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 مقدمة 

هللا علي  ن آيةأية فال شك يراناإلية سالمإلية ومؤسس الجمهورية اسالمالخميني يعتبر مفجر الثورة اإل اإلمامما كان  إذا

من الدستور  107حسب المادة و .الورقةلحظة كتابة هذه  وحتىر الستمرارها بعد وفاة الخميني يعتبر المدير المدب   خامنئي 

يراهنون كان العديد  . عن القبول االجتماعيالسياسة فضال   ا بأمورا وعالم  فقيه  ن يكون أن مرشد الثورة يجب إف اإليراني،

الموازية لما كان لدى مؤسس ا الكاريزما شخصية لديهل االفتقادالخميني بسبب  اإلمامية بعد وفاة سالمعلى انهيار الثورة اإل

جلسة انتخاب المرشد الذي يلي الخميني، ل ووثقتشرت فيما بعد، الوثائق التي ن  و فالماأل ية الراحل. وكشفتسالمالجمهورية اإل

 ، كما أن كثيرين كانوا يعارضون توليه. قبول هذا المنصبا بمتردد  كان خامنئي نفسه  أن

 

عانى العزلة والعقوبات بفعل الصدام مع الواليات ا تتالطم فيه التيارات السياسية، ويدير بلد   ومع ذلك استطاع خامنئي أن

ما بعد  إيرانالشكل الذي ستكون عليه خالفته، وا بشأن وحرج   املح  اليوم ، ليعود السؤال اعام   33طوال المتحدة األميركية، 

 اإلمامعقب وفاة  إيرانخامنئي. في هذا التقرير نقدم قراءة تاريخية وسياسية حول آية هللا علي خامنئي مرشد الثورة الذي حكم 

  .الخميني

 

 المولد والنشأة

 .1939يلول سبتمبر/أ 8ية بتاريخ يرانفي مدينة مشهد من محافظة خراسان اإلخامنئي سيد علي الد ل  و  

 

، وكان الرابع للشيعة اإلمام ،بن الحسين )زين العابدين السجاد( حمد بن عليأبناء أكبر من جده األإلى  خامنئييعود نسب 

 صولهم تعودأوالده جواد من العلماء الشيعة اآلذريين المقيمين في مدينة النجف حيث كانت وخامنئي جد علي خامنئي حسين 

 خامنئيلد والد و   النجف.إلى  بعدهاو يةيرانيجان اإلآذربإلى  ثم هاجروا)المحافظة المركزية(  إيرانمدينة تفرش في وسط إلى 

الحوزة إلى  المساجد في هذه المدينة وعاد للدراسة أحددارة إن والده كان يتولى مدينة تبريز ألإلى  ثم عاد مع والده في النجف

 آية هللا علي خامنئي مرشد الثورة اإلسالمية في إيران )األناضول(
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مام جماعة جامع كوهرشاد المعروف إمدينة مشهد كي يستقر فيها ويكون إلى  ن ينتقلأخرى قبل أف مرة العلمية في مدينة النج

 .(1) هناكخامنئي يولد علي و في هذه المدينة

 يسترآبادإباقر  الدين محمد مير برهانحفاد أمن  وهي صفهانأصولها من مدينة أ ،يرداماديخديجة م ،خامنئيوالدة علي 

 يام الصفويين.أالفقهاء في و المحدثينو الخطاطينو الفنانينو الفالسفة اشهر أحد ،ميرداماد"ـ"الملقب ب

 

ا كي تقوم بتعليمه يام طفولته، سبب  أنفسه عندما يتكلم عادة مع المقربين منه عن ئي خامن ، كما يقولنسب والدته كان ولربما

 .(2) ول معلمة لهأ وكانت الكريمية عند صغره وهي كانت حافظة للقرآن يرانية واإلسالمدب والفنون اإلاألو الشعر

 

دبية خاصة في أو مسيات شعريةأ قيمالموسيقى منذ صغره وكان ما زال يو دباألو الشعر خامنئي عشقن إف ،ولهذا السبب

 خرى.ألاو فينةال بينمنزله 

 

 شبابهو دراسته

حفظ القرآن و القراءةحيث بدأ بتعلم  ؛الرابعة في المكتب )مدارس ذلك الحين(دراسة العلوم الدينية منذ سن خامنئي بدأ علي 

بدأ بدراسة الدروس الحوزوية )الدينية( و استمر بالدراسة في مدرسة نواب في مدينة مشهد حتى الثانية المتوسطةو الكريم

إلى  جانب دراسته في المدرسة، ثم انتقلإلى  بتدائياالصف الخامس المنذ  ،سيد جليل حسيني سيستاني ،آية هللاو عند والده

الخوئي، بوالقاسم أهللا  آيةوهللا محسن الحكيم،  آيةمع والده لمدة عامين حيث تتلمذ هناك على يد  ،1958عام  ،مدينة النجف

 .(3)ميالنيهللا محمد هادي  آيةشراف إمدينة مشهد مع والده ليكمل دراسته تحت إلى  بعدها عادو ،هللا محمود شاهرودي آيةو

 

حسين  :يات هللاآلدراسة العلوم الدينية حيث تتلمذ هناك على يد  ،1959عام  ،مدينة قمإلى  الذهابخامنئي ر علي قر  

مدينة مشهد إلى  مرتضى حائري يزدي ومحمد محقق ميرداماد والعالمة طباطبائي حيث عادو روح هللا الخمينيو بجنوردي

 هللا ميالني آيةه القديم ذستاأعند للطالب الشباب، التفسير و صول المكاسبأو ليبدأ بتدريس العلوم الفقهية ،1964عام  ،امجدد  

 ولوجياتيواأليد سالماإلصول أ تدريسموقعه كمدرس للعلوم الدينية للطالب الشباب كي يقوم ب خامنئياستغل و .(4)

 1977ا ولكنه استمر بهذا العمل حتى عام تم اعتقاله مرار  و ،الشاهسقاط نظام إية للشباب حيث كان يقنعهم بضرورة سالماإل

  .(5) بلوشستانو شهر في محافظة سيستانإيرانمدينة إلى  بعادهإو حيث تم اعتقاله

 

ما و .إيرانية في سالمقامة الثورة اإلإفي هذه الفترة تجنيد عدد كبير من الشباب الذين شاركوا فيما بعد في  خامنئياستطاع 

معاصر رجل دين ليه كإر نظ  ي  مر الذي كان يجعله العالمية األو يةيراناآلداب اإلو ثير على الشباب شغفه بالشعرأفي الت ساعده

دباء في ذلك الحين ويشاركهم األو المثقفينو لديه عالقات وطيدة بالمفكرينو الشعرية مسياتمختلف عن غيره يشارك في األ

  .(6) الثقافيةاجتماعاتهم 

 

 اولي   أصبحن أبعد  1989المكاسب المحرمة عام و القصاصبواب الجهاد وأو تدريس الخارج في الفقهإلى  خامنئيوعاد 

 .لكي يثبت مرتبته العلمية الدينية للثورة امرشد  و افقيه  
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 خامنئيمؤلفات 

ية في سالموقبل الثورة اإلبعدها في مشهد و ترجم مؤلفات عديدة خاصة عندما كان يعيش في قمو آية هللا علي خامنئي فل  أ

 شهرها:أ، إيران

 .صلية لعلم الرجالأكتب  ةأربع – 1

 .في القرآن سالمتشريح رؤية اإل – 2

 .النموذج الصادق – 3

 .من عمق الصالة – 4

 .الصبر – 5

 .العبادة لغير هللا نفيبروح التوحيد  – 6

 .شرح حالهاو تقرير عن تاريخ الحوزة العلمية لمدينة قم – 7

 

 ؛ه لكتب سيد قطبتتحليالو ية كانت رؤيتهسالمالتي كانت تعكس نظرته للحركات اإل لمع كتاباتهأن إ :ولكن لربما يمكن القول

 مفصال   تحليال  و كتاباته )ترجمةإلى  شارةيمكن اإلو ،خوان المسلمينا برؤية اإلنه كان متأثر  أمر الذي جعل العديد يرون األ

 للكتب(:

 .، سيد قطبسالماإلل ظالمستقبل في  – 1

 .آل ياسين يراض التاريخ، شيخانعطاف بطولي في  أعظمحسن، ال اإلمامصلح  – 2

 .الل القرآن، سيد قطبظتفسير  – 3

 .ن في حركة الهند التحررية، عبد المنعم النمروالمسلم – 4

 

 الحياة السياسية

 قبل الثورة

محمد  ،ن عمهإلوية الحركات القومية والمشاركة في الثورة الدستورية حيث أوية تحت ضمن اخامنئي عموم  عائلة كانت 

عدام محمد خياباني إتم و، كانا من الشخصيات المعروفة في الحركة الدستورية ،الشيخ محمد خياباني ،زوج عمتهو ،ئيخامن

    .(7) ان حكم الشاهب  إ

 

 سالماإل فدائي"مجتبى نواب صفوي" زعيم حركة ـعندما التقى ب 1952ا عام السياسية بدأت عملي   ولكن حياة علي خامنئي

مرة بسبب مشاركته في  ألول خامنئيتم اعتقال و واصر صداقة بين الشابينأبناء إلى  هذا اللقاء وأدىالسرية في مدينة مشهد 

، حيث كان يلقي بكلمة يدين 1962لدعم القضية الفلسطينية في مشهد عام  سالماإل فدائيمنظمة  ألعضاءاجتماع احتجاجي 

حيث تتلمذ على  1957الخميني عام  اإلمامبمرة  خامنئي ألول . التقى(8) الصهيونيفيها تعاون الشاه السابق مع الكيان 

 .(9) السياسية بأفكارهتأثر و يديه

 

تعرف عراق بالصدفة وفي مدينة كربالء بال ،1957عام  ،هاشمي رفسنجاني أكبر ،)حسب وصفه( هدرب خامنئي برفيقالتقى 

حيث كان الشابان يدرسان العلوم الدينية وبدأت ا في مدينة قم وبعد عامين التقيا مجدد  هللا شبيري زنجاني،  آيةمن خالل ليه إ

مع عائالتهم  تا في مدينة قم بعد العودة من كربالء وعاشا سوية لعدة سنوا مشترك  عالقات وطيدة بين الشابين واستأجرا منزال  

 .2017حتى وفاة هاشمي رفسنجاني عام هذه العالقة فيما بينهم واستمرت 
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هاشمي رفسنجاني الذي كان يعتبر من و فيما بعد من قبل الشاه( من جهة عدمأ  بمجتبى نواب صفوي )الذي  خامنئيوعالقة 

نه أر لعدد كبير من رجال الدين في قم بسبب صندوق االستثمامعتمد و حينها والذي كان يعتبر)الخميني  اإلمامالمقربين من 

الحركات  خامنئيدخول إلى  دتأ، (تجار الفستق في محافظة كرمانو يإقطاعيكبر أ أحدا عند والده الذي كان ترعرع تاجر  

 إلصالحالخميني  اإلماملها ا شك  شخص   11ا في لجنة من ية عبر بواباتها العريضة حيث تم انتخابه عضو  سالمالسياسية اإل

 .لالنقالب على الشاه ارضيتها سياسي  أتحضير و الحوزة العلمية في قم

 

ن هذه المجموعة كان إوعليه ف .الحوزة العلمية ستسي  يعارض فكرة  ،مؤسس الحوزة العلمية في قم ،هللا بروجردي كان آية

هللا بروجردي عام  آيةال بعد وفاة إعن وجودها  تعلنن أن تعمل بشكل سري في الحوزة ولم تستطع هذه المجموعة أعليها 

ا كي يكونوا نواة لحركة مستقبلية تنظيمهم سياسي  و كانت هذه المجموعة تعمل على تجنيد طالب العلوم الدينية. (10)1961

 نظام الشاه. إلسقاط

 1964عضائها عام ألقاء القبض على بعض إو هذه المجموعةوجود واستطاع السافاك )جهاز استخبارات الشاه( كشف 

بالسجن لمدة ستة عليه وتم الحكم  1965بمدينة مشهد عام  تمكن من اعتقالهولكن السافاك ( 11) الفرار خامنئي استطاعو

 ا بسبب خطاباته المعارضة للشاه.جن مجدد  تحركاته السياسية بمجرد الخروج من السجن وس  إلى  خامنئيوعاد  .أشهر

 

شريعتي في حسينية  علي ينظمهاالتي كان  برامجالرجال الدين القالئل الذين كانوا ال يشاركون فقط في ضمن  خامنئيوكان 

كبر وأبجانب مرتضى مطهري،  محاضراتجراء إلقاء الخطابات وإا في يض  أبل كان يشارك  ،رشاد في مدينة طهراناإل

عباس شيباني، وكاظم ويد هللا سحابي، وبازركان، مهدي والفضل زنجاني، أبو ومحمود طالقاني، وهاشمي رفسنجاني، 

منفتحين على الذين كانوا يعتبرون من قبل الشباب في ذلك الحين، و الوطنيينيين سالمعتبرون من اإلالذين كانوا ي   ،سامي

 العصر.

 

ي يرانخاصة اإللتحريك الشارع الشيعي عبر المنابر عالمية إمجموعة من رجال الدين في حركة  خامنئي قاد ،1970وعام 

شهرة واسعة إلى  دىأمر الذي األ ؛ذي توفي في ذلك التاريخ من آية هللا الحكيم الا للتقليد بدال  الخميني مرجع   اإلماملقبول 

 .(12) منعه من اعتالء المنابرو خامنئي اعتقالإلى  وأدى الخميني الذي كان يناضل ضد نظام الشاه لإلمام

 

 شهر في محافظة سيستانإيرانمدينة إلى  نفيهو المنابر حتى تم اعتقاله باعتالءاستمر و لم يلتزم بقرار المحكمة خامنئي ولكن

 1977ا عام  عظيم  ن هذه المدينة شهدت سيال  إحيث  ؛اداة قوة له مجدد  أإلى  هذه المدينة تحولإلى  بلوشستان ولكن نفيهو

وعورة الطرق و ة المصابين بسبب بعد المسافةنعاإلم تستطع حكومة الشاه حينها و تخريب قسم كبير من المنازلإلى  دىأ

ية من خالل شبكة يرانكرمان وباقي المدن اإلو استطاع االتصال بعدد من رجال الدين في مدن يزد ومشهد خامنئيولكن 

 ع المساعدات من خالل المساجدوقام رجال الدين بجم .السنوات الماضيةخالل  بنوهاقد  رجال الدين العالقات التي كان

إلى  دىأمر الذي األ ؛ضواحيها من قبل رجال الدينو شهرإيرانهالي مدينة أإلى  المتطوعينإلى  ضافةإانهالت المساعدات و

مور الناس أدارة إقدرة رجال الدين على إلى  ولفت النظر لشعبية كبيرة في هذه المدنية والمدن المجاورة لها خامنئياكتساب 

 هذا التنظيم.إلى  ن الحكومة كانت تفتقرأفي حين 

 

لقى أبمجرد دخوله جيرفت و وجهاأفي كل المحافظة كانت في  خامنئينقله لمدينة جيرفت ولكن شعبية إلى  اضطر السافاك

ذين كانوا يحيطون ا في جامع جيرفت المركزي ولم يستطع السافاك اعتقاله بسبب كثرة الناس الا للشاه مجدد  ا معارض  خطاب  

 به.
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منية من انفراط كل الدوائر األإلى  دىأ إيرانية في سالمبدء حركة الثورة اإل فإنمدينة جيرفت إلى  وعلى الرغم من نفيه

في  ليقود الحركات الثورية ضد نظام الشاه 1378عام  مدينة مشهدإلى  بفك الحصار عنه عاد اسهحسإحوله وبمجرد 

 .محافظة خراسان

 

 الثورةبعد 

1978-1987 

 ت:ضم   (13) يةيرانية اإلسالمل لجنة الثورة لتشكيل نظام جديد للجمهورية اإليالخميني بتشك اإلمامقام 

 مرتضى مطهري – 1

 محمد بهشتي – 2

 مهدوي كني – 3

 خامنئي علي  – 4

 كبر هاشمي رفسنجانيأ – 5

 محمد جواد باهنر – 6

 ردبيليأعبد الكريم موسوي  – 7

من ضمنها وخرى الدول األو المفاوضات مع حكومة الشاهو مور البالد خالل الثورةأدارة إوتحملت هذه اللجنة مسؤولية 

الحكومة  إلدارةا للوزراء وقامت هذه اللجنة باقتراح اسم مهدي بازركان رئيس   .(14) في الفترة االنتقاليةالواليات المتحدة 

 .(15) الخميني لإلماماالنتقالية للبالد 

 

في البالد تشرف على كل  الظلاستقالة حكومة بازركان كي تصبح حكومة و واستمرت هذه اللجنة بالعمل بعد انتصار الثورة

حدهما أيجاد خطين سياسيين في البالد إإلى  دىأمر الذي األ ؛ية في قراراتهايرانوتنافس الحكومة اإل كبيرة فيهاو صغيرة

 .حكومي يساري اآلخرثوري يميني و

 

كانوا  خامنئيعلي و دخل البعض اآلخر ولكن هاشمي رفسنجانيو خرج البعضو عضاء هذه اللجنة فيما بعدأوتغير عدد 

)للتخلص من الخالفات بين اليمين الحكومة مع هذه اللجنة دمج الخميني حتى تم  اإلمامعضاء هذه اللجنة بقرار من أا من دوم  

ذه الخالفات لم تنته مع دمج اللجنة بالحكومة بل استمرت حتى يومنها هذا( واليسار ووجود حكومتين في بلد واحد ولكن ه

ضحى أ ذيال خامنئيمناصب حكومية مثل علي  يعضاء هذه اللجنة ذوأعدد من  وأضحى الخميني نفسه اإلمامبقرار من 

 .للدفاع امساعد الشؤون الثورية لوزارة الدفاع في حين كان مصطفى شمران وزير  

 

ن الثورية والتعبئة واللجا قرارات لجنة الثورة تشكيل قوات عسكرية لحماية الثورة سميت بالحرس الثوريهم أ أحدكان 

حيث استقال ليترشح النتخابات مجلس الشورى  1979واخر عام أعلى هذه القوات حتى  خامنئي وأشرف ،سيج(الشعبية )ب

 ي.سالماإل

 

العمل الحزبي في البالد فقد قام  بأهميةكانوا على علم و قبل الثورة اسياسي   الينمعظمهم فع  في عضاء هذه اللجنة كانوا أن أبما 

حزب الجمهوري  بتأسيسباهنر و ،ردبيليأموسوي ورفسنجاني، وبهشتي، و، خامنئي ، وهم:عضاء هذه اللجنةأعدد من 

وما زال  ،عوامأبالد لعدة ه فيما بعد الحزب المسيطر على القرار السياسي في الؤعضاأو ي كي يصبح هذا الحزبسالماإل

بقرار من  1987عضاء هذا الحزب يشغلون مناصب سياسية عليا في البالد على الرغم من حل الحزب عام أعدد كبير من 
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 خامنئيوتم انتخاب  ا فيه.ا عضو  نه لم يكن يوم  أب الروحي لهذا الحزب على الرغم من الخميني الذي كان يعتبر األ اإلمام

 باهنر.و لهذا الحزب بعد بهشتيمين عام أكثالث 

 

صالة  بإقامةقام و ،1980كانون الثاني يناير/ 14مام جمعة طهران بتاريخ إبمنصب  خامنئيالخميني بتعيين  اإلمامقام 

عضاء منظمة مجاهدي خلق بزرع قنبلة أحيث قام  ؛1981حزيران يونيو/ 26حتى و الجمعة في طهران منذ ذلك الحين

إلى  دتأولكنه نجا من محاولة االغتيال هذه بصعوبة بالغة  خامنئيذر بطهران ومحاولة اغتيال  يأبفي ميكروفون جامع 

ة بسبب حالته لقامة صالة الجمعة لمدة طويإولية ؤترك مسإلى  عصاب يده اليمنى واضطرارهأخسارة و صابته بجروح بليغةإ

مامة صالة الجمعة إإلى  يخامنئدينة طهران ريثما يعود جماعة مؤقتين لم كأئمةشخاص أالخميني بتعيين  اإلمام، وقام الصحية

واستطاع  .، إذ أن جميع خطباء جمعة طهران مازالوا مؤقتينا حتى يومنا هذامر الذي ما زال مستمر  في مدينة طهران األ

حيث شغل  ،1980شباط عام ، فبراير/ول دورة له بعد الثورةأي في سالممجلس الشورى اإلإلى  النجاح بالدخول خامنئي

 :يمكن القول .1981ا للجمهورية عام ن تم انتخابه رئيس  أالمجلس بعد  المجلس. وتركمنصب رئيس لجنة الدفاع في هذا 

 هخالفات وبرزت الليبراليين والقوميين أشهر منتقديمن  خامنئيكان  ،ا للجمهوريةقبل انتخابه رئيس  و نه في فترة ما بعد الثورةإ

 خب بعد الثورة.ول رئيس جمهورية انت  أبوالحسن بني صدر أمع 

 

يصر على تصفية كل الحكومة و بقاء على العالقات مع الواليات المتحدةشد معارضي اإلأنه كان من أا بيض  أخامنئي واشتهر 

)حسب وصفه في عدد  الرجعيةو الدول العربية أو لديهم ميول تجاه العالقات مع الواليات المتحدة أممن لم يكونوا ثوريين 

 .(16) من الجلسات حينها(

 ةيسالماإل ةعضاء حزب الجمهوريأقام  ،بعد اغتيال محمد علي رجائي ثاني رئيس جمهورية بعد الثورةو ،1981عام 

العدول بالخميني  اإلمامقناع إلمنصب رئاسة الجمهورية واستطاعوا خامنئي وجامعة مدرسي الحوزة العلمية في قم بترشيح 

 .(17) ترشح رجال الدين لمناصب حكومية مثل رئاسة الجمهوريةعن رؤيته المتمثلة في عدم 

 

واليتي لمنصب رئيس الوزراء ولكن واليتي لم يستطع كسب ثقة المجلس مما  أكبرعلى الفور بترشيح علي خامنئي قام 

سب الدستور يدير كل شؤون الحكومة ترشيح مير حسين موسوي لمنصب رئيس الوزراء الذي كان حإلى  خامنئياضطر 

، واستمرت ه الذي كان ذا اتجاهات يساريةئذو االتجاه اليميني في الحكم مشاكل عديدة مع رئيس وزراخامنئي وواجه  التنفيذية.

ح يولكنه قام بترش رئيس الوزراء،و الخالفات التي بدأت مع تشكيل لجنة الثورة في داخل الحكومة بين رئيس الجمهورية

الخميني كي  اإلماممن  ضغطا لرئاسة الحكومة بن يرشح موسوي مجدد  ألا يض  أاضطر و نفسه لرئاسة الجمهورية مرة ثانية

 ا مع العراق.نها كانت تواجه حرب  أفي حين  اسياسي   اال تواجه البالد تشتت  

 

الخميني بضرورة  اإلمام قناعإبخامنئي  قام ،اليسارو ا خالفات متعددة بين مجموعات اليمينالبالد كانت تواجه دوم   نأبما و

والخالفات بين  مجلس صيانة الدستورو يسالمل مجمع تشخيص مصلحة النظام لفض الخالفات بين مجلس الشورى اإليتشك

تعيين تم حيث  ؛ن يتم حل الخالفات في الشارعأا في داخل هذا المجمع بدل االتجاهات السياسية المختلفة في البالد عملي  

 .(18) الخميني اإلماممن  بأمر إيرانول رئيس لمجمع تشخيص مصلحة النظام في أخامنئي 
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 ا للثورةمرشد  خامنئي هللا  ةآي

هللا علي  آية بإقالة ،1989آذار مارس/ 25بتاريخ  ،الخميني اإلمامقام  ،علي منتظري ،بين نائبهو ت بينهثر خالفات دب  إ

العام، من نفس  حزيران/يونيو 3بتاريخ  ة الخمينيقبل وفاوذلك يين، سالماإلكبر داعم لليساريين أوالذي كان يعتبر منتظري 

مشكلة من سيخلف الخميني بعد وفاته، ولكن مجلس خبراء القيادة استطاع تدارك  إيرانمنصب نائب المرشد وتواجه  ليخلو

 قبل بضعة ساعات يا للخميني الذي كان قد توفخلف  خامنئي تعيين و هاشمي رفسنجاني للمجلسو الموقف بقيادة علي مشكيني

 خامنئي.من جلسة انتخاب 

 

وكان  .1989حزيران يونيو/ 14بتاريخ  ،ا للخمينيف  ا للثورة على الفور وخل  مرشد   خامنئيوقام هذا المجلس بتعيين علي 

عادة إرئيس لجنة و رئيس مجلس خبراء القيادة مشكيني عليمن  ،1989نيسان /أبريل 28بتاريخ  ،الخميني قد طلب اإلمام

ا للثورة دون كي يصبح مرشد   خامنئيمام أمر الذي فسح المجال دراسة الدستور حذف شرط المرجعية من مرشد الثورة، األ

 .(19) ا للتقليد حسب الدستور السابقن يكون مرجع  أ

 

والعراق  إيرانالنار بين  إطالقهمها تشتت االتجاهات السياسية في ظروف لم يكن وقف أيواجه مشاكل عديدة خامنئي وكان 

ن الذين واليساري ل  ب  وق   بها يحظىالكاريزما القيادية التي كان الخميني إلى  كان يفتقر خامنئين أقد تثبت بشكل كامل، في حين 

 .كانوا على خالفات سياسية معه تصديه لهذا المنصب على مضض

 

 ،من هذا المنصبخامنئي بعد استقالة  ،ا للجمهوريةالذي تم انتخابه رئيس   ،هاشمي رفسنجاني ،مع صديق دربهخامنئي وتعاون 

العراق عاد مئات آالف الشباب من و إيرانالنار بين  إطالقتثبيت وقف  ا. وبعدسياسي   شتتةإلدارة دفة البالد التي كانت م

مشاغل تليق بمن ضحوا ودافعوا عن و دارة البالدإمن الجبهات ليطالبوا بحصتهم من مقاتلي الحرس الثوري و المتطوعين

 عوام.أالبالد لمدة ثمانية 

 

 العالقة مع الحرس

دون و ،دارة البالدإن اليساريين كانوا يسيطرون على جميع مقومات إذ إضالتهم في هؤالء الشباب خامنئي و وجد رفسنجاني

البالد، فما  دفةالسيطرة على  من الرئيس الجديدو المرشد الجديد يتمكنن أاالستفادة من هذه الطاقة الجديدة كان من المستحيل 

ركان أو كل من يستطيعون استبداله في الحكومةبهؤالء الشباب الذين عادوا من الجبهات ن قاموا باستبدال أال إكان منهم 

منصب إلى  ي شخصأساسي لوصول النظام كان الشرط األو الوالء للمرشد فإن -القديمةخامنئي حسب رؤية -ا الحكم  وطبع  

 .(20) حكومي

 

يقفون فيها ن ووجد الشباب العائدون من الجبهات في المرشد الجديد مظلة سياسية لهم في ظروف كان اليساري ،وفي المقابل

ويتركوا  يتدخلوا في الشؤون السياسية للبالد أاليجب و ن الحرس الثوري هم من العسكرأيصرون على و مامهمأا عائق  

 مين الوالء للمرشد.لبالد مقد   ل لشؤون الحيويةا استطاع هؤالء الشباب السيطرة على معظم اا رويد  ورويد   .الحكومة لهم

 

فما كان من الشباب  امجدد   االستئثار بالسلطةو وبعد انتهاء دورتي رئاسة هاشمي رفسنجاني القانونية حاول اليسار العودة

ن يقوم اليساريون أإلى  دىأمر الذي األ ؛حمايته بكل ما لديهم من قدرةو ال االلتفاف حول المرشدإن من الجبهات العائدي
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المرشد واليمين السابق باالئتالف في اتجاه سياسي آخر سمي  أنصارقام و باإلصالحيينمي فيما بعد ل اتجاه سياسي س  يبتشك

 .ا منذ ذلك الحينن وجود اتجاهين سياسيين في البالد تكرس رسمي  إف ،وبالفعل .فيما بعد باألصوليين

 

 باألصوليينرف فيما بعد هاشمي رفسنجاني، كان من مؤسسي التيار اليميني الذي ع  ، خامنئين صديق درب أوعلى الرغم من 

ب الروحي السياسي للبالد بالوقوف ن يلعب دور األأيستطيع زعيم يوحدهم، إلى  ن اليساريين يفتقدونأوبما نه أولكنه تصور 

 خسر رفسنجاني ثقة صديقه القديم من جهة ،الخاطئة وبهذه الحركة .ال في ذلك الحينذين تشك  لفيما بين االتجاهين السياسيين ال

ن الساحة إف ،عليهو .لهم اا رفضوا القبول به زعيم  يض  أن اليساريين إذ إخرى، أمن جهة لم تثمر محاوالته للتقرب من اليسار و

ركان الحكم في بدايات الثورة أعوانه الجدد مقابل اليساريين الذين كانوا يسيطرون على أوخامنئي ضحت ساحة صراع بين أ

السياسة و ثروات طائلة جعلتهم من سالطين االقتصادو ن يجمعوا في هذه الفترة تجاربأاستطاعوا و عوامألمدة عشرة 

 .إيرانعالم في واإل

 

ن يستغل جميع قدراته الدستورية لمواجهة المجموعة الجديدة أال إا دون صديق دربه، الذي بات وحيد  خامنئي وما كان على 

وسيطروا على السلطة التشريعية  ،1997عام  ،ا للجمهوريةالسلطة التنفيذية بعد انتخاب محمد خاتمي رئيس  إلى  التي وصلت

صليين ية خالفات عديدة بين االتجاهين األيرانشهدت الساحة السياسية اإل ،توخالل سنوات تل ،1998في انتخابات عام 

ا على استطاع تثبيت قدرته وسلطته على البالد لمدة تزيد عن الثالثين عام  خامنئي في البالد للسيطرة على السلطة ولكن 

 .إيرانالرغم من كل الظروف الصعبة التي واجهتها 

 

 ،الفلسفية المدراس مجملنه درس أالسيطرة على السلطة في البالد لكل هذه المدة خامنئي سباب استطاعة أهم أحد أيكون  قد

مر األ ؛يام شبابهأدون استثناء خالل  ،و حاضرةأجنبية وتاريخية كانت أم أية كانت إيران ،سياسية أمفكرية م أكانت تماعية جا

ي بشكل يرانا على وضع االجتماع اإلمشرف شخصي  نه أإلى  ضافةإفي نفس الوقت الذي جعل منه رجل دين ورجل سياسة 

ية )كما إسالمجانب ديمقراطية شعبوية إلى  حاكم قوي ومطلقإلى  ي يحتاجيرانن الوضع االجتماعي اإلأ، وهو يعلم كبير

التنفيس عن رأي الشعب و نراه يفسح المجال لالنتخابات ،ساسعلى هذا األو .اعتبار نفسه( إيراني في سالمل النظام اإليفض   

مور بدأت تخرج عن خط النظام عندما يرى األو ويحسم القرارات لمصلحة الثورة بصورة قاطعةفي حين ولكنه يتدخل 

صول الديمقراطية أنها من أيفسرها البعض اآلخر ب نها نوع من الديكتاتورية،أفيما يفسرها البعض على ، وو السيطرةأالثورة 

 .(21) في خطروالبالد ي سالمن يتدخل عندما يرى المصالح العليا للنظام اإلأالفقيه يجب  وليالن إالشعبوية حيث 

 

زال هو  فما يعيشون حياة الترف، نذلك لم يجعله مم إال أن تصرفه،من ثروات البالد تحت  اكبير   ان حجم  أوعلى الرغم من 

بعد أاألمر الذي  ؛الثورةبعد ن معظم رجال الثورة غرقوا في مكتسباتهم أا في حين وعائلته يعيشان حياة بسيطة وعادية جد  

 .طاح بنظام الشاهألفكر الثوري الذي تمثل ا ةا من قل  واحد  خامنئي صولها وجعل أ عنمن رجال الثورة  اكبير   اعدد  

 

 .يإيرانستاذ جامعي أعالمي وإ ،د. عماد آبشناس*

 
 

 مراجع 
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 .675ـ ص 21المجلد مرجع سابق،  ،یإسالمدائره المعارف بزرگ كبر، أ يواليتی، عل (7)
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