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 الممخص

اىتمت الكثير من  المواقع االلكترونية  بالقوى  المدنية المؤثرة في اتخاذ القرار في الجميورية 
االسالمية ، وافردت ليا الكثير من الصفحات وذلك لؤلىمية البالغة  لما يجري في الجميورية 

اذ القرار السياسي ، االسالمية ودراستنا تيتم بأبرز القوى االيرانية المدنية التي ليا تأثير واضح في اتخ
وخاصة ان خريطة تمك القوى كبيرة وكثيره وبعض تمك القوى  تأتي عن طريق االنتخابات ليصل 
االشخاص الى ان يكونوا مؤثرين في اتخاذ القرار، وىنالك عدة مجالس وتشكيالت ليا تأثير في اتخاذ 

المؤسسة الوحيدة والتي ليا القرار  ،ولكن تبقى مؤسسة المرشد االعمى لمجميورية االسالمية ىي 
السطوة او القرار النيائي فيما يجري داخل ايران ،وان راي وكممة  المرشد  ىي العميا عمى تمك القوى، 
وبالرغم من مرور اكثر من اربعين عاما عمى قيام الجميورية االسالمية فان المجمس لم يغير المرشد 

لوفاة مؤسس الجميورية االسالمية ،وسنحاول ان  االعمى ألي سبب كان بل كان تغيير المرشد نتيجة
نمقي الضوء عمى ابرز القوى واالشخاص الذين ليم تأثير واضح في اتخاذ القرار داخل الجميورية 

 االسالمية االيرانية. 
  صيانة الدستورمجمس –هاشمي رفسنجاني -خامنئي-الخميني -: المرشد االعمىالكممات المفتاحية

Abstract 

Many websites have been interested in the civil forces influencing decision-

making in the Islamic Republic, and they have devoted many pages to them, 

due to the great importance of what is happening in the Islamic Republic. 

Some of these forces come through elections to reach people to be influential 

in decision-making, and there are several councils and formations that have 

an impact on decision-making, but the institution of the Supreme Leader of 

the Islamic Republic remains the only institution that has the power or the 

final decision on what is going on inside Iran, and the opinion and word of 

the Leader are supreme over those forces, and despite the passage of more 

than forty years since the establishment of the Islamic Republic, The Council 

did not change the Supreme Leader for any reason. Rather, the change of the 
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Leader was a result of the death of the founder of the Islamic Republic. We 

will try to shed light on the most prominent forces and people who have a 

clear influence in decision-making within the Islamic Republic of Iran  

Keywords: Supreme Leader - Khomeini - Khamenei - Hashemi Rafsanjani - 

Guardian Council. 

 المقدمة
يثار كثيرا الحديث حول االليات المعقدة في تشكيل السمطات االيرانية ،وىل   

ىي ديمقراطية ام ال ،ان نظام الجميورية االسالمية نظاما مزدوجا فمن جانب يستمد 
 قوتو من صناديق االنتخابات والجانب االخر مشروعية النظام من مبدأ والية الفقيو.

اعتباطا بل فرضتيا الظروف التي رافقت الثورة ان تمك االزدواجية لم تأتي       
االسالمية، وخوفا من ظيور دكتاتور جديد ،لذا عمل واضعي الدستور االيراني عمى 
توزيع سمطة القرار بين اجيزة عدة حتى ال يكون القرار بيد جية واحدة ، واوجد الدستور 

ه الشعب قائدا ليم وىو االيراني وظيفة الولي الفقيو وىو الجامع لمشرائط والذي يعتبر 
المشرف عمى جميع االجيزة وميمتو االساسية ىي الحفاظ عمى الثورة ومكتسباتيا وعدم 
انحرافيا، ان الولي الفقيو يمسك بالممفات الميمة مثل االمن والخارجية ولدية مجالس 

 تضم عدد كبيرا من االعضاء الحكوميين )رؤساء السمطات  وغيرىم (
السياسي  في الجميورية االسالمية االيرانية  عن  النظم السياسية يتميز النظام      

العالمية بوجود مؤسسة  فريدة، و ىي مؤسسة )"الولي الفقيو "المرشد األعمى" ( يخوليا 
الدستور اإليراني صالحيات واسعة، وليذه المؤسسة دور ميم جدا في رسم سياسية 

ان من يشغل ىذا المنصب تكون كممتو  الجميورية االسالمية الداخمية والخارجية حيث
ىي االولى عمى كافة االصعدة ونادرا ما يخالف رؤساء المؤسسات الدستورية االخرى 
راي الولي الفقيو حيث يستمد قوتو من التفويض الممنوح لو دستوريا، وسنحاول في 

رانية بحثنا ىذا التطرق الى المؤسسات التي تدير الحكم في الجميورية االسالمية االي
ومدى تأثير كل مؤسسة  من خالل ما نشر عن تمك المؤسسات في الصحافة 
االلكترونية واقتصرنا عمى البعض من المواقع االلكترونية التي اىتمت بالوضع 

 السياسي االيراني .
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 وقد قسمت ىذه الدراسة الى مبحثين :
يراني االول عام اىتم المبحث االول بدراسة القوى التي اشار الييا الدستور اال -1

 وىي )مؤسسة الولي الفقيو ،الرئاسات الثالث ( . 1979
المبحث الثاني : اىتم بدارسة القوى التي انشئت بعد اجراء تعديل لمدستور وىي  -2

)مجمع تشخيص مصمحة النظام ، مجمس الخبراء ، المجمس االعمى لؤلمن القومي 
 االيراني (

 المبحث االول                                       
 اوال: مؤسسة  المرشد االعمى او الولي الفقيو: 

"الولي الفقيو" أو "المرشد األعمى" ىما لفظان مترادفان مرتبطان بالنظرية السياسية      
( و ىي "والية الفقيو" 1،ص2222) حسين كريم،الدينية التي أشار إلييا اإلمام الخميني

 2إذ نشأت ىذه النظرية عمى يد الشيخ "أحمد بن ميدي النراقي")
ar.wikishia.net/view/%D8   مؤلف كتاب عوائد األيام في أصول الفقو، و )
 ألول مرة. 1979طبقيا اإلمام الخميني في سنة 

ن الشيعة اإلمامية النظرية: شكمت تطورا كبيرا في نظام المرجعية الدينية الذي نشأ ع -أ
(، و www.islam4u.com/ar/almojib:// 3في عصر غيبة اإلمام الثاني عشر)

تقوم النظرية عمى النيابة العامة لمفقياء عن الميدي المنتظر الذي إن ظير مال  
األرض عدال بعدما ممئت جورا، و بموجب والية الفقيو صارت المرجعية الدينية مصدرا 

طورت من ميمة اإلرشاد الروحي إلى تشكميا الروحي المتمثل في اإلفتاء و األحكام وت
"المرشد األعمى" لمثورة اإلسالمية" الذي يييمن بسمطاتو الجمة عمى مؤسسات الدولة 

 (    /www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2004/6/4/ 4اإليرانية)
والية األمة في ظل غيبة " من الدستور اإليراني عمى أن 5سمطاتو: نصت المادة " -ب

االمام  الميدي تؤول إلى أعدل و أعمم و أتقى رجل في األمة ليدير شؤونيا وفق ما 
" من الدستور نصت المادة نفسيا عمى تساوي المرشد مع عامة 127جاء في المادة "

 (   alwatan.kuwait.tt/printarticle/ 5الشعب أمام القانون)
 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 
 2033 

 ى:الشروط العامة لممرشد االعم
العمم، العدالة، المروءة، الفقو الواسع بظروف العصر، الشجاعة، الفطنة، الذكاء و  

 (.6القدرة عمى اإلدارة لؤلمور)
 * صالحيات المرشد االعمى 

 االشراف عمى حسن واجراء تنفيذ السياسات العامة .-1
 اعالن الحرب والنفير العام واعالن السالم.-2
 المسمحة وحرس الثورة.يعتبر القائد العام لمقوات -3
 المصادقة عمى قرارات مجمس االمن الوطني . -4
 الدعوة لتشكيل مجمس اعادة النظر في الدستور والمصادقة عمى قرارات المجمس . -5
 . 12تعيين و عزل نصف أعضاء مجمس صيانة الدستور البالغ عددىم  -6
 الشعب. الموافقة عمى تنصيب رئيس الجميورية بعد انتخابو من قبل -7
 تعيين رئيس المؤسسة اإلذاعة و التمفزيون. 8
 حل االختالفات وتنظيم العالقات بين السمطات الثالث. -9

 (      arabic.mojahedin.org/i/%D8/ تعيين  القيادات العميا لمقوات المسمحة.) -12
كمرشد  رغم الصالحيات الواسعة  التي يتمتع بيا المرشد، لم يكتفي اإلمام الخميني     

أول لمبالد بيا بل فرض ىيمنتو عمى مجمس الشورى و رئاسة الجميورية و أقال اول 
عندما تمرد عمى تعميماتو، كذلك وجو  1981رئيس الجميورية اإليرانية األول عام 

عندما اعترض عمى بعض ممارساتو  1988رسالة شديدة الميجة إلى الرئيس  عام 
و مجمس المحافظة عمى الدستور، اعتبر حين أجار قانون العمل بعد أن عارض

الخميني في تمك الرسالة أن والية الفقيو لوالية الرسول )ص(، فالولي الفقيو بالنسبة 
لمخميني معين من قبل اإلمام الميدي الغائب و لذلك  ال يجوز االعتراض عمى قراراتو 

ياء كالراد عمينا بناء عمى الحديث المنسوب إلى الميدي الذي يقول :إن الراد عمى الفق
(   يكون انتخاب المرشد    WWW.arso.orgيحيى داود،  8و كالراد عمى اهلل")

(  www.google.iq/search?safe=active&ei    9://   االعمى من قبل مجمس الخبراء)
وعزلو ايضا يكون من نفس المجمس ،ويكون عزلو ال سباب حددىا الدستور االيراني 
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     www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989   الدستور ) من 129و5في المادتين 

القدس العربي ،   (  او ثبت انو عاجز عن اداء واجباتو )12
/www.alquds.co.uk/%ef%bb%bf%d8%    11 واول مرشد اعمى ىو  ، )

حتى وفاتو في  1979السيد الخميني وتولى المنصب من بداية الثورة االسالمية عام 
( ،ص2222حسين كريم،12وتولى المنصب من بعده السيد عمي خامنئي ) 1989عام 

يوجد لدى المرشد االعمى مكتب مكون من اربعة اشخاص ميمتو تنسيق ظيور المرشد 
 االعمى امام الناس .

 ثانيا: السمطات التنفيذية :
سمى الييئة قسم دستور الجميورية االسالمية االيرانية السمطات التنفيذية  وتحت م    

 التنفيذية الى ثالث مؤسسات  ىي ) رئيس الجميورية ، نواب الرئيس ، الوزراء (
 رئيس الجميورية )الرئاسة(:  -1

وىو اعمى سمطة تنفيذية في الجميورية االسالمية ويتم انتخابو من قبل الشعب       
بترشيح رئيس  مباشرة ويحق لو الترشيح لفترة ثانية فقط ،ولم يسمح الدستور االيراني

الجميورية لفترة ثالثة وىذه النقطة تحسب لممشرع االيراني والغرض منيا عدم االستئثار 
بالحكم والعودة الى الحكم الدكتاتوري في ايران ،ورئيس الجميورية يأتي ترتيبو بعد 

 13( من الدستور االيراني)22المرشد االعمى وىذا ما نصت عميو المادة )
//:www.constituteproject.org  . ) 

مؤىالت رئيس الجميورية االيرانية ىي ان يكون من اصل ايراني وسجمو نظيف      
مؤمنا بمبادئ الجميورية االسالمية االيرانية ولو القدرة  من أي دعوى وان يكون 

 االدارية إلدارة البالد  وان يكون معروفا بالتدين ، وصالحيات رئيس الجميورية
 (.136وم133حكومة،  و لو الحق في إقالتيم )ماختبار وزراء ال -أ

يقوم باإلشراف والمتابعة والعمل  عمى بتطبيق القوانين بعد مصادقة مجمس  -ب
 ( .123الشورى)م/

 (.125المصادقة عمى االتفاقيات و المعاىدات و العقود بعد مجمس الشورى)م/  -ت
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ة، منح األوسمة  وتعين بعض الصالحيات المعتاد عمييا، المصادفة عمى الميزاني -ث 
يتحكم رئيس الجميورية بممف  السفراء والمحافظين ومسؤول عن التخطيط القومي وال

السياسة الخارجية كذلك الممف النووي وكذلك ال يتحكم بالقوات المسمحة وعمى رئيس 
الجميورية اجتياز االختبار الذي يجريو مجمس الخبراء لمتأكد من سالمة المرشح 

 (    www.alalamtv.net/news 14لممنصب)
 (176رئاسة مجمس االمن الوطني االعمى والذي لدية عدة مسؤوليات )م/-ج

ويمكن تشبيو صالحيات رئيس الجميورية  بصالحيات رئيس الوزراء في      
الجميوريات الرئاسية ،سمح الدستور االيراني لرئيس الجميورية بتقديم استقالتو بتقديم 

وما لم يوافق عمييا المرشد االعمى يستمر الرئيس بأداء واجباتو، طمب لممرشد االعمى 
ومن ذلك نتأكد ان الجياز التنفيذي  في الجميورية االسالمية يتكون من راسين )المرشد 

(  وجرت اول   www.aljazeera.net/news:// 15االعمى و رئيس الجميورية()
( وحصل عمى 14152877وقد شارك فييا )1982انتخابات رئاسية في ايران عام 

(  وانتخب ،متابعة تحميمو 2217الصمادي،16%  من المشاركين باالقتراع)7556نسبة
( كأول رئيس لجميورية ايران  www.alhurra.com/a 17ابو الحسن بني صدر)

لعدم التزامو 1981االسالمية ،واستمر بالرئاسة لحين اعفائو من االمام الخميني عام 
 18، وجرت انتخابات رئاسية ثانية فاز بيا محمد عمى رجائي )بأوامر المرشد االعمى

www.tasnimnews.com والذي لم يستمر طويال حيث توفي اثر اصابتو في )
  19حادثة التفجير الذي حدث في مقر حزب جميوري اسالمي )

//:www.bbc.com  بعد اقل من شير من انتخابو ، وجرت انتخابات رئاسية ثالثة )
ورشح نفسو لمدورة الثانية وفاز وبقى  1985السيد عمى خامنئي حتى عام فاز بيا 

وفي ذلك العام توفي االمام الخميني  وانتخب  1989رئيسا لمجميورية حتى عام 
 2219مجمس الخبراء عمي خامنئي مرشدا اعمى لمجميورية االسالمية ،وحتى عام 

 الجدول رقم واحد .جرت عدة انتخابات لرئاسة الجميورية وحسب ما موضح في 
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 مجمس الوزراء : -2
ميام مجمس الوزراء ىي  السير عمى تنفيذ  طمبات المجتمع  ،و يعمل مجمس الوزراء 

 تحت إشراف الرئيس الذي يترأس ىو أو نائبو اجتماعات مجمس الوزراء.
 اما  صالحيتو المجمس فيي :

 داريإصدار األحكام و اإلجراءات و النظم لمتيسير العمل اإل -أ 
تشكيل  لجان متخصصة لتسييل عمل الوزراء، ويجب موافقة رئيس الجميورية  -ب  

 عمى تمك المجان .
 تأسيس األجيزة اإلدارية الالزمة لتنفيذ خطط الوزارة و أحكاميا. -ت

فيما يخص  استقالتيم: فيتم  تقديم طمب االستقالة  إلى الرئيس و في حالة رفضيا، 
ميامو، أما في حالة القبول سيمر المجمس في ممارسة عممو  يستمر الوزير في ممارسة

 حتى يعين حكومة.
 ثالثا: السمطة التشريعية : 

تتكون السمطة التشريعية في الجميورية االسالمية من مجمسين ىما ) مجمس    
 الشورى االسالمي ، مجمس صيانة الدستور(

I –  :)مجمس الشوري اإلسالمي )البرلمان 
يتم انتخاب اعضاء مجمس الشورى االسالمي بطريقة االنتخاب المباشر من قبل     

 تشريعية، مؤسسة( عضوا ويتم اضافة )272المواطنين ،ويبمغ عدد اعضاء المجمس )
 فيما بالحصانة، يتمتعون وال مباشرة، انتخابات في سنوات أربع كل أعضاؤىا ُينتخب
 مجمس أعضاء ينتخب قانونية، مضايقات دون التعبير في حقيم عن الدستور يتحدث
( عضوا بعد كل عشر الباحث سنوات، أربع كل مباشر اقتراع في 292الـ الشورى

سنوات وذلك لزيادة اعداد السكان المحتممة وىذا يخص المسممون االيرانيون فقط ، اما 
، اما المسيحين )االشوريين الييود والزرادشتية فيتم انتخاب عضوا لكل منيما،

والكاثوليك( فيتم انتخاب ممثل واحد فقط ، اما االرمن فيتم انتخاب عضوين ليم ،جرت 
( وانتخب السيد  ىاشمي رفسنجاني 22) 1982اول انتخابات لمجمس الشورى عام 
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(، وجرت عشر دورات  www.islamist-movements.com://  رئيسا لممجمس) 
 .(2انتخابية لممجمس وكما موضح في الجدول رقم )

 صالحياتو:
 15مناقشة المنياج الحكومي والمصادقة عميو ومناقشة أي جدول أعمال مقدم من -1 

 عضو عمى األقل.
 المصادقة عمى  المعاىدات والبروتوكوالت والعقود واالتفاقيات مع الجيات الخارجية.-2 
إحداث تغيرات طفيفة في الخط الحدودي لمبالد بشرط اعتبار المصالح القومية -3
 وافقة أربعة أخماس األعضاء.وم
 32الموافقة أو الرفض عمى طمب الحكومة بإعالن أحكام الطوارئ لمدة ال تزيد عن -4 

 يوم.
التصويت عمى منح الثقة  لموزراء والتصويت عمى سحب الثقة من الرئيس ومسالة -5 

 الرئيس من قبل المجمس في حالة تقديم طمب من ثمث نواب المجمس .
 يانة الدستور(:مجمس )ص -2   

( 99-92حدد الدستور االيراني ميام مجمس صيانة الدستور بموجب المواد )     
ويعمل المجمس مكمال ألعمال مجمس الشورى االيراني  وقد وجد مجمس صيانة 
الدستور ليتمم أعمال مجمس الشورى  ،  يبمغ عدد اعضاء مجمس صيانة الدستور اثنا 

يرشحيم المرشد االعمى والنصف االخر يتم عشر عضوا  نصفيم من الفقياء و 
ترشيحيم من قبل مجمس القضاء االعمى ، تستمر مدة عضوية ست سنوات ، ويعتبر 
مجمس صيانة الدستور في جميورية إيران اإلسالمية، واحدة من المؤسسات الحكومية 
سالمية النظام اإلسالمي. ىذه المؤسسة ىي مشابية  األكثر أىمية وضمان لشرعية وا 
جدا لبعض المؤسسات الضامنة لمدستور في عدد من البمدان. ففي دساتير بعض 
البمدان توجد مؤسسات تسمى "المحكمة الدستورية" أو "المجمس الدستوري" أو ما شابو 
ذلك وعمى الرغم من بعض االختالفات، من حيث الييكل والمسؤولية لدييم الكثير من 

  www.oman.net   السيد يوسف صانعي)أوجو التشابو مع بعضيا البعض  ، ترأس 
، ومن ثم ترأس المجمس 1983ولغاية عام  1982( اول مجمس لصيانة الدستور عام 
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حيث اسمتم رئاسة المجمس  1988وحتى العام 1983السيد عبد القاسم خزعمي من عام 
 ( www.bbc.com/arabicالسيد احمد جنتي ولحد االن )

 وصالحيات المجمس: 
جميع تشريعات مجمس الشورى في مدة أقصاىا عشرة أيام وتمدد عند مراجعة -1

 الحاجة بالتشاور مع مجمس الشورى.
 التاكد من  عدم مخالفة تشريعات مجمس الشورى لمشريعة اإلسالمية -2
المصادقة عمى تشريعات مجمس الشورى أوردىا إليو لمتغيير في ضوء مالحظات -3

 مجمس األوصياء 
الشورى  الطارئة لممساعدة في تسريع عممية صدور  حضور جمسات مجمس-4

 التشريعات.
تفسير نصوص الدستور الذي يختمف عميو بين الجيات التشريعية والتنفيذية  ويرجح -5

 من أصوات أعضاء مجمس األوصياء¾ التفسير الحاصل عمى 
 اإلشراف عمى االنتخابات  الرئاسية وغيرىا واالستفتاءات العامة.-6
في التشريعات اليامة والمتعمقة بقضايا ىامة جدا في حال حدوث  حق النقض-7

 تعقيدات في إصدار التشريعات حوليا داخل مجمس الشورى.
 رابعا: السمطة القضائية 

، واكد عمى  156كفل الدستور االيراني  استقالبية السمطة القضائية بموجب المادة     
مادة )  18ور عمى استقالليتيا في مادة من مواده ،نص  الدست 18استقالبيتيا في 

 ( ومكوناتيا174 -156
رئيس الييئة القضائية:  ويختاره المرشد االعمى وتكون مدة رئاستو خمس سنوات  -1

،وميامو )اعداد مسودات القوالين ،الموافقة عمى تعيين القضاة والموافقة عمى استقالتيم 
 ئية ىو السيد محمد بيشتي) ولو الحق بإقالة القضاة (،واول رئيس لمسمطة القضا

www.islamist-movements  حتى  1979تموز3(  حيث تولى الرئاسة من تاريخ
 www.ardebili.com، وتبعو السيد عبد الكريم االردبيمي الموسوي)1981تموز  28
 ) 
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  ، استمم رئاسة السمطة القضائية السيد محمد يزدي ) 1988حتى عام 1981من عام  
www.aljazeera.net  ) 

 ) الشاىر وردي، عين السيد محمود ىاشمي 1999حتى عام  1989من عام  
//:ar.wikipedia.org/wiki  اعقبو فر  2229( وبقى في المنصب حتى عام ،

(  www.newlebanon.info  رئاسة السمطة الفضائية السيد صادق اممي الريجاني)
  2219وحتى عام  2229من عام 

وزير العدل: يختاره رئيس الجميورية من بين عدة اشخاص يرشحيم رئيس السمطة  -2
 القضائية. 

رئيس المحكمة العميا :تكون مدة رئاستو خمس سنوات ويختاره رئيس السمطة  -3
 القضائية. 

-1981المدعـي العـــام : ويعين من قبل رئيس السمطة القضائية ولكن في االعوام  -4
عين المدعي العام من قبل السيد الخميني شخصيا وبعد وفاتو اعيد كان يتم ت 1989

 تعين المدعي العام من قبل رئيس السمطة القضائية .
 المبحث الثاني                                 

توجد مؤسسات داخل نظام الجميورية االسالمية االيرانية ليا تأثير واضح وميم      
يمكن تسميتيا تابعة لمسمطات االربعة اعاله وقد انشئت تمك  داخل النظام وخارجو ،وال

المؤسسات بقرارات معينة واستمرت بعمميا لموقت الحالي ،وقد قسمت الى ثالث 
 مؤسسات وىي:

مجمع تشخيص مصمحة النظام: نشأت  ىذه المؤسسة  بقرار من السيد الخميني   -أ
من  112بموجب المادة  وعند تعديل الدستور اضيف المجمع الى المؤسسات 1988

الدستور المعدل ، ميمة المجمع  الفصل في النزاع بين مجمس الشورى وصيانة 
، لوجود خالفات واختالفات بين  1988الدستور، وكان ذلك في شير شباط من عام 

مجمس الشورى االسالمي ومجمس صيانة الدستور فيما يخص القرارات التي تؤخذ من 
مجمس الشورى يجب ان تتم المصادقة عمييا من قبل لمجمس قبميما وخاصة ان قرارات 

صيانة الدستور ،ويعين المرشد االعمى اعضاء المجمع ويوجد اعضاء دائمين واعضاء 
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( ويكون رؤساء السمطات التنفيذية والقضائية  www.aljazeera.net:// متغيرين) 
والسمطة التشريعية )رئيس الجميورية ورئيس مجمس القضاء ورئيس مجمس الشورى( 

 18اعضاء في ىذا المجمس ، وترأس الرئيس السابق ىاشمي رفسنجاني المجمع منذ 
ومن ثم اصبح السيد  محمود ىاشمي شاىرودي ،  2217حتى وفاتو عام  1997آذار 

كانون 24حتى وفاتو بتاريخ  2217ئيسًا لمجمع تشخيص مصمحة النظام في آب ر 
 ، ويترأس المجمس حاليا السيد ) صادق اممي الريجاني(. 2218االول 

 مجمس الخبراء: -2
، إذ 1979برزت فكرة إنشاء مجمس الخبراء مع بداية إعداد مسودات الدستور سنة     

اء يراجع مسودة الدستور ثم يعرضيا عمى رأى السيد الخميني أن يشكل مجمس خبر 
 الشعب في استفتاء عام.

من ثمانية وثمانين رجل دين من فقياء الشريعة اإلسالمية « مجمس الخبراء»يتأّلف     
يتّم انتخابيم لمدة ثماني سنوات ، بشكل منفصل، تقوم ست لجان بتغطية القضايا 

من الدستور" التي تتطّرق  111مادة الداخمية المختمفة، من بينيا "لجنة البحث في ال
لآللّيات الواجب اتباعيا إذا فقد المرشد األعمى مؤّىالتو أو أصبح عاجزًا. وبموجب 

االجتماع مّرة في السنة عمى األقّل ولمّدة يوَمين ، « المجمس»القانون، يتوّجب عمى 
المرّشحين التمّتع  ، عمى«"مجمس الخبراء»من "القوانين التنفيذية النتخاب  2وفقًا لممادة 

 بالشروط التالية:
 . سمعة حسنة من حيث المعتقد الديني والمصداقية والسموك األخالقي.1
. القدرة عمى االجتياد لدرجة يستطيعون فييا فيم بعض القضايا في الفقو ويمكنيم 2

 تحديد ما إذا كان المرشد األعمى يتمّتع بشروط القيادة.
لما3  م بالقضايا المعاصرة.. فيم سياسي واجتماعي وا 
 . اإليمان بنظام الجميورية اإلسالمية اإليرانية. 4
 (      www.washingtoninstitute.orgاجتماعية)أو غير عدم وجود خمفية لمعارضة سياسية . 5

، وكان 1982اجريت الدورة األولى النتخابات مجمس خبراء القيادة في أكتوبر عام     
 85، بعدد 1992عضوًا، بينما عقدت الدورة الثانية عام  83تعداد أعضائو آنذاك 
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  عضوًا، واول رئيس لمجمس خبراء القيادة ىو السيد عمي مشكيني ) 
ar.mehrnews.com/news  ولغاية عام  1983ن عام ( والذي تولى القيادة م

اي انو استمر ألربع دورات واستمم المجمس من بعده السيد ىاشمي رفسنجاني   2227
 ،وتولى السيد  محمد رضا ميدوي كني): 2211ولغاية عام 2227من عام 

www.almaalomah.com   وفي الدورة الخامسة  2214حتى عام 2211(من عام
  2215ولغاية  2214اىروردي من عام استمم المجمس السيد محمود ىاشمي الش

، ويراس المجمس  2216-2215،واستمم السيد محمد يزي رئاسة المجمس لمدة سنة 
 ( .www.bbc.com/arabic/middleeast    االن السيد احمد جنتي )

 (: ar.wikipedia.org مجمس األعمى لؤلمن القومي) -3
، وحدد 1989عة  الدستور سنة أنشئ  المجمس األعمى لؤلمن القومي بعد مراج    

ىدف إنشائو بحماية الثورة اإلسالمية والمصالح القومية لمجميورية اإلسالمية والدفاع 
( من الدستور لمحديث عن المجمس، 177عن سيادة إيران وأراضييا، وأفردت المادة )

 وتعتبر قرارات المجمس نافذة بعد مصادقة المرشد عمييا.
 ميام المجمس وصالحيتو:

وضع السياسات األمنية والدفاعية في ضوء السياسات العامة الصادرة عن  .1
 المرشد

تنسيق النشاطات السياسية واالمنية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية لمبالد مع  .2
 السياسات الدفاعية واألمنية العامة لمدولة.

تيديد داخمي او  تسخير كافة موارد البالد الطبيعية وغير الطبيعية لمواجية أي .3
 خارجي ألمن البالد
 عضوية المجمس:

 يترأس رئيس الدولة مجمس االمن الذي تتكون عضويتو من الشخصيات التالية:    
 رؤساء السمطات الثالث )الحكومة، ومجمس الشورى، والييئة القضائية( .1
 رئيس المجمس األعمى لقوات المسمحة  .2
 رئيس منظمة التخطيط والميزانية .3
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 ممثمين عن المرشد يعنييما المرشد .4
 وزراء الخارجية والداخمية واإلعالم  .5
أي وزير يتعمق عممو بميام المجمس، وموظفي المناصب العميا في الجيش  .6

 وقوات حرس الثورة.
 االستنتاجات

تبين لنا من خالل دراستنا حول القوى المدنية المؤثرة في الجميورية االسالمية في 
 والتي تناولتيا المواقع االلكترونية ما يمي:ايران، 

وجود دوائر وقوى متعددة كثيرة تتدخل في اتخاذ القرارات داخل الجميورية  -1
 االسالمية.

في بداية الثورة اقتصرت تمك القوى عمى اربعة قوى ىي )الولي الفقيو والرئاسات -2
 الثالث(

اضيفت بعض القوى  1979 عند تعديل الشروع بتعديل الدستور الذي صدر عام -3
 لتكون دستورية وليا قانونيا الخاص وبأمر من الولي الفقيو .

مؤسسة الولي الفقيو ىي الجية الوحيدة التي ليا حق االشراف والمتابعة وتغيير أي  -4
مسؤول في الجميورية االسالمية بعد تأكدىا ان ذلك الشخص يعمل ضد توجيات 

ث مع نائب الولي الفقيو حسين عمي منتظري وكذلك الجميورية االسالمية وىذا ما حد
 مع ابو الحسن بني صدر اول رئيس لمجميورية االسالمية .

ان تعدد تمك القوى جاء لمصمحة بقاء نظام الجميورية االسالمية بحيث يؤدي الى -5
 عدم تفرد أي جية بالقرار السياسي واالمني في الجميورية االسالمية .

ؤسسات الدستورية اوجدت ليا دوائر تساعدىا عمى اداء واجباتيا ان تمك القوى والم-6
 المناطة بيا .

ولغاية كتابة ىذا  1979ان مسؤولي تمك الجيات والقوي ومنذ بداية الثورة عام -7
البحث ىم ممن كان ليم دورا في محاربة نظام الشاه ،وكذلك وجدنا ان بعضيم ينتقل 

استالميم لممنصب ويستمر ذلك حتى وفاة من منصب الى اخر في حالة انتياء مدة 
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ذلك الشخص ومثال عمى ذلك )عمي اكبر ىاشمي رفسنجاني ،محمود ىاشمي 
 الشاىروردي، محمد عمي رجائي ،محمد رضا ميدوي كني ، محمد يزدي ( وغيرىم .

ان جميع مسؤولي تمك القوى يعممون بان ىناك جيات تعمل عمى مراقبتيم اثناء -8
 تمك الجيات تعمل تحت جناح مؤسسة الولي الفقيو .تأدية واجباتيم و 

بالرغم من مرور اربعين عاما عمى قيام الجميورية االسالمية االيرانية لم تبرز اية  -9
شخصية سياسية يشار الييا من جيل بداية الثورة  الستالم احدى المناصب الميمة في 

ة القضائية ،رئاسة مجمس الجميورية االسالمية مثل )رئاسة الجميورية ،رئاسة السمط
الشورى االيراني( وغيرىا من المؤسسات الموجودة ،واقتصر االمر عمى بعض الوزراء 

 لوزارات ليست سيادية .
 المالحق

( يبين اسماء رؤساء الجمهورية االيرانية مع مدة حكمهم ونسبة 1جدول رقم )
 انتخابهم ومصيرهم بعد انتهاء مدة حكمهم

 نسبة االصوات  نتخابتاريخ اال اسم الرئيس ت
 % اعفي من منصبو75 1982شباط 4 ابو الحسن بني صدر 1
 % اغتيل في انفجار 91 1981اب 2 محمد عمي رجائي 3
تشرين االول 13 عمي خامنئي 3

1981 
 % اصبح المرشد االعمى 97

عمي اكبر ىاشمي  4
 رفسنجاني

% استمر لدورتين واصبح عضوا 96 1989اب 3
 الدستورفي مجمس صيانة 

% استمر لدورتين وعاد الى 69 1997اب 2 محمد خاتمي 5
 حياتو الطبيعية 

% استمر لدورتين وعاد الى 61 2225اب 3 محمود احمد نجاد 6
 عممو كتدريسي في الجامعة 

 %51 2213حزيران 13 حسن روحاني  7
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  االسالمي( نسبة مشاركة الشعب االيراني بانتخابات مجمس الشورى 2جدول رقم )
رقم الدورة 
 االنتخابية

 نسبة المشاركة العام الذي عقدت في اولى الجمسات

 %52 1982 االولى
 %65 1984 الثانية
 %62 1988 الثالثة
 %58 1992 الرابعة

 %72 1996 الخامسة
 %67 2222 السادسة
 %52 2224 السابعة
 %51 2228 الثامنة
 %64 2212 التاسعة
 %62 2216 العاشرة

 الجداول اعاله من تنظيم الباحث اعتمادا عمى كثير من المصادر
 

 المصادر
 اوال الكتب 

 ايران، في االسالمية الثورة ،رجاالت الميدي عبد وفاء -حمود كريم حسين  -1
 .2222 ،بغداد، النبراس مطبعة

 ثانيا: المواقع االلكترونية
2- http://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D

8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%
D8%AF_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%A7 

 الكتروني موقع شيعو ويكي
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3- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%
D9%88%D8     

4-  
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%

D8%AC%D9%84%D8 
5- -https://www.islam4u.com/ar/almojib/%D9%85%D9%86

%D8%-%D9%87%D9%88 مركز االشعاع االسالمي لمدراسات ..
 السالمية.والبحوث ا

6- http://alwatan.kuwait.tt/printarticle.aspx?id=337066&iyearq
uarter=20141&category=43&type=1 .الكويتية الوطن 

7- https://arabic.mojahedin.org/i/%D8%B5%D9%84%D8%A7
%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4% موقع 
 المعارضة لمسمحةا االيرانية خمق مجاىدي منظمة

 مجمة". اإلسالمية الوحدة اإليراني الدستور" عباس، داوود يحي - -8
 WWW.arso.org ، ىـ 1428.الراصد

9- https://www.google.iq/search?safe=active&ei=ijA8XabMPM
OAjLsPurajmA4&q=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7

%D8%A1&oq    ...ويكيبيديا 
12- https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lan

g=ar. 
11- https://www.alquds.co.uk/%ef%bb%bf%d8%a2%d9%84%d9%

8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d9%84-

https://www.islam4u.com/ar/almojib/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%25
https://www.islam4u.com/ar/almojib/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%25
http://www.arso.org/
https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=ar
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%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%afالقدس جريدة 
 (االعمى المرشد عزل اليات) العربي

12- https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/76d0095d-5094-
4549-a29e-386795a9aacc .الجزيرة موقع  

 18 لمدراسات، الجزيرة مركز تحميمية، متابعة: واالنتخابات إيران الصمادي، فاطمة -13
 .52217 نيسان

14- https://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2004/6/4/%
D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87- لقاء 
 .1999 اب4بتاريخ بالكات احمد مع الفضائية الجزيرة قناة اجرتو

15-  
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/5/2

-7/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A
%D9%81%D%D8%A7%D9%84 

16- https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/6/21/%D9
%85%     

17- https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lan
g=ar 

18- https://www.alalamtv.net/news/1966560/%D8%A8%D8%A7%
D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%   العالم قناة 

 .االيرانية الرئاسة انتخابات عن تقرير االخبارية
19- https://www.alhurra.com/a/%D8%A3%D9%88%D9%84-

%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-
%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%  .امريكية ةقنا الحرة 

22- https://www.tasnimnews.com/ar/news/2015/08/30/844519/%D
9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/5/27/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%25D
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/5/27/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%25D
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/5/27/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%25D
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/5/27/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%25D
https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=ar
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%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A9-%D8 الدولية تسنيم وكالة 
 .لؤلنباء

21- 40190610-thttp://www.bbc.com/arabic/middleeas 
22- http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/05/160524_iran_j

annati_profile) 
23- http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/05/160524_iran_j

annati_profile   
24- movements.com/45474-http://www.islamist 
25- http://www.ardebili.com/ar/Biography/View   
26- https://www.islamist-movements.com/35975 الحركات بوابة 

 .االسالمية
27- oman.net/avb/showthread.php?t=533007-http://www.s 
28- https://arabic.sputniknews.com/world/201812241037752289 
29- -https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy

test-analysis/view/assembly 
32- https://ar.mehrnews.com/news/526560/%D9%86%D8%A8%D

8%B0%D2227تموز32 لؤلنباء مير وكالة . 
31-  .https://www.almaalomah.com/2014/10/21/217824 /المعمومة   

 .مستقمة عامة اخبارية وكالة: لمعمومة

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40190610
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40190610
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/05/160524_iran_jannati_profile
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/05/160524_iran_jannati_profile
http://www.islamist-movements.com/45474
http://www.islamist-movements.com/45474
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=533007
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=533007
https://arabic.sputniknews.com/world/201812241037752289
https://arabic.sputniknews.com/world/201812241037752289
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/assembly-test
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/assembly-test

