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 مقدمة  

بالفسادًوالكذبًوعدمًمنًالتجريحًواالتهامًًكانتًالساحةًالسياسيةًاإليرانيةًعلىًموعدًمعًحربًلفظيةًلمًتخلً ً،امؤخرً 

رئيسًمجتمعًمدرسيًحوزةًقمًالعلمية،ًوآيةًً،آيةًهللاًمحمدًيزديً:،ًهمابارزينًبينًوجهينًسياسيينًودينيينالكفاءةًالدينيةً

رئيسًمجمعًتشخيصًمصلحةًالنظام،ًفيًمؤشرًواضحًعلىًأنًحدةًالصراعًالسياسيًعلىًرسمًً،هللاًصادقًالريجاني

نًفيهاًتعزيزًدورهمًفيًحيثًيحاولًالنافذوً؛المشهدًالمستقبليًإليرانًدخلتًمستوياتًأكثرًحدةًفيًأروقةًالحوزةًفيًقم

ا،ًوفيًالوقتًذاتهًوضعًالعراقيلًوتقليلًفرصًشخصياتًخطًمالمحًالمرحلةًالقادمةًوالدفعًبشخصياتًتنسجمًمعهاًفكري ً

ًأخرىًتمتلكًمنًالصفاتًماًيجعلهاًقادرةًعلىًالمنافسةًوالبروز.ً

ً

الً،فيًساحةًأخرى رةًومختلفةًلحجةًاإلسالمًرئيسي،ًرئيسًالسلطةًيجريًبناءًصورةًمؤث  ًً،تبدوًمنفصلةًعلىًاألولىًولكنهًا

فيًمجالًمكافحةًالفساد،ًويقودًعمليةًتطهيرًللجسمًالقضائي،ًفيًمؤشرًعلىًالقضائية،ًوتقديمهًكرجلًيضربًبيدًمنًحديدً

السلطةًاًمنًخاللًقرارًبجعلًماًخسرهًرئيسيًفيًاالنتخاباتًالرئاسيةًعلىًصعيدًمكانتهًالسياسيةًوالشعبيةًيستعيدهًمضاعف ً

ًً.المعضلةًالتيًتضربًأركانًإيرانً،القضائيةًوعناوينًمثلًمكافحةًالفساد

ً
 الفساد)رويترز( ما خسره إبراهيم رئيسي في االنتخابات الرئاسة يستعيده من خالل القضاء ومكافحة   

 الجزيرة()
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ً

يتضاعفًالحضورًالسياسيًللجنرالًسليمانيًبصورةًغيرًمسبوقة،ًفقائدًفيلقًالقدسًغادرًمساحةً"قائدًً،وفيًساحةًأخرى

اًفيًالساحةًالداخلية،ًويدليًالظل"ًالذيًيديرًساحاتًالتوترًفيًالعراقًوأفغانستانًوسورياًولبنان،ًوأصبحًأكثرًحضورً 

وفيماًًيكادًيمرًأسبوعًدونًحضورًأوًتصريحًالفتًلسليماني.ًبآراءًتتعلقًبالسياسةًالخارجيةًوالسياسةًاالقتصادية،ًوال

ًإلىًالساحةًالسياسية،ًيسعىًالتيارًاألصوليًلعقدًتحالفاتًتعززًة/تيارًاإلصالحيًبناءًمعادلةًجديديحاولًال قديمةًتعيده

انةًالدستور،ًنجادًبتيارهًبصورةًمختلفةًيحاولًمنًخاللهاًتجنبًعقبةًمجلسًصيًيحضورهًالسياسي،ًبينماًيتحركًأحمد

مجلسًًانتخاباتحيثًتجرىًً؛السياسيةًفيًالتحضيرًلخوضًأكثرًمنًاستحقاقًانتخابيًاألطرافيجريًذلكًكلهًمعًانخراطً

،2020ًًشباط/فيًفبرايروأولًانتخاباتًنصفيةًللدورةًالخامسةًلمجلسًخبراءًالقيادةً،ًةالحاديةًعشرالميًالشورىًاإلس

فيًمايوًانتخاباتًالرئاسةًاإليرانيةيعقبهًا الساحةًالسياسيةًاإليرانيةًً.2021حزيرانًيونيو/ًأوًأيار/الثالثةًعشرًة تشهدًه لكنًمًا

-إصالحي،ًأوًأصولي-أنًاالنتخاباتًالقادمةًستكونًأبعدًمنًثنائيةًأصوليعلىًمنًتحوالتًيعطيًمؤشراتًذاتًاعتبارً

ًتجاوزًهذهًالثنائيةًبالمطلق.ًمعتدلًإصالحي،ًإنًلمًيكن

ً

ًالريجانيً-يزديخالفً

آيةًهللاًمحمدًيزدي،ًالشخصيةًالبارزةًفيً"مدرسيًحوزةًقمًًشنً ًفيًحوزةًقم،ً"بسيج"ـةًونخبةًالجمعهًمعًأساتذًلقاءًفي

ًهجومً "العلمية ًحاد ً، ًالرئيسًاإليرانيا ًعلى ًروحانيً،ا ًالنظامً،حسن ًتشخيصًمصلحة ًهللاًصادقًً،ورئيسًمجمع آية

ً:ولة،ًودعاًروحانيًإلىًالتنحي،ًوانتقدًيزديًرسالةًقيلاًإياهماًبمخالفةًالقيادة،ًوالعجزًعنًإدارةًشؤونًالدالريجاني،ًمتهمً 

ًمعهًعملتًشخصياتاًفيهاًبالمغادرةًإلىًالنجفًعلىًخلفيةًاعتقالًد ًنًالريجانيًأرسلهاًإلىًمرشدًالثورةًاإلسالمية،ًمهد ً إ

،ًسمًمدرسةااًتحتًبعدمًالكفاءةًالعلميةًواستغاللًاسمًعائلتهًليبنيًقصرً ًالقضائية،ًواتهمهًيزديًطةلللساًوقتًكانًرئيسً 

ًإلىًالنجف"ًبالقول:ً"خً وسً  ًتأثيرًفيًقم،ًفماذاًارًيزديًمنً"الهجرة ذهب!ًفهلًذهابكًسيقلبًاألمورًفيًقم؟ًلمًتكنًذا

ً..؟!"سيحصلًفيًالنجف

ًً
 حادا على حسن روحاني وصادق الريجاني)الجزيرة(رجل الدين البارز آية هللا محمد يزدي شن هجوما    

ً

ً ًالرسالة ًتكذيبًالريجانيًلمسألة ًالنظامًورغم ًلكونهًهد ًببيانًرسميًصادرًعنًمجمعًتشخيصًمصلحة ًالشديد دًونفيه

علىًصفحاتًصحفًأصوليةًومحطاتًتلفزةًرسمية،ًورسائلًً،ضدهًإالًأنًذلكًلمًيوقفًحدةًالهجومًالنجفبالمغادرةًإلىً

https://www.asriran.com/fa/news/684625/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D9%87%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%81
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وصفهًفيهاً،ًبرسالةًأكثرًحدةإلىًالردًعلىًيزديًًإبراهيمًرئيسي،ًمماًدفعًالريجانيً،محرضةًإلىًرئيسًالسلطةًالقضائية

ًوبأنهً ًوشكً "ينسجًاألكاذيب""منافق" ًليكونًعضوً كً، ًواعتبرًأنًالهجماتًضده،ًبكفاءته ًالدستور، ًفيًمجلسًصيانة ا

ضمنً"مشروعًأكبرًلتشويهًصورته".ًوسبقًأنًتعرضًً"فزيون،ًهيً"سيناريوًمخططًلهًمسبق ايوخاصةًعلىًشاشةًالتل

نًصدرهًإوقالًًة.شاعاتًتتهمًابنتهًبالتجسسًلصالحًالمملكةًالمتحدإالريجانيًلمحاوالتًتشويهًقبلًسنواتًعندماًخرجتً

ًنهًيدفعًثمنًمواجهتهم".إ"خزانةًأسرارًالتهاماتًشخصياتًسياسيةًرفيعةًالمستوىًوأبناءًالنخبةًالسياسيةًاإليرانية..ًو

ً
 )الجزيرة( رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية هللا صادق الريجاني  

 

ًانرأساًالسلطةًالقضائية،ًوكالهماًعضوأنًثنينًسبقًأسئلةًكثيرةًبشأنًأسبابهًخاصةًوأنًاالًالريجاني-يثيرًخالفًيزدي

زةًالعلميةًفيًقم،ًوكالهماًاًمدرسانًفيًالحوالنظام،ًوكالهماًأيضً ًصيانةًالدستور،ًومجمعًتشخيصًمصلحةفيًمجلسً

اًمنًمرشدًالثورةًاإلسالمية.ًولعلًهذهًاألبعادًهيًالتيًدفعتًمجتمعًمدرسيًاألكثرًقرب ًًةالسياسيًاألطيافنًعلىًمحسوبا

ًواالستنادوأعضاءًالمجتمعًالتيًيمكنًاعتمادهاًًرؤساءؤكدًفيهًأنًمواقفًوتصريحاتًيًبيانحوزةًقمًالعلميةًإلىًإصدارً

رةًفيًولعلًتداعياتًهذهًالمواجهةًالتيًانخرطًفيهاًشخصياتًمؤث  ًًنشرًعلىًالموقعًالرسميًللمجتمع.إليهاًهيًفقطًالتيًت ً

،ً(1)ثنيناًلالرً اًمحذ ً ةًمنًطالبًووجهاءًالحوزةًالعلميةًفيًقمًيوجهونًخطاب ًنظامًالجمهوريةًاإلسالمية،ًجعلتًمجموع

ًالرسالة،المجتمعًإلىًهذهًالمواجهة.ًوسجلتًًاًمنًجر ً اًبالعواقبًالتيًلنًتقفًعندًالحدودًالشخصيةًلكلًمنها،ًومحذرً منذرً 

ًمجموعةًمنًالم ًًمنًالرجلينًباسمه:الحظاتًقبلًأنًتخاطبًكال 

 ًالًحاجةًلنقلًمناقشاتًطلبةًالحوزةًمعًشخصياتًمثلكمًهيًمنًأعمدةًالنظام،ًإلىًالمجالًالعامًللمجتمعًألنًعواقبها

ً.سوفًتمتدًإلىًاإلسالمًورجالًالدينًوالثورةًوالنظام

 داللًوالتفكيرًوليسًالتدميرًواإلضعافًوإدانةًاآلخرمباحثاتًطلبةًالحوزةًكانتًعلىًالدوامًترتكزًعلىًمحورًاالست.ً

 ًبالنظرًإلىًاالنتخاباتًالمقبلةً)البرلمانًثمًالرئاسة(ًوجميعًالجهودًالمعاديةًللثورةًلتدميرًمجلسًصيانةًالدستورًوهدم

 حالًتعميقًالخالفاتًوالنزاعاتًفيًالمجتمع.ًةرقابته،ًفليسًمنًالمناسبًبأي

 

اًاًوتحقيق ًجريًتمحيصً نهًكانًمنًالالئقًفيماًيتعلقًبالرسالةًالتيًجرىًتكذيبهاًأنًت ًإيزديًبالقول:ًوخاطبتًالرسالةًآيةًهللاً

ًً.أكثرًبشأنها ًانهًمنًالالئقًالتعبيرًعنًانتقادإكما ًمناسبة،ًلئال  ًللذئابًالتيًًتكونًتصريحاتكًزاد ًتهً"بسعةًصدرًونبرة ا

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/05/27/2078252/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/05/27/2078252/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/05/26/2077413/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/05/26/2077413/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://modara.ir/60991/%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%b6%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%82%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%af/
http://modara.ir/60991/%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%b6%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%82%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%af/
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ًوقالتأشحذتً ًالنظام"، ًضد ًالوثوقًبالتصريحاتًغيرًالرسميةًنً"البيانًالصاإً:سنانها ًالمدرسينًبعدم درًعنًمجتمع

أنتًمنًًالريجانيًبالقول:ًتشرًفيًوسائلًاإلعالمًبشدة".ًوخاطبوالمنسوبةًلكم،ًغيرًكافًوكانًمنًاألجدرًتكذيبًماًن ً

ً:بينًالعلماءًالثوريينًوتنتميًإلىًبيتًعاليًالقدر،ًلكنًيجدرًبكًمالحظةًالتالي

 ًاًبأنًالتصريحاتًالمنسوبةًإلىًآيةًهللاًيزديًغيرًمعتبرةًوفاقدةًللسند،ًكانًمنًالمدرسينًقدًنشرًبيان ًبماًأنًمجتمع

ً .بديًسعةًصدرًأكبر،ًوأنًتحترمًمكانةًوسنًآيةًهللاًيزديالمتوقعًأنًت ً

 ًورة؟إذاًكانتًلديكًمالحظاتًحولًآيةًهللاًيزديًأوًتصريحاته،ًفلماذاًتأتيًبالذكرًعلىًأركانًالنظامًوالث

  ًاًلقدًتضمنتًرسالتهًالتيًجاءتًمتعجلةًوبفعلًالغضبًاتهاماتًغيرًموثقة،ًوكانًمنًالمتوقعًأنًتكونًأكثرًحرص

 علىًهذاًالجانبًواتباعًنهجًأكثرًدقةًخاصةًأنكًتقلدتًمنصبًرئيسًالسلطةًالقضائية.ً

 ً ء،ًوكانًمنًالمناسبًأنًتدخلًالميدانًذلًإلخراجًآيةًهللاًيزديًمنًمجلسًالخبرااًالجهدًاالستعماريًالذيًب ًتعلمًجيد

ً.الثورةلمعاداةًاًتقدمًوقود ًًاًحتىًالبطريقةًأكثرًتأني ً

  ًإلىًآيةًهللاًيزديًنفسه،ًفالًينبغيًأنًيصلًنصلًنقدكًالحادًإلىًالمكانةًالمقدسةًلمجتمعًًاحتىًلوًكانًنقدكًموجه

ً.المدرسين

ضدًً،محمودًأحمديًنجادً،هاًالرئيسًاإليرانيًالسابقسبقًوشن ًًتختلفًالمعركةًضدًالريجانيًهذهًالمرة،ًعنًالهجمةًالتي

ً،آيةًهللاًرفسنجانيًوعائلتهً،اًإياهاًبالفساد،ًلكنهاًبالتأكيدًتعيدًإلىًاألذهانًتلكًالمواجهةًمعًالراحلعائلةًالريجانيًمتهمً 

اًبينًمرشدًالثورةًورفسنجاني،ًوجعلتهًحتىًوفاتهًفيًوأخذهاًأحمديًنجادًعلىًعاتقه،ًوهيًالمواجهةًالتيًأوجدتًتباعد ً

ًمعرضًالهجومًوالنقدًواإلقصاء.ً

ًوسعيًحثيثًبكلًالوسائلً ًمعًطيفًالريجاني، ًجليةًعنًصراعًأطيافًسياسية ًبصورة ًاليوم ًالدائرة تكشفًالمواجهة

اًاًمطروحً اًعنًكونهًاسمً تيًبعيد ًإلخراجًهذاًالطيفًمنًهيكلًالسلطة،ًفإضعافًموقعًرئيسًالسلطةًالقضائيةًالسابقًالًيأ

ً،عليًالريجانيً،لًمستقبلًشقيقهويقفًعندًحدودًصادقًالريجانيًفقطًبلًيطًنهًالإفيًقائمةًالمرشحينًلخالفةًخامنئي،ًكمًا

بالتقاربًمنًالتيارًاإلصالحيًفيًمحاولةًالنتزاعًتأييدهًكمر شحًالذيًمنًالمتوقعًأنًيترشحًالنتخاباتًالرئاسةًالقادمة،ًوبدًأ

غرامًبأنًانتشارًحديثًيزديًيعلىًتلً،الصحفيًالمتخصصًبشؤونًالحوزةًالعلميةً،فريدًمدرسيفيًهذهًاالنتخابات.ًويكتبً

ةًهللاًوالتركيزًعليهًوإيجادًوسمً"آيةًهللاًيزديًصوتنا"ًيدلًعلىًمشروعًسياسيًيتوارىًخلفًنشرًالتصريحات،ًوأنًآي

نًالرسالةًالمنسوبةًإلىًالريجانيًالًأساسًلهاًمنًإً:غراميعلىًتلًقناتهلًهذاًالمشروع،ًوسبقًلمدرسيًأنًقالًفيًيزديًسهً 

الريجانيًوتعددًأذرعهاًرًالخبر.ًأماًاألهمًالذيًتكشفهًحملةًمهاجمةًنهًجرىًنقلهاًعنًموقعًآمدًنيوزًالذيًزوً إالصحةًو

قدًرفعًحمايتهًعنًالريجاني.ًويذهبًً،آيةًهللاًعليًخامنئيً،فزيونًالرسمي،ًفهوًأنًمرشدًالثورةًاإلسالميةيبماًفيًذلكًالتل

ً.(2)ضعافًموقعهًوأنًغروبًعائلةًالريجانيًقدًاقتربإإلىًالقولًبأنًالهدفًاألساسيًهوًً،عبدًهللاًناصريً،اإلصالحي

ً

ًاللعبًبأدواتًقديمةً:صالحيوناألصوليونًواإل

علىًالساحةًاإليرانيةًعلىًاختالفًأشهرًقليلةًتفصلًعنًانتخاباتًمجلسًالشورى،ًوتكشفًمراقبةًأداءًاألحزابًالموجودةً

زالًالتيارًاألصوليًيركزًعلىًالشخصياتًًاًلألدواتًالقديمةًمنًحيثًعقدًالتحالفاتًوالدفعًبالمرشحين،ًوماتوجهاتهاًلجوءً 

ً:التيار،ًومنًالواضحًأنًقياداتًأصوليةًمعروفةًستغيبًعنًساحةًالمنافسةًفيًاالنتخاباتًالقادمة،ًومنًأبرزهاووحدةً

الذيًسبقًورأسًمجلسًالشورى،ًلكنهًفشلًفيًالحصولًعلىًمقعدًفيًاالنتخاباتًالسابقة،ًوكذلكًالنائبًً،حدادًعادل

https://t.me/Faridmodaresi/204
https://t.me/Faridmodaresi/204
https://t.me/Faridmodaresi/203
https://t.me/Faridmodaresi/203
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وذًفيًاألوساطًاألصوليةًواألمينًالعامًلمجتمعًالمهندسين،ًالشخصيةًذاتًالنفً،أحمدًتوكلي،ًومحمدًرضاًباهنرً،السابق

ًفيًالترشحًلمجلسًالشورى.ًةيبديًالريجانيًرغبًفيماًال

ً
 (مازال التيار األصولي يركز على الشخصيات ويستخدم أدواته القديمة )مركز الجزيرة للدراسات   

 

محمدًباقرًقاليباف،ًوهوًعضوًفيًمجلسًتشخيصًمصلحةًالنظام،ًً،يجريًتداولًاسمًعمدةًطهرانًالسابقً،وألولًمرة

ًيختبرًحتىًاآلنًإفيًالحديثًعنًانتخاباتًمجلسًالشورى،ًحيثً ًلم ًلكنه ًاالنتخاباتًالرئاسيةًمرات، نهًخاضًتجربة

اًفيًرسالةًمصورةًإلىًالتسجيلًفيًموقعًاالنتخاباتًالبرلمان ية،ًوجرىًانتخاباتًمجلسًالشورى،ًوقدًدعاًالشبابًمؤخر 

علىًً،حسمًأمرًترشحًقاليبافًمنًعدمهًإلىًاليومًلكنهًيرغبتداولًحديثًعنًوجودًقائمةًمستقلةًلالنتخاباتًالمقبلة.ًولمًي ً

األصوليونًالجدد.ًوحتىًتتبينًمالمحًقائمةًالمرشحينًً:قًعليهطل ًبلعبًدورًفيًاالنتخابات،ًويسعىًلتشكيلًطيفًي ًً،يبدوًما

نتخاباتًوإدارتهاًلكنهمًيتراجعونًعنًإلىًأنًشيوخًالتيارًاألصوليًينخرطونًفيًالتحضيرًلاليجريًاليومًيشيرًًفإنًما

معًدورًأكبرًلرجالًالدينًفيًعمليةًتوحيدًالصفًاألصوليً ومنًالفئةًالشابةً، الترشحًمفسحينًالمجالًألسماءًقدًتكونًجديدًة

ًومعًذلك ًيجريًتعريفهاًضمنًفإنًأطياف ًً،وانتخابًمرشحيه. ًكثيرة زالتًخارجًالجبهةًًالعناوينًاألصوليةًالكبرىًماا

ًالموحدةًلألصوليين.ًً

ً

ينتمونًلطيفهًًوينشغلًالتيارًاإلصالحيًببحثًالتحالفاتًالتيًيمكنهًمنًخاللهاًأنًيدعمًقائمةًمرشحينًحتىًوإنًكانواًال

ًا.ًعامً 15ًيزيدًعنًًذًماقصاءًالسياسيًالتيًعانىًويعانيًمنهاًالتيارًاإلصالحيًمنشكالياتًاإلإالسياسيًلتجاوزً
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ً
 شرح الصورة: التيار اإلصالحي وتحرك لتجاوز قيادة خاتمي)وكالة غيتي(    

ً

ملحوظةًمنًمعضلةً ويعانيًالتيارًاإلصالحيًبصورًة ويحاولًحزبًكوادرًالبناءًتقديمًخطةًلمًتغادرًالخطًالعريضًالسابقً،

يارًتتحركًبعيدةًعنه،ًويرافقًذلكًتخبطًاستراتيجيًيتعلقًالقيادة،ًوعلىًالرغمًمنًمكانةًخاتميًإالًأنًشخصياتًداخلًالت

قصاءًاالنتخابيًبرفضًالمصادقةًعلىًترشيحًممثليًباألولوياتًوالشعارات،ًوعدمًامتالكًآلياتًفاعلةًللتعاملًمعًحالةًاإل

ولعلًاألدا قًمنًمعضلةًالوزاريةًيعم ً الضعيفًلإلصالحيينًفيًالبلدياتًومجلسًالشورىًوالمناصبًًءالتيارًفيًاالنتخاباتً.

ًحضورهمًاالنتخابي.ً

ً

ًربيعيوًأحمديًنجادً:(3)"بهاريون"ـال

ً ًتعطي ًإيران ًفي ًالسياسية ًاألدبيات ًالسابقًاسمً ابدأت ًالرئيس ًنجادً،لتيار ًأحمدي ًاألصولي،ًً،محمود ًالتيار خارج

ورغمًوصولهًإلىًالحكمًبدعمًً.األصوليًاستقطابه"البهاريون/الربيعيون"ًاليومًهوًتيارًأحمديًنجادًالذيًيحاولًالتيارًـف

زًخبرًلقاءًمحمدًباقرًقاليبافًمعًأحمديًاًبالمعنىًالتنظيميًالدقيق،ًوعزً أحمديًنجادًلمًيكنًأصولي ًًإالًأنأصوليًواضحً

تملةًنجادًالتكهناتًبتحالفًجديدًبينًالرجلين.ًوفيًالوقتًنفسه،ًوفيماًترحبًشخصياتًمثلًحسنًغفوريًفردًبعودةًمح

معًالثورةًً(4)ااًحاد ًنًالسيدًأحمديًنجادًخارجًالتيارًالرئيسي،ًلكنهًسلكًسلوكً إً:"الًيمكنًالقولً:ألحمديًنجادًبالقول

رئيسًً،،ًلكنًحدادًعلي(5)وحتىًمعًواليةًالفقيه..ًوإذاًعادًفيجبًقبولًعودتهًفقدًقبلًاإلمامًالحسينًعودةًمنًانشقواًعنه"

"طوالًثمانيًًاًإذًيقول:اًمختلفً همًالشخصياتًفيًمجلسًوحدةًالتيارًاألصولي،ًيحملًرأي ًمجلسًالشورىًالسابق،ًومنًأ

ا،ًومنذًالبدايةًكانًيفصلًنفسهًعنًاألصوليين،ًونحنًنهًكانًأصولي ًإرئاسته،ًلمًيقلًأحمديًنجادًذاتًمرةًًمنسنواتً

ًاصطدمناًبهًباستمرار".
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ً
 )األناضول(وتياره الربيعيعودة قوية محتملة ألحمدي نجاد  

 

جاءتًبالتحالفًمعًقاليبافًلنًتكونًضمنًالعنوانًاألصولي،ًفالرجلًنًعودةًأحمديًنجادًالمحتملةًحتىًلوًإً:ويمكنًالقول

يمكنًهناًمقارنةًالعالقةًبينًالتيارًاألصوليًوأحمديًًوالاًللخطابًاألصولي،ًاًمفارق ًبنيًخاللًالسنواتًالماضيةًخطاب ً

حيثًوضعًالتيارانًالحدودًالفارقةًوالفاصلةًمنذًأمدًبعيد،ًومهماًً؛العالقةًبينًالتيارًاألصوليًوالتيارًاإلصالحينجادًبتلكً

ضعًالتيارًاألصوليًفيًمعرضًالنقدًالحاد.ًلقدًحاولًالتيارًاألصوليًيكانًالجوابًالحاصلًعلىًهذهًالمسألةًفهوًجوابً

موقعهًلكنهًوقعًفيًنهايةًالمطافًضحيةًلدعمًغيرًمحسوبًالنتائجًوصارًاستثمارًاندفاعةًأحمديًنجادًوحضورهًفيًتعزيزً

ً ًبصورةًأوًبأخرىًعنًاالنتكاساتًالتيًشهدتهاًإيرانًعلىًصعيدًالسياسةًالداخليةًوالخارجيةًفيًفترتيًأحمديًمسؤوال 

رغمًمنًالدعمًالذيًقدمهًيصالًمرشحًللرئاسة.ًوعلىًالإدونًأنًينجحًالتيارًاألصوليًفيًًاًمضتنجاد.ًوالحقيقةًأنًعقود ً

التيارًلمحمودًأحمديًنجاد،ًخاصةًفيًدورتهًالرئاسيةًاألولى،ًإالًأنًغيابًاالتساقًالفكريًبلًوالتناقضًبينًالطرفينً

ًًباديةًللعيانًفيًمواضعًكثيرة.ًاكانتًأمورً 

ً

اًكبيرةًبشخصياتًكبيرة،ًتهمً ً"سعىًإلىًتدميرًثروةًالبالدًفيًأقصرًمدةًممكنة،ًوألصقًنًتيارهإً:قالًمنتقدوًأحمديًنجاد

باتفاقياتًوالتزاماتًإيرانًالدولية،ًوحصرًعالقاتًإيرانًبعددًمحدودًمنًالدولًالفقيرة،ًوأدخلهاًفيًمأزقًدوليًتلوًًوأخلً 

.ًوحتىًوقتًقريبًكانًعددًمنًأصدقاءًأحمديًنجادًومؤيديهًينقلبونًضدهًوينتقدونه،ًلكنًقاعدتهًالشعبيةًبقيتً(6)اآلخر"

أخرىًعديدةًتدفعًًاولعلًذلكًوأسباب ًةًعلىًنفسهاًفيًالمناطقًالنائيةًوالبعيدة،ًوبينًالمحرومينًوالفقراءًبوجهًخاص،ًمحافظ

استطاعًأحمديًنجادًأنًً،كثيرينًاليومًإلىًإعادةًحساباتهمًبشأنًهذاًالتيارًوأنًيفكرواًبالتحالفًمعه.ًمعًدخولهًالسلطة

ويفعلًاليومًً،(7)ضعافًجماعاتًالنفوذ،ًالتيًكانتًمسيطرةًعلىًاإلداراتًاإليرانيةإيكسرًحلقةًاإلدارةًالمغلقة،ًوتمكنًمنً

نعًمنًمحًلتيارًأحمديًنجادًبخوضًاالنتخاباتًأوًمً األمرًذاتهًبكسرًحلقةًجماعاتًالنفوذًفيًالحياةًالسياسية.ًوإذاًماًسً 

دًأحمديًنجادًو"فضح"ًقضاياًطالماًهد ًالترشحًبسيفًمجلسًصيانةًالدستور،ًفستكونًإيرانًعلىًموعدًمعًكشفًملفاتً

ًبكشفها.

ً

ً

ً
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ً

ًالثورةًوالسياسةً:ًالحرس

خاللًالسنواتًالعشرًلقيادةًآيةًهللاًالخميني،ًوعلىًالرغمًمنًمحاوالتًالحرسًاالنخراطًفيًالنشاطًاالنتخابيًوالسياسي،ً

يًنشاطًأوظلًحتىًوفاتهًيعارضًبشكلًعلنيًً،اًلقيمًالثورةبقيًمؤسسًالجمهوريةًاإلسالميةًيعارضًذلكًباعتبارهًمخالف ً

سياسيًللعسكريينًبماًفيًذلكًالحرسًالثوري،ًوكانتًوصيتهً"يجبًأنًتسعواًبأنًالًتدخلًالسياسةًإلىًميدانًالقواتً

اًوصيةًبهذاًالخصوص:ً"إنًوصيتيًالقويةًللقواتًموجهً ً،.ًيقولًروحًهللاًالخميني(8)المسلحة،ًحتىًتبقىًالبالدًبمأمن"

حةًأنًتتصرفًكماًهيًوفق اًلقواعدًالنظام،ًوعدمًاالنخراطًفيًاألحزابًوالجماعاتًوالجبهات،ًوبشكلًمطلق،ًيجبًالمسل

ًأالً ًأوًغيرها، ًالحرسًأوًقواتًالتعبئة عنًاللعبةًًةبعيدًىقتبدخلًفيًأيًحزبًأوًجماعةًوأنًتعلىًالقواتًالمسلحة،

علهاًمحصنةًضدًالخالفاتًبينًالمجموعات.ًومنًالضروريًأنًالسياسية.ًيمكنهمًبذلكًالحفاظًعلىًقوتهمًالعسكريةًوج

يمنعًالقادةًاألشخاصًالخاضعينًلقيادتهمًمنًدخولًاألحزاب.ًوألنًالثورةًلجميعًاألمة،ًوالحفاظًعليهاًواجبًالجميعًفإنً

ًأقدمتًالقواتً ًمعارضينًإذا ًالدينيًوالوطنيًأنًيقفوا ًالمسلحة،ًعلىًماالدولةًواألمةًومجلسًالدفاعًوالبرلمانًواجبهم

يتعارضًومصالحًاإلسالمًوالبالد،ًأوًاالنخراطًفيًاألحزابًأوًاللعبةًالسياسية..ًوعلىًمجلسًالقيادةًأنًيمنعًذلكًبحزمً

كماًيقولًمحمدًعليًجعفري،ًولمًتعدًساحةًً،لكنً"الحدودًالسياسيةًالماضيةًتحطمت"ً.(9)لتبقىًالبالدًمصونةًمنًاألذى"

سًبلًأصبحتًساحةًمنًساحاتهًالتيًيتحركًفيهاًوفقًنصًدستوريًيعطيهً"مهمةًالحفاظًعلىًالسياسةًمحرمةًعلىًالحر

ً.(10)الثورة"

ً

الطالب،ًاالنتخابات،ً"ًحملتًعنوان:ًندوةلحرسًالثوريًفيًلًالمحمدًعليًجعفريًيومًكانًقائد ًً(11)تحملًتصريحاتًسابقة

الوطنية"المش وتصريحاتًأخرىًصادرةًًاركةًبالحدًاألقصىًوالوحدًة جامعةًتربيتًمعلمًفيًطهرانًقبلًسنواتً، استضافتهًا

مؤشراتًعلىًرغبةًتعتملًفيًصدرًالحرسًمنذًسنواتًبلعبًدورًسياسيًبصورةًعلنيةًومباشرة،ًيقولًً،قادةًالحرسًنع

ً.(12)لهي"إ"اليوم،ًتحطمتًالحدودًالسياسيةًالماضية..ًودعمًالتوجهًاألصوليًتكليفًً:الجنرالًجعفري

ً

ً
 دور سياسي ينتظر الجنرال سليماني يخرجه من دائرة الجنرال الظل )رويترز(
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 ً قائدًفيلقًالقدسًهيًلًنجاحهًفيًالساحاتًاإلقليميةًوالدفاعيةًإلىًمكاسبًسياسية،ًوقدًتكونًشخصيةًيريدًالحرسًأنًيحو 

ً يمكنًقراءةًالنشاطًالسياسيًالكثيفًللجنرالًسليمانيًفيًالسنةًًًلقطفًالثمارًبماًلهًمنًشعبيةًوحضور،ًوالاألكثرًتأهيال 

ًعنًدورًسياسيًينتظره،ًوقدًتكونًرئاسةًالجمهوريةًهيًمكانًهذاًالدور.ًًااألخيرةًبعيد ً

 خالصة 

ةًاإليرانية،ًأماًمخرجاتًهذاًالتدافعًفستكونًمختلفةًمتجاوزةًللقطبيةًالتيًتشهدهاًتستمرًحالةًالتدافعًالسياسيًعلىًالساح

دًخروجًشخصياتًقويةًكبيرةًفيًالسنًمنًصفًالقيادةًليدخلًغيرهاًمنًالفئةًالعمريةًهاًمنذًسنوات،ًوستشإيرانًسياسي ً

ونًبوجاهةًحضورهاًودورهاًاإلقليمي،ًوبماًالمتوسطةًوالشابةًممنًيؤمنونًباألبعادًالثوريةًللجمهوريةًاإلسالميةًويعتقد

إذاًجاءتًتركيبةًمجلسًالشورىًالقادمةًبتركيبةًينسجمًمعًالتصعيدًالذيًتشهدهًالعالقةًمعًالوالياتًالمتحدةًاألميركية،ًو

يبقىًأنًيكتملًمثلثًصفًجديدًف،ًاإلطارًذاتهتحظىًبرضىًالحرس،ًوكانًالرئيسًالقادمًسليمانيًأوًشخصيةًأخرىًمنً

اًعلىًهذاًالصعيد.ًوتكشفًويبدوًرئيسيًهوًاألوفرًحظً ً؛معًهذهًالتركيبةاًاًوسياسي ًفكري ًاًمنسجمً ًيكونالقيادةًبمرشدًمنً

مقارنةًأداءًالرجلًبعدًتوليهًللسلطةًالقضائيةًبأدائهًخاللًأيامًاالنتخاباتًعنًسعيًدؤوبًلصناعةًصورةًلرئيسيًبماً

ًيتجاوزًحدودًالسلطةًالقضائية.

ًالصمادي،اطمة فد. ً*
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اضغطًً(:2019أغسطس/آب20ًً)تاريخًالدخولًً،1398مرداد21ًًرا،ًآياًشورایًوحدتًاصولگرايانًبهًانسجامًمیًرسد؟)هلًيتحدًمجلسًوحدةًاألصوليين؟(،ًموقعًمداً- 5

ًهنا

ًًاضغطًهناً:(2017ولًاألكانونًديسمبر/20ًشً)تاريخًالدخول1395ًًمهر24ً،13ًمشخصهًهایًجريانًاحمدیًنژادً)خصائصًتيارًأحمديًنجاد(،ًموقعًساعتًً- 6

تحليلًجودةًحكمًمحمودًأحمديًً:وارتباطاتًسياسی(ً)"الشعوبيةًاإليرانيةًعليًسرًزعيم،ًپوپوليسمًايرانیً)تحليلًکيفيتًحکمرانیًمحمودًاحمدیًنژادًازًمنظرًاقتصادً-7

ً.308،ًص2ًش(،ًط1396ًنجادًمنًحيثًاالقتصادًوالعالقاتًالسياسية"(،ً)تهران:ًنشرًکرگدن،ً

أب/ًأغسطس25ً)تاريخًالدخول:1397ًًً/13/5،ً(،ًموقعًمؤسسةًاإلمامًالخميني؟يًتوصيةًاإلمامًللقواتًالمسلحةهً)ماًتوصيهًامامًخمينیًبهًنيروهایًمسلحًچيست؟ً-8

ًًضغطًهناا(:2019

ً.432-433،ًصص:21ًصحيفهًامامً)صحيفةًاإلمام(،ًمؤسسةًنشرًآثارًاإلمامًالخميني،ًالمجلدًً- 9

10 -ًً اًدستوري اًأعطىًلهًوظيفةًالدفاعًعنًالثورةًاإلسالميةًومنجزاتها،ًوهوًماًنجدهًفيًالمادةًيتحركًالحرسًالثورةًفيًالمجالًالسياسيًمستغال  والتيًتنص:ًتبقىًً،150ًنص 

نًوظائفًهذهًسبها.ًويحددًالقانوقواتًحرسًالثورةًاإلسالمية،ًالتيًتأسستًفيًاأليامًاألولىًالنتصارًهذهًالثورة،ًراسخةًثابتةًمنًأجلًأداءًدورهاًفيًحراسةًالثورةًومكا

ًالقواتًونطاقًمسؤوليتهاًبالمقارنةًمعًوظائفًومسؤولياتًالقواتًالمسلحةًاألخرىًمعًالتأكيدًعلىًالتعاونًوالتنسيقًاألخويًفيماًبينها.

البًاسالمي،ًتكليفيًالهيًاست)القائدًگراييًبرايًتداومًراهًانقفرماندهًكلًسپاه:ًتكليفًدانشجويانًبسيجيًبرايًآيندهًانقالبًجهادًعلميًاستًحمايتًازًجريانًاصولً-11

ًتاريخًالدخول)ً،1386بهمن18ًً"بسيج"ًلمستقبلًالثورةًدعمًالحركةًاألصوليةًلمواصلةًالثورةًاإلسالمية،ًوهوًواجبًإلهي(،ًوكالةًايسنا،ًـالعامًلحرسًالثورةً:ًمهمةًطالبًال

ً(:2019أغسطس/آب20ًً
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ً.صدرًالسابقالمً- 12
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