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 المبحث االول : السٌاسة االٌرانٌة من منظور عام

 اإلسالمٌة فً إٌران الدولة:مراحل قٌام المطلب االول

لقد توالت على إٌران أنظمة و حكومات عدٌدة كان من أهمها دولة الساسانٌٌن التً كانت       

سالمٌة نهاٌتها على أٌدي العرب المسلمٌن أثناء الفتح اإلسالمً، و بعد ضعف الدولة اإل

بقٌادة إسماعٌل  1051ظهرت فً إٌران دول عدٌدة كان أهمها الدولة الصفوٌة التً قامت عام 

الصنوي الذي أبدل مذهب الدولة إلى المذهب الشٌعً الجعفري االثنً عشري. ثم الدولة 

و  1270، ثم دولة القاجارٌٌن عام  1272 - 1211األخشارٌة )و كان أهم قادتها نادر شاه( 

سبتمبر  12األسرة البهلوٌة و كان آخر ملوكها محمد رضا شاه )الذي تولى الحكم فً بعدها 

الذي الذي مر بؤربع مراحل  1727(، حتى قٌام النظام الجمهوري اإلسالمً عام م1791

فشلت ثالث منها و استعادت الحكومة المركزٌة فً طهران سٌطرتها على الموقف و نجحت 

واحدة و هً المرحلة األخٌرة.
(1)

   

 ( م0290-م 0881)  :األولىة ـالمرحلأوال : 

خٌر من ٌمثلها هو : مٌرز أكوتشاك خان  فً جٌالن و هو مناضل و ثائر وزعٌم إسالمً قاد 

حركة فدائٌٌن "مشتهد" ضد االستعمار و االستبداد الداخلً و كانت حركة وطنٌة قومٌة دٌنٌة 

وكان ثمة  المحافظة على وحدة أراضٌها. محلٌة تهدف إلى إقامة نظام جمهوري فً إٌران مع

نتٌجة عملٌة التوسع لإلمبراطورٌتٌن  م0011جهود لمقاومة المستعمر عندما عانت إٌران فً 

الروسٌة والبرٌطانٌة، والمعروفة باسم "اللعبة الكبرى"، وخسرت الكثٌر من أراضٌها فً 

لة من االحتجاجات ردا على الحروب الروسٌة الفارسٌة و الحروب األنجلو فارسٌة. وقعت سلس

، م05144و م  0081بٌن  ومظفر الدٌن زنكً شاه ناصر الدٌن شاه تنازالت لألجانب من قبل

اإلٌرانٌة وإنشاء أول برلمان إٌرانً وطنً فً  وآخرها تلك التً أدت إلى الثورة الدستورٌة

، عندما هزم م05000. استمر النضال حتى عام م0510، التً ألغٌت فً عام م0515عام 

محمد علً وأجبر على التنازل عن العرش بحجة استعادة النظام .احتل الروس شمال إٌران فً 

، احتلت برٌطانٌة جزء كبٌر من غرب إٌران، و لم الحرب العالمٌة األولى و خاللم  0500

 (1).م 0510ٌتم االنسحاب بشكل كامل حتى عام 

                                                 
(1)

 .127،129، ص 1772. ]د م ن[ : الجامعة المفتوحة، األنظمة السٌاسٌة المقارنة: دراسة مقارنةعبد هللا حسن، الجوجو،   
(2)

 .WWW.Aljazeera.netلموقع راشد الغنوشً، "مبادئ الحكم و السلطة فً اإلسالم" المتحصل علٌه من ا  
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%8A_%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%8A_%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
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 ( م0290 -م0290) :الثانٌةة ـالمرحلثانٌا : 

هً مرحلة الحركات اإلنفصالٌة و المطالبة بالحكم الذاتً نتٌجة لتشجٌع كل من الروس 

لإلتجاهات اإلنفصالٌة و السٌاسٌة المناهضة للحكومة  -كل فً منطقة نفوذه –والبرٌطانٌون 

ن، خراسان، طبرستان، المركزٌة فً طهران )أذربٌجان، جٌالن، كردستان، مازندرا

 .وخوزستان(

و هً مرحلة ما ٌسمى بالرغبة فً تحقٌق أهداف شخصٌة و تمٌزت بالصراع بٌن  

( الذي تبدأ م1791-م1710الجمهورٌة و الماكٌة فً إٌران : ٌمثل هذه المرحلة "رضا خان" )

لعام صلته بالجمهورٌة من خالل طموحه فً الجلوس على عرش إٌران و أراد تهٌئة الرأي ا

 لذلك فتبنى فكرة إقامة نظام جمهوري فً إٌران على غرار ما حدث فً تركٌا

 ( م0266 -م0267الثالثة : ) ة ـالمرحل ثالثا :  

إذ برزت على الساحة إستراتٌجٌتٌن  م1722-م1722عرفت إٌران مرحلة انتقالٌة إبتداءا من 

 متناقضتٌن:

لذي ٌناضل منذ عدة سنوات لإلطاحة تتعلق بآٌة هللا الخمٌنً ا:اإلستراتٌجٌة األولى -1

بالنظام الملكً انطالقا من مكان إقامته )النجف( العراق حٌث أصبح الجئا فٌهما منذ 

مع مساندة الشعب فً مجمل التٌارات األخرى رغم تباٌنها  م1721ثم بفرنسا  م1729

 لإلطاحة بالحكم البهلوي.

ى الجٌش و الوالٌات المتحدة للحفاظ ٌقودها الشاه الذي ٌستند عل :الثانٌةاإلستراتٌجٌة  -1

 (1)نظام حكمه. ىعل

على الرغم من السٌاسات القمعٌة التً لجؤ إلٌها الشاه إلٌقاف تصاعد االضطرابات إال أنه و

ارتكب أخطاء مع اإلدارة األمرٌكٌة حٌن قلل من شؤن قوة التنظٌم فً الحركة الدٌنٌة اإلسالمٌة 

ن بعض التغٌرات أو اإلصالحات قد تعٌد الهدوء و ذ اعتبر أاو عمق الغضب الجماهٌري 

االستقرار للبالد بعكس المتدٌنٌن الذٌن كانوا على اقتناع بؤن األمة تمر بؤزمة مجتمعٌة و 

 (1)حضارٌة صعبة ال ٌمكن حلها إال بإطاحة نظام الحكم و استبداله بجمهورٌة إسالمٌة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شفٌق شقٌر "السٌاسة فً إٌران بناء الثورة و المعارضة". قسم البحوث و الدراسات، الجزٌرة المتحصل علٌه من  -1

httpi//WWW.Aljazeera.net.   

 1987 ،90 العدد ،الدولية .السياسة مجلة ،"إيران في الحاكمة الدينية النخبة تمايزات" ،وعمر  عبدالكريم، -1
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حٌث تفطن النظام بؤنه  1722و بداٌة  1722رز فً أواخر م  التغٌٌر تبالو بدأت م

سنوات سابقة إال أنها لم تحد من تفاقم األفراد،  7على الرغم من تضاعف عائدات البترول منذ 

فضال عن اإلجراءات التً اتخذها الشاه كتقلٌص النفقات العسكرٌة و محاولة إعطاء األولوٌة 

 للتنمٌة االقتصادٌة.

التً حاول أن ٌعال  بها األوضاع ال تعترف بالمشاكل االجتماعٌة والتً إال أن الطرٌقة 

 تعتبر مهمة و حساسة بالنسبة للطبقة المثقفة و رجال الدٌن.

مدٌنة. وقد  11مع تصاعد األحداث ثم اإلعالن عن األحكام العرفٌة لمدة ستة أشهر فً 

و تبرٌز و قم و أصفهان و اتخذ هذا القرار عندما عمت التظاهرات المدن الكبرى كطهران 

 األهواز و عبدان و مشهد و شٌراز و قزوٌن و خراج.

إال أن هذه األحكام العرفٌة لم تنقص من عزٌمة المتظاهرٌن فً مواصلة المظاهرات 

بحٌث أدى بالجٌش إلى التدخل و قمع الجماهٌر المتظاهرة و كانت اإلصطدامات أمام البرلمان 

الشهداء و سمً ٌوم الجمعة بٌوم الجمعة األسود. نظرا حٌث تحولت الساحة إلى ساحة 

 لألحداث التً جرت فٌه لتكون بداٌة نهاٌة الحكم البهلوي.

تحت الضغط الشعبً و بمساندة من المخابرات األمرٌكٌة ٌغادر الشاه البالد فً جانفً 

ة البهلوٌة و ٌعود آٌة هللا الخمٌنً لٌضع أسس الجمهورٌة اإلسالمٌة و ٌنهً حكم األسر 1727

 و ٌشكل سلطة شرعٌة و ٌقٌم نظاما إسالمٌا خالصا.

و  1727عام و لتنفٌذ سٌاسته عٌن حكومة مإقتة تحت رئاسة "مهدي بازرخان" فً

.كلفه بإجراء استفتاء شعبً للرأي العام حول تغٌٌر نظام الحكم من الملكٌة إلى الجمهورٌة
(1)
  

هورٌة إسالمٌة فً إٌران بعدما استقرت و قد بدأت دعوة آٌة هللا الخمٌنً إلقامة جم

أوضاع المإسسة الدٌنٌة من الناحٌة التنظٌمٌة )علما أن هذه المإسسات عانت فراغا سٌاسٌا 

 (1)بسبب سٌاسة االضطهاد و القمع المتبعة من قبل الشاه و المإسسة العسكرٌة الموالٌة له(.

 

 

 

                                                 

المتحصةل علٌةه  1552، سةبتمبر  12. العةدد   مختارات اٌرانٌةةٌحٌى داوود عباس، "تارٌخ الجمهورٌة فً إٌران".  (0)
 .WWW.arso.orgمن الموقع 

 111،ص1999، ،الكويـت،،  دارقرطاس لمنشرديالكتيك الدمج والنبـذ، -والخميج، ايران  عبدااهلل فهد (1)

http://www.arso.org/
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كون فً ظل والٌة الفقٌه. لتصبح فالجمهورٌة اإلسالمٌة كما حددها آٌة هللا الخمٌنً ت

بذلك السلطة السٌاسٌة و الدٌنٌة فً ٌد الفقٌه و بما أن اإلسالم ٌشمل الجانب السٌاسً والروحً 

فإنه ال ٌتوقف على الجانب الفقهً فقط، فجزء كبٌر من الفقه ٌتعلق بكل ما هو سٌاسً و 

اجتماعً . لهذا الغرض جمع الخمٌنً بٌن السلطتٌن.
(1)

     

إقامة والٌة الفقٌه بعد انتصار الثورة اإلسالمٌة لم تكن خالٌة من معارضة العدٌد  لكن

من رجال الدٌن و المثقفٌن اإلٌرانٌٌن فالخالف الذي كان قائما بٌن كبار الفقهاء بعد الثورة دار 

حول مفهوم "والٌة الفقٌه" فاإلشكال الذي كان مطروح هو كالتالً: هل تشمل هذه الوالٌة 

 و إقامة الدولة علما أن إقامتها تعود لمسإولٌة اإلمام الغائب الثانً عشر؟الحكم 

أما من جانب الخمٌنً فقد حسم القضٌة باالقتراع الشعبً على الجمهورٌة اإلسالمٌة 

فقط رافضا فكرة الدٌمقراطٌة معتبرا  الشعبً على الجمهورٌة اإلسالمٌة فقط رافضا فكرة 

 ا مستعارا من الغرب. الدٌمقراطٌة معتبرا إٌاها لفظ

 كل هذه الخالفات عجلت بتنحٌة رئٌس الحكومة.

 ٌجب اإلشارة أٌضا أن الخمٌنً كانت له معارضة من طرف تٌارات عدٌدة نذكر منها:

التٌار الوطنً الذي ناضل من أجل ترشٌد استخدام عائدات البترول و الصناعات الثقٌلة  -1

 و إقامة الدولة المدنٌة.

معتدل الذي طالب لضرورة استخدام األسالٌب الحدٌثة فً اإلدارة و التٌار الدٌنً ال -1

 الحكم و رفضه إلقامة والٌة الفقٌه.

التٌار الدٌنً اإلصالحً الرافض الستبداد الفقهاء و أٌد السٌادة الوطنٌة للدولة بكل  -7

 مإسساتها المدنٌة.

اضً الزراعٌة و التٌار الٌساري و المناهض للتٌارات اإلسالمٌة إذ نادى بتوزٌع األر -9

القٌام بعملٌة التؤمٌم كما طالب كذلك بإقامة عالقات تعاون مع اإلتحاد السوفٌاتً.
(2)

 

 

 

 

                                                 
.)كلٌة الحقةوق، ماجسةتٌر رسةالةنجاة أبركان، "العالقات اإلٌرانٌة العربٌة، من تغٌةرات السةبعٌنٌات إلةى ضةغوط العولمةة".  (1)

 12.ص 1557-1551قسم العلوم السٌاسٌة، جامعة باتنة 
(1)

هةةـ المتحصةةل علٌهةةا مةةن الموقةةع  1911مجلةةة الراصةةد.ٌحةةً داوود عبةةاس، "الدسةةتور اإلٌرانةةً الوحةةدة اإلسةةالمٌة".   
WWW.arso.org 
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 رار فً إٌرانقنع ال:  قوى و مؤسسات صالمطلب الثانً

ٌتمٌز النظام السٌاسً اإلٌرانً عن سائر النظم السٌاسٌة العالمٌة بمٌزة دسةتورٌة فرٌةدة،  

لولً الفقٌه "المرشد األعلى" أو "الرهبر" تتربع قمة هرم السةلطة و هً وجود مإسسة اسمها "ا

 و ٌخولها الدستور اإلٌرانً صالحٌات واسعة.

I- ًًٌرانالإالنظام السٌاسً  المؤسسات الرسمٌة ف : 

 الولً الفقٌه:  -0

لتةً مرتبطان بالنظرٌة السٌاسٌة الدٌنٌة ا مترادفات"الولً الفقٌه" أو "المرشد األعلى" هما لفظا 

أشةار إلٌهةا اإلمةام الخمٌنةً و هةً "والٌةة الفقٌةه" إذ نشةؤت هةذه النظرٌةة علةى ٌةد الشةٌخ "أحمةةد 

 1727النقرانً" مإلف كتاب عوائةد األٌةام فةً أصةول الفقةه،و طبقهةا اإلمةام الخمٌنةً فةً سةنة 

 ألول مرة.

فةً  مامٌةةاإلشكلت تطورا كبٌرا فً نظةام المرجعٌةة الدٌنٌةة الةذي نشةؤ عةن الشةٌعة  النظرٌة: -أ

عصر غٌبة اإلمام الثانً عشر، و طٌلةة نشةؤ عةن الشةٌعة اإلمامٌةة فةً صةر غٌبةة اإلمةام الثةانً 

عشر، و طٌلةة مقةاطعتهم لألنظمةة السٌاسةٌة اإلسةالمٌة، المختلفةة، و تقةوم النظرٌةة علةى النٌابةة 

ا ملئةت العامة للفقهاء عن المهدد المنتظر الذي إن أعاد حسب الشةٌعة سةهال األرض عةدال بعةدم

جورا، و بموجب والٌة الفقٌه صارت المرجعٌة الدٌنٌة مصدرا اإلفتةاء و األحكةام تطةورت مةن 

مهمة اإلرشاد الروحةً إلةى تشةكلها الروحةً المتمثةل فةً "المرشةد األعلةى" للثةورة اإلسةالمٌة" 

الذي ٌهٌمن بسلطاته الجمة على مإسسات الدولة اإلٌرانٌة.
(1)

 

ً ظل انتشار الغمام المهدي تإول إلى أعدل و أعلم و أتقى رجةل والٌة األمة فان سلطاته:  -ب

" مةن الدسةتور نصةت المةادة نفسةها علةى 152فً األمة لٌدٌر شإونها وفق ما جةاء فةً المةادة "

تساوي المرشد مع عامة الشعب أمام القانون.
(2)

 

عة، الفطنةة، العلم، العدالة، المروءة، الفقه الواسع بظةروف العصةر، الشةجا * مؤهالت المرشد:

 الذكاء و القدرة على اإلدارة لألمور.

 ٌعٌن الدستور المرشد األعلى و ٌخوله.   * صالحٌاته:

                                                 
(1)

 .WWW.aljazeera.netسٌدي أحمد ولد أحمد سالم، "الولً الفقٌه .... الدور و الصالحٌات"، المتحصل علٌه.   
(2)

، 1555. بٌةروت: ]د د ن[،  9تر : دار الجدٌةد، طنظرٌات الحكم فً الفقه الشٌعً: بحوث فً والٌة الفقٌةه.محسن كدٌفر،   
 .17ص 
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 . 11. تعٌٌن و عزل نصف أعضاء مجلس صٌانة الدستور البالغ عددهم 1

 . تعٌٌن رئٌس السلطة التنفٌذي.1

 . تعٌٌن رئٌس المإسسة اإلذاعة و التلفزٌون.7

 لقوات الحرس الثوري.. رئٌس القائد األعلى 9

. تعٌٌن رئٌس القٌادات العلٌا للقوات المسلحة.0
(1)

 

 فٌما ٌخص مإهالت المرشد ال ٌمكن أن تتوفر هذه الشروط فً شخص واحد. * النقد:

* رغم الصالحٌات الجمة التً ٌتمتع بها المرشةد، لةم ٌكتفةً اإلمةام الخمٌنةً كمرشةد أول للةبالد 

لشةةورى و رئاسةةة الجمهورٌةةة و أقةةال أبةةو الحسةةن الصةةدر بهةةا بةةل رفةةض هٌمنتةةه علةةى مجلةةس ا

عنةةدما تمةةرد علةةى تعلٌماتةةه، كةةذلك وجةةه رسةةالة  1711رئةةٌس الجمهورٌةةة اإلٌرانٌةةة األول عةةام 

عندما اعترض على بعةض ممارسةاته حةٌن  1711شدٌدة اللهجة إلى الرئٌس "على ****" عام 

تور، اعتبةةر الخمٌنةةً فةةً تلةةك أجةةار قةةانون العمةةل بعةةد أن عارضةةه مجلةةس المحافظةةة علةةى الدسةة

الرسةةالة أن والٌةةة الفقٌةةه لوالٌةةة الرسةةول )ص(، فةةالولً الفقٌةةه بالنسةةبة للخمٌنةةً معةةٌن مةةن قبةةل 

اإلمام المهدي الغائب و لذلك  ال ٌجةوز االعتةراض علةى قراراتةه بنةاء علةى الحةدٌث المنسةوب 

د على هللا".إلى المهدي الذي ٌقول :إن الراد على الفقهاء كالراد علٌنا و كالرا
(2)

 

 * انتخابه و الهٌئات  التابعة له:

 ٌبقى انتابه من قبل "مجلس الخبراء" المنتخبٌن من قبل الشعب. -1

، 1717كةةان اإلمةةام الخمٌنةةً هةةو أول مةةن أنٌطةةت بةةه والٌةةة الفقٌةةه. إلةةى أن تةةوفً فةةً سةةنة  -1

"آٌةة هللا العظمةى فتولى المرشد الحالً السٌد "علةً خةامنً" هةذا المنصةب فةً حةٌن أنةه ٌتةولى 

حسب منتظةري" خلٌفةة للخمٌنةً إال أن انتقاداتةه لإلعةدامات التةً قامةت بهةا الحكومةة اإلٌرانٌةة 

 م.1717م جعلت الخمٌنً ٌدفعه لالستقالة فً مارس 1711-1717

أعضةاء "حجةة اإلسةالم، آٌةة  9لدى المرشد األعلى مكتب تنسٌق لظهوره أمام الناس مكون من 

 اإلسالم".

 أن ٌعزل المرشد فً حالتٌن هما:  -نظرٌا–ٌمكن لمجلس الخبراء  مرشد:* عزل ال

 عجز المرشد على أداء واجباته الدستورٌة. -1

                                                 
 نةانلب : مركةز  دراسةات الوحةدة العربٌةة.. صةنع القةرار فةً اٌةران و العالقةات العربٌةة اإلٌرانٌةةنٌفٌن، عبد المنعم مسةعد،  (1)

 .21، ص 1551
  1979 د ,ثغذا اٌضٛسح، عش٠ذح ."اٌضالس اٌعشث١خ ٌٍغضس إ٠شاْ الؽزالي ٚاأل٘ذاف اٌؾمبئك" خٍف إثشا١ُ٘ (2)
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 من الدستور. 157و  0فقدانه صفة من صفات األهلٌة التً نصت علٌها المادتان  -أ -1

أوتبٌن أنه ال ٌملك تلك الصفة من األساس. -ب
(1)

 

 ن: السلطة التنفٌذٌة فً إٌرا -9

 تحت بند الهٌئة التنفٌذٌة تناولت الدستور اإلٌرانً ثالث مإسسات و هً: -

 * رئٌس الجمهورٌة. 

 * نواب الرئٌس. 

 * الوزراء. 

 رئٌس الجمهورٌة )الرئاسة(:° 0

دة تحةدث عنهةا الدسةتور فةً المةادة عرفها الدستور بؤنها أعلى سلطة فً الةبالد ٌعةد القٌةا 

سنوات و ٌحةق لةه تةولً الرئاسةة بشةكل متتةال  9مادة إن ٌنتخب الرئٌس من قبل الشعب لـ  15

 مرتٌن فقط.

األصةل اإلٌرانةً، الجنسةٌة اإلٌرانٌةة، القةدرة اإلبدارٌةة أن ٌكةون سةجله نظٌةف، أن  * مؤهالته:

ة للجمهورٌة اإلسالمٌة فً إٌران والمذهب ٌكون متدٌن، و موثوق به، اإلٌمان بالمبادئ األساسٌ

 الرسمً للبالد.

ٌنقد الدستور، ٌرأس السةلطة التنفٌذٌةة مةا عةدا فةً المجةاالت التةً تةرتبط مباشةرة  * صالحٌاته:

 بالقٌادة.

 * اختبار وزراء الحكومة، و أعضاء مجلس الشورى، و له الحق فً إقالتهم.

 مصادقة علٌها من مجلس الشورى.* المصادقة على القوانٌن و تطبٌقها بعد ال

 * المصادقة على االتفاقٌات و المعاهدات و العقود بعد مجلس الشورى.

 المعتاد علٌها، المصادفة على المٌزانٌة، منح األوسمة ... الخ.   ت* له بعض الصالحٌا

رئٌس ٌستقبل بتقدٌم طلب استقالة إلى المرشد فً حالة عدم قبولها ٌسةتمر الة * استقالة الرئٌس:

 فً منصبه.

: فً حال وجود سبب وفاة الرئٌس أو استقالته أو مرضةه أو سةبب آخةر، خلو منصب الرئٌس -

ٌتولى منصب الرئاسة نائب الةرئٌس، بعةد موافقةة مرشةد الجمهورٌةة أو تعٌنةه المرشةد فةً حةال 

 عدم وجود نائب الرئٌس لٌبدأ هذا األخٌر الترتٌب النتخابات رئاسٌة فً غصون خمسٌن ٌوم.

                                                 
(1)

 .21، ص سابق مصدرسعد، نفٌن عبد المنعم م  
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و هةو منصةةب مهةم خاصةةة بعةد تعةةدٌالت  1717جةاءت مةةع تعةدٌل دسةةتور  نوواب الوورئٌس: -9

 الرئٌس لرئاسة الوزراء.

* للنواب صالحٌات متعةددة و هامةة، خاصةة النائةب األول: الةذي ٌقةوم بمقةام الةرئٌس فةً حالةة 

الوفاة أو العزل أو االستقالة و المرض و ذلك بعد موافقة القٌادة.
(1)

 

 لولً الفقٌه و رئٌس الجمهورٌة:مقارنة بٌن ا

بعةةض المتةةابعٌن للشةةؤن اإلٌرانةةً إلةةى وصةةف الجهةةاز التنفٌةةذي اإلٌرانةةً بكونةةه  ٌةةذهب 

حكومة ذات رأسٌن ")الولً الفقٌةه و رئةٌس الجمهورٌةة( لكةن تجةب اإلشةارة إلةى هنالةك فةروق 

بٌن المإسستٌن كما ٌوضحه الجدول التالً:
(2)

 

 رئٌس الجمهورٌة الولً الفقٌه 

 سنوات  9 مدى الحٌاة مدة الحكم

 انتخاب شعبً عام  مجلس الخبراء جهة االنتخاب

 تنفٌذٌة و مقٌدة مطلقة وفوق جمٌع السلطات طبٌعة الصالحٌات 

 

 المجلس الوزاري و الوزاري: ° 3

صةةالحٌاتهم السةةهر علةةى تنفٌةةذ و طلبةةات المجتمةةع و ٌعمةةل مجلةةس الةةوزراء تحةةت إشةةراف  -

 هو أو نائبه اجتماعات مجلس الوزراء.الرئٌس الذي ٌترأس 

 إصدار األحكام و اإلجراءات و النظم للتٌسر العملٌة اإلدارٌة. -1 صالحٌتهم: (أ

إنشةةاء لجةةان متخصصةةة لتسةةهٌل عمةةل الةةوزراء، ال بةةد مةةن مصةةادقة الةةرئٌس  -1               

 علٌها.

 تؤسٌس األجهزة اإلدارٌة الالزمة لتنفٌذ خططها و أحكامها. -7

ٌتم طلب االسةتقالة بتقةدٌمها إلةى الةرئٌس فةً حالةة رفضةها، ٌسةتمر الةوزٌر فةً  استقالتهم: ب(

ممارسةةة مهامةةه، أمةةا فةةً حالةةة القبةةول سةةٌمر المجلةةس فةةً ممارسةةة عملةةه حتةةى ٌعةةٌن حكومةةة 

جدٌدة.
(3)

 

 

                                                 

 اٌٍّف أٚعط١خ، ششق دساعبد ،"إٌّزخت .اإل٠شأٟ اٌشئ١ظ فىش فٟ ٚاٌّزؾٛي اٌضبثذ" ِؾّذ عجذاٌّؤِٓ اٌغع١ذ،  (1)

 .02ص،  ( 1997 )  ١ٌٛ٠ٛ، اٌخبِظ، اٌعذد اإل٠شأٟ،
(
 90ص ، ( 1993 )، ( 32 ) اٌعذد اٌعشث١خ،ٌٕذْ، اٌذساعبد ِشوض اٌعشثٟ، اٌجبؽش ،"ٚإ٠شاْ ٔؾٓ"س٠زشبسد عىٛف١ٍذ، (2
 .111، 157، ص سابق مصدرنفٌن عبد المنعم مسعد،  (1)
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 السلطة التشرٌعٌة فً إٌران:

I )– :اإلسالمً: ) البرلمان( مجلس الشوري 

عضو ٌنتخبون من قبل الشعب لمدة أربع سنوات )االقتراع السري(  125ٌبلغ عدد أعضاءه  -

سنوات استجابة للتطورات السكانٌة والسٌاسٌة.  15عضو بعد كل  15المباشر على أن ٌضاف 

 على أن ٌنتخب زرادشت والٌهود نائب لكل منهم 

 ٌشترك كل من المسٌحٌٌن األشورٌٌن والكالنٌون فً انتخاب ممثل واحد.

 عدد نواب النصارى األرمن لكثرة عددهم إلى ممثلٌن. فً حٌن أصبح -

 صالحٌاته:

مناقشة خطط وجداول أعمال الحكومة للمصادقة علٌهاومناقشة أي جدول أعمال مقدم  -

 عضو على األقل. 10من 

 المناقشة والمساءلة فً كل شإون القومٌة. -

لجهات المصادقة على كل المعاهدات والبروتوكوالت والعقود واالتفاقٌات من ا -

 الخارجٌة.

إحداث تغٌرات طفٌفة فً الخط الحدودي للبالد بشرط اعتبار المصالح القومٌة وموافقة  -

 أربعة أخماس األعضاء.

 75الموافقة أو الرفض على طلب الحكومة بإعالن أحكام الطوارئ لمدة ال تزٌد عن  -

 ٌوم.

لى سحب التصوٌت على منح الثقة من الوزراء  أو أي موظف حكومً أوالتصوٌت ع -

 (1)الثقة من الرئٌس.

 )صٌانة الدستور(مجلس أوصٌاء الدستور: -   9

وجد مجلس األوصٌاء لٌتمم أعمال مجلس الشورى وٌشرف على بعض المسائل المهمة -

( شرحت فٌها العالقة بٌن مجلس االوصٌاء ومجلس 77 -71مواد ) 51وذكر  فً 

 الشوري.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 WWW.aljazeera.netمحمد الصادق الحسٌنً، "المحافظون و اإلصالحٌون، وجه لوجه." المتحصل علٌه    -1
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 ( العضوٌة فً المجلس:0

 ستة فقهاء )علماء شرٌعة( -عضوا : أ 11ٌبلغ عدد األعضاء 

 ستة خبراء قانون -ب     

 علماء الشرٌعة ٌنتخبهم المرشد -أ

 براء القانون ٌنتخبهم مجلس الشوري من قائمة ٌرئسها مجلس القضاء األعلىخ -ب

:  تستمر مدة مجلس االوصباء ست سنوات ٌحدد نصف أعضاء المجلس بعد مرور دةـالم

آخرٌن ونفس  57سنوات( عن طرٌق القرعة ـــ نختار المرشد محلهم  57نصف المدة ) 

سنوات( ٌنتخب مجلس  52اء  مدة المجلس )الشًء بالنسبة لخبراء القانون،  وبعد انته

 الشوري ستة خبراء.

 :) الدستوري ( :مهام وصالحٌات المجلس

مراجعة جمٌع تشرٌعات مجلس الشورى فً مدة أقصاها عشرة أٌام وتمدد عند الحاجة  -1

 بالتشاور مع مجلس الشورى.

 الهدف عدم مخالفة تشرٌعات مجلس الشورى للشرٌعة اإلسالمٌة  -1

ى تشرٌعات مجلس الشورى أوردها إلٌه للتغٌٌر فً ضوء مالحظات المصادقة عل -7

 مجلس األوصٌاء 

حضور جلسات مجلس الشورى  الطارئة لمساعدة فً تشرٌع عملٌة صدور  -9

 التشرٌعات.

من أصوات أعضاء مجلس ¾ تفسٌر نصوص الدستور وٌرجح التفسٌر الحاصل على  -0

 األوصٌاء

 رها واالستفتاءات العامة.اإلشراف على االنتخابات  الرئاسٌة وغٌ   -2

حق النقض فً التشرٌعات الهامة والمتعلقة بقضاٌا هامة جدا فً حال حدوث تعقٌدات   -2

فً إصدار التشرٌعات حولها داخل مجلس الشورى.
(1)

 

 

 

                                                 
(
 235ص اٌضبِٓ، اٌفصً االعزمشاس، عٓ اٌجؾش :ٚاٌخ١ٍظ إ٠شاْ،  عٕذ اٌغ٠ٛذٞ،  (1
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 انمبحث انثاني : انمواقف اندونية اتجاه االتفاق اننووي االيراني

 اننووي اإليراني انموقف اإلسرائيهي تجاه انبرنامج:انمطهب األول 

ِٕز ِطٍع رغع١ٕبد اٌمشْ اٌعشش٠ٓ سفع اٌضعّبء اإلعشائ١ٍ١ْٛ اٌزٙذ٠ذ اإل٠شأٟ اٌٝ ِغزٜٛ 

اٌخطٛسح ث١ٓ اٌغٙٛد اإل٠شا١ٔخ اٌؾض١ضخ الِزالن لذساد ٠ٚٛٔخ، ٚرشٜ إعشائ١ً فٟ اٌجشٔبِظ 

ٗ ثشٔبِظ إٌٛٚٞ اإل٠شأٟ خطشاً شذ٠ذ ع١ٍٙب ٚرضعٗ عٍٝ سأط ا٘زّبِبرٙب ٚرشٚط ٌٗ عٍٝ أٔ

عغىشٞ ٠ٙذف اٌٝ اِزالن اٌغالػ إٌٛٚٞ، ٌزٌه رشٓ ؽٍّخ ِشوضح عٍٝ ا٠شاْ، ٚرمٛي أٙب 

عٍٝ اعزعذاد ٌّٛاعٙخ اٌغ١ٕبس٠ٛ األعٛأ، ٠ٚزغبضٝ عٙبص اٌّٛعبد ٚشعجٗ االعزخجبساد 

اٌعغىش٠خ )آِبْ( عٍٝ وغت ؽك اٌغجك فٟ وً ِب ٠زعٍك ثٗ"اٌخطش إٌٛٚٞ اإل٠شأٟ"
(0)

 ،

خ اٌزخط١ظ ثشؤْ و١ف١خ اٌزعبًِ ِع ٘زا اٌخطش، ٚ٘ٛ ِب رؤوذٖ اٌزٕبلضبد اٌؾبدح ٠ٚغّظ رٌه ؽبٌ

فٟ رصش٠ؾبد اٌّغئ١ٌٛٓ اإلعشائ١١ٍ١ٓ اٌز٠ٓ ٠جذٚا ٚوؤْ اٌجشٔبِظ إٌٛٚٞ اإل٠شأٟ ٠غجت ٌُٙ 

أسلبً دائّبً، ٚظٙشد صالس ِغز٠ٛبد ِٓ اٌّٛالف خالي رعبٍُِٙ ِع األصِخ اإل٠شا١ٔخ ٟٚ٘
(1)

:- 

عجش عٕٗ لبدح ٚع١بع١ْٛ ٚعغىش٠ْٛ )آ٠ٙٛد ثبسن، غبثٟ اشى١ٕبصٞ،آ٠ٙٛد  -ي:اٌّغزٜٛ األٚ

اٌّٚشد، ث١ٕب١ِٓ ٔز١ب٘ٛ، آلض١ذٚس ١ٌجشِبْ...( ِفبدٖ أٗ عٍٝ اٌذٚي اٌعشث١خ االعزعذاد ٌٍز١بس 

اٌعغىشٞ، ٚاعذاد اٌّذح ٌشٓ ٘غَٛ فٟ ٌؾظخ ِٕبعجخ عٍٝ إٌّشآد ا٠ٌٕٚٛخ اال٠شا١ٔخ، ٚ٘زٖ ٟ٘ 

١ب٘ٛ" اٌزٟ ٠غ١ّٙب "إ٠شاْ أٚالً" أٞ ِٛاعٙخ اٌزٙذ٠ذ إٌٛٚٞ اال٠شأٟ لجً اٞ إعزشار١غ١خ "ٔز

ٍِف آخش)فٍغط١ٕٟ،عٛسٞ،ٌجٕبٟٔ( أِب"١ٌجشِبْ" ف١عزجش اْ إ٠شاْ ٟ٘ اٌّشىٍخ اٌشئ١غ١خ فٟ 

اٌششق األٚعظ
(2)

 ، 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٞ اإل٠شأٟ ٚاصشٖ عٍٝ ِٕطمخ اٌششق األٚعظ،اٌطجعخ األٌٚٝ، دِشك،داس (س٠بض اٌشاٚٞ،اٌجشٔبِظ ا0ٌٕٚٛ)

 .112، ص1115األٚائً ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ع،

( طالي عزش٠غٟ، ضشة اعشائ١ً اٌجشٔبِظ إٌٛٚٞ اال٠شأٟ: االؽزّبالد ٚاٌزذاع١بد اٌزمش٠ش 1) 

 ،ِزٛفش عٍٝ اٌشاثظ اٌزب1119ٌٟ(،ِشوض اٌض٠زٛٔخ ٌٍذساعبد،ؽض٠شا2ْاالعشائ١ٍٟ)

http://www.alzgtouna.net 

(عذٔبْ أثٛ عبِش،إعزشار١غ١خ إعشائ١ً آصاء ا٠شاْ ٚؽضة هللا،دساعخ ِٕشٛسح عٍٝ شجىخ االٔزش١ٔذ ِٓ 2)

 .17/0/1101خالي ِٛلع ِشوض  اٌغض٠شح ٌٍذساعبد ،ثزبس٠خ 

http://www.alzgtouna.net/
http://www.alzgtouna.net/
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ٌّغئ١ٌٛٓ اإلعشائ١ٍ١ْٛ ال رمزصش فمظ عٍٝ "رً ٚرغٛص اإلشبسح اْ ع١بعخ اٌعصب اٌزٟ ٠ٍٛػ ثٙب ا

أث١ت" فبٌّغئٌْٛٛ األِش٠ى١ْٛ ٌُ ٠زٛلفٛا عٓ اٌز٠ٍٛؼ ثئِىب١ٔخ ل١بَ إعشائ١ً ثزٛع١ٗ ضشثخ 

عغىش٠خ ٌٍّٕشآد ا٠ٌٕٚٛخ اإل٠شا١ٔخ ثصٛسح ِٕفشدح
(0)

فمذ عجش عٕٗ سئ١ظ  -، اَ اٌّغزٜٛ اٌضبٟٔ:

٘بسْٚ صئ١فٟ ِضسوش"، ؽ١ٓ لبي اْ إعشائ١ً شعجخ االعزخجبساد اٌغبثك اٌٍٛاء االؽز١بطٟ"أ

غ١ش لبدسح عٍٝ ِٛاعٙخ اٌزٙذ٠ذ إٌٛٚٞ اإل٠شأٟ ثمٛا٘ب اٌزار١خ، ٚأٙب ثؾبعخ ِبعخ اٌٝ ِغبعذح 

اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ، ٚأضبف"ِضسوش" أٗ فٟ ؽبي ٚعٙذ ضشثخ عغىش٠خ اٌٝ إ٠شاْ 

فغٗ لذِذ ِغّٛعخ ِٓ وجبس اٌّغئ١ٌٛٓ فعٍٝ إعشائ١ً اْ رىْٛ ِشبسوخ ١ٌظ أوضش ،ٚفٟ اٌٛلذ ٔ

اٌغبثم١ٓ فٟ عٙبص األِٓ اإلعشائ١ٍٟ رٛص١بد ِزعذدح ٌٍزصذٞ ٌٍزٙذ٠ذ إٌٛٚٞ اإل٠شأٟ رزذاخً 

ف١ٙب اٌعمٛثبد ِع اٌزؤص١ش عٍٝ اٌشأٞ اٌعبَ اإل٠شأٟ ٚاالعزعذاد ١ٌٙىٍخ عغىش٠خ ضذ إ٠شاْ 

طٍمٙب ضذ إعشائ١ً، أٞ اْ ِٚمبضبح اٌشئ١ظ"ِؾّٛد اؽّذٞ ٔغبد" عٍٝ رصش٠ؾبرٗ اٌزٟ ٠

 اٌزٛص١بد رؾبٚي اْ رٕؤٜ ثبٌؾىِٛخ اإلعشائ١ٍ١خ عٓ اٌظٙٛس اٌعغىشٞ.

" اٌزٞ لبي بٌرٌز تٌموثً ف١ّىٓ ِالؽظزٗ فٟ ِٛلف سئ١ظ اٌذٌٚخ " -أِب اٌّغزٜٛ اٌضبٌش:

: )أٔٗ ال ١ٔخ ٌغ١شٗ 07/3/1119ٌٍّجعٛس األِش٠ىٟ اٌٝ اٌششق األٚعظ "عٛسط ١ِزشً" فٟ 

شاْ، ٚأٗ ِٓ اٌٛاعت خٍك رعبْٚ دٌٟٚ ٚاعع فٟ اٌّغؤٌخ اإل٠شا١ٔخ، ٚأْ وً ثّٙبعّخ إ٠

األؽبد٠ش عٓ ٘غَٛ إعشائ١ٍٟ ِؾزًّ عٍٝ إ٠شاْ ١ٌغذ صؾ١ؾخ، فبٌؾً فٟ إ٠شاْ ١ٌظ 

عغىش٠بً(، ٚثّؤاصسح ٘زٖ االرغب٘بد اٌضالصخ اعزّش اٌغ١ش فٟ اٌم١بَ ثبٌّٕبٚساد ٚاٌزذس٠جبد 

ِٓ اٌطبئشاد اٌؾشث١خ ٚاالعزخجبساد األوضش رطٛساً فٟ اٌعبٌُ، ٚاعز١شاد اٌغالػ ٚششاء اٌّض٠ذ 

ٚإعشاء رغبسة عٍٝ ِٕظِٛخ صٛاس٠خ "ع١شٓ" االعزشاض١خ، ٚال رخٍٟ ٘زٖ اٌّغز٠ٛبد اٌضالصخ 

اْ ٕ٘بن اخزالفبً فٟ رٛص١ف "اٌخطش  -اٌزٟ ٟ٘ رذاخً فٟ ِب ث١ٕٙب -ِٓ اٌّٛالف ٚاالرغب٘بد

 اإل٠شأٟ" عٍٝ اٌذٌٚخ اٌعجش٠خ،
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محمد علً صبري،مصطفى قاسمً، مواقف االتحاد االوربً والوالٌات المتحدة حٌال الملف  -0

 .1115أٌلول/ سبتمبر -،آب/أغسطس115و114النووي اإلٌرانً ، مجلة مختارات إٌرانٌة،العددان

زعبًِ ِع ٘زا اٌخطش ث١ٓ ِٓ ٠ش٠ذ رؤع١ً اٌعًّ ٚاالخزالف ٚاٌزجب٠ٓ ٠مع ؽٛي أ٠ٌٛٚبد اٌ

اٌعغىشٞ ٚث١ُٕٙ ِٓ ٠ٍٛػ ثٗ، ٚث١ُٕٙ ِٓ ثفضً ِشبسوخ اٚ دفع آخش٠ٓ ،ِضً اٌٛال٠بد اٌّزؾذح 

اٌٝ رٛع١ٗ ضشثخ عغىش٠خ اٌٝ إ٠شاْ، ٌىٓ ٕ٘بن خش١خ ٌذٜ اٌمبدح اإلعشائ١١ٍ١ٓ ِّب ٠عزجشٚٔٗ 

٠شأٟ إرا طبي أِذٖ ؽصٛي إ٠شاْ عٍٝ اإل -"ِشٚس اٌٛلذ" أٞ اْ ٠ز١ؼ اٌزفبٚض األِش٠ىٟ

 اٌمٕجٍخ ا٠ٌٕٚٛخ.

 

 انمصادر 

 القران الكرٌم  -

 الكتب  -

 د ,بغدا الثورة، جرٌدة ."الثالث العربٌة للجزر إٌران الحتالل واألهداف الحقائق" خلف إبراهٌم -0

1979 

رٌاض الراوي،البرنامج النووي اإلٌرانً واثره على منطقة الشرق األوسط،الطبعة األولى،  -1

 ، 1115دمشق،دار األوائل للنشر والتوزٌع،

، استهدف إٌران، ترجمة أمٌن االٌولً، الطبعة األولى، بٌروت، الدار العربٌة سكوت رٌتر -2

 1118للعلوم، تاسزون، 

 الثامن، الفصل االستقرار، عن البحث :والخلٌج إٌران،  سند السوٌدي، -3

. ]د م ن[ : الجامعة المفتوحة، األنظمة السٌاسٌة المقارنة: دراسة مقارنةعبد هللا حسن، الجوجو،  -5
 .127،129، ص 1772

 1999، ،الكويـت،،  ديالكتيك الدمج والنبـذ، دارقرطاس لمنشر-والخميج، ايران  عبدااهلل فهد -5

.  9تر : دار الجدٌد، طنظرٌات الحكم فً الفقه الشٌعً: بحوث فً والٌة الفقٌه.محسن كدٌفر،  -8

 1555بٌروت: ]د د ن[، 

. : مركز  دراسات العربٌة اإلٌرانٌةصنع القرار فً اٌران و العالقات نٌفٌن، عبد المنعم مسعد،  -1
 ، 1551الوحدة العربٌة. لبنان 

 ، المصدر السابق ، وسام الدٌن العكلة، التحدي النووي اإلٌرانً حقٌقة أم وهم -5

 انمجالت 

جاري سامور، مواجهة التحدي النووي اإلٌرانً، سلسلة محاضرات ،اإلمارات، مركز  -0

 .  1108، 011، العدد اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتٌجٌة

 العربٌة،لندن، الدراسات مركز العربً، الباحث ،"وإٌران نحن" ( 1993 ) رٌتشارد سكوفٌلد، -1

 ،( 32 ) العدد
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 العدد ،الدولية .السياسة مجلة ،"إيران في الحاكمة الدينية النخبة تمايزات" ،وعمر  عبدالكريم، -2
90 

قاسمً، مواقف االتحاد االوربً والوالٌات المتحدة حٌال الملف  محمد علً صبري،مصطفى -3

 1115أٌلول/ سبتمبر -،آب/أغسطس115و114النووي اإلٌرانً ، مجلة مختاراتإٌرانٌة،العددان

 

 

 

 

 انرسائم واالطاريح 

رسالة نجاة أبركان، "العالقات اإلٌرانٌة العربٌة، من تغٌرات السبعٌنٌات إلى ضغوط العولمة".  -0

 .1557-1551اسٌة، جامعة باتنة .)كلٌة الحقوق، قسم العلوم السٌماجستٌر

 انمواقع االنكترونية 

أّ٘ذ صٔٛاعض٠ذ ا٠شاْ دسعبسح اثش٠غزُ عذ٠ذ عٓ)ا١ّ٘خ ا٠شاْ اٌغغشاف١خ االعز١شار١غ١خ ٌطش٠ك  .0

)ربس٠خ 1105ؽض٠شاْ 04اٌؾش٠ش اٌص١ٕ١خ اٌغذ٠ذح( ِٛلع إششاف، 

  http://www.sarzamindownload.com(١ٔٛ٠1105ٛ//ؽض٠شا09ْاٌذخٛي

راشةةةةةد الغنوشةةةةةً، "مبةةةةةادئ الحكةةةةةم و السةةةةةلطة فةةةةةً اإلسةةةةةالم" المتحصةةةةةل علٌةةةةةه مةةةةةن الموقةةةةةع  .9
WWW.Aljazeera.net. 

 دراسات ،"المنتخب .اإلٌرانً الرئٌس فكر فً والمتحول الثابت" ( 1997 ) محمد عبدالمؤمن سعٌد، .2

http://www.politics-.ٌولٌو، الخامس، العدد اإلٌرانً، الملف أوسطٌة، شرق

alirani.2982-alnuui-dz.com/threads/albrnamg   11/1/1108تارٌخ الدخول  

سةةةةٌدي أحمةةةةد ولةةةةد أحمةةةةد سةةةةالم، "الةةةةولً الفقٌةةةةه .... الةةةةدور و الصةةةةالحٌات"، المتحصةةةةل علٌةةةةه.  .9
WWW.aljazeera.net. 

شفٌق شقٌر "السٌاسة فً إٌران بناء الثورة و المعارضة". قسم البحوث و الدراسات، الجزٌرة  .0

   .httpi//WWW.Aljazeera.netالمتحصل علٌه من 

البرنامج النووي االٌرانً: االحتماالت والتداعٌات التقرٌر طالل عترٌسً، ضرب اسرائٌل  .5

،متوفر على الرابط 1115(،مركز الزٌتونة للدراسات،حزٌران2االسرائٌلً)

  http://www.alzgtouna.net/Arabic/?c=10648 a=9322التالً

اٌران وحزب هللا،دراسة منشورة على شبكة االنترنٌت عدنان أبو عامر،إستراتٌجٌة إسرائٌل آزاء  .8

 .18/0/1101من خالل موقع مركز  الجزٌرة للدراسات ،بتارٌخ 

محمد الزٌن ، النتائج السلبٌة واالٌجابٌة لالتفاق النووي االٌرانً ، مقال منشور على الشبكة  .0

 العنكبوتٌة

." المتحصل علٌه  محمد الصادق الحسٌنً، "المحافظون و اإلصالحٌون، وجه لوجه .2

WWW.aljazeera.net 

هةةةـ  1911مجلةةةة الراصةةةد.ٌحةةةً داوود عبةةةاس، "الدسةةةتور اإلٌرانةةةً الوحةةةدة اإلسةةةالمٌة".  .01
 WWW.arso.orgالمتحصل علٌها من الموقع 

http://www.sarzamindownload.com/
http://www.politics-dz.com/threads/albrnamg-alnuui-alirani.2982
http://www.politics-dz.com/threads/albrnamg-alnuui-alirani.2982
http://www.politics-dz.com/threads/albrnamg-alnuui-alirani.2982
http://www.alzgtouna.net/
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، سبتمبر  12. العدد   مختارات اٌرانٌةٌحٌى داوود عباس، "تارٌخ الجمهورٌة فً إٌران".  .00
 .WWW.arso.orgالمتحصل علٌه من الموقع  1552
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