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 االهداء

 الٌوم نحن وها الصعوبات من رٌالكث وعاٌشنا هم من اكثر وقاسٌنا ٌد من بأكثر بدأنا

 العمل هذا دفتٌن بٌن مشوارنا وخالصة االٌام وتعب الًاللٌ سهر نطوي هلل والحمد

 . المتواضع

 (ص)  محمد الكرٌم رسولنا الخلق سٌدو المصطفى واالمام العلم منار الى

 قلبها من منسوجة بخٌوط سعادتً حاكت منو العطاء ٌمل ال الذي الٌنبوع الى

 العزٌزة دتًالو

 ًف دفعً اجل من بشًء ٌبخل لم والذي والهنا براحتً نعمأل وشقى سعى من الى

  وصبر بحكمة الحٌاة سلم ارتقً ان علمنً الذي النجاح طرٌق

 العزٌز الديو

 فؤادي ذكراهم فً وٌلهج عروقً فً ٌجري حبهم من الى

 واخواتً اخوتً الى

 بٌد ٌد تكاتفنا من ىال واالبداع النجاح نحو معا   الطرق نشق ونحن سوٌا سرنا من الى

 تعلمنا زهرة نقطف ونحن

 وزمالئً صدٌقاتً

 واجلى اسمى من وعبارات درر من وكلمات ذهب من حروف علمونا من الى

 العلم مسٌرة لنا تنٌر مناره فكرهم ومن حروفا   همعلم لنا صاغوا من العلم فً العبارات

 والنجاح

 الكرام اساتذتنا
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 وتقدٌر شكر

 شكري اسجل ان هذا بحثً فً ساعدنً لمن نفسً مع صادقة أكون فلعلً

 حامد طالل الدكتور البداٌة فً واخص االسطر هذه فً وامتنانً واعتزازي

 فً ونوالع العلمً هجهود من لً قدمه لما ووفاء بصدق له اعبر الذي خلٌل

 الهٌئة واعضاء االساتذة الى واعتزازي شكري مٌوعظ هذا بحثً اكمال

 منهم تعلمت الذي دٌالى جامعة السٌاسة والعلوم القانون لٌةك فً ةٌسٌالتدر

  واحترامً اعتزازي فائق فلهم الكثٌر

 لما المناقشة لجنة واعضاء القسم رئٌس السادة الى واعتزازي شكري كذلك

 هذا لبحثً تقوٌمهم فً مالحظات من دوهاب

  والمساعدة العون ٌد قد من كل الى شكري واقدم

 

 التوفٌق ولً وهللا
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 االول المبحث

 )) طبيعة النظاـ السياسي في ايراف ((

متنكع مف الناحية الطبيعية كالقكمية  ية غرب اسيا كىي بمد كاسع جغرافيا كإف ايراف ىي احدل الدكؿ االسالم
سميت ) ايراف (  عرقيات كاالدياف المختمفة كاغمب سكانيا ينتمي الى العرؽ االرم لذافأيراف تضـ عدد مف ال

ظمة حكـ ممكية كراثية حتى انكانت  رم , كقد خضعت ايراف لعدد انظمة الحكـ المختمفة اال انيا الى اآلنسبة 
حث يقتضي اعالف الجميكرية االسالمية في ايراف , كمف ىذا المبك كىك تاريخ سقكط النظاـ الممكي  1979عاـ

في ايراف كفي المطمب الثاني الثكرة كؿ في المطمب االكؿ نشكء النظاـ السياسي تقسيمة الى ثالث مطالب نتنا
السياسي االيراني بعد عاـ النظاـ  االيرانية كقياـ النظاـ السياسي االسالمي كفي المطمب الثالث مراحؿ تطكر

1979 (1) 

 المطمب االول

 نشوء النظام السياسي في ايران

بخصكصية مميزة فيك قائـ عمى اساس مف الحككمة  1979الذم يشكؿ عاـ  اليراني يتميز النظاـ السياسي
 ةكالمتداخمة مف حيث كجكد اربع المعقدة ساس لمحكـ كتركيبتوكأ الفقيوتعتمد عمى نظرية كالية  االسالمية التي

عمى كالمؤسسات المرتبطة ألكظائؼ في النظاـ السياسي االيراني التي اقرىا في الدستكر كىي مؤسسة المرشد ا
كقد اعتمد النظاـ السياسي االسالمي  (التنفيذية كالقضائية) التشريعية ك بيا اضافة الى المؤسسات الثالث االخرل 

عند قياـ عمى دعامتيف اك مبدأيف اساسيف في الحكـ كىما نظرية كالية الفقيو كالشكرل في الحكـ ككذلؾ يتمتع 
ف ىما الجيش النظامي كالحرس الثكرم التي اعطت النظاـ السياسي ميزة اخرل النظاـ بكجكد مؤسستيف عسكريتي

 (4)كقكة اضافية  

                                                           

 1حمد جاسم الخزرجي , مستقبل النظام السياسي , جميورية ايران االسالمية , دمشق , مكتبة زين الحقوقية واالدبية , ط( 1)
 25, ص  2113, سنة 

,سنة  1السياسي الشيعي , المركز الثقافي العربي , بيروت, الدار البيضاء , ط  والفقتوفيق السيف , نظريات السمطة في  (2)
 195 , ص 2111
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ثير النظاـ السياسي القائـ في ايراف في الداخؿ كالخارج فالنظاـ السياسي مؤثر عمى الدخؿ االيراني مف كيظير تأ
تتمتع بو مف شعبية في الكسط االيراني مع كجكد مؤسسات  خالؿ سيطرة المؤسسة الدينية عمى مقاليد الحكـ كما
مصمحة النظاـ (  مجمس صيانو الدستكر كمجمع تشخيص  داعمة لمنظاـ السياسي كىي المؤسسات المعينة )

 (1)كذلؾ المؤسسات الخيرية التي انشاءىا كدعميا النظاـ السياسي 

لو فأنو كاجو في المقابؿ كما يزاؿ تحديات عديدة ,  كـ في ايراف بعناصر قكة داعمةامتع النظاـ السياسي الحيت
تيارات عدة كاخرل خارجية , داخميان ضمت الثكرة االيرانية  1979بعضيا داخؿ رافؽ النظاـ السياسي منذ نشأتو 

لى ظيكر عدد مف التحديات  سياسية اسالمية كعممانية كقكمية كاف انفراد المؤسسة الدينية بالحكـ ادل ا
 .( 4)ة ياك تضغط باتجاه بعض تكجياتو الداخمية كالخارج بمونظاـ الساسي كالتي تؤثر عمى مستقة لمالمعارض

 1979لـ يقتصر االمر عمى ذلؾ فقد شيدت ايراف ظيكر الحركة االصالحية مف داخؿ النظاـ السياسي منذ 
اكلة تعديؿ الدستكر كتحاكؿ احداث اصالحات داخؿ النظاـ السياسي كبكسائؿ سممية عف طريؽ االنتخابات كمح

كالتي كاف ليا صدل كاسو داخؿ ايراف  4119كالمظاىرات كابرزىا كانت احداث االنتخابات الرئاسية عاـ 
السياسية كاالقتصادية  ف داخؿ النظاـ السياسي تطالب باإلصالحاتكخارجيا فانو لممرة االكلى تخرج نخبة م

 (3)ثير عمى مستقبؿ النظاـ السياسيكاالجتماعية في ايراف كىـ مف ابناء الثكرة االيرانية ىذه االحداث يككف ليا تأ
. 

ط عمى النظاـ السياسي االيراني ألحداث كفي المقابؿ فاف النظاـ كاجو تحديات خارجية اخذت تضغ       
ة ىذه التحديات بسمسم تلسياسي اك تغيير بعض تكجياتو السياسية لقد تعزز تغير النظاـ اتحكالت ميمة سكاء ب

كمنيا تفكؾ االتحاد السكفيتي السابؽ كتفرد الغرب عامة الكاليات  تحكالت ميمة عمى الساحؿ الدكلي كاالقميمي
ثمار المعارضة استالمتحدة االمريكية خاصة العالـ كاحتالؿ الكاليات المتحدة لمعراؽ  كافغانستاف كمحاكلة الغرب 

 ( .1السياسي اك تغيير بعض تكجياتو  ) ف اجؿ تغيير النظاـالداخمية لمصمحتو م

 

                                                           
عمي المؤمن , النظام السياسي االسالمي الحديث واشكاليات االقتباس من االنظمة السياسية الوضعية , بغداد  , دار روافد ( 3)

 175ص  -174, ص  2119لمنشر و الطباعة والتوزيع ,سنة 
 87,ص  سابقعمي مؤمن , مصدر  - 2

- 3 http:// www.aljzeera.net 
,سنة 282طالل عتريسي , ايران الى اين , مجمة المستقبل العربي , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت , العدد  - 4

 32, ص  2113



- 81 - 
 

 

 المطمب الثاني
 السياسي االسالميوقيام النظام  1979الثورة االيرانية عام 

ـ ذات المصالح منعطفان تاريخيان كاستراتيجيان شغؿ اىتماـ دكؿ العال 1979شكمت الثكرة االسالمية االيرانية  عاـ 
انفجارىا العديد مف التساؤالت في العالـ االسالمي خاصة كالعالـ عامة , مف حيث امتيازىا في المنطقة كأثار 

الثكرات االخرل في دكؿ كفاعميتيا كنتائجيا كطبيعة القكل التي شاركت فييا كالخصائص التي تميزىا عف سائر 
 (1) آنذاؾاك شرقية حسب االيديكلكجية  هالثكرات اما غربية االتجاف معظـ ف العشريف إذ اي في القر مانالعالـ ال

 قكمات ىي :مف ىذه الم 1979االيرانية  عاـ  كىناؾ عدة مقكمات ساعدت عمى نجاح الثكرة

ف السادس قر حياة السياسية في ايراف الى اليعكد تاريخ ظيكر ىذه المؤسسة كدكرىا في ال :المؤسسة الدينية ( 1
فضالن عف سالح الفتاكم عشر ميالدم في عصر حكـ الصفكييف كتأتي قكة المؤسسة مف استقالليا المالي , 

الممزمة لمقمدم المراجع الدينية كاستطاعت ىذه المؤسسة تكحيد عمؿ االتجاىات المتعارضة في  يادية االجت
 .كشرعية ىي المؤسسة الدينية ةالمجتمع تحت سمطة كاحد

تأثير ذا ية اهلل الخميني بكصفو مرجعان دينيان أعطيت قيادة الثكرة االيرانية آل :ثكرةالسياسة ك  القيادة الدينية( 4
 كاسع عمى ايراف

ؽ شعكرىـ كتطمعاتيـ , ت في مبادئيا مف دعـ لحقك رأالى جانب الثكرة االيرانية لما  :كقكؼ االقميات العرقية( 3
 الشعب االيراني بأغمبيةاؽ الضر بالح هسياسات الشا ببتبعد اف تس

 :مشاركة القكل السياسية كاالجتماعية االيرانية في الثكرة فقد انضمت اغمب االحزاب كالحركات السياسية( 1
فقد كقفت االحزاب كالحركات خمؼ قيادة كاحدة  هكالقكمية ( في االنتفاضة ضد الشاالدينية كالميبرالية  كاليسارية )

 . (4)مكحد ضد الشاهكااللتزاـ بالعمؿ ال

 

                                                           
اب , دواآلالمجمس الوطني لمثقافة والفنون  , الكويت, 1979- 1916الثورتين  نبيريخ ايران السياسي اأمال السبكي , ت - 1

 .29, ص  1999,  1ط 
 . 61حمد جاسم الخزرجي , المصدر السابق , ص  -  2
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قادة الثكرة بنظرية  جاء قياـ النظاـ السياسي في جميكرية ايراف االسالمية عمى اساس مف قناعة كصؿ الييا
ب ط ببقاء الكلي الفقيو عمى رأسيا يراقك القائمة عمى فرضية بقاء الحككمة االسالمية كاستمرارىا مشر  وكالية الفقي

 (1) كيشرؼ عمى القكانيف االسالمية

لقد اقترح ) اية اهلل الخميني( عمى الشعب اقامة النظاـ االسالمي لثقتو بقبكؿ الشعب بيذا النظاـ كاعتقاده اف 
ار النظاـ السياسي الذم تراه مناسبان , فميس مف حؽ احد يتقريرىا مصيرىا كاختالشعكب ىي صاحبة القرار في 

ار ىذا النظاـ ىي االنتخابات أم اف الشعب في فرض نظاـ حكـ معيف عمى الشعب كالكسيمة االنجح الختي
 (  .4)ت الشكرل ىي جسر النظاـ كقاعدتو ينتخب الكلي كالمجالس المحمية كتشكيمة مؤسسا

 المطمب الثالث

 1979السياسي االيراني بعد عاـ مراحؿ تطكر النظاـ 

بدأت مرحمة جديدة في تاريخ ايراف  1979كعمى اثر نتيجة االستفتاء عمى اقامة الجميكرية االسالمية في نيساف 
نظاـ سياسي لو خصكصية مميزة عمى صعيد انظمة الحكـ السائد  بإقامةكتاريخ نظاميا السياسي , متمثمة 

الساسي في جميكرية ايراف االسالمية بعد  اكؿ في ىذا المطمب اىـ التطكرات التي حدثت في النظاـنعالميان كنت
 كمف ىذه . 1979العاـ 

تعد ىذه المرحمة مف اىـ مراحؿ التطكر  1989 – 1979اكالن : مرحمة المرشد االعمى ) ايو اهلل الخميني( لممدة 
المستكل التي مرت بيا ايراف بعد الثكرة االسالمية كقد كانت مرحمة اساسية في بناء النظاـ السياسي عمى 

 . (3)الداخمي كالخارجي

مف منفاه في فرنسا اعمف عف تشكيؿ مجمس قيادة الثكرة , كحككمة مؤقتو برائسة  كبعد عكدة ) ايو اهلل الخميني( 
قدمت حككمة ) شاىبكر بختيار( استقالتيا  1979شباط عاـ  11) ميدم بزركاف ( الدارة شؤكف البالد كفي 

 .(1)كضع كفقدت تأييد الجيش ة عمى اللعدـ تمكنيا مف السيطر 

                                                           
 81, ص  2119روح اهلل الموسوي الخميني , الحكومة االسالمية والية الفقيو , مؤسسة الثقمين لمثقافة  , دمشق , - 1
 112, ص 2111والثورة االسالمية في ايران القصة الكاممة بيروت , مكتبة الغدير, أحمد حسين يعقوب , االمام الخميني  - 2
 67حمد جاسم محمد الخزرجي , المصدر السابق ص  - 3
 144, ص  2114,  1عمي مؤمن , النظام السياسي الحديث في االسالم , بيروت , دار اليالل لمطباعة والنشر , ط   - 4
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عمى  تكقد تضمنت كرقة االقتراع التصكي اجرل استفتاء عمى نكع الحكـ في ايراف 1979اذار عاـ 31كفي  
ايراني كحصؿ االستفتاء عمى اجابة بنعـ بنسبة  فمميك  41ال كشارؾ ىذا االستفتاء  الجميكرية االسالمية بنعـ اك

مس قيادة الثكرة االحزاب جات عميو لمكارد بعض اعضاء مضعترااصكات المشاركيف رغـ بعض اال% مف 97
رؾ لمناخب حرية يت,ك  استفتاء الشعب عمى اكثر مف اسـ لمدكلة ) الجميكرية االسالمية , الجميكرية االيرانية

 . (1)االختيار مف بيف ىذه االسماء 

( عضكان كمثمما 74مباشر ك عددىـ )تـ انتخاب اعضاء مجمس خبراء الدستكر انتخابان  1979اب عاـ  13ي كف
اء القيادة كاالحزاب ضءت االعتراضات مف بعض اعجا ةكعمى اسـ الدكلدثت اعتراضات عمى االستفتاء ح

ية تأسيسية بعدد اكبر مف االعضاء اال اف ايو اهلل الخميني رفض ىذه عااليرانية التي طالبت بأنتخاب جم
سية تدكف دستكر مستند الى تجربة بشرية كضعية , في حيث مجمس التسمية , عمى اعتبار اف الجمعية التأسي

 . (4)قراراتو بما ال يتعارض مع مبادئ العقيدة االسالمية خبراء الدستكر يحدد 

اعمى سمطة سياسية في البالد كىي جعؿ رجاؿ الديف في ادارة شؤكف الحكـ مف خالؿ  ةكقد عزز الدستكر مكان
 . (3) الديف كاصبحت كالية الفقيو مرتكزان لكؿ السمطات السياسية) كالية الفقيو ( بيد رجاؿ 

ف ىما التعزيز الدائـ لبنى الثكرة ياساسيت بميزتيف  كاف مرحمة المرشد االعمى ) ايو اهلل الخميني( اتسمت
 1984منذ عاـ كمؤسسات الدكلة كالتي جعمت النظاـ السياسي يتسـ باالستقرار النسبي كالميزة االخرل بدأت 

نحك التقميؿ مف ثكرة سياسات النظاـ االسالمي الداخمية كالخارجية كاعالف شأف مصالح  هالتي تمثمت باالتجا
 . (1)البالد الكطنية 

كفي اعقاب كفاة المرشد االعمى) ايو \(4119-1989( يئنثانيان : ) مرحمة المرشد االعمى ) ايو اهلل عمى الخام
مؼ االعضاء االعمى في النظاـ السياسي لمنقاش داخؿ مجمس الخبراء كاختاهلل الخميني( طرحت قضية المرشد 

مس بشأف اليو اختياره ككف النص الدستكرم قبؿ التعديالت الدستكرية يكجب تكافر ج( داخؿ الم71)كعددىـ 
 لدستكر ككانت االراء المطركحة ىي( مف ا159ة دشركط المرجعية الدينية كالسياسية في المرشح ) الما

 .رفض بالتصكيب الداخمي  اختيار مجمس قيادة , كىذا( 1
                                                           

 155ص  عمي مؤمن , المصدر نفسة , - 1
 191عمي مؤمن المصدر السابق , ص   -2
 دستور جميورية ايران االسالمية ) المقدمة ( -  3
,  1983, 1ترجمة سالم مشكور , منظمة االعالم االسالمية ايران ط ’ جالل الدين مدني , تاريخ ايران السياسي المعاصر  4

 26ص 
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 .االجماع عمى شخصية كاحدة كىذا لـ يتحقؽ( 4

( عضك 11عضكا مقابؿ )(61) ختير ) عمي الخامنئي ( باغمبيةالتصكيب عمى مرشح كتـ ذلؾ بالفعؿ كا( 3
 . 1989تمكز  1صكت بالرفض , في 

جرت عدة انتخابات رئاسية كبرلمانية عمى المستكل الرئاسي ( كخالؿ مرحمة المرشد االعمى ) ايو اهلل الخامنئي 
الشيخ ) ىاشـ رافسنجاني ( في دكرتيف  ستة انتخابات رئاسية , فاز فييا 4119 – 1989شيدت ايراف بيف عاـ 

( كمحمكد احمد نجاد بدكرتيف )  4111 -1997خاتمي بدكرتيف ) ( كمحمد  1993- 1989رئاسيتيف )
4115 – 4113  )(1) . 

 لسياسي االسالمي في ايراف باالتيتميزت ىذه المرحمة بخصائص عدة لتطكر النظاـ ا

اكالن : االتجاه لمزيد مف بناء الدكلة  كاالبتعاد عف الطابع الثكرم كلقد حرص النظاـ السياسي بكؿ قطاعاتو عمى 
نتخاب المرشد االعمى ) ايو اهلل االلتزاـ الدستكرم لمكعد االنتخابات كسيكلة تداكؿ السمطة , اذا بينت طريقة ا

 . بعد كفاة ايو اهلل الخميني قدرة النظاـ السياسي عمى االستقرار كاالستمرار ئي (نعمي الخام

الدكلية  ةنياء العزلأف بيتأثير البيئة الدكلية عمى الكضع السياسي في ايراف اف مطالب بعض االيراني -ثانيان :
اعادة العالقات مع الغرب ك اصبح التيار االصالحي رمزان لممجتمع المدني االيراني كىك الكسيمة المالئمة 

 االحداث تغير النخبة الحاكمة لتحسيف االكضاع االقتصادية كاالجتماعية 

 لتكتالت كالقياداتاالحزاب كا والرئاسية كانتخاب الرئيس ال تفرضلقد اكدت ىذه المرحمة عمى اف االنتخابات 
السياسية فحسب بؿ اف االحداث الدكلية كاالقميمية مف قبيؿ التصكر االمريكي لمشركع خريطة الشرؽ االكسط 

مع ضركرات ىذه  تتالءـالجديد التي تتقاطع كثير مع مصالح ايراف كىي التي دفعت النتخاب حككمة ثكرية 
 . (4)تيا ار المرحمة كاد

 

 

                                                           
 227, المصدر السابق , ص  السبكيامال  1
السعيد عبد المؤمن , الجميورية التاسعة في ايران , مجمة قضايا ايرانية , مركز دراسات الوحدة العربية , الضاىر , محمد  - 2

 112, ص 2115العدد / , 
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 المبحث الثاني

 النظرم لمفيـك مجمس الخبراءطار اال

عبي كتأليؼ ىذا لغرض مراجعة مسكدة الدستكر التي اكدت لالستفتاء الش 1979س مجمس الخبراء في عاـ تأس
المرشد  باختيارتـ تعديؿ قانكف المجمس كاصبح مختص  1981( عضكان كفي عاـ 71)المجمس في بداية 

( 86الى ) 4115في عاـ  ئوعضكان حتى بمغ عدد اعضا( 83لى )ا ئوعدد اعضا داداالعمى لمثكرة كمف ثـ از 
عضكان يتـ اختيارىـ مف خالؿ تمثيؿ البالد كافة في مدينة قـ , كمف ىذا المبحث يقتضي تقسيمة الى ثالثة 

اكؿ في المطمب االكؿ مفيـك مجمس الخبراء كفي المطمب الثاني اركاف مجمس الخبراء كاعضائو كفي نمطالب نت
 ككيفية انتخابو. اـ مجمس الخبراء اليو عمؿثالث ميالمطمب ال

 مطمب االكؿال

 مفيكـ مجمس الخبراء

مجمس الخبراء القيادة في الجميكرية االسالمية في ايراف كيسمى ايضان مجمس الخبراء كالذم ىك عبارة عف ىيئة 
 ( .1)نص عمييا الدستكر االيراني كظيفتيا االساسية ىي تعيف كلي الفقيو عندما تتطمب االمكر ذلؾ 

لمرشد االعمى عمى تنفيذ اعماؿ ا ؼالمشر ياسي االيراني ككنو يـ في النظاـ السم يككف لمجمس الخبراء دكر 
) اذا عجز القائد عف اداء  ( مف الدستكر111فيو حسب المادة ) ةكانتخابو ككنو اذا فقد احد الشركط الكاجب

لبعضيا مف البدء فأنو  ونبعد المائة اك عمـ فقدا القانكنية اك فقد احد الشركط المذككرة في المادة التاسعة  وكظائف
القائد اك في حالة كفاة  و كيعكد تشخيص االمر لمجمس الخبراء كقد حددت ىذه المادة ايضا يعزؿ عف منصب

 ( .4) و فأف الخبراء مكمفكف بالقياـ بأسرع كقت لتعييف القائد الجديد كاعالف ذلؾعف منصب وعزل

 

                                                           
م , اطروحة دكتوراه غير منتشر  1524- 1511طالب محيبس حسن الوائمي , ايران في عيد الشاة اسماعيل االول,  - 1

 112,ص 2117, جامعة بغداد , اآلدابكمية 
اصغر شيرازي , دستور ايران والدولة , في الجميورية االسالمية , ترجمة حميد سممان الكعبي , دمشق , دار المدى لمثقافة  2

 . 88, ص 2112, 1والنشر , ط 
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في مجاؿ اختيار المرشد االعمى كالذم يشترط فيو تكافر مكاصفات خاصة  كتحديدامجمس الخبراء  ألىميةكنظران 
كجعؿ اختيار اعضاءه تحت اشراؼ مجمس صيانة الدستكر  *جرل كضع عدة ) شركط العضكية المجمس (

مشرؼ عمى اعمى سمطة سياسية في ايراف كاف  ألنوكبيذا يمعب مجمس الخبراء دكران في الحياة السياسية االيرانية 
شخص المرشد االعمى خاصة مع قد تمعب دكران في تحديد مستقبؿ  ئورية لدل اعضاتجاىات السياسية كالفكاال

 . (1)اختصاصات اخرل الى المجمس اضافة الى الخبرة الدينية  ـانضما

( الذم ينتخب مف قبؿ الشعب عمى اف تتكافر فيو شركط المرجعية الفقيوكيتكلى مجمس الخبراء اختيار ) الكلي 
كفؽ احكاـ المذىب الشيعي فأف معظميـ يحممكف لقب ) ايو اهلل( كيمثؿ كؿ محافظة ايرانية عمى القؿ عضك 

 العالقات بيف رجاؿ الديف الشيعة عضكان كيخضع انتخابيـ لحصية معقدة مف 86في مجمس الخبراء كيتككف مف 
 (4)مس الخبراء خميفة اخر كتأثيرىـ اك اكساطيـ كعقائدىـ كلمنع حصكؿ تعقيدات مشابية لـ يعيف مج

 المطمب الثاني

 ئواركاف مجمس الخبراء كاعضا

 يتككف المجمس مف

 ة رئاسيةيئى 1

 امانة عامة 4

 ىيئة تحقيؽ 3

 لجاف متخصصة 1

ي الرئيس االيراني االسبؽ كرئيس نني ترأسو عمي اكبر ىاشمي رفسنجاكيالسابؽ ايو اهلل مش يسوبعد كفاة رئ
 41كاني في  ي كبعد كفاة الشيخ ميدمنلحالي ثـ اتبعو محمد رضا ميدكم كا مجمس تشخيص مصمحة النظاـ

                                                           
, كمية  منشورةير غير حمد جاسم محمد الخزرجي , مستقبل النظام السياسي في جميورية ايران االسالمية و رسالة ماجست 1

  45, ص 2111العموم السياسية جامعة النيرين , سنة 
لمعرفة الشروط الواجب  قوبالفو االلمام  ةنالحس*ان شروط العضوية في مجمس الخبراء ىي االخالص واالمانة واالخالق 

 , لممزيد ينظر في حمد جاسم محمد الخزرجي المصدر اعاله توافدىا بالمرشد
جامعة  داباآلستير غير منشورة , كمية ج, رسالة ما 1988 – 1968ى جواد , العالقات االمريكية االيرانية خالد موس - 2

 69ص  1991بغداد ,
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انتخب ايو اهلل محمد يزدم لرئاسة ىذا المجمس الدكرة االخيرة النتخابات مجمس الخبراء  4111اكتكبر عاـ 
عاـ كال ا المجمس مرة كاحد كؿ لرئاسة ىذا المجمس كيجتمع ىذ 4116مايك  41انتخب ايو اهلل احمد جنتي في 

 . (1)اعضاءه راتبان  ىضتقاي

جنتي , احمد  ) احمد ىـ التي دخمت ىذا المجمس منذ تأسيسو كيكجد لممجمس اعضاء ايضان فمف ابرز االعضاء
 ( .4)كمحمد المؤمف  يناهلل خاتمي , جكاد أممي ,عمي مشكح , حسف ركحاني , رك  خمخاليخاتمي , صادؽ 

 المطمب الثالث

 وخبراء كاليو عممُو ككيفية انتخابمياـ مجمس ال

 اكالن : مياـ المجمس 

يتكلى ىذا المجمس االشراؼ عمى اعماؿ القائد كاف ميمة االشراؼ التي يقـك بيا مجمس الخبراء ىي مباشرة 
( مف 111كغير مباشرة في الكقت نفسة حيث يقكـ اعضاء ىذا المجمس بدراسة قرارات القائد كفقان لممادة )

ذلؾ بطريقة نبيا اتصمكا بالقائد كاستفسركا بشأنو كاف كايراني كيقيمكنيا فاف ما اكجد في جانب مف جالدستكر اال
 ( .3) مباشرة اك غير مباشرة

كيككف لمجمس الخبراء امانة عامة تضـ مجمكعة مف العمماء كالمحققيف تقـك بعمؿ دراسة القضايا المتخصصة 
) القائد( ك أف ىذا  الفقيوعمى مكتب الكلي  باألشراؼبالحككمة مف النكاحي السياسية كاالجتماعية كتقكـ ايضان 

االستثنائية  يجتمع المجمس في الظركؼ المجمس ىك الذم يقكـ بكضع اجراءات عممو كيغيرىا بنفسو ككذلؾ

                                                           

 تعيين)  ومنيا وصالحياتو القائد وظائف عمى االسالمية ايران جميورية دستور من المائة بعد العاشرة المادة نصت* 
 الحرب واعالن,  االستفتاء أصدار,  العامة السياسات اجراء حسين عمي االشراف,  االسالمية ايران جميورية العامة السياسات

 المسمحة لمقوات العامة والقيادة,  العام والتغيير والسالم
1 - http//www.iran –emrooz .net 
, 15, سمسمة المترجمة  1991والدراسات  , بغداد , مركز البحوثي , مدخل تاريخ ايران المعاصر , ترجمة نبزىان جازا - 2

 94ص 
ور محمد , الدين والتحديث في يران دراسة في مواقف المؤسسة الدينية من عممية التحديث في ايران غفامجد عبد ال - 3

 124, ص  1988, جامعة بغداد , سنة  منشورة, رسالة ماجستير غير  1979- 1955
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مختمفة اك  ألسبابالرئاسية انيا ضركرية  الييئةكيف في حالة كجدت نحقد الجمسات عمى العالطارئة كممكف اف ت
 (1)في حالة قدـ عشرة مف اعضاء المجمس طمبان خطيان لعقدىا . 

 اليو عمؿ المجمس -ثانيان :

الشخص  باكتشاؼياء المتمتعكف بخبرات فقيية خاصة كالمنتخبكف مف قبؿ الشعب قيقـك الخبراء كىـ الف
 نوالفقياء المكجكديف كمف ثـ يعمنك المناسب لمنصب الكلي الفقيو ) قائد الثكرة االسالمية في ايراف ( مف بيف 

 ما لدييـلي مف منطبؽ يعني اف رأم ىؤالء الكاشفيف بمثابة الشاىد اك البنية عمى ىذا الكا هعمى الناس كىذا بدكر 
 . (4)راء الذيف اشتيركا بو بيف الناس الح الخبطىؤالء الكاشفكف باص ما لقبمف خبرات لذلؾ سرعاف 

الدستكر ينبغي اف يككف مف  ف كالدنيا بحكـ نصديبأمكر ال  ة) القائد( يشترط فيو الخبر  الفقيوكبما اف الكلي 
 . (3)فضؿ مف بينيـ في المجاليف معان ليميز اال ةعمى مستكل مف الخبر  وينتخب

 ثالثان : كيفية انتخابات المجمس 

عضكان  83حك ن آنذاؾككاف عدد اعضاء  1984عاـ  االكلى النتخابات مجمس الخبراء في اكتكبر الدكرةاجرت 
ناخب  مميكف 17عضكان كقد شارؾ في االنتخابات االخيرة نحك  85بعدد  1991بينما عقدت الدكرة الثانية عاـ 

 . (1)% 17اركة أم كانت نسبة المشب ميكف ناخب ممف ليـ حؽ االنتخام 38مف اجمالي 

 

 

 

                                                           
الفكري السياسي الشيعي من الشورى الى الوالية الفقيو , طيران . دار الشورى لمدراسات واالعالم أحمد الكاتب , تطور - 1

 82, ص 1997,  1,ط
* نصت المادة العاشرة بعد المائة من دستور جميورية ايران االسالمية عمى وظائف القائد وصالحياتو ومنيا ) تعيين 

االستفتاء , واعالن الحرب  أصدارالشراف عمي حسين اجراء السياسات العامة , السياسات العامة جميورية ايران االسالمية , ا
 والسالم والتغيير العام , والقيادة العامة لمقوات المسمحة

رعد عبد الجميل المصطفى الخميل , االسالم السياسي , اطروحة دكتوراه غير منشورة , كمية العموم , جامعة بغداد   - 2
 22, ص  1995,
 84الكاتب , تطور الفكر السياسي الشيعي , المصدر السابق , ص احمد  3
 36امال السبكي , تاريخ ايران السياسي بين الثورتين , المصدر السابق  ,ص  - 4
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كتـ فيو انتخاب ) ايو اهلل حسيف  1985نائب لممرشد االعمى عاـ  الختياركقد اجريت انتخابات مجمس الخبراء  
د كالتي تتضمف التعديؿ جانب مف المكا 1989منتظرم ( خميفة ) ايو اهلل الخميني ( كبعد التعديؿ الدستكرم عاـ 

و مجمس الخبراء صالحية اختيار المرشد االعمى كاالشراؼ عمى تنفيذ عمم حالمتعمقة بالمرشد االعمى قد من
 (  .1)كامكانية عزؿ اذا تبيف عدـ اىمية لمقيادة 

 المبحث الثالث

 يرافنع القرار السياسي في اص دكر المجمس في عممية

الخاصة كالتي يجب  هنع القرار ىي عممية مركبة تتضمف العديد مف المراحؿ لكؿ منيا معايير صاف عممية 
تتضمف العديد مف الخيارات يستمـز تقيميا عمميات  عاتيا مف قبؿ  صناع القرار كما اف عممية ديناميكيةامر 

تعتمد عمى عدة عكامؿ منيا المحيط اك البيئة اك الخبرة اك المغامرة متعددة كاف عممية صناعة القرار  عقمية
ب االكؿ تناكؿ في المطمنالى ثالث مطالب  ور , كمف ىذا المبحث يقتضي تقسيمكايضان شخصية صاحب القرا
شكؿ عاـ كفي المطمب الثاني العكامؿ المؤثرة في عممية صنع القرار السياسي بمفيـك عممية صنع القرار 

 .ب الثالث مصادر  القرار السياسي الخارجي االيراني كفي المطم

 المطمب االكؿ

 مفيكـ عممية صنع القرار بشكؿ عاـ

مف خالليا التكصؿ الى صفة عمؿ معقكلة مف بيف  يقصد بعممية صنع القرار بصفة عامة الكيفية التي يمكف
غير مرغكب  ئجمعينة اك تستيدؼ تجنب حدكث نتا عدة بدائؿ متنافسة ككؿ القرارات ترمي الى تحقيؽ اىداؼ

 . (4) بيا

 

                                                           
,  1979,  1دستور جميورية ايران االسالمية , مديرية ترجمة والنشر رابطة الثقافة والعالقات االسالمية , طيران ,ط - 1

 117المادة 
, السياسة الخارجية االيرانية , تحميل لصناعة القرار, مجمة السياسة الدولية , مركز االىرام لمدراسات  رسيعبد اهلل يوسف - 2

 11, ص  1999,  138السياسية واالستراتيجية , القاىرة , العدد 
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عديدة ال يخمك منيا عنصر الشؾ  تيار الكاعي بيف بدائؿ متاحةكتعرؼ ايضان عممية صنع القرار بأنيا عممية اخ
القرار ىي الخيار بيف البدائؿ المتاحة كتعتبر عممية  صنع القرار السياسي محؿ  عممية صنعكمف ثـ اساس 

يا المتباينة كلـ يعد تحميؿ عممية القرار السياسي كفركع  اىتماـ عممي في الدراسات السياسية بمجاالت المختمفة
في النطاؽ الخارجي لذلؾ  ةية في الدكلة بؿ امتد الى القرارات التي تستخدميا الدكلقاصران عمى القرارات الداخم

  (1) يان كبيف ما يسمى قراران خارجيان ز بيف ما يسمى قراران داخميياضحى التم

 ألنياية بؿ تأتي بشكؿ منظـ كمدركس عبث بصكرة فجائية اك طارئة اك بصكرةتأتي  كاف عممية صنع القرار ال
القرار نحك  باتخاذمعينة تدفع الجية المعينة  ألكضاعبالضركرة نتاج عف تراكـ خبرة كجيد مف الدراسة المعمقة 

دراكوما تصبكا اليو الحاجة ك كاف ظاىرة صنع القرار ليست عممية فكرية محضة تشمؿ في مالحظة الكضع   كا 
اطراؼ  ع القرارنمعينة تشارؾ في عممية ص تكالقدرة عمى التخميف كالحدس بؿ ىي مسالة اجتماعية كعمؿ باليا

 (4).خارجية مؤثرة بالقرار بشكؿ اك بأخر لية جزءان مف نظاـ صنع القرار اخر داخم

كيعد القرار السياسي بمثابة اختيار بيف عدة امكانات كاحتماالت اك بدائؿ أم انتقاد ظرفي ضمف اطار التنكع 
القرار السياسي الخارجي االيراني عف مثؿ ىذه المعطيات فأيراف  البنيكم لمنظاـ السياسي كال تخرج عممية صنع

 . (3) دكلة تعمؿ بنظاـ المؤسسات الحككمية ك الغير الحككمية

 المطمب الثاني

 قرار السياسي الخارجي االيرانيالعكامؿ المؤثرة في عممية صنع ال

ال تخمك مف تداخالت معقده تخضع عممية صناعة القرار السياسي في أم دكلو لعكامؿ مؤثرة كمراحؿ  
اؿ فترة االعداد كالتحضير لو كمتكاصمة تحبط بيا كبالمراحؿ االكلية لتحديد اطر القرار كاىداؼ كتستمر طك 

 .(1)بشكؿ مباشر اك غير مباشر  ومف نتائج كاالستفادة تنفيذ  ةى الى مشاركة في اليعكتس

                                                           
 22, ص2113,  36القاىرة , العدد  ة ,يارات ايرانتخمة , مجمة يعباس ممكي , صنع القرار في السياسة الخارجية االيران - 1
( رسالة ماجستير غير منشورة , كمية العموم  2112 – 1979ة )يصادق حنتوش ناصر , السياسة الخارجية االيران - 2

 2. ص  2113السياسية جامعة بغداد , سنة 
, العدد االول , سنة  21المجمد  , لعممية صنع القرار السياسي , مجمة جامعة دمشق يةتحميم احمد ناصوري , دراسة- 3

 269, ص 2115
 3صادق حنتوش ناصر , المصدر السابق , ص  - 4
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تنكع بيف  1979خارجي االيراني بعد قياـ الثكرة عاـ فمف العكامؿ المؤثرة في عممية صنع القرار السياسي ال 
 عكامؿ البيئة الداخمية لمسياسة الخارجية االيرانية عكامؿ البيئة الخارجية ليا كىذه العكامؿ ىي 

 اكالن: عامؿ البيئة الداخمية

ؿ كىي العامؿ ايراف الداخمية عمى سياستيا الخارجية مف خالؿ تقسيميا عمى جممة مف العكام بيئة يعتمد تأثير
 االيديكلكجي كالعامؿ االقتصادم كالدستكرم كالثقافي االجتماعي كعامؿ شخصية صناع القرار كالعامؿ العسكرم

يعتمد العامؿ االيديكلكجي مجمؿ الفمسفة السياسية التي يقكـ عمييا النظاـ السياسي في  كجيالعامؿ االيديكل_ 1
الفقيو ( في ادارة كافة الشؤكف السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية  ةف كالتي تتمركز حكؿ ) نظرية كاليايرا

 . (1) كالثقافية كالداخمية كالخارجية

عممية القرار في ايراف . بحكـ الطبيعة االسالمية يمعب دكران مؤثران في  االيدلكجياكعمى الرغـ مف اف المتغير 
يا اىداؼ كمصالح قد ال تتحقؽ بالضركرة في ظؿ لمثكرة كنظاميا اال اف ايراف شأنيا شأف أم دكلة اخرل ل

ائدية كالسيما في ظؿ المثؿ العقفي مجاؿ أعماؿ  المركنةما يفرض نكعان مف ة منظاـ الصاـر بااليدلكجية المعمنال
 . (4)مف مرحمة الثكرة مرحمة الدكلية  ؿعممية التحك 

العامؿ االقتصادم : يؤثر العامؿ االقتصادم في صناعة القرار السياسي الخارجي االيراني مف خالؿ أىمية  -4
 البيئة االقتصادية االيرانية كالتي تعتمد عمى مرتكزات االساسية مف اىميا 

ف عصب شكالتعد ايراف مف الدكؿ الكفيرة بالثركات الطبيعية السيما النفط كالغاز المذاف ي -النفط كالغاز :
ي تستعمؿ النفط كالغاز كرقة ضغط ضد ىالدكؿ بحرية كاممة ك  عالتصرؼ م إليراف يحاالقتصاد العالمي كىذا يت

 ( .3 )الدكؿ االخرل سكاء في بيئتيا االقميمية اك الدكلية

 

 

                                                           
.  1ة , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت , ط ينيفين عبد المنعم مسعد , صنع القرار في ايران والعالقات العربية االيران 1

 151, ص  2113
( اطروحة دكتوراه غير منشورة , كمية العموم 2113- 1979عام ) الخارجيةعبد العزيز ميدي مكي , سياسة ايران  - 2

 42, ص  2115السياسية , جامعة بغداد سنة 
 88, ص 2112و1ضاري  سرحان الحمداني , سياسة ايران اتجاه دول الجوار , العربي لمنشر والتوزيع , القاىرة ,ط - 3
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دكلة بالقدرة عمى استثمار البيئة  ألمفي السياسة الخارجية  هكاثر  جي ك اف البعد التكنكل -تكنكلكجيا :ك الالصناعة 
تكفي اف تككف الدكلة غنية كمتطكرة  الطبيعية كاالجتماعية كادارتيا كفي الكاقع اف امتالؾ الثركات الطبيعية ال

لتمارس سياسة خارجية قائمة عمى اساس فعمي بؿ  يتكجب امتالؾ قدرات تكنكلكجية كاقتصادية الستثمار ىذه 
 . (1 )المكاد

ة االيرانية ذات الفصكؿ االربعة لمزراعة كذلؾ دليؿ عمى صالحية اراضييا لبالنظر لكجكد اقاليـ بالدك الزراعة : 
%( مف المكارد الزراعة في العالـ اك عمى الرغـ مف امتالؾ ايراف االراضي الزراعية كفضالن عف 1تمتمؾ نسبة )

 . (4) يرانية الداخميةشكؿ عامؿ قكة لسياسة االالثكرة الحيكانية فأنيا تشكؿ رافدان قكيان لالقتصاد االيراني كي

العامؿ الجغرافي : اف المعطيات الجغرافية السياسية كاالستراتيجية كالجغرافية االقتصادية ذات التأثير البارز _ 3
في السياسة كالعالقات الخارجية االيرانية كىناؾ قاعدة عامة مفادىا اف عامؿ الجغرافية يفرض نفسة بشكؿ عمى 

 . (3) ياسة الخارجية كالعالقات الدكليةاسية كذلؾ يككف العامؿ الجغرافي عامالن مؤثران في صكغ السينظمة الساال

العامؿ القيادم في عممية صنع القرار السياسي  يضطمعينطمؽ مف الدكر الميـ الذم : شخصية صنع القرار_ 1
يعبر عف قيـ النخبة الحاكمة كتفضيالتيا اك يركز عمى كجكد عالقة ترابطية بيف نظاـ المعتقدات  فا فالقرار اما

كعممية االدراؾ كعممية صنع القرار كفي كؿ االحكاؿ يتجمى دكر القيادة السياسية مف خالؿ ثالث عناصر كىي 
كؿ النامية دكران مركزيان في صناعة القرار الفاعمية كالجماعة السياسية يؤدم القائد السياسي في غالبية الد ك القائد

االدارم كتفاقـ ازمة التكزيع في االداء  كفاءة قالية تعاني مف تدني مستكل الالسياسي الف النظـ السياسية فيا انت
كغياب المشاركة السياسية الحقيقية ككذلؾ ضعؼ القدرات االستجابية ليذه االنظمة كمحدكدية تأثير الرام العاـ 

لمعقكلية كصيانة الكحدة عدـ تكافر قنكات تعبير فعالة كخضكع الييئات الرسمية لمتكحد كاالمتثاؿ بذريعة اككذلؾ 
 . (1) الكطنية

 

 
                                                           

, 2119 ,1, بيروت, دار ومكتبة اليالل, طترجمة حنان فوزي حمدان’ فيميب برايار ومحمد رضا العالقات الدولية  - 1
 .83ص

 (113,112, ص ) نفسوترجمة حنان فوزي حمدان المصدر ’ فيميب برايار ومحمد رضا العالقات الدولية  - 2
االبحاث العممية , محمد جواد اسايش زراج , سياسة ايران الخارجية حيال جيرانيا , مجمة فصيمة ايران والعرب , مركز  - 3

 21, ص 2115,  8والدراسات االستراتيجية لمشرق االوسط , بيروت العدد 
 ( 276,  275, 274, ص ) المصدر سابق,  ياحمد ناصور  - 4
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ي تحدد مالمح قكتيا دكلو في العالـ كاحدان مف اىـ العكامؿ الت ألميعد العامؿ العسكرم  العامؿ العسكرم : -5
تجاه التحديات الخارجية التي تمس مصالحيا كتمتمؾ ايراف قدرات عسكرية كبيرة تمدىا ب ىيمنيا اك مكامف 

بعكامؿ قكتيا كدعـ لسياستيا الخارجية كتمكنيا مف ممارسة سياسة خارجية فاعمة كمؤثرة اال اف طبيعة التيديدات 
جـ مع تحديات البيئتيف الداخمية عطاء االلو العسكرية ادكاران متعددة تنسيراني تحتـ االقكمي اال لألمفالمختمفة 

 . (1) كالخارجية كعدـ جعميا تقتصر عمى الكظيفة التقميدية المتمثمة بالدفاع ضد العدك الخارجي

 ك االجتماعي العامؿ الثقافي  -6

معناىا الحقيقي كالعقمية الجماعية كالرأم العاـ ب راج متغيرات مختمفة مثؿ الثقافة يمكننا في فئة العكامؿ الثقافية اد
ميما عمى السياسية الدكلة الخارجية  تأثيراكيمكف لمثقافة مف حيث ىي ) نظاـ القيـ كالمغة كالديف ( اف تمتمؾ 

كيمكف لمتجانسات الثقافية اف تشكؿ عكامؿ تقارب كلكف في الكقت ذاتو يمكف اف تشكؿ عكامؿ نزاع بيف كيانات 
الحاالت اف ؼ بعض ا كيمكف ايضان ممكف لمغة كالديف اف تحث دكالن عمى انشاء بنى لمتعاكف فيما بينيدكلية كي

 (  .4) الدفاع عف اقميات لغكية كدينية تحث الدكؿ عمى االنخراط في مغامرات خارجية بيدؼ

فسيران لمكضع الدكلي عف تحاكؿ معظـ الدراسات في العالقات الدكلية اف تعطى ت: ثانيان : عكامؿ البيئة الخارجية
طريؽ فيـ العكامؿ الداخمية في الدكؿ كالسيما الدكؿ القكية عمى اعتبار انيا تشكؿ المحاكر اك االقطاب الرئيسية 

ك تفاعالت في العالـ كترل ىذه الدراسات السياسية الخارجية لمدكؿ ككأنيا تتابع كانعكاسات لمعكامؿ الداخمية  
مط مسيطران عمى ادبيات السياسة الخارجية حتى ) بيترجكر يفتش ( كىك احد عمماء السياسية كقد يقضي ىذا الن

السياسة الدكلية دراستو المشيكرة بعنكاف ) الصكرة الثانية باالتجاه العكسي المصادر الدكلية لمسياسية الداخمية ( 
لمكضع  انعكاسبؿ ىي  باألساسعة لعكامؿ داخمية سات الخارجية ليست تابيااذ ناقش فييا فكرة بعض الس

الدكلي الذم يفرض تغيرات كمؤثرات كؿ دكلة معينة كيجعميا تغير مف سياستيا كمؤسساتيا الداخمية كمف ثـ 
 . (3)ر سياستيا الخارجية ثك تتأ تغير

 

 

                                                           
رسالة ,مى العالقات العربية االيرانية اسحاق يعقوب محمد , الموقف االيراني من مبادرة الشرق االوسط الكبير واثره ع- 1

 99ص  2118, دغير منشورة , كمية العموم السياسية , جامعة بغداماجستير 
 . 84-83, ص  ابقومحمد رضا جميمي , مصدر س برايار يبفم - 2
 (24, ص ) ابقعبد اهلل يوسف سير, مصدر س - 3
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اما فيما يتعمؽ بتأثير البيئة الخارجية عمى السياسة الخارجية االيرانية فأف االكضاع ك الظركؼ الدكلية     
سكاء كانت مناسبة اك غير مناسبة كدكر القكل الدكلية كانماط التحالفات كاالئتالفات تعد مف  بإيرافالمحيطة 

المحاكر الرئيسية المؤثرة في عممية صنع القرار السياسي الخارجي االيراني مع االخذ العالقة القكية بيف العكلمة 
تيا االقميمي كالدكلي تؤثر في عممية صنع اة الخارجية بمستكيكمسيرة التحكؿ كالتغيرات المجتمعية كعمية فأف البيئ

ات التي تثير دئيا اك مف حيث العقبات كالتيدييالقرار السياسي الخارجي االيراني سكاء مف حيث الفرص التي تي
 . (1)اماميا 

 المطمب الثالث

 الخبراء سالسياسي الخارجي االيراني ك مجممصادر القرار 

ال  وكمف ثـ فأف صانعكا القرار كمنفذياف السياسة الخارجية لمدكؿ يتـ اعدادىا كتنفيذىا عف طريؽ مؤسسات 
ك  داتضان بمجمكعة مف القكاعد ك المحديتأثركف فقط بقدراتو الشخصية التي يعممكف بيا في اطارىا كلكف اي
اسة االيرانية تحددىا العديد مف المراكز التطمعات التي تفرضيا طبيعة المؤسسة التي ينتمكف الييا كاف السي

ة في الدستكر تجذر كنيا ذات طبيعة رسمية كبانيا مالسمطة التي تتنافس فيما بينيا بشدة كتتسـ بعض المراكز يك
كاالنظمة التشريعية المدكنة كتكشؼ عف نفسيا في مؤسسات الدكلة كاما مراكز السمطة االخرل فيي غير رسمية 

الى العديد مف االجنحة االيدلكجية كاما نقسـ القيادة االيرانية التي ت نخبةيات سياسية دينية لا حكؿ جمعكتتجمع ام
  (4)حكؿ مؤسسات ثكرية ك قكات امف 

 الى كيقتضي تقسـ ىذا المطمب الى اكالن المصادر الرسمية كثانيان المصادر غير الرسمية لعمية صنع القرار

 

 

 

 
                                                           

,   212,   211العدوان , )رضا سمير , الدبموماسية , االيرانية والتطورات االقميمية الجديدة في الخميج , مجمة البيئة ,  - 1
 (3, ص ) 2115

,   69, مجمس السياسة الدولية القاىرة , العدد   وتحميميةودودة بدران , تخطيط السياسية الخارجية , دراسة نظرية  - 2
 74, ص  1981



- 73 - 
 

 مجمكعة مف المؤسسات السياسية كمنياتضـ  :اكالن / المصادر الرسمية 

 ميمة الدستكر اليو عيد الذم االيراني النظاـ في االساسية الييئة الخبراء مجمس يعتبر ـ الخبراء مجمس  -أ
 اقتراع طريؽ عف انتخابيـ يتـ عضكان  86 مف المجمس ىذا يتألؼ ايراف في االسالمية الثكرة قائد كعزؿ تعيف
 مف يتككف  اركاف كلو كاحد بعضك محافظة كؿ تتمثؿ بحيث سنكات ثماني  مدتيا كاحدة لدكرة مباشر شعبي
 لمدكرة رئيسا ينتخب الذم جنتي احمد المجمس ىذا كيرأس مختصة كلجاف تحقيؽ كىيئة عامة كامانة رئاسة ىيئة

  (1) 4116 مايك 41 في الحالية

المرشد االعمى لمثكرة : كيتمتع النظاـ السياسي في ايراف  بمفردة في تقسيمة السمطات اذا يمتاز ىذا النظاـ  -ب 
لككنو نظاـ رباعي فيما يتعمؽ بالمؤسسات الرسمية التي اقرىا الدستكر فأذا كانت السمطات المتعارؼ عمييا في 

اف ىذا السمطات في الجميكرية  اال  كالقضائية  ذية كالتنفي انظمة دكؿ العالـ المختمفة ىي السمطة التشريعية 
كاماـ االمة كىك المرشد   سمطة رابعة تتمثؿ بكلي االمر بأشراؼ صالحياتيا   تمارس  االسالمية االيرانية

ساس لنظاـ الجميكرية التي تعد الركيزة االساسية كحجر اال ويعمؿ كفؽ نظرية كلي الفقي  الذم  ةاالعمى لمثكر 
 .  4))ة االسالمي

 إصالحيكه ( مف الدستكر االيراني عمى كظائؼ كصالحياتو التي حاكؿ الخاتمي ك111لقد نصت المادة )
اعمى سمطة قد منحو الدستكر السيادة  باعتبارهالغاءىا دكف جدكل عمى صالحيات ككظائؼ المرشد االعمى 

 . (3)الزمنية السياسية كالدينية 

و ياتو الدستكرية مف جية كالرتباطاقكل مؤسسة في ايراف دكف منازع لصالحبعد منصب المرشد االعمى لمثكرة 
 ( .1)مف جية اخرل  الفقيوبالنظرية السياسية الدينية التي نادل بيا ايو اهلل الخميني كىي كالية 

 

 

 
                                                           

 34( , المصدر السابق , ص 2112 – 1979نية, )يراحنتوش ,السياسة الخارجية االصادق  1
( دراسة تحميمية المصادر الفارسية , مركز ه, اثار  ه, روافد هالفكر السياسي االيراني , ) جذور سمطان محمد النعيمي ,   2- 

 891, ص  2111, 2االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية , ابو ظبي , ط 
 (111دستور الجميورية االسالمية االيرانية , المادة ) - 3
 ( 68كي , المصدر السابق , ص )عبد العزيز ميدي م - 4
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 السمطة التنفيذية / كتشمؿ المؤسسات الرسمية االتية  -ج  

اكالن / رئيس الجميكرية : يعتبر رئيس الجميكرية ىك اعمى سمطة رسمية في الدكلة بعد منصب الفقيو , فمنصبو 
 1979( مف الدستكر االيراني لعاـ  134ص المادة )نفي النظاـ السياسي االيراني حسب ىك المنصب الثاني 

تع بجمع الصالحيات التي ال تربط مباشرة كتعديالتو انو اعمى سمطة رسمية في البالد بعد مقاـ القيادة كيتم
الدستكر اماـ الشعب ك المرشد مجمس الثكرة ينتخب رئيس الجميكرية مف قبؿ الشعب لمدة اربع سنكات كيمكف 

 . ( 1) مره ثانية بصكرة متكاليو لدكرة كاحدة فقط انتخابو

يؤدم رئيس الجميكرية في ايراف عممية صنع القرار السياسي بثالثة عكامؿ اساسية صالحيات دستكرية , 
 ( .4)كطبيعة عالقاتو بالمؤسسة الدينية كالمصالح كالقكل التي تعبر عنيا 

كر كالقانكف ثانيان / كزارة الخارجية : اف الكزارة الخارجية مسؤكلة عف تنفيذ السياسة الخارجية كذلؾ كفقان لمدست
اال  اف دكرىا ال يقتصر  1985التنفيذم الذم يكضح مياـ كزارة الخارجية كالذم تـ التصديؽ عميو في عاـ 

 عيا ذلؾ لسبيف صنه ليمتد الى عممية التخطيط ليا ك عمى ذلؾ بؿ  يتجاكز 

االعمى  امف  اف كزير الخارجية عضك رئيس في كثير مف المؤسسات الرئيسية في الدكلة مثؿ المجمس -اكالن 
س الشكرل كمجمع مسسات المرجعية االخرل مثؿ مجؤ كما ينكب عنو ممثؿ يحدده كىك المالقمي كالحككمي 

 تشخيص مصمحة النظاـ

الت كالظركؼ اثانيان / ال يمكف لكزير الخارجية االنتظار لحيف اتماـ االجراءات ك الخطكات المعمكؿ بيا في الح
شكؿ مباشرة ثـ يقدـ بارجية في الظركؼ الطارئة قراراه طارئة حيث يتخذ كزير الخالعادية كذلؾ في  حالة حدكث 

 (   .3)ات كالسمطات المختصة تقريره بعد ذلؾ الى الييئ

 

 

 

                                                           
محمد كاظم عمي , النظام السياسي في ايران دراسة في النظام الجميوري , اطروحة دكتوراه غير منشورة , كمية العموم  - 1

 (155, , ص ) 2114السياسية , جامعة بغداد , 
 (312احمد ناصوري , المصدر السابق , ص ) -  2
 . 25المصدر السابق , ص عباس ممكي , - 3
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يقصد حماية ايراف مف التيديدات  1989ثالثان  / مجمس االمف القكمي  تأسس مجمس االمف القكمي عاـ 
 كالدفاعية في ضكء السياسات العامة الصادرة ةبكضع السياسات االمني مياـ تتمثؿالخارجية كالداخمية لممجمس 

اسية كاالمنية كاالجتماعية كالثقافية مع السياسات الدفاعية االمنية العامة عف المرشد كتنسيؽ النشاطات االس
رجي االمف لمدكلة ككذلؾ تسخير كافة المكارد البالد الطبيعية كغير الطبيعية لمكاجية أم تيديد داخمي اك خا

ىي مادة كاحدة في  وف المجمس كتحديد كظائفيتكك ب ختصالدكلة مجمس االمف القكمي كت البالد كيترأس رئيس
 . (1) 176الدستكر كىي المادة 

ة مجمس الشكرل كالييئة كؿ رؤساء السمطات الثالث الحككم المادة فأف المجمس يتككف مف مقتضى ىذهب
نقد حددتيا  وكؿ التخطيط كالميزانية اما كظائفالقيادة العامة لمقكات المسمحة كمسؤ القضائية كرئيس ىيئة اركاف 

مف الدستكر كىي تأميف المصالح الكطنية ك حراسة الثكرة االسالمية كحدة اراضي البالد كالسيادة  177المادة 
 . (4)الكطنية 

ع القرار السياسي نمصادر ص سات الرسمية التي تعد مفالسمطة التشريعية كتضـ مجمكعة مف المؤس -ػد
 الخارجي كىي

عمى جميع المعاىدات كاالتفاقيات  ومس الخارجية لمدكؿ مف خالؿ تصديقيسيـ المج :مجمس الشكرل االسالمي  
ية كيعد دستكريا بأنو مف اقكل مؤسسات صنع القرار في ايراف كيمارس المجمس السمطة ك المكاثيؽ الدكل

ينتخبكف مباشرة باالقتراع السرم كتككف مدة النيابة في مجمس الشكرل  مف نكاب الشعب الذيف كيتألؼالتشريعية 
االسالمي اربع سنكات كتجرم انتخابات كؿ دكره قبؿ انتياء الدكرة السابقة بحيث ال تبقى البالد بدكف مجمس في 

 . (3)( نائبان 471أم كقت مف االكقات كيتألؼ المجمس مف )

يتكلى مجمس صيانة الدستكر االشراؼ عمى انتخابات مجمس خبراء القيادة كرئيس  :تكر مجمي صيانو الدس
مسالة مدل مطابقة القكانيف االسالمية كلو الحؽ في  امجمس الشكرة االسالمي كيتكلى ايض الجميكرية كاعضاء

ني ايو اهلل الخمي عبر الشكرل االسالمي بحجة مخالفتو لمشريعة االسالمية كقد رد أم قانكف يكافؽ عمية مجمس
ذا اك  الفقيوستكر التجسيد العممي لفكرة كالية د) اف مجمس  صيانو ال وقكلبعف اىمية مجمس صيانو الدستكر 

                                                           
اب  54محمد صادق الحسيني , صنع القرار  في ايران وتركيبة النظام االسالمي , مجمة شؤون االوسط بيروت , العدد  - 1

 16, ص  1996
 99ضاري سرحان الحمداني , المصدر السابق , ص - 2
 ( 64,  63,  62دستور الجميورية االسالمية االيرانية , المادة ) - 3
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في الدستكر الثكرة  سلمكالية التي ىي ركف اسا رم فقيائو فأف ذلؾ يعد اىداالشكرل رأ ستجاىؿ مجم
 . (1)االسالمية

 ثانيان / المصادر الغير رسمية

في  دكراات اخرل تمعب سال عممية صنع القرار السياسي كىناؾ مؤسثالمؤسسات الغير رسمية دكران مما عبتم
المجاالت االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالدينية كغيرىا كتعد ىذه المؤسسات بمثابة مصادر غير رسمية تأخذ 

 :ؿ المصادر الغير رسمية بما يأتي دكر جماعات الضغط في صناعة القرار السياسي كتتمث

بؿ ظير  1979اكالن / المؤسسة الدينية / لـ تكف المؤسسة الدينية كالحكزة العممية كليدة الثكرة االسالمية عاـ 
دكرىا كفرضت نفسيا عمى الساحة االيرانية بعد اف اتشرت التقاليد الخاصة بالفكر الشيعي ك تأسيس مرجعية 

 . (4)كة سياسية كاجتماعية كحتى اقتصادية فضالن عف كاجبيا الديني ق بعد دينية اصبحت فيما

تضعفيف سثانيان / القكة االقتصادية / كتشمؿ البازار ) غرفة التجارة( كالمؤسسات الخيرية كفي مقدمتيا مؤسسة الم
ة سسالتجار كالمؤ  ك البازار ىك مف القكل الفاعمة في الحياة السياسية االيرانية , كنظر لمعالقة التي تربط كبار

نطاؽ  ؽيدعك التضي ألنوالدينية كالبازار محسكب عمى التيار المحافظ في المجاليف االجتماعي كالسياسي , 
كيعد الممارسة الديمقراطية كلكنو في الكقت نفسو يؤيد تقميص دكر الدكلة كتبني منظكمة قيـ الميبرالية االقتصادية 

 . (3)الديف في الحياة السياسية االيرانية  عد عمماءبالبازار اقكل فئو اجتماعية 

ثالثان / الطبقة المثقفة  اف جميكرية ايراف ال تخرج مف المشاركة المجتمعية في صنع القرار السياسي كمف اىـ 
تمؾ القنكات المجتمعية ىي شريحة المثقفيف  مف طمبة كاساتذة كتكنكقراط كغيرىـ فأنيـ يمعبكف دكران سياسيان في 

 . (1)ح السياسة الخارجية االيرانية كتكضيتنشيط 

                                                           
, ص  2115, العدد االول , سنة 21احمد ناصوري , دراسة تحميمية لعممية صنع القرار السياسي , مجمة دمشق المجمد  1
(312) 
والدراسات  حمورابي لمبحوث, مركز  2111 ليكية اتجاه ايران بعد احداث ايموبياء عدنان السعيري , االستراتيجية االمر  - 2

 (217, ص ) 2112ولى , سنة راتيجية , بغداد , الطبعة اال تستاال
م ناشرون مو ية , بيروت , الدار العربية لمع, التجربتان العثمانية وااليران ياالصالحو سي االسالمي ياميند مبيض , الفكر الس  3

 (  94, ص ) 2118, سنة 
 – 154, ص ) 1989لويد جنسين , تفسير السياسة الخارجية , ترجمة محمد السيد سميم , الرياض , الطبعة االولى ,  4

157 ) 
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رابعان / جماعات الضغط  تؤثر الجماعات غير الحككمية في السياسة الخارجية , اذ يتسـ تأثير جماعات 
المصالح عمى عممية صنع القرار في السياسة الخارجية بأنو تأثير محدكد لمغاية كاف تمؾ الجماعات ال تتمتع 

 ىان ئميف عمى السمطة بصحة كجيات نظر لسياسية الخارجية فأف عمييا اف تقنع القابأم مكقع سمطكم في مجاؿ ا
خاصة بالقضايا السياسية كالعسكرية اليامة كتعد االحزاب السياسية كجماعات المصالح التي تنشأ لتجميع 

 . ( 1) ر عنيا مف اىـ تمؾ الجماعاتيالمصالح كالتعب

 ايراف كىي عمى مذىبيف في سياسي في النظاـ الكىناؾ جماعات ضغط 

 اكليما : مؤيدم االصالح مثؿ منظمة تقكية الكحدة 

 الجميكرية االسالمية كتنحصر بأنيا حزب اهلل كمجاىدك الثكرة االيرانية ا: جماعات مع خطميثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 823, صضاري سرحان , المصدر السابق- 8
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 الخاتمة
االسالمية في ايراف بقيادة اسس نظاـ الجميكرية  1979بعد نجاح الثكرة  في اسقاط الشاة في شباط مف العاـ 

اية اهلل الخميني كلقد صيؼ ىذا النظاـ السياسي كنظاـ سياسي قائـ عمى اساس نظرية )) كالية الفقيو ( كالتي 
ىي محكر النظاـ كاساس شرعيتو كىذه النظرية التأتي مف الفراغ اذ جاءت نتيجة لتظافر جيكد الفقياء مف داخؿ 

لقد جاء ىذا النظاـ ليمزج بيف مفردات اسالمية مع اخرل ديمقراطية لتظير بشكؿ المؤسسة الدينية االيرانية , ك 
جمي خصكصية ىذا النظاـ كالذم مبدئيف اساسيف االكؿ " المبدا االسالمي " كالذم يجسد االليية لمنظاـ كالمبدأ 

سسات النظاـ الدستكرية الثاني ىك المبدأ الجميكرية  مثالن  لمشرعية الشعبية كلقد انعكس ىذه الثنائية عمى مؤ 
لتككف اماـ نكعيف منالمؤسسات ىما المرسسات دستكرية معينة تجسد اسالمية النظاـ كمؤسسة الكلي الفقيو 
كمجمس صيانة الدستكر مجمع تشخيص النظاـ كبالمقابؿ ىناؾ مرسات دستكرية قائمة عمى اراء الشعكب 

لسممي لمسطمة كتتجسد ىذه بمجمس الشكرل االسالمي كتستخدـ اليات كديمقراطية مثؿ االنتخابات كالتداكؿ ا
 كمجمس الخبراء كرئاسة الجميكرية مع اقرارنا بسيطكة المؤسات المعينة عمى المؤسات المنتخبة 

 االستنتاجات
اف النظاـ السياسي االسالمي في ايراف يعتمد عمى مبدئيف اساسيف في الحكـ ىما نظرية كاليو الفقيو  -1

 كالشكرل في الحكـ
مجمس الخبراء ىك عبارة عف ىيئة نص عمييا الدستكر كتككف كظيفتو ىي تعييف الكلي الفقيو كيككف  اف -4

 لو دكر ميـ في النظاـ السياسي االيراني ككنة المشرؽ عمى تنفيذ اكماؿ المرشد االعمى كانتخابة كعزلو
اعمى سمطة سياسية  كذلؾ يككف مجمي الخبراء دكر ميـ في الحياة الساسية االيرانية النو مشرؼ عمى -3

 في ايراف كاف االتجاىات الفكرية لدل اعضاءه تمعب دكران في تحديد مستقبؿ شخص المرشد االعمى
لقد تبيف اف الحياة السياسية االيرانية تشيد حراؾ سياسي شديد مف خالؿ نجاح الثكرة كلحد ىذه المحظة  -1

كايضان حكؿ  ةىك دستكرية النظاـ االسالمي كجميكري فكاف محكر الخالؼ في اكؿ االمر  االمر
الصالحية المطمقة التي اعطت في الدستكر الى الكلي الفقيو كالذم يتـ اختياره مف قبؿ مجمس الخبراء 

 الذم ينتخب مف قبؿ الشعب
قارنة مف خالؿ ما تقدـ يتضح اف النظاـ السياسي االيراني يمتاز ك ينفرد بكثير مؤساتو ك الدستكرية بالم -5

مع النظاـ االخر كذلؾ لفرادة كخصكصية الفمسفة الدستكرية التي استند الييا النظاـ كالتي ترتكز عمى 
اربعة كظائؼ كسمطات في اؿ كالتي تجمت باساسيف ىما االكؿ في النظاـ يتمثؿ بجمع تشخيص النظاـ 

المجمس مجرد تجميع الذم اختالؼ كاقعة السياسي كالدستكرم في مرحمتيف االكلى عندما كاف ىذا 
لرؤساء السمطات الثالث التخاذ القرار كالثانية عندما استحدث ىذا المجمس التعديؿ الدستكرم عاـ 

كاصبح مرتبطْا بػ الكلي الفقيو مف خالؿ ذلؾ فقد اصبح الكلي الفقيو القائد ك اساس ثابت   1989
 كديمكمة النظاـ
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 الخاتمة

اسس نظاـ الجميكرية االسالمية في ايراف بقيادة  1979بعد نجاح الثكرة  في اسقاط الشاة في شباط مف العاـ 
اية اهلل الخميني كلقد صيؼ ىذا النظاـ السياسي كنظاـ سياسي قائـ عمى اساس نظرية )) كالية الفقيو ( كالتي 

مف الفراغ اذ جاءت نتيجة لتظافر جيكد الفقياء مف داخؿ  ىي محكر النظاـ كاساس شرعيتو كىذه النظرية التأتي
المؤسسة الدينية االيرانية , كلقد جاء ىذا النظاـ ليمزج بيف مفردات اسالمية مع اخرل ديمقراطية لتظير بشكؿ 
 جمي خصكصية ىذا النظاـ كالذم مبدئيف اساسيف االكؿ " المبدا االسالمي " كالذم يجسد االليية لمنظاـ كالمبدأ
الثاني ىك المبدأ الجميكرية  مثالن  لمشرعية الشعبية كلقد انعكس ىذه الثنائية عمى مؤسسات النظاـ الدستكرية 

دستكرية معينة تجسد اسالمية النظاـ كمؤسسة الكلي الفقيو  لمؤسساتالمؤسسات ىما ا لتككف اماـ نكعيف مف
 بدستكرية قائمة عمى اراء الشع ساتمؤسكمجمس صيانة الدستكر مجمع تشخيص النظاـ كبالمقابؿ ىناؾ 

كتستخدـ اليات كديمقراطية مثؿ االنتخابات كالتداكؿ السممي لمسطمة كتتجسد ىذه بمجمس الشكرل االسالمي 
 . المعينة عمى المؤسات المنتخبة  بسطكة المؤسساتكمجمس الخبراء كرئاسة الجميكرية مع اقرارنا 

 االستنتاجات

في ايراف يعتمد عمى مبدئيف اساسيف في الحكـ ىما نظرية كاليو الفقيو  اف النظاـ السياسي االسالمي -1
 كالشكرل في الحكـ

اف مجمس الخبراء ىك عبارة عف ىيئة نص عمييا الدستكر كتككف كظيفتو ىي تعييف الكلي الفقيو كيككف  -4
 نتخابة كعزلولو دكر ميـ في النظاـ السياسي االيراني ككنة المشرؽ عمى تنفيذ اكماؿ المرشد االعمى كا

الخبراء دكر ميـ في الحياة الساسية االيرانية النو مشرؼ عمى اعمى سمطة سياسية  سكذلؾ يككف مجم -3
 في ايراف كاف االتجاىات الفكرية لدل اعضاءه تمعب دكران في تحديد مستقبؿ شخص المرشد االعمى

لقد تبيف اف الحياة السياسية االيرانية تشيد حراؾ سياسي شديد مف خالؿ نجاح الثكرة كلحد ىذه المحظة  -1
فكاف محكر الخالؼ في اكؿ االمر  االمر ىك دستكرية النظاـ االسالمي كجميكريتو كايضان حكؿ 

قبؿ مجمس الخبراء الصالحية المطمقة التي اعطت في الدستكر الى الكلي الفقيو كالذم يتـ اختياره مف 
 الذم ينتخب مف قبؿ الشعب

كمف خالؿ ماتقدـ يتضح اف النظاـ السياسي االيراني يمتاز كينفرد بكثرة مؤسساتو السياسية كالدستكرية  -5
بالمقارنة مع النظـ االخرل كذلؾ لفرادة كخصكصية الفمسفة الدستكرية التي استند الييا النظاـ كالتي 

ت في الدكلة كالتي تجمت باساسيف االكؿ في النظاـ يتمثؿ بمنصب ترتكز عمى اربع كظائؼ كسمطا
الكلي الفقيو ذات الصالحيات الكاسعة كاالساس الثاني المتمثؿ بمجمع تشخيص النظـ الذم اختالؼ 
كاقعو السياسي كالدستكرم في مرحمتيف االكلى عندما كاف المجمس مجرد تجمع لرؤكساء السمطات 

كاصبح مرتبطا  1989لثاني عندما استحدث ىذا المجمس التعديؿ الدستكرم عاـ الثالثة التخاذ القرار كا
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بالكالي الفقيو مف خالؿ تعيف اعضاءه الدائمييف كالمؤقتيف كايضا حؿ مشكالت النظاـ كمف خالؿ ذلؾ 
 فقد اصبح ) الكلي الفقيو (القائد ك اساس ثبات كديمكمة النظاـ .
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