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 خالل العهد الجمهوري إيرانالتجربة التعددية في 
 

 مجيد حميد العيدانيمنتصر  .د
 فرع النظم السياسية /جامعة بغداد -مدرس في كلية العلوم السياسية 

 
 ص البحث لخستم

السيلسللية مللن خللالل تجربللة لا   حللث محلولللة لدراسللة الللاري التعدديللةيمثللل الللا الب
 عنلصر اجتملعية واللي يعكس ،إيرانفي  سالميةاإللم الجمهورية طلبع متفرد واي نا

لللا جلل   إالكللية  ،سيلسلية ملن جهلة ىخلر  -وتجربلة تلريخيلة  ،ثقلفية ملن جهلة -
كيف يتسنى  :اآلتيتلريخي من خالل التسلؤل  -البحث بنل ًا على المضمون السوسيو

ة تفيللد وقللد ىنطلللب البحللث مللن فرضللي ؟تعدديللة سيلسللية إلللىىن يتحللول  ييرانللاإلللتعللدد 
يلللل  وبلللين تحقلللب التعدديلللة وجلللود معلملللل ارتبللللط سلللببي بلللين تلللوفر علللدد ملللن المعط

عدديللة تنلللول الول مقومللل  الت ،وقللد انقسللم  تلللط المعطيللل  بللين مبحثللين ،السيلسللية
اعتمللدا عللى منهجيلة بحثيلة  ،الثلني مالار التعددية السيلسية بينمل تنلول ،السيلسية

الوايفي الللي يقلوم عللى وجلود البكة  -نهج البنلئي الم إلىاستند  بللدرجة السلس 
فللي تكللوين وعمللل الالللاري  مللن التفلللعال  بللين البنللى الرسللمية والبنللى  يللر الرسللمية

ديلة السيلسلية وجود علدد ملن المعوقلل  والمحفللا  للتعد إلىوخلص البحث  ،السيلسية
لكلن بالكل نسلبي  وان انللط تراجعلًل للمعوقلل  وتصللعدًا للمحفللا  ،ييرانفي النالم اإل
 .ولخم متقطع

 
 المقدمة

 -شئت   إن -وذلك  ،يذهب الظن بالبعض أن التعددية تفيد معنى التعدد
فدول العالم الثالث مئثال  اتسئم   ،الظاهرة /من جوانب المفهوم جانبا   إالليس 

خئئالل  -نو ئئا  مئئا -الثقئئافي وىتئئى السياسئئي فئئي الغالئئب بالتعئئدد االجتمئئا ي و 
التعدديئئئة تلئئئك الئئئدول  لئئئم تعئئئر   أن إال ،قئئئرن الما ئئئيمئئئن ال األولالنصئئئ  

 -فئئئي ظنئئئي -وتلئئئك هئئئي ،لمامئئئا   إالسئئئة بئئئالمعنى االصئئئ الىي سئئئيما السياال
شكالية قدة   الظاهرة العامة ال السياسية فىسب في بلداننا. وا 
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وان كانئئ   ،والتعدديئئة بالتيكيئئد ليسئئ  ظئئاهرة  ئئابرة ألبعئئاد الزمئئان والمكئئان
ال تنشئئئي خئئئارا السئئئياي التئئئاريخي والتجربئئئة  أنهئئئا إال ،تعمئئئم مئئئن هئئئذا المنظئئئور

 ييرانئئئاإلمئئئن هنئئا يئئيتي األنمئئوذا  ،السياسئئية للشئئعوب والئئدول –االجتما يئئة 
كئئينموذا متفئئرد  فئئي تجربتئئه وسئئياقته وم ئئامينه ليمثئئل تىئئديا  م ئئافا  للبىئئث 

 .وتساؤال  تمثل مدار البىث إشكاال العلمي في هذا الىقل وي رح 
البىئث  إشئكاليةالعقدة التي تكتن  المو وع وت ئعنا أمئام  ىإلاشرنا آنفا  

 إلئئئىأن يتىئئئول  ييرانئئاإل: كيئئئ  يتسئئنى للتعئئئدد اآلتئئئيالتئئي ي رىهئئئا التسئئاؤل 
ومئا  ؟تعددية سياسية؟ وما هي األ ر والسياقا  الكفيلة بتىقيي هذا الم لئب

 هي الشرو  والمت لبا  الالزمة؟.
معامئئل ارتبئئا  سئئببي بئئين  أن لئئي البىئئث مئئن فر ئئية  امئئة تعتمئئد وجئئود

وفي مقدمئئئة هئئئذ  ،تئئئوافر  ئئئدد مئئئن المع يئئئا  وبئئئين تىقئئئي التعدديئئئة السياسئئئية
 ،وال ئاب  التمثيلئئي ،سسئةؤ و نصئر الم ،لشئر ية السياسئئيةالمع يئا  مصئدر ا

تفيئد  أخئر بكلمئة  ،و امل المشئاركة السياسئية ،لنخبةوآليا  تصعيد ودوران ا
هئئذ  المع يئئا  كلمئئا تىقئئي مسئئتو   كلمئئا تئئوافر قئئدر أ لئئى مئئن بينئئهالفر ئئية 

 أ لى من التعددية السياسية.
الوظيفي الذي يعتمد  لى وجئود شئبكة  –أ تمد البىث المنهج البناتي وقد

مئئئن التفئئئا ال  بئئئين البنئئئى الرسئئئمية والبنئئئى ييئئئر الرسئئئمية فئئئي تكئئئوين و مئئئل 
ىتئئئئى  9171يغ ئئئئي البىئئئئث المئئئئدة الزمنيئئئئة الممتئئئئدة مئئئئن  .الظئئئئاهرة السياسئئئئية

الجمهوريئئة  وا  ئئالن إيئئرانهئئي المئئدة التئئي تمتئئد مئئن نجئئاح الثئئورة فئئي و  ،3001
مىمئئود أىمئئدي  ييرانئئاإلانتخئئاب الئئرتيس  إ ئئادةوىتئئى  9171 ئئام  اإلسئئالمية

 أهئئممبىثئئين رتيسئئين وخاتمئئة اشئئتمل   لئئى  إلئئىيقسئئم البىئئث  .3001نجئئاد 
 :اما المباىث فهي ،االستنتاجا 

 .ييراناإلم مقوما  التعددية السياسية في النظا ىوال:
 .إيرانمظاهر التعددية السياسية في  :ثلنيل
 

 المبحث الول



 
   

  [372]      العيدانيمنتصر مجيد  د.                                  التجربة التعددية في إيران خالل.. 

 ييرانمقومل  التعددية السيلسية في النالم اإل
جملئئئة مئئئن العناصئئئر السياسئئئية واالجتما يئئئة  إلئئئىيسئئئتند النظئئئام السياسئئئي 
هئئئذ   أن إال ، ئئئمونها مع يئئئا  التعدديئئئة السياسئئئيةوالثقافيئئئة التئئئي تعكئئئس بم

بئئئة بالقئئئدر الئئئذي تمثلئئئه تركي إالتنئئئتج التعدديئئئة السياسئئئية  العناصئئئر بئئئذاتها ال
 .وهو ما يتناوله هذا المبىث ،هياكل ومؤسسا  النظام السياسي

 
 المفهوم والمصلدر االجتملعية والثقلفية  :المطلب الول

 اواًل: مفهوم التعددية السيلسية
( 9701-9323)المفكرين الغربيين مثئل جئان لئوك  إلىالمفهوم  أصليعود 

 لئئى  ئئرورة قيئئام الدولئئة  لئئى  األول أكئئد ،(9722-9361)وشئئارل مونتسئئكيو 
الر ئئا والقبئئول العئئام للىئئد مئئن السئئل ة الم لقئئة التئئي د ئئا لهئئا تومئئاس هئئوبز 

بينما ىدد مونتسكيو ال اب  المؤسسي للتعددية السياسية في  ،(9266-9371)
مفكئئرون  والىقئئا  مئئل ،نظريئئة فصئئل السئئل ا  للىئئد مئئن االسئئتبداد السئئل وي

 لى تعميي ال اب  المؤسسي  (9623-9729)ليبراليون مثل جيمس ماديسون 
للتعدديئئئة السياسئئئية  ئئئن  ريئئئي قيئئئام هيكئئئل سياسئئئي يسئئئتو ب االخئئئتال  فئئئي 

الفصئئل الرأسئئي التئئوازن المؤسسئئي و  إلئئىاسئئتنادا   األفئئرادوالمصئئالب بئئين  األداء
التيكيد  لئى التنئافس   ليه تم ،للسيادة األفقيوالتقسيم  ،بين السل ا  الثالث

وتعئئدد قنئئوا  المشئئاركة والتعبيئئر  ئئن مصئئالب  ،والعمليئئة االنتخابيئئة ،الىزبئئي
و يئئئئر  د. اىمئئئئد زكئئئئي بئئئئدوي ان التعدديئئئئة السياسئئئئية هئئئئي  ،المئئئئوا نين وآراء

نظرية تقئر وجئوب الىئد مئن سئل ة الدولئة  ئن  ريئي  ئدة جما ئا  وسئي ة 
 ئئئمن ىريئئئة الفئئئرد ويمنئئئئ  ممئئئئا ي ،والنقابئئئا  ألىئئئزابواكالىكومئئئا  المىليئئئة 

 (0).سي رة الىزب الواىد او ا تناي الدولة ديانة واىدة
 -:ييتيمن هنا فالتعددية السياسية تستند  لى ما 

التعدديئئئئئئة كمصئئئئئئ لب ييخئئئئئئذ معنئئئئئئى التنئئئئئئوع الئئئئئئديني والسياسئئئئئئي والثقئئئئئئافي  - أ
 .والسسيولوجي
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التعددية السياسية تعني هياكل سياسية تستو ب االختال  للتعبيئر  ئن  -ب
 .لألفرادوالمصالب المختلفة  اآلراء

فئاألولى تتصئ   ،ىول العالقة بين التعدديئة السياسئية والتعدديئة الىزبيئة -جئ
وقئئد ال  ،لألولئى وأساسئيالثانيئئة هئي جئزء مكمئئل  أنبالشئمول فئي ىئين 

مئئا كانئئ  تقئئوم  لئئى  إذاتعبئئر التعدديئئة الىزبيئئة  ئئن التعدديئئة السياسئئية 
 الىزب المهيمن او القاتد.

 إىئئد فئئاألخيرة تعئئد  ،ىئئول العالقئئة بئئين الديمقرا يئئة والتعدديئئة السياسئئية -د
 اإلقئئئئراروال يمكئئئئن التعبيئئئئر الىقيقئئئئي  ئئئئن اىئئئئداهما دون  ،آليئئئئا  االولئئئئى

 .بالثانية
للمتغيئئرا  الدوليئئة فئئي مرىلئئة مئئا بعئئد  اإل ئئارالمرتكئئزا  السئئابقة تمثئئل  إن

للتعدديئئئة وهئئئو مئئئا  الىئئئرب البئئئاردة ىيئئئث روا الغئئئرب لفكئئئرة النمئئئوذا الليبرالئئئي
 أولهئئاالعديئئد مئئن المئئؤتمرا  والمواثيئئي  الدوليئئة فئئي هئئذ  المرىلئئة لعئئل  أقرتئئه

9110 ام  األوربيوالتعاون  األمنميثاي باريس في مؤتمر 
(3). 

 
 إيرانالثقلفية للتعددية في  -ثلنيًل: المصلدر االجتملعية

 االجتملعية السس - ى
انه يمثل الركاتز الثقافيئة  9171لعام  اإلسالميةيفترض دستور الجمهورية 

والتئئئئي يعبئئئئر  ئئئئن  ،ييرانئئئئواالجتما يئئئئة والسياسئئئئية واالقتصئئئئادية للمجتمئئئئ  اإل
 .(2)اإلسالميمن خالل هوية النظام  ،تجانسها
الواق  يكش   اب  اجتما ي شديد التنئوع والتعقيئد ممئا يعئد  ئامال   أن إال

م استجابة الدستور ال سيما في  وء  د ،في التوتر و دم االستقرار الداخلي
الذاتيئئئئئة لشئئئئئؤونها  اإلدارةالقوميئئئئئة فئئئئئي درجئئئئئة مئئئئئن  األقليئئئئئا لئئئئئبعض م الئئئئئب 

 المىلية.
 أن لمئا   ،ية ىول نسب الجما ا  االثنيةإيرانرسمية  إىصاءا ال توجد 

ىكئئم الشئئا  مىمئئد ر ئئا بهلئئوي  أثنئئاء 9173ىكئئومي كئئان  ئئام  إىصئئاءآخئئر 
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تقئئئارير الىديثئئئة أو ئئئى  هنئئئاك بعئئئض الدراسئئئا  وال أن إال ،(9119-9171)
 -:ييتيتقديرا  متقاربة يمكن االستدالل في  وتها كما 

 :(2)التركيبة القومية -9
 ،%1العئئرب  ،%7الكئئرد  ،%90التركمئئان  ،%31األذريئئة  ،%29الفارسئئية 

 .%1 األخر البالوش والقوميا  
 :(5)التركيبة الدينية -3

 ،المسئئيب ،اليهئئود ،الزرادشئئتية"،-% 1سئئنة  ،%61شئئيعة  -% 16 اإلسئئالم
 ."%3البهاتيين

امئئا  لئئى صئئعيد اللغئئا  فىئئدد الدسئئتور اللغئئة والكتابئئة الرسئئمية المشئئتركة 
لكئئئن يجئئئوز اسئئئتخدام اللغئئئا  المىليئئئة والقوميئئئة  ،إيئئئرانهئئئي الفارسئئئية لشئئئعب 

 .(2)جانب الفارسية إلى واإل المفي مجال الصىافة  األخر 
ركيبئة تعدديئة تمثئل هئي ت إيئرانالتركيبئة السئكانية فئي  أننخلص مما تقدم 

دافعئئئا  نىئئئو تبنئئئي التعدديئئئة السياسئئئية التئئئي تت لئئئب فئئئي اىئئئد وجوههئئئا تقسئئئيما  
و تت لئئئئب تمثئئئئيال   ، موديئئئئا  للسئئئئل ة بئئئئين الجما ئئئئا  الديمويرافيئئئئة المختلفئئئئة

 .سياسيا  يعبر  ن اىد وجو  السيادة الشعبية
 
 العلمل الثقلفي: التعددية الفكرية -ب

ر تعدديئئة ثقافيئئة فئئي التركيبئئة االجتما يئئة اال لمئئا تقئئدم مئئن  ناصئئ باإل ئئافة
يئئئة التئئئي تئئئرتب  يرانان هنئئئاك  ئئئاب  آخئئئر مئئئن التعدديئئئة فئئئي الثقافئئئة الشئئئعبية اإل

بئئالت ور التئئاريخي للئئو ي والىركئئة الو نيئئة منئئذ  أسئئهم بجئئذور دينيئئة  ميقئئة 
 .9171 ام  اإلسالميةالثورة  إلىوصوال   9103الىركة الدستورية  ام 

اب  فئي التنئوع الفكئري الواسئ  داخئل الىئوزا  وبئين الفقهئاء يتمثل هئذا ال ئ
 ،تصئئادية والسياسئئية  لئئى مئئر التئئاري فئئي مختلئئ  الق ئئايا االجتما يئئة واالق

مئئئئن خئئئئالل مواقئئئئ   أساسئئئئيوانعكسئئئئ  هئئئئذ  التعدديئئئئة فيمئئئئا يخصئئئئنا وبشئئئئكل 
مئئن مو ئئوع ممارسئئة رجئئال الئئدين للسئئل ة ىيئئث  إيئئرانالمؤسسئئة الدينيئئة فئئي 
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وبئرز  داخئل هئذ  االتجاهئا   ،د ومعارض وتوفيقي مشرو ا بين مؤيانقسمو 
تبلور بع ها في العقد الثئاني مئن  مئر النظئام الجمهئوري بئين  أخر تيارا  
وانقسم  هذ  التيارا   لى نفسها  ،ويمين وآخرين يوصفون بالمعتدلين يسار

 .(7)اإلسالميةوفيما بينها وفقا  لقراءا  فقهية سياسية للدستور والثورة 
 
 ي وسملتهيرانمطلب الثلني: طبيعة النالم السيلسي اإلال
 مصدر الارعية -اوالً 

سئئمتين همئئا الجمهوريئئة  بئئين إيئئرانفئئي  اإلسئئالميةيجمئئ  نظئئام الجمهوريئئة 
ذا ،اإلسالميةو   ،كان الىكم الجمهوري يعني و   السل ة في يئد الجمهئور وا 

الدولئئة يرتكئئز  مصئئدر السئئل ة فئئي أنذلئئك ال يعنئئي دسئئتوريا  وال  مليئئا   أن إال
 .السيادة الشعبية بشكل أساسي إلى

 ،الىاكمية والتشري  تعود هلل أن إلى ييراناإلمن الدستور  "3" تشير المادة
الظرو  المناسبة لتىقيي قيادة  بإ دادو ت من  الديباجة بان يقوم الدستور 

المختلفئة  ئن االنىئرا   ئن  األجهزةالفقيه جام  الشرات  بما ي من صيانة 
 .األصلية اإلسالميةاتفها وظ

فقراتئه وهئي  أولى أنوفي الفصل الخامس المعنون بسيادة الشعب نالىظ 
 ،هلل اإلنسئئانالسئئيادة الم لقئئة  لئئى العئئالم و لئئى  أنتئئنص  لئئى  "23" المئئادة

للشئئئئئئعب ليمارسئئئئئئه بئئئئئئال ري المبينئئئئئئة فئئئئئئي  اإللهئئئئئئيوان اهلل مئئئئئئنب هئئئئئئذا الىئئئئئئي 
 .(2)الدستور

الىكومئئة  أ روىئئةي  لئئى يرانئئالسياسئئي اإلالفكئئري للنظئئام  األسئئاسارتكئئز 
روح اهلل  اإلمئئئاموفقئئئا  لنظريئئئة واليئئئة الفقيئئئه التئئئي نئئئاد  بهئئئا آيئئئة اهلل  اإلسئئئالمية

وملخصئئه "اإلسئئالميةالىكومئئة "فئئي كتابئئه 9170الموسئئوي الخمينئئي منئئذ  ئئام 
الفقهئئئئاء  اإلسئئئئالميةيتئئئئولى الىكئئئم فئئئئي الئئئبالد  أن إلئئئئىالخمينئئئي  اإلمئئئئامد ئئئوة 

 .األتمةالغاتب وان الفقيه هو خليفة النبي من بعد  اإلمام ن  با تبارهم نوابا  
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الخمينئئي للفقيئئه الصئئالىيا   اإلمئئامووفقئئا  لمفهئئوم الواليئئة العامئئة فقئئد جعئئل 
التماثئئل يقئئ  فئئئي  أن إال ،( لئئئي ) واإلمئئام( انئئئ  للرسئئول )نفسئئها التئئي ك

 .(9)الدور والوظيفة فق  وليس في المنزلة او المرتبة
هي  إنماليس  م لقة  اإلسالميةالىكومة  أن إلىالخميني  ماإلماويذهب 

 .(01)دستورية لكن بمعنى التقييد بالقرآن والسنة
السئل ة السياسئئية وفقئا  لمئئا تقئدم تصئئدر  ئن اهلل وىئئد   أنمئن هنئا نالىئئظ 

لئئذلك فالدسئئتور يئئرب  سئئاتر مؤسسئئا  الدولئئة ووظاتفهئئا  ،الفقهئئاء إلئئىوتنتقئئل 
 .أو ولي الفقيه األ لىوهو المرشد بربا   قاتدي يخ   للقاتد 

 ،اقئئئر بسئئئيادة الشئئئعب  بشئئئكل جزتئئئي اإلسئئئالميةدسئئئتور الجمهوريئئئة  أن إال
شئئئؤون الئئئبالد مئئئن خئئئالل انتخئئئاب  إدارةفئئئي  األمئئئةرأي  إلئئئىتشئئئير "3"فالمئئئادة

وسئئئئاتر مجئئئئالس  ،مياإلسئئئئالمجلئئئئس الشئئئئور   وأ  ئئئئاء ،رتئئئئيس الجمهوريئئئئة
  .او  ن  ريي االستفتاء العام ،الشور 
وان  ،لك فالدسئئتور يت ئئمن نو ئئا مئئن تقسئئيم السئئل ا  والفصئئل بينهمئئاكئئذ

مئئئن "27"تعمئئئل السئئئل ا  مسئئئتقلة  ئئئن بع ئئئها الئئئبعض كمئئئا جئئئاء فئئئي المئئئادة
 .(00)الدستور
 

 ثلنيًل: الهيكل المؤسسي 
مئن خئالل التقسئيم الربئا ي  فريئدا   أنموذجئا   إيرانيمثل النظام السياسي في 

السئئئل ا  الفقيئئئه فئئئي قمئئئة الهئئئرم تليئئئه للسئئئل ة الئئئذي ي ئئئ  المرشئئئد او الئئئولي 
نست ي  تىديد  أننافي النظام ال يعني  (9) تىديد من هو رقم أن إال ،الثالث

والعالقئئا  التئئي  األ ئئربمعنئئى تىديئئد  ،(2)او  (3) رقئئم أيالتراتبيئئة الالىقئئة 
 ،ازدواجيئة السئل ا  الثالثئة مئن جهئةفي ظل تجئزؤ و  ،تنظم مؤسسا  الىكم
ار وتمركئئز القئئر  ،مىي ئئة بتلئئك السئئل ا  مئئن جهئئة ثانيئئةالوتعئئدد مراكئئز القئئو  

مئا  أشئبهيئة يرانلئذا فئين التركيبئة السياسئية اإل ،في مقئام القيئادة مئن جهئة ثالثئة



 

 
 
 

 [321] (23) 01دراسا  إقليمية                                                       مركز الدراسا  اإلقليمية            

سئنتناول فئي هئذا الم لئب  إجماال   ،تكونه بداترة مربعة في المص لب الفلسفي
 .(03)السل ا  العامة ىصرا  

 
 القلئد/ الولي الفقيه  -ى

ي بئئين واليئئة الفقيئئه هئئي ذروة سئئنام السئئل ة السياسئئية يرانئئإلأقئئر الدسئئتور ا
فيما يتم اختيئار  ،ىدد مدة زمنية معينة لهذا المنصبولم ت ،إيرانوالدينية في 

 .(02)القاتد من قبل هيتة منتخبة هي مجلس خبراء القيادة
الواقئ   أن إال ،ان القاتد منتخب بشكل يير مباشئر إلىلذا يذهب البعض 

هئو  -المجلئس المعئين مئن قبئل القاتئد -مجلس صيانة الدسئتور أن إلىيشير 
كئئئل المواقئئئ  ومئئئن  ئئئمنها مجلئئئس  إلئئئىمئئئن يوافئئئي  لئئئى جميئئئ  الترشئئئيىا  

 ،(02)اخئل بشئرو  اختيئار  إذاالخبراء الذي له صئالىية مىاسئبة و ئزل القاتئد 
 ىد بعيد. إلىتعد افترا ية  األخيرة ليه فىتى هذ  الصالىية 
مئئن الدسئئتور التئئي تركئئز مقاليئئد "990"صئئها المئئادةامئئا سئئل ا  القاتئئد فتلخ

 األجهئئئزةف ئئئال   ئئئن ذلئئئك فئئئان مجمو ئئئة مئئئن  ،(()05)الىكئئئم بيئئئد الئئئولي الفقيئئئه
والسئل ة  ،مثئل مجلئس صئيانة الدسئتور ،القاتئدوالمؤسسا  اإلستراتيجية تتبئ  

 .واألجهزة األمنية ،والىرس الثوري ،والقوا  المسلىة ،الق اتية والمىاكم
لدينية سيما من خئالل موقئ  السل ة السياسية م  السل ة ا وبسبب تداخل

سئئل ة اسئئتخدام الفتئئو  الشئئر ية كقئئرار سياسئئي ممئئا  األخيئئرفئئان لهئئذا  ،القاتئئد
وان هئئذ  السئئمة الخاصئئة لموقئئ   ،ي ئئ  القئئرار فئئي مصئئا  أ لئئى ممئئا يجئئب

المرشد جعل  مكانة القيادة تختل  باختال  شخص القاتد تبعا  لوزنه الئديني 
اسئئئي كمئئئا هئئئو الفئئئري الوا ئئئب بئئئين السئئئيد  لئئئي خئئئامنتي وز ئئئيم الثئئئورة والسي

 .(02)الخميني اإلمام اإلسالمية
سيت ئئب بشئئكل اكبئئر مئئن خئئالل  وتئئيثير ان ىجئئم سئئل ا  القاتئئد ومركئئز  

به في  اإلىا ةال يمكن و  ،ية تبا ا  يرانلىياة السياسية اإلا أوجهتناول مختل  
الوظيفئة السياسئية لمركئز القاتئد  إن إجمئاالما يمكن قوله  أن إال ،مىور واىد
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ي تتمثل في قيامه بدور المىكم والموازن وال اب  يرانفي الدستور والنظام اإل
اء الئئدول وهئئو الئئدور الئئذي ي ئئ ل  بئئه رؤسئئ ،(07)يئئة يرانلىركئئة التفئئا ال  اإل

 .الكالسيكية  لى نىو أ يي وفي أ ار مختل البرلمانية  األنظمةفي 
 
 السلطة التنفيلية -ب

ىئري  بالباىئئث فئئي هئئذا المئئورد أن يمعئئن النظئئر فئئي المبنئئى والمعنئئى  لئئى 
فئئالرتيس  ،مفهئئوم الئئرتيس وواقئئ  سئئل ته ودور  ىئئد سئئواء لتجنئئب االلتبئئاس بئئين

ىيئئث نصئئ   ،للجهئئاز التنفيئئذي -اجراتيئئا   -  لئئىاألي يمثئئل المسئئؤول يرانئئاإل
ية بعئد من الدستور  لى ان رتيس الجمهورية أ لى سل ة رسم (992)المادة 

. ويئئئرأس السئئئل ة التنفيذيئئئة اال فئئئي المجئئئاال  المرتب ئئئة مباشئئئرة .مقئئئام القيئئئادة
صئئالىية الئئرتيس -9161قبئئل تعئئديل  –وكانئئ  هئئذ  المئئادة تت ئئمن  ،بالقيئئادة

س الئئئوزراء منصئئئب رتئئي إلغئئاءفئئي تنظئئيم العالقئئئة بئئين السئئئل ا  الئئثالث قبئئئل 
عالقئئئة بئئئين صئئئالىية تنظئئئيم ال أ  يئئئ فئئئي ىئئئين  ،ومنىئئئه لئئئرتيس الجمهوريئئئة

 .(02)السل ا  للقاتد كما سبي ذكر 
يجئئئوز انتخابئئئه ألكثئئئر مئئئن  والسئئئنوا   أربئئئ ينتخئئئب الئئئرتيس مباشئئئرة لمئئئدة 

بعئئئد  ترشئئئيب وتعئئئين الئئئوزراء أهمهئئئا ،ويتمتئئئ  بعئئئدد مئئئن الصئئئالىيا  ،دورتئئئين
 واألموروتولي مسؤولية التخ ي  والميزانية  ،منىهم الثقة من مجلس الشور 

فصئل السئل ة المؤسسة العسئكرية فئي  إدرااوبالريم من  ،ظيفيةوالتو  اإلدارية
الئئئولي الفقيئئئه ويشئئئارك هئئئذ  المؤسسئئئة تخ ئئئ  لقيئئئادة القاتئئئد/  أن إال ،التنفيذيئئئة

من الدستور فان رتئيس الجمهوريئة مسئؤول  (933)و بقا  للمادة  ،فيها الرتيس
 ،ور ثالث جها  هي الشئعب والقاتئد ومجلئس الشئ أمام ن ممارسة سل اته 

القاتئئد بغئئرض  إلئئىالىئئي فئئي تقئئديم تقريئئر بعئئدم كفئئاءة الئئرتيس  األخيئئرا ولهئئذ
 .(09) زله

فئان الجانئب الدسئتوري ال يمثئل  ،ييرانئظر لل اب  الخئاص للنظئام اإلوبالن
ة ونفئئوذ الئئرتيس  ئئامال مئئن بئئين  وامئئل أخئئر  ىاكمئئة تىئئدد ن ئئاي سئئل  إال
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تئئرتب  بمقاصئئة  القاتئئد التئئي وفئئي مقئئدمتها معادلئئة الئئرتيس/ ،مؤسسئئيا  وسياسئئيا  
ثئئئئم الئئئئوزن السياسئئئئي للئئئئرتيس وفقئئئئا   ،وتيئئئئارا  النظئئئئام أجنىئئئئةالتوازنئئئئا  بئئئئين 

  بيعة المرىلئة السياسئية التئي وأخيرا   ،فويض االنتخابي لبرنامجه السياسيللت
وهئي  وامئل متداخلئة ومتراب ئة مئ   ،ت   مىددا  ترتب  بشخصئية الئرتيس

ث  ئئئن جانئئئب منهئئئا فئئئي ديبع ئئئها ومئئئ  بقيئئئة مفاصئئئل النظئئئام لئئئذا سئئئيرد الىئئئ
ففئي العقئد االول مئن  ،األخيئرالعامل  إلى باإلشارةهنا  ونكتفي ،فقرا  الىقة

يئة فقئد يراناإل - مر النظئام أي خئالل مرىلئة الفئورة الثوريئة والىئرب العراقيئة 
وفئي المرىلئة الالىقئة بعئد  ،أرتب  المنصب بعدد مئن الشخصئيا  االيدلوجيئة

لداخليئئة والخارجيئئة بئئرز  شخصئئية الئئرتيس الىئئرب وتغيئئر المع يئئا  ا انتهئئاء
- 9161)الرتاسئة  إلئىالبرايماتي م   وصئول  لئي أكبئر هاشئمي رفسئنجاني 

 ،(3002-9117)مىمئد خئاتمي  اإلصئالىيلتعقبها شخصية الئرتيس  ،(9117
ليعئئئئود مئئئئن جديئئئئد الئئئئرتيس االيئئئئدلوجي  ،يئئئئةيرانلىركئئئئة التفئئئئا ال  اإل اسئئئئتجابة

 األو ئاعرة وخ ابهئا التقليئدي  لئى  ئوء اىمدي نجاد المئداف   ئن قئيم الثئو 
 .(31)لها اإلشارةودوليا  وتعقيدا  داخلية سترد  إقليميا  ال اي ة 

 
 
 
 
 السلطة التاريعية -جل

ومجلئئئئئئس صئئئئئئيانة الدسئئئئئئتور الئئئئئئركنين  اإلسئئئئئئالمييمثئئئئئئل مجلئئئئئئس الشئئئئئئور  
 إيئرانلذا فئين المجلئس التشئريعي فئي  ،إيرانللسل ة التشريعية في  األساسيين

 .وهو مجلس الشور  ا  أىادييعد 
الىكئئئم  أ روىئئئةمفهئئئوم التشئئئري  مئئئن المنظئئئور الدسئئئتوري القئئئاتم  لئئئى  إن

بمعنى ان وظيفئة البرلمئان او السئل ة  ،تىصر سل ة التشري  باهلل إلسالميا
قئئوانين وقوا ئئد  إلئئى اإلسئئالميةالشئئريعة  أىكئئامالتشئئريعية  مومئئا  هئئي تىويئئل 



 
   

  [362]      العيدانيمنتصر مجيد  د.                                  التجربة التعددية في إيران خالل.. 

جئئراءا  مئئن هنئئا و ئئ   ،(30)الشئئريعة فئئي ن ئئاي األخيئئرةتكئئون هئئذ   أن أو وا 
مئئئ   –مجلئئئس الشئئئور   –الدسئئئتور آليئئئة لمراقبئئئة ت ئئئابي تشئئئريعا  البرلمئئئان 

والدسئئئتور مئئئن قبئئئل مجلئئئس صئئئيانة الدسئئئتور الئئئذي يعئئئد  اإلسئئئالمية األىكئئئام
يمكئن ان تصئبب التىئة  أييقئرر  ألنئهفئي السئل ة التشئريعية  األ لىالجهاز 

 ئال   ئن ذلئك فئين لمجلئس الصئيانة ف ،ويعتبر قرار  باتئا   ،او ال تصبب قانونا  
 لئئى جميئ  االنتخابئئا   واإلشئرا  ،هامئئة كتفسئير الدسئئتور أخئر صئالىيا  

 .(33)بدءا  بالموافقة  لى المرشىين
مئدة مجلئس الصئيانة سئ  سئنوا   أنمئن الدسئتور  لئى "13" تنص المادة

سئئنوا  بمئا يع ئي لئئألول  أربئ مئن مئئدة  مئل مجلئس الشئئور  وهئي  أكثئر أي
 .(()32) ويهيمن القاتد  لى تركيبه مجلس صيانة الدستور ،()ثقال  اكبر

أمئئا صئئالىيا  مجلئئس الشئئور  ف ئئال   ئئن الوظيفئئة )التشئئريعية( المشئئار 
فتتمثئئل بالئئدور الرقئئابي فئئي استي ئئاح الئئوزراء واسئئتجوابهم وسئئىب  ،لهئئا سئئابقا  

و للمجلئئئئئس مسئئئئئاءلة رتئئئئئيس  ،الثقئئئئئة مئئئئئنهم وهئئئئئو مئئئئئا ىئئئئئدث مئئئئئ   ئئئئئدة وزراء
ب الثقئئة  نئئئه بييلبيئئئة الثلثئئين بسئئئبب  ئئدم كفاءتئئئه السياسئئئية الجمهوريئئة وىجئئئ

وقئئد ىئئدث ذلئئك  ،(32)القاتئئد للبئئ  فيئئه إلئئىيرفئئ  القئئرار فئئي الىئئالتين  أن لئئى 
 أن إال ،(9169 -9160)ابئو الىسئن بنئي صئدر  األوللمرة واىدة م  الرتيس 

بخئروا  ارتب ئ مئا  بعئدم الكفئاءة قئدر األسئاسهذ  الواقعة لئم تئرتب  بالدرجئة 
 .(35)لرتيس  ن التوجها  السياسية العامة للنظاما

ىئئد  إلئئى –للسئئل ة التشئئريعية مىجئئوزة  األساسئئية ليئئه فئئين الصئئالىيا  
يئتىكم بال بيعئة  األخيئرف ئال   ئن ان هئذا  ،لصالب مجلئس الصئيانة –بعيد 

 .التمثيلية لمجلس الشور 
قئئ  ال تئئرتب  ف –مجلئئس الشئئور   –قئئدرة البرلمئئان  أنومئئن البئئديهي القئئول 

التركيبئة السياسئية  أهمهامن  أخر تتىكم بها  وامل  إنمابسل اته الدستورية 
 أشئار فعلئى صئعيد التركيبئة السياسئية  ،و القتئه بالسئل ة التنفيذيئة ،للبرلمان

ىد  إلىتيثير البرلمان في  ملية صن  القرار مرهون  أن إلىايلب الدراسا  
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العكئئس مئئن ذلئئك فئئي ىالئئة  و لئئى ،برلمانيئئة للمىئئافظين أيلبيئئةكبيئئر بوجئئود 
يالىئئئئئظ تئئئئدخل مجلئئئئئس الصئئئئئيانة إل اقئئئئة العديئئئئئد مئئئئئن  اإلصئئئئئالىية األيلبيئئئئة

فئئئئي  واإلصئئئئالىيوسئئئئنتناول الىقئئئئا  ادوار التيئئئئارين المىئئئئافظ  ،(32)التشئئئئريعا 
 .يةيرانالىياة السياسية اإل

فباإل ئافة للئدور الرقئئابي  ،والتنفيذيئئة العالقئة بئئين السئل تين التشئريعية أمئا
دور  في منب الثقئة لمجلئس و  ،الدولة أجهزةالبرلمان  لى كافة  به الذي يتمت 

فين الدستور ال يت من اي مادة تق ئي بىئل البرلمئان ال سئيما مئن  ،الوزراء
ذلئئك ال ينفئي واقئئ   أن إال ،األولوهئئو مئا يئئد م موقئ   ،مهوريئةقبئل رتئئيس الج

لتئوازن التداخل والتقا   بين السل تين في  دة مجاال  بما ي ع  مبئدأي ا
والفصئئئل لصئئئالب السئئئل ة التئئئي تمثئئئل موقئئئ  القاتئئئد ولئئئيس بال ئئئرورة موقئئئ  

 .(37)كان ثمة تعارض إذا -يالبا - الجمهور
 

 السلطة القضلئية -د
 ،الجمهوريئة كداللئة رتيسئية إيئرانالبد من اإلشارة هنئا ألنئواع الق ئاء فئي 

مئئن وقئئد نشئئي قسئئم  ،والق ئئاء الخئئاص ،والق ئئاء الثئئوري ،لق ئئاء العئئاموهئئي ا
مئن الق ئاء  أ لئىوت ئور خئارا ن ئاي الدسئتور ولئه صئالىيا   األنواعهذ  

 .(32)"العام"الدستوري
ىئئئئئئئئئئدد الدسئئئئئئئئئتور رأس السئئئئئئئئئل ة الق ئئئئئئئئئاتية بئئئئئئئئئئين  أخئئئئئئئئئر مئئئئئئئئئن ناىيئئئئئئئئئة 

 .(39)ويختار  المرشد لمدة خمس سنوا "مجتهد"يكون
امئئا  ، ليئئه فئئين اسئئتقاللية الق ئئاء وىياديتئئه وشئئر يته مىئئل نظئئر وتسئئاؤل

نفيذيئئئئة والتشئئئئريعية المئئئئذكورتان سئئئئابقا  فيعتقئئئئد الئئئئبعض انهمئئئئا ال السئئئئل تين الت
وهئئئئئو رأي  يتسئئئئئم بئئئئئاإل الي  ،يكونئئئئئا سئئئئئل تان مسئئئئئا دتين للقاتئئئئئد أنيعئئئئدوان 

 والتعميم النسبي.
 

 ييرانثللثًل: مراكل القو  في النالم السيلسي اإل
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 مؤسسل  رجلل الدين المقننة -ى
المقدسئئة تمثلئئه السئئل ة  ولاأل ،ي وجهئئانيرانئئسئئبي ان ذكرنئئا ان للنظئئام اإل

والثئئئاني السئئئل ة الشئئئعبية التئئئي تمثلهئئئا رسئئئميا   ،مئئئن خئئئالل مقئئئام ولئئئي الفقيئئئه
 .المؤسسا  العامة للدولة

ان مئئئا نبىثئئئه هنئئئا هئئئو المؤسسئئئا  المرتب ئئئة بئئئالولي الفقيئئئه والنابعئئئة  ئئئن 
مئا  أي ،دستوريا  او بشكل شبه رسمي أ ر  والتي إيرانالدينية في  األوسا 
 أنىيئئث لئئوىظ  ،(21)بئئال  المرشئئد""بمؤسسئئا  الثئئورة او مجئئازا   اال  إجمئئيعئئر  

والعديد  ،ايلب المناصب القيادية في النظام السياسي هي تقريبا  لرجال الدين
وهو ما سنت ري له  او الدواتر المقربة منهم ألنصارهم األخر من المناصب 

 .الىقا  
 :(20)ييتيما هذ  المؤسسا  ىسب وظاتفها الرتيسة ب أهم إجماليمكن 

مجلئئئئس  ،ية: مثئئئئل مجمئئئئ  تشئئئئخيص مصئئئئلىة النظئئئئامالمؤسسئئئئا  السياسئئئئ -9
 .مجلس صيانة الدستور ،خبراء القيادة

اللجئئئان  ،"الباسئئئدران"  سئئئكرية: وهئئئي الىئئئرس الثئئئوري - منظمئئئا  أمنيئئئة -3
ك ناهيئ ،الت هيئرولجئان  ،"ىراسئ " والئئ ،""بسئيج قئوا  التعبتئة الئئ ،الثورية

خئئئاص بالمرشئئئئد  9116العئئئام  فئئئي ئئئن تيسئئئيس جهئئئاز مخئئئابرا  ىئئئديث 
 .السيد  لي خامنتي األ لى

 .المىاكم الخاصة برجال الدين ،المىاكم الخاصة: مىاكم الثورة -2
 ،اإلمئئامثلئوا مم ،اإلسئالميةمنظمئا  الد ايئة االيدلوجيئة: وهئي الجمعيئا   -1

 ....للثورة الثقافية األ لىالمجلس  ،اإلسالميةمنظمة الد وة 
مؤسسئئئة  ،ين ومعئئئوقي الىئئئربسسئئئة المىئئئرومالمؤسسئئا  االقتصئئئادية: مؤ  -2

 .اإلمام ] إسعا  [لجنة  ،خرداد 92مؤسسة  ،الشهداء
 أننئا إال ،وأدوارهئانئاول جميئ  هئذ  المؤسسئا   بعا  ليس من مهام بىثنئا ت

 .بمو و نا ارتبا همالنموذجين ىسب  باإلشارةنكتفي 
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 الصعيد السياسي مثال  نالىظ مجم  تشخيص مصلىة النظام الئذي  لى
وكانئ   ،9161فئي التعئديل الدسئتوري لعئام  إدراجهالخميني قبل  اإلمام أسسه

مجلئئئئئئئس "ىئئئئئئئل الخالفئئئئئئئا  بئئئئئئئين ركنئئئئئئئي السئئئئئئئل ة التشئئئئئئئريعية أساسئئئئئئئا  وظيفتئئئئئئئه 
 هئذا المجمئ  ويئرتب  أ  ئاءيعئين القاتئد  ،"و"مجلس صيانة الدسئتور"الشور 

مئئئن  لئئئذلك فئئئالولي الفقيئئئه يمئئئارس التشئئئري  ،بئئئه كهيتئئئة استشئئئارية ويقئئئر قراراتئئئه
خئئئئالل مجلئئئئس الصئئئئيانة ومجمئئئئ  تشئئئئخيص مصئئئئلىة النظئئئئام بشئئئئكل مباشئئئئر 

بعد ان سىب  رتاسة  9117توسع  صالىيا  المجم  في العام  .ودستوري
مئئئ  رؤسئئئاء السئئئل تين  األخيئئئرالمجمئئئ  مئئئن رتئئئيس الجمهوريئئئة وأصئئئبب هئئئذا 

هاشئمي  آنئذاكوهئو "التشريعية والق اتية أ  اء تى  أشرا  رتيس المجمئ 
خالفا  دستوريا    آثاررتيس الرؤساء مما  بينهذلك وصفه البعض ل ،رفسنجاني"
مرسئئوما وسئئ  فيئئه  3003وقئئد أصئئدر القاتئئد الخئئامنتي  ئئام  ،إيئئرانواسئئعا  فئئي 

مئئئئئئئن سئئئئئئئاتر السئئئئئئئل ا  واهئئئئئئئم هئئئئئئئذ   أوسئئئئئئئ صئئئئئئئالىيا  المجلئئئئئئئس فجعلهئئئئئئئا 
 :(23)الصالىيا 

 . لى تىديد سياسا  النظام اإلشرا  - أ
 .ل ا  الثالثالس أ مالالمباشر  لى  اإلشرا  -ب

فقئد نشئي   ،لعسكري مثال  نالىظ الىئرس الثئوريا -األمنيو لى الصعيد 
وتيسئئئس رسئئئميا  فئئئي  هئئئد  ،لجهئئئاز خئئئالل الثئئئورة  ئئئد نظئئئام الشئئئا نئئئواة هئئئذا ا

 تشئئئئئئئئئئرين الثئئئئئئئئئئاني/ -9171فبرايئئئئئئئئئئر  ىكومئئئئئئئئئئة مهئئئئئئئئئئدي بازركئئئئئئئئئئان )شئئئئئئئئئئبا /
و  فيئه العسكرية الرتيسة للنظام وأىد مراكز الق األداةفيصبب  ،(9171نوفمبر

بسئئئبب  القتئئئه المباشئئئرة والخاصئئئة بالقاتئئئد ل بيعئئئة وظيفتئئئه فئئئي ىمايئئئة الثئئئورة 
 .(22)وأمنها داخليا  وخارجيا  ىتى أ لي  ليه بمؤسسة القاتد

للىئئئئئرس كمؤسسئئئئئة  القئئئئئا  متشئئئئئعبة ونافئئئئئذة مئئئئئ  مراكئئئئئز صئئئئئن  القئئئئئرار 
ومؤسسئئاته كمجلئئس الشئئور  والئئوزارة والجئئيش بىيئئث ان الىئئرس يتئئدخل فئئي 

يسئئمب مؤسسئئا  ويفئئرض قياداتئئه وآراء  ويمتلئئك مئئن القئئوة مئئا ال شئؤون هئئذ  ال
جئئيش متكامئئل  إلئئىوبسئئبب ت ئئور الىئئرس  ،التئئدخل فيئئه األخئئر للمؤسسئئا  
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بصنوفه البرية والبىرية والجوية فقد دخئل فئي صئراع مئ  المؤسسئة العسئكرية 
 ،الرسمية ىول القرارا  العسكرية بما يعد مصدرا  لالنقسئام  لئى هئذا الصئعيد

 –قئئئرار دمئئئج وزارة الىئئئرس مئئئ  وزارة الئئئدفاع بعئئئد نهايئئئة الىئئئرب العراقيئئئة ريئئئم 
 .(22)يةيراناإل

 
يئة يرانمئن خصئاتص نظئام الثئورة اإل إن -:إيلرانالعلئال  السيلسية في  -ب

يئئئئد لتصئئئئعيد  ناصئئئئر النخبئئئئئة ان المؤسسئئئئة الدينيئئئئة أصئئئئبى  المصئئئئدر الجد
الدينيئئة فقئئد  وبسئئبب  بيعئئة العالقئئا  الخاصئئة فئئي مجتمئئ  األسئئر ،السياسئئية

ىئئئد  مىئئئددا  تشئئئكيل إأصئئئبى  بعئئئض روابئئئ  المصئئئاهرة والقرابئئئة والنسئئئب 
 نخبئئة الىكئئم  كمئئا يبئئدو فئئي جانئئب مئئن قيئئادا  المرىلئئة الثانيئئة إنتئئاا وا  ئئادة

 إالبمفردهئا  أساسئيةتعئد  هذ  السئمة ال أنريم  ،الخميني اإلمامللثورة ما بعد 
ىولهئئا البئئاىثون سئئنورد  هنالئئك بعئئض المؤشئئرا  التئئي قئئد يتفئئي أو يختلئئ  أن

  .منها ا  نماذج
ففئئئي مرىلئئئة قيئئئادة السئئئيد الخئئئامنتي ركئئئز  المصئئئادر الرسئئئمية  لئئئى صئئئلة 

 9103الىركئئة الدسئئتورية  /النسئئب التئئي تئئرب  السئئيد الخئئامنتي مئئ  قاتئئد الثئئورة
 األو ئبأمئا المثئال  ،في مدينة تبريز مىمد خياباني وهئو زوا  مئة خئامنتي

ىيئئث تعئئد ابنتئئه فئئاتزة  ،يئئة فهئئي  اتلئئة الرفسئئنجانييران لئئى تصئئعيد النخبئئة اإل
 ،ولهئا دور فئي الىيئاة السياسئية إيئرانالرموز النساتية شهرة فئي  أكثرهاشمي 

أخو  مىمد فهو المدير السابي لمكتب رتيس الجمهورية والمئدير التنفيئذي  أما
بينمئئا يئئدير اخئئو  اآلخئئر مىسئئئن  ،الىئئالي لمجلئئس تشئئخيص مصئئلىة النظئئئام

 إنكمئئئا  ،وخارجهئئئا إيئئئرانجاريئئئة ال ئئئخمة لعاتلئئئة رفسئئئنجاني فئئئي الت األ مئئئال
اللجنة المركزية لىزب كوادر اال مار الذي أسسه رفسنجاني ت ئم  ئددا  مئن 

 .(25)أقاربه كما سيرد ذكر 
فمىمئد خئاتمي  ،البارزة  اتلتي خاتمي والريجئاني ومن العاتال  السياسية

و لئي الريجئاني كئذلك  ،بيئرروح اهلل خاتمي وهو رجل ديئن كهو ابن آية اهلل 
يجاني صئاهرا وكال مىمد خاتمي و لي الر  ،ابن آية اهلل العظمى هاشم أملي
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ل ىيث تزوا مىمد خاتمي من زهرة صادقي ابنئة رجئ ، اتال  دينية مرموقة
وتئزوا  لئي الريجئاني السئيدة فريئدة ابنئة  ،الدين الشهير السيد موسى الصئدر

 ،إيئئئئرانفئئئئي  اإلسئئئئالميةلوجي للثئئئئورة آيئئئة اهلل مرت ئئئئى م هئئئئري المنظئئئئر االيئئئد
ومىمئئئئد خئئئئاتمي هئئئئو شئئئئقيي الئئئئدكتور ر ئئئئا خئئئئاتمي الئئئئز يم التئئئئاريخي لجبهئئئئة 

 األصئئغرامئئا شئئقيقه  ،إيئئرانفئئي  األكبئئرالمشئئاركة وهئئي الىئئزب االصئئ الىي 
فئئي  ،واليئئة مىمئئد خئئاتمي الثانيئئة أثنئئاء لئئي فقئئد  مئئل مئئديرا  لمكتئئب الئئرتيس 

  ئئوا فئئي مجلئئس بلديئئة أروكئئان  الكبئئر  فا مئئة خئئاتمي أختئئهىئئين انتخبئئ  
 .(22)التي تنىدر منها العاتلة

فيخئئا   ،إيئران لئي الريجئاني  لئى الىيئاة  العامئة فئي  أخئوةبالمقابئل تئوزع 
بقا آيئئئة اهلل صئئئادي أملئئئي الريجئئئاني   ئئئو مجلئئئس الرقابئئئة  لئئئى الدسئئئتور سئئئا

واخئئو  الثئئاني مىمئئد جئئواد الريجئئاني اسئئتاذ  ،ورتئئيس السئئل ة الق ئئاتية ىاليئئا
وشئئئئئغل منصئئئئئب مسئئئئئا د وزيئئئئئر  ،ي وهئئئئئو ناتئئئئئب سئئئئئابي فئئئئئي البرلمئئئئئانجئئئئئامع

ني منصئئئب رتئئئيس جامعئئئئة الثالئئئث بئئئاقر الريجئئئئا أخئئئئو فيمئئئا شئئئغل  ،الخارجيئئئة
الرابئئ  فا ئئل الريجئئاني فقئئد شئئغل منصئئب الملىئئي  أخئئو امئئا  ، هئئران ال بيئئة

ويعد ىاليا من رجال  ،اوتاوا –ية في العاصمة الكندية يرانالثقافي بالسفارة اإل
وقد وجه الرتيس أىمدي نجاد اخيرا وخالل كلمته أمام البرلمئان  ،(27)لاأل ما

بالفسئئاد لعاتلئئة  لئئي الريجئئاني رتئئيس البرلمئئان  ومباشئئرا    لنيئئا   ي اتهامئئا  يرانئئاإل
  .في سياي الصراع االنتخابي بين ال رفين سياسيا   ا   قيتس األخيرا تبرها 

 المبحث الثلني
 إيرانمالار التعددية السيلسية في 

تبئرز التعدديئة السياسئية مئن خئئالل جملئة مئن األ ئر والظئواهر المؤسسئئية 
ظئام والسياسية والمجتمعية بمئا يشئكل  وامئل دافعئة ومؤسسئة للتعدديئة فئي الن

 .وهو ما يعالجه هذا المبىث ،السياسي
 

 المعطى المؤسسي :المطلب الول
 الاري تداول السلطة -
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لئئئة  وصئئئدقية   لئئئى ال ئئئاب  تعئئئد  مليئئئة تئئئداول السئئئل ة العامئئئل األكثئئئر دال
وقئئئئد كئئئئان للنمئئئئوذا السياسئئئئي  ،التنافسئئئئي والسئئئئمة التمثيليئئئئة للئئئئنظم السياسئئئئية

ىيئئئث أسئئئت اع مئئئن تنظئئئيم  مليئئئة  ،ي تجربئئئة مهمئئئة فئئئي هئئئذا المجئئئاليرانئئئاإل
 التداول في أ لى منصبين للنظام بشكل قانوني وسلمي. 

ر بعئد الثئورة بادر االمام الخمينئي منئذ  هئد مبكئ ،فعلى صعيد مقام القيادة
فقئئد قئئام مجلئئس  ،بتنظئئيم التعاقئئب  لئئى هئئذا الموقئئ   ئئمن اإل ئئار المؤسسئئي

وبموافقة األمام الخميني بتنصئيب آيئة اهلل  –المعني باختيار القاتد  –الخبراء 
إال إن استقالة منتظئري  ئام  ،9163ىسين  لي منتظري كخليفة لألمام  ام 

دخل الئبالد أئئ ،مينئي ذلئك العئامالخ اإلمئامووفاة  ،-ألسباب سياسية  – 9166
الخمينئي لئم يئذكر فئي وصئيته أسئم  اإلمئامسئيما أن  ،زمة سياسية خ يئرةأفي 

و ئئدم وجئئود شخصئئية بثقئئل األمئئام الراىئئل دينيئئا   ،المؤهئئل لخالفتئئه مئئن جهئئة
لئئذا فقئئد توقئئ  العديئئد مئئن المعنيئئين أنهيئئار النظئئام  ،وسياسئئيا  مئئن جهئئة أخئئر 

لنظئئئام بتفعيئئئل اإلجئئئئراءا  الدسئئئتورية واختيئئئئار إال إن نجئئئئاح ا ،باختفئئئاء قاتئئئد 
أثبئ  ان نظئام الىكئم  ،مجلس الخبراء للسيد  لي الخامنتي خئالل مئدة وجيئزة

الذي أرسا  األمام الراىل لئم يسئتمر بعئد  فىسئب أنمئا نجئب فئي و ئ  أسئس 
مئ  الىفئاظ  لئى  ،مرىلئة مئا بعئد الخمينئي إلىمنظم للسل ة والعبور  النتقال

 .(22)لولي الفقيهاستمرارية منصب ا
منئذ قيئام الثئورة وىتئى  إيئرانفقئد شئهد   ،أما  لى مستو  رتاسة الجمهورية

بعد ىقبة  ويلة مئن الىكئم الملكئي  ،اليوم إجراء  شرة انتخابا  رتاسية ناجىة
ودون الئدخول فئي  إجمئاال   ،يون مثل هذ  التجربةيرانالوراثي لم يعر  فيه اإل -

فئئي موا ئئ  الىقئئة يمكننئئا ان نؤشئئر المالمئئب تفاصئيل انتخابيئئة وسياسئئية سئئترد 
ومئئن أهمهئئا أنهئئا اسئئت ا   ان تىقئئي تئئداوال  بئئين ق بئئي  ،العامئئة لهئئذ  التجربئئة
بمعنئئى أنهئئا كانئئ   ،يئئة وهمئئا اإلصئئالىيين والمىئئافظينيرانالىركئئة السياسئئية اإل

وبئئئالريم مئئئن سئئئي رة مجلئئئس صئئئيانة  ،ىئئئد مئئئا انتخابئئئا  تنافسئئئية وىقيقيئئئة إلئئئى
وان  لئئئئى جميئئئئ  المرشئئئئىين لهئئئئذا  ،يئئئئة الترشئئئئيب مئئئئن جهئئئئةالدسئئئئتور  لئئئئى  مل
يعلنئئوا الئوالء واإليمئئان لقئيم النظئئام وواليئة الفقيئئه مئن جهئئة  أنالمنصئب أو ييئر  
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 –ومئئئن المالمئئئب األخئئئر  الهامئئئة يالىئئئظ المشئئئاركة الشئئئعبية الواسئئئعة  ،أخئئئر 
 أنممئئئا يعنئئئي  ،والسئئئاىقة فئئئي  ئئئدة ىئئئاال  مئئئن االنتخابئئئا  الرتاسئئئية - مومئئئا  
ن  ،يئئة تلمسئئ  دورهئئا فئئي تقريئئر الخيئئارا  السياسئئية مئئن جهئئةيرانهير اإلالجمئا وا 

هئئذ  االنتخابئئا   كسئئ  اسئئتجابة النظئئام وقئئدرة الجمهئئور فئئي تغيئئر المعئئادال  
السئيما فئي ظئل  ئدم خ ئوع منصئب  ،السياسية فئي آن واىئد مئن جهئة أخئر 

االنتخابية الدورا   انتظامكذلك فين  .المرشد األ لى آللية تغيير شعبية مباشرة
وااللتئئزام بإقامتهئئا دون أي سئئماح بتمديئئد أو تجئئاوز  لئئى المئئدد الدسئئتورية كمئئا 
 ،يىئئئدث فئئئي أنظمئئئة ديمقرا يئئئة أخئئئر  فئئئي المن قئئئة وأكثئئئر  راقئئئة كلبنئئئان مئئئثال  

يعكس فا لية وىيويئة النظئام السئيما إذا مئا أخئذنا باال تبئار صئعوبة الظئرو  
الل هئذ  المرىلئة. ريئم مئا تقئدم فئين خئ إيئرانالداخلية والخارجية التي مر  بهئا 

 ،هنئئاك  ئئدة  وامئئل تئئؤثر  لئئى صئئدقية ونزاهئئة وتنافسئئية االنتخابئئا  الرتاسئئية
ىيئئث تمئئئارس مراكئئز القئئئو  تئئئيثيرا  و ئئغو ا   لئئئى العمليئئة االنتخابيئئئة بقئئئدر أو 

كبيئئئئرة مئئئن مرشئئئئىي  أ ئئئدادف ئئئال   ئئئئن تئئئدخل مجلئئئس الصئئئئيانة بيبعئئئاد  ،آخئئئر
وهئئو مئئا بئئدا  .م ىئئول ق ئئايا تزويئئر وفسئئادناهيئئك  ئئن  عئئون تقئئد ،المعار ئئة

، وقبئئئل هئئئذا وذاك (29)3119وا ئئئىا  خئئئالل االنتخابئئئا  الرتاسئئئية العاشئئئرة  ئئئام 
 .بقي   ملية تداول السل ة تدور في ن اي إسالمية النظام

 المعطى السيلسي :المطلب الثلني
 ى( الالاري الحلبية

لمصرح لها مئن ينىصر أ ار البىث في التنظيما  السياسية العلنية أو ا
األىئئزاب السياسئئية العريقئئة المى ئئورة أو المقيئئدة كالجبهئئة  إلئئىييئئر الت ئئري 

م  تسلي  ال وء  لى ىزب  ،وىزب تودة ،وجما ة مجاهدي خلي ،الو نية
شئئبه المى ئئور كمثئئال فريئئد  لئئى المعار ئئة الداخليئئة التئئي تقئئ   إيئئرانىريئئة 

  . من ن اي التعددية
ر فئئئئئئي مبادتئئئئئئه األساسئئئئئئية اإلقئئئئئئرا يةاإلسئئئئئئالمت ئئئئئئمن دسئئئئئئتور الجمهوريئئئئئئة 
نشئئاء ،بالىريئا  السياسئية واالجتما يئة األىئزاب والهيتئا  السياسئية وىريئئة  وا 
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و دم التعئارض  ،شر   دم المساس باستقالل الدولة والوىدة الو نية ، ملها
 ،9161ولم ي ل التغير هذ  المادة في تعديال   ام  ،اإلسالميةم  المفاهيم 

لعدة أسباب لعل أهمهئا  ،تجربة ىزبية بالمعنى المتعار  إال أن ذلك لم يوفر
 لئى أثئر  6/9171 /93  ئالخمينئي فئي خ ابئه بتاريئ اإلمئامموق  قاتئد الثئورة 

المظئئاهرا  التئئئي قادتهئئا آنئئئذاك الجبهئئة الو نيئئئة وبعئئض المنظمئئئا  اليسئئئارية 
لئئو أننئئا تصئئرفنا ب ريقئئة ثوريئئة منئئذ " ئئد إيئئالي صئئىيفة آيتئئذكان ىيئئث قئئال

ومنعنا األىزاب يير الالتقة لما سئمىنا بئين يظهئر هئؤالء المتوا تئون  البداية
 .  (21)"األشرار

 أنجمعئئه ييجئئب  لئئى الشئئعب ب"الخمينئئي فئئي خ ئئاب الىئئي اإلمئئاموأشئئار 
ان القئئا  مئئن هئئذا  ،"يكئون إسئئالميا  وان يكئئون هنئئاك ىئئزب واىئد هئئو ىئئزب اهلل

ينئئئئي الىئئئئزب الخم اإلمئئئئامالموقئئئئ  الئئئئرافض للتعدديئئئئة الىزبيئئئئة شئئئئكل أنصئئئئار 
9171الجمهوري اإلسالمي في العام 

(20). 
والئذي جعئل  9169من جانب آخر صدر قانون األىزاب فئي تموز/يوليئو 

ويت ئئمن القئئانون  شئئئر  ،تشئئكيل األىئئزاب بموجئئب إجئئازة مئئئن وزارة الداخليئئة
اسئتغالل الفئواري "مخالفا  ف فا ة تجيز سىب األجازة وىل الىزب أهمهئا

ي أو األ ئئئئئئرار بالمبئئئئئئاد  يرانئئئئئئفيئئئئئئة فئئئئئئي المجتمئئئئئئ  اإلالدينيئئئئئئة والعرقيئئئئئئة والثقا
 ليئئئه ومنئئئذ صئئئدور  ،"أو ت ئئئليل الشئئئعب أو ت ئئئع  االسئئئتقالل ،اإلسئئئالمية

تنظيمان سياسئيان و ئعا كامئل د مهمئا للنظئام  إالالقانون لم يبي في الواق  
القريئب "فئداتي الشئعب"الشيو ي"، وجناح األيلبية من منظمة" هما ىزب تودة

فلئئم يبئئي  ،9162فبرايئئر  همئئا اتهمئئا بالخيانئئة ومنعئئا فئئي شئئبا /إال إن ،مئئن تئئودة
بئئدأ  الصئئورة بئئالتغير مئئ  ىئئل الىئئزب الجمهئئوري  ،سئئو  الىئئزب الجمهئئوري

تنامئئ   9161وبتعئئديل الدسئئتور  ئئام  ،الخمينئئي اإلمئئامبقئئرار مئئن  9167 ئئام 
فظهر  في التسئعينا  العديئد مئن التنظيمئا   ،(23)الم البا  بالىياة الىزبية

  -وص  األىزاب السياسية هي: إلىأقربها  أنا  السياسية إال والىرك
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-9161)أسسه الرتيس األسبي هاشمي رفسنجاني  -حلب كوادر العملر: (9

ويصفه بالىزب السياسي، ارتب  الىزب بسياسة االنفتئاح  9113 ام  (9117
االقتصادي التي تبناها رفسنجاني في مرىلئة إ ئادة األ مئار بعئد الىئرب مئ  

ىيئئئث ا تبئئئر رفسئئئنجاني ان االنفتئئئاح االقتصئئئادي يسئئئتتب  مزيئئئدا مئئئن  ،رايالعئئئ
ارتب ئئئئ  قيئئئئادا  الىئئئئزب بعالقئئئئا  مئئئئ  البئئئئازار  ،الىقئئئئوي السياسئئئئية لالفئئئئراد

التقليئئئئئدي فئئئئئي  هئئئئئران و ئئئئئم الىئئئئئزب فئئئئئي بدايتئئئئئه العناصئئئئئر األولئئئئئى لتيئئئئئار 
 إلئئىيئئة سئئر ان مئئا أد  يرانت ئئورا  السياسئئة الداخليئئة اإل أن إالاإلصئئالىيين 

 اإلصئئالىيةتبئئار الىئئزب  ئئمن تيئئار المىئئافظين الئئذي  ئئارض السياسئئا  ا 
 أقئئئئئئارب ئئئئئئم الىئئئئئئزب العديئئئئئئد مئئئئئئن  ،(3002-9117)للئئئئئئرتيس مىمئئئئئئد خئئئئئئاتمي

وصئهر  وآخئرون مئئن  ،أخئو  مىمئد ،ابنئه مىسئن ،رفسئنجاني مئنهم ابنتئه فئاتزة
أنصئئار رفسئئنجاني الئئذين شئئكلوا اللجنئئة المركزيئئة للىئئزب والتئئي انتخبئئ   ئئام 

9111
(22). 
 

أي بعئد  ،9116تيسس هذا الىزب  ام : اإلسالميةحلب جبهة المالركة ( 3
المناصئئر لىملئئة  ويمثئئل التيئئار ،مىمئئد خئئاتمي األولئئى ئئام واىئئد مئئن رتاسئئة 

مؤسئئئئس الىئئئئزب هئئئئو السئئئئيد مىمئئئئد ر ئئئئا خئئئئاتمي أخئئئئو  ،خئئئئاتمي االنتخابيئئئئة
وهئئئم  ،ويتئئئيل  الىئئئزب مئئئن ثالثئئئة مجمو ئئئا  مختلفئئئة مئئئن المثقفئئئين ،الئئئرتيس

 ،اإلسئئئئئالميةوريين مئئئئئن ال بقئئئئة الوسئئئئ ى ذوي الميئئئئئول اليسئئئئارية الشئئئئباب الثئئئئ
وأخيئئرا  مجمو ئئة مئئن  ،اإلسئئالمية –و لمئئاء الئئدين ذوي التوجهئئا  االشئئتراكية 

السياسئئيين الئئذين  ملئئوا فئئي ىكومئئا   هئئد الئئرتيس هاشئئمي رفسئئنجاني الئئذين 
يئئؤمن الىئئزب  لئئى  ،يؤمنئئون بالليبراليئئة واالقتصئئاد الىئئر فئئي ىئئدود الشئئريعة

تىديئئئئئد  إلئئئئىيد الئئئئديني بإسئئئئالمية الدولئئئئئة وشئئئئر ية الفقيئئئئه مئئئئئ  الئئئئد وة الصئئئئع
لكئئئئئئل  إيئئئئئئران"وتن لئئئئئئي الشئئئئئئعارا  األساسئئئئئئية للىئئئئئئزب مئئئئئئن مبئئئئئئدأ ،صئئئئئئالىيته

أمئئئا الشئئعار الرتيسئئئي للىئئئزب  ،فئئئي إشئئارة ل ابعئئئه التعئئئددي المنفئئتب"يينيئئراناإل
ىئئئد كبيئئئر مئئئن  إلئئئىوهئئئو مئئئا يقتئئئرب  ،"الىريئئئة ،العدالئئئة ،العقيئئئدة الروىيئئئة"فهئئئو
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ي د.  لئئئئي شئئئئريعتي الئئئئذي رفئئئئ  يرانئئئئتجئئئئا  الفكئئئئري للمنظئئئئر اإلسئئئئالمي اإلاال
ىقي الىزب نجاىا  في االنتخابا  البرلمانيئة  ،الىرية" ،المساواة ،الدين"شعار

إال إن أيلئئئئب أ  ئئئئاء  تعر ئئئئوا  ،التئئئئي تلئئئئ  فئئئئوز مىمئئئئد خئئئئاتمي بالرتاسئئئئة
 ،رلإلقصئئاء فئئي الجئئوال  االنتخابيئئة الالىقئئة مئئن قبئئل مجلئئس صئئيانة الدسئئتو 

وقئد سئاند  ،وتم ا تقئال بع ئهم أكثئر مئن مئرة فئي  هئد الئرتيس أىمئدي نجئاد
دون ان  3001الىئئئزب المرشئئئب الرتاسئئئي ميئئئر ىسئئئين موسئئئوي فئئئي انتخابئئئا  

األمين العام الىالي للىزب هئو السئيد مىسئن  ،يكون لذلك تيثير  لى النتاتج
مواقئئئ  وتوجهئئئا  ىزبئئئي كئئئوادر  إلئئئىوسئئئنت ري فئئئي أ ئئئار أوسئئئ   ،ميردامئئئاد

األ مئئئئئئار وجبهئئئئئئة المشئئئئئئاركة مئئئئئئن خئئئئئئالل مواقئئئئئئ  التيئئئئئئارا  السياسئئئئئئية التئئئئئئي 
 .(22)يمثلونها

 
 إيئئرانوهئئو ظئئاهرة نئئادرة مئئن المعار ئئة الداخليئئة فئئي  :إيللرانحلللب حريللة ( 2

وهئو مئن األىئزاب السياسئية العريقئة التئي شئارك   ،كونه ىزب شبه مى ور
الىسئئئن بنئئئي بز امئئئة مهئئئدي بازركئئئان وأبئئئو  9171 ئئئام  اإلسئئئالميةفئئئي الثئئئورة 

شئئئكل األمئئئين العئئئام للىئئئزب مهئئئدي بازركئئئان الىكومئئئة المؤقتئئئة  ئئئام  ،صئئئدر
منصئئب وزيئئر الخارجيئئة آنئئذاك وهئئو األمئئين العئئام "إبئئراهيم يئئزدي"وتئئولى 9171
رفئئئض مجلئئئس صئئئيانة الدسئئئئتور قبئئئول أوراي ترشئئئيب إبئئئراهيم يئئئئزدي  ،الىئئئالي

 ،-ي سراىها تقل يزدي في العام نفسه وأ ل - 9117الرتاسة  ام  النتخابا 
ألن مئئن شئئرو  المرشئئب األيمئئان بواليئئة الفقيئئه التئئي يعار ئئها الىئئزب وينتقئئد 

إال أنه يئر  ان يئتم التىئرك فئي إ ئار قئانوني وان  ،المؤسسا  يير المنتخبة
أيئئد األمئئين  ،يكئئون التغيئئر تئئدريجي  المئئا ان واليئئة الفقيئئه جئئزء مئئن الدسئئتور

 . (25)يس خاتمي إال انه ال يثي بقدراته  لى التغييرالعام للىركة الرت
يئئئئئئة هئئئئئئي أىئئئئئئزاب كئئئئئئوادر ونخئئئئئئب يراناألىئئئئئئزاب اإل أنيتبئئئئئئين ممئئئئئئا تقئئئئئئدم 

  .وشخصيا  وذا   اب  انتخابي أكثر منها ذا  اب  جماهيري
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 اإلصالحيين( ،ب( التيلرا  السيلسية )المحلفاين
اسئئية خئئالل أىتكئئر الىئئزب الجمهئئوري اإلسئئالمي العمئئل  لئئى السئئاىة السي

لئئذلك  ئئم الىئئزب اتجاهئئا  "الخمينئئي اإلمئئامىقبئئة "المرىلئئة الجمهوريئئة األولئئى
وتيئئارا  متعئئددة ذا  مواقئئ  فكريئئة متباينئئة مئئن مختلئئ  الق ئئايا بئئالريم مئئن 

  .تيييدها للثورة بقيادة السيد الخميني
تبلئئئئور  هئئئئذ  االتجاهئئئئا  فئئئئي أربئئئئ  تيئئئئارا  رتيسئئئئية داخئئئئل الىئئئئزب هئئئئي 

و مجمئ   ،العلمئاء المجاهئدون""وجمعية روىانيا  مبارز ،والىجتية ،المكتبية
و قئئئدر تعلئئئي األمئئئر بمو ئئئو نا فقئئئد  ،العلمئئئاء المنا ئئئلون""روىئئئانيون مبئئئارز

ت ور اتجاهان رتيسيان في مرىلة االنفتاح، هما اليمين المىئافظ الئذي يمثئل 
واليسئئئئئار  ،نواتئئئئئه جما ئئئئئة العلمئئئئئاء المجاهئئئئئدين والتنظيمئئئئئا  المتىالفئئئئئة معئئئئئه

ي اإلصئئئئالىي الئئئئذي مثلئئئئه مجمئئئئ  العلمئئئئاء المنا ئئئئلون والتنظيمئئئئا  اإلسئئئئالم
 .(22)المتىالفة معه

مئئارس هئئذان التيئئاران وتنظيماتهمئئا العديئئد مئئن وظئئات  األىئئزاب السياسئئية 
وبلورة وتكتيل  ،وتي ير الرأي العام ،في تقديم المرشىين للمؤسسا  السياسية

  -:اآلتيو لى النىو  ،الم الب
مىور هذا االتجا  جما ة العلماء المجاهئدين كمئا  شكل :اليمين المىافظ .9

من أبئرز  ،وقاوم  نظام الشا  9132وقد تكون  الجما ة  ام  ،مر ذكر 
.. .خئامنتي ،بهشئتي ،رفسئنجاني ،م هئري ،منتظئري"أق ابها خئالل الثئورة

بئئئرز هئئئذا التيئئئار داخئئئل الىئئئزب الجمهئئئوري اإلسئئئالمي مئئئن خئئئالل  ،الئئئ "
فقئئئئد أيئئئئد اقتصئئئئاد السئئئئوي والخصخصئئئئة  ،مواقفئئئئه السياسئئئئية واالقتصئئئئادية

وسياسئئيا  تبنئئى االيمئئان بالشئئر ية الدينيئئة للنظئئئام  ،و ئئارض تئئدخل الدولئئة
السياسئئي القاتمئئئة  لئئئى واليئئئة الفقيئئئه الم لقئئئة التئئئي ال تسئئئتند  لئئئى مسئئئيلة 

 . (27)انتخابية وصالىياته فوي الدستور
ني  أما الموق  مئن الىزبيئة فقئد ت ئابي مئ  نهئج السئيد الخمينئي فئي تصئ

أىئئئزاب فئئئي خئئئ  الواليئئئة وأخئئئر  خارجئئئة التئئئي تئئئؤمن  إلئئئىاألىئئئزاب السياسئئئية 
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 ئئم هئئئذا  ،بالليبراليئئة السياسئئية ىيئئث جوبهئئئ  بمعار ئئة هئئذا التيئئئار والنظئئام
 ،مئئئام فئئئي مراكئئئز السئئئل ة الهامئئئة كمجلئئئس صئئئيانة الدسئئئتورالتيئئئار ممثلئئئي اإل

 ومجمئ  تشئخيص مصئلىة النظئام ف ئال   ئن مجلئس ،ومجلس خبئراء القيئادة
الشور  اإلسالمي الذي ترأسئه أىئد أق ئاب اليمئين وهئو نئا ي نئوري للمرىلئة 

 ،خئئامنتي مئئن أبئئرز أق ابئئه"القاتئئد الىئئالي"يعئئد الئئولي الفقيئئه ،(3000 – 9113)
االتجئا  الىئئديث للتيئار اليمينئئي والمتمثئئل فئي ىئئزب كئوادر البنئئاء تبنئئى  أنإال 

ىئئئزاب فئئئي مجتمئئئ  مواقئئئ  أكثئئئر مرونئئئة السئئئيما مئئئن الىزبيئئئة فييئئئد تشئئئكيل األ
 . (22)مفتوح

 ةاليمينيئ إلىاال تدال واإلصالح منه  إلى د رفسنجاني أمينه العام أقرب 
والمىافظئئئئئة ومئئئئئن أبئئئئئرز أق ئئئئئاب اليمئئئئئين الىئئئئئداثي الىئئئئئالي مىمئئئئئود هاشئئئئئمي 

ومىمد جواد الريجاني مسئا د  ،الشاهروردي )رتيس السل ة الق اتية سابقا (
ار بشئئئئبكة واسئئئئعة مئئئئن النقابئئئئا  وزيئئئئر الخارجيئئئئة وآخئئئئرون، أرتئئئئب  هئئئئذا التيئئئئ

والمنظمئئا  واالتىئئادا  المهنيئئة والتنظيمئئا  الدينيئئة التئئي تمثئئل ق ا ئئا  واسئئعا  
و لهئذا التيئار  القئا  قديمئة رب ئ  المؤسسئة  ،ييرانئمن المجتم  المدني اإل

وأصئئئبب البئئئازار  اإلسئئالميةتو ئئد  هئئئذ  العالقئئئة بعئئد الثئئئورة  ،الدينيئئة بالبئئئازار
التيار للىفاظ  لى المصالب المشتركة ىيث د م البازار  الممول الرتيس لهذا

ف ئئال   ، ئئد مىمئئد خئئاتمي 9117مرشئئب الرتاسئئة اليمينئئي نئئا ي نئئوري  ئئام 
 أفئئرز اليمئئين اتجاهئئا  سياسئئيا  ىئئديثا   ئئر  بالمىئئافظين الجئئدد ، ئئن مئئا تقئئدم

 . (29)ومن رموز  أىمدي نجاد و لي الريجاني وآخرون "التعميريون"
في الىصول  لى د م ال بقا  الفقيرة والعا لين  بر نجب أىمدي نجاد 

بالمقابئئل  ،الثئئروا  الكبيئئرة أصئئىابرفئئ  شئئعار توزيئئ  الثئئروا  والعئئدل وانتقئئاد 
ىصئل  لئئى د ئئم الئئولي الفقيئئه )الخئئامنتي(  بئئر تيكيئئد   لئئى اسئئتعادة مبئئاد  

وبالتئئالي  ئئمن  ،الثئئورة وخ هئئا العقاتئئدي معتبئئرا  مرىلئئة خئئاتمي بينهئئا ليبراليئئة
 . (51)سدة الرتاسة إلىادي د م مؤسسا  الثورة في وصوله نج
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وهئئو "مجمئئ  العلمئئاء المنا ئئلين"مثئئل مىئئور هئئذا التيئئار :اليسئئار اإلسئئالمي. 3
بسئبب  ،9166تجم  إنشي  ن التنظئيم األم جما ئة العلمئاء المجاهئدين  ئام 

األمئين  ،الخال  في المواق  االقتصادية والسياسية التي سئنت ري لهئا الىقئا  
 -9161)عام الىالي للمجم  هو مهدي كروبي رتيس مجلس الشور  خئالل ال

مثل هذا التيار في بداية الثورة المواق  الراديكالية  ،(3001-3000)و  (9113
مئئئام التئئئي  ئئئم  مجمو ئئئة ال لبئئئة التئئئي الجذريئئئة السئئئيما مئئئا  ئئئر  بخئئئ  اإل

9171اىتلئئئ  السئئئفارة األمريكيئئئة  ئئئام 
دولئئئة أمسئئئك هئئئذا التيئئئار بقيئئئادة ال ،(50)

وهئئيمن  لئئى مجلئئس الشئئور  والىكومئئة فئئي  هئئد رتئئيس الئئوزراء ميئئر ىسئئين 
شئئئئكل العديئئئئد مئئئئن ال لبئئئئة الئئئئذين اىتلئئئئوا السئئئئفارة  ،(9161 – 9169)موسئئئئوي 
وكئئئان  ،بز امئئئة مىمئئئد ر ئئئا خئئئاتمي 9166جبهئئئة المشئئئاركة  ئئئام  ،األمريكيئئئة

 مئئن بئين مجمو ئئةو  ،يئر فئئي قيئادة الىركئئة اإلصئالىيةلهئذ  الجبهئة الئئدور الكب
ال لبئئئئة كانئئئئ  معصئئئئومة ابتكئئئئار مسئئئئا د الئئئئرتيس خئئئئاتمي وسئئئئعيد ىجاريئئئئان 

وبذلك تىئول هئذا االتجئا  مئن اليسئار الثئوري  ،المسمى بمهندس اإلصالىا 
امئئئئا  ،اليسئئئئار اإلصئئئئالىي مئئئئ  تئئئئولي خئئئئاتمي الرتاسئئئئة إلئئئئىفئئئئي بدايئئئئة الثئئئئورة 

 (53)المواق  السياسية لليسار اإلسالمي فهي:
  . ار الدستور وال يىصر السل ا  بيد يجب ان يعمل ولي الفقيه في إ (9
  .شر ية النظام السياسي تنبثي من جمهوريته أي اإلرادة الشعبية (3
  . ليه  الب اليساريون بمزيد من الىريا  والتعددية السياسية (2
 الب االصالىيون بنئزع ىئي الفيتئو مئن مجلئس الصئيانة وا  ئادة تشئكيل  (1

... .و سكريين ومثقفين مجلس خبراء القيادة لي م رجال دولة وسياسيين
  .ال 

 (52)أما اهم المواق  االقتصادية فهي:
 تدخل الدولة بشكل كبير في الىياة االقتصادية.  (9
 معار ة الخصخصة الشاملة.  (3
 اىترام مبدأ الملكية الخاصة المىدودة.  (2
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أكئئئد خئئئاتمي  لئئئى مفهئئئوم التنميئئئة الشئئئاملة والمتوازنئئئة فئئئي كئئئل المسئئئارا   (1
 السيما السياسية. 

هئئي متقا عئئة  إيئئرانتقئئدم ال يعنئئي ق عئئا  ان التيئئارا  السياسئئية فئئي  مئئا إن
 لئئى العكئئس فقئئد د ئئم التيئئار اليمينئئي الىئئداثي )كئئوادر البنئئاء( برتاسئئة  ،ىتمئئا  

رفسئئنجاني المرشئئب اإلصئئالىي مىمئئد خئئاتمي فئئي االنتخابئئا  الرتاسئئية  ئئام 
 لالنسئئئجام فئئئي البرنئئئامج التنمئئئوي لل ئئئرفين بال ئئئد مئئئن مرشئئئب اليمئئئين 9117

لكن خالصة القول تتمثل في "نا ي نوري"التقليدي جما ة العلماء المجاهدين
مئئن مؤسسئئا  السئئل ة فئئي  %72سئئي رة التيئئار المىئئافظ بيجنىتئئه  لئئى قرابئئة 

 . (52)مقابل سي رة اإلصالىيين  لى النسبة المتبقية من أجهزة السل ة إيران
 ج( المالركة السيلسية مؤارًا على التعددية

ي الئئذي خ ئئ  السئئتفتاء يرانئئاركة فئئي نئئص الدسئئتور اإلو ئئ  مبئئدأ المشئئ
 %16وقبله جئر  اسئتفتاء  ئام  لئى هويئة النظئام الجديئد صئو  فيئه  ،شعبي

مئئن الدسئئتور  لئئى ان تئئدار شئئؤون "3"فقئئد نصئئ  المئئادة ،مئئن المشئئاركين بئئنعم
.. أو  ئئئئن  ريئئئئي االسئئئئتفتاء العئئئئام فئئئئي .رأي الشئئئئعب إلئئئئىالئئئئبالد باالسئئئئتناد 

منئئئه ان مجئئئالس "7"كمئئئا ورد فئئي المئئئادة ،هئئا الدسئئئتورالىئئاال  التئئئي نئئئص  لي
 -3092-وىتئئى اليئئوم 9171ومنئئذ العئئام  ،الشئئور  مئئن مصئئادر اتخئئاذ القئئرار

مئئئئرة بئئئئين اسئئئئتفتاء  (31)صئئئئناديي االقتئئئئراع أكثئئئئر مئئئئن  إلئئئئىيئئئئون يرانتوجئئئئه اإل
 إلئئئئئىإال أن الئئئئئذهاب  ،وانتخابئئئئئا  رتاسئئئئئية ونيابيئئئئئة ومجئئئئئالس مىليئئئئئة وييرهئئئئئا

تبئئئار   نصئئئرا  رتيسئئئيا  مئئئن  ناصئئئر المشئئئاركة السياسئئئية صئئئناديي االقتئئئراع با 
بعناصئئئئر أخئئئئر  أساسئئئئية  9117لئئئئم يقتئئئئرن ىتئئئئى العئئئئام  ،والىيئئئئاة الديمقرا يئئئئة

لئىللمشاركة كالصىافة الىرة والعمئل الىزبئي الىقيقئي و  ألسئباب  ،ييئر ذلئك ا 
 اإلمئامشتى أبرزها التوجه األيدلوجي في العقئد األول للثئورة المقتئرن بكاريزمئا 

والموقئئئ  الئئئدولي السئئئيما  ،يئئئةيرانكئئئذلك قيئئئام الىئئئرب العراقيئئئة اإل ،خمينئئئي"ال"
كل ذلك سا د في تيجيل مئنب هئامش  ،إيراناألمريكي من النظام الجديد في 

 .(55)من الىريا  التي ا تبرها البعض ترفا  سياسيا  في تلك الظرو 
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تعئئيش يئئة يرانبئئدأ  السئئاىة اإل ،9161وبتراجئئ  العوامئئل السئئابقة منئئذ العئئام 
مرىلة جديدة وريبة فئي تىقيئي انفتئاح ثقئافي واقتصئادي وسياسئي مئن خئالل 

وبئئالريم  ،هاشئئمي رفسئنجاني آنئذاكالتيئار الئئذي  ئر  باال تئئدال والئذي مثلئئه 
رفسنجاني كان واىدا  من بين مرشىين أثنين النتخابئا  الرتاسئة  ئام  إنمن 

فسئنجاني  لئى إال أن نسبة المشاركة الشعبية كان  واسئعة وىصئل ر  ،9161
ومئئئ  نهايئئئة فترتئئئه الرتاسئئئية  ،مئئئن اجمئئئالي أصئئئوا  المقتئئئر ين% 2. 11نسئئئبة 
و لم يتىقي ت ور سياسي او  ،ي يشهد ت خما  يرانكان االقتصاد اإل ،األولى

تراجئئ  نسئئبة المشئئاركة ولئئم يىصئئل رفسئئنجاني  إلئئىممئئا أد   ،ثقئئافي ملىئئوظ
داد مئن يىئي لهئم من أصوا  المقتر ين بالريم من تزايد أ ئ% 32سو   لى 
 .  (52)التصوي 

فئئئي ي ئئئون ذلئئئك أسئئئتغل اليسئئئار اإلسئئئالمي تنئئئامي التئئئذمر الشئئئعبي وبئئئدأ 
بتنظئئيم صئئفوفه لينئئزل للسئئاىة بقئئوة مئئ  إ ئئالن مىمئئد خئئاتمي ترشئئىه للرتاسئئة 

ىيئئث بئئرز  فئئي تلئئك االنتخابئئا  ظئئاهرة التنئئافس الىقيقئئي بئئين  ،9117 ئئام 
واألخئئئر يتمتئئئ   ،)خئئئاتمي(مرشئئئىين أىئئئدهما يىظئئئى بالئئئد م الشئئئعبي األكبئئئر 

تسئئجيل  إلئئىممئئا أد   ،بئئد م مراكئئز القئئرار ومؤسسئئا  النظئئام )نئئا ي نئئوري(
فوز المرشب اإلصالىي خاتمي بفوز ساىي  إلىأ لى نسبة مشاركة أف   

بينمئئا  ئئد  الئئبعض األخئئر  ، ئئد  الئئبعض اسئئتجابة ل ئئغو  المجتمئئ  المئئدني
  الرتاسئئئية الثانيئئئة  ئئئام وهئئئو مئئئا تكئئئرر فئئئي االنتخابئئئا ،انقالبئئئا   لئئئى الثوابئئئ 

ىقئي فيهئا الئرتيس خئاتمي انتصئارا   ،%62ىيث كان  نسئبة المشئاركة  3009
فيما رف  جمي  المرشىين شئعار اإلصئالح الئذي  ،من األصوا  %70بنسبة 

 .(57)ية آنذاكيرانأصبب رمزا  للىملة االنتخابية والسياسة اإل
ي فئي انتخابئا  يرانئتغير  المع يا  الداخلية والخارجية  لى الصعيد اإل

وفئي  ،االجتما يئة -اإلصئالىيين فئي الملفئا  االقتصئادية  إخفئايم   3002
أصئئبب النئئاخبون  ،ييرانئئظئئل تصئئا د التهديئئدا  الخارجيئئة لألمئئن القئئومي اإل

 إلئئئى، ممئئئا اد  ابئئئة إ ئئئالن لوىئئئدة الجبهئئئة الداخليئئئةينظئئئرون لالنتخابئئئا  بمث
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األصئولي المتشئدد  -ي نجئادكمة بفوز أىمدوصول تركيبة جديدة للنخبة الىا
 لئئئئئئى منافسئئئئئئه البريمئئئئئئاتي هاشئئئئئئمي رفسئئئئئئنجاني فئئئئئئي الئئئئئئدورة الثانيئئئئئئة مئئئئئئن  -

وهو ما  د  بعض المىللين نهايئة  ،من الناخبين% 30االنتخابا  وبمشاركة 
 . (52)مدة ربي  اإلصالىيين
بيهميئة خاصئة  3001ىظي  االنتخابا  الرتاسية لعام ،وفي السياي نفسه
 ،زمة فاجي  الجمي  وهدد  استقرار النظام ووىدة الئبالدفقد فجر  نتاتجها أ

 إيئرانىيث شهد  هذ  االنتخابا  كثافة فئي االقتئراع ال مثيئل لهئا سئابقا  فئي 
وشكل فوز الرتيس اىمدي نجاد  لى منافسه االصالىي مير ىسئين  ،61%

 -الشباب والمئرأة -السيما  ييرانموسوي صدمة لشراتب واسعة في الداخل اإل
تصئئئا د  االنتقئئئادا  لسياسئئئة نجئئاد  لئئئى مختلئئئ  األصئئئعدة السئئئيما  فئئي ظئئئل

زيئئادة نسئئبة الت ئئخم  إلئئىمواقفئئه الخارجيئئة وسياسئئاته االقتصئئادية التئئي أد  
ف ئئال   ئئن ق ئئايا الىريئئا  وىقئئوي  ،والب الئئة واالرتفئئاع الهاتئئل فئئي األسئئعار

 لتتفجئئر األزمئئة الداخليئئة مئئ  إ ئئالن موسئئوي وأنصئئار  رفئئض النتئئاتج ،اإلنسئئان
ىيئئئث نئئئزل المعار ئئئون فئئئي تظئئئاهرا  اىتجاجيئئئة  ،واتهئئئام خصئئئمه بئئئالتزوير

 خمة في إ ئار ىركئة منظمئة  ئد  األولئى مئن نو هئا  لئى هئذا المسئتو  
وسئئئئئئجل  االىتجاجئئئئئئا  سئئئئئئقو  قتلئئئئئئى وجرىئئئئئئى مئئئئئئن  ،منئئئئئئذ انتصئئئئئئار الثئئئئئئورة

فيمئئا لئئم تقتصئئر الشئئعارا   لئئى مو ئئوع االنتخابئئا  بئئل تعدتئئه  ،المتظئئاهرين
وكان  المرة األولى كئذلك مئن ىيئث انقسئام  ،ى النظام ذاتهاالىتجاا  ل إلى

لئذا فقئد  ئد العديئد  ،المستويا  العليا فئي السئل ة ىئول موقئ  مئن هئذا النئوع
مئئن المعنيئئين ان نتئئاتج هئئذ  األزمئئة سئئتترك أثئئارا   ميقئئة  لئئى مسئئتقبل النظئئام 

 . (59)ييراناإل
عبي إجمئئاال  ان مئا نسئتنتجه بصئئدد المشئاركة السياسئئية  لئى الصئئعيد الشئ 

ودخئئول جيئئل جديئئد  ،ييرانئئوقئئدرة الناخئئب اإل ،هئئو تصئئا د اإلرادة الجماهيريئئة
 مليئئة التعبتئئة السياسئئية  إلئئى -تىديئئدا  المولئئودين بعئئد الثئئورة  -مئئن الشئئباب 

ت ئورا   3001 كئذلك فقئد شئهد  االنتخابئا  الرتاسئية لعئام ،والم البة بالتغيير
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زيونيئة مباشئرة بئين المرشئىين وهئو في اآلليا   ن  ريئي إقامئة منئاظرا  تلف
ممئئا يعئئد توسئئعا  فئئي داتئئرة  (21)سئئابقا ، اإلسئئالميةمئئا لئئم تعرفئئه البلئئدان العربيئئة و 

واسئئئئتجابة مئئئئن  ،وتئئئئي يرا  للئئئئرأي العئئئام ،وتىفيئئئئزا  للىئئئئراك السياسئئئي ،المشئئئاركة
النظام ل موىا  وت لعا  أوس  الق ا ا  الجماهيرية سيما الجيل الشئبابي 

و أنه استعاد اإلمساك بزمام المبادرة الجماهيرية في الساىة الصا د الذي يبد
 ئام  اإلسالميةالسياسية من جديد بعد أن كان أىد أهم القو  الرتيسية للثورة 

9171  . 
 

 المعطى المجتمعي :المطلب الثللث
 قطلعل  المجتمع المدني

أ لئي خئاتمي وأنصئار   ،اإلصئالىية"م  بئروز مئا وصئ  بئئ"ظاهرة خئاتمي
 ىكئم ،ا  جديدة تختل   ن األيديولوجية الرسمية كالمجتم  المدنيمص لى
وفئئئئي هئئئئذ  اللىظئئئئة دخئئئئل المجتمئئئئ  المئئئئدني  ،. الئئئئ .مشئئئئاركة المئئئئرأة ،القئئئئانون

المرىلئئئة السياسئئئية كمفهئئئوم وكمشئئئروع وأثئئئار الجئئئدل بئئئين مفهئئئومين للمجتمئئئ  
المئئدني واىئئد مفئئروض مئئن األ لئئى مئئرتب  بتيئئارا  رجئئال السئئل ة والمؤسسئئة 

  .(20)ية وآخر أخذ ينشي من األسفلالدين
بقئدر مئا الىظنئا  إيرانلذا تجنبنا الىديث  ن مؤسسا  مجتم  مدني في 

نشوء ق ا ا  ىيوية لهذا المجتم  ولعئل أبرزهئا فيمئا يتعلئي بمو ئو نا همئا 
 .ق اع الصىافة والىركة ال البية

 
 الصحلفة -ى

د مظئئاهر فها أىئئبوصئئ"بصئئىافة المعار ئئة"يتنئئاول هئئذا الم لئئب مئئا يعئئر 
الخميني في  اإلمام، فخالل العام األول للثورة وبعد خ اب التعددية السياسية

تالشئئئئئ  صئئئئئى   ،المشئئئئئار لئئئئئه فئئئئئي الظئئئئئاهرة الىزبيئئئئئة 9171 ايسئئئئ س /آب
وبعئد وفئاة ز ئيم  ،المعار ة  ن الوجود وسي ر  لى اإل الم التيار المتشئدد
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سئئئبي  ئئئن تراجعئئئ  ال ئئئغو  بشئئئكل ن 9117 – 9166الثئئئورة وخئئئالل المرىلئئئة 
الصئئئىافة مئئئ  مرىلئئئة االنفتئئئاح االقتصئئئادي فئئئي  هئئئد رفسئئئنجاني ليمثئئئل ذلئئئك 

 إلىمن هنا أسند رفسنجاني منصب وزارة اإلرشاد اإلسالمي  ،متنفسا  مىدودا
السئئيد مىمئئد خئئاتمي المعئئرو  بمواقفئئه األقئئل تشئئددا ممئئا رفئئ   ئئدد الصئئى  

 ،9112 –9113فئئي األ ئئوام  "231" إلئئى 9166 ئئام  "903" والم بو ئئا  مئئن
فيمئئئئئا ظهئئئئئر  بعئئئئئض  ،وبئئئئئدأ ظهئئئئئور كتئئئئئاب  رفئئئئئوا بابتعئئئئئادهم  ئئئئئن السئئئئئل ة

إال أن هذ  النشريا  تعر ئ  لىملئة شئجب  ،االنتقادا  للنظام في الصى 
اسئئتقالة خئئاتمي فئئي  إلئئىو ئئغو  مئئن جهئئا  ومسئئؤولين ىكئئوميين ممئئا أد  

يئئالي قسئئم مئئن الم بو ئئا  وا تقئئال ومىاكمئئة  ،9113يوليئئو  تمئئوز/ ومنئئ  وا 
 كئئس ذلئئك شئئهد  مرىلئئة رتاسئئة مىمئئد  ،فييها ورؤسئئاء التىريئئربعئئض صئئى

تيئئار  إلئئىظهئئور مجمو ئئة مئئن الصئئى  المنسئئوبة  (3002 – 9117)خئئاتمي 
اإلصئئالح واال تئئدال مثئئل سلسئئلة الصئئى  التئئي أصئئدرها مئئا شئئاء اهلل شئئمس 

 ،التئئئي تئئئداف   ئئئن المجتمئئئ  المئئئدني ،نشئئئا " ،تئئئوس ،جامعئئئة"الئئئوا ظين وهئئئي
التئئئي يئئئديرها سئئئعيد  "أمئئئروز" كئئئذلك صئئئىيفة ،(23)انونوسئئئيادة القئئئ ،والشئئئفافية

يئة فئي  مليئا  يرانىجاريان وسل   ال وء  لئى تئور  أجهئزة المخئابرا  اإل
إال أن تلئئك الصئئى  وييرهئئا أيلقئئ  الواىئئدة تلئئو  ، ئئد المثقفئئين والصئئىفيين

من  9111يوليو  األخر  لعدة أسباب منها إصدار قانون للصىافة في تموز/
يفئئرض القئئانون  قوبئئا   ،ذي تسئئي ر  ليئئه أيلبيئئة مىافظئئةقبئئل البرلمئئان الئئ

رافئي ذلئك موجئة االيتيئاال  التئي  ، ن النظئام "كاذبة" ىول من ينشر أخبار
و الئئئئ  نخبئئئئة مئئئئن المثقفئئئئين  3000 –9116ي أ ئئئئوام يرانئئئئهئئئئز  المجتمئئئئ  اإل

واإل الميئئين المىسئئوبين  لئئى قئئو  اليسئئار واإلصئئالح فئئي مقئئدمتهم ايتيئئال 
تئور  أجهئزة النظئام  إلئىدرويش فروهئار وزوجتئه التئي أشئير الكاتب اليساري 

وقئئئئئد سئئئئبب  هئئئئئذ  االيتيئئئئئاال  والقمئئئئ  وى ئئئئئر الصئئئئى  موجئئئئئة مئئئئئن  ،فيهئئئئا
كمئا أن بعئض الصئى   ،اال  رابا  واالىتجاجا  قادتها الىركة ال البية



 

 
 
 

 [213] (23) 01دراسا  إقليمية                                                       مركز الدراسا  اإلقليمية            

المغلقة كان  تصدر بعد مدة بيسماء مختلفئة لتتجئاوز الىظئر القئانوني ثئم ال 
 .(22)كذاتلبث أن تغلي وه

 
 الحركة الطالبية -ب

 ،%(72 -32) يئرانيشكل الشباب نسبة  الية من التركيبة الديمويرافيئة إل
وقئئد تنامئئ   ،اإلسئئالميةدور أساسئئي فئئي الثئئورة  -السئئيما ال لبئئة -وكئئان لهئئم 

خالل العقد الثاني بعد الثئورة اتجاهئا  متعئددة فئي األوسئا  ال البيئة وداخئل 
كقوة اجتما يئة سياسئية بئارزة خاصئة بعئد أن ىيث ظهر ال الب  ،الجامعا 

 -9117فقئد شئهد  السئنوا   ،سئن الخامسئة  شئرة إلئىتوس  ىي التصوي  
أكبئئر تظئئاهرتين ل لبئئة الجامعئئا  قادهئئا  لبئئة جامعئئة  هئئران وكانئئ   9111

ففي  ،تنادي بم الب ق ا ية  من الىياة الجامعية وباإلصالىا  السياسية
 9111وفئئئئي العئئئئام  ،قاتئئئئد وتىديئئئئد صئئئئالىياته ئئئئالبوا بانتخئئئئاب ال 9117العئئئئام 

صئئئئالح مجلئئئئس صئئئئيانة  اىتجئئئئوا  لئئئئى قئئئئانون الصئئئئىافة وايتيئئئئال المثقفئئئئين وا 
  .(22)الدستور

ارتب  النشا  ال البي المعارض في البدء بمرىلة رتاسة رفسئنجاني الئذي 
أيئئري األسئئواي بالمنتجئئا  المسئئتوردة السئئيما تكنولوجيئئا المعلومئئا  فئئي ظئئل 

أربعئئة  إلئئىالمعاهئئد والجامعئئا   لتعليميئئة وزيئئادة  ئئدد  لبئئةتوسئئ  المؤسسئئا  ا
 .(25)ماليين نصفهم من النساء

إال أن شعور ال لبة بثقل دورهم تزايد بعئد نجئاح د مهئم فئي فئوز المرشئب 
سئئقا  مرشئئب التيئئار المىئئافظ  لئئي أكبئئر نئئا ي "خئئاتمي"اإلصئئالىي للرتاسئئة وا 

 نوري المد وم من المرشد.
فبعد اقتىام  ،نق ة تىول وا ىة 9111ة  ام مثل  االىتجاجا  ال البي

قئئئوا  الشئئئر ة للمدينئئئة الجامعيئئئة اتسئئئع  التظئئئاهرا  خئئئارا ن ئئئاي الجامعئئئة 
لتشئئمل مدينئئة  هئئران ثئئم العديئئد مئئن المئئدن الكبئئر  كمشئئهد وتبريئئز وأصئئفهان 
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مواجها  داخلية ممئا رفئ  سئق   إلىوان م لها الموا نون وتىول   ،وييرها
 ال األسس الدستورية للدولة.الم الب االىتجاجية لت 

 إلئئئىتئئئيرجب موقئئئ  خئئئاتمي مئئئا بئئئين تيييئئئد الم الئئئب ال البيئئئة فئئئي البئئئدء 
مساندة موق  القاتد وتعهد  بقم  انىرافئا  ال لبئة بعئد أن شئعر االثنئان بئين 

مئا  إلئىاألمور ستخرا  ن السي رة وتتجاوز ىتى برامج خاتمي اإلصئالىية 
د االىتجاجئئئئئئا  إال أن الىكومئئئئئئة وبئئئئئئالريم مئئئئئئن إخمئئئئئئا ،هئئئئئئو أكثئئئئئئر راديكاليئئئئئئة

االسئتجابة لم الئب ال لبئة بتىديئد صئالىيا  مجلئس الصئيانة  إلئىا  ر  
قئئارن العديئئد مئئن البئئاىثين بئئين مظئئاهرا   هئئران  .وتغيئئر قاتئئد شئئر ة  هئئران

 ،9171وذكريئئئا  األيئئئام األخيئئئرة لنظئئئام الشئئئا  وقئئئدرة  ئئئالب  ئئئام  9111 ئئئام 
أن ال لبئئة هئئاجموا القاتئئد بشئئكل بعئئض النتئئاتج أهمهئئا  إلئئىوخلئئص البئئاىثون 

نىاز في النهايئة للنظئام ومؤسسئاته فلئم يسئت ي  إوأن موق  خاتمي  ، مني
ثئئم أن  ،ن اسئئتمرار تيييئئد  الىركئئة الو نيئئةتىمئئل الكلفئئة السياسئئية الناجمئئة  ئئ

الموق  الدولي لم يكن مىفزا ىيث  دل  الواليا  المتىدة األمريكيئة موقفهئا 
خالصئئة القئئول أن مراكئئز  ،هئئو شئئين داخلئئي يئئرانإمئئا يجئئري فئئي  ا تبئئار إلئئى

 ،وألقئ  بئاللوم  لئى القئو  الخارجيئئة وقئ  األزمئئة  إيئرانالقئو  السياسئية فئي 
ىئئداث  ممئئا ىجئئم قئئدرة الىركئئة ال البيئئة  لئئى كسئئب تعئئا   داخلئئي أكبئئر وا 

 .(22)تغيير سياسي أوس 
 

 ىثر العلمل الدولي :المطلب الرابع
بالتعقيئد والتشئابك وبمسئتويا  مئن  انإيئر يتسم و   النظام اإلسالمي في 

 ،والدولي  يلة العقود الثالثئة مئن  مئر الثئورة اإلقليميالتيزم  لى الصعيدين 
ف ال  ن مع يا  جيوستراتيجية في  ،ويعود ذلك ألسباب  قاتدية وسياسية

الن تكئئون  إيئئرانىيئئث تسئئعى  ،ذا  أهميئئة قصئئو  للمصئئالب الدوليئئة من قئئة
 لمن قة والعالم. لى صعيد ا أساسياال با 
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ولسنا هنا في معرض تنئاول الملفئا  العديئدة والشئاتكة لهئذ  العالقئا  بمئا 
يخئئئئرا  ئئئئن مو ئئئئوع بىثنئئئئا إال أن مئئئئا يعنينئئئئا هنئئئئا تىديئئئئدا  هئئئئو ىجئئئئم ومئئئئد  
انعكئئئاس التئئئيثيرا  الدوليئئئة  لئئئى ق ئئئايا التعدديئئئة والىريئئئا  وىقئئئوي اإلنسئئئان 

البئاردة وانهيئار المنظومئة  التي تعد من مفردا  النظام الدولي ما بعئد الىئرب
 .االشتراكية

الثئئورة السئئيما مئئا بعئئد  إيئئرانإن التوجهئئا  الخارجيئئة للنظئئام اإلسئئالمي فئئي 
سراتيلوالمن لقا  األيد ،مبدأ تصدير الثورة وما  ،يولوجية المناه ة للغرب وا 

صئئئئاىبها مئئئئن تهديئئئئد للمصئئئئالب الدوليئئئئة فئئئئي المن قئئئئة خئئئئالل مرىلئئئئة الىئئئئرب 
سياسئئئئئئيا  إيئئئئئرانفئئئئئرض  زلئئئئئئة دوليئئئئئة  لئئئئئئى  إلئئئئئئىأد   ،ةيئئئئئيراناإل - العراقيئئئئئة

لئئئرتيس فئئئي الفا ئئئل ا -ىيئئئث سئئئع  الواليئئئا  المتىئئئدة األمريكيئئئة  ،واقتصئئئاديا
اسئئتخدام آليئئة العقوبئئا  االقتصئئادية ومىاصئئرة  إلئئى - البيتئئة الدوليئئة للمن قئئة

ممئئئا سئئئبب مصئئئا ب اقتصئئئادية واجتما يئئئة جمئئئة  ، لئئئى شئئئتى الصئئئعد إيئئئران
بية وم البئئئا  بالىريئئئئا  واالنفتئئئاح االقتصئئئئادي وىئئئرك  ئئئئغو ا شئئئع يئئئرانإل

وكئان  ،والسياسي السئيما خئالل مرىلئة مئا بعئد نهايئة الىئرب أشئرنا لهئا سئابقا
 .(27)ذلك يمثل تىديا أساسيا لشر ية النظام

لعبئئئئئ  دورا  –بوتئئئئئاتر مختلفئئئئئة -هئئئئئذ  ال ئئئئئغو  الخارجيئئئئئة المسئئئئئتمرة إن 
 ،إيئئئرانفتئئئاح فئئئي وا ئئئىا فئئئي اتجاهئئئا  متعاكسئئئة مئئئن ق ئئئايا اإلصئئئالح واالن

ية وىملة إ ادة اإل مئار سئعى يراناإل -فخالل مرىلة ما بعد الىرب العراقية 
فئئئئئك  ئئئئئوي العزلئئئئئة الخارجيئئئئئة بهئئئئئد  الىصئئئئئول  لئئئئئى  إلئئئئئىي يرانئئئئئالنظئئئئئام اإل

وقئئئد تمثئئئل هئئئذا المسئئئعى  ،االسئئئتثمارا  وتىقيئئئي التقئئئدم االقتصئئئادي والعلمئئئي
ذي  مئئئل  لئئئى الئئئ (9117-9161)خئئئالل مرىلئئئة الئئئرتيس هاشئئئمي رفسئئئنجاني 
 ،واإلصئئئالح االقتصئئئئادي ،-نسئئئبيا -االنفتئئئاح السياسئئئي الخئئئارجي والئئئئداخلي 

–ال ئئاب  البريمئئاتي  إلئئىيئئة مئئن ال ئئاب  األيئئديولوجي يرانفانتقلئئ  السياسئئة اإل
وفئئئئي السئئئئياي نفسئئئئه جئئئئاء  مرىلئئئئة الئئئئرتيس مىمئئئئد خئئئئاتمي  ،-ىئئئئد مئئئئا إلئئئئى

ىقئئئئئوي التئئئئئي  رىئئئئئ  ق ئئئئئايا التعدديئئئئئة وسئئئئئيادة القئئئئئانون و  (3002 –9117)
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ممئئئا مثئئئل نقلئئئة جديئئئدة فئئئي  ،اإلنسئئئان وىئئئوار الى ئئئارا  بئئئدال  ئئئن صئئئدامها
 .ية نىو ال اب  اإلصالىييرانالسياسة اإل

ففئئئي أ قئئئاب  ،أمئئئا االتجئئئا  المعئئئاكس فتمثلئئئه مرىلئئئة الئئئرتيس أىمئئئدي نجئئئاد
دخئئئئل العئئئئداء بئئئئين الواليئئئئا  المتىئئئئدة  ،3009سئئئئبتمبر  /أيلئئئئول -99أىئئئئداث 

يئئئراناألمريكيئئئة و  كإىئئئد  دول مىئئئور  إيئئئرانة بعئئئد أن صئئئنف  مرىلئئئة جديئئئد ا 
، ثئئم 3003يئئة منئئذ العئئام يرانلنوويئئة اإلليتصئئا د الصئئراع بعئئد األزمئئة ا ،الشئئر

 George أىتالل العراي في إ ار قيادة الرتيس األمريكئي جئورا بئوش االبئن

w.Bush) 3009- 3001وسياسئة هجوميئة  ،( لىئروب اسئتباقية فئي المن قئة
كل ذلئك اسئتد ى  ،هياكل وبنى الشري األوس  ومىاوال  لتغيير ،إيران د 

سياسئئة المواجهئئة مئئن قبئئل الئئرتيس أىمئئدي نجئئاد الئئذي لئئم يتئئوان  ئئن تىئئدي 
والصئئئئراع  ،ييرانئئئئالواليئئئئا  المتىئئئئدة فئئئئي ملفئئئئا   ديئئئئدة كالبرنئئئئامج النئئئئووي اإل

وهئئو مئئا مثئئل تغيئئرا  ،ود ئئم قئئو  المقاومئئة فئئي المن قئئة ،اإلسئئراتيلي –العربئئي 
باتجا  ملفا  األمن القومي والمصلىة  إيرانالسياسية في في أولويا  القيادة 

وبالتالي تعزيز االتجئا  المىئافظ المتشئدد فئي  ،القومية  لى الصعيد الخارجي
ي  لئئى ىسئئاب التيئئار اإلصئئالىي وم البئئه وتوجهاتئئه الداخليئئة يرانئئالنظئئام اإل
 .(22)والخارجية

 Barack ائأوبامئفي سياي مختل  جاء  مرىلئة الئرتيس األمريكئي بئاراك 
Obama) 2009 -(   ( الذي رف  شعار التغيير فئي السياسئة األمريكيئة داخليئا
ومد يد الشئراكة والتفئاهم  ،بإ النه االنسىاب من العراي وأفغانستان ،وخارجيا

ممئا يفتئرض  ،إيئرانىوار يير مشئرو  مئ   إلىم  العالم اإلسالمي ود وته 
ليونئئئئئة واسئئئئئتعدادا للىئئئئئوار يئئئئئة أكثئئئئئر إيرانأن يئئئئئنعكس بالمقابئئئئئل  لئئئئئى مواقئئئئئ  

السيما في ظل االنتقئادا  الداخليئة المتزايئدة لسياسئة أىمئدي نجئاد  ،والتعاون
إال ان تلئك المتغيئرا  لئم  ، لى صعيد سياسته االقتصئادية ومواقفئه الخارجيئة

لئذا فقئد ا تقئد  ،ي أي تغيير في سياسته السابقةيرانانتهاا الرتيس اإل إلىتؤد 
وأن ز مئئئاء  ،إيئئئرانا ىئئئرك المعار ئئئة الناتمئئئة فئئئي إن مشئئئروع أوبامئئئ"الئئئبعض
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التيئئئار اإلصئئئالىي رأوا فئئئي هئئئذا المشئئئروع فرصئئئة إلقصئئئاء المىئئئافظين  ئئئن 
 .3001وهو ما تجلى وا ىا في أزمة االنتخابا  الرتاسية  ام  ،(29)الىكم"

 إلئئئى ليئئئه فئئئين أثئئئر العامئئئل الئئئدولي  لئئئى ق ئئئايا التعدديئئئة والىريئئئا  أد  
فقد كان  االستجابة وا ىة ومباشرة  يلة  ،يةيرانة اإلنتاتج متباينة في الىال

، إال أنهئئئا كانئئئ  متعار ئئئة مئئئ  الىئئئاال  السئئئابقة فئئئي 3002-9161المرىلئئئة 
 لئئئئى صئئئئعيد النظئئئئام  ىئئئئادا   وهئئئئو مئئئئا سئئئئبب انقسئئئئاما   3002المرىلئئئئة مئئئئا بعئئئئد 

والمجتمئئ   مومئئا وكشئئ   ئئن أزمئئة التكيئئ  والشئئر ية واالسئئتقرار فئئي النظئئام 
 .و يير مسبويي  لى نىيراناإل

 
 

 الخلتمة
جملئئة مئئن النتئئاتج  لئئى صئئعيدي معوقئئا  ومىفئئزا   إلئئىتوصئئل البىئئث 

 :ييتيالتعددية السياسية وبما 
 
 المعوقل  -ى

ي مركئئئب بئئئين  نصئئئرين يرانئئئمصئئئدر السئئئيادة و الشئئئر ية فئئئي النظئئئام اإل (9
وي غئئئئئى  ليئئئئئه ال ئئئئئاب  الثيئئئئئوقرا ي المئئئئئرتب  بال ئئئئئاب   ،شئئئئئعبي( /)آلهئئئئئي

من خالل تكئوين النخبئة أو مراكئز القئو  التئي تسئمى  األوليغارشي سواءا  
 .ب"بال  المرشد"

جانئب كئل سئل ة توجئد سئل ا   إلئى لى صعيد مؤسسا  الدولة فهنئاك  (3
 .في الظل لها الدور األبرز في صن  القرار

 لى صعيد الواقئ  السياسئي فينئه يقئ  تىئ  تئيثير مؤسسئا  رجئال الئدين  (2
 .والبروز النسبي للعاتال  السياسية

ن ال ئئئئئاب  التمثيلئئئئئي فئئئئئي العمليئئئئئة السياسئئئئئية الزال يئئئئئدور  ئئئئئمن إ ئئئئئار إ (1
أي العمليئئة االنتخابيئئة بشئئكل رتيسئئئي  ،الديمقرا يئئة اإلجراتيئئة فئئي الغالئئب
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دون اسئئتكمال مسئئتلزما  التعدديئئة األخئئر  كىريئئة التنظئئيم وىريئئة الئئرأي 
قرار مبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسا  واستقالل الق اء .. .والتعبير وا 

 .ال 
فا ليئئا  المجتمئئ  المئئدني  لئئى صئئعيد الىيئئاة الىزبيئئة أو األ ئئر األخئئر   (2

ىئئئد كبيئئر ممئئا يفقئئئدها  إلئئىمقيئئدة أو مرتب ئئة بالمؤسسئئة الدينيئئئة الىاكمئئة 
دور تعبئئوي لئئد م  إلئئىالم ئئمون الىقيقئئي وي ئئع  دورهئئا إذا لئئم يىولئئه 

 .السل ة السياسية
ىيئئث أن العمئئل مفهئئوم المعار ئئة السياسئئية يئئامض إذا لئئم يكئئن مفقئئودا  (3

السياسئئئئئئئي شئئئئئئئبه مى ئئئئئئئور خئئئئئئئارا إ ئئئئئئئار إسئئئئئئئالمية النظئئئئئئئام ومفاهيمئئئئئئئه 
 .األيديولوجية

 المحفلا  -ب
أن التعدديئئئة فئئئي مراكئئئز صئئئن  القئئئرار دفئئئ  باتجئئئا  نشئئئوء ميئئئادين سياسئئئية  .9

 .وثقافية ىيوية للتعددية السياسية
ي والتعدديئئئئئة الفكريئئئئئة  ئئئئئمن يرانئئئئئإن صئئئئئراع الهويئئئئئا  فئئئئئي المجتمئئئئئ  اإل .3

نية كانا  املين مؤثرين نىو التئرويج للتعدديئة السياسئية فئي الىوزا  الدي
 .إيران

إن اختفئئئاء ال ئئئاب  الكئئئارزمي لقيئئئادة الدولئئئة رفئئئ  الغ ئئئاء  ئئئن صئئئرا ا   .2
المسئتو  الشئئعبي فئي العمئئل  إلئئىاألجنىئة المتنافسئئة داخئل النظئئام ونقلهئا 

 .السياسي
سئئبي لعئئب العامئئل االقتصئئادي الئئدور األساسئئي فئئي االتجئئا  نىئئو انفتئئاح ن .1

في االقتصاد والثقافة منذ مرىلئة إ ئادة البنئاء بعئد انتهئاء الىئرب العراقيئة 
 ية.يراناإل –

إن ت ئئئاؤل الفئئئورة الثوريئئئة بعئئئد العقئئئد األول مئئئن  مئئئر النظئئئام الجمهئئئوري  .2
 .يةيرانلألسباب أ ال   زز  من فرص االنفتاح السياسي في الساىة اإل
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هئئي القئئو   "ة وخئئارجهم ئئمن ال لبئئ" الصئئىافة وال لبئئة والىركئئة النسئئوية .3
 .الرتيسية في ال غو  الشعبية لالتجا  نىو التعددية السياسية

االتجئئئا  الوا ئئئب نىئئئو تقنئئئين العديئئئد مئئئن المؤسسئئئا  الثوريئئئة ومؤسسئئئا   .7
 .رجال الدين

فال ئئئئئغو  المباشئئئئئرة  لئئئئئى النظئئئئئام  ،لعئئئئئب العامئئئئئل الئئئئئدولي دورا مزدوجئئئئئا .6
مرىلتئي الىئرب  ي كبى  إ الي الىريا  واإلصالح السياسي فئييراناإل

في ىئين أن ال ئغو  ييئر  .3002والمرىلة ما بعد  ،يةيراناإل –العراقية 
المباشرة المتمثلة في موجة الديمقرا ية  لى الصئعيد العئالمي بعئد انتهئاء 

انفتئئئئاح نسئئئئبي فئئئئي  هئئئئد رفسئئئئنجاني اقتصئئئئاديا  إلئئئئىالىئئئئرب البئئئئاردة أد  
 .وثقافيا تبعه انفتاح سياسي أوس  في  هد خاتمي

 مستقبليةناري 
الشئئئئك أن تراجئئئئ  المعوقئئئئا  وتصئئئئا د المىفئئئئزا  سينشئئئئي البيتئئئئة الالزمئئئئة 

إال أننئا نركئز  لئى جئانبين مهمئين فئي مسئتقبل  ،إيئرانللتعددية السياسئية فئي 
 :وهما إيرانالتعددية في 

يالىئئظ أن موقئئئ  الئئولي الفقيئئه يئئرتب  بشئئئخص القاتئئد أكثئئر مئئئن  :داخليلللً  -1
الىئالي وهئو  فمن الوا ئب أن القاتئد ،الدولةالموق  ذاته كمركز للسل ا  في 

 ،الخامنتي لم يست   أن يمأل موق  السيد الخميني وتيثير  الروىئي والسياسئي
وأثيئئر  انتقئئادا   ديئئدة ىئئول أ لميئئة الخئئامنتي إلشئئغال موقئئ  القاتئئد/ الئئولي 

 الفقيه أ قاب وفاة السيد الخميني.
المجئئئال لتنئئئامي أدوار فئئئي تئئئيثير القاتئئئد فسئئئب  -نسئئئبيا   -إن هئئئذا التراجئئئ  

الئذي  إيئرانفكان رفسئنجاني مئثال الرجئل القئوي فئي  ،جانبه إلىوقو  سياسية 
د ئئئئئئئئئئئم تئئئئئئئئئئئولي الخئئئئئئئئئئئامنتي وسئئئئئئئئئئئاند قيادتئئئئئئئئئئئه ويىسئئئئئئئئئئئب رفسئئئئئئئئئئئنجاني  لئئئئئئئئئئئى 
المعتئئئئدلين.وظهر  قئئئئو  إصئئئئالىية وبئئئئرز  م البئئئئا  شئئئئعبية واسئئئئعة مسئئئئ  

نئئامي لئئذلك فئئين موقئئ  الفقيئئه مرشئئب لمزيئئد مئئن المىئئددا  مئئ  ت ،أسئئس النظئئام
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االتجاها  السابقة وييرها وهو ما يعزز فرص اإلصالح واالنفتئاح والتعدديئة 
 من وجهة نظرنا.

 
ي رح مخاو  متبادلة  يرانإن البيتة اإلقليمية والدور الخارجي إل :خلرجيلً  -2

ي مئن جهئة واإلقلئيم والقئو  الكبئر  مئن جهئة أخئر   لئى يرانئمن الجئانبين اإل
دوليئة تئؤمن االسئتقرار للنظئام  -تسئوية إقليميئةمن هنا فين ىدوث  ،ىد  سواء

وتعزيئئئز الىريئئئا  دون هئئئواجس  االنفتئئئاحي ستشئئئجعه  لئئئى مزيئئئد مئئئن يرانئئئاإل
 .الداخلية األو اعاالرتبا ا  الخارجية  ومخاو  التيثير  لى 
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Abstract 

This study is an attempt to study the phenomenon of political 

pluralism through a unique experience: a political system of the 

Islamic Republic of Iran, which reflects socio-cultural elements  on 

the one hand، and historical-political experience on  the other hand. 

So the problem of the study is based on socio-historical content 

through the following question: How can Iranian multiplicity turn 

into political pluralism?. on the basis of the above, the study is 

launches from a hypothesis stating a casual correlation between the 

availability of a number of data and achieving political pluralism. 

accordingly The study is divided into two sections, the first tackles 

the elements of political pluralism, while the second deals with 

aspects of political pluralism. The study approach Depends on the 

structural-functional approach that is based on a network of 

interactions between formal structures and informal structures 

contribute to the formation and functioning of political phenomenon.  

Finally, the research concludes a number of obstacles and 

motivations for political pluralism in the Iranian regime, and that 

there is a decline of obstacles and a rise in motivations relatively 

but sporadic momentum.  
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