
35

ملخص الدراسة
يع���د املذهب الش���يعي أحد أهم ركائز الفكر السياس���ي اإليراني؛ حيث انطلق���ت حركة اإلمام اخلميني 
املعارضة من منطلقات مذهبية باألس���اس. وجنحت في نقل الش���يعة »اإلمامية« من فرقة هامشية إلى قوة 
ش���عبية، اس���تطاعت عبر الثورة اإليرانية اقتاع أكبر نظام استبدادي في املنطقة آنذاك لتنشئ اجلمهورية 

اإلسامية اإليرانية عام 1979م وبشكل دراماتيكي مفاجئ.

وقد انعكس ذلك على طبيعة الفكر السياسي املرتكز على نظرية »والية الفقيه«، وعلى الدستور اإليراني، 
وكذلك على النخبة احلاكمة في إيران؛ حيث تربط الشيعة »اإلمامية« منصب اإلمامة مبقام النبوة، باعتباره 
والية »دينية« متثل امتداًدا ملهمة الرس���ول -صلى الله عليه وسلم- الدينية والسياسية، وتعتبر هذا املنصب 

ا إلهّيًا ليس لألمة فيه اختيار، وإمنا يقوم على أساس )النصية( من الله تعالى. حّقً

ومع قيام الثورة اإليرانية وإعان اجلمهورية اإلس���امية التي قادها اخلميني عام 1979م، حتولت بعض 
الق���وى املعارضة حلكم الش���اه إلى قوى معارضة حلكم »والي���ة الفقيه«؛ فقد واجهت الث���ورة كافة القوى 
السياس���ية التي ال تشاركها رؤاها العقدية والفكرية والسياسية، وعملت على تصفيتها وتهميشها من املشهد 

السياسي العام، مبا في ذلك املخالفني من »البيت الشيعي«.

وتتوزع التركيبة السياس���ية املعارضة في إيران إلى قسمني: قسم يعارض النظام القائم في طهران عقب 
الثورة، ويسعى لتغيير الصيغة التي يقوم عليها حالًيا بشكل جذري، وهو قسم يضم قوى دينية وقومية وفكرية 
مختلفة. وقسم آخر يعارض أداء النظام من الداخل، وهو ما يعرف بالتيار »اإلصاحي«، ساعًيا إلى حتسني 
وض���ع النظام من خال تعديات ال متس بجوهر القيم واملبادئ التي قامت الثورة على ضوئها، وإمنا ببعض 
التفاصيل هنا وهناك. وبني هذين التيارين يتحكم تيار »احملافظني« بزمام األمور ومؤسسات وأجهزة السلطة 

واحلكم.

وهنا يلزم النظ���ر للتيارين اإلصاحي واحملافظ وفًقا خلصوصية النظ���ام اإليراني؛ حيث يقصد بالتيار 
احملافظ ذلك االجتاه التقليدي من املرجعيات الدينية، والقيادات السياس���ية، والرموز الثقافية واالجتماعية 
ها الفكري. بينما التيار اإلصاحي هو ذلك  مها اخلميني ورس���م خطَّ امللتزمة بنهج الثورة اإليرانية التي تزعَّ
االجتاه املطالب بإحداث تغييرات على مس���توى األداء السياسي والبنية الثقافية واالجتماعية مبا ال ينفصم 

عن نهج الثورة وخطها الفكري.
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الفكر السياسي للثورة اإليرانية:

بع���د غياب دام قروًنا عن احلضور اإليجابي في احلياة السياس���ية إال من خال الظل أطلت الثورة اإليرانية 
التي قادها روح الله اخلميني، الذي استطاع استغال الظروف الداخلية إليران والواقع اإلقليمي والدولي ليحيل 
الشيعة من فرقة هامشية إلى قوة شعبية استطاعت اقتاع أكبر نظام استبدادي لتنشئ اجلمهورية اإليرانية عام 

1979م وبشكل دراماتيكي مفاجئ.

هذه الثورة غيَّرت مجرى األحداث في املنطقة، وقلبت موازين القوى، وأدخلت إيران نحو عهد جديد. فالثورة 
التي قادها اخلميني ضد حكم أس���رة بهلوي العميلة للغرب -حينها- مثلت حتوالً في الفكر السياس���ي للشيعة 

)اإلمامية(، ضمن سلسلة التحوالت التي شهدها الفكر السياسي الشيعي عبر التاريخ.

وال يش���ك أحد في أن املذهب الشيعي كان أحد أهم ركائز فكر اإلمام اخلميني حيث يُعدُّ الرجل مرجًعا دينّيًا 
في املذهب، ورمًزا من رموز احلوزات العلمية؛ حيث انطلقت حركته املعارضة. وهذا األمر ظهر في طبيعة النظام 
السياس���ي املرتكز على نظرية »والية الفقيه« التي متثل نظرية ش���يعية إمامية متقدمة، وفي الدستور اإليراني، 

وفي النخبة احلاكمة في إيران.

ومن املُقرر أن الش���يعة )اإلمامية( تربط منصب اإلمامة مبقام النبوة، باعتباره والية دينية متثل امتداًدا ملهمة 
ا إلهّيًا ليس لألمة فيه اختيار، وإمنا  الرسول -صلى الله عليه وسلم- الدينية والسياسية، وتعتبر هذا املنصب حّقً

يقوم على أساس )النصية( من الله تعالى. 

لوا لها، وأضافوا لها تصورات خاصة عن شخصية األئمة، وامتيازاتهم  هذه العقيدة التي توارثها الش���يعة وأصَّ
-والت���ي منها: العصمة، وحق التش���ريع، ومعرفة الغيب- جعلت م���ن األئمة كيانات مقدس���ة، واتباعها واجًبا 

مطلًقا.)1(

وجرى اس���تصحاب هذه العقائد في ذرية اإلمام علي –رضي الله عنه- من بعده، حتى جاء عام 260ه�؛ حيث 
توفي اإلمام احلادي عش���ر املعروف باحلسن العسكري دون أن يُعرف له خلَف، أو ينص على إمام بعده، ما أوقع 
الشيعة في اضطراب، وأجلأ فرقة منهم إلى ادعاء )ولٍد( للحسن العسكري، لكنه أخفاه خوًفا عليه، واستطاعوا 

انظر في ذلك: أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثني عشرية، د. ناصر عبد الله القفاري، دار الرضا للنشر والتوزيع، اجليزة، ط3، 1998م؛ املجلد الثاني.  )1(
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إقناع األتباع بذلك زاعم���ني غيبته؛ )ألنه ال يصح أن 
يخلو الزمان من إمام قائم بحجة الله في األرض(.

وأحاطت فكرة )الَغيَْبة( هالة من األخبار واملرويات 
التي نس���جها مراجع الش���يعة خال الفترة الاحقة؛ 
وألن مث���ل هذه الفكرة قد ت���ؤدي إلى تراجع املذهب، 

وبس���بب ما قد يترتب على ذلك 
من أمور الزم���ة أحدث مراجع 
الش���يعة فكرة )تعويضية( لسد 
هذا الفراغ )املرجعي(، أال وهي 
فك���رة )النيابة(، أو م���ا ُعرف 
يتولى  منصب  وه���و  ب�)الباب(، 
الصلة  )الباب(  شخص  مبوجبه 

ب���ني اإلمام الغائب وب���ني أتباعه من خ���ال التقائه 
باإلمام، وينال مبوجب ذلك حق الطاعة، وثقة الرواية، 
ب مبوجبه الباب وكاء  وجم���ع اخُلُمس الذي كان ينصِّ

له في الديار التي يوجد بها الشيعة.

ومضى األمر على هذا احلال حتى س���اد التشكك 
بني الش���يعة، ووقع اخلاف في ادعاء البابية، فخرج 
مراجع الشيعة بفكرة جديدة هي )نيابة الفقهاء(، من 
خال توقيع )خطاب( منس���وب لإلم���ام الغائب يُعلن 
فيه انقطاع البابية املباش���رة، وينص على نيابة فقهاء 
املذه���ب، وبذلك احتلوا في نفوس األتباع ش���يًئا من 

التقديس الذي كان يُصرف لألئمة.)1( 

يقول ش���يخهم محمد رضا املظف���ر: »عقيدتنا في 
املجته���د اجلامع للش���رائط، أنه نائ���ب لإلمام عليه 
السام في حال غيبته، وهو احلاكم والرئيس املطلق، 
له ما لإلمام من الفص���ل في القضايا واحلكومة بني 
الناس، والراد عليه راّد على اإلمام، والراد على اإلمام 

راّد على الله تعالى«.)2(

وم���ع هذا التحول في الق���رن الرابع الهجري أعلن 
الش���يعة عن انقضاء )الغيبة الصغ���رى( لإلمام وبدء 

)1( انظر: املرجع السابق.
)2( عقائد اإلمامية، محمد رضا املظفر، دار الغدير، بيروت، 1393ه�؛ ص57.

ل عليهم  )الغيبة الكبرى(؛ ملَّا رأوا أنَّ هذا الواقع س���هَّ
ن من العامة الذي���ن ارتضوا بهذه العقيدة، وأن  التََّمكُّ

احليلة انقطعت عليهم فلجئوا ملثل هذا اإلعان.)3( 

غير أن املراجع الشيعية في املقابل بدأت في ترويج 
آثار ومرويات عن الرجعة، وعن فضل االنتظار والصبر، 
ا سيجري ألتباع األئمة زمن  وعمَّ

الرجعة من التمكني والظهور.

وخ���ال ه���ذه احلقب���ة من 
التاري���خ كان ال يزال الش���يعة 
يتواصون بكتمان وستر مثل هذه 
املعتق���دات، ويبثون األماني في 
نفوس أتباعهم، ما جرَّ عليهم االنس���حاب من املشهد 
السياس���ي؛ الرتباط قيام الدولة ف���ي فكرهم بوجود 
اإلمام، ب���ل إنهم نقلوا ورووا ع���ن أئمتهم بطان كل 
احلكوم���ات القائمة منذ وفاة الرس���ول عليه الصاة 
والس���ام حتى مج���يء الغائب –عدا عه���د اإلمام 

علي-. 

ومتاش���ًيا مع الواقع القائم كان الش���يعة يُظِهرون 
خضوعهم لسلطان الدولة التي يرون كفرها، مع بقاء 

والئهم ألئمتهم في السر.)4( 

وأصبح���ت )التقية( ديًن���ا لهم في كافة ش���ئونهم 
ومنطلًقا لتعاماتهم وسلوكهم.

وهكذا تخلى الش���يعة )اإلمامية( في الغالب األعم 
م���ن تاريخهم عن إقامة دول���ة، إال أنَّ جباية اخُلُمس 
ا للفقهاء-  الذي يؤمن به الش���يعة –والذي أصبح حّقً
حق���ق ملرجعيات املذه���ب متكًنا وتأثي���ًرا قائًما على 
)املال( حتى صاروا بسببه مؤسسًة مستقلة تدير شئون 

الشيعة بشكل مستقل.
)3( تيارات الفكر اإلس���امي، محمد عم���ارة، دار العودة، بيروت، 

1985م، ص210.
)4( إيران حتديات العقيدة والثورة، د. مهدي ش���حادة، ود. جواد بش���ارة، 

مركز الدراسات العربي األوروبي، باريس، ط1، 1999م، ص16.

جباية اخُلُمس الذي يؤمن به الشـــيعة –والذي 
ا للفقهـــاء- حقق ملرجعيـــات املذهب  أصبـــح حقًّ
متكًنـــا وتأثـــرًيا قائًما علـــى )املال( حتـــى صاروا 
بســـببه مؤسسًة مســـتقلة تدير شـــئون الشيعة 

بشكل مستقل.



الفكر السياسي اإليراني بني اإلصالحيني واحملافظني

39التقرير االسرتاتيجي السابع

وع���اد احلديث مجدًدا عن نظري���ة »والية الفقيه«، 
وكان الش���يخ أحمد النراقي -مؤل���ف كتاب »عوائد 
األيام« في أصول الفق���ه واملتوفى عام 1829م- ممن 
س���اهم في إحياء هذه النظرية. وظلت نظرية »والية 
الفقيه« حبيسة الكتب العلمية واجلدل النظري لقيام 
خاف عريض عليه���ا، حتى مجيء روح الله اخلميني 
الذي اس���تطاع بعث هذه الفكرة مجدًدا من مرقدها، 
ر لها في األوساط الفقهية، ويسعى لتحويلها من  لينظِّ
نظرية مجردة إلى واقع ملموس، مواجًها كل مخالفيه 

ومغيًرا وعي القاعدة اجلماهيرية للشيعة.

كما أنَّ هذه الدولة في فكر مؤسس���ها تُؤس���س 
لدولة املهدي العاملية، كما ينص على ذلك الدس���تور 

اإليراني، وبذلك بدأ العمل على »تصدير الثورة«.)1(

هكذا اس���تطاع اخلميني أن يس���تند إلى موروث 
الش���يعة اإلخب���اري والفقهي الذي أثب���ت قابليته 
لابتداع واستحداث نصوص و)أفكار( تلبي التغطية 
ر  على عقائد املذهب الباطلة وأخباره املكذوبة، ليُنظِّ
لفك���رة »والية الفقيه«، ويحيلها إلى دولة رغم غياب 
)اإلمام( -الثاني عشر- الذي ال تصّح بغيبته حكومة 
)إس���امية( وفًقا للمذهب! ويصب���ح اخلميني أول 
)ولي فقيه( لها! وقد سعى اخلميني بعد قيام الدولة 
إلى تصفية املرجعيات املخالفة له، ممن لهم أثر في 

األوساط الشيعية داخل إيران وخارجها.

لم تقف اخللفية الشيعية فقط خلف هذا التحول، 
فقد استفاد اخلميني من جتربة القوى اليسارية التي 
كان لها وجود كبير في الساحة اإليرانية خال تلك 
احلقبة؛ نتيجة لواقع الفق���ر واحلرمان الذي كانت 

تعيشه غالبية الشعب اإليراني في زمن الشاه. )2( 

)1( ميك���ن العودة إلى كتاب )احلكومة اإلس���امية( للخميني، وهو يلخص 
فكر الرجل في ش���أن »والية الفقيه«، وف���ي أدوار ومهام الدولة التي 

ستقوم على أساسها.
)2( انظر: دراس���ات في تاريخ إيران احلدي���ث واملعاصر، د. كمال مظهر 

أحمد، مكتبة اليقظة العربية، بغداد، 1985م، ص272.

وجتلت هذه االستفادة يف عدة جوانب:

1- تواص���ل اخلميني بهذه الق���وى وحتالفه معها 
إلس���قاط الش���اه، رافًعا ش���عارات ثورية توازي تلك 

الشعارات التي يستخدمها اليساريون عادة.

2- توظي���ف األحزاب اليس���ارية -كم���ا حدث مع 
)حزب تودة( املاركسي- لتصفية خصوم النظام عقب 
الثورة وقمعها، وارتكاب املجازر ضدها خال السنوات 

1981- 1983م.

3- باإلضافة إلى ذلك فقد تبنت اجلمهورية اجلديدة 
السياسة االشتراكية؛ حيث نصَّ الدستور اإليراني على 

بعض هذه السياسات.)3(

4- خف���وت اللغة املعادية لاحتاد الس���وفييتي في 
اخلطاب���ات السياس���ية للجمهوري���ة اإليرانية عقب 

الثورة.

غير أن هن���اك من يرى أن اخلمين���ي كان يتعامل 
مع اليس���ار مبنطق »برجماتي« بحت؛ حيث عمل على 
تصفية )حزب تودة( وتنظي���م »فدائيي خلق« بعد أن 
هيَّئوا له الس���احة السياسية، األمر الذي أجلأ القوى 
اليس���ارية ملغادرة إيران، أو إلى العمل السري كما كان 

العهد سابًقا!

هذه البرجماتية في فكر اخلميني ظهرت جلية في 
خفايا التعامل ال���ذي كان قائًما بني النظام والواليات 
املتحدة األمريكية -بل وإس���رائيل- والتي بدت تفوح 
أثن���اء احلرب اإليرانية مع الع���راق، وتتأكد مع مرور 
دها أش���خاص من داخل النظام  الوقت. وهي أمور أكَّ
اإليراني ومن املقربني إلى اخلميني، أمثال املرجع آية 
الله منتظري، الذي كان مؤهًا خلافة اخلميني لكنه 
أُقيل وُحوِكم على إثر انتقاده له، وُفرضت عليه اإلقامة 
نها  اجلبرية في منزله، ففي مذكراته التي نشرها وضمَّ
كش���ًفا لاتصاالت الس���رية بني قيادة الثورة وكل من 
إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية أثناء احلرب مع 

)3( انظر حول تأثر ثورة اخلميني باألفكار اليسارية كتاب »املشكلة الشيعية«، 
أسامة شحادة، كتاب الراصد، ط2، 2008م، ص300- 307.
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العراق؛ وأكدها كذلك أول رئيس للجمهورية اإليرانية 
أبو احلس���ن بني صدر في حوار مع صحيفة »هيرالد 
تربي���ون« األمريكية في 1981/8/24م، وآخر مع قناة 

»اجلزيرة« في 2000/1/17م.)1(

وتلتقي البرجماتية مع عقي���دة )التقية( التي يؤمن 
بها )اإلمامية( في كافة شئونهم.)2( ويبرر الشيعة وفًقا 
لهذا املبدأ كثيًرا م���ن تناقضاتهم العقدية واإلخبارية 
والتش���ريعية ومواقفهم الس���لوكية. حتى إن آية الله 
محمد صادق روحاني يقول في كتابه )األمر باملعروف 
والنه���ي عن املنك���ر(: »التقية أربعة أقس���ام: التقية 
اخلوفية، والتقية اإلكراهية، والتقية الكتمانية، والتقية 

املداراتية«.)3(

ونشأت )التقية( – وهي إظهار أقوال وأعمال وأحوال 
خاف ما يعتقده الش���يعة ويبطنونه- مع بداية ظهور 
التشيع، وتصادمه مع عقيدة وإجماع املسلمني، وجعل 
الشيعة ينسبونها إلى أئمتهم ويعتبرونها ديًنا، حتى دخل 
بها على دينهم الكذب والروايات املوضوعة واملفتريات، 
وأوج���د في موروثهم التاريخي والش���رعي تناقضات 

كثيرة وتضارًبا في األفكار واآلراء واملعتقدات. 

هذا الركام الكبير من املوروث الذي يزاحم في غالبه 
نصوص الق���رآن الكرمي والس���نة النبوية الصحيحة، 
واملنس���وب في غالبه ألئمة آل البيت رغم أنه يشكك 
ل  في القرآن الكرمي ويطعن في الس���نة، إال أنه ش���كَّ
)العقل الشيعي(، وأخضعه لقبول هذا التضارب وتلك 
التناقض���ات دون إخضاعه���ا ألي مراجع���ة أو نظر. 
ومن ثمَّ تطور )الفكر السياس���ي الشيعي(، وتدرج في 
حتوالته على ضوء هذه التناقضات والتضاربات بحيث 

أصبحت جزًءا من شخصيته.)4(

)1( ملزي���د اطاع انظر كتاب »حزب الله م���ن النصر إلى القصر«، 
للكاتب، 2007م.

)2( انظر: أصول مذهب الشيعة، ص977- 995.
)3( ص148- 149، ط1396/1ه�.

)4( انظر ما قاله الدكتور موس���ى املوسوي في كتابه )الشيعة والتصحيح.. 
الصراع بني الشيعة والتشيع( حول التقية )ص51-59(، 1408ه�.

لذل���ك ال غرابة الي���وم أن جند النظ���ام اإليراني 
مبكونيه: احملاف���ظ واإلصاحي يقدم أمنوذًجا حلالة 
التماهي بني تيارين يفترض فيهما التباين.. لذلك قد 
ينتهج بع���ض اإلصاحيني في بعض آرائهم ومواقفهم 

أقصى درجات تشدد احملافظني والعكس صحيح!

وهذه اللغة البرجماتية ال تزال حاضرة في وعي ورؤية 
التيار احملافظ، انظر على سبيل املثال إلى قول حجة 
اإلسام الدكتور طه هاشمي -ممثل مرشد اجلمهورية 
اإلس���امية في احلوزة العلمية:)5( »نحن نعتقد -في 
اجلمهورية اإلسامية- بأن اإلصاحات أمر ضروري، 
لكن���ه يجب أن يتم عبر مخط���ط يتاءم مع الظروف 
الزمانية والظروف الراهنة، وال ميكن أن نس���ارع في 
تنفيذ هذه اإلصاحات؛ ألن البلد والشعب لن يتحما 
هذه الس���رعة في اإلصاحات..«. ويقول في موطن 
آخر )6(: »نستطيع أن تقول بأن كا الفصيلني -خاصة 
بالنس���بة للقوة الرئيس���ة في كا الفصيلني- يؤمنون 
باملبادئ األساسية، خاصة املبادئ الدينية والعقائدية، 
وقضي���ة والي���ة الفقيه، والقي���ادة ف���ي اجلمهورية 

اإلسامية، وفي بعض القضايا االقتصادية«!

وهذا يعني أن احملافظني ال يعارضون اإلصاحات 
التي يطالب به���ا التيار اآلخر، لكنه���م يرون أنه من 
الض���روري التدرج فيه���ا..!! في حني يؤك���د التيار 
اإلصاحي متس���كه مبب���ادئ الثورة وقي���م النظام، 
رغم سياس���ته البرجماتية. يق���ول الدكتور عطاء الله 
مهاجراني -وزير الثقافة واإلرشاد في حكومة الرئيس 
خامت���ي-: »كا الفصيلني متفقان ف���ي مبادئ الدين 
ومب���ادئ الثورة، وف���ي التحرك ضمن إط���ار النظام 

والقانون األساسي للدستور«. 

ويضيف: »إن كا الفصيلني احملافظني واإلصاحيني 
ليس بينهم اختافات أساس���ية من الناحية الدينية، 
ومن ناحية الدستور«، و»أدبياته -أي خامتي- تختلف 
مع األدبيات التي يستخدمها اآلخرون، لكننا لو أمعنَّا 

)5( في حوار مع قناة »اجلزيرة«، في /2004/6م.
)6( قناة اجلزيرة، برنامج با حدود؛ في 2000/12/7م. 
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النظر فيما طرحه في خطاباته س���وف نرى أنه ليس 
هناك اختاف شاس���ع وبنيِّ بالنسبة للمبادئ الدينية 

بينه وبني ما يسمى باحملافظني«.)1(

ومن العوامل املؤثرة يف الفكر السياسي اإليراين: القومية 
الفارسية التي تتجلى في وعي القادة اإليرانيني، ويرتبط 
التش���يع لدى اإليرانيني بالعنصر الفارسي، فمن بني 
الصحابة الذين ناصروا اإلمام علّيًا -رضي الله عنه- 

مييز الشيعة سلمان الفارسي، 
ومن بني الشخصيات املعظمة 
لديهم أبو لؤلؤة الفارسي ذلك 
ال���ذي قت���ل عمر بن  املولى 
اخلطاب -رض���ي الله عنه-، 
احلس���ني  يعظمون  أنهم  كما 
ابن علي -رض���ي الله عنه-، 
ويجعل���ون غال���ب أئمتهم من 
ذريته للفارسية التي تزوج بها، 

ويعتقد اإليرانيون أنهم املعنيون بنصرة )اإلمام الثاني 
عش���ر( حني رجعته، وأنهم أصحاب )الرايات السود( 
الذين يخرجون من املشرق،)2( وقد انطلقت الشعوبية 
الت���ي تدعو إلى حتقير اجلنس العربي من إيران بادئ 

ذي بدء.

وقد جتلت هذه النزعة القومية في دستور جمهورية 
إيران اإلس���امية الذي يعتبر اللغة الفارس���ية اللغة 
الرس���مية للدولة، ويعتمد في الوقت ذاته على السنة 
الشمس���ية واألشهر الفارس���ية. وحتى على الصعيد 
الش���عبي يحتفي الشيعة )اإلمامية( بعيد النيروز حتى 
اآلن، وميارس���ون تقاليد وعادات فارسية حتى اليوم 
دون أي غضاض���ة، ويغلب على اخلرائط السياس���ية 
اإليرانية وصف اخلليج العربي بالفارسي، كما تفتخر 

دولة إيران بالتراث واآلثار الفارسية رغم وثنيتها!
)1( اجلزيرة، برنامج با حدود، في 1999/11/17م.

)2( تبش���ر كتب املفكرين الش���يعة –كعصر الظهور لعلي الكوراني- بدور 
اجلمهورية اإليرانية اليوم في مجريات األحداث التي س���ترافق ظهور 

)اإلمام الغائب(، وتعتبره دوًرا مركزّيًا!

وقد دفعت هذه النظرة القومية مراجع شيعية عربية 
للتعبير عن تذمرها من هذا التعصب العرقي، س���واء 

في داخل إيران أو في العراق أو خارجهما. 

التركيب��ة السياس��ية للتيارات والتنظيم��ات والقوى 
السياسية العاملة يف إيران: )3(

تتوزع التركيبة السياس���ية املعارضة في إيران إلى 
النظام  يعارض  قسم  قسمني: 
القائ���م ف���ي طه���ران عقب 
لتغيير الصيغة  الثورة، ويسعى 
التي يقوم عليها حالًيا بش���كل 
جذري، وهو قس���م يضم قوى 
دينية وقومية وفكرية مختلفة. 
وقسم آخر يعارض أداء النظام 
من الداخل، ساعًيا إلى حتسني 
وضع النظام من خال تعديات 
ال متس بجوهر القيم واملبادئ التي قامت الثورة على 

ضوئها، وإمنا ببعض التفاصيل هنا وهناك.

وبني هذين التيارين يتحك���م تيار احملافظني بزمام 
األمور ومؤسسات وأجهزة السلطة واحلكم.

فمن القسم األول:

1- التيار امللكي: الذي يتزعمه رضا بهلوي جنل الش���اه 
السابق، وله نشاط في الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي، 

وهو فاقد للشعبية ويؤخذ عليه عداؤه للعرب!

2- التيار القومي )الفارسي(: وهو تيار له وجوده داخل 
إي���ران وخارجه، وال يقل خطاب���ه العدائي للعرب عن 
التيار امللكي، فهو متعصب للقومية الفارس���ية التي ال 

يؤمن بغيرها.

)3( راجع: الش���رق األوس���ط، عدد 9215، في 2004/2/20م؛ والتيارات 
السياس���ية في إيران.. أبناء الثورة واملعارضة، شفيق شقير، اجلزيرة، 
املعرفة، ف���ي 2004/10/3م؛ ومجلة مختارات إيرانية، عدد 107، في 
يونيو 2009م؛ وقراءة في اخلارطة السياس���ية اإليرانية، قاسم قصي، 

صحيفة اللواء األردنية، في 2009/7/7م.

مـــن العوامل املؤثـــرة يف الفكر السياســـي اإليراني: 
القوميـــة الفارســـية الـــيت تتجلـــى يف وعـــي القادة 
اإليرانيـــني  لـــدى  التشـــيع  ويرتبـــط  اإليرانيـــني، 
بالعنصـــر الفارســـي، فمـــن بـــني الصحابـــة الذين 
ناصروا اإلمام عليًّا -رضي اهلل عنه- مييز الشـــيعة 
ســـلمان الفارســـي، ومن بني الشـــخصيات املعظمة 
لديهـــم أبـــو لؤلؤة الفارســـي ذلك املـــوىل الذي قتل 

عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه. 
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3- تي��ار القومي��ات غري الفارس��ية: وهو تيار عريض، 
فهن����اك: األت����راك، واألذري����ون واألك����راد، والعرب 
األهوازي����ون، والبلوش والتركمان، ويطالب هذا التيار 
بني����ل احلقوق القومية في إطار إي����ران املوحدة، إما 
بحكم ذاتي أو فيدرالي، وهناك من ينادي بحق تقرير 
املصي����ر. وله����ذا التيار وجود داخل إي����ران وخارجه 

أيًضا.

4- التي��ار اليس��اري: وهو تيار يض����م كافة األحزاب 
واحلركات اليس����ارية املختلف����ة، وكثير من رموز هذا 

التي����ار هاجر من إيران عقب قي����ام الثورة ومواجهة 
القيادة السياس����ية له لتصفيته. ويعمل املعتدلون من 
هذا التيار داخل إيران، والبعض اآلخر يعمل بش����كل 
س����ري ومس����لح. ومن بني قوى هذا التيار: »منظمة 
فدائيي الش����عب«، و»حزب توده« الشيوعي، و»منظمة 

طريق العامل«، و»احلزب الشيوعي العمالي«.

5- »حرك��ة حتري��ر إي��ران«: وتوص����ف بأنها ليبرالية 
حيًنا ووطنية حيًنا آخر؛ وهي تلتزم بدس����تور الباد، 
وتؤمن بإقامة نظام إس����امي لك����ن ليس وفق صيغة 
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)الولي الفقيه(، فحافظت بذلك على وجودها الواقعي 
برغ����م حظر القانون لها. وقد تأسس����ت احلركة في 
ستينيات القرن املنصرم بزعامة مهدي بازركان رئيس 
وزراء احلكومة املؤقت���ة املنبثقة عن الثورة؛ ويتزعمها 
إبراهيم يزدي، وقد تعرض غالبية قيادييها لاعتقال 
ه القضاء إليهم تهم���ة التآمر ضد النظام  بعدم���ا وجَّ

اإلسامي.

نِّية والشيعية  يضاف إلى ذلك اجلماعات الدينية السُّ
التي تعارض نظام »والية الفقيه«: فهي جماعات تقوم 
على معارضة النظام على أس���س مذهبية أو خاف 
فكري، كما هو احلال مع »منظمة مجاهدي خلق« التي 
كانت تنطلق من العراق في معارضتها املسلحة للنظام، 

ويشبهها »أنصار علي شريعتي«.

ويج���ري مؤخًرا إع���ادة ترتيب صف���وف املعارضة 
ف���ي اخلارج، فهن���اك: احتاد اجلمهوري���ني اإليرانيني 
»احتاد جمهوري خواه���ان إيران«، واحتاد اجلمهوريني 
الدميقراطي���ني العلمانيني »احت���اد جمهوري خواهان 

دموكرات والئيك«. 

والتحال���ف األول أوس���ع وأكبر م���ن الثاني، ويضم 
ش���خصيات ومجموع���ات يس���ارية ووطني���ة وقومية 
وديني���ة تعيش ف���ي املنفى، وهو يس���عى إليجاد تغيير 
س���لمي ودميقراطي في احلكم، لذلك فهو يدعم جهود 
اإلصاحيني في حتس���ني واقع النظام من الداخل. أما 

التحالف الثاني فيطالب بتغيير شامل للنظام.

أم��ا التركيب��ة املعارضة م��ن داخل النظ��ام فتتمثل يف 
التي��ار اإلصالح��ي، وال���ذي يضم أحزاًب���ا وجمعيات 
سياس���ية عدة، وتناصره الكثير من اجلمعيات املهنية 
واحلقوقية، إضافة إلى مؤسس���ات مختلفة فاعلة في 

املجتمع اإليراني.

 وقد جن���ح هذا التيار في الوصول إلى الس���لطة 
أرب���ع دورات انتخابية، وحصل عل���ى أغلبية املقاعد 

البرملاني���ة في أكث���ر من مجلس. لك���ن يؤخذ عليه 
افتقاده لرؤية واضحة ملاهي���ة اإلصاحات؛ كونه ال 
ميتلك فلسفة فكرية وسياس���ية مغايرة للفكر الذي 
يقوم علي���ه النظام اليوم، فما يُعل���ن عنه من برامج 
ال متثل منهًجا مس���تقًا، وإمنا خطط عمل وآليات 
تنفيذ مختلفة ملا يطرحه احملافظون في مجال تنفيذ 

سياسة النظام القائم! 

لذلك فإن مفهوم )اإلصاحي���ني( ال ميتلك تعريًفا 
مح���دًدا نتيجة اخت���اف رؤى املنتمني له���ذا التيار، 
وم���ن ثمَّ فالتيار يقوم على الش���خصيات الكاريزمية، 
التاريخي، وعاقاتها االجتماعية، وش���عبيتها  وثقلها 
في األوس���اط الدينية واجلماهيرية، والشعارات التي 
تتبناه���ا وعوًدا وتفتقدها واقًع���ا أكثر من قيامه على 

برامج واضحة ورؤى بيِّنة.

ومن بني أشهر أحزاب هذا التيار:

1- »روحانيون مبارز« أو مجعية رجال الدين املناضلني:

وه���ذا التيار م���ن أكب���ر التنظيمات السياس���ية 
اإلصاحي���ة، ويضم حتت لوائه رجال دين إصاحيني 
كثُر، وينتم���ي إليه محمد خامتي ومهدي كروبي، ومن 
أبرز أعضائه علي أكبر محتشمي سفير إيران السابق 
في س���وريا، وعبد الله نوري وزير الداخلية الس���ابق 
ومدير صحيفة سام. ويلتقي احلزب مع )حزب كوادر 

البناء( في كثير من الرؤى واملواقف.

2- جبهة املشاركة اإلسالمية:

وتش���كلت بعد أش���هر من انتخاب خامتي للرئاسة؛ 
ين من التكنوقراط  حيث قرر أنصاره من غير رجال الدِّ
والليبراليني تشكيل تنظيم سياسي ميثل فكرة اإلصاح 
»اخلامتية«، فأعلنوا عن تأسيس حزب اجلبهة. وسبق 
أن رأس اجلبه���ة محمد رضا خامت���ي أخو الرئيس 
خامتي، وكان���ت اجلبهة الداعَم األساس���ي للرئيس 
محم���د خامتي، وهو ما أدى إل���ى منع عدد كبير من 

أعضائها من الترشح لانتخابات الحًقا. 
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وحتالفت اجلبهة مباشرة مع منظمة مجاهدي الثورة 
اإلس���امية)1( بقيادة بهزاد نبوي النائب الثاني لرئيس 
البرملان، ومع قوى ليبرالي���ة ووطنية بارزة مثل حركة 
احلرية بشكل غير رسمي، معززة بذلك موقعها كأبرز 

تنظيم سياسي في إيران.

ومتثل اجلبهة اإلطار السياسي األوسع لإلصاحيني، 
ويرأسها حالًيا السيد ميردامادي.

وكان االشتراكيون من بني القوى املنضوية حتت مظلة 
اجلبهة، غير أنهم غادروا اجلبهة، وانعزلوا عن العمل 
السياس���ي؛ نظًرا لاختاف م���ع التيار الدميقراطي 

داخلها.

3- »حتكيم وحدة« أو )منظمة تعزيز الوحدة الطالبية(:

 وهو أكبر تنظي���م طابي في إيران، وغالًبا ما تتفق 
آراؤه وتوجهاته مع )جبهة املش���اركة(. وقادت املنظمة 
منذ عام 1997م وإلى عام 2003م عدًدا من املظاهرات 
واالحتجاجات ضد بعض القوانني، وجتاوزت في بعض 
شعاراتها أحياًنا لتصيب الولي الفقيه، ومؤسسة الولي 
الفقيه نفس���ها.. وهو ما أث���ار حفيظة الرئيس محمد 
خامتي. ويتميز هذا التجمع الطابي بعدم وجود قيادة 
فردية له؛ حيث يقوده مجلس مركزي وقيادة غير هرمية، 

وتعرض ألكثر من انشقاق، ولكنه ال يزال قائًما.

4- جماهدو الثورة اإلسالمية:

 أمينه العام محمد سامتي، ومن أبرز قادته بهزاد 
نبوي الذي ش���ارك في االعتصام املعترض على منع 

عدد من اإلصاحيني من الترشح لانتخابات.

5- حزب كوادر البناء:

ويتزعمه غام حسني كرباستشي رئيس بلدية طهران 
الس����ابق، ومن أبرز رموزه هاش����مي رفسنجاني، ويشكل 
التكنوقراط غالبية حزب الكوادر، وكان فيما مضى يطلق 

)1( وه���ي تُعدُّ من أقدم التنظيمات الثورية، ومن أكثرها نفوًذا في احلرس 
وأجهزة األمن.

عليه وصف )اإلصاحي(؛ حيث لعب دوًرا  مؤثًرا في دعم 
الرئيس خامتي خال االنتخابات الرئاسية عام 1997م.

وقد انفصل التيار الليبرالي الذي كان منضوًيا حتت 
احل���زب، واملتمثل في جماع���ة االقتصاديني األحرار 
)الدكتور مسعود نيلي، والدكتور محمد طبييان، وبعض 
الدبلوماس���يني أمثال محمد حس���ني عادلي وصادق 
خرازي( عن حزب )كوادر البناء(؛ وبذلك فقد احلزب 
قاعدت���ه التفكيري���ة التنظيرية املمثلة ف���ي العناصر 
الليبرالية التي كانت متدهم دائًما بالبرامج االنتخابية؛ 
كما فقد الليبراليون التنظيم السياسي الرسمي الذي 
كانوا يتحرك���ون من خاله فضًا عن صحيفة احلزب 
الت���ي كان يخاطبون جماهيرهم م���ن خالها، وبذلك 
اختفى تقريًبا تأثير الليبراليني على الساحة السياسية 

اإليرانية كما تغيرت طبيعة )كوادر البناء(.

6- »اعتماد ملي«، أو )حزب الثقة الشعبية(:

 ويرأس���ه مهدي كروبي، وللح���زب هيكلية تنظيمية 
متكاملة، وهو يضم شخصيات إصاحية تولت مناصب 
ومهام سياس���ية وتنفيذية في العهود السابقة. وينتشر 
هذا احلزب في معظم املناط���ق اإليرانية، لكن نقطة 
قوته األساس���ية تنطلق من ش���خصية زعيمه مهدي 
كروبي، الذي يصر على البقاء مس���تقًا بدون الدخول 
في أي حتالفات، وإن كان يعقد صفقات تعاون مع معظم 
التيارات السياسية دون أن يدخل أحد كفصيل مستقل 
داخل حزبه. ويصدر احلزب جريدة باسم اعتماد ملي، 

وهي من أقوى الصحف اإليرانية اإلصاحية.

وهناك أحزاب إصاحية صغي���رة أخرى، كحزب: 
»حاكمية الش���عب« -أو حزب الدميقراطية- ويرأسه 
الدكتور كواكبيان؛ و»حزب التضامن« ويرأسه راه كمني؛ 
و»بيت العمال«؛ ومؤخًرا أعلن مير حسني موسوي عن 

جبهة جديدة وهي )الكلمة اخلضراء(.

التيار احملافظ:

التيار احملافظ هو التيار األعرض، وهو يضم أحزاًبا 
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رئيس���ة وعدًدا من الش���خصيات الدينية والقيادات 
احلكومية، وأعضاء في مجلس الشورى، وقيادات في 
اجليش واحلرس الثوري، وينتمي التيار إلى خط اإلمام 
اخلميني والقيادة، وإن كانت له مواقفه املعارضة أحياًنا 

لبعض مواقف القيادة، ويوصف التيار بالتشدد.

ويقود هذا التيار حزبان رئيسان مها:

1- حزب املؤتلفة اإلسالمية:
 وه���و رأس التي���ار احملاف���ظ، وكان احلزب يحكم 
النظام برمته قبل مجيء محمد خامتي ومؤيديه، لكنه 
خس���ر بعد مجيء خامتي أب���رز مواقعه في احلكومة 
والبرملان، وبالرغم من ذلك فهو ال يزال يس���يطر على 

الكثير من مفاصل الدولة.

2- »روحانيت مبارز« أو )رابطة رجال الدين املناضلني(:

 وكانت قب���ل الثورة جتمًعا 
ي���ن املعارض���ني  لرج���ال الدِّ
للش���اه. ويرأس الرابطة علي 
أكب���ر ناطق نوري املستش���ار 
السياسي، وأحد أهم املقربني 
للمرش���د علي خامنئي. وقد 
انقس���مت بع���د الث���ورة إلى 
مجموعت���ني، األول���ى بقيادة 
مهدوي كن���ى، والثانية بقيادة 

ين(. موسوي خوئني )مجمع رجال الدِّ

ويس���يطر احملافظ���ون عموًم���ا عل���ى املخابرات، 
واحلرس الثوري، وأجهزة الرقابة القضائية، واألجهزة 
املعنية بحماية الثورة والنظام عموًما، الس���يما مجلس 
صيانة الدس���تور؛ وهذا ما يشتكي التيار اإلصاحي 
منه، كون هذه املؤسسات واألجهزة تهيمن على احلياة 
السياسية، واستطاع احملافظون من خالها أن يعرقلوا 
ترشيحات اإلصاحيني األخيرة، وأن يحكموا بالسجن 
على العش���رات من أعض���اء البرمل���ان والصحفيني 
واملثقفني غيرهم، كما أغلقوا عشرات الصحف، حتى 

بات تطبيق برامج اإلصاحيني أمًرا مشكوًكا فيه.

اإلصالحيون واحملافظون
االتفاق واالفرتاق

ابتداء وحتى ال يقع القارئ الكرمي في خلط نتيجة االستخدام 
العائ����م للمصطلحات الواردة في ه����ذا املوضوع ارتأيت أن 
د مفه����وم مصطلحي )اإلصاحيني( و)احملافظني( وفًقا  أحدِّ

لاستخدام الذي سيتم تناولهما على ضوئه.

فمن املعل���وم أن هذين املصطلحني ش���ائعان إعامّيًا، 
وغالًبا ما يتم من خالها اخللط بني الواقع الفعلي للحراك 
السياسي؛ والفكري الثقافي؛ واالجتماعي في أي مجتمع.

ففي الش���أن اإليراني مثًا، يعتبر اإلصاحيون تياًرا 
عريًض���ا غير متجان���س في انتمائ���ه القومي والعقدي 
واملذهبي. ذل���ك أن مطالب القوى املعارضة في التغيير 
السياس���ي س���بقت الثورة اإلس���امية، ومثلت شرائح 
اإليراني  املجتمع  من  مختلفة 
الذي س���عى بغالبية مكوناته 
لإلطاحة بحكم الشاه الذي بلغ 
ا من االستبداد والطغيان،  حّدً

والعمالة واخليانة والظلم. 

وقد وجدت ه���ذه املطالب 
ف���ي رؤى مختلف���ة -منه���ا 
اليس���اري ومنه���ا الليبرالي، 
ومنها القوم���ي والوطني، ومنها الدين���ي- قالًبا فكرّيًا 
لصياغتها في مش���اريع سياسية أخذت شكل تنظيمات 
سياسية، أو حراك ش���عبي، أو جماعات مسلحة خال 

فترة حكم الشاه.

ومع قي���ام الث���ورة اإليرانية وإع���ان اجلمهورية 
اإلس���امية التي قادها اخلميني عام 1979م، حتولت 
بعض القوى املعارضة حلكم الش���اه إلى قوى معارضة 
حلك���م )والية الفقيه(؛ فقد واجهت الثورة كافة القوى 
السياسية التي ال تش���اركها رؤاها العقدية والفكرية 
والسياس���ية، وعملت على تصفيتها وتهميش���ها من 
املش���هد السياس���ي العام، مبا في ذلك املخالفني من 

اجلمهوريـــة  وإعـــالن  اإليرانيـــة  الثـــورة  قيـــام  مـــع 
اإلســـالمية اليت قادهـــا اخلميي عـــام 1979م، حتولت 
بعض القوى املعارضة حلكم الشاه إىل قوى معارضة 
حلكـــم )واليـــة الفقيـــه(؛ فقـــد واجهت الثـــورة كافة 
القـــوى السياســـية اليت ال تشـــاركها رؤاهـــا العقدية 
تصفيتهـــا  علـــى  وعملـــت  والسياســـية،  والفكريـــة 
وتهميشـــها مـــن املشـــهد السياســـي العام، مبـــا يف ذلك 

املخالفني من )البيت الشيعي(.
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)البيت الش���يعي()1(، ومن ث���مَّ ظلت مطالب اإلصاح 
والتغيير السياسي قائمة في الواقع العملي في إيران، 

وإن اختلف الطرف اآلخر من املعادلة.

ل���ذا فإننا هن���ا ال نتحدث عن التي���ار اإلصاحي 
واحملافظ باملعنى األشمل؛ ألنهما بهذا املعنى يخرجان 
ع���ن حدود بحثنا محل التن���اول. وإمنا نقصد بالتيار 
احملافظ ذلك االجتاه التقليدي من املرجعيات الدينية، 
والقيادات السياس���ية، والرموز الثقافية واالجتماعية 
مها اخلميني  امللتزمة بنهج الثورة اإليراني���ة التي تزعَّ

الفكري.  ها  خطَّ ورس���م 
ونقصد بالتيار اإلصاحي 
بإحداث  املطالب  االجتاه 
مس���توى  على  تغييرات 
األداء السياس���ي والبنية 
واالجتماعية  الثقافي���ة 
بص���ورة ال تقلل من نهج 

الثورة وخطها الفكري -في نظره.

وعليه فنحن ال نتحدث عن اإلصاحيني املناهضني 
ملبدأ )والية الفقيه( والنظ���ام احلاكم في إيران، وهو 
تيار عريض يتش���كل من توليفة غير متجانس���ة من 
ق���وى واجتاهات مختلف���ة، اجلامع املش���ترك بينها: 
املطالبة بالتغيير، م���ع اختاف منطلقاتها وانتماءاتها 
الفكرية والعقدية والعرقية؛ وله حضوره على الصعيد 

االجتماعي والثقافي.

ومن املؤسف أن الكثير يخلط بني هذين التيارين في 
محاولة لتعتيم املش���هد أو خلط األوراق أو لغير ذلك 

)1(  من ذلك إبعاد وتهميش املرجعية الشيعية آية الله شريعة مداري الذي 
أيد اجلمهورية اإلس���امية بعد قيامها، لكنه ظل يدعو إلى قيام نظام 
دميقراطي، وإلى عودة املرجعيات الدينية إلى حوزاتهم، وترك ش���ئون 
السياس���ية واالقتصاد ألهل االختصاص، مع إعطاء املرجعيات نوًعا 
من مراقبة احلكم عن بُعد ملعرفة قدر امتثاله للمبادئ )اإلس���امية(. 
وكذلك إبعاد وإقصاء املرجع الشيعي آية الله حسني علي منتظري من 
خاف���ة اخلميني؛ نتيجة انتقاداته لوالية الفقيه، وموقفه الذي وصفه 
احملافظون باللني فيما يتعلق مبسألة حقوق اإلنسان، ما دفع اخلميني 
لعزله من منصبة في مجلس قي���ادة الثورة، واضطهد أتباعه وأقاربه 

وتعرض العديد منهم لاغتياالت.

م���ن الدوافع. حتى بات البعض يصوِّر ما يجري داخل 
إي���ران –في الفترة األخيرة- بأنه )ثورة جديدة(، وفي 
ح من القراءة  أقل األحوال )انتفاضة ش���عبية(! ما سطَّ
احلقيقية ملجريات األحداث على الس���احة اإليرانية 
التي يلتقي فيها الديني بالقومي بالفكري والسياس���ي 
باملصلح���ي كأي امت���زاج في لوحة فسيفس���ائية في 

مساجد أصفهان.

ومع ذلك فإنَّ العارفني بالش���أن اإليراني يرون بأن 
التمييز ب���ني اإلصاحيني واحملافظني في املش���هد 
السياسي اإليراني تشوبه الضبابية؛ 
فغالبية رم���وز اإلصاحيني على 
املشهد السياسي اإليراني هم من 
الدارس���ني في احلوزات الدينية، 
ومن رجال الثورة إن لم يكونوا من 
رموزها، وكانوا باألمس من رجال 
الدولة وح���رس النظام، كما هو 
احلال مع مير حسني موسوي ومحمد خامتي وهاشمي 
رفس���نجاني. كما أن هناك م���ن رموز احملافظني من 
ال يعارض احلكم املدني الدس���توري وقضايا احلقوق 
واحلري���ات، واإلصاحات االقتصادية التي ينادي بها 

بعض اإلصاحيني!

وهنا ميكن رصد نقاط االتف��اق واالفتراق بني التيارين 
اإلصالحي واحملافظ، واليت من أمهها:

1- االلتزام باملرجعية املذهبية ومبادئ الثورة كأس��اس 
للنظام احلاكم يف إيران:

 وهذا أم���ر طبيعي في ظل انتماء الغالبية العظمى 
من أعضاء النظام للمذهب اإلمامي، ومش���اركتهم في 
الثورة، وتوليهم املس���ئوليات بحسب نصوص الدستور 
والقوانني املنبثقة عنه، ولقد اعتبر املرشد األعلى علي 
خامنئي -في خطبة له- أن كل املرشحني في انتخابات 
2009م الرئاس���ية من رجال النظ���ام، وبالقطع هناك 
خافات بينهم، لكن لم تكن املنافس���ة بينهم منافسة 
ب���ني الداخل واخلارج، بل في إطار النظام وملصلحته. 

إنَّ العارفـــني بالشـــأن اإليرانـــي يـــرون بـــأن التمييز 
بـــني اإلصالحيني واحملافظني يف املشـــهد السياســـي 
اإليراني تشوبه الضبابية؛ فغالبية رموز اإلصالحيني 
على املشـــهد السياســـي اإليراني هم من الدارسني يف 
احلوزات الدينية، ومن رجال الثورة إن مل يكونوا من 

رموزها
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وأضاف: أن���ا أعرفهم، وال أوافق عل���ى كافة آرائهم 
وتصرفاتهم. أرى البعض أنس���ب م���ن اآلخر خلدمة 
الباد.. بني رفسنجاني ورئيس اجلمهورية اختافات 
ح���ول إدارة القضاي���ا اخلارجية، وحتقي���ق العدالة 
االجتماعي���ة؛ وإن »كل املرش���حني األربعة من أنصار 
النظام، وال نزاع في ما بينهم«؛ مش���يًرا إلى أن »آراء 
الرئيس« جناد أقرب إلى »آرائه« من آراء رفس���نجاني 

الذي دعم موسوي خال احلملة االنتخابية. 

ودافع خامنئي في املقابل عن رفسنجاني الذي اتُِّهَم 
وعائلته بالفساد، مزكّيًا إياه، وقال: »أعرف رفسنجاني 
منذ 52 سنة، وهو من املناضلني في الثورة اإلسامية، 
وكان إلى جان���ب اإلمام )اخلمين���ي(، وهو يقف إلى 

جانب القيادة حالًيا«.)1( 

ويصف مير حس���ني موسوي نفس���ه »باإلصاحي 
املتمسك مببادئ الثورة اإلسامية«.)2( وينفي خامتي أن 
يخطط اإلصاحيون لثورة مخملية، مؤكًدا أن »الشعب 
ال يق���وم بثورة مخملية ضد نفس���ه وضد اجلمهورية 
اإلس���امية«، وأن جهودهم تهدف »للدفاع عن أصل 

نظام اجلمهورية اإلسامية«!)3(

لذلك يقول غالب أبو زينب -عضو املكتب السياسي 
في )حزب الله(-: »هناك خط���وط ثابتة في إيران.. 
وبالتال���ي فإن االنتخابات لم تكن على الثوابت«، و»من 
يفه���م جيًدا طبيعة إيران ي���درك أن املوقف اإليراني 
االس���تراتيجي ال يتغير، حتى لو جاء رئيس آخر غير 

أحمدي جناد«.)4(

لكن هذا الواقع يختلف بالنس���بة للقطاع العريض 
من جمهور اإلصاحيني، يقول الكاتب عزمي بش���ارة: 
إن »انتفاض���ة اإلصاحيني تتم داخل هذا اإلطار مبا 
فيه مسلَّمات اجلمهورية اإلسامية. ولكن االنتقادات 
املوجهة للنظام من ِقَبل جمهور واسع من الشباب الذين 

)1( العربية، في 2009/6/19م. واحلياة، في 2009/6/20م.
)2( العربية، في 2009/6/12م.
)3( العربية، في 2009/7/2م.

)4( العربية، في 2009/6/13م.

انضموا إل���ى اإلصاحيني، خاصة من أبناء الطبقات 
الوسطى املتواصلني مع العالم، هي انتقادات معارضة 
ر بانتقادات الشباب في  ألصولية النظام الدينية، وتذكِّ
أوروبا الش���رقية ألنظمتهم التي رأوا أنها حترمهم من 
حرياتهم الفردية والذاتي���ة، ومن اختيار نوع حياتهم، 

ومن منط احلياة االستهاكية«. 

لكنه يضيف: »وليس هؤالء أكثرية الش���باب، بل هم 
أكثرية الشباب من أبناء طبقة معينة، فالنظام اإليراني 
ليس اشتراكّيًا، وهناك فجوات طبقية حقيقية، إضافة 
إل���ى تقاطعات بني الثروة والس���لطة، وبني الس���لطة 
واملنص���ب الدين���ي، وبني الث���روة واملنص���ب الديني 
)واملصيبة حني يكون التقاطع بني الس���لطة واملنصب 
الدين���ي والثروة في نفس األش���خاص(.. تصنع هذه 
التقاطعات املختلفة تيارات سياس���ية وفكرية وأمزجة 

متفاوتة«.)5(

2- االتفاق على مرجعية )املرش��د األعلى للجمهورية(، 
باعتب��اره منصبًا دينيًا يف املقام األول ودس��توريًا سياس��يًا 

يف املقام الثاين:

غي���ر أن هناك وجهات نظر تتباي���ن في رؤاها بني 
اإلصاحيني واحملافظني حول صاحيات الولي الفقيه؛ 
وهو خاف نشأ مع تش���كل اجلمهورية اإليرانية على 
خلفية الثورة عام 1979م، كما حدث مع أبو احلس���ن 

بني صدر، وعلي خامنئي، وحسني علي منتظري.

يقول إبراهيم يزدي -وزير اخلارجية إيران في أول 
حكوم���ة بعد الثورة اإليرانية ع���ام 1979م-: »عندما 
كان خامنئي رئيًس���ا للباد في الثمانينيات، وساعتها 
كان آية الله اخلميني ما زال حّيًا، لم يكن باس���تطاعة 
خامنئ���ي أن يفعل كل ما يريد فعله؛ ألن اخلميني كان 
مينعه من فعل أشياء.. وعندما انتُخب خامنئي رئيًسا 
لوالية ثانية لم يرحب مبوسوي رئيًسا لوزراء حكومته، 

إال أن اخلميني أصر على موسوي. 

)5( ماحظ���ات ع���ن إي���ران، عزم���ي بش���ارة؛ اجلزي���رة، املعرفة، في 
2009/6/21م.
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املشكلة أن خامنئي اليوم يعمل وهو على خاف مع 
رفسنجاني وخامتي وموسوي وكبار آيات الله«.)1(

احلادثة التي يش���ير إليها يزدي تسببت في صدام 
بني اخلميني وخامنئي في حين���ه )1988م(، ما حدا 
باخلميني لتوجيه رس���الة خلامنئي »أوضح له فيها أن 
)والية الفقيه( مطلقة، وأنها في نظرها ملصالح األمة 
فوق الدستور، فهي شعبة من الوالية املطلقة للرسول 
صلى الله عليه وس���لم. وفي الرس���الة تلميح إلى أن 
اعتراضات املعترضني -وم���ن بينهم ضمًنا خامنئي- 

نابعة من جهل بالوالية املطلقة اإللهية«.)2(

لذلك فإن قطاًعا واس���ًعا من اإلصاحيني يطالبون 
بتقييد صاحيات »املرش���د األعلى« بش���كل يضمن 
إعطاء مزيد من احلري���ة ألداء احلكومة املنتخبة في 
ممارس���ة صاحياتها الدس���تورية. ف�)الولي الفقيه( 
وفًقا ملطالب اإلصاحيني يجب أن يخضع للدس���تور 
والقوانني وإرادة الشعب ومن ينتخبهم؛ باعتباره فرًدا 

من األمة.

وهذه املطالب طبيعية في مقابل ما يتمتع به املنصب 
من )هالة دينية وقداسة( وفًقا للمذهب االثني عشري 
م���ا يحجم من تأثير أي مراكز قوى أخرى أمامه. وإذا 
كان مقبوالً هذا الوضع للمرشد األول للثورة؛ باعتباره 
األب الروح���ي لها، فإن ذلك ينبغ���ي أن يعود ملجراه 

الطبيعي -بحسب اإلصاحيني.

وقد بثت وكالة أنباء »ف���ارس« اإليرانية ما وصفته 
باعترافات لكبار اإلصاحيني في الس���جن من بينهم 
محمد علي أبطحي، النائب الس���ابق للرئيس اإليراني 
محمد خامتي، الذي أش���ار بأن اإلصاحيني »أعدوا 
لانتفاضة عل���ى االنتخابات منذ 3 أع���وام« بهدف 

»احلدِّ من سلطة املرشد األعلى«.)3(

)1( الشرق األوسط، عدد 11159، في 2009/6/17م.
)2( والية الفقيه.. أم والية الش���عب؟ عراك السياسة والقداسة في إيران، 

فوزي بشرى، اجلزيرة، في 2009/6/21م.
)3( الشرق األوسط، عدد 11205، في 2009/8/2م.

يقول وزي���ر الثقافة واإلرش���اد دكت���ور عطاء الله 
مهاجراني في حكومة الرئيس خامتي: »ال يدعي أحد 
-حتى اإلمام اخلميني الذي طرح نظرية والية الفقيه 
سها- بأن الولي الفقيه معصوم وال يرتكب اخلطأ،  وأسَّ
إن هذا يختلف مع قضية عصم���ة األئمة«.. و»ميكن 
املقارنة بني هذين التياري���ن بالقول بأن اإلصاحيني 
يقولون: بأن والي���ة الفقيه يجب أن تكون ضمن إطار 
الدس���تور، وأن الول���ي الفقي���ه مل���زم بالعمل ضمن 
الدس���تور، لكن احملافظني يس���تخدمون كلمة الوالية 
املطلقة، ويقولون: بأن الولي الفقيه يس���تطيع أن يقرر 
خارج إطار الدس���تور، هذه ه���ي نقطة اخلاف بني 

التيارين«.)4(

لذلك يقول املفكر املص���ري فهمي هويدي: »إن ما 
يح���دث في إيران »معركة حقيقي���ة«، غير أن كًا من 
اإلصاحيني واحملافظني يتح���ركان ضمن قيم الثورة 
وثوابته���ا، لكن اخلاف يجري بينهم���ا حول املطالبة 
باملزيد من احلريات، نافًيا وجود خاف حول مس���ألة 
دور الولي الفقي���ه، وإمنا االختاف متركز حول مدى 

صاحيات ذلك الفقيه«.)5(

3- يتف��ق اإلصالحي��ون واحملافظ��ون أيض��ًا عل��ى مبدأ 
احلق��وق واحلري��ات: غري أن م��دى حدود ه��ذه احلقوق 

واحلريات خيتلف من تيار آلخر:

فمم���ا ميَّز النظام الذي قام عق���ب الثورة أنه جمع 
دستورّيًا بني وصفي: »اجلمهورية« و»اإلسامية«، رغم 
أن كا الوصفني يس���تندان إل���ى مبدأين متناقضني، 
األول »العقد االجتماعي« حتت مظلة )سيادة الشعب(، 
والثان���ي »احل���ق اإللهي املطلق« حت���ت مظلة )والية 

الفقيه(!

وعلى أس���اس املبدأ األول ينطلق اإلصاحيون في 
دعوتهم احلقوقية، وقد جعل خامتي احلقوق واحلريات 

)4( اجلزيرة، برنامج با حدود، في 1999/11/17م.
)5( في الندوة التي عقدها مركز اجلزيرة للدراسات بعنوان: إيران.. أزمة 

نظام أم أزمة مجتمع؟ اجلزيرة، في 2009/7/2م.
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جزًءا من حملته االنتخابية الثانية عام 1997م؛ وبحسب 
رأي���ه فإن النظام ال���ذي أراده اإلمام اخلميني إليران 
يرتكز على مش���اركة الشعب من خال االنتخابات)1(؛ 
وهذا ما جعله يقدم رؤيته -ضمن سلس���لة جلس���ات 
عقدتها مؤسس���ة باران خال عامي 2009/2008م- 
من ض���رورة االنطاق مما تري���ده غالبية الناس مع 
مراعاة الشروط احلالية والتاريخية، وسعي اإليرانيني 
للتحرر من االستبداد والتخلف، واالضطراب الفكري 
واالجتماعي؛ مؤكًدا أن ذلك يقوم ضمن حترك ينسجم 
مع الدين والكرامة اإلنسانية والدستور، وحكم الشعب 

واحلرية، والتنمية والعدالة 
واألمن  النشط،  واالقتصاد 
إي���ران  مكان���ة  وتعزي���ز 

العاملية..!

وكان م���ن وع���ود حملة 
موس���وي ف���ي االنتخابات 
الرئاس���ية األخيرة تخفيف 
القيود االجتماعية املفروضة 
على النساء، وهو الذي ظهر 

أكثر انفتاًحا بظهور زوجته األكادميية املعروفة إلى جانبه 
في العديد من املناسبات أثناء احلملة االنتخابية. في 
حني اعتنى رضائ���ي في برنامجه االنتخابي باحلديث 
عن احلريات العامة، وحقوق املرأة، والتعددية احلزبية، 
واالنفتاح على الغرب والتعام���ل معه مبرونة، وإخراج 
إيران من العزلة السياس���ية التي أوقعتها فيها سياسة 

أحمدي جناد.

والعجيب بحسب وصف علي أصغر محمدي سيجاني 
-ف���ي الندوة التي عقدها مركز اجلزيرة للدراس���ات 
بعنوان »إيران: أزمة نظام أم أزمة مجتمع؟«- أن %80 
من القي���ادات اإلصاحية الداعية للحقوق واحلريات 

خرجت من احلرس الثوري احملافظ نفسه.)2( 

لذا انتقد املفكر اإليراني عبد الكرمي س���روش على 

)1( العربية، في 2009/7/2م.
)2( اجلزيرة، في 2009/7/2م.

موس���وي »الثورة الثقافية« التي وقعت في ثمانينيات 
الق���رن املاض���ي، وقادت إل���ى تعطي���ل اجلامعات، 
و»تطهيرها« من األس���اتذة والطلبة املعارضني، واتهم 
موس���وي بأنه كان جزًءا من مؤسسة »خططت ونفذت 

ذلك العار«.)3(

4- يتف��ق اإلصالحي��ون واحملافظون على مب��دأ هيمنة 
الدي��ن، لكنه��م خيتلف��ون يف صياغته لتفاصي��ل احلياة 

والصورة اليت ينبغي تطبيقه فيها:

ويرتبط بهذا األمر مسألة دور الفقهاء واملرجعيات 
الدينية في احلياة العامة.

إن القارئ للدس���تور اإليراني 
والقوان���ني املتعلقة باالنتخابات 
وغيره���ا يج���د أن الدس���تور 
اإليران���ي يع���زز م���ن وج���ود 
باملذهب  )املؤمنة(  الشخصيات 
ملبدأ  واملوالي���ة  ب���ه،  وامللتزمة 
)الولي الفقيه( وأس���س الثورة؛ 
القيادات  أن غالبي���ة  لذا جند 
العليا في الدولة واحلرس الثوري ومؤسس���ات احلكم، 
مبا في ذلك الهيئات املنتخبة، هم من خريجي احلوزات 

الشيعية.

لذا جن���د أن التيار الديني يتوزع في مواقفه املؤيدة 
بني التيارين احملاف���ظ واإلصاحي؛ ففي حني يدعو 
احملافظون من املرجعيات الدينية إلى إخضاع الدولة 
ين بش���كل مطلق، ومن ثمَّ خضوع الدولة  واملجتمع للدِّ
ين؛ يرى  واملجتمع لفقهاء املذهب باعتبارهم ممثلني للدِّ
ين بحسب التغير  اإلصاحيون منهم ضرورة تكييف الدِّ
احلاصل ف���ي الدولة واملجتمع من خ���ال اجتهادات 
املرجعي���ات الديني���ة م���ع مراعاة الظ���رف والزمان 

واملصالح. 

يقول قيوس س���يد إمامي -أستاذ العلوم السياسية 

)3( انتخاب���ات إيران ووعود التغيي���ر، فاطمة الصم���ادي؛ اجلزيرة، في 
2009/6/11م.

إن القـــارئ للدســـتور اإليرانـــي والقوانـــني املتعلقـــة 
باالنتخابات وغريها جيد أن الدســـتور اإليراني يعزز 
من وجود الشخصيات )املؤمنة( باملذهب وامللتزمة به، 
واملوالية ملبدأ )الولي الفقيه( وأســـس الثورة؛ لذا جند 
أن غالبيـــة القيادات العليا يف الدولة واحلرس الثوري 
ومؤسســـات احلكم، مبا يف ذلك اهليئـــات املنتخبة، هم 

من خرجيي احلوزات الشيعية.
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بجامعة اإلمام الصادق بطهران-: » هناك طرٌف يريد 
تطوًرا تدريجّيًا للمؤسس���ات الدميقراطية، وتفسيًرا 
أكثر دميقراطية للمؤسسات اإلسامية، ولكن الطرف 
اآلخر يؤيد تفسيًرا شعبّيًا وشمولّيًا لإلسام قد يزيد 

أو يقل!

يقول )احملافظ( حجة اإلسام الدكتور طه هاشمي 
-ممثل مرش���د اجلمهورية اإلس���امية ف���ي احلوزة 

العلمي���ة، ف���ي حوار م���ع قناة 
أن  »تعلم���ون  »اجلزي���رة«)1(-: 
هن���اك تيارين أساس���يني في 
التيار  اإلس���امية:  اجلمهورية 
املس���مى بالتيار اليميني والذي 
يؤكد -أو مع���روف بأنه يؤكد- 
على القيم اإلسامية، وإن هذا 
التي���ار يؤمن بض���رورة التأني 
التيار  وأيًضا  اإلصاحات،  في 
اآلخر التيار اليساري أو التيار 

اإلصاحي«. 

ويضيف: »إن م���ن يعرف هذين التيارين يدرك بأنه 
ليس هناك خاف أساسي بينهما في املبادئ، وخاصة 
بالنسبة للمواد اإلسامية وخط اإلمام والدستور. وإن 
من أهم الش���عارات التي يطرحه���ا اإلصاحيون هو 
تطبيق الدس���تور بكامله، وهذا ما يطرحه الكثير من 

العقاء في جناح احملافظني«.

ويكيِّف هاش���مي األم���ر بقوله: »ف���ي اجلمهورية 
اإلسامية اإليرانية جند الولي الفقيه له خصوصيات 
ا؛ حيث إنه مجتهد ع���ادل، ومدير ومدبِّر،  فائق���ة جّدً
حس���ب ما جاء في الدستور، وإن الشعب يختار القائد 
بواسطة مجلس اخلبراء، ويحدد له الصاحيات، وكذلك 
األمر في سائر النظام«.. ف�»القائد هو إنسان مجتهد، 
متعرف على قضايا العصر وعل���ى الظروف الزمنية، 
وعلى ظروف الزمان واملكان، والقضايا الدولية، وهذا 

ميكن أن ينوب عن الناس لقيادة املجتمع واحلكم«. 

)1( اجلزيرة، في /2004/6م.

وأضاف: »نحن نق����ول: بأن القائ����د يرتكز إلى آراء 
الش����عب، وصاحياته محددة حس����ب الدستور الذي 
أقره الشعب«. ونحن »نعيش في اجلمهورية اإلسامية، 
واجلمهورية تدل على أن جميع األمور تس����تند إلى آراء 
الشعب، وهذا ما يوجد في جميع األنظمة الدميقراطية 
الليبرالية؛ حيث تؤكد هذه األنظمة على آراء الش����عب، 
كما أن جمهوريتنا إس����امية، وإس����امية هذا احلكم 
يرتكز على مبدأ والية الفقيه، وهذه ليست نظرية فقهية 
بحتة، إمنا مبدأ والية الفقيه جاء 
في البن����ود املتعددة للدس����تور، 

وأصبحت اليوم أمًرا دستورّيًا. 

إن الدس����تور يؤكد على القائد 
بأن يقوم بدوره في كل موقع يرى 
بأن هناك خطًرا يكمن بالنس����بة 
لألمن القومي، وإلسامية النظام، 
وملصال����ح الكي����ان اإلس����امي، 
ولذلك علي����ه أن ينبِّه وأن يحول 

دون حصول ذلك«.

5- يتف��ق اإلصالحيون واحملافظون على النهوض بإيران 
)الثورة( اقتصاديًا، وإن كانوا خيتلفون حول الربامج اليت 

جيب اتباعها لتحقيق هذه الغاية:

»إن املوض���وع الذي يحظى بأكب���ر قدر من اجلدل 
هو الوضع االقتصادي، فقد أدى كل من تذبذب سوق 
النفط وتراجع عائداته، واألزمة املالية العاملية، إلى أن 
إيران متر اليوم بأزم���ة اقتصادية عصيبة، فاقتصاد 
الباد يعاني من ارتفاع معدالت التضخم، ومن معدل 
بطالة يصل إلى 30% )حس���ب بيانات غير رس���مية(، 
مما يعد أحد أعلى معدالت البطالة في املنطقة، وذلك 

على الرغم من صادرات الباد النفطية الضخمة. 

وقد أدى ما يشهده االقتصاد اإليراني من تعثر إلى 
تزايد االس���تياء الش���عبي من حكومة أحمدي جناد، 
وتراجع تأييدها بني اجلمه���ور اإليراني. وقد انتقده 
اإلصاحي���ون واحملافظون املعارض���ون له على حد 
س���واء، واتهموه علًنا بقضاء أغلب وقته في استفزاز 
إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية، وعدم تخصيص 

أدى ما يشـــهده االقتصاد اإليراني من تعثر إىل 
تزايد االستياء الشعيب من حكومة أمحدي جناد، 
وتراجع تأييدهـــا بني اجلمهـــور اإليراني. وقد 
انتقـــده اإلصالحيون واحملافظـــون املعارضون 
لـــه على حد ســـواء، واتهموه علًنـــا بقضاء أغلب 
وقته يف اســـتفزاز إســـرائيل والواليـــات املتحدة 
األمريكيـــة، وعـــدم ختصيـــص مـــا يكفـــي من 

الوقت إلصالح اقتصاد بالده املنهار«.
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ما يكفي من الوقت إلصاح اقتصاد باده املنهار«.)1( 
لذا رفع موسوي شعار »إيران أوالً«، وأبدى أثناء حملته 
االنتخابية اهتماًما بالقضايا الداخلية كالغاء والبطالة 
عوًضا عن دعم إي���ران ألطراف خارجي���ة!)2( ووعد 
موس���وي بتغيير سياسات جناد االقتصادية والبيئية.. 
وأن اختياره لل���ون األخضر في حملته االنتخابية جاء 

على هذا األساس.)3(

ومتث���ل معضات االقتصاد أهمية كبيرة بالنس���بة 
لغالبي���ة الناخبني؛ كما أنها تهدد أمن أصحاب رءوس 
األم���وال واالس���تثمارات؛ نتيجة التضخ���م والعزلة 
واحلصار املفروض على إي���ران. وبالتالي فإن تطرق 
اإلصاحيني لها ووعودهم بشأنها حتظى بقبول لدى 

شرائح مختلفة من الناخبني. 

وقد برر موس���وي عودته إلى السياسة ب�»اخلطر« 
الذي يشكله استمرار الرئيس جناد في السلطة لوالية 
ثانية على الباد؛ وتعهد بإعادة االستقرار إلى اقتصاٍد 
هزته سياس���ة اإلنفاق املسرف التي يعتمدها أحمدي 
جناد، والتي تسببت بارتفاع التضخم؛ مع وصف نفسه 

ب�»اإلصاحي املتمسك مببادئ الثورة اإلسامية«.)4(

وقد سبق لإلصاحيني أثناء فترة رفسنجاني وخامتي 
معاجلة بعض األوضاع االقتصادية من خال سياسة 
االنفت���اح التي اعتمدها كل م���ن الرجلني مع احمليط 
اإلقليمي في عهد األول، والبعد الدولي )الغربي( في 
عهد الثاني؛ حيث خرجت جمهورية إيران اإلس���امية 
عقب حربها مع العراق لثماني سنوات متواصلة منهكة 
اقتصادّيً���ا ما جعل من اتباع سياس���ة االنفتاح حاجة 
ح كفة اإلصاحيني  ضرورية في حينه���ا، وهذا ما رجَّ

نتيجة وعودهم اإلصاحية االقتصادية.

)1( إي���ران والعالم بعد االنتخابات الرئاس���ية، ف���واز جرجس؛ اجلزيرة، 
املعرفة، في 2009/6/11م.

)2( انظر: الفقراء حس���موا االنتخابات اإليرانية، فهمي هويدي؛ اجلزيرة، 
املعرفة، في 2009/6/16م.

)3( هن���اك من يرى أن اختياره لهذا اللون له صلة بالبعد الديني، فالرايات 
اخلضر ترفع في املناسبات الدينية ألتباع املذهب اإلمامي.

)4( العربية، في 2009/6/12م.

وتتمثل أكثر النقاط التي يأخذها اإلصاحيون على 
سياسة جناد واحملافظني من ورائه في: هيمنة احلرس 
الثوري اليوم على كثير من الصناعات. باإلضافة إلى 
اإلنفاق املبالغ فيه على التس���لح. وعلى توس���يع تأثير 
إيران خارجّيًا من خال األقليات الشيعية في املنطقة، 

أو عبر متويل دول وجماعات موالية.

يقول ما شاء الله شمس الواعظني -مستشار مركز 
الشرق األوسط للدراس���ات االستراتيجية بطهران-: 
»إن احلرس الث���وري اإليراني الذي تقوم عليه الدولة 
اإليراني���ة -بوصفه حامًا اقتصادّيً���ا واجتماعّيًا- ال 
يرغب بتسليم السلطة إلى املدنيني، بعد أن تربع على 
مصادر إنتاج الثروة والقوة في املجتمع اإليراني، وأتى 

مبمثله السياسي الرئيس أحمدي جناد. 

وأضاف: أن احلرس الثوري عمل على عسكرة احلقل 
السياس���ي، وحافظ على متاسك مؤسسته العسكرية، 
ودلل على ذلك بالق���ول: إن 63% من أعضاء البرملان 
اإليران���ي احلالي لهم خلفيات عس���كرية في احلرس 
الثوري، ولفت إلى أن السؤال احلقيقي في قادم األيام 
سيكون حول إمكانية أن تتجاوز إيران »مرحلة عسكرة 

املؤسسات السياسية«.)5(

6- يتف��ق اإلصالحيون واحملافظون عل��ى أن إيران جيب 
أن متارس دورًا إقليميًا، وخيتلفون حول السياس��ة األفضل 

للقيام هبذا الدور:

العارفون بالسياس���ة اخلارجية إليران يرون أن هذه 
السياس���ة تُصنَع على ضوء احملدد الديني الذي متثله 
املرجعية املذهبية )الولي الفقيه(، ممثلة في »املرش���د 
األعلى«، وفي إطار عدة مؤسسات: »مجلس الشورى«، 
»احلكوم���ة«، »رئاس���ة اجلمهوري���ة« و»مجلس األمن 
القومي«. وم���ن ثمَّ فهذه السياس���ة ال تخضع مليزان 
املصالح السياسية بعيًدا عن الرؤية األيديولوجية، كما 
أنها ال تخضع الجتهادات ش���خص رئيس احلكومة أو 

حكومته فقط.

)5( اجلزيرة، في 2009/7/2م.
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فالدس���تور اإليراني يوزع األدوار ب���ني أركان نظام 
احلكم وسلطات الدولة، ومؤسسات صنع القرار لرسم 
هذه السياسة، وحتديد مامحها وأبعادها وأهدافها، 
وهي أركان ومؤسس���ات وأجهزة يغلب عليها س���يطرة 
املرجعيات الدينية التي تنتمي للثورة، ومبدئها املذهبي 
والفكري وتلتزم مبرجعية املرشد األعلى -كما أسلفنا.

غير أن هناك من ي���رى أن فترة حكم اإلصاحيني 
إليران عقب 1989م شهدت تغيًرا ملحوًظا في سياسة 
إيران اخلارجية بش���كل ملموس، معتبرين ذلك تبايًنا 
ملحوًظا وفارًقا مميًزا للتيارين اإلصاحي واحملافظ 
في إيران. وهم هنا يرون املش���هد السياسي اخلارجي 
في )سطحه( دون )عمقه(.. ويقفون عند احلدث دون 

النظر إلى خلفياته وأبعاده.

صحيح أن سياس���ة رفسنجاني )1989م( وخامتي 
)1997م()1( عملت على ترس���يخ مكانة إيران إقليمّيًا 
عبر االنفتاح مع دول اجل���وار واحمليط العربي غير 
أن الظروف التي مرت بها إيران داخلّيًا عقب حربها 
مع العراق، والعزلة التي عاش���تها؛ نتيجة مابسات 
مختلفة كانت تقف على خلفية هذه السياس���ة التي 
ب���دت في ظاهرها تس���امحية وتصاحلية، في حني 
أنها لم تس���جل أي تراجع يُذَكر ف���ي مواقف إيران 
املبدئي���ة من القضاي���ا احليوية، كاحت���ال اجلزر 
اإلماراتية الثاث، وادعاء تبعية البحرين سياس���ّيًا 
إليران وغيرها؛ بل لم تس���جل أي اعتذار رسمي عن 
قضايا سابقة -وال تزال حية في ضمير وواقع ُصناع 
السياس���ة اإليرانية- مثلت تهديًدا ألمن دول اجلوار 
سياسّيًا وقومّيًا كان منشؤها حتريك القيادة اإليرانية 

لألقليات الشيعية في املنطقة! 

وعلى العكس من ذلك فقد استطاعت إدارة الرئيسني 

)1( كانت سياسة الرئيس هاش���مي رفسنجاني تستهدف إعادة بناء إيران 
اقتصادّيً���ا بعد أن خرجت منهكة من حربه���ا مع العراق، في محاولة 
لتنمية التجارة واالس���تثمار األجنبي الذي حتتاجه إيران بشدة إلعادة 
بناء ما دمرته احلرب. السياس���ة اخلارجية اإليرانية، بقلم د. باكينام 

الشرقاوي، اجلزيرة، املعرفة، في 2004/10/3م.

احملسوبني على التيار اإلصاحي جتديد تواصل هذه 
األقلي���ات باملرجعية املذهبية له���ا في إيران، في ظل 
، وجله���ل أنظمة املنطقة  االنفتاح السياس���ي الذي متَّ
مب���ا ميثله ذلك من ازدواج في الوالء )الوطني(! وقوَّى 
من هذا التواصل شبكة املصالح االقتصادية والثقافية 

التي عززتها االتفاقيات الثنائية مع دول املنطقة.

وفي الوقت الذي كانت إيران تُعلن عن س���عيها من 
أجل اس���تقرار أمن اخلليج أثن���اء حكم اإلصاحيني، 
كانت تس���عى أيًضا إل���ى تعزيز قدراتها العس���كرية 

والتسليحية بشكل يفوق حاجتها! 

ومن أجل ذل���ك جرى التعاون مع روس���يا والصني 
ودول أخرى لتطوير هذه القدرات وامتاك أس���لحة 

ذات أبعاد هجومية!

والعجيب -أيًضا- تلك االزدواجية التي تعاملت معها 
القيادة اإليرانية -إصاحي���ة كانت أو محافظة- مع 
الوجود العس���كري األجنبي في املنطقة، ففيما كانت 
إدارة اإلصاحيني ترى ف���ي الوجود األجنبي الغربي 
تهديًدا ألمن املنطق���ة أعلن خامتي عن ضرورة البدء 
في مش���روع حوار للحضارات؛ وف���ي حني رأت إدارة 
ا له���ا إال أنها في أعقاب  احملافظ���ني في الغرب عدّوً
أحداث 11 س���بتمبر س���اندت هذا الوجود األجنبي، 
وس���اعدته على احتال دولتني جارتني إليران وهما: 

أفغانستان والعراق!)2(

وقد تفهمت الواليات املتحدة هذه الروح البرجماتية 
رت حاجتها  التي تتعام���ل بها القيادة اإليراني���ة، وقدَّ
إليران في ش���ئون املنطقة، فب���دأت مبغازلة القيادة 
اإليراني���ة في تلك احلقب���ة؛ حيث اعت���ذرت وزيرة 
اخلارجي���ة األمريكي���ة الس���ابقة مادل���ني أولبرايت 
 عن دعم واش���نطن للعراق خال حرب���ه ضد إيران! 

)2( كما صرح بذلك محمد علي أبطحي -نائب الرئيس اإليراني للش���ئون 
القانونية والبرملانية س���ابًقا- في اإلم���ارات العربية املتحدة في ختام 
أعمال مؤمتر )اخلليج وحتديات املستقبل(، الذي نظمه مركز اإلمارات 

للدراسات والبحوث االستراتيجية في 2004/1/15م.
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وجرت لقاءات س���رية بني الطرف���ني فيما ُعرف بعد 
ب�»قبرص جيت« لتطوير وحتسني العاقة بينهما.)1(

واملدرك لطبيعة أداء السياسة اإليرانية يجد أنَّ هناك 
تبادالً في األدوار بني اإلصاحيني واحملافظني يش���به 
إلى حدٍّ كبي���ر التبادل ذاته الذي يلعبه الدميقراطيون 

واجلمهوري���ون في سياس���تهم 
جتاه قضايا املنطقة اإلسامية، 
وأن���ه ال يوج���د خ���اف بني 
النخبة احلاكمة بش���أن تصدير 
الث���ورة من حيث املبدأ، بل على 
الوسائل األصلح واألكثر واقعية 
فاحملافظون  املبدأ.  حتقيق  في 
ومن���ذ قي���ام الث���ورة اإليرانية 
يتبن���ون اخلط���اب التحريضي 

واملتش���دد واملواقف الداعمة حلركات التمرد الشيعية 
في املنطقة بشكل فاضح.

أما اإلصاحيون فيرون أن اتِّباع الطرق الس���لمية 
لتحقي���ق متكني الش���يعة في مناطقه���م هو األصلح 
باعتب���اره واقعّيًا؛ ومن هنا »كانت قيادة رفس���نجاني 
إليران إلى االعتدال السياس���ي مبثابة عامل تخفيف 
لقيود البيئة اخلارجي���ة؛ حيث أحدث حتوالً تدريجّيًا 
في مجاالت مثل تصدير الثورة، وقاد انسحاًبا منظًما 

لألنشطة العنيفة خارج الباد«.)2(

ورغم ذلك ال يرى احملافظون أي ضرر في: »أن يلعب 
اإلصاحيون في املنطقة املسموح بها، بل ويشجعونهم 
أيًضا؛ ملا يحققه ذلك من مكاس���ب داخلية ممثلة في 

)1( هذه اللقاءات السرية أكدها نائب رئيس مجلس الشورى محسن آرمني، 
ورئيس جلنة األمن الوطني والش���ئون اخلارجية في مجلس الش���ورى 
محس���ن مير دامادي، في حني نفاها وزير االستخبارات اإليراني علي 
يونس���ي، ووصف األنب���اء التي حتدثت عن حص���ول هذه املفاوضات 
بأنها )محض ش���ائعات(! انظر: موقع الوكالة الشيعية لألنباء )إباء(؛ 

.ww.ebaa.net
)2( السياس���ة اخلارجية اإليرانية، بقلم د. باكينام الش���رقاوي؛ اجلزيرة، 

املعرفة، في 2004/10/3م.

جتن���ب مخاطر كبت أي معارض���ة )معقولة(، وأخرى 
خارجية تخفف من قيود البيئة الدولية املفروضة على 

الثورة منذ قيامها«.)3(

وفي الشأن الفلسطيني الذي احتل مكانة في شعارات 
الثورة اإليرانية عقب قيامه���ا، ال يختلف األمر كثيًرا 
احملافظني  تي���ار  التيارين  بني 
والذي  األعلى،  املرشد  بزعامة 
يعلن دعمه للحركات اجلهادية، 
في  بإسرائيل،  القبول  ويرفض 
حني أن���ه أذن بهج���رة اليهود 
الثمانينيات  خ���ال  اإليرانيني 
إلى إس���رائيل،)4( وتعامل معها 
ا)5(، ويرضى بأي تس���وية  س���ّرً

يقبل بها الشعب الفلسطيني.

وبني تيار اإلصاحيني الذي عبَّر أحد رموزه -محمد 
خامتي- عن رؤيته جتاه حل الوضع في فلسطني -في 
قمة بالدوحة- من خال الدولة الفلس���طينية متعددة 
األدي���ان! والتي كانت قائمة قبل ع���ام 1948م! حيث 
نادى ف���ي 13 نوفمبر 2000م: »بعودة جميع الاجئني 
الفلس���طينيني إلى فلسطني، وباس���تفتاء دميقراطي 
للسكان األصليني، س���واء كانوا مسلمني أو مسيحيني 
أو يهوًدا لتقرير الشكل املس���تقبلي للحكم«! وإن كان 
يرى بعدم ش���رعية »النظام الصهيوني« وفي إسرائيل 

»أكبر عدو للعاملني العربي واإلسامي«!

هذا األمر أدركه بعض احملللني واملراقبني الغربيني.. 
ففي صحيفة ديلي تلغراف كتب »كون كوغلني« -حتت 
عنوان )ثوار إيران الش����جعان يس����تطيعون أن يغيِّروا 
الوجوه فقط(- يق����ول: إن الثورة اخلضراء في إيران 
ال تعن����ي تغيي����ًرا جوهرّيًا بقدر ما تعن����ي تغييًرا في 

)3( السياسة اخلارجية اإليرانية، بقلم د. باكينام الشرقاوي، مرجع سابق.
)4( انظر: اليهود في إيران، مأمون كيوان، بيس���ان للنش���ر، بيروت، ط1، 

2000م، ص136.
)5( كما فضحت ذلك صفقة األسلحة التي عرفت فيما بعد ب� )إيران جيت(.

املـــدرك لطبيعـــة أداء السياســـة اإليرانية جيد 
أنَّ هنـــاك تبـــاداًل يف األدوار بـــني اإلصالحيـــني 
واحملافظني يشـــبه إىل حٍد كبـــري التبادل ذاته 
الـــذي يلعبه الدميقراطيـــون واجلمهوريون يف 
سياستهم جتاه قضايا املنطقة اإلسالمية، وأنه 
ال يوجـــد خـــالف بني النخبة احلاكمة بشـــأن 
تصدير الثورة من حيث املبدأ، بل على الوسائل 

األصلح واألكثر واقعية يف حتقيق املبدأ. 
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األش����خاص، وبالتالي فإنها ال تعني تغييًرا شامًا في 
النظام »كما يشتهي الكثيرون«.)1( 

واس����تبعد جهاز املخابرات اإلس����رائيلي )املوساد( 
على لسان رئيسه مائير داغان أن تؤدي االضطرابات 

الرئاسة  بانتخابات  املتعلقة 
في إيران إلى تغيير النظام، 
أو تخفي����ف بواع����ث القلق 
إزاء برنامجه النووي. وأبلغ 
رئيس املوس����اد اإلسرائيلي 
-أثناء مشاركته في اجتماع 
جلن����ة اخلارجي����ة واألمن 
ف����ي  للكنيس����ت  التابع����ة 
البرملانيني  2009/6/16م- 

اإلس����رائيليني أن »الواقع اإليراني ليس على وش����ك 
التغير ف����ي أعقاب االنتخابات«؛ مبدًيا تش����ككه من 
قي����ام »ثورة« في إيران.. مذكًرا بأن موس����وي كان له 
دور عندما كان رئيًسا للوزراء في الثمانينيات في بدء 

البرنامج النووي)2( اإليراني.)3(

وقال الرئيس األمريكي باراك أوباما: »ال أرى وجود 
اختاف كبي���ر بني الرئيس أحمدي جناد ومنافس���ه 
اإلصاحي مير حسني موس���وي مثلما يُعلن عنه، في 

)1( اجلزيرة، في 2009/6/17م.
)2( في ظل حكومة خامتي ُرِفَع سقف التعاون مع روسيا في املجال النووي، 
وعادت روسيا الستكمال بناء محطة بوشهر النووية عام 1995م، وفي 
أثناء زيارة خامتي ملوسكو مت اإلعان عن موافقة روسيا على بناء ثاثة 
مفاعات نووية أخرى. والش���يء ذاته يُذكر عن موسوي، رغم دعوته 
إل���ى عاقات جيدة مع الغرب، واخت���اف نبرته جتاهه، إال أنه يتفق 
مع سياس���ة جناد اخلارجية القائمة على رفض التخلي عن البرنامج 
النووي، مع دعوته لتحسني »ما أسماها الصورة املتطرفة التي تكونت 
عن إيران في اخلارج«، و»مواصلة احملادثات مع القوى الكبرى بش���أن 

القضية النووية«.
)3( اجلزي����رة، في 2009/6/17م. ونقل عن داغان قوله: لو فاز موس����وي 
»لبات من األصعب علينا نحن في إسرائيل أن نحاول وقف نشاط هذا 
البرنامج«. وأضاف: »إس����رائيل أكث����ر ارتياًحا لفوز أحمدي جناد على 
موسوي؛ ألن سمعة موسوي كمعتدل من شأنها أن تزيد صعوبة املضي 
قدًما بالضغوط الدولية على إيران لوقف برنامجها النووي الذي تعتقد 

إسرائيل أنه قد يؤدي إلى صنع قنبلة ذرية في خمس سنوات«.

أي احلال���ني فإننا س���نتعامل مع نظ���ام إيراني معاٍد 
تاريخّيًا للواليات املتح���دة«... »أتوقع فترة صعبة في 
أي مفاوضات في املس���تقبل مع إيران أّيًا كان من في 

احلكم«.)4(

وهن���اك من ي���رى أن سياس���ة 
اإلصاحيني اخلارجية أكثر خطورة 
منها بالنسبة احملافظني؛ حيث يتمتع 
اإلصاحي���ون ب���روح )برجماتية( 
كبيرة، تس���مح لهم باملناورة واللعب 
نهم م���ن ترميم  ب���األوراق، ما ميكِّ
العاقات وتوثيقها، ومدِّ اجلس���ور 
واخت���راق احلواج���ز، م���ن خال 

سياسة االنفتاح التي يعتمدونها.

7- ويتف��ق اإلصالحيون واحملافظ��ون على مجلة قضايا 
حساسة:

يق���ول الكاتب فهمي هويدي: »وم���ن املفارقات التي 
تثير االهتمام في هذا الصدد أن حفاوة اإلعام العربي 
باإلصاحيني غّيبت عنه حقيق���ة مواقفهم من العرب 
وقضاياه���م«.. ك���ون أنَّ لبعضهم مش���اعر »غير ودية 
إزاء العرب«.. ومنتقدة لسياس���ة رفسنجاني وخامتي 

باعتبارها »ليِّنة أكثر مما ينبغي مع العرب«! 

و»على صعي���د آخر، فموق���ف )اإلصاحيني( من 
الصراع العربي اإلس���رائيلي متطابق مع ما يسمى في 
خطابنا املعاصر )باالعتدال(، ب���ل أزعم أنه )معتدل 
ا( بالنس���بة لبعضهم على األق���ل«.. وهم ينتقدون  جّدً
دعم ح���ركات املقاومة الفلس���طينية.. معتبرين ذلك 

»تبديًدا ألموال الشعب اإليراني«.. 

»فهم يقولون: إن إيران ليست دولة عربية، وال ينبغي 
لها أن تزايد على جيرانه���ا بحيث تصبح عربية أكثر 

من العرب«! 

ومنه���م »من يذهب إلى أبعد من ذلك، معتبًرا أنه ال 

)4( اجلزيرة، في 2009/6/17م.

اإلصالحيـــني  سياســـة  أن  يـــرى  مـــن  هنـــاك 
بالنســـبة  منهـــا  خطـــورة  أكثـــر  اخلارجيـــة 
احملافظـــني؛ حيـــث يتمتع اإلصالحيـــون بروح 
)برمجاتيـــة( كبـــرية، تســـمح هلـــم باملنـــاورة 
نهـــم مـــن ترميـــم  واللعـــب بـــاألوراق، مـــا ميكِّ
العالقـــات وتوثيقهـــا، ومـــدِّ اجلســـور واخرتاق 
احلواجـــز، مـــن خـــالل سياســـة االنفتـــاح اليت 

يعتمدونها.
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توجد دول متقدمة وقومية، ولها مستقبل في املنطقة 
سوى إيران وإس���رائيل، ولذلك يتعني توثيق العاقات 
بينهما كي تصبح���ا قاطرة التقدم التي تخرج املنطقة 

من حالة التخلف التي تعاني منها. 

وهناك أكثر من باحث في الش���ئون االس���تراتيجية 
اإليرانية عّبر عن هذا املعنى في أوراق نُوقش���ت في 
االستراتيجية  الدراسات  في  املتخصصني  اجتماعات 

بإيران«.)1(

وفي االنتخابات الرئاسية األخيرة أعلن مير حسني 
موسوي عن متسكه بحق باده في استكمال برنامجها 
النووي؛ وهو األمر الذي لم يختلف عليه املرش���حون 
جميًعا؛ ألن االختاف بينهم كان في حدود التش���دد 

واملرونة التي ينبغي أن يلتزم بها املفاوض اإليراني!)2(

واخلالصة:

أن الصورة التي أظهرتها احلملة االنتخابية الرئاسية 
هت لسياسيني من  مؤخًرا، واالتهامات املتبادلة التي ُوجِّ
كبار رموز النظام، مثل هاش���مي رفسنجاني ومحمد 
خامتي وناطق نوري -أحد كبار مستش���اري املرش���د 
األعل���ى- تؤكد عم���ق اخلاف بني أجنح���ة النخبة 
احلاكم���ة في إيران، إلى احل���دِّ الذي طفت معه على 
الس���طح، وأثارت لغًطا وجدالً بني النخب السياسية 

والثقافية والدينية، ولفتت انتباه وأنظار العالم.

كم���ا أن اإلصرار الذي أبداه الش���ارع اإليراني في 
مواجهة الس���لطة رفًضا لانتخابات مع سقوط قتلى 
وضحايا ومعتقلني، رغم تأكيد املرجعية العليا لنزاهة 
االنتخابات وصحة نتائجها، عَكس في احلقيقة طبيعة 
التفاعات التي أش���ار إليها »زبيغنيو بريجنس���كي« 

)1( إي���ران إذا اعتدل���ت! فهم���ي هوي���دي؛ اجلزي���رة، املعرف���ة، ف���ي 
2009/6/23م.

)2( انظر: الفقراء حس���موا االنتخابات اإليرانية، فهمي هويدي؛ اجلزيرة، 
املعرفة، في 2009/6/16م.

-مستشار األمن القومي األمريكي السابق- بقوله: إن 
التطورات في إيران »تعكس حتوالً اجتماعّيًا جذرّيًا«! 
لكنه حصره في الس���ياق االجتماعي والداخلي فقط، 
واعتبر أن »أمور السياس���ة اخلارجية ثانوية في هذه 
التطورات«، وأن املعرك���ة الدميقراطية تتمحور حول 

»الطموحات االجتماعية«.)3(

وم���ن املؤك���د أن واقع الش���ارع اإليراني يختلف 
في حقيقته عن واق���ع الطبقة احلاكمة، التي يعود 
خافها إلى طبيعة النظرة إلى التعامل مع السياسة 
الداخلي���ة واخلارجية، في حني أنَّ جيًا جديًدا من 
الش���باب يريد أن يذهب إلى مًدى أبعد مما يفكر 
به القادة اإلصاحيون من أمثال موس���وي وكروبي 
والرئيس الس���ابق محمد خامتي الذين يسعون إلى 
إدخال إصاحات على الدس���تور والنظام نفسه - 
بحسب رأي اخلبير في الش���ئون اإليرانية ميشيل 

نوفل.)4(

غير أنَّ تلك الرؤية التي تبشر بأفول الثورة اإليرانية 
وبزوغ حقب���ة ليبرالية جديدة، والتي تفس���ر األمور 
وفق رؤية مقصورة ال ترى س���وى نخبة متمدنة متيل 
إلى االجتاه الغربي وأخ���رى متدينة تقليدية، جتانب 
الصواب، فقد حص���ل جناد على 62.6% من أصوات 
املش���اركني الذين بلغوا 39 مليون شخص )بلغت نسبة 
املش���اركة 85%(. في حني حصل مير حسني موسوي 
على 33.75%، واملرش���حان مهدي كروبي واحملافظ 
محس���ن رضائ���ي.. كل منهما على أق���ل من 2% من 

األصوات. 

كم���ا أن اإلصاحيني س���يظلون ملتزم���ني بالثورة 
ومبادئه���ا، فرغم انتقادات محمد خامتي الش���ديدة 
لنتائج االنتخابات الرئاس���ية األخيرة وموقف القيادة 
)3( احلياة، في 2009/6/20م. ويش���ير بريجنسكي إلى أن: »هذا ال يعني 
عدم وجود طبقة اجتماعية محرومة ومس���تضعفة تتعاطف مع اللهجة 

احلادة خلطاب الرئيس محمود أحمدي جناد«.
)4( اجلزيرة، في 2009/7/2م.
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السياس���ية منها، إال أنه أكد في بي���ان له أن »تعيني 
هيئ���ة منصفة حيادية وش���جاعة تكون محل ثقة« هو 
»احل���ل لتجاوز املرحلة احلالي���ة، وخطوة على طريق 
تعزيز النظام وتسوية األمر في هذه الفترة احلساسة؛ 
مبا يخدم مصالح الش���عب ومبادئ الث���ورة«، معتبًرا 
»مشاركة الشعب الواس���عة في االنتخابات الرئاسية 

أحد اإلجنازات الكبرى للثورة اإلسامية«.)1(

كما أن املواقف األخيرة لهاشمي رفسنجاني -الذي 
كان م���ن بني الرم���وز املس���تهدفة للمحافظني)2(- ال 
تصطدم مع روح النظام، وإن اصطدمت مع ش���خص 

املرشد األعلى.

هها رفس���نجاني إلى  لذا لم تخُل الرس���الة التي وجَّ
هت  املرش���د األعلى -على خلفي���ة االتهامات التي ُوجِّ
إليه- من تهديد مبطن بفعاليات مضادة يكون ميدانها 
الش���وارع واجلامعات، معتبًرا الوقوف في وجه جناد 
»ض���رورة للحيلول���ة دون تورط الب���اد مبصير تلك 

الفترة، أي: فترة أبو احلسن بني صدر«.)3(

كما أن الهدف الرئيس لتيار موس���وي احملتج على 
نتائج االنتخابات ليس أكثر من محاولة الس���تعادة ما 
فقدوه من سلطة ونفوذ دون املساس بالنظام، كما يرى 

كون كوغلني الكاتب في صحيفة ال�»ديلي تلغراف«.)4(

صحي���ح أن املعارضة الت���ي يواجهها أحمدي جناد 
–ومن خلفه القيادة السياس���ية- شديدة على مستوى 
الشارع، وقد تدفع النظام إلى تبني سياسة برجماتية، 

)1( الشرق األوسط، عدد 11164، في 2009/6/22م.
)2( قال مس���ئول إيراني بارز عمل في حكومة الرئيس اإليراني اإلصاحي 
الس���ابق محمد خامتي: إن هذه املعرك���ة –يعني الصراع الذي احتدم 
ب���ني اإلصاحيني واحملافظني عقب االنتخابات الرئاس���ية األخيرة- 
تعني رفسنجاني بشكل مباشر، وإن ما سيترتب عليها يتعلق مبستقبل 
رفس���نجاني في النظام السياسي اإليراني. وأوضح املصدر اإليراني: 
»الص���راع حقيقة على رؤى مختلفة ملا ينبغ���ي أن تكون عليه إيران«. 

الشرق األوسط، عدد 11169، في 2009/6/27م.
)3( اجلزيرة، في 2009/6/12م.
)4( اجلزيرة، في 2009/6/17م.

كم���ا يرى إبراهيم يزدي -وزير خارجية إيران في أول 
حكومة عقب الثورة- بأن أحمدي جناد لن يكون »أكثر 

اعتداالً« وإمنا »أكثر برجماتية«.)5( 

فما حدث في الس���احة اإليرانية من حراك عنيف 
ومش���هد داٍم؛ س���عًيا وراء مطالب حقوقية وسياسية، 
يؤكد أن هناك حت���والً اجتماعّيًا رافًضا للواقع القائم 
اليوم ألكثر من س���بب، وأن هذا التحول ميتلك عمًقا 
في حضور وعي )رجل الش���ارع( الذي بات يواجه آلة 
احلكومة األمنية والعسكرية مجرًدا سوى من إصراره 
وعزميته على التغيير؛ قد تختلف الدوافع وقد تختلف 
الرؤى املستقبلية، لكن ذلك ال يلغي أن في داخل إيران 

أرضية شعبية رافضة تتسع مع مرور الوقت. 

واإلصاحيون –على اختاف مش���اربهم- يحاولون 
توظيف هذا احلراك، وتس���ييس هذا املشهد لصالح 
مشاريعهم اخلاصة، ومن أجل تصفية حسابات بينية 
مع خصومهم، ويرون في الش���ارع قوة تعوض النفوذ 
واملؤسس���ات التي بات يحتلها احملافظون، ابتداء من 
املرش���د األعلى ورئاسة اجلمهورية، ومجالس احلكم، 

واحلرس الثوري، وانتهاء باالقتصاد والتجارة.

هذه ه���ي حقيقة اإلصاحيني، فقد صرح الناطق 
باس���م حزب )ك���وادر البناء( اإلصاحي حس���ني 
مرعش���ي أن اإلصاحات تعني »الع���ودة إلى نص 
اجلمهوري���ة اإلس���امية وفًقا لوجه���ة نظر اإلمام 
اخلمين���ي دون زيادة أو نقصان«، وأن ظروًفا خاصة 
فرضتها أحداث كاحلرب مع العراق أوجدت قرارات 
استثنائية، لكن انتهاء الظروف يعني »ضرورة العودة 
إلى اإلصاحات املتمثلة باجلمهورية اإلسامية وفق 
الرؤية التي قدمها اإلم���ام«، تقوم على »تعظيم دور 
الشعب في احلكم، والعودة إلى االعتدال والوسطية 

والعدالة«.)6(

)5( الشرق األوسط، عدد 11159، في 2009/6/17م.
)6( اجلزيرة، في 2009/2/12م.
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إن اخلل���ط ب���ني مس���تويي اخلاف السياس���ي 
واالجتماعي يوقع البعض في مراهنة على طرف ضد 

آخر في النظام دون معرفة بحقيقة ما يجري. 

وإذا كان انتخاب جناد رئيًس���ا لفترة رئاس���ية ثانية 
ميث���ل حتدًيا حقيقّيًا ل���دول املنطقة إال أن اعتقاد أن 
مس���اندة )اإلصاحيني( في جهوده���م لإلطاحة به 
سيؤدي إلى تغيير جذري يعالج وضع الداخل اإليراني، 
ويبني الثقة مع احمليط اإلقليمي س���يوقع هذه الدول 

في رهان خاسر.

فالواجب أن يكون الرهان على الشعب اإليراني وتلك 
القوى الرافضة لهذا النظام املذهبي الطائفي املستبد، 
م���ع اعتبار األبع���اد املختلفة واملؤث���رات االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية والفكرية في التحليل والتقييم 
وبن���اء املواقف؛ وإال فإن الولوج إلى الش���أن اإليراني 
سيمثل مخاطرة لن تقف آثارها على الداخل اإليراني 

فقط!

فالواج���ب على دول املنطقة املتضررة من سياس���ة 
إيران اخلارجية أن يعتمدوا سياسة واحدة جتاه النظام 
القائم، سياسة تقوم على مجموعة من الثوابت التي ال 

ينبغي جتاهلها، ومن بينها:

1- أن النظام احلالي بجناحيه احملافظ واإلصاحي 
يقوم على أس���س مذهبية وطائفية متعصبة، وهو من 
���نة(،  هذا املنطلق يتعامل مع املكون اآلخر لألمة )السُّ
بكل ما حتمله ثقافت���ه الدينية والتاريخية من كراهية 

لهذا املكون.

2- أن نظام اجلمهوري���ة اإليرانية يعمل منذ قيامه 
على مبدأ التوس���ع والتأثير عل���ى الصعيد اإلقليمي، 
وق���د اتخ���ذ كل الوس���ائل املمكنة لذل���ك، مبا فيها 
القوة العس���كرية والدعاية السياسية والوالء الطائفي 
والتبش���ير املذهبي. وهو يرى في متدده هذا رس���الة 

)دينية( وواجًبا )مقدًسا(. 

���نِّية هذا التوس���ع بتعزيز  وإذا لم تواجه الدول السُّ
العقيدة الصحيحة في نفوس شعوبها، وتبني قضاياهم 
املصيري���ة كم���ا هو حاص���ل في فلس���طني والعراق 
والصومال، وحتسني مس���توى معيشتهم وأمنهم، وإال 

فإنها سوف تترك الباب مفتوًحا أمام هذا الزحف.

3- أن النظام اإليراني يتخذ من البرجماتية منهًجا 
في تعاطيه مع كثير من الشعارات واملواقف واألحداث، 
وه���و اليوم يضع يده في يد الق���وى الدولية احملاربة 
لألمة من أج���ل حتقيق مصاحله، ولو على حس���اب 

وجودها واستقالها.

4- أن النظرة إلى ما يجري في داخل إيران مبنظور 
علمان���ي صرف، ودون اعتبار لتأثي���ر القيم املذهبية 
والديني���ة في الش���ارع اإليراني هي نظرة س���طحية 
وس���اذجة، وذلك ف���ي محاولة من بع���ض التيارات 
ين في معاجلة األمور، وإصاح  العلمانية لتغييب أثر الدِّ

األوضاع، ومواجهة املخاطر.

5- أن من الضروري الوصول إلى الش���عب اإليراني 
من خال خطاب إعامي متوازن، يوضح مدى خطورة 
الطائفية، والتعصب املذهبي، والسياسات التي يتبعها 

مراجع الشيعة على مستقبل وحدة األمة وقوتها. 

وميك���ن للدول العربية واإلس���امية مبا متتلكه مع 
إيران من عاقات ومصالح أن تضغط باجتاه االنفتاح 
���نِّية  اإلعام���ي والثقافي داخ���ل إيران لألقلية السُّ

والعربية هناك.
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معلومات إضافية

إيران.. معلومات أولية:

تش���كلت جمهورية إيران اإلس���امية بعد ثورة تزعمها اإلمام آية الله اخلميني في عام 1979م، عقب حكم آل 
بهلوي.

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت إيران احلديثة -ولعوامل حملتها طبيعة الثورة التي تشكل النظام السياسي احلالي 
ا واستراتيجّيًا باعتبار: في ضوئها- مثار اهتمام إقليمي وعاملي؛ إضافة إلى كونها حتتل موقًعا جغرافّيًا مهّمً

- إطالها على اخلليج العربي ومجاورتها للعراق؛ حيث توجد أهم حقول النفط عاملّيًا.

- إطالها على بحر قزوين، ومجاورتها لدول االحتاد السوفييتي اإلسامية.

- مجاورتها لدولتني إساميتني مهمتني هما: باكستان وتركيا.

- مجاورتها ألفغانستان التي مثَّلت بؤرة صراع قدمي حديث!

- سعيها المتاك برنامج نووي ألغراض مشكوك فيها!

إضافة إلى ذلك تتمتع إيران -والتي تبلغ مس���احتها 1.648 مليون ك���م2- بغناها باملوارد الطبيعية والثروات 
النفطية الهائلة. ويفوق تعداد سكانها 70 مليون نسمة؛ يتوزعون على العرقيات والقوميات التالية: الفرس %50، 
واألذريني 25%، واألكراد 7%، والعرب 3%، باإلضافة إلى البلوش والتركمان وغيرهم. لذا فإن اللغة الفارسية هي 
اللغة الرسمية، مع وجود لغات أخرى. كما يتوزع اإليرانيون على ديانات مختلفة؛ حيث يبلغ عدد املسلمني %99، 
89% منهم بحسب اإلحصائيات الرسمية شيعة و10% فقط سنة؛ في حني يشكل الزرادشتيني واليهود والنصارى 

والبهائيني %1.

* * *

احلرس الثوري:

تتمتع قوات احلرس الثوري -والتي تأسس���ت عام 1979م- بقيادة مستقلة تتلقى أوامرها مباشرة من املرشد 
األعل���ى، فهي بالتالي ال تعد جزًءا من القوات املس���لحة، وال تخضع لقيادة اجلي���ش. وترى فيها املرجعية العليا 

للنظام احلاكم حامًيا لنظام والية الفقيه.

وقد اعتمد النظام اإليراني على هذه القوات في حربه ضد العراق، مما حولها إلى قوة عسكرية موازية للجيش 
تتمتع بكامل العتاد والتجهيزات والدعم املستقل. وقد أوكلت لها عقب احلرب مهام جديدة كحراسة بعض مناطق 
احلدود احلساسة، ومؤسسات رس���مية ذات أهمية قصوى، وتطوير الصواريخ اإليرانية، إضافة إلى مسئوليتها 
عن البرنامج النووي بشكل خاص. ونظًرا الرتباط احلرس الثوري بالبرنامج النووي اإليراني فقد أصدر مجلس 
األمن قراريه: 1737 و1747، بشأن جتميد األصول اخلاصة باملسئولني الكبار في احلرس الثوري. وفي سبتمبر 
2008م، قرر املرشد األعلى علي خامنئي حتويل مسئولية أمن اخلليج من قوات البحرية التابعة للجيش اإليراني 

النظامي إلى قوات احلرس الثوري للدفاع عن اخلليج ضد أي هجوم أمريكي محتمل. 
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ويتجاوز عدد قوات احلرس الثوري 125 ألف مقاتل، فيما يتجاوز تعداد منس���وبي القوات اإليرانية املس���لحة 
عموًما ال�600 ألف فرد.

م ألفراده؛ حيث  ويحرص اإليرانيون على االنضمام والتطوع في احلرس الثوري؛ نظًرا لاهتمام والعناية التي تُقدَّ
تُخصص لهم مقاعد جامعية وِمنَح دراسية، ويحصلون على وظائف حكومية عقب تخرجهم بشكل مباشر.

وميتلك احلرس الثوري مختلف األسلحة احلربية، وغالبها مصنوع محلّيًا، أو مطّور داخل إيران، وهناك أسلحة 
روسية. وتشير بعض التقارير إلى امتاكه أسلحة كيميائية وبيولوجية وصواريخ قادرة على حمل رءوس نووية.

حالًيا وبعد ثاثة عقود على الثورة أصبح احلرس الثوري قوة قيادية في املجالني السياس���ي واالقتصادي في 
الباد، فقد أصبح يسيطر على زمام أبرز املؤسسات السياسية في الدولة، فنجاد -رئيس اجلمهورية- والريجاني 

-رئيس مجلس الشورى- ينتميان لهذه املؤسسة العسكرية.

كما أن احلرس الثوري ميتلك غالبية املشاريع االقتصادية احليوية؛ مبا في ذلك مشاريع النفط والغاز واملشاريع 
الصناعية الكبرى.

ويتبع احلرس الثوري »قوات الباس���يج«، وهي قوات خاصة تطوعية أمر اخلميني بتشكيلها عام 1979م للدفاع 
عن نظام الثورة وقيم اجلمهورية اإلسامية. وُوضعت حتت قيادة احلرس الثوري في يناير 1981م. ويتجاوز عدد 

املتطوعني فيها 10 مايني مواطن.

ويتب���ع احلرس الثوري أيًضا »فيلق القدس«، وهو جناح عس���كري يقوم بعمليات إع���داد وتدريب ذات عاقة 
باخلارج، كما هو احلال مع حزب الله في لبنان، وامليليش���يات الش���يعية في العراق، والش���يعة في دول اخلليج 
واليمن وأفغانس���تان. وال يُعلم على وجه التحديد عدد عناصر فيلق القدس، وهناك من يشير إلى بلوغها ال�50 
ألف فرد؛ ممن ميتلكون اخلبرات القتالية والعسكرية والتخطيطية العالية. وتشير بعض التقارير إلى أن ميزانية 

قوة القدس سرية وتتبع املرشد األعلى.

ويتصل احلرس الثوري عموًما بالقوى الشيعية املسلحة املوجودة في املنطقة، أو تلك التي يتم اإلعداد خلروجها، 
فقد أكد حسني حميداني -نائب قائد ميليشيا الباسيج- في تصريح له نقلته صحيفتي الشرق األوسط، واألنوار 

اللبنانية، في 2008/10/27م أن إيران تسلح »جيوش احلرية في الشرق األوسط ومتدها بالساح«!

* * *

الرئيس اإليراني »حممود أمحدي جناد« )2005- 2013م(:

جناد من مواليد مدينة غرمار مبحافظة س���منان، عام 1966م؛ وعائلته متواضعة احلال فمهنة رب األس���رة 
احلدادة.

انتقل جناد مع عائلته إلى العاصمة طهران، وتابع دراسته فيها؛ وحصل على شهادة البكالوريوس عام 1979م، 
وشهادة املاجستير عام 1989م من جامعة العلوم والصناعة في طهران؛ ثمَّ ُعنيِّ جناد محاضًرا في كلية الهندسة 

املدنية في اجلامعة نفسها.



الفكر السياسي اإليراني بني اإلصالحيني واحملافظني

61التقرير االسرتاتيجي السابع

في عام 1997م نال جناد ش���هادة الدكتوراه في الهندس���ة والتخطيط املروري، وأشرف على عشرات الرسائل 
العلمية في مختلف املجاالت الهندسية -وفًقا لوكالة األنباء اإليرانية.

ش���ارك جناد في النشاط الديني والسياسي املعارض للش���اه قبل الثورة، وتطوع عقب قيام الثورة في احلرس 
الثوري، وشارك في احلرب اإليرانية العراقية خال الثمانينيات.

ف���ي عام 1993م ُعنيِّ مستش���اًرا ثقافّيًا لوزير الثقافة والتعليم العالي، ثم ُع���نيِّ أول محافظ حملافظة أردبيل 
-الواقعة في الشمال الغربي- بني عامي 1993- 1997م.

وفي عام 2003م انتُِخب جناد عمدة للعاصمة اإليرانية طهران، ومن خال أدائه بدأت شهرته حتظى بإعجاب 
الطبقات الوس���طى والفقيرة. وقد كان جناد يركِّز على ترس���يخ مبدأ الثورة وش���عاراتها، مؤيًدا في ذلك للتيار 

احملافظ ومعزًزا له في الوظائف واألعمال أثناء توليه منصب محافظ طهران.

استطاع جناد عام 2005م الفوز في االنتخابات الرئاسية أمام منافسه هاشمي رفسنجاني في الدور الثاني من 
االنتخابات الرئاسية. وقد حظي في تلك االنتخابات بتأييد احملافظني والطبقات الشعبية الفقيرة والوسطى.

وأعيد انتخاب جناد مؤخًرا في انتخابات 2009م الرئاس���ية أمام منافسه اإلصاحي مير حسني موسوي، ما 
أوقعه في مواجهة مباشرة مع التيار اإلصاحي الرافض لنتائج االنتخابات والطاعن في شرعية حكومته.

يؤمن جناد بقيم املذهب اإلمامي بشكل واضح يعبر عنه موقعه اخلاص، وكان لكثير من تصريحاته بشأن اليهود 
وإسرائيل والواليات املتحدة أثرها على الساحة اإلعامية والسياسية،

وهو بالرغم من ذلك يشتهر بحياته البسيطة، وحماته ضد الفساد، وسعيه احلثيث لتحقيق البرنامج النووي، 
وتش���دده في موقفه من الغرب في قضايا إيران خاصة؛ وفي عهده دخلت إيران النادي الفضائي بعد أن جنحت 
في إطاق قمر صناعي، ووضعه في مداره حول األرض؛ كما ش���هدت الترس���انة العسكرية اإليرانية في عهده 

تطوًرا وتنامًيا ملحوًظا.

* * *

»مري حسني موسوي« املنافس اإلصالحي األبرز ألمحدي جناد يف االنتخابات األخرية:

ولد موسوي عام 1942م بخامنة قرب تبريز عاصمة إقليم أذربيجان في الشمال الشرقي إليران.

حصل موس���وي على بكالوريوس في الهندس���ة املعمارية وتخطيط املدن من جامعة طهران عام 1970م، كما 
حصل على ماجستير في التخصص ذاته.

وخال دراس���ته اجلامعية انخرط في احلركة الطابية املناهضة للشاه، وبعد تخرجه أسس حركة اإليرانيني 
اإلسامية؛ وشارك في الثورة التي تزعمها اخلميني، وعقب جناح الثورة تولى وزارة اخلارجية في زمن الرئيسني 
أبو احلسن بني صدر ومحمد علي رجائي، كما تقلد منصب مدير املكتب السياسي حلزب اجلمهورية اإلسامية 
الذي انضم إليه، وترأس حترير صحيفة »جمهوري إس���امي« الناطقة باس���م احلزب، واشتهر آنذاك مبقاالته 

النارية التي دافع فيها عن الثورة في وجه معارضي النظام.
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وفي أكتوبر 1981م أصبح موس���وي رئيًس���ا للوزراء ليظل في هذا املنصب حتى إلغائه إثر حتوير دستوري عام 
1988م حيث ُجمع بني رئاسة اجلمهورية ورئاسة الوزراء، فكان بذلك رئيس وزراء إيران طيلة فترة احلرب العراقية 

اإليرانية وحتى عام 1989م، وقد حظي خال توليه رئاسة الوزراء بدعم اخلميني، واشتهر مبيوله االشتراكية.

بعد مغادرته رئاسة الوزراء لم يتول موسوي أي منصب حكومي، لكنه شارك بعضويته في بعض اللجان الثورية، 
وعمل مستش���اًرا للرئيس هاشمي رفسنجاني )1989- 1997م(، والرئيس محمد خامتي )1997- 2005م(. وهو 

عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

ويصنَّف موس���وي على التيار اإلصاحي، وله ميول اش���تراكية فيما يتعلق بالقضايا االقتصادية؛ وهو يشرف 
حالًيا على األكادميية اإليرانية للفنون؛ كما أنه يجيد اللغتني اإلجنليزية والعربية باإلضافة إلى الفارسية.




