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 مقدمة

ا ا( قائد  عام   59تعيين حسين سالمي ) ،آية هللا علي خامنئي ،عالن المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية في إيرانإمع 

للحرس الثوري اإليراني، تكون مؤسسة الحرس الثوري قد دخلت مرحلة جديدة بمالمح صدام عالية خاصة في  اجديد  

 .كمنظمة إرهابيةسالمي محمد علي جعفري عقب تصنيف الواليات المتحدة للحرس  ف  ل  عالقات واشنطن وطهران. وخ  

رس" جراء تغيير في قيادة الحإ"ضرورة ـويشير مرسوم التعيين إلى أن هذا القرار هو استجابة لطلب من جعفري نفسه ب

ل من قبل المرشد الذي قرأ معطيات التهديد الخارجي بصورة جعلته يسارع إلى ز  نه ع  إفي وقت تقول مؤشرات أخرى 

 إجراء هذا التغيير.

، ال يمكن التقليل من أهمية وتأثير هذا كمؤسسة مؤثرة في بنية الدولة اإليرانية الحرس الثوريا لطبيعة ومكانة ونظر  

 بنص ٍّ دستوري أعطى له وظيفة التغيير، خاصة أن الحرس الثوري ينشط في المجاالت السياسية واألمنية اإليرانية مستظاًل 

والتي تنص: تبقى قوات حرس الثورة اإلسالمية،  150الدفاع عن الثورة اإلسالمية ومنجزاتها، وهو ما نجده في المادة 

. (1) التي تأسست في األيام األولى النتصار هذه الثورة، راسخة ثابتة من أجل أداء دورها في حراسة الثورة ومكاسبها

بها إلى اليوم،  التي مر  ح المراحل مذلك، وتبحث مال تقدم هذه الورقة قراءة في نشأة الحرس الثوري والظروف التي رافقت

  سالمي من رسائل.كما تناقش ما يحمله تعيين حسين 

 

 صراع وروايات مختلفة  :سنوات النشأة

ر الكامل للثورة ، بأمر من آية هللا الخميني. وقبل االنتصا1979بريل/نيسان أ 2تم تشكيل حرس الثورة اإلسالمية في 

موعات لمجاوأصبحت هذه  كانت مجموعات ثورية شبابية وشعبية تقوم بحماية وتأمين األحياء في مواجهة قوات الشاه

  .(2) ةمسؤولة عن أمن اإلمام الخميني وتلبية احتياجاته بعد استقراره في المدرسة العلوي

هناك روايات مختلفة عن الفترة األولى التي تم فيها تشكيل الحرس الثوري، لكن المرجح أن لجنته التأسيسية األولى تكونت 

ا. وبالعودة إلى مذكرات جواد منصوري 12من  ا نجد حديث   ،للحرس الثوري بعد تدوين نظامه األساسي أول قائد ،شخص 

نشاء إاقترحت  ،عن أخذ ورد بين المجموعات الثورية ذات التوجه اإلسالمي، ومجموعات تتبع لحكومة مهدي بازرجان

أن هذا المقترح وإن كان لم  إلى قوات باسم الحرس الوطني لمواجهة المؤامرات والفوضى في الداخل. ويشير منصوري

 .(3) ا من قبل شخصيات ثورية منهم محمد منتظريلق معارضة رسمية من قبل مجلس الثورة، إال أنه لقي اعتراض  ي

 (الجزيرة) قادة الحرس الثوري

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/04/190409104529938.html
https://www.youtube.com/watch?v=t-zWokB-esA
https://www.youtube.com/watch?v=t-zWokB-esA
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واإلمام  ،مهدي بازرجان ،نذاكآلى رئيس الوزراء بذلك إ امقترح   أنه قدم ،د قادة حركة الحريةحأ ،وينقل عن محمد توسلي

ا بتكليف حجة اإلسالم الهوتي بتشكيل هذه المؤسسة فيما يقدم منصوري رواية أخرى تقول بأن  .الخميني، الذي أصدر قرار 

 رجان المؤقتة من تشكيل قوات الحرس الوطني كان تطبيق قرارات الحكومة وحل اللجان المختلفة. أمازهدف حكومة با

وجهة نظر اإلمام الخميني فكانت تقوم على ضرورة وجود تشكيالت شعبية مسلحة مؤمنة بالثورة، إلى جانب الجيش 

 .  (4)النظامي وأن هذا الجيش يجب أن يبقى وأن يجري تطهيره من مؤيدي الشاه

، في قاعدة 1979ذار آمارس/ 28جرى  ،ا عن اجتماع ألعضاء من المجموعات الثوريةونجد في بعض المصادر حديث  

مرتضى الويري، ومحسن رفيقوست، وعباس آباد. ومن أبرز من حضر هذا االجتماع ، عباس آقا زماني )أبو شريف(، 

علي دانش منفرد وهاشم صباغيان، وضرابي، وعلي فرزين، وحسن جعفري، ومحمد غرازي، وعلي محمد بشاراتي، و

ا لقوات الحرس مما يجعله أول قائد للحرس الثوري قبل تدوين وغيرهم، واتفق الحضور على اختيار دانش منفرد قائد  

محسن رفيق دوست، فقد تم االتفاق على اسم دانش آشتياني  ،وزير الحرس الثوري السابق لمذكراتووفق ا  .نظامه األساسي

ضى  لالستخبارات، ومرتوعلي محمد بشارتي مسؤوال   ،كقائد للحرس، وغالم علي أفروز، كمسؤول للموارد البشرية

 (.5) للعالقات العامةالويري مسؤوال  

 

، ويظهر من بين األسماء جواد منصوري أول قائد رسمي للحرس(، المصدر: مذكرات جواد 1979)وثيقة تبين التشكيلة األولى لحرس الثورة في عام 

 .542منصوري، ص 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3515903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://taaghche.ir/book/7824/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://taaghche.ir/book/7824/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
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ن. وكان الحرس المعروف باسم حرس في ذلك الوقت، كانت هناك ثالث فئات من القوات الثورية النشطة موزعة في طهرا

الثورة في قاعدة جمشيديه بقيادة عباس أقا زماني، وحرس الجامعات بقيادة محمد منتظري والقوات المسلحة لمنظمة 

مجاهدي الثورة اإلسالمية بقيادة محمد بروجردي. وبعد هذا االجتماع، تقرر التحدث مع مجموعتين أخريين لتنضويا تحت 

ا. ويتحدث رفيق  12ري وفق توجيهات آية هللا الخميني وجرى تشكيل مجلس القيادة المركزي من لحرس الثوامظلة  شخص 

 نفسه. رجعها آخرون إلى الخمينيالحرس جاءت من محمد منتظري وباركها الخميني، وي   فكرة تشكيلدوست عن أن 

ا، تقرر أن يعمل الحرس الثوري 12وفي اجتماع صياغة النظام األساسي للحرس الثوري، الذي حضره  تحت  شخص 

ا، نجد أسماءهم ع 12بل اإلمام الخميني. وشمل مجلس الحرس الثوري ه من ق  ب قائد  ص  ن إشراف المجلس الثوري وأن ي   ضو 

 ف كالهواد منصوري، وعباس دوزدوزاني، ومحمد منتظري، ويوسوهم: عباس زماني، وج ،في وثيقة النظام األساسي

، دوز، ومحمد كاظم موسوي بوجنوردي، ومرتضى الويري، ومحمد بوروجردي، ومحسن رضائي، ومحسن رفيق دوست

  لمجلس الثورة.ا بوصفه ممثال  وعلي دانش منفرد، ويرد اسم هاشمي رفسنجاني أيض  

ا عن ن رسميً علن عن تعيين جواد منصوري كأول قائد للحرس بعد اإلعالة، أ  بعد تدوين النظام األساسي لحرس الثور

ري م عمل الحرس الثوا، أعلن فيه المواد الثمانية التي تنظبيان   ،1979أيار مايو/في األول من  ،تشكيله. وأصدر منصوري

مل في سة، استقال ليع. ومع وصول بني صدر إلى الرئا1980 شباط/اإليراني. وقاد منصوري، الحرس حتى فبراير

، ويورد لمسلحةاا للقائد العام للقوات ا على تعيين بني صدر نائب  وزارة الخارجية. وجاءت استقالة منصوري احتجاج  

سوس وأنا أنه جاا على تعيين بني صدر، والعتقادي بمنصوري في مذكراته األسباب التي دفعته إلى االستقالة "اعتراض  

  . (6)ا للعمل معه"لست مستعدً 

 

 استعراض للحرس الثوري في ذكرى الحرب العراقية اإليرانية )رويترز(

 

انتقلت قيادة الحرس إلى عباس دوزدوزاني، الذي استقال بعد ثالثة أشهر بسبب خالف مع بني صدر وخلفه عباس أقا 

 ،1980 تموزيوليو/ 13ا بعد شهر واحد، وفي أيض   الذي استقال 1980أيار مايو/"أبو شريف" في ـزماني الملقب ب

ا للحرس الثوري، الذي رفض قبول المنصب ثم تقلده بقرار من آية هللا أصدر بني صدر قرارا بتعيين مرتضى رضايي قائد  

علي  الحالي، الخميني، لكنه ما لبث أن استقال هو اآلخر بسبب خالف مع بني صدر. ليتولى مرشد الثورة اإلسالمية

من العام  أيلول/ا للحرس عقب اإلطاحة ببني صدر في سبتمبرقيادة الحرس حتى تعيين محسن رضائي قائد   ،امنئيخ

1981. 

http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/3604/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86.%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA.%D8%A7%D8%B2.%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%8C.%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%8C.%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C.%D9%88.%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html
http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/3604/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86.%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA.%D8%A7%D8%B2.%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%8C.%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%8C.%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C.%D9%88.%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html
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ي فنصوري ظهر مذكرات منصوري وغيره من مسؤولي الحرس حالة من غياب الثقة في العالقة مع بني صدر، يقول موت  

جتماع .. وفي ااعتبره خائن  أطاعة شخص إا على لست مجبر   :مله "قلت   تعليقه على محاولة البعض ثنيه عن االستقالة:

م . في عا(7)قلت: من معرفتي ببني صدر خالل عام سيثور الناس عليه وسيهرب إلى باريس" ،لمسؤولي الحرس

 رسقيادة الحائل ل، قام مجلس قيادة الحرس الثوري اإليراني بتقديم ثالثة أشخاص كانوا من المرشحين السبعة األو1981

 ومحسن رضائي، وجرى التوافق على ترشيح رضائي. ،يوسف كاله دوزووهم: محمد بروجردي،  ،الثوري

حة من هة مسلا اتخذ اسم محسن( يدرس الهندسة الميكانيكية قبل الثورة، وانخرط في مواجكان سبزوار رضائي )الحق  

بل قس من ا للحرور قرار تعيينه قائد  خالل مجموعة "المنصورون" التي نفذت حرب عصابات ضد قوات الشاه. ومع صد

ائي إلى جعل ا قاد فيها الحرس سعى رضعام   16آية هللا الخميني بدأ ما يمكن أن نطلق عليه مأسسة الحرس، وطوال 

اني سن روححاإليرانية بالتوتر مع -هيكلية الحرس هيكلية مؤسسية متماسكة. واتسمت عالقته خالل الحرب العراقية

صراع  لذين سعيا لوقف الحرب في وقت كان الحرس يعارض ذلك. وتكشف مذكرات رفسنجاني عنلاوهاشمي رفسنجاني 

، (8) لثوريالحرس ا لا عامً وتنافس قديم بين روحاني والحرس وقيادته، ويعود للفترة التي كان فيها محسن رضائي قائد  

ا  . ويكتب رفسنجاني(9) ر عن رفضه لذلك في مناسبة أخرىوعاد مجددا ليعب    كون رضائي يأن أن روحاني كان معارض 

سعي الحرس للتمدد  ر عن قلقه من، وعب  1986ا لرئيس الهيئة العامة للقوات المسلحة عند إعادة تشكيلها في العام نائب  

 .(10) والتوسع

لتابعة ا ذرعشهدت إيران ظهور عدد من المؤسسات واأل ،مع اإلبقاء على الصبغة األيديولوجية للحرس في فترة رضائي

شاء جامعة نوإين، إنشاء جامعة اإلمام الحسومثل: إنشاء قوات حماية االستخبارات في الحرس الثوري اإليراني،  ،للحرس

التابعة  القتصاديةؤسسات اافتتاح كلية القيادة ومجمع خاتم األنبياء الذي صار فيما بعد أهم الموبقية هللا للعلوم الطبية، 

 أسيس فيلق القدس.  للحرس. كما شهدت فترته ت

ا الجغرافي في هوراا لمجلس صيانة الدستور، تولى رحيم صفوي الذي يحمل الدكتا عامً مين  أبعد استقالة رضائي وتعيينه 

ن آية هللا ك بقرار مة، وذلالسياسية قيادة الحرس وتقلد في هذه المؤسسة مناصب عدة منها قيادة العمليات وقيادة القوات البري

 دة أهمهاع. في السنوات العشر التي تولى فيها رحيم صفوي قيادة الحرس شهدت إيران حوادث 1997يف خامنئي في ص

 ئة "بسيج"التعب االحتجاجات التي شهدتها جامعة طهران، واتجه صفوي في تلك الفترة إلى بذل مزيد من االهتمام لقوات

ة للحرس صاروخية صفوي كانت قرار تعزيز القدرة المكانياتها، لكن العالمة األبرز في مرحلإالسعي لزيادة عددها وب

حرس عالقة ال تر فيساد تو ،االثوري، كما كان الغزو األميركي ألفغانستان والعراق من أهم مالمح تلك المرحلة. داخليً 

صبرهم بأن " ،1999تموز عام يوليو/في  ،من قادته رسالة تحذيرية لخاتمي 24ه ووج   ،محمد خاتمي ،بالرئيس اإليراني

 ".دأوشك أن ينف

اخل هذه دبعد أن تقلد مناصب عدة  ،2007في عام  ،ا للحرس"عزيز" قائد  ـجاء تعيين محمد علي جعفري المعروف ب

ا، كما عام   13دة ثوري ما لقائد القوات البرية للحرس الالمؤسسة، حيث تولى مسؤولية مقر قيادة العمليات المشتركة، ونائب  

تراتيجية ث االساألخيرة منها قيادة معسكر ثأر هللا في طهران، وتأسيس ورئاسة مركز األبحا تولى في السنوات الخمس

 في الحرس جراء تغييرات في هيكليةإأهمها:  ،. حملت فترة قيادة جعفري للحرس مالمح عدة2005التابع للحرس في 

م"، ديد الناعرس "التهاجهة ما يطلق عليه الحمووالتعزيز الهائل للقوة السيبرانية للحرس الثوري اإليراني، والمحافظات، 

  وتولي مسؤولية أمن الخليج، وتعزيز القوة الجوية للحرس الثوري.

 حد ٍّ تد على روتعرض الحرس النتقادات كبيرة لدوره في مواجهة الحركة الخضراء، والتي نظر إليها الحرس على أنها 

لجهات التي ب أحمدي نجاد. وي عد الحرس الثوري من أبرز اعادة انتخاإا على احتجاج   2009أمني أوجدته مظاهرات 

ل عتبر مسؤواخابات تحدثت عن الحرب الناعمة، والتي رأت في الحركة الخضراء منفذ ا لها، ففي تحليل لما حدث بعد االنت

هد واستش ،(11) ةاعمالشؤون السياسية في حرس الثورة، العميد يد هللا جواني، أن إيـران دخلـت فعـال  سـاحة الحرب الن

وبين  ين ذلكبوربط جواني  .بعد أزمة النتائج" على ذلك بـ"الدعم األميركي واإلسرائيلي السافر لمير حسين موسوي

لمصلحة  التدخلبالهجوم الذي تعرض له الحرس الثوري وقوات التعبئة الشعبية "بسيج"، قبل االنتخابات، حين اتُّهما 

لساحة اري من "تصاعد حدة اإلساءات قبل االنتخابات کان بهدف إخراج الحرس الثو أحمدي نجاد، وقدم قراءة اعتبرت:

دئ مثيري الشغب، لكن عليهم أن يدرکوا أن الحرس الثوري لن يسمح ألي تيار ومجموعة بتجاوز مبا وإنجاح

 .(12)الثورة"
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لحرس قيادة االحرب الناعمة، ووينظر الحرس إلى الوضع الذي ساد إيران بعد االنتخابات على أنه مواجهة في ساحة 

يداته، كما تفعيل تهدقام ب وليد اليوم، فالعدو إذ تقول: "إن موضوع التهديد الناعم ليس ؛ت رجع هذا التهديد إلى فترات سابقة

ته الحركة الخضراء فالدعم الذي تلق .(13)أن مساعيه في األحداث التي تلت االنتخابات جاءت لإلطاحة الناعمة بالنظام"

ن أيدل على  الجلي أميركا والغرب، هو دليل يسوقه قادة الحرس الثوري إلثبات حدوث المواجهة الناعمة، و"هذا الدعم من

س مصطلح "الفتنة" واستخدم الحر .(14)ا إلى نتائج مساعيه التي قام بها على مدى األعوام الماضية"العدو كان مطمئنً 

ه فتنة نواج ،لثورةاكما يقول قائد  ،صالحات قد واجهنا فتنة، فنحن اليوم"إذا كنا في فترة اإل لتوصيف ما حدث، فيقول:

ثوري ملمح لحرس الولعل الصدام مع أحمدي نجاد في فترته الرئاسية الثانية على خلفية الدور االقتصادي ل ،(15)عميقة"

 بارز آخر من مالمح تلك الفترة. والحال نفسه في عالقة الحرس الثوري وحسن روحاني. 

 ،يهديث مسؤولوفق حا، فا من الصعب تجاوزه اقتصاديً رغم كل النقد الموجه للدور االقتصادي للحرس إال أنه أصبح واقع  و

ر، وأكثر لف شخص يشاركون بشكل مباشأ 150قطاعات اقتصادية رئيسية من البالد، يعمل فيها  10ينشط الحرس في "

تمتلك ومباشر في مشروعات يديرها مجمع خاتم األنبياء، شخص يعملون بشكل مباشر وغير  مليون من مليون ونصف

 .(16) ا من المعدات واآلالت الحديثة"ألف   12المؤسسة أكثر من 

لعام من ا كانون األول/كان ملف االقتصاد يطفو إلى السطح كملف خالفي واضح مع حكومة روحاني، ففي ديسمبر

 اص، إذخروج من القطاع االقتصادي لصالح القطاع الخاتحدث الجنرال جعفري عن قبول الحرس الثوري بال ،2013

 مة روحاني الوبدأت شكوى الحرس تتعالى بأن حكو .(17) كان األخير يملك الكفاءة ليحل محل الحرس على هذا الصعيد

قات صف ي بعقدقتصادا. بدأ الحرس يلتف على نوايا روحاني بإبعادهم عن القطاع االتريد أن تتعاون مع المؤسسة اقتصاديً 

. ومع (18) مع قطاعات أخرى في إيران، ومن ذلك مشروع بمليارات الدوالرات جرى التوقيع عليه مع بلدية طهران

ليحل  تعدادهعودة العقوبات وانسحاب الشركات الغربية من مشروعات اتفقت عليها مع حكومة روحاني، أعلن الحرس اس

 محل الشركات الغربية المنسحبة. 

ن الية موجاءت مصبوغة بدورات متت ،عفري تعزيز الدور الخارجي للحرس والتدخل في ساحات عدةكما شهدت فترة ج

ي من هذا ألميركالعقوبات على إيران بصورة غير مسبوقة، والتي أعقبها تفاوض وتوقيع االتفاق النووي ثم االنسحاب ا

 االتفاق وتصنيف الحرس مؤسسة إرهابية. 

ا للحرس صادر عن آية هللا علي خامنئي، تعيين حسين سالمي قائد ا عامً  وممرس أعلن ،2019نيسان أبريل/ 21في 

الثوري، خلف ا لمحمد علي جعفري، بعد ترفيعه إلى رتبة لواء. وجاء هذا التغيير على قيادة الحرس بعد أسبوعين من 

قائد سالح جو  :صب عدة، منهاع التعامل معها. وتبوأ سالمي منامن تصنيف اإلدارة األميركية له بأنه "منظمة إرهابية" ي  

الحرس الثوري، وعضو هيئة التدريس في الجامعة العليا للدفاع الوطني، ثم نائب للقائد العام للحرس الثوري منذ العام 

2009. 

 

 مظاهرة في طهران احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية" )األناضول(

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/21/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
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 بناء آليات للتعامل مع التهديد: الخارج

ي تغيير الذصف الو  ا في جميع التغييرات التي شهدتها مؤسسة الحرس الثوري، وقد  مهمً كانت العالقة مع الخارج عامال  

نذ عشرة موتعيين جعفري قائد ا كأكبر تغيير طال الحرس الثوري  ،2007في سنة  ،أ جري في قيادة الحرس الثوري

ال عن مكن أن يقكذلك ي هذه المؤسسة التي ت عد األهم في إيران، والحالل ذلك بداية الجيل الثالث من عمر أعوام. وقد شك  

 إذ مر   ؛يةميركاأل-تعيين حسين سالمي وما رافق تعيينه خاصة على صعيد عودة التوتر والتصعيد في العالقات اإليرانية

ا إلىعلى الحرس الثوري منذ تأسيسه، وضمن أقسام متعددة اجتماعية وسياسية، أربعة أجيال، وذل  فكره ك نظر 

 األيديولوجي.

يته انت مسؤولك ،ادتهفي األعوام األولى لتشكيل الحرس الثوري، والتي اتسمت بالصدام وتعدد األسماء التي تناوبت على قي

ا ا دور  اإليرانية أدى فيه-األصلية هي الحفاظ على الثورة والتصدي ألعدائها، وعندما بدأت الحرب العراقية ز من ز  عا مؤثر 

تم اريخه، لتتدة من ومع نهاية الحرب كان هذا الحرس يدخل مرحلة جدي .مكانته داخل المجتمع وفي بنية الدولة اإليرانية

 .(19) مأسسة هذا الكيان على يد محسن رضائي

 

لحرب، ز جهد الحرس الثوري بشكل مكثف على التعافي من خسائر اترك   ،صفوي رحيمومع استقالة رضائي ومجيء 

ما أنه قتصادي، كاط االاألمر الذي فتح الباب شيئ ا فشيئ ا أمام دخوله إلى ساحة النش ؛عمار والتخطيطي إعادة اإلفشارك ف

، وتحول لدفاعيعلى صعيد تعزيز البنية النظامية اضطلع، إلى جانب وزارة الدفاع، برسم الخطط المتعلقة بالتسليح ا

 .(20) ى مؤسسة عمل وتنفيذبالتدريج، بقيادة صفوي، من مؤسسة أيديولوجية إل

ة ر بوابت مجموعة من شخصيات الحرس ودخلت معترك الحياة السياسية عبتنح   ،ومع نهاية فترة حكم اإلصالحيين

همة ماصب من ونلانتخابات مجلس الشورى، أما اليوم فإن عدد ا ال يستهان به، ممن كانوا في صفوف الحرس الثوري، يحت

لى أخرى إ الشورى. وعالوة على دخول عدد منهم ساحة العمل السياسي، اتجهت مجموعةفي مؤسسات الدولة وفي مجلس 

جله قام من أ ي الذيالميدان االقتصادي، لكن هذه التحوالت لم تمنع من استمرار فئة واسعة في الحفاظ على الدور األساس

كمؤسسة  ستقاللهاوذلك كله مع استمرار الحرس الثوري بعنوان "المدافع عن الثورة والحامي ألرض إيران واستقاللها"، 

  .تتبع المرشد مباشرة، وتتمتع بامتيازات تفوق تلك المعطاة للجيش

 

 )األناضول(مرشد الثورة اإلسالمية خالل تشييع جثمان محسن حججي عضو الحرس الثوري الذي قتل في سوريا 



 8 

 

ايد ة، ومع تزن ناحيمالحرس الثوري في قائمة اإلرهاب  فبدأت بالتزامن مع السعي األميركي إلدراج ،أما المرحلة الثالثة

لذي جعل مر ااأل ؛الضغوط الغربية واألوروبية بشأن ملف إيران النووي والتهديد بفرض عقوبات عليها من ناحية أخرى

ا بالجيل األول منه مع اإلقرار بوجود اختالفات في التوجه األيديولو وح إلى ر نظرجي والالجيل الثالث من الحرس شبيه 

لثورة اي بدايات نطقة فالثورة بين الجيل األول والجيل الثالث وكذلك الرابع، فضال  عن أن األوضاع التي حكمت إيران والم

 الداخلية لسياسةاليست تلك التي تحكمها اليوم. ومع ذلك، فإنه ليس مجازفة اليوم الحديث عن دور أكبر لـ"الحرس" في 

يز ا مع تعزيض  أسمت مرحلة جعفري بعودة البعد األيديولوجي في خطاب الحرس وأدائه لكن وات .(21) والخارجية إليران

 للبعد العملي والتنفيذي. 

، العقوبات وعودة ويمكن القول بأن المرحلة الرابعة بدأت مع انسحاب الواليات المتحدة األميركية من االتفاق النووي

ة أشد خطور ابعد   ديات تتعاظم أمام مؤسسة الحرس، وأخذت هذه التحدياتوبمواكبة تنامي دور إيران الخارجي، كانت التح

ي علي جعفر ل محمدا للحرس الثوري بدمع تصنيفه كمؤسسة إرهابية، لتبدأ مرحلة جديدة بتعيين العميد حسين سالمي قائد  

 ا لمؤسسة "بقية هللا".ن رئيس  ي   الذي ع  

 ماذا بعد؟ :تعيين سالمي

ساسي للحرس الثوري أو القوانين الناظمة لعمله ما يشير إلى مدة محددة لقيادة الحرس الثوري، ال يوجد في النظام األ -

ا وبعضها لم يزد عن شهر، لكن جرى الحديث عن عام   16 ىفبعض قياداته أمض ،وكما أشرنا في استعراضنا السابق

سنوات، وكان من  10في سياسة آية هللا خامنئي في تعيين المسؤولين السياسيين والعسكريين بأن تكون المدة  تقليد

، وحدث التغيير د واليته لثالث سنواتمد  ، إال أنه تحدث بأن مرشد الثورة قد 2017المفترض انتهاء مدة جعفري في 

آية هللا خامنئي لتعيين  مرسوميشير إلى وجود واقع فرض اإلسراع بذلك. ونجد في  قبل انتهاء مدة التمديد وهو ما

"ضرورة تغيير قيادة الحرس"، ويكشف ـا على طلب من محمد علي جعفري بشارة واضحة بأن ذلك جاء ردً سالمي، إ

جراء تغييرات في قيادة إذلك عن قراءة مؤسسية من داخل الحرس الثوري نفسه رأت أن طبيعة المرحلة تقتضي 

 ا في خلفيات القرار.الحرس، وهنا يظهر العامل الخارجي واضح  

بوجود تباينات جوهرية في توجهات سالمي مقارنة بمحمد علي جعفري، لكن سالمي يميل إلى استخدام  يمكن القول ال -

ومنها:  ،ن أبرز التهديدات الصادرة عن الحرس كمؤسسة صدرت على لسانهإخطاب تهديدي واضح وصريح، بل 

: إسرائيل في الحديث عن ستخدم لغة تهديدية عاليةا. كما 2016أيار مايو/ 4في  ،التهديد بإغالق مضيق هرمز

ا لدفن قتالها". وفي "الحماقات التي ترتكبها إسرائيل اذا استمرت تجعلها أقرب إلى زوالها وحتى إنها لن تجد مكان  

  ا للدول األوروبية بشأن البرنامج الصاروخي:تحذير   -فزيون الرسمييومن خالل التل-ه وج   ،2019باط شفبراير/

إذا قررت أوروبا أو غيرها وفق ا للمؤامرة، اإلصرار على نزع السالح الصاروخي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية "

 اتهديد   ه سالميوج   ،هدتها إيران في األهوازوعقب الهجمات التي ش ."سوف نضطر إلحداث قفزة في استراتيجيتنا

 ا للسعودية واإلمارات بأنها تتجاوز الخطوط الحمراء وأن عليها أن تتحمل تبعات االنتقام. مباشر  

 ؛ا في مسيرة سالمي الذي دخل اسمه في قوائم اإلرهاب األميركيةا بارز  اروخي اإليراني عنوان  يبدو البرنامج الص -

ا يقارب تحذير  ه وضرورة تعزيز قدراته، وقد وج   البرنامج الصاروخيفالقائد الجديد للحرس معروف بدفاعه عن 

 إلى األطراف األوروبية بهذا الشأن.  التهديد

 ."الفتنة"ـكان لسالمي مواقف حادة تجاه الحركة الخضراء ووصفها ب ،على الصعيد الداخلي -

أو  ل األوليبة المسؤولين حيث ال يمكن اعتباره من الجيلى تغيير في تركإإن صعود سالمي يشير بصورة واضحة  -

 يل الثورةجكن من ياإليرانية إال أن سالمي لم -الثاني في حرس الثورة، وعلى الرغم من مشاركته في الحرب العراقية

 اسمه ترددي لم ير في العقد األول والثاني من عمر الجمهورية اإلسالمية، وحتى قبل تعيين محمد علي جعفرالمؤث   

هة إلى الموج كواحد من األسماء البارزة في الحرس. وال نجد اسمه في قائمة قادة الحرس الموقعين على الرسالة

 صية.فإن مكانة سالمي اليوم تأتي من موقعه المؤسسي كقائد للحرس وليس من كاريزما شخ ،خاتمي. ولذلك

 :ومن أبرزها ،اب رفيعة شهدتها الجمهورية اإلسالمية مؤخر  نات في مناصيال يمكن النظر إلى هذا التعيين بمعزل عن التعي

ا لمجمع تشخيص مصلحة النظام ا للسلطة القضائية وتعيين آية هللا صادق الريجاني رئيس  تعيين آية هللا إبراهيم رئيسي رئيس  

https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/4/22/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
http://www.bbc.com/persian/iran-40501767
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=42301
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=42301
http://www.almayadeen.net/news/politics/931894/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A--%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.alalamtv.net/news/3804111/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://ir.voanews.com/a/iran-israeil-missile-sepah/3400089.html
https://ir.voanews.com/a/iran-israeil-missile-sepah/3400089.html
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https://ir.voanews.com/a/iran-sepah-missile/4137292.html
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رحلة انتقالية قادمة، تكون مما يشير إلى سعي مرشد الثورة اإلسالمية لم ؛وكال الرجلين يتردد اسمه كخليفة محتمل لخامنئي

 فيها مؤسسات الدولة متماسكة.
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