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أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

األزمــة فـي إيــران
ة لطويَّ بين الدولة اآليديولوجية والمناعة السُّ

د.علّي الدين هالل

كما  المعاصرة،  بالدول  فريًدا مقارنة  نمًطا  ة  اإليرانيَّ الدولة  تمثل 
يتميز نظامها السياسي بسمات وخصائص ال توجد في نظم سياسية 
ظام  أخرى، وهو ما يثير إشكاليات منهجية عند محاولة فهم هذا النِّ
وتصنيفه ضمن نماذج النظم السياسية المعروفة، وعلى سبيل المثال 
فإن النظرة األولية إلى مواّد الدستور اإليرانّي تعطي االنطباع بالفصل 
بين السلطات الثالث، ووجود آليات للمحاسبة والرقابة المتبادلة بينها، 
وإجراء االنتخابات الدورية... إال أن النظرة المتعمقة تكشف بيسر عن 
ة“ بكل  خطأ هذه النتيجة، وأن البناء السياسي في ”الجمهورية اإليرانيَّ
ساته يخضع في النهاية لسلطة شخص واحد، هو الولّي الفقيه، بل  مؤسَّ
وأن التشريعات التي يسّنها البرلمان اإليرانّي -وهو البرلمان المنتَخب- 
ن هو مجلس صيانة الدستور،  تخضع للمراجعة من جانب مجلس معيَّ

كما سوف يتضح في ما بعد.
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Theocratic ثيوقراطّيًـا ليـس سـلطوّيًا Authoritarian وحسـب، وليـس  النِّظـام اإليرانـيّ 
وحسـب، بل تختلط فيه سـمات السـلطويَّة والثيوقراطيَّة والحكم المباشـر بواسـطة رجال 
الدين، كما أنه يشهد أيًضا بعض سمات النِّظام الديمقراطي من انتخابات دورية وتداول 
ـْلطة بيـن الرؤسـاء. كمـا تحمـل الدولـة اإليرانيَّـة مزيًجـا مـن سـمات الدولـة الوطنيـة  للسُّ

Nation state بمعناهـا الويسـتفالي، واإلمبراطوريـة المتطلعـة إلـى مـا وراء حدودهـا.
ويجـادل هـذا البحـث أن الدراسـة العلميـة للدولـة والنِّظـام السياسـي فـي إيـران بعـد 
سـة» للدولـة،  ١٩٧٩ تتحقـق مـن خـالل دراسـة مـا نسـميه العقيـدة «التأسيسـية» أو «المؤسِّ
التـي تشـير إلـى منظومـة األفـكار والممارسـات السياسـية التـي ارتبطـت بنشـأة الدولـة، 
فهـي  مشـاربها،  اختـالف  علـى  السياسـية  النخبـة  لمعتقـدات  الناظـم  اإلطـار  ومّثلـت 
ر وتُسـِبغ الشـرعية على السـلوك السياسـي  ه وتبرِّ القواسـم المشـتركة الرئيسـية التي توجِّ
سـات واألفـراد، والتـي تؤثِّـر علـى المبـادئ الدسـتورية وشـكل نظام الحكـم والعالقة  للمؤسَّ

سـاته، والوظائـف التـي تقـوم بهـا، والعالقـة بيـن الدولـة والمجتمـع. بيـن مؤسَّ
ويمكن تحديد أهّم سمات العقيدة التأسيسية لجمهورية إيران اإلسالمية في ثالث:

السمة األولى: الطابع اآليديولوجي الرسولي للدولة
 فهـي دولـة ذات رسـالة آيديولوجيـة دينيـة، فتشـير مقّدمـة الدسـتور إلـى أن هدفها «ليس 
حماية الحدود فحسـب، ولكن تحمل أيًضا أعباء رسـالتها اإللهية وهي الجهاد في سـبيل 
اهلل والنضـال لبسـط حاكميـة النضـال اإللهـي فـي العالَـم»، وورد فـي نهايتهـا التمنِّـي أن 
ـق الحكومـة العالَميـة للمسـتضعفين وهزيمـة المسـتكبرين  يكـون هـذا القـرن قـرن «تَحقُّ
كافـة». وتتضمـن مـواّد دسـتورها اقتباسـات عديـدة مـن القـرآن الكريـم واألحاديـث النبوية 
للدللـة علـى غايـات الدولـة ومقاصدهـا، كمـا يشـير الدسـتور إلـى المهـاّم اآليديولوجيـة 
سـات الدولة وأنشـطتها. وقد أثرت هذه السـمة على العالقة بين الدولة والمجتمع،  لمؤسَّ
وهـل تكـون الدولـة تمثيـاًل للمجتمـع وفئاته ومصالحه، أم إنهـا مكلفة بفرض آيديولوجيتها 

عليـه وإعـادة تشـكيله َوْفًقـا لها.

السمة الثانية: قيادة الولّي الفقيه
إذ تتطلـب هـذه الوظيفـة أو الرسـالة اآليديولوجيـة توجيـه كل سـلطات الدولـة والمجتمـع 
ـا يـؤدِّي فـي واقـع األمـر إلـى إدمـاج السـلطات تحـت قيـادة الولـّي الفقيـه أو  لتحقيقهـا، ِممَّ
ى وليـة الفقيـه. وقـد كانـت هـذه السـمة هـي القـوة الدافعـة للقـوى  القائـد، وهـو مـا يَُسـمَّ
ك الثـورة ضـّد الشـاه وضـم  الدينيـة لتصفيـة «الكتلـة التاريخيـة» أو الئتـالف الـذي حـرَّ
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مجموعـة مـن األحـزاب والقـوى متعـددة المشـارب اآليديولوجيـة والفكريـة لصالـح رجـال 
الدين(١).

السمة الثالثة: الطابع النزالي والصراعي
الخصـوم  مبادئهـا ضـّد  والحفـاظ علـى  الثـورة  دمـاء  تجديـد  الصـراع وظيفـة  يـؤدِّي  إذ 
واألعـداء فـي الداخـل والخـارج. ارتبطـت هـذه السـمة بالطريقـة التـي أُسـِقَط بهـا نظـام 
حكـم الشـاه عـن طريـق اللجـوء إلى الشـوارع في شـكل مظاهرات وإضرابـات واعتصامات 
واسـتخدام أسـاليب التعبئـة الجماهيريـة والفعـل الجماعـي، واسـتخدام العنـف بمظاهـره 

ـًة كأسـلوب فـي العمـل السياسـي لتحقيـق األهـداف(٢). كافَّ

أوًال: العالقة بين الدولة والمجتمع: الهيمنة ال التمثيل
د  مجـرَّ أيًضـا  ليسـت  وهـي  اعتباريـة،  أو شـخصيَّة  قانونـي  كيـان  د  مجـرَّ ليسـت  الدولـة 
سـات والهيـاكل التنظيميـة، وهـي ل تعيـش وتمـارس عملهـا فـي فراغ،  مجموعـة مـن المؤسَّ
وإنمـا تمثـل إطـاًرا للتفاعـالت بيـن القـوى الجتماعيـة والقتصاديـة فـي المجتمـع، وهـي 
سـاحة تتالقـى وتتصـارع فيهـا مصالـح واسـتراتيجيات الفاعليـن وطموحاتهـم. كمـا أنهـا 
تتفاعـل مـع سـياق إقليمـي وعالَمـي يـزداد التأثيـر المتبـاَدل فيـه بيـن الـدول، ومـع فواعـل 

النِّظـام العالَمـي األخـرى.
وبرز في التحليل السياسي ثالث مدارس فكرية بشأن العالقة بين الدولة والمجتمع:

يَت بالدولنية أو  المدرسـة األولي انطلقت من أولوية الدولة State centric، لذلك ُسـمِّ
ْولَنـة Statism. تقـوم هـذه المدرسـة علـى اعتبـار أن الدولـة هـي الممثِّـل للصالـح العاّم،  الدَّ
ـق التـوازن والنسـجام بيـن فئـات المجتمـع وطبقاته، وهـي «الحكم العادل»  وهـي التـي تحقِّ
بيـن المطالـب المختلفـة لجماعـات المصالـح، وهي الحامية للمجتمع ولُهِويَّته واسـتقالله.
تنهـض هـذه المدرسـة علـى تكريـس مفهـوم الدولـة المهيمنـة أو الوصيـة، وافتـراض 
اسـتقالل الدولـة النسـبي عـن المجتمـع، وأنهـا المصـدر النهائي لكل السـلطات فيه، وأنها 
ذات إرادة وأهـداف واضحـة تُعبِّـر عنهـا نخبـة سياسـية متماسـكة، وأنهـا الطـرف القـادر 
علـى تغييـر المجتمـع وتطويـره َوْفًقـا آليديولوجيـات النخـب الحاكمـة وأفكارهـا. وكان هذا 
هـو الفتـراض الـذي انطلقـت منـه نظريـات التنميـة والتحديـث فـي حقبتـي السـتينيات 
ـس عليـه مفهوم الدولة  والسـبعينيات مـن القـرن الماضـي، وهـو نفس الفتراض الذي تََأسَّ

فـي النظريتيـن الماركسـية والفاشـية(٣).
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أمـا المدرسـة الثانيـة فانطلقـت مـن أولويـة المجتمـع Society centric، وأن المجتمـع 
هـو األصـل، وهـو أسـبق مـن الدولـة، وأن الدولـة هـي تمثيـل للمجتمـع وليسـت مسـتقلة 
الدولـة  تنفصـل  عندمـا  وأنـه  فيـه،  السـائدة  والمصالـح  للثقافـات  امتـداد  وأنهـا  عنـه، 
بَقبُـول  أو  بالشـرعية  تحظـى  ل  وإرغـام  بطـش  قـوة  إلـى  تتحـول  فإنهـا  مجتمعهـا  عـن 
القـرن  مـن  السـبعينيات  نهايـة  فـي  المدرسـة  هـذه  أنصـار  بعـض  ف  وتَطـرَّ المواطنيـن. 
متراجعـة»  ودول  متقدمـة  «مجتمعـات  مثـل  عبـارات  صياغـة  إلـى  ووصلـوا  الماضـي، 
(Advancing societies and retreating states) لإلشارة إلى تقدم دور المجتمعات على 
حسـاب دور الـدول، ولكـن سـرعان مـا عـاد الهتمـام بالدولـة والعتـراف بدورها في إطار 
ى إلـى  عالقـة متطـورة مـع المجتمـع تقـوم علـى التداخـل والتكامـل بينهمـا(٤)، وهـو مـا أدَّ

ظهـور المدرسـة التالية.
مجدال Joel S. Migdal(٥) «الدولة - في المجتمع»  اها جول المدرسة الثالثة التي سمَّ
(State -in -society)، ترتكز على أنه من الخطأ البالغ النظر إلى الدولة ككيان مفروض 
علـى المجتمـع، أو يحيـا بمعـزل عنـه، فمـع أنـه مـن الصحيح أن بعض الدول تسـعى إلعادة 
ـة، فمـن الصحيح أيًضا أنه فـي ذات الوقت  تشـكيل مجتمعاتهـا مـن خـالل سياسـاتها العامَّ

يُعـاد تشـكيلها نتيجـة تفاعلها مع القـوى والمصالح المجتمعية(٦).
فـي هـذا السـياق ظهـر مفهـوم «التمكيـن المتبـادل» (mutual empowerment) الـذي 
سـات الدولـة والمجتمـع، فزيـادة قـوة هيئات  ـد العالقـة التكامليـة والتعاضديـة بيـن مؤسَّ أكَّ
سـات الدولة، وبالمنطق نفسـه  المجتمـع المدنـي ليـس مـن شـأنها بالضرورة إضعاف مؤسَّ
سـية للدولة ليسـت بالضرورة اقتطاًعا من المجتمع. وهكذا فقد  فإن زيادة القدرة المؤسَّ
تَعـرَّض مفهـوم الدولـة الوصيَّـة أو المهيمنـة علـى المجتمـع لنتقـادات جوهريـة، وبـرزت 
د مراكـز القـوى الجتماعيـة والقتصادية والسياسـية(٧). مفاهيـم أخـرى تتمركـز حـول تَعـدُّ

م إيـران نموذًجـا للدولـة اآليديولوجيـة، أو باألحـرى  وعلـى الرغـم مـن هـذا التطـور تقـدِّ
صهـا تعبيـر ”مبـادئ الثـورة  الدينيـة المذهبيـة، التـي ترتكـز علـى أنهـا صاحبـة رسـالة يلخِّ
اإلسـالمية“، وأن إسـالميه النِّظـام تحكـم كل مـواّد الدسـتور(٨)، ويُظِهـر هـذا المعنـى فـي 
عديد من مواّد الدسـتور، فأشـار إلى أن «اإليمان باإلمامة والقيادة المسـتمرة يلعب دوًرا 
أساسـّيًا فـي اسـتمرار ثـورة اإلسـالم» (مـادة ٢)، وإلـى أن إحـدى غايات الدولـة هي «تنمية 
مـكارم األخـالق علـى أسـاس اإليمـان والتقـوى ومكافحـة كل مظاهـر الفسـاد والضيـاع» 
(مـادة ٣)، وإلـى وجـوب أن تكـون الموازيـن اإلسـالمية أسـاس جميـع القوانيـن واألنظمـة 
ة لتضبط وتحكم جميـع المواّد  المعمـول بهـا فـي الدولـة (مـادة ٤)، وقـد جـاءت هـذه المـادَّ
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األخـرى فـي الدسـتور. وأقـّر الدسـتور أن مبـدأ «الدعـوة إلـى الخيـر واألمـر بالمعـروف 
والنهـي عـن المنكـر فـي جمهوريـة إيـران اإلسـالمية مسـؤولية جماعيـة ومتباَدلـة علـى 
جميـع النـاس ممارسـتها بعضهـم تجـاه بعض، وتتحملها الحكومـة أمام الناس والناس أمام 

الحكومـة» (مـادة ٨)(٩).
ويظهـر الطابـع اآليديولوجـي فـي شـروط تولِّي المناصب العليا في الدولة، فعلى سـبيل 
ـح لمنصب رئيس  د الشـروط التي ينبغي توافرها في المرشَّ ة التي تحدِّ المثال تنّص المادَّ
الجمهوريـة علـى أن يكـون مـن «الرجـال المتدينيـن السياسـيين الذيـن يتمتعـون باألمانـة 
والتقـوى»، وأن يكـون مؤمًنـا ومعتقـًدا بمبـادئ الجمهوريـة اإلسـالمية و«المذهـب الرسـمّي 

للبـالد»، وهـو مذهـب الثنا عشـرية(١٠).
سـات الرسـميَّة، فنَـصَّ  وأشـار الدسـتور إلـى المعنـى نفسـه عنـد تحديـده مهـاّم المؤسَّ
علـى أن هـدف المجلـس األعلـى لألمـن القومـي هـو حمايـة الثـورة اإلسـالمية والمصالـح 
الوطنيـة (مـادة ١٧٦)، كمـا نـص الدسـتور علـى عَقِديَّـة القضـاء، وأن مهمتـه هـي حمايـة 
حقوق الناس وتَجنُّب النحرافات داخل الدولة اإلسالمية بما يحقق «العدالة اإلسالمية» 
حسب مبادئ المذهب الشيعي الجعفري، وأن تنشر وسائل اإلعالم «الثقافة اإلسالمية».
سـة العسـكرية، فيركـز الدسـتور علـى بنـاء الجيـش  وينطبـق نفـس الشـيء علـى المؤسَّ
العَقـِدي، إذ يرتكـز علـى جعـل اإليمـان والعقيـدة أساًسـا وقاعـدة لـه، وأن يكـون للحـرس 
الثـوري اإليرانـّي دور متميـز فـي هـذا الشـأن، فأشـار الدسـتور إلـى أن رسـالته هي الدفاع 
عـن الثـورة اإلسـالمية وتنشـئة الشـباب عليهـا َوْفًقـا لهـا، فحافـظ الحـرس علـى النقـاء 
ـل  وتَحمَّ الفقيـه(١١).  الولـّي  بأفـكار  مباشـرًة  والرتبـاط  الثـوري  والحمـاس  اآليديولوجـي 
الحـرس فـي سـبيل ذلـك مسـؤوليات عديـدة فـي أوقـات الحـرب والسـلم، فشـارك فـي 
الحـرب العراقيـة اإليرانيَّـة واتبـع تكنيك «الموجات البشـرية»، التي كبََّدت اإليرانّيين آلف 

الضحايـا، وفـي الحـرب فـي سـوريا والعـراق.
د ميليشـيا عسـكرية فـي عـام ١٩٧٩ ليصبـح  الداخـل مـن مجـرَّ الحـرس فـي  وتطـور 
ة األمـن الداخلي والقمع  ًمـا وقـوة سياسـية واقتصاديـة، فمارس مهمَّ تنظيًمـا عسـكرّيًا منظَّ
ـة شـرطة اآلداب اإلسـالمية،  فـي مواجهـة المظاهـرات والحتجاجـات الشـعبية(١٢)، ومهمَّ
ومـارس الضغـوط علـى قيـادات التيَّـار اإلصالحـي مـن قـادة الثورة، الذيـن كان من أبرزهم 
مـًة عسـكرية  الثـوري منظَّ المهـام اسـتمرار الحـرس  خاتمـي ورفسـنجاني. وتُفسـر هـذه 
ُمسـتقلة وعـدم اندماجـه فـي جيـش الدولـة، وذلـك خالًفـا لمـا جـرى فـي حـالت ثوريـة 
أخـرى، مثـل جيـش الثـورة الفرنسـية، والجيـش األحمـر، وجيـش التحريـر الشـعبي فـي 
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لـت بعـد نجـاح الثـورة لتصبـح الجيـوش الرسـميَّة لدولهـم(١٣). الصيـن، التـي تَحوَّ
ويتضح هذا المعنى اآليديولوجي-العَقِدي في اعتبار مبادئ الثورة اإليرانيَّة ذات صفة 
عالَميـة أو اعتبارهـا مشـروع الحكومـة اإلسـالمية العالَميـة، فغايـة الجمهوريـة اإلسـالمية 
«إقامـة دولـة تمهـد لظهـور إمـام الزمـان، وقيـادة الحكومـة العالَميـة لإلسـالم»(١٤). فَوْفًقـا 
للدسـتور فإن «السياسـة الخارجية إليران تقوم على الدفاع عن حقوق جميع المسـلمين» 
(مـادة ١٥٢)، وإنـه بنـاًء علـى التزامهـا األخالقـي تجـاه شـعوب العالَم فـإن «جمهورية إيران 
اإلسـالمية تدعـم النضـال المشـروع للمسـتضعفين ضـّد المسـتكبرين فـي أي نقطـة مـن 
العالَـم. وفـي الوقـت نفسـه ل تتدخـل في الشـؤون الداخلية للشـعوب األخـرى» (مادة ١٥٤)
ـل هـو مـن قبيـل «إبـراء  ـة بعـدم التدخُّ (١٥) . وبالطبـع فـإن إيـراد العبـارة األخيـرة الخاصَّ

الذمة» وحسـب!
ع إيـران إلـى مـا وراء حدودهـا، فقـد  وإضافـًة إلـى الدافـع اآليديولوجـي العَقـِدي لتَطلـُّ
اسـتعانت النخبـة الدينيـة الحاكمـة بمفـردات الخطـاب القومـي الفارسـّي لتدعيـم هـذا 
ـه ولحمايـة المصالـح السـتراتيجية إليـران، والحفـاظ علـى دورهـا التاريخـي فـي  التوجُّ
المنطقة، وما يفرضه موقعها السـتراتيجي من مسـؤوليات، وطرح نفسـها فاعاًل إقليمّيًا 
قوّيًـا يسـتطيع قيـادة العالَـم اإلسـالمي، أو علـى األقـّل أجـزاء كبيـرة منـه فـي ظـّل مبـادئ 

الثـورة اإليرانيَّـة(١٦).
مهـا الدسـتور هـي لدولـة صاحبـة رسـالة تسـتند إلـى آيديولوجيـة  إن الصـورة التـي يقدِّ
دينية مذهبية ذات أبعاد عالَمية، ويترتب على ذلك أن ل تغدو وظيفة الدولة تمثيل الواقع 
سـات الدولـة وتشـريعاتها  أو التعبيـر عنـه، ولكـن تغييـره والنقـالب عليـه. ل تصبـح مؤسَّ
التـي  المختلفـة  األفـكار  عـن  التعبيـر  أو  القائمـة  الجتماعيـة  المصالـح  بتمثيـل  ـة  مهتمَّ
تتبناهـا التيَّـارات السياسـية، بـل ينصـرف اهتمامهـا إلـى فـرض مبـادئ الثـورة اإلسـالمية 
علـى سـائر القـوى المجتمعيـة، وترويـج تفسـيرات وآراء قـادة الدولـة لهـا، وعـدم التسـامح 
مـع أي آراء أو توجهـات مخالفـة باعتبارهـا خيانـة للثـورة. بذلـك تَبنَّت إيـران نموذج الدولة 
د تمثيـل المجتمـع بـل إعـادة صياغـة أفـكاره  الوصيـة أو المهيمنـة، ولـم تُعـد غايتهـا مجـرَّ
وتشـكيل قـواه وتوازناتـه الجتماعيـة َوْفًقـا لتصورها اآليديولوجـي العَقِدي، ومن أجل ذلك 

ـق لهـا هـدف الهيمنـة والسـيطرة. ابتكـرت نظاًمـا سياسـّيًا يحقِّ

ثانًيا: إدماج السلطات: دور الولّي الفقيه(١٧)
مـن  فيهـا  يبـدو  ومـا  وتعددهـا،  اإليرانيَّـة  السياسـية  سـات  المؤسَّ تَنـوُّع  مـن  الرغـم  علـى 
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تَبَـنٍّ لنظـم النتخـاب الشـعبي، ومـا نـّص عليـه الدسـتور مـن أنـه «يجـب أن تُـدار شـؤون 
فـإن  (مـادة ٦)(١٨)،  ـة»  األُمَّ بالعتمـاد علـى رأي  إيـران اإلسـالمية  البـالد فـي جمهوريـة 
الحقيقـة أن كل هـذه المظاهـر تُخِفـي حقيقـة سـيطرة الولـّي الفقيـه علـى مصـادر القـوة 
سـية كافـًة فـي النِّظـام، فهـو العمـود الفقـري الـذي يجمـع بيـن قمـة  الدسـتورية والمؤسَّ
النِّظـام السياسـي والمقـام الدينـي الرفيـع(١٩). وتعتـرف مقّدمـة الدسـتور بالمنزلـة الرفيعة 
الروحية والسياسـية لإلمام الخميني قائد الثورة، وتنص على أنه تماشـًيا مع ولية األمر 
واإلمامـة يهيـئ الدسـتور الظـروف لتحقيـق قيـادة الفقيـه جامـع الشـرائط الـذي يعتـرف 
ـم والقائـد الكبيـر للثـورة اإلسـالمية العالَميـة  بـه النـاس قائـًدا لهـم، وهـو «المرجـع المعظَّ

ـس جمهوريـة إيـران اإلسـالمية» (مـادة ١٠٧)(٢٠). ومؤسَّ
تمتـّد سـلطة الولـّي الفقيـه إلـى السـلطات الثـالث، التشـريعية والتنفيذيـة والقضائيَّـة، 
أن  إلـى  وأشـار   ،١٩٨٩ عـام  ُعـدل  ثُـّم   ١٩٧٩ عـام  صـدر  الـذي  للدسـتور  َوْفًقـا  وذلـك 
ة»  السـلطات الثـالث للدولـة تمـارس صالحياتهـا «بإشـراف ولـّي األمـر المطلـق وإمـام األُمَّ

.(٢١)(٥٧ (مـادة 
ويشـير الدسـتور إلـى وليـة األمـر التـي يمارسـها الولـّي الفقيـه أو القائـد، وهـو َوْفًقـا 
للدسـتور «صاحب المقام األول» (مادة ١١٣)، الذي يتمتع بمكانة دينية وسياسـية سـامية. 
فمـن الناحيـة الدينيـة ينـص علـى أنـه «فـي زمـن غيبـة اإلمـام المهـدي تكـون وليـة األمـر 
ـة فـي جمهوريـة إيـران اإلسـالمية بيـد الفقيـه العـادل المتقـي البصيـر بأمـور  وإمامـة األُمَّ
العصـر، الشـجاع القـادر علـى اإلدارة والتدبيـر...» (مـادة ٥). وتقنيًنـا للمكانـة السـامية لـه، 
ـس الجمهورية أو نقد إدارة المرشـد. ويختاره  فقـد نـص الدسـتور علـى تجريـم إهانـة مؤسِّ
ـلْطة الـذي يتكـون مـن ٨٨ عضـًوا مـن الفقهـاء ورجـال  لمـدى الحيـاة مجلـس خبـراء السُّ
ـد مجلـس صيانـة  ة١١١)، الذيـن ينتخبهـم الشـعب لمـدة ٨ أعـوام بعـد تَأكُّ الديـن (المـادَّ
دها الدسـتور فيهم، كما يختّص المجلس  الدسـتور من أهليتهم وتوافر الشـروط التي حدَّ
بعـزل الولـّي الفقيـه إذا مـا ثبـت عجـزه عـن أداء وظائفـه أو فقـده أحـد شـروط تولِّـي 
يـه الولـّي الفقيـه مـن اسـتعراض اختصاصاته  المنصـب(٢٢). وتتضـح أبعـاد الـدور الـذي يؤدِّ

الـواردة فـي الدسـتور.
ـْلطة التشـريعية، يمتـّد نفـوذ الولـّي الفقيـه مـن خـالل مجلس صيانة  فعلـى مسـتوى السُّ
الدسـتور(٢٣)، الـذي يتكـون مـن ١٢ عضـًوا يختـار الولّي الفقيه نصفهم مـن الفقهاء (ويملك 
سـلطة عزلهـم وقبـول اسـتقالتهم)، أمـا النصـف الثانـي، وهـم مـن الخبـراء الدسـتوريين 
ق عليـه  ـلْطة القضائيَّـة -يعيِّنـه الولـّي الفقيـه- ويصـدِّ ـحهم رئيـس السُّ والقانونييـن، فيرشِّ
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أعضـاء مجلـس الشـورى اإلسـالمي (مـادة ٩١)، وهـو المجلـس التشـريعي المنتَخـب.
يَّـة هـذا الـدور للولـّي الفقيـه بالنظـر إلـى الختصاصات الدسـتورية لمجلس  وتبـرز أهمِّ
صيانـة الدسـتور، التـي تتمثـل فـي: مراجعـة التشـريعات التي يوافق عليها مجلس الشـورى 
ـد مـن توافقهـا مـع الموازيـن اإلسـالمية ومبـادئ الدسـتور،  والتصديـق عليهـا بعـد التأكُّ
لذلـك ُوصـف بـ«مجلـس حـراس الدسـتور» أو «مجلـس أمنـاء الدسـتور»، ويكـون العتراض 
أصيـاًل  اختصاًصـا  اإلسـالمية  المبـادئ  عـن  اختالفهـا  أسـاس  علـى  التشـريعات  علـى 
ومنفـرًدا لنصـف أعضـاء المجلـس مـن الفقهـاء، أمـا اختالفهـا مـع مبادئ الدسـتور فيكون 
اختصاًصـا لألعضـاء الحقوقييـن علـى أن يجـري التصويـت علـى القـرار الخـاص بهـذا 
الشـأن بأغلبيـة أعضـاء المجلـس. وفـي حالـة اعتـراض مجلـس صيانـة الدسـتور علـى 
تشـريع أقـره مجلـس الشـورى، فإنـه يعيـده إلـى المجلـس الـذي يكـون عليـه إدخـال هـذه 

التعديـالت أو رفـع الموضـوع إلـى مجمـع تشـخيص مصلحـة النِّظـام (مـادة ١١٢).
وفي كل الحالت فإنه «ل مشـروعية قانونية لمجلس الشـورى اإلسـالمي إل في وجود 
مجلس صيانة الدسـتور عدا ما يتعلق بإقرار وثائق عضوية النواب، وانتخاب سـتة فقهاء 

لمجلس صيانة الدسـتور» (مادة ٩٣)(٢٤).
ة تفسـير الدسـتور والفصل في دسـتورية  ويختـّص مجلـس صيانـة الدسـتور أيًضـا بمهمَّ
القوانيـن والتدابيـر اإلداريـة، ويكـون قـرار المجلـس بأغلبيـة ثالثـة أربـاع األعضـاء (مـادة 
ـة قانونيـة قضائيَّـة تماثـل دور المحكمـة العليـا فـي الوليـات المتَّحـدة،  ٩٨)، وهـي مهمَّ
والمجلـس الدسـتوري فـي فرنسـا، والمحكمـة الدسـتورية العليـا فـي مصـر. كذلـك يتولـى 
ـلْطة،  ـة، التـي تشـمل انتخاب مجلس خبراء السُّ المجلـس اإلشـراف علـى النتخابـات العامَّ
ورئيس الجمهورية، ومجلس الشـورى، والسـتفتاء العاّم (مادة ٩٩)، ويشـمل ذلك مراجعة 
ـحين، والتأكُّد من أهليتهم وتوافر الشـروط التي نّص عليها الدسـتور فيهم. أسـماء المرشَّ

وهكـذا فـإن مجلـس صيانـة الدسـتور يتمتـع بسـلطات تشـريعية وقضائيَّـة وسياسـية، 
ـحين واسـتبعاد األسـماء التي ل  ويوفر له الختصاُص السياسـيُّ بمراجعة كشـوف المرشَّ
تنطبق عليها الشـروُط سـلطًة واسـعة في اسـتبعاد الشـخصيات صاحبة اآلراء المسـتقلة، 
ل مناَفسـًة للقـوى المسـيطرة علـى  التـي يمكـن أن تخالـف بعـض آراء الولـّي الفقيـه أو تشـكِّ

سـة الحكـم، واتضـح ذلـك بجـالء فـي الممارسـة كمـا سـوف يَـِرد لحًقـا. مؤسَّ
ولحّل الخالفات التي نشـأت بين مجلس الشـورى اإلسـالمي ومجلس صيانة الدسـتور، 
ت إلـى تعطيـل صـدور بعـض التشـريعات، أصـدر الخمينـي فـي فبرايـر ١٩٨٨ قـراًرا  وأدَّ
بتشـكيل «مجمـع تشـخيص مصلحـة النِّظـام»، ووكل إليـه الحكـم في الموضوعـات الُمتناَزع 



15 مجلة الدراسات اإليرانية

لطويَّة األزمة في إيران بني الدولة اآليديولوجية واملناعة السُّ

الفقيـه بشـأن توجهـات  للولـّي  المشـورة  أيًضـا حـّق تقديـم  ولـه  المجلسـين،  بيـن  عليهـا 
ة في الدولة. ويتكون المجلس من عدد من األعضاء الدائمين والمؤقتين  السياسات العامَّ

الـذي يختارهـم الولـّي الفقيـه (مـادة ١١٢).
كذلـك ينفـرد الولـّي الفقيـه بحـّق طلـب تعديـل الدسـتور، فلـه حـّق اقتـراح المـواّد التـي 
تتطلـب مصلحـُة البـالد تغييَرهـا أو إضافتَهـا، وذلـك بعـد التشـاور مـع مجمـع تشـخيص 

مصلحـة النِّظـام، علـى أن تُعـرض هـذه المقترحـات لالسـتفتاء العـاّم (مـادة ١٧٧)(٢٥).
ـْلطة التنفيذية، وكل الدسـتور إلى الولّي الفقيه تحديد السياسـات  وعلى مسـتوى السُّ
ـة للدولـة بالتشـاور مـع مجمـع تشـخيص مصلحـة النِّظـام، ومتابعـة تنفيذهـا، وتنظيم  العامَّ
ـل لحـل الخالفـات بينهـا، والدعـوة إلى السـتفتاء  العالقـات بيـن السـلطات الثـالث والتدخُّ
العـاّم، وهـو القائـد األعلـى للقـوات المسـلَّحة، ويتولـى إصـدار قـرارات الحـرب والسـالم 
والنفيـر العـاّم، كمـا وكل إليـه سـلطة تعييـن وعـزل وقبـول اسـتقالة عـدد كبيـر مـن قيـادات 
الدولـة، تشـمل: رئيـس أركان القيـادة المشـتركة للقـوات المسـلَّحة، والقائـد العـاّم للحـرس 
سـة  ورئيـس مؤسَّ الداخلـي،  األمـن  وقـوى  المسـلَّحة،  للقـوات  العليـا  والقيـادات  الثـوري، 
اإلذاعـة والتليفزيـون، ويعيِّـن ممثِّليـن لـه فـي المجلـس األعلـى لألمـن القومـي، وتصبـح 
قـرارات المجلـس نافـذة بعـد تصديقـه عليهـا، كمـا يعيِّـن ممثـاًل لـه فـي المجلـس األعلـى 
ـد مـن أن قراراتـه تتطابـق عَقِدّيًا وسياسـّيًا ودينّيًا مع  للحـرس الثـوري، وتكـون مهمتـه التأكُّ
توجهـات اإلمـام، ويجـوز لـه العتـراض علـى قـرارات المجلـس فـي حالـة مخالفتهـا تلـك 
ـع الولـّي الفقيـه قـرار تنصيب رئيـس الجمهورية بعد فوزه في النتخابات،  التوجهـات. ويوقِّ
وقـرار عزلـه (مـادة ١١٠) بعـد تصويـت مجلـس الشـورى بذلـك أو صـدور حكـم قضائـّي 

(مـادة ٨٩).
هات  ـا رئيـس الجمهوريـة المنتَخـب فيمـارس اختصاصاته الدسـتورية في إطـار التوجُّ أمَّ
فـي  إل  التنفيذيـة  ـلْطة  السُّ برئاسـة  يختـّص  وهـو  الفقيـه،  الولـّي  دهـا  يحدِّ التـي  ـة  العامَّ
المجـالت التـي ترتبـط مباشـرًة بالولـّي الفقيـه (مـادة ٦٠)، وهـو مسـؤول أمـام الشـعب 
والمرشد ومجلس الشورى، وذلك َوْفًقا لتعديالت ١٩٨٩ (مادة ١٢٢) بعد أن كان مسؤوًل 

أمـام الشـعب فقـط فـي الدسـتور األصلـي الصـادر فـي ١٩٧٩(٢٦).
ـع األمـام الخميني سـلطاته من خالل شـبكات  وإلـى جانـب اختصاصاتـه الدسـتورية وسَّ
األخالقيـة  ووصايتـه  بالـولء،  لـه  تديـن  سـات  والمؤسَّ األشـخاص  مسـتوى  علـى  للنفـوذ 
والوجدانيـة والروحيـة علـى المجتمـع، وتعييـن ممثليـن لـه فـي المصالـح الحكوميـة كافـة 
لمتابعـة تنفيـذ تلـك الهيئـات توجيهـات الولـّي الفقيـه واللتـزام بمبـادئ الثـورة اإليرانيَّـة، 
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واسـتمرت هـذه السـلطات فـي عهـد خلفـه علـي خامنئـي، وإن كانـت قـد خلـت مـن الطابـع 
الكاريزمـي لقيـادة الخمينـي.

ـة، أعطـى الدسـتور الولـيَّ الفقيـه سـلطَة تعييـن رئيـس  ـْلطة القضائيَّ وعلـى مسـتوى السُّ
رئيـس  يكـون  أن  ويُشـترط  (مـادة ١٥٧)،  اسـتقالته  َقبُـول  أو  وعزلـه  القضائيَّـة  ـْلطة  السُّ
ـْلطة  ـْلطة القضائيَّة مجتهًدا عادًل، ويكون تعيينه لمدة ٥ سـنوات، ويختّص رئيس السُّ السُّ
القضائيَّـة بتعييـن القضـاة وعزلهـم (مـادة ١٥٨)، ويقتـرح عـدًدا مـن األسـماء علـى رئيـس 
ـة للمحكمـة العليـا فـي  الجمهوريـة ليختـار مـن بينهـا وزيـر العـدل، ويُِعـّد القواعـد العامَّ
عـي العـاّم مـن «المجتهديـن العادليـن» (مـادة ١٦١)، ولـه حـّق  البـالد، ويعيِّـن رئيسـها والمدَّ
اقتـراح قائمـة بأسـماء المسـجونين إلصـدار قـرارات بالعفـو الكامـل أو تخفيـف العقوبـة 
ق  عليهـم، كمـا يقتـرح ٦ أشـخاص مـن الحقوقييـن لعضويـة مجلـس صيانـة الدسـتور يصـدِّ

عليهـم مجلـس الشـورى(٢٧).
ههـا ويتابـع  م إلـى اعتبـار األمـام سـلطة تعلـو السـلطات الثـالث، يوجِّ ويـؤدِّي كل مـا تَقـدَّ
ا أسـبغ عليها  أعمالها دون أن تكون قراراته قابلة للمحاسـبة الدسـتورية أو القضائيَّة، ِممَّ

نوًعـا مـن القداسـة أو العصمـة الدينية(٢٨).

ظام ثالًثا: أزمات الدولة والنِّ
ـب إمكانية  أشـرنا مـن قبـل إلـى السـمات الفريـدة للنظـام السياسـي اإليرانـّي التـي تصعِّ
تصنيفـه ضمـن التصنيفـات المعتمـدة لدارسـي علـم السياسـة، فهـو يجمـع بيـن سـمات 
«السـلطويَّة الدينية»، وسـمات «الجمهورية الشـعبية»، والزدواجية في الخطاب السياسـي 
الرسـمّي بين سـيادة «اهلل» وسـيادة «الشـعب»، ويُعبِّر الدسـتور عن هذه الزدواجية فيُشـير 
ة  إلـى إن إدارة شـؤون البـالد فـي جمهوريـة إيـران تقـوم علـى مبـدأ الرجـوع إلـى إرادة العامَّ
مـن النـاس «الـذي يتجسـد فـي النتخابـات، أو عن طريق السـتفتاء العاّم في الموارد التي 
ينـّص عليهـا الدسـتور» (مـادة ٦)، ثُـم يُشـير إلـى أن «السـيادة المطلقـة علـى العالَـم وعلـى 
اإلنسـان هلل، وهـو الـذي منـح اإلنسـان حـّق السـيادة علـى مصيـره الجتماعـي... والشـعب 

يمـارس هـذا الحـّق اإللهـي بالطريقـة المبيَّنـة فـي المـواّد الالحقة» (مـادة ٥٦)(٢٩).
أدَّت هـذه الزدواجيـة ببعـض الباحثيـن إلـى اعتبـاره نظاًما هجيًنـا Hybrid، وهو التعبير 
الـذي يُسـتخدم لوصـف النظـم السـلطويَّة التـي تقتبـس بعض مظاهر النِّظـام الديمقراطي 
أو تلـك النُُّظـم التـي تمـّر بمرحلـة النتقـال إلـى الديمقراطيـة، والتـي أُطِلـَق عليهـا أسـماء 

مختلفـة مثـل ”السـلطويَّة التنافسـية“ و“السـلطويَّة النتخابية“(٣٠).
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لطويَّة األزمة في إيران بني الدولة اآليديولوجية واملناعة السُّ

وفـي الحقيقـة ينبغـي التحفـظ علـى هـذا المنحـى، ألن النِّظـام اإليرانـّي ورغـم اتسـامه 
ـلْطة النهائيـة لتخـاذ القـرار وصنـع السياسـات تقـع فـي يـد  بسـمات «هجينيـة» فـإن السُّ
قـدًرا  يُكِسـبه  ـا  ِممَّ بـه،  المرتبطـة  والمحسـوبية  التبعيـة  الفقيـه وشـبكة عالقـات  الولـّي 
كبيـًرا مـن المناعـة السـلطويَّة (Authoritarian Resilience)، التـي اسـتطاع النِّظـام بفضلها 
دحـر كل النتفاضـات والحـركات الحتجاجيـة ضـّده، فالنِّظـام يقـوم علـى مجموعتيـن مـن 
ـا يضع  ولَـى، ِممَّ سـات، إحداهمـا منتخبـة واألخـرى معيَّنـة، وإعطـاء الثانيـة اليـد الطُّ المؤسَّ

قيـوًدا وحـدوًدا علـى المنافسـة النتخابيـة.
ويمـارس النِّظـام سـيطرته مـن خـالل مجموعـة مـن أدوات الضبـط التـي تشـمل العنـف 
المباشـر، واإلكـراه المعنـوي، ونظـام المخابـرات، والرقابـة علـى الصحـف والمطبوعـات، 
ـلْطة المطلقـة إلـى سـند  والخـوف الداخلـي(٣١). ليـس هـذا وحسـب، بـل تسـتند هـذه السُّ
بالمـدد اإللهـي»(٣٢)، ويـدّل  الغائـب و«الظاهـر  نائـب اإلمـام  دينـي، فالـذي يمارسـها هـو 
ـلْطة علـي مشـكيني إبـان الجـدل السياسـي  علـى ذلـك مـا ذكـره رئيـس مجلـس خبـراء السُّ
سـات (الحكوميـة) اإليرانيَّـة تعمـل تحـت  الحـاّد عـام ٢٠٠٦، عندمـا قـال إن «جميـع المؤسَّ
إشـراف المرشـد األعلى الُمعيَّن من ِقبَل اهلل»، وأضاف عضو آخر بالمجلس أن «شـرعية 
المحافـظ  التيَّـار  مـن  الديـن  رجـال  فقـد وضـع  مـن اهلل»(٣٣). وهكـذا  تُسـتقى  الحكومـة 
أنفسـهم فـي موقـع الوسـاطة بيـن المسـلم واهلل، وأخرجـوا آراء اإلمـام مـن دائرة السياسـة 
ـلْطة إلـى دائـرة األحـكام الشـرعية التـي ل يجـوز معهـا سـوى  وحكـم الشـعب وتـداُول السُّ

القبـول والتسـليم.
ويشير العرض السابق إلى نوعين من األزمات «الهيكلية» أو «البنائية»، وهي تلك التي 
تتعلـق باألسـس اآليديولوجيـة والمبـادئ التـي تأسـس عليهـا النِّظـام مـن ناحيـة، والقواعـد 

سـاته مـن ناحيـة أخرى. وذلك علـى النحو التالي: مـة للعالقـة بيـن مؤسَّ المنظَّ
١- االزمة األولى

 تنصـرف األزمـة األولـى إلـى التوتُّـر الناشـئ عـن إدارة المجتمـع َوْفًقـا لرؤيـة آيديولوجيـة 
هيئـات  علـى  اآليديولوجيـا  هـذه  لفـرض  الحاكمـة  النخبـة  وسـعي  الديـن  إلـى  تسـتند 
المجتمـع وأفـراده، والسـيطرة مـن خاللهـا علـى العقـول والنفـوس، ويتكـرر هـذا الخطـاب 
والسياسـات  والبرامـج  الفقيـه،  الولـّي  وخطابـات  المدرسـية  الكتـب  فـي  اآليديولوجـي 

الرسـمّي. اإلعالمـي  والخطـاب  الحكوميـة، 
وتنبع هذه األزمة على المستوى المعرفي من إشكالية العالقة بين جمود اآليديولوجيا 
وتغيُّـر الواقـع، فـكل آيديولوجيـا، خصوًصـا عندما تكون ذات طابع شـمولي تزعم اإلحاطة 
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بـكل شـؤون الكـون والمجتمـع، وأن لديهـا إجابـات عـن كل األسـئلة والموضوعات، تصطدم 
سـدنة  يسـتطيع  ل  جديـدة  قضايـا  ونشـوء  السـريع  الجتماعـي  التغيُّـر  بحقيقـة  عـادًة 

اآليديولوجيـا والمحافظـون عليهـا السـتجابة لهـا.
وعندمـا يحـدث ذلـك يبـرز أحـد مسـارين، فإمـا أن يجري إصالح وتطويـر اآليديولوجيا 
الُمهيمنـة مـن داخلهـا بمـا يتجـاوب مـع الواقـع المتغيـر بإسـقاط بعض عناصرهـا أو إعادة 
ة  تفسـيره وتبنِّـي أفـكار جديـدة، وإمـا أن يتراجـع التأثيـر اآليديولوجـي للدولـة، وتتسـع الُهوَّ
بيـن الخطـاب الرسـمّي واألفـكار السـائدة بيـن أفراد الشـعب. وتدعم هـذه النتيجة خبرات 
المجتمعات اإلسـالمية والمسـيحية سـواء كانت اآليديولوجيا الحاكمة تسـتند إلى أسـاس 

دينـي أو مدني.
تظهـر هـذه األزمـة فـي إيـران نتيجـة احتـكار الجنـاح المحافـظ المتشـدد موقـع الولـّي 
ـا وضـع حـدوًدا وقيـوًدا علـى التجـاه اإلصالحـي  الفقيـه صاحـب السـلطات الواسـعة، ِممَّ
مـن داخـل رجـال الديـن أنفسـهم، وهـو مـا اتضـح فـي فتـرة رئاسـة محمـد خاتمـي ١٩٩٧-
٢٠٠٥ الـذي فـاز بأغلبيـة كبيـرة، ودعـم هـذا الفـوز بسـيطرة اإلصالحييـن علـى أغلبيـة 
عـام ١٩٩٩،  محليـة  انتخابـات  أول  فـي  الكبـرى  المـدن  فـي  البلديـة  المجالـس  مقاعـد 
وبأغلبيـة أعضـاء مجلـس الشـورى فـي انتخابـات ٢٠٠٠. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، وبسـبب 
هيمنـة العناصـر المحافظـة علـى المجالـس المعينـة، لـم يتمكـن خاتمـي مـن تنفيـذ كل 
برنامجـه اإلصالحـي فيمـا عـدا بعـض األمور المتعلقة بحرية التعبيـر، كإلغاء الرقابة على 
الكتـب قبـل طبعهـا، وتسـهيل إجـراءات منـح تراخيـص إصدار الصحـف، وعجز عن حماية 

المتظاهريـن فـي ١٩٩٩مـن تجـاوزات قـوات األمـن والحـرس الثـوري.
أغلبيـة مقاعـد  الحصـول علـى  فـي  ونجـح  تنظيـم صفوفـه،  المحافـظ  الجنـاح  أعـاد 
المجالـس البلديـة فـي انتخابـات ٢٠٠٣ وأغلبيـة مقاعـد مجلـس الشـورى فـي انتخابـات 
٢٠٠٤، أي فـي ظـّل رئاسـة خاتمـي، وذلـك بعـد أن اسـتبعد مجلـس صيانـة الدسـتور أكثـر 
ـح  مـن ٢٠٠٠ مرشـح محسـوب علـى التجـاه اإلصالحـي، وكان ذلـك مقّدمة لهزيمة المرشَّ
ـح المتشـدد أحمـدي نجـاد علـى  اإلصالحـي فـي انتخابـات الرئاسـة التاليـة، وفـوز المرشَّ
ممّثـل الواقعيـة والعتـدال السياسـي هاشـمي رفسـنجاني الـذي شـغل هـذا المنصـب مـن 
قبـل(٣٤). ووضـع نجـاد نهايـة لبعـض إصالحـات خاتمـي، فأعـاد السـيطرة والرقابـة علـى 
ـح المحافـظ (محمود  د الولـّي الفقيـه فـي إعـالن تأييـده للمرشَّ اإلعـالم والكتـب. ولـم يتـردَّ

أحمـدي نجـاد) فـي النتخابـات لدورتـه الرئاسـية الثانيـة(٣٥).
وأسـهم فـي اسـتمرار قـوة الجنـاح المحافـظ المتشـدد دور مجلـس صيانـة الدسـتور 



19 مجلة الدراسات اإليرانية

لطويَّة األزمة في إيران بني الدولة اآليديولوجية واملناعة السُّ

ـحين لسـائر الهيئـات المنتخبـة، واسـتبعاد العناصـر المخالفـة أو  فـي تنقيـح أسـماء المرشَّ
المنافسـة. ومـارس المجلـس هـذا الـدور بنشـاط وهمـة، ففـي انتخابـات مجلـس الشـورى 
ـًحا، اسـتبعد المجلـس عـدًدا كبيـًرا منهـم، وعندمـا  ـح ٦٢٢٩ مرشَّ عـام ٢٠١٦ تقـدم للترشُّ
تصاعدت الحتجاجات بأن السـتبعاد كان ألسـباب سياسـية، تراجع المجلس عن موقفه 
ـح(٣٦)، وفي انتخابات مجلس الخبراء  وسـمح لـ١٥٠٠شـخص من التيَّار اإلصالحي بالترشُّ
ق المجلـس علـى ١٦١ فقـط منهـم.  ـح ٨٠٠ شـخص، صـدَّ م للترشُّ فـي نفـس العـام تَقـدَّ
ـس  وضمـت قائمـة المسـتبَعدين فـي هـذه النتخابـات أحمـد الخمينـي حفيـد اإلمـام مؤسِّ

الجمهوريـة، ومحمـد خاتمـي الرئيـس األسـبق للجمهوريـة(٣٧).
ـح ١٦٣٦ شـخًصا، تّمـت تصفيتهم إلى  م للترشُّ وفـي انتخابـات الرئاسـة عـام ٢٠١٧، تَقـدَّ
ـحين فقـط، وكان مـن أهـم المسـتبَعدين محمـود أحمـدي نجـاد رئيـس الجمهوريـة  ٦ مرشَّ
ـح نفسـه بالمخالفـة لـرأي المرشـد األعلـى، وفـي مـا بعـد انسـحب اثنـان  السـابق الـذي رشَّ

ـحين(٣٨). ـحين ودارت النتخابـات بيـن أربعـة مرشَّ مـن المرشَّ
اسـتمرت هـذه الممارسـات دونمـا تقديـر للتغييـرات العميقـة التـي حدثت فـي المجتمع 
اإليرانـيّ بسـبب انتشـار التعليـم وظهـور أجيـال جديـدة تفاعلـت بشـكل كبيـر مـع تأثيـرات 
العولمة وثورة تكنولوجيا التصال والمعلومات وزيادة استخدامها وإقبالها على استخدام 
وسـائل التواصـل الجتماعـي، والتـي كان مـن شـأنها إضعـاف قـدرة الدولـة علـى ”الضبط 

اآليديولوجي“(٣٩).
وكان الطـالب والمـرأة رأس الحربـة فـي الدعـوة للتغييـر، فقـد كان الطـالب أكثر القوى 
الفاعلة في الحراك السياسـي الذي قاد إلى إسـقاط نظام الشـاة(٤٠)، واسـتمر بعدها في 
صـور كثيـرة حتـي يمكـن القـول إن الطـالب عموًمـا مثَّلـوا عصـب المظاهـرات والحـركات 
الحتجاجيـة التـي شـِهَدتها إيـران، مثـل مظاهـرات ١٩٩٩ التـي دعت إلى إطـالق الحريات 
”الحركـة  يَت  ُسـمِّ التـي   ٢٠٠٥ ومظاهـرات  األعلـى،  المرشـد  سـلطة  وتحجيـم  ـة  العامَّ
الخضـراء“ احتجاًجـا علـى المخالفـات التـي شـابت انتخابـات الرئاسـة وفـاز بهـا أحمـدي 
نجـاد، ومظاهـرات ٢٠٠٩ التـي شـارك فيهـا أكثـر مـن ٣ مالييـن شـخص والتـي اندلعـت 
لنفـس األسـباب(٤١)، ومظاهـرات ٢٠١١ التـي تأثـرت بمنـاخ مـا حـدث في المنطقـة العربية 
مـن حـراك سياسـي، وتعاملـت الحكومـة معهـا بالعنـف الـذي وصـل إلـى قيـادات سياسـية 

إصالحيـة كبيـرة مثـل رفسـنجاني وخاتمـي وميـر حسـين موسـوي ومهـدي كروبـي(٤٢).
وفـي ٢٠١٧-٢٠١٨ نشـبت موجـة جديـدة مـن المظاهـرات التي بدأت بدوافـع اقتصادية 
األعلـى  المرشـد  هاجمـت  سياسـية  شـعارات  لترفـع  تحولـت  ثـم  مشـهد  بمدينـة  تتعلـق 



• السنة الثانية • العدد الثامن • سبتمبر 202018 مجلة الدراسات اإليرانية

وطالبـت الحكومـة بالهتمـام باألوضـاع الداخليـة فـي إيـران بدًل من النغماس في شـؤون 
دول أخـرى(٤٣).

٢- األزمة الثانية
هـي  التعريـف-  -بحكـم  فالدولـة  والثـورة،  الدولـة  بيـن  بالعالقـة  تتصـل  التـي  تلـك  هـي   
ِكيـان قانونـي وسياسـي عضـو فـي األسـرة الدوليـة ويلتـزم بقواعـد القانـون الدولـي، أمـا 
الثـورة فهـي حركـة تغييريـة تسـعى لهـدم الوضـع القائـم وإقامـة نظـام جديـد يعبِّـر عـن 
أفكارهـا وتوجهاتهـا. لذلـك عـادة مـا تكـون السـنوات األولـى ألي ثورة مليئـة بالضطرابات 
عـة، وبحـدوث مصادمـات بينها والنِّظام اإلقليمـي أو الدولي القائم،  واألحـداث غيـر المتوقَّ
وبمـرور الوقـت تتحـول «الثـورة» إلـى «دولـة»، وتنتقـل مـن الشـرعية الثوريـة إلـى الشـرعية 
القانونيـة والدسـتورية فـي الداخـل والخـارج. وعـادة مـا يحـدث جـدال بيـن قـادة الثـورة 
بشـأن هـذا التحـول وتوقيـت حدوثـه، وهـو مـا شـهدته الثـورة البلشـفية فـي الصـراع بيـن 

لينيـن وتروتسـكي الـذي دافـع عـن مفهـوم الثـورة الدائمـة(٤٤).
ورغـم مـرور مـا يقـرب مـن أربعة عقود على الثـورة، فإن إيران «الدولة» تتصرف بمنطق 
ا  «الثـورة»، فتتدخـل فـي الشـؤون الداخليـة لـدول أخرى سياسـّيًا وعسـكرّيًا، وغيـر ذلك ِممَّ
يدخـل فـي بـاب تصديـر الثـورة(٤٥)، وتعتمـد اسـتراتيجية لتحقيـق هـذا الهـدف مـن خـالل 
تنميـة قدراتهـا العسـكرية التقليديـة والصاروخيـة والنوويـة، و«التموضـع» وإقامـة مراكـز 
د اإلقليمـي خـارج حدودهـا، وتوظيـف خطـاب سياسـي مذهبـي مـن  أماميـة للنفـوذ والتمـدُّ
أجـل نشـر الفكـر وبنـاء التأييـد، واسـتخدام الحـرس الثـوري لتطويـر عالقـات عسـكرية 
الخارجيـة  السياسـة  انتهـاج  ويعـود  المسـتهدفة.  والتنظيمـات  الجماعـات  مـع  وسياسـية 
اإليرانيَّـة هـذا السـلوك إلـى انطالقهـا مـن التـزام آيديولوجي-قومي بوجود رسـالة إقليمية 

ودوليـة ينبغـي لطهـران الضطـالع بهـا(٤٦).
ـلْطتين  السُّ وبيـن  والمدنـي  س  الُمقـدَّ بيـن  الزدواجيـة  اسـتمرار  أن  الخالصـة 
المطلقـة والدسـتورية، وبيـن الدولـة والثـورة، سـوف يُمثِّـل مصـادر لألزمـات فـي النِّظـام 

اإليرانـّي. السياسـي 
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