانبررراف، سرررعى كسررراىرررحه السذررركمة بجبمػماسرررية   كػمرررة وررراتسي
 نذرراشات مررغ لمحررجِّ  أمشي ررة اتفاويررات البمررجاف فعقررج ، الع وررات ىررحه لتسترريغ ممسػسررة

 الصبيعرري الغرراز لبيررع اتفررا  عمررى التػويررع عررغ فزرر   . (ٜٚ)ليسررا السشاوئررة السشطسررات
 بريغ التجراري  التبرانو  جرع وبمر، ليرحا الغرخض، أنبػن إنذا  عمى واحتفا  لتخكيا،
 والسشتػجررررات اإليخانيررررػف  الدرررريان و ذرررركل. ٕٔٓٓ عرررراخ نوحر بميررررػف  ٗ،ٔ البمررررجيغ
رش التخكية  تخكيرا زار فقرج. التخكيرة الحكػمرة إليرخانات ا  ميس ا  جر مر إيخاف الى السرج 
 فري اإليخانية احست ساراتعغ  ناىيظ سائ ، مميػف  نر  نحػ ٕٔٓٓ عاخ و و
 والتشسيررة العجالررة  رردن لػيررػو وكرراف. الررجوحرات م يرريغ ويستيررا تبمرر، والترري تخكيررا
 احوتررراني ة تالع وررا تصررػر فرري البررال، ابرررخ ،ٕٕٓٓ تخكيررا عرراخ فرري الحكررع الررى

 .(ٓٛ)الصخفيغ بيغ وابمشي ة والدياسي ة
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كحلظ سعت  كػمة واتسي إلرى البحرث عرغ  رل لسذركمة أفغاندرتاف،  خيرا       
قخار ابوواه عمى  جونىا الذخوية، ووج استفان واتسي مغ رئاسة إيرخاف استعمى 

شركمت لسشطسة السرتسخ اإلس مي، وووع مذكمة أفغاندتاف في يرجارش أعسالرو، و 
لجشة لتحقيق الد خ في أفغاندتاف يخأسيا   جرػان ضخ ر ، وكيرل وزارش الخارجيرة 
اإليخانرري، الررحي بررحو جيررجا  كبيررخا  فرري الػيررػو إلررى وررخار مذررتخ  مررع نوو الجررػار 
لمتػفيق بيغ ابشخا  الستحاربة ىشا ، إذ استسخ في إجخا  السذاورات مع كل مغ 

وربرراني مركررجا أف ىررج  المجشررة ىررػ  البررافوش وباكدررتاف وأوزبكدررتاف شاجيكدررتاف
تذررررجيع ابشررررخا  ابفغانيررررة عمررررى السفاووررررات مررررغ أجررررل تذرررركيل  كػمررررة و ررررجش 

 . (ٔٛ)وششية
فقرررج  ، مرررغ الحسمررة ابمخ كيرررة وررج أفغاندرررتافاإليخانررري  الشدررربة لمسػورر  أمررا       

ت الستحرال  مرع الػحيرا (ٕٛ) أعمشت الحكػمرة اإليخانيرة  نعسيرا )) تحرال  الذرساو((
الستحررجش فرري الحررخن وررج شالبرراف ولررع يقترررخ ابمررخ عمررى ذلررظ ، بررل أكررج الررخئيذ 
رفدررشجاني أف الررجور اإليخانرري كرراف مباشررخا فرري العسميررات العدرركخ ة ، وانررو لررػح ىررحا 

.  عررج نوررػو  وررػات التحررال  كابررل (ٖٛ)الررجور اإليخانرري لسررا سررقصت كررابػو نفدرريا 
كانررت إيررخاف .ٕٔٓٓيدررسبخكررانػف ابوو/ نٕٕوتذرركيل  كػمررة  امررج وخورراي فرري 

مغ أك خ الجوو التي وجمت الجعع لحكػمة  امج وخواي ، كسرا اسرتخجمت نفػذىرا 
لجى كل مغ عبجالخشيج نوستع ،وبخىراف الرجيغ ربراني واسرساعيل وراف ا رج  مفائيرا 

( ٖٓ٘تقجيسيا نحرػ ) فز  عغالسررخ غ في أفغاندتاف  ل عتخا  بيحه الحكػمة 
 .(ٗٛ)أفغاندتاف مميػف نوحر إلعانش إعسار

وعمررى يررعيج فوررخ، اتجيررت إيررخاف إلررى تػشيررج ع واتيررا  اليشررج فرري جسيررع 
السجرررراحت الدياسررررية، واحوترررررانية، وال قافيررررة، والرررررشاعية، والعمسيررررة. ووررررج أكررررج 

عمررى أف إيررخاف ٕٔٓٓفرري عرراخ الررخئيذ ورراتسي فرري اسررتقبالو لررػز خ وارجيررة اليشررج 
الرررعيج الررجولي فرري مجرراو  ررػار سيررد عمررى تواليشررج تدررتصيعاف احوررص ه بررجور م

القيرراخ بررجور مررغ شيسرا كتسوالسررال  السذررتخكة لمبمررجيغ  الحزرارات كسررا أف التعرراوف 
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كررانػف  وبعررج عرراميغ، أي فرري .(٘ٛ)ميررع فرري إوررخار ابمررغ واحسررتقخار فرري السشصقررة، 
بتػويرع اتفاويرة مرع  سافخ الرخئيذ وراتسي إلرى نيرػنليي، ووراخ ٖٕٓٓيشايخ  ال اني/

كج التداخ الجولتيغ بتعسيق التعراوف بيشيسرا وايرة فري السجراحت لتر  يالخئيذ اليشج
 ..(ٙٛ) العدكخ ة

  اىتسراخ  كػمرة وراتسي، إذ يرتوُتعجُّ اليا اف أولى الرجوو ا سريػ ة التري  ط
إلى نعع ع واتيا بيا  ذكل وػي ومباشرخ، وورج تػجرت الد رارش التري وراخ بيرا  سعت

عررررجن مررررغ احتفاويرررررات  بتػويررررع ٕٓٓٓفرررري تذررررخ غ ال رررراني/نػفسبخ ورررراتسي لميا رررراف
مميررػف  ٓٓٚالزرخسة بريغ البمرجيغ، كراف أىسيرا نعررع  كػمرة اليا راف إليرخاف  سبمر، 

نوحر كتغصية لتتميغ السذخوعات احوتررانية اإليخانيرة، كرحلظ احسرت سار السباشرخ 
لميا رراف فرري مجرراو الررشف  والغرراز اإليخانرري، فزرر   عررغ احسررت سار السباشررخ لمقصرراه 

 .(ٚٛ)ليا اني في السذخوعات احوترانية اإليخانيةالخاص ا

وجرررا ت ز رررارش وررراتسي لمرررريغ لتعبرررخ عرررغ أىسيرررة ىرررحا التػجرررو فررري الدياسرررة 
الخارجيررة اإليخانيررة وايررة وأف الررجولتيغ تذررتخكاف فرري ر  تيسررا لك يررخ مررغ الذررروف 
الجوليرررة ومشيرررا السػوررر  مرررغ الييسشرررة ابميخكيرررة فررري الشطررراخ الرررجولي الججيرررج،  يرررث 

. ومررررغ نا يررررة أوررررخى تستمررررظ إيررررخاف العررررالسيالررررجولتاف التعجنيررررة فرررري الشطرررراخ تدررررانج 
ا تياشررات نفرر  كبيررخش فرري ووررت تعررج الررريغ مررغ كبررار مدررتػرني الصاوررة ومررغ رررع 
أوامررت الررجولتاف ع وررات اوترررانية وريقررة فرري عررجش مجرراحت مشيررا الصاوررة والصررخ  

يرررخش مرررغ أىسيرررا ا أيزرررا  سذرررار ع مذرررتخكة كبتررروالشقرررل والررررمب وبشرررا  الدرررفغ وارتبص
تسػ رررل مذررررخوه مترررخو شيررررخاف. كسرررا سرررراعجت الرررريغ إيررررخاف فررري الحرررررػو عمررررى 

  .(ٛٛ)التكشػلػجيا الشػو ة
ور و  اما سياسة ايخاف تجاه روسيا فقج وايل الخئيذ احيخاني   وراتسي   

مرغ ور و ترجعيع التعراوف احوترراني والعدركخي بريغ البمرجيغ ز ارتو الرى مػسركػ  
سا يتعمق  ةمجان إيخاف  ابسمحة  الجفاعية . كسا تع فيت مغ بيشيا عجش اتفاويات ووع

اإلعرر ف عررغ مػافقررة روسرريا عمررى بشررا  ر رررة مفرراع ت نػو ررة أوررخى بتكمفررة تقررجر 
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 القانػنينوحر. وابىع كاف في مجاو التػيل حتفا   ػو الشطاخ  ممياري   حػالي
و  ػليرا بريغ الرجوو الخسرذ حستخجاخ مػارن مياه  حخ ودو غ الغشية والتي رار جج

% مررغ مررػارن ٕٓالسصمررة عميررو، وكانررت إيررخاف وررج أعمشررت أنيررا سررتقبل  حرررة تبمرر، 
الررشف  الغشيررة فرري  حررخ ورردو غ. كررحلظ اتفررق الجانبرراف عمررى معاروررة وجررػن ورررػات 

ووررع   عرجماأجشبيرة فري ىررحه السشصقرة والعسررل عمرى مررج أنابيرب البتررخوو ليرحا البحررخ. 
 ..(ٜٛ)الع وات احستخاتيجية ال شائيةاتفا   ػو تجعيع  الصخفاف

  إيران والغرب 
اولرررى الرررخئيذ احيخانررري   وررراتسي ووررر و وحيتيرررو الخئاسررريتيغ اىتسامرررا  كبيرررخا    

تحدرشت ع وررات إيرخاف  الررجوو الغخبيرة  عررج أف   ع ورات ايررخاف مرع نوو أوروبررا، اذ
وفري ابوروبيرة شيجت انفتا ا ممحػضا تس ل في ز ارش واتسي إلرى عرجن مرغ الرجوو 

 إيصاليا وفخندا وألسانيا واسبانيا. مقجمتيا
وكانت لد ارات واتسي بوروبا والتي بجأت  ةيصاليا  س ا رة بػا رة الرجوػو فري  

فقررج اوتررار   ورراتسي ايصاليررا كػاجيررة لد ارتررو   ررػار شررامل ومػسررع مررع الغررخن.
شيرررا ازالرررة وكررراف اليرررج  م .(ٜٓ)ٜٜٜٔالخسرررسية احولرررى الرررى اوروبرررا فررري اذار/مرررارس

الدياسررة الخارجيررة والدررعي لتعسيررق  ررػار الحزررارات وتشسيررة التعرراوف  التررػتخ فرري
 اإليصررررالي نطيررررخه مررررع اإليخانرررري الررررخئيذ ووررررع اذ، احوتررررراني برررريغ ايررررخاف وايصاليررررا

 عمررررى  يررررث وافقررررت ايصاليررررا .ورقافيررررة وعمسيررررة اوترررررانية وتعرررراوف  تفرررراىع مررررحكخات
 مذرررخوه ايرررخاف . مشيرررا  تشفيرررح فررري يرررةتشس مذرررار ع فررري نوحر مميررراري  نحرررػ اسرررت سار

 نوحر مميرار  كمفرة عبراس احيخانري بشرجر في الكيخبائية الصاوة تػليج محصة تصػ خ
 رةيخاف كسررا  الشفصري القصراه ، واورخى فرياايصالير مرغ لمغراز تػربيشرة ر رريغ شرخا  و

  .(ٜٔ) ػار الحزارات مغ و و لقا  البا ا والحػار معوتفعيل كاف ىج  الد ارش 
فكررراف اليرررج   ٜٜٜٔاكترررػبخ/احوو امرررا ز رررارش وررراتسي الرررى فخندرررا فررري تذرررخ غ     

مشيرررا تصرررػ خ ع ورررات ايرررخاف مرررع فخندرررا عمرررى كافرررة احيرررعجش سررريسا احوتررررانية 
 ٜٓٚ  قيسررة اتفاوررات عررجش احيخانرري الػفررج وال قافيررة فعمررى الرررعيج احوتررراني ووررع
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 ايخبرراص شررخاز مررغ يررةمجن شررائخات واربررع ورراشخش  سائررة ايررخاف لتدو ررج نوحر مميررػف 
اجتسررع ورراتسي مررع وز ررخ الساليررة و .(ٕٜ) .السصررارات فرري تدررتخجخ ورانارات ومحصررات

لسشاوذررررررة الررررررجيػف احيخانيررررررة  (Christian Soto)الفخندرررررري كخ دررررررتياف سررررررػتػ
 لتقرى وراتسي مرعاو  .(ٖٜ)والزسانات السسشػ ة مقابرل الررانرات الفخندرية الرى ايرخاف

ارات الفخندررية فرري اشررار تشفيررح الخصررة  عررس رجرراو احعسرراو بيررج  جررحن احسررت س
ي  ميواتسي  خص كسا  .(ٜٗ) ٜٜٜٔالخسدية ال ال ة التي ووعيا واتسي في عاخ

 مرغ أكاليرل ووورع( البان يػف ) كشيدة ز ارش و و مغ لد ارتو  زاري   عج إوفا 
 ،(Jean-Jacques Rousseau)جرررا  رسررػ جرراف الفيمدررػ  وبررخ عمررى الدىررػر

، فزرر  عررغ ذلررظ ..(ٜ٘)(Hugo Marie Victor)ىػجررػ فيكتررػر الذررييخ والكاتررب
 زخ واتسي اجتساعات الجسعية العسػمية لسشطسة احمع الستحجش لمتخبيرة وال قافرة 

ا فرري اليػندرركػ نعررا فيررو سررمي والقررى وصا رراتدامغ مررع ز ارتررو  ررالوالعمررػخ /يػندرركػ/ 
   .(ٜٙ) الى ا تخاخ )رقافة الد خ (

 يإليخانرر البخ صررانيخا  العررجا  لتجرراوز ميررسررعت ايررخاف ورر و رئاسررة ورراتسي  
 .(ٜٚ) نخ الكاترررب )سرررمساف رشرررجي (  ةىرررجارالرررحي ومفترررو فترررػى الخسيشررري الخايرررة 

شرررريصانية ( ، عشررررجما أعمررررغ الررررخئيذ ورررراتسي ورررر و ز ارتررررو  فيرررراتمرلرررر  كترررران )
اف ايرخاف  ٜٜٛٔالستحجش ايمػو /سربتسبخ لألمعلشيػ ػر  في افتتان الجسعية العامة 

وابمرر، وز ررخ الخارجيررة احيخانرري كسرراو وررخازي نطيررخه  ،ة كميرراتعررج ىررحه السدررالة مشتييرر
اية نية وحىي ستتخح  إليخاف(  اف )) ليدت Robin Cook)البخ صاني روبغ كػ 

شيصانية او أي شخز مختب   فياتأي عسل ميسا كاف لتيجيج  ياش مرل  كتان 
 أف اح .(ٜٛ)  عسمو ىحا، وحىري ستذرجع او تدراعج أي شرخز عمرى القيراخ برحلظ ((

ع عرررررراخ مرررررالع ورررررات بررررريغ شيرررررخاف ولشررررررجف سرررررخعاف مرررررا شررررريجت انتكاسررررررة فررررري مص
سفيخا  (David Ridgeway  عشجما رفزت شيخاف تخشي  )نيفج رايجاوايٕٕٓٓ

لرجى  يالجبمػماسرببخ صانيرا الرى تخفريس مدرتػى تس يميرا  نفرعلبخ صانيا لجييا، مسرا 
انرو برجوف وجرػن ))  قػلرووىحا ما أكجه الستحرج   اسرع الخارجيرة البخ صانيرة   شيخاف
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سرفيخ لبخ صانيررا فري ايررخاف فراف امكانيررة اوامررة الع ورات برريغ الرجولتيغ عمررى مدررتػى 
 .(ٜٜ) ((مسكغ رفيع أوحت أمخا  يخ

 احيخانرري تػجررت بد ررارش الررخئيذ فقررجاحلسانيررة ، –وبالشدرربة لمع وررات احيخانيررة 
أىسيرررة  يرررجتتكو رررخص و ليرررا عمرررى  ٕٓٓٓفررري شررريخ تسػز/يػليرررػ بلسانيررراوررراتسي 

اف التشسيررررررة الدياسررررررية فرررررري ايررررررخاف  )) تشسيررررررة الع وررررررات برررررريغ الررررررجولتيغ ،  قػلررررررو  
ومذررررخوعية احيرررر ن  حاجررررة الررررى نعررررع ومدررررانجش نوليررررة والسانيررررا وررررانرش عمررررى اف 

احوترررررانية فرررري  تسرررارس نورا فرررري نفررررع  خكررررة احيرررر ن الرررى احمرررراخ  سدرررراىستيا
احسررت سار احلسرراني فرري  تحدرريغ الػوررع احوتررراني فرري ايررخاف مررغ ورر و تذررجيع

فري  بيشيسرانعرع الع ورات  ىمرعووج تع احتفرا  بريغ البمرجيغ ور و الد رارش     نه((
 . .(ٓٓٔ)مختم  السجاحت احوترانية والدياسية وال قافية

جررا ت  امررا فيسررا يتعمررق  دياسررة ايررخاف تجرراه اسرربانيا ورر و مررجش  كررع ورراتسي    
فرري اشررار تشررجر  ل ٕٕٓٓاحوو/اكتررػبخ  ز رارش احويررخ الررى مجر ررج فرري نيايرة تذررخ غ

الحرررػار العررراخ الرررحي يقيسرررو احتحررران احوروبررري مرررع ايرررخاف عمرررى الررررعيج الدياسررري 
نوو احتحرران احوروبرري ورر و الخئاسررة احسرربانية لررو ابخمررت   عررج اف،  احوترررانيو 

اتفاوا سياسيا يقزي  رةجخا  مفاوورات بيرج   ٕٕٓٓخفي الشر  احوو مغ العا
تفررررا  لمتجررررارش والتعرررراوف مررررع ايررررخاف لمسدرررراىسة فرررري تشسيررررة التبررررانو التػيررررل الررررى ا

فزررر  عرررغ ذلرررظ ترررع وررر و الد رررارش تػويرررع رررر   اتفاويرررات  ، احوترررراني والتعررراوف 
 ..(ٔٓٔ) رشائية بيغ البمجيغ  ػو الجسار  والتجارش و ساية احست سارات

 اكتدرررران أوليررراعررررجش  مكاسرررب  ققرررت ز رررارات ورررراتسي الرررى الررررجوو احوروبيرررة     
أوروبررررا  التيرررررار احيرررر  ي والتػجرررررو الججيررررج لمدياسرررررة  مرررررغ واحعتررررخا  الذررررخعية

 أف اإليخانرررري العرررراخ الررررخأي إ رررر   الخارجيررررة احيخانيررررة الررررحي يقررررػنه ورررراتسي ورانييررررا
 احوتررررران تحخ ررررظ عمررررى ستدرررراعج الترررري احوترررررانية مكاسرررربيا احنفترررران لدياسررررة
فرري  تػضرر مميررػف نوحر  ٕٖٕ ايررخاف  يررث ورراخ البشررظ الررجولي  ررةوخاض . اإليخانرري

عمى احسرت سار فري  خ  الرحي . ووافقت شخكات اوروبيةخجمات الصبية والرال
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سرررػ  احورا  الساليرررة فررري شيرررخاف.  الرررىبيرررة اليرررػرو و ايرررخاف، وترررجفقت العسمرررة احور 
  راوتخا  عمييرا واششصغ تفخوو أف تحاوو الحي اإلوميسي الصػ   عمى الخن ورال يا
 ..(ٕٓٔ)خكية في اوروباابمي الغخبية الجائخش

أمررا فيسررا يتعمررق  الع وررات برريغ إيررخاف والػحيررات الستحررجش ابمخ كيررة، فقررج سرران      
نػه مغ التفا و في أف تتصػر ىحه الع وات تصػرا  إيجابيا  مع ترػلي اإلير  ييغ 

  ورراتسي   الررخئيذ ز ررارش وتكذرر  زمرراخ ابمررػر فرري الحكػمررة والبخلسرراف اإليخانرري،
 فري وراو عشرجما ابميخكيرة، اإلنارش مغ التقخن في ر بتو ،ٜٜٚٔ عاخ في نيػ ػر 

 جرحور ليسرا وإيرخاف الستحرجش الػحيرات مرغ كر  أف عمرى التتكيرج يخ ج  تنو عامة نجوش
لمغرخن  هعرغ مرجى تقرجيخ  CNNوعبخ في وشراش سري اف اف الجيشية ،  السعتقجات في

ن عمى سفارش الػحيرات واعخن عغ اسفو لػاوعة استي    الص  ، ورػيا امخ كا
ل الجولتيغ في فمدصيغ لػ ح.واعمغ اف ايخاف سػ  تقبل  (ٖٓٔ)الستحجش في شيخاف 

انفدريع م ررل ىررحه التدرػ ة . واوشررع وررامشئي  رالعفػ عررغ مجسػعررة  ف وبرل الفمدررصيشيػ 
وفرررر  الررررخئيذ  مررررغ الييررررػن اتيسررررػا  التجدررررذ لحدرررران اسررررخائيل ، ونتيجررررة لررررحلظ

الحطرخ احوترراني ،  (ٕٔٓٓٓ-ٖٜٜٔ()Bill Clinton)احمخ كي بيل كميشتػف 
 ..(ٗٓٔ)الى ايخافوسس  بترجيخ الدمع الصبية والدراعية 

( الخئاسررة احمخ كيررة George W. Bush) وبعررج تررػلي جررػر  بررػش احبررغ     
واعررررررررر ف السدرررررررررروليغ  ٕٔٓٓايمرررررررررػو /سررررررررربتسبخ ٔٔ ا رررررررررجا ( و ٕٛٓٓ-ٕٔٓٓ)

يررة سياسررة أك ررخ مخونررة تجرراه احيررخانييغ انانررت ىررحه اليجسررات تبشررت احنارش احمخ ك
شيخاف وبجأت سمدمة مغ السحانرات بريغ مدرروليغ برػزارش الخارجيرة احمخ كيرة مرع 

خ الخارجيرررة احمخ كررري كرررػلغ  رررومشيرررا لقرررا  مرررع وز   مدرررروليغ ايرررخانييغ فررري نيػ رررػر 
اجتساعات ورسغ مشرجوبي الرجوو  ا يث  زخو ( Colin Luther Powell اوو)

الػحيات الستحرجش وروسريا،  يرث ارشرى  راوو  فز  عغالدت السجاورش بفغاندتاف 
 ..(٘ٓٔ)عمى مػو  السدروليغ احيخانييغ في ىحا احجتساه 
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ولكغ يبجو اف احنارش احمخ كية وخرت التخمري عرغ التعراوف مرع احير  ييغ   
بخئاسة   واتسي وبخز ذلظ بػوػن   عج اف انر  جػر  بػش ايخاف وسغ نوو 

كتتتتتتا و  ا نتتتتتتا   02   بتتتتتتاي ببتتتتتتامر خطتتتتتتان لررررررظ ورررررر و محررررررػر الذررررررخ وجررررررا  ذ

الدرعي  ايخاف والعخا  وكػر ا الذرسالية واتياميرا   رإم به حكواات 0220/ر ارم
اسررررمحة نػو ررررة وبتسػ ررررل احرىرررران الررررجولي السػجررررو الررررى الػحيررررات  لمحرررررػو عمررررى

 حخمررراف  درررب تعبيرررخه  يرررخ السشتخبررريغ . واتيرررع ايزرررا وانتيرررا  احمخ كيرررة الستحرررجش
ىحا الخصان وعّجوه رنا  يخ احي  يػف مغ استا   حيخاني مغ  خ اتو.الذعب ا

اسرررتخجخ ىرررحا امرررا التيرررار السحرررافا فقرررج  .احمخ كيرررة  الػحيرررات الستحرررجش مشاسرررب مرررغ
قج تػجيات التيار احي  ي في تػجياتو تناالخصان حنعاش التباعج مع امخ كا و 

 الدررمصة غ اجررل اسررتخنانالتيررار السحررافا مرر كسررا شررحغ ىررحا الخصرران.(ٙٓٔ)الخارجيررة
السجرالذ السحميررة عرراخ  )الفخيررة لكدررب سمدرمة مررغ احنتخا ررات واعصراه .فري ايررخاف

وانتخا ررات الخئاسررة عرراخ  ٕٗٓٓعرراخ  البخلسرراف وانتخا ررات مجمررذ الذررػرى  ٖٕٓٓ
ٕٓٓ٘.) 

 الحاتزة  
   الررخئيذ كررع  مررجشاىررتع البحررث بجراسررة التجخبررة احيرر  ية احيخانيررة ورر و    

بة رخا  وميسرة فري ترار   ايرخاف السعايرخ . وتبيغ انيا تجخ ٕ٘ٓٓ-ٜٜٚٔواتسي 
مرررررغ البحرررررػ  والجراسرررررات  ررررررػو ترررررجعػ لبرررررحو مد رررررج مرررررغ الجيرررررج لمقيرررررراخ  العجيرررررج 

 السػوػعات الستعمقة بيا .
 ووج ومز البحث الى مجسػعة مغ احستشتاجات ابخزىا احتي     
يع مرررغ رػابرررت الشطررراخ ، اشيافرررو وتبرررايغ مرررػاوف وتعرررجن اتدررراه التيرررار احيررر  ي -

. فيشررا  الررخئيذ   يررث وررع فرري ناومررو تػجيررات متبايشررة ترررل الررى  ررج التشرراوس
السعسرع الستبشري لقريع ال رػرش وحيرة الفقيرو  حدرب القدرع الرحي اودرسو فري بجايرة تػليرو 

و . وىشرررا  اليدرررار ي اكرررجىا وررر و رئاسرررتترررلالحكرررع وبحدرررب مقػحترررو وتررررخ حاتو ا
ج  فررررري فرررررخض اجشجترررررو انررررر جونرررررو  يرررررخالرررررحيغ يعج وررررراتسي و يررررراحسررررر مي مسرررررغ ا
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سريسا ع  راوي القرػى الدياسرية اإليخانيرة حاحي  ية وفي انارش التشافذ والرخاه مر
 .عمرررى مرسدرررات الشطررراخ ررراحنق ن الكامرررل  االتيرررار السحرررافا ، ولكرررشيع لرررع يصرررالبػ 

اسرذ الشطراخ  وىشا  مغ كراف اك رخ رانيكاليرة ، وشالرب  ةعرانش رسرع الع ورات بريغ
مرجني ومرا ىرػ نيشري،  سرا يدرس   الفررل  ػالخئيدة التي تس ل الع وات بيغ ما ىر

بررررريغ الجولرررررة كسرسدرررررة سياسرررررية مشتخبرررررة مباشرررررخش مرررررغ الذرررررعب  كافرررررة سرررررمصاتيا ، 
 .والسرسدة الجيشية التي ا تكخت تفديخ الجيغ 

 يررخ_لررع تحقررق التجخبررة احيرر  ية كامررل بخنامجيررا الدياسرري فرري احيرر ن والتغي
مرغ  ا  كذرفت برجايات سرشػات  كرع وراتسي عرجنمرع ذلرظ و ،  إلوامة نولرة نيسقخاشيرة

العشايررخ اإليجابيررة ، ففرري السررجش احولررى بررجت ىررحه التجخبررة كتنيررا مخ مررة وررخور ة 
فرري تعمررع الجيسقخاشيررة ، اذ جررخت مشاوذررة عررجش مػاورريع كانررت تعررج مررغ الحخمررات 

فري الجامعرات او فري سا قا عبرخ الررح  او مرغ ور و مشاوذرات جرخى تشطيسيرا 
 . سشتجيات ال قافيةال

مرغ ور و احنتخا رات السحميرة  ى خ معانحت القػ يتغي_استصاه التيار احي  ي 
والبخلسانيررة والخئاسررية واف لررع يدررتصع فرري كررل مررخش تحقيررق فررػز انتخررابي يزررسغ لررو 

 التتريخ في مخاكد يشع القخار في ايخاف . 
ج ع وررات ايررخاف الخارجيررة مررع نوو العررالع _تسكشررت احنارش احيرر  ية فرري تػشيرر

سياسرة  تبشرى فزل مبجأ ا تػا  التػتخ الرحي تبشراه الرخئيذ احيخانري   وراتسي اذ 
انت ز ررررارات  وبيررررة والعخبيررررة عمررررى  ررررج سررررػا  و وارجيررررة متػاز ررررة مررررع الررررجوو احور 

ايجران نسرر  ع ورة وررائع الررى وراتسي الرى  عررس الرجوو احوربيررة واحسريػ ة والعخبيرة 
بيغ ايخاف وبقية رانية توالر ت اح وتػريقاح تخاخ الستبانو   نمباساسا عمى ا

 نوو العالع .
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  والزذادر ال ؾامش
                                                 

 ااان خااامساي كناا اك رياار مؾهاال لدااروا تااؾلي مسذااهللا الزراااد االعلاال. اذ كااان ااارا  (1)
ياا فاي ذلاػ الؾقام. الزرجعية مؽ اروا والية اليقيه ، في حايؽ لاؼ يكاؽ خاامساي مرجعاا ديس

ل لػ صّؾت  عراء الزثلس لةعييسه كزرااد  علال مسقام وسعاد اا ريؽ تاؼ تعاديل الدساةؾر 
وتؼ إزالة ه ا الدرا. فثدد مثلس خبراء القيادة تؾلي علل خامساي مسذهللا الزراد  االيراني

   ياالعلل في ايران
Yvette Hovsepian-Bearce, The Political Ideology of Ayatollah 

Khamenei: Out of the Mouth of the Supreme Leader of Iran,( 

Routledge, 2015), p.102.
 

 (
2
) Ibid , p .141.  

فاطزاااة الذااازادي، الةياااارات الخياساااية فاااي اياااران ،الزركاااز العرساااي ل اجااااث ودراساااة  (3)
 .255(، ص 1021الخياسات،)بيروت  

ري سياسااي"، )تجااؾل ا سااس م اارداد مدااايحي، "دكرديخااي مباااني سياساام و رواااسيك (4)
، ماااارداد و 18كفةاااااب، الخااااسة التالتااااة، العاااادد   ، مثلااااة الخياسااااية واالسااااةسارة الخياسااااية(

 .8ص  ها.ش2881ا ريؾر،

عبدالكريؼ سؾروش هؾ االسؼ الزخةعار لجخيؽ حاجي فرج الدااغ مؽ مؾاليد ط ران  (5)
للدارسة  2011الل لسدن عام  سافر2088درس الذيدلة في جامعة ط ران 2085سسة 

والجذؾل علل درجة الدكةؾراا وا,ساء دراسةه بد  نداطه الخياسي في اطار حركة الظالب 
االيرانييؽ الزقيزيؽ في الحارج وهساك اخةار لسيخه اسؼ عبدالكريؼ سؾروش عاد اعد التؾرة 

ليذب  عرؾا في لثسة التؾرة التقافية ، وقد ع ر سؾروس مس   وائل  2010عام 
، وهؾ اآلن ااحث جامعة ط ران كان  سةاذًا في في ايران. البارزيؽالكةاب   حدكالتزانيسات 

   .جامعة جؾرج وااسظؽ زائر في
Mahmoud Sadri,''Attack from within Dissident political theology 

in contemporary Iran",The Iranian,( February 13, 2002), p. 3. 
 

 .258، الزذدر الخابق ، ص الذزادي  (6)

 .8الزذدر الخابق ، ص ،  مدايحي (7)

 2000 انم صجيية سالم الساطقة ااسؼ مثزا العلزاء الزثاهديؽ مس  صدورها سسة  (8)
اعد ندرها رسالة سرية الحد مخسولي وزارة  2000وحةل ارالق ا اقرار قرائي سسة 

https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
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يخي اقرية االرةياالت الةي طالم عددا االسةحبارات االيرانية سعيد امامي وهؾ الزة ؼ الرئ
سسؾات وكان مديرها دمحم  ؽ وقد مسعم الذجيية مؽ الذدور خزسيمؽ الزتقييؽ اإلصالحي

مؾسؾي خؾئي ا ورئيس تجريرها عباس عبدي ولؼ تعد الذجيية للذدور حةل اعد انة اء 
 .280مدة الزسا . يسغر  الذزادي ، الزذدر الخابق ، ص

دراسااااااااة فااااااااي تثرسااااااااة إيااااااااران   حاااااااادود الديزقراطيااااااااة الديسيااااااااة تؾفيااااااااق الخاااااااايف، (9)
 .81(، ص1008،دارالخاقي،)بيروت 2010مس 

مثلة دراسات اارق  سعد بؽ نامي ،" عاهرة الةيار االصالحي في ايران واتثاهات ا "، (10)
 .80(، ص 1000)عزان   صيف  88 وسظية عدد 

 ه.ش22/5/2888صجيية ايران ،  (11)

ؽ ابرز رمؾز الةيار االصالحي حاصل علل ا ادة البكالؾريؾس يعد سعيد حثاريان م (12)
سةؾلؾا علل مبسل الخيارة االمريكية في امؽ جامعة ط ران كان مؽ  زؽ الظلبة ال يؽ 

ط ران دخل في مسسخات الدولة واصب  اعد ذلػ مؽ ابرز اعراء حلقة كيان وانييؽ وسعد 
ية في حزب الزداركة وصؾل خاتزي للخلظة اصب  مخةدار وعرؾ اللثسة الزركز 

ولكسه لؼ يقةل واصيهللا علل ا,رها اإصااات االغة  1000االسالمي تعرض لالرةيال عام
 .85للززيد يسغر  الخيف، الزذدر الخابق، ص

سااال اجااران افريساال اصااالح طلبااان " )ت ااران   انةدااارات مركااز  8ساالزان علااؾي نيااػ،"(13)
 .212-280( ، ص  2880اسساد انقالب اسالمي ، صيف 

نةائا االنةحااات االيرانية تسااز  الياؾز و فاؾل الظروحاات ، تقريار،  ، فاطزة الذزادي (14)
 . 0(،ص 1028) الدوحة  اذار مركز الثزيرة للدراسات ،

 (
15

)Daniel Tavana , A Guide to Iran's Presidential  Election ,( 

Washington :2013 ) , p. 7.  

 (
16

)Ibid , p. 8.  

مثزا علزاء الديؽ الزثاهديؽ )االيارسية  مثزا روحانيؾن مبارز( هؾ حزب إيراني  (17)
ازباركة خظية مؽ الحزيسي وذلػ اعد االنقخام الدديد بيسه وسيؽ  2081ت سس عام 

ا,ر االنقخام واالخةالف في اآلراء  الجزب االصلي "جزعية علزاء الديؽ الزثاهديؽ" فعلل
ل تثزا جديد يرؼ عددا يتدك مؾسؾي خؾئيسي اطلهللا الديخ م دي كروسي والخيد دمحم 

اتثاا ,ؾري ااةرا ي وسعد وفاة الحزيسي، تؼ اقذاء ه ا الجزب ادكل  ذو مؽ علزاء الديؽ
اي  بير مؽ مساصب ؼ وكان الخبهللا ا ساسي ل  ا الزعاملة هي رفر ؼ القبؾل االحامس

http://studies.aljazeera.net/ar/profile/160127150333579.html
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إلل جانهللا معار ة ؼ  لزرجعيةلدرا ا حزيسي حيث ان الحامساي رير مخةؾفبديال عؽ ال
، يسغر  حثم لةغير الدسةؾر اإليراني وو ا صالحيات واسعه بيد "ولي اليقيه الثديد"

مرتثل ،الةيارات الخياسية في ايران اليؾم ،تعريهللا  سالؼ كريؼ ،مكةبة فحري ،)الزسامة 
 .51-55(،ص1001 

 (
18

) Tavana ,Op. Cit., P 7. 

نيياايؽ عباادالزسعؼ مخااعد ، العاارب وايااران ، فااي حالااة االمااة العرسيااة الزااستزر القااؾمي  (19)
العرسااي التااامؽ ، الؾ,ااائق القاارارات البيانااات ، مركااز دراسااات الؾحاادة العرسيااة ، ) بيااروت ا 

 . 118( ، ص  2008

لزجلياااة ونةاااائا الخياساااة السغاااام االيراناااي الثدياااد   الةظاااؾرات ااناااؾش احةداااامي، " (20)
)بياروت  ،158، مثلة الزخاةقبل العرساي ، مركاز دراساات الؾحادة العرسياة ، العادد "ةالحارجي

  .282ص  ، (0000، /ارخظساب  
 (

21
)Hassan Hakimian, Institutional Change, Policy Challenges, and 

Macroeconomic Performance: Case Study of the Islamic Republic 

of Iran (1979 – 2004) The World Bank ,( Washington: 2008), p.29-

30. 

 (
22

)Ibid , p. 30. 

تامر بدوي ، الدولة الريعية في ايران   عائدات السي  السزؾ والةرحؼ ، تقرير،  مركاز  (23)
 ..1(،ص 1028الثزيرة للدراسات ، )الدوحة   حزيران /يؾنيؾ

 .1005/ 11/1صجيية القبس الكؾيةية  (24)
 (

25
)Shadi Ebrahimi Mehrabani , "Challenges of Organizational 

Leadership Development in Iran’s Private Sectors " , 

International Conference on Economics, Trade and Development 

IPEDR vol.7 (Skudai,2011), p.35. 

 (
26

)Ibid , p. 36.  

 (
27

)Ibid , p. 37.  

ابؽ اية   م اجراني حاصل علل ا ادة الزاجخةير  2058ليد مديسة اراك مؽ مؾا(28)
,ؼ الدكةؾراا ، انةحهللا في اول دورة  2088في الةاريخ والتقافة االيرانية مؽ جامعة ط ران 

عيؽ نائهللا لؾزير التقافة واالرااد ، وفي عام  2085لزثلس الدؾ  االسالمي، وفي عام 
للدسون القانؾنية والبرلزان ، ويعد مؽ مسسخي عيؽ مخاعد رئيس الثز ؾرية 2080

حةل ن اية  2001حزب كؾادر البساء ، ,ؼ اصب  وزيرا للتقافة واالرااد مؽ مسةذف عام 
عسدما اجبر علل االسةقالة ، يقيؼ االن في لسدن وله مقال اسبؾعي في جريدة 1000عام 
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للزسافخة  علل الرئاسة"  الدرق االوس  ،للززيد "عظاءهلل م اجراني هل يعيد االصالحييؽ
(؛ صجيية الدرق االوس  1008)القاهرة   ايار /مايؾ  88مثلة محةارات ايرانية العدد 

5/2/1025    

 (
29

)Ervand Abrahamian , A History of Modern IRAN , Cambridge 

,(New York :2008), p. 191.  

 (
30

)Ibid , p. 191.  

عقديؽ ، مركز الثزيرة ،)الدوحة  خالل إيران يف الخياسية سالؼ مدكؾر، الزداركة (31)
 .28(، ص1008 تدريؽ االول

 . 28الزذدر نيخه(32)

 (
33

)Abrahamian , Op. Cit., p. 191.  

عباادالعغيؼ الباادران ، يااف تجكااؼ ايااران صدراسااة فااي صااسا الخياسااات العامااة اعااد عااام (34)
 .225ص (،1028،الدار العرسية للعلؾم ناارون ،)بيروت 2080

 (
35

)M. Khatemi ,"Address to Students "Iran, 23 December 2001.  

 .177 -175ص،البدران، املصدر السابق  (36)

امل حزاادة ،الحبارة االيرانياة االنةقاال ماؽ التاؾرة الال الدولاة ،الدابكة العرسياة ل اجااث (37)
 882. 285( ص1008والسدر ،)بيروت  

ؾر والقاؾانيؽ االيرانياة ، مركاز الجراارة دالل عباس واخرون ، الزر ة واالسرة في الدسة(38)
 .08-08( ، ص 1000لةسزية اليكر االسالمية ،)بيروت  

 .08الزذدر نيخه ، ص  (39)

مركااز اإلمااارات للدراسااات  عاازة جااالل هااااؼ ، الزداااركة الخياسااية للزاار ة االيرانيااة ، (40)
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