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ثلييم حالة

حٗغى هظه الىعكت املىكف إلاًغاوي ّ
بيل ؤَُافه مً الثىعجين الخىوؿُت واملهغٍت ،وهي مىاكف جدىمها
ّ
املترؾبت في الظهىُت إلاًغاهُت الكُُٗت ٖبر كغون مً الؼمً.
نىعة الكٗب الٗغبي الؿني
ًغي الخُاع املدافٔ الحاهم في بًغان ّؤن الثىعجين الخىوؿُت واملهغٍت حٗبير ًٖ عفٌ قٗبي بؾالمي
لالؾدبضاص والخبُٗت لميروا وبؾغاثُل ،وبظلً فهما امخضاص للثىعة إلاؾالمُت إلاًغاهُت ،واوٗياؽ ملباصهاا
وؤؾالُباا.
ّ
ّ
الاخخجاحُت كبل خىالي ٖام وههف ،هي التي ؤلهمذ الثاثغًٍ
وَٗخلض إلانالخُىن بضوعهم ّؤن خغهتام
ّ
الٗغب مىاحهت الاؾدبضاص .وٍاهضون في هظا الؿُاق ّؤن الىٓام إلاًغاوي اللاثم هى لبىت مً البيُت
وملضمت للحغان الٗغبي ّ
الخُاع خغهتام حؼءا ّ
ّ
الاؾدبضاصًت في املىُلت ،لظلً ٌٗخبر عمىػ هظا ّ
الضًملغاَي.
ّ
ّ
في امللابلً ،ىاكل ّ
املثلفىن ألاؾباب اليامىت وعاء حٗثر خغهتام الثىعٍت وهجاح خغهت الكٗبين الخىوس ي
واملهغي.
ّ
الٗغبِخين ًٖ عئٍتام ّ
ّ
وحؿخيخج الىعكت ّؤن املدافٓين في بًغان ّ
الضًيُت
ٌٗبرون في مىاكفهم مً الثىعجين
ّ
ّ
إلانالخُين بمىكفهم املبضجي مً ججغبت هٓام
للخدىالث التي ٌٗغفها الٗالم الٗغبي ،في خين حش ي جهغٍداث
ّ
الجمهىعٍت إلاؾالمُت ،وكغاءاتام املسخلفت لبٌٗ املفغصاث الضًيُت الكُُٗت.
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ملدمة:
ّ
جىدس ي الثىعجان الخىوؿُت واملهغٍت ؤهم ُّت جاعٍسُت وحُىؾتراجُجُت بالغت ،بط جمثالن مً حهت خضزا ججاوػ
ّ
حكىالن مجاال زهبا القخغاٌ ّ
خضوص قٗبي البلضًً بلى ّ
بلُت الٗالم ،ومً حهت ؤزغي
الضاعؾين والباخثين
في ّ
ول مُاصًً الٗلىم إلاوؿاهُت.
ّ
ّ
وجدغواث ألاَغاف الضولُت املازغة في الؿُاؾاث
وٍفُض عنض ما اؾخلُبخه الثىعجان الٗغبِخان مً مىاكف
ّ
الخىحهاث املؿخلبلُت التي ؾخدُِ بالخإؾِـ ملغخلت حضًضة في هظًً
إلاكلُمُت والٗغبُت ،في فهم حؼء مً
ّ
البلضًً ،وبالخالي جىفير بٌٗ قغوٍ الخىك٘ الؿُاس ي الضولي.
وجدذ هظا املغؼي والهضف ًىًىي ّ
جدب٘ املىاكف وعصوص الفٗل إلاًغاهُت ججاه الثىعجين ،جدب٘ ًخجاوػ خضوص
الضاثغة الغؾمُت بلى ما ًلابلها مً جُاعاث مٗاعيت في الجمهىعٍت إلاؾالمُت إلاًغاهُت.
صورة العزب في الذهىية إلايزاهية:
ّ
ّ
ْلذ هٓغة الظهىُت إلاًغاهُت ّ
الخىخل البكغي الٗاحؼ ًٖ
بيل ؤلىاناا بلى الكٗىب الٗغبُت مبىجلت في نىعة
ّ
ّ
الفٗل ،املؿدؿلم للحاهم ،زىاثُت َبٗذ ّ
واؾخمضث
الًفت الفاعؾُت بلى حاعها الٗغبي،
بلىة هٓغة
حظوعها مً زالزت ّ
ؤؾاؾُت :الُبُٗت ،الخاعٍش و ّ
ّ
الؿُاؾت ،املظهب.
مىحهاث
ًضٌ ٖلى ّ
ّ
ولً ًدخاج ّ
زانت املٗانغة مناا ،ما ّ
املىحه
املخدب٘ بلى هثير ٖىاء وي ًهاصف في الثلافت إلاًغاهُت،
ّ
ّ
الظهىُت إلاًغاهُت ،خُث ًٓهغ واثىا صحغ ّ
اوٍا هؿىال ومؿدؿلما لغغاثؼه.
ألاوٌ لهىعة إلاوؿان الٗغبي في
ّ
اللىمُت إلاًغاهُت ّ
هظه ّ
ّ
املىحه الُبُعيّ ،عوحذ لها ّ
بلىة في الٗهض املليي،
الخُاعاث
الهىعة ،التي ًدىمها
ّ
ّ
وْلذ مؿُُغة بكيل ؤو بأزغ ٖلى ؤطهان كُإ واؾ٘ مً ّ
املثلفين في ٖهض الثىعة إلاؾالمُت.
ّ
ّ ّ
الظهىُت إلاًغاهُت ،فُخلاَ٘ بلى ّ
خض ما م٘ ؾابله ،وهى ّ
املىحه الخاعٍخي
املىحه الثاوي لهىعة الٗغب في
ّؤما
ّ
ّ
الؿُاس ي .في هظا املؿخىيً ،غي فلهاء ومغاح٘ الكُٗت إلامامُت املغجبُين بىٓغٍت والًت الفلُهّ 2ؤن
ّ
ّ
املؿدبضًً ،فال ّ
ّ
ّ
بكغٍت ّ
ّ
ؿىت في اٖخلاصهم
مُخت بين ؤًضي الحيام
الٗغبُت الؿيُت حماٖاث
الكٗىب
ّ
مؿخضلين ب ّ
إصبُاث املظهب الؿلُاهُت التي ججٗل مً مؿإلت الخغوج
ٌُك ّغٖىن ْلم الحاهم واؾدبضاصه،

ّ
2
 -والًت وخاهمُت الفلُه الجام٘ للكغاثِ في ٖهغ غُبت إلامام املهضي ،خُث ًىىب الىلي الفلُه ًٖ إلامام في كُاصة ألامت وبكامت خىم الله ٖلى ألاعى.
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ّ
ّ
مدكضصة ،بغغى الحفاّ ٖلى
ٖلى الحاهم ؤمغا مسالفا للكغٕ ،في خين ًجيزه بٌٗ الفلهاء بكغوٍ
اؾخمغاع الجماٖت وؾالمت ألا ّمت.
ّ
وكض ٖغف الخاعٍش ّ
الؿني بٌٗ ال ّؿىابم في هظا الباب ،فلض واهذ حبات الفلهاء املغجبُت
الؿُاس ي
بالؿلُان صاثما باملغناص ل ّي مداولت ّ
ّ
زىعٍت تاضف بلى املؿاؽ بالحاهم واؾخلغاع هٓامه ،وهظا ال ًىفي
ّ
ّ
ؿخللين كاصوا خغواث ّ
زىعٍت مىاهًت لالؾدبضاص في الضًاع الؿيُت.
وحىص ججاعب لٗلماء ُم
ّ
املىحه الثالث ،ؤي املظهبي ،فُٓهغ بالخهىم في مىكف املظهب الكُعي الازني ٖكغي ،بغئٍاه
ّؤما
ّ
فلهُت وٖلضًت ٖىض ّ
ّ
الهفىٍت ،مً مؿاثل ّ
الؿىت ،ججض حظوعها في الازخالف بين الُغفين خىٌ اللًاًا
والؿُاؾُت التي قهضها مُل٘ ّ
وألاخضار الخاعٍسُت ّ
الخاعٍش إلاؾالمي ،بيافت بلى ما ؤخضزه الهفىٍىن 2في
ّ
ما بٗض مً جغاهماث ّ
ٖملذ مً الخالف بين الُغفين ٖلى هظا املؿخىي.
ّ
ّ
الكُعي الازني ٖكغي صوع هام في ؾم نىعة الٗغب ّ
هىُت إلاًغ ّ
الظ ّ
اهُت،
الؿىت في
وبىاء ٖلُه وان للمظهب
ع
ىحهين ّ
ًلىي املُ ّ
ألاكل بما ّ
ّ
ألاوٌ والثاوي.
ٖلى
ّ
ّبن جضازل هظه الٗىانغ الثالزت (الُبُٗت ،الخاعٍش ّ
والؿُاؾت ،املظهب) في جىحُه نىعة الكٗىب الٗغبُت
ّ
في الظهىُت إلاًغاهُت الكُُٗت الازني ٖكغٍتّ ،ؤصي بلى جغؾُش كىاٖت زابخت ٖىض مٗٓم إلاًغاه ُّين ،مفاصها ّؤن
ّ
ّ
مُخت ؤبٗض ما جيىن ًٖ ّ
"الٗغب قٗىب ّ
والبض ؤن جيىن الثىعة إلاؾالم ُّت
الناىى ومىاحهت الاؾدبضاص،
ّ
ّ
ّ
ّ
الٗضو الغغبي
املؿدبضًً ومُغكت
إلاًغاه ُّت هي ؤمل ومالط هظه الكٗىب التي وكٗذ بين ؾىضان خيامها
املؿخٗمغ".
ّ
وكض ٖغفذ هظه اللىاٖت ّ
هؼة ٖىُفت ؤزغحتاا مً صاثغة املُلم بلى اليؿبي مىظ ؤن هجح ّؤوٌ قٗب ٖغبي في
ّ
املؿدبض ،وطلً في  24مً ًىاًغ  2022في الٗانمت الخىوؿُت.
جدلُم بعاصجه ٖبر زىعة ؾلمُت ٖلى خاهمه
بعاصة قٗبُت ؤعغمذ ّ
الغثِـ الخىوس ي ػًٍ الٗابضًً بً ٖلي ٖلى الهغوب مً البالص بٗض  22ؾىت مً
الحىم الفغصي.
وما ػاص الفاٖل إلاًغاوي صهكت ،هى امخضاص هظه الُلٓت قغكا هدى مهغ ،فياهذ زماهُت ٖكغ ًىما مً
ُ
ّ
الٗغبُت فؿاصا ،وَٗلً خؿني مباعن ّ
ّ
ّ
جىدُه بٗض ٖ 22اما
الهمىص الكٗبي وافُت لدؿلِ ؤخض ؤهثر ألاهٓمت
مً الحىم ًىم  22فبراًغ .2022
2
 -خىمىا بًغان في الفترة  2785-2502م ،ووَضوا فياا عواثؼ املظهب الكُعي الازني ٖكغي ،وواهذ لهم نغاٖاث وخغوب م٘ الٗثماهُين.
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ّ
جغصص نضي هظًً إلاهجاػًٍ ّ
بلىة في الضازل إلاًغاوي ّ
بيل ؤَُافه وحكىُالجه ،وهخج ًٖ طلً مىاكف
ّ
ّ
الخدىٌ الظي
مخٗضصة حؿعى بلى اؾدُٗاب املفاحإة الخاعٍسُت الٗغبُت ،وبالخالي الاوسجام م٘
وكغاءاث
ٌؿخلبله الٗالم في اللاصم مً ّ
ألاًام.
الثورة التووسية في املواكف الزسمية إلايزاهية:
ّ
ّ
ّ
خىوؿُين
ز َّمً املؿاولىن إلاًغاهُىن زىعة الكٗب الخىوس ي ،ماهضًً ٖلى يغوعة اخترام بعاصجه ،هما صٖىا ال
ّ
بلى الحظع مً الخضزالث ألاميرهُت وإلاؾغاثُلُت ،وؤبغػ مٗٓم املؿاولين كىاٖتام بيىن الثىعة الخىوؿُت مً
هخاثج الثىعة إلاؾالمُت إلاًغاهُت وآزاعها.
نغح الىاَم ّ
مباقغة بٗض مغاصعة الغثِـ الخىوس ي املسلىٕ ػًٍ الٗابضًً بً ٖلي بالصهّ ،
الغؾمي باؾم
يامىا حمُٗا هى ّ
الخاعحُت إلاًغاهُت عامين مهماهبرؾذ كاثال" :ما ّ
جدلم بعاصة الكٗب الخىوس ي في ؤخؿً
الٓغوفٖ ،لى اٖخباع ّؤن جىوـ ًمىناا ؤن ّ
جاصي صوعا هاما في الٗالم إلاؾالمي".2
ّ
وبٗض جإهُض اهخهاع الثىعة ،كاٌ الغثِـ إلاًغاوي مدمىص ؤخمضي هجاص ب ّن الكٗب الخىوس ي ؤؾلِ
ّ
ّ
زانت ؤميروا وبؾغاثُل ،بلى ٖضم الخضزل
الضًىخاجىعٍت بكٗاعاث بؾالمُت مُالبت بالٗضالت .وصٖا الغغب،
ّ
ّ ّ
ّ
الكٗب الخىوس ي ٌؿعى بلى بكامت ألاخيام إلاؾالمُت ولً ٌؿدؿلم ّ
مغة
في الكاون الخىوؿُت ،ماهضا ؤن
ّ
ؤزغي للغغب .وؤوص ى في الخخام الخىوؿُين بالخىول ٖلى هللا وإلازالم ،وٖضم وؿُان ألاخيام إلالهُت
والخفغٍِ في املباصت إلاؾالمُت ،لناا ؾبب الىهغ.4
َّ
بِىما ؤٖلً  228هاثبا مً ؤًٖاء البرملان إلاًغاوي صٖمهم للثىعة الخىوؿُت ،وؤنضعوا بُاها طهغوا فُه
بالخاعٍش الخىوس ي الٗغٍم في مىاحهت الاؾدبضاص والاؾخٗماع ،وصٖىا باقي ألاهٓمت الٗغبُت بلى الاٖخباع.5
وفي الغاب٘ مً فبراًغ  ،2022كاٌ مغقض الثىعة إلاؾالمُت إلاًغاهُت ؾُض ٖلي الخامىئي ،في زُبت الجمٗت،
بن املدغن ألاؾاؽ للثىعة الخىوؿُت هى بخؿاؽ الىاؽ الكضًض باإلهاهت ،ولِـ ما ّ
ًغوحه البٌٗ مً
ّ
ّ
ّ
لخدلم
ألاؾباب الاكخهاصًت ؤو غيرها ،وهي ٖىامل مازغة بالُب٘ .وؤقاع بلى ّؤن ما خضر لِـ بال بضاًت
ّ
جىكٗاث إلامام الخمُني التي ؤٖلناا كبل ؾىىاث َىٍلت.

2

 http://irna.ir/NewsShow.aspx?NID=301872294
 http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=2408845
http://www.inn.ir/newsdetail.aspx?id=66020 -
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وؤوضح مغقض الثىعة إلاًغاهُت ّؤن لضًه جلاعٍغ جثبذ ّؤن الغثِـ الخىوس ي املسلىٕ ػًٍ الٗابضًً بً ٖلي وان
ٖمُال لجهاػ املسابغاث ألاميرهُت ،وكاٌ" :ب ّن الضاف٘ ألاؾاس ي لهظه الثىعة هى إلاؾالم ،والضلُل ؤهه مباقغة
بحجاباً بلى الجامٗاث ،وهى ما ّ
ّ
جخىخم ٖلُه وؾاثل إلاٖالم
بٗض هغوب الخاثً مً البالص ،طهبذ الُالباث
الغغبُت" .وؤياف الخامىئي كاثال" :الضاف٘ لازغ هى اعجباٍ البالص بإميروا ،وألاميرهُىن ال ًغٍضون طهغ هظا
ألامغ".6
ّ
ٖلم وػٍغ الخاع ّ
حُت إلاًغاوي ٖلي ؤهبر نالخي ٖلى الثىعة الخىوؿُت وما حكهضه املىُلت الٗغبُت
ومً حهخه،
ّ
مً ّ
جدىالث بلىله ّبن ٖهغ جدىم إلاصاعة ألاميرهُت في املىُلت وهىضؾتاا كض اهخهى ،وؤياف ؤن طلً ٌٗني
ؤًًا نااًت ألاهٓمت الٗغبُت غير الكٗبُت.7
ماؾؿت إلاطاٖت والخلفؼٍىن ؾُض ٖؼث هللا يغغامي ّؤن ّ
بِىما ّؤهض عثِـ ّ
جىحهاث ومُالب الكٗىب الثاثغة
ّ ّ
ّ
ّ
في قماٌ ؤفغٍلُا والكغق ألاوؾِ مخإزغة ولها بالثىعة إلاؾالمُت.8
الثورة املصزية في مواكف طهزان الزسمية:
لم جسخلف مىاكف الجمهىعٍت إلاؾالمُت بسهىم الثىعة املهغٍت ًٖ مثُلتاا الخىوؿُت ،فلض ونف
مغقض الثىعة ٖلي الخامىئي مهغ بالىمىطج الفغٍض في الخاعٍش إلاؾالمي ،بما له مً جغاهماث جاعٍسُت
ّ
شخهُاث هبيرة ؾُاؾُا وزلافُا ،وهي التي جلىص
وبؾالمُت وزلافُت .وؤياف في زُبت الجمٗت ؤن في مهغ
الٗالم الٗغبي ّ
ّ
وؾُاؾُا.
فىغٍا
املهغٍين زاعوا ٖلى هٓام مبا ن لهه ٖمُل إلؾغاثُل ومُُ٘ لميرواّ ،
ّ
وؤن خغهت الكٗب
وكاٌ الخامىئي ب ّن
ع
بضؤث مً املؿاحض ،بكٗاعاث هللا ؤهبر ،والغغبُىن ًحجبىن هظه الحلاثم ًٖ ؤهٓاع الٗالمّ ،
وٍغوحىن
الخدلُل اللاثل ّ
بإن ؤؾباب الثىعة اكخهاصًت مدًت.
وؤوضح ؤ ّن زىعاث الكٗىب جغجبِ بالخهاثو الجغغافُت والخاعٍسُت والؿُاؾُت والثلافُت ليل بلض ،وال
ًخىغع في مهغ ؤو في ّ
ًمىً بخاجا ؤن ّ
ؤي بلض بؾالمي آزغ ما خهل في بًغان كبل ؤهثر مً زالزين ٖاما ،ولىً
ججاعب ّ
ؤي قٗب ًمىً ؤن جفُض قٗبا آزغ.

6
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وفي الخخامّ ،
ّ
املهغٍين ،وكاٌ ب ّن مً قإن
كضم ٖلي الخامىئي مجمىٖت مً الىهاثذ للكٗب والجِل
الٗمل باا ؤن ًدافٔ ٖلى مىدؿباث الثىعة واؾخلاللها .زم صٖا املهغٍين بلى الحظع مً ّ
الضٖاًت إلاٖالمُت
الغغبُت التي جلىٌ ب ّن بًغان جغٍض حكُِ٘ مهغ ؤو جهضًغ والًت الفلُه بلياا.9
ّ
وفي الؿاب٘ مً ًىاًغ  ،2022ؤهض عثِـ مجلـ الخبراء 20ؤهبر هاقمي عفؿىجاوي ٖلى ّؤن ؤي صًىخاجىع لً
ٌؿخُُ٘ الىكىف ؤمام خغهت الكٗب ،وؤياف ّؤن الخٗامل البك٘ واللاس ي لألهٓمت م٘ مُالب الكٗىب

هى الظي حٗلها ّ
جدضص هظا ّ
الؿلف املغجف٘ مً املُالب الكٗبُت ،خُث لً ًغض ى الكٗب فلِ بفغاع
ّ
الحاهم ،بل ؾُُالب بمداهمخه ؤًًا .وؤياف ّؤن خغهت الكٗىب ّ
يض الاؾدبضاص لً جخىكف هىا ،بل
ؾخُاٌ الىثير مً ألاهٓمت املؿدبضة.22
وًٖ همىطحُت الثىعة إلاًغاهُت ،كاٌ عثِـ اللجىت الثلافُت بالبرملان إلاًغاوي غالم ٖلي خضاص ٖاصٌ" :الثىعة
ّ
ّ
جمثل همىطحا للكٗىب الٗغبُت الثاثغة" ،وؤياف كاثالّ " :
ٖبرث الكٗىب الٗغبُت ًٖ
إلاؾالمُت إلاًغاهُت
ّ
املؿدبضًً والٗمالء وؤٖضاء إلاؾالم".22
غًباا وسخُها ٖلى ؾالَُناا وعئؾاهاا وقُىزها

ّ
بِىما ّ
جدضر عثِـ ؤعوان ّ
اللىاث املؿلحت إلاًغاهُت ؾُض خؿً فيروػ آباصي ًٖ البٗض الغوحي للثىعة كاثال:
ّ
خبام وقىكهم ّ
الكٗبين الخىوس ي واملهغي واهذ بؿبب ّ
للهالة ،وصلُل طلً ؤنام مىظ ألاًام ألاولى
"خغهت
لثىعتام وهم ًلُمىن نالة الجمٗتّ ،
لن قىكهم ّ
للهالة ّ
ْل مدبىؾا في كلىبام لٗلىص َىٍلت".22
ّ
وكاٌ عثِـ البرملان إلاًغاوي ٖلي العٍجاوي ًٖ ٖلماء ألاػهغ ب ّن خغهتام الثىعٍت واهذ مخإزغة ًٖ خغهت
ّ
الكٗب املهغي ،وؤعح٘ ؾبب طلً بلى ٖضم اؾخلاللهم.24
ّ
الخدىالث الٗغبُت في املىُلت ،هللذ ووالت ألاهباء إلاًغاهُت ّ
الغؾمُت (اًغها) ًٖ وػٍغ
وبسهىم هخاثج
ّ ّ
الكغق ألاوؾِ الظي ّ
جدضزذ ٖىه الىالًاث املخدضة
الضازلُت إلاًغاوي مهُفى مدمض هجاع كىله :بن
ألاميرهُت ٌكبه الجىين الظي ولض مُخا.25
9

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1095520
ي
 بٗض يغىٍ مخىالُت مً املدكضصًً ،جىخى عفؿىجاوي ًٖ هظا املىهب في الثامً مً آطاع /ماعؽ  2022لهالح آًت هللا مهضو هني.22
 http://www.fardanews.com/fa/news/13642222
 http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30261572&SRCH=122
 http://www.hamshahrionline.ir/news-129838.aspx24
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هظزة املحافظين 26إلى الثورثين التووسية واملصزية:
جإحي جهغٍداث بٌٗ املغاح٘ الضًيُت وزُباء الجمٗت والصخهُاث الؿُاؾُت والفىغٍت املدؿىبت ٖلى
ّ
الخُاع املدافٔ في بًغان لخاهض ٖلى املىاكف الغؾمُت ،فلض ؤقاع البٌٗ بلى ّؤن الثىعجين الخىوؿُت
واملهغٍت مً بغواث الثىعة إلاًغاهُت ،وؤناما جدلم جاعٍخي ملىٖىص إلامام الخمُني ّ
ماؾـ هٓام الجمهىعٍت
إلاؾالمُت .بِىما عؤي آزغون ّؤن هظه ألاخضار ٖالماث باعػة ٖلى كغب ْهىع إلامام املهضي.27
ؤنضع املغح٘ الضًني آیت هللا الٗٓمى نافي الگلبایگاوي بُاها باعن فُه للكٗب الخىوس ي اهخهاعه ٖلى
الاؾدبضاص ،وكاٌ" :للض اؾخُإ الكٗب الخىوس ي الغُىع ؤن ًبرػ للٗالم ؤحم٘ شجاٖخه وهىٍخه إلاؾالمُت،
ّ
جماما هما فٗل الكٗب إلاًغاوي كبل ٖ 22اما في زىعجه إلاؾالمُت الىبري".28
وونف املغح٘ آیت هللا هىعي الهمضاوي خغهت الكٗب الخىوس ي بإناا اكخفاء لزغ الثىعة إلاؾالمُت في بًغان،
وؤوضح ّؤن هظا الكٗب ّ
مل مً ٖكغًٍ ٖاما مً الحىم الفغصي الخاب٘ لميرو ا. 29
وفي طاث الاججاه ّاتام ًٖى مجلـ الخبراء ّ
حجت إلاؾالم واملؿلمين ٖباؽ الىٗبي واقىًُ بخلضًم الثىعة
الخىوؿُت للفخاهين 20صازل بًغان همىطحا كابال لالؾخيؿار .وؤياف الىٗبي ّؤن الىثير مً الخدالُل جدىاوٌ
الثىعة الخىوؿُت ،لىً الىاك٘ هى ّؤن الكٗب الخىوس ي واحه الاؾدبضاص مً ؤحل بكامت ٖضالت ٖلى ؤؾـ
بؾالمُت .وؤوضح ّؤن الخىوؿُين اؾخُاٖىا ؾمإ لاطان ومخابٗت نالة الجمٗت ٖلى قاقت الخلفؼٍىن
الخىوس ي بٗض ههف كغن مً املى٘ .وكاٌ ب ّن وؾاثل إلاٖالم الٗاملُت مثل :الس ي ان ان ،وفىهـ هُىػ،
والجؼٍغة ،والٗغبُت ،لم حؿخُ٘ بْهاع هظه الحلاثم الضًيُت التي هغاها فلِ في الخلفؼٍىن إلاًغاوي .والؿبب
ؤنام ًغحٗبىن مً وكغ مثل هظه ألازباع.22

25

 http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=3028938326
ن
ن
ن
 ًجم٘ الخُاع املدافٔ صازله" :املدافٓىن املدكضصون" ،وًٍم ؾلفُين وفلهاء وبٌٗ الىاقُين الغاصًيالُين ،و"املدافٓى الخللُضًى ؤو املٗخضلى " ،وٍيخمي بليامعثِـ البرملان ٖلي العٍجاوي ،و"املدافٓىن الجضص" وهى الخُاع الظي ًلىص خالُا خيىمت ؤخمضي هجاص.
27
 هى إلامام الثاوي ٖكغ ،ازخفى ًٖ ألاهٓاع مىظ خىالي ؤلف وماثت ٖام ،وؾُٓهغ في آزغ الؼمان لُمأل ألاعى ٖضال ،بدؿب الغواًت الكُُٗت الازني ٖكغٍت.28
 http://www.fardanews.com/fa/news/13405529
 http://parset.com/News/ShowNews.aspx?Code=26634220
 ًلهض الخُاع إلانالحي الظي زغج في َهغان لالخخفاٌ باهخهاع الثىعجين الخىوؿُت واملهغٍت.22
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ّ
املٗنى هفؿه ؤهض ٖلُه ألامين الٗام ملجم٘ الخلغٍب بين املظاهب إلاؾالمُت آیت هللا مدمض ٖلي الدسخيري،
خين كاٌ" :الكٗب الخىوس ي لم ًلم مً ؤحل الخبز والٗمل ،لىىه زاع ٖلى خاهمه الظي وان مٗاصًا
للضًً".22
وكاٌ ّ
حجت إلاؾالم قُش مهُفي باكغي بمام حمٗت بىاب 22بن الثىعة الخىوؿُت هي مً بغواث الثىعة
ّ
الخدىٌ
إلاؾالمُت (إلاًغاهُت) ،وؤياف ؤناا جدلم ملىٖىص إلامام الغاخل عوح هللا الخمُني ،مكيرا بلى ّؤن هظا
الخا ٍخي مً ّ
ملضماث ْهىع إلامام املهضي.24
ع
وكاٌ بمام حمٗت مضًىت كم ّ
حجت إلاؾالم واملؿلمين ؾُض مدمض ؾُٗضي" :هٓغا الفخلاع الكٗبين الخىوس ي
ّ
الثىعة الُٗٓم ،فُجب ٖليام بَاٖخه (الخامىاجي)ّ ،
لن إلامام
واملهغي بلى مغقض ملخضع مثل مغقض
الخامىئي مغقض ّ
ول مؿلمي الٗالم".25
وونف وػٍغ الخاعحُت إلاًغاوي ّ
الؿابم مىىحهغ مخيي مهغ بسُِ ؾبدت الكغق ألاوؾِ ،وكاٌ" :بن
الكباب املهغي هجحىا في بصاعة مُضان الخدغٍغ بكيل حُض ،هما هجحىا في بصاعة اللُاصاث الحؼبُت
والؿُاؾُت".26
التيار إلاصالحي 27والثورثان التووسية واملصزية:
جفاٖل الخُاع إلانالحي إلاًغاوي بضوعه م٘ الثىعجين الٗغبِخين ،لىً مً ػاوٍت هٓغ مسخلفت ّ
ٖما بضع ًٖ الخُاع
املدافٔ .وبغػ هظا الخفاٖل مً زالٌ مجمىٖت مً املىاكف والخدلُالث التي نضعث ًٖ ػٖماء الخُاع
وعمىػه الثلافُت والؿُاؾُت.
ؤنضع الؼُٖم إلانالحي مير خؿين مىؾىي بُاها وكغه مىك٘ (ولمت) إلازباعي ،وكاٌ فُهّ " :بن اخخجاحاث
الكٗب إلاًغاو ي ٖلى هخاثج الاهخساباث كبل خىالي ؾىت وههف هي التي ؤلهمذ الكٗىب الٗغبُت" .وؤياف
22

 http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=123524622
 جل٘ مضًىت بىاب في مدافٓت ؤطعبُجان الكغكُت قماٌ بًغان.24
 http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=891103089025
 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=891113026326
 http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=126853327
 ؤكهض هىا بالخُاع إلانالحي ول ؤَُاف املٗاعيت إلاًغاهُت في صازل وزاعج بًغان ،وججم٘ حكىُالث املٗاعيت الؿُاؾُت بؼٖامت مير خؿين مىؾىي ومهضي هغوبيصازل بًغان ،واللُبرالُين والِؿاعٍين وامللىُين زاعج بًغان .وؾمي هظا الخُاع في بًغان بٗض الاهخساباث ألازيرة بالحغهت الخًغاء( ،حىبل ؾبز) ،واجسظث اللىن ألازًغ
قٗاعا للحغهت.
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ّؤن ؤوحه الكبه بين الحضزين هثيرة حضا ،وجىفي امللاعهت بين الاهخساباث ألازيرة في مهغ وبًغان للىكىف
ٖلى ؤهمها ،في بقاعة بلى جؼوٍغ هخاثجهما .وؤوضح مىؾىي باللىٌ" :الدكابه بين الحالخين مىحىص ؤًًا في
ؤؾالُب كُ٘ الاهترهذ والاجهاالث الالؾلىُت واللىىاث الفًاثُت وغير طلً."..
وحٗلُلا ٖلى ما ع ّصصه ّ
ؤثمت الجمٗت في بًغان بيىن جدغواث الكٗىب إلاؾالمُت واهذ بضواف٘ صًيُت ،كاٌ
مىؾىي" :لألؾف ألاثمت ّ
املىفظون لألوامغ لم ًىٓغوا بلى بفؿاص فغٖىن مهغ ،مً اٖخلاالث وحٗظًب
ّ
الؿُاؾُين ،ومداعبت الحغٍاث ،واهدكاع ّ
الغقىة
وجلفُم التام واؾخسضام البلُجُت وبٖضام الخهىم
والفؿاص املالي".28
ّ
ّؤما الؼُٖم مهضي هغوبي فلض ؤٖلً في بُان له ًٖ جًامً الحغهت الخًغاء 29م٘ الكٗبين الخىوس ي
واملهغي ،وؤصان في الىكذ طاجه هجمت ّ
كىاث ألامً إلاًغاهُت ٖلى املخٓاهغًٍ املؿاملين وؾِ َهغان.20
وؤوعص مىك٘ املغح٘ الضًني إلانالحي آًت هللا الٗٓمى ًىؾف ناوعي بُاها له ّ
جدضر فُه ًٖ ؤويإ
ّ
ّ
ؤي صم ٌؿاٌ بغير ّ
وماهضا ّؤن ّ
خم ؾُيىن خخما ؾببا في
املىُلت ،مدظعا الٓاملين مً ؾىء الٗاكبت،
ؾلىٍ كالٕ الُغُان.22
وامللغب مً ّ
ّ
الخُاع إلانالحي ،فلض اٖخبر الثىعة املهغٍت
ّؤما خفُض عوح هللا الخمُني خؿً الخمُني،
امخضاصا للثىعة إلاًغاهُت التي كاصها إلامام الخمُني ،وؤقاع بلى ّؤن ّاصٖاء ألالىهُت لِـ مكيلت فغٖىن
وخضه ،بل هي مكيلت ّ
ول ناخب مؿاولُت.22
ّ
وطهغ املفىغ إلانالحي مدؿً هضًفغ ،في ملاٌ له ،مجمىٖت مً إلاحغاءاث اللمُٗت التي كام باا الىٓام
يض الخُاع إلانالحي وعمىػه ،في الىكذ الظي ّ
ّ
إلاًغاوي ّ
املؿدبضة يغباث مً
جللذ فُه ألاهٓمت الٗغبُت
قٗىباا.
ّ
مخدؿغا" :للض ّ
جلضمذ ّ
ّ
الك ّ
ُُٗت بسُىة ؤزغي هدى الاعجماء اليامل في خًً
املاؾؿت الضًيُت
وكاٌ هضًفغ
ّ
ّ 22
الىٓام الحاهم ،بناا املهِبت التي ّ
ْل فلهاء الكُٗت للغون ٌؿدىىغوناا في هٓغاهام الؿىت" .
28

 http://www.daneshjoonews.com/news/politics/5497-1389-11-09-14-21-33.html29
 جُاع قٗبي واؾ٘ حكيل ٖلب الاهخساباث ألازيرة ،وٍجم٘ ول ؤَُاف املٗاعيت إلاًغاهُت في الضازل والخاعج.20
 /http://www.kaleme.com/1389/11/27/klm-4779522
 http://saanei2.org/?view=01,00,00,00,0#01,01,01,85,022
 http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_16704.aspx22
/http://www.rahesabz.net/story/33898 -
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ّ
ّؤما ًٖى مىٓمت مجاهضي الثىعة إلاؾالمُت املٗخلل في بًغان ؾُض مهُفى جاج ػاصة ،فلض اٖخبر ّؤن
املكترن ألاؾاس ي بين الحغهت الخًغاء وخغواث قٗىب املىُلت الٗغبُت هى مىاحهت الاؾدبضاص ،هما ّؤن
هظه الحغواث ال جىفي التزام الكٗىب باإلؾالم ،لىناا ال حؿعى بلى جُبُم الىمىطج إلاًغاوي ،لناا جغٍض
هٓاما صًمىكغاَُا ٖاصال وهغٍما .وكاٌّ " :
ؤي بلض ٖغبي بالىمىطج الظي ّ
ختى هظه اللحٓت لم ًلبل ّ
ًغوحه
ّ
الكٗىب اللغٍبت ّ
مىا والتي لىا مٗها مكترواث هثيرة لم جلبل باظا الىمىطج ،وؤوضح
املدافٓىن ،بل ختى
ّ
ّؤن الحغواث الكٗبُت الٗغبُت حكبه هثيرا خغهت الكٗب إلاًغاوي كبل ؾىت وههف ،لىً إلاٖالم الغؾمي لم
ًجغئ ٖلى طهغ هظه الحلُلت".
ّ
ّ
بالقً في نالح الكٗب
وزخم جاج ػاصة بالخإهُض ٖلى ّؤن املياؾب التي جدهل في الضوٌ الٗغبُت هي
وحٗؼػ ّ
إلاًغاويّ ،
املض الضًملغاَي في املىُلت.24
وحؿاءٌ الياجب إلانالحي مدمض بغكعي ًٖ ؤؾباب فكل إلاًغاه ُّين في بؾلاٍ الىٓام ،بِىما هجح
ّ
ّ
جىفغ ّ
ول ْغوف هجاخها ٖىضما
الخىوؿ ُّىن واملهغٍّىن في طلً ،فلاٌ :فكلذ خغهت الكٗب إلاًغاوي عغم
ّ
ملُىهُت بلى قىاعٕ َهغان ،بِىما هجح الخىوؿُىن واملهغٍىن في بؾلاٍ هٓامين
زغحىا في مٓاهغاث
ّ
ّ
مؿدبضًً ٖبر خغهت ّ
ّ
جللاثُت وغير مىٓمت و صون كُاصة ؤو بالخغي ٖمُاء.
زىعٍت
زم ًهف الثىعة إلاؾالمُت بإناا لم حٗض همىطحا لخض ،وٍلىٌ" :للض فكلذ الثىعة في جدلُم ؤهبر ؤهضافها
وهى الجم٘ بين الضًً واملٗانغة ،ملاعهت ختى م٘ الضوٌ الٗلماهُت" .وؤياف كاثال" :وؤهبر صلُل ٖلى ؾلىٍ
عؾالت الثىعة هي لجىء الىٓام بلى الاؾخٗاهت بالغمىػ اللىمُت الفاعؾُت مثل وىعوف وصاعٍىف الؾخلُاب
الضٖم الكٗبي ،بٗض ؤن وان ٌٗخبر هفؿه صاُٖا ٖاملُا للؾالم".25
وفي ؾُاق امللاعهت بين الثىعجين الخىوؿُت وإلاًغاهُت ًغي ؤبى الحؿً بني نضع 26ؤن الحغهت الخىوؿُت ؤهثر
اهخماال واوسجاما م٘ قغوٍ الحغهت الثىعٍت الىاجحت ،ومً ؤهم هظه الكغوٍ ٖمل هظه الحغهت مً
زاعج بيُت الىٓام الحاهم ،واٖخماصها ٖلى كضعاتاا الظاجُت .وًٍُف ّؤن حمىص بً ٖلي وٖضم جفاٖله م٘
معجال ّ
مُالب الحغهت وان ّ
بالىجاح ؤًًا.

24

 /http://www.kaleme.com/1389/12/12/klm-5028525
 /http://www.rahesabz.net/story/3394126
 -هى ؤوٌ عثِـ مىخسب بٗض اهخهاع الثىعة إلاؾالمُت في بًغان .ولض ٖام  ،2922اتام بالخُاهت بٗض هغوبه بلى فغوؿا.

11

املزكز العزبي لألبحاث و دراسة السياسات

إيزان والثورثان التووسية واملصزية

ّ
الكٗبُت إلاًغاه ُّت ؤزُإث ٖىضما فهمذ ّؤن نمىص ّ
الىٓام وٖضم
بِىما ٌٗخلض بني نضع ّؤن الحغهت
ّ
ّ
للكاعٕ صلُل ٖلى ّ
ّ
كىجهّ ،
اللمُٗت
مما صفٗها بلى التراح٘ ،وؤْهغها في مىكف املؿدؿلم لألؾالُب
اؾخجابخه
التي اؾخسضمها الىٓام.27
ّ
ّ
الحـ
فُلضم كغاءة جاعٍسُت ًداوٌ مً زاللها ؤن ًثبذ فًل وؾبم
ّؤما الياجب ٖبض الٗالي باػعوان
الثىعي إلاًغاوي ٖلى هٓيره الٗغبي ،بط ٌؿخضعي لحٓت اؾخلالٌ جىوـ ٖام  2956جدذ كُاصة الحبِب
ّ
بىعكُبت الظي كاٌ خُيئظ" :بهىا مضًىىن باظا الاؾخلالٌ ملدمض مهضق 28وملاومت الكٗب إلاًغاوي".
وًٍُف الياجب كاثالّ " :
اللهت هفؿها خضزذ كبل طلً بؿىىاث في مهغ بُٗض اهخهاع زىعة ٖام 2952
بلُاصة حماٌ ٖبض الىانغ".
لُسلو في النااًت بلى ّؤن َبُٗت الاؾدبضاص إلاًغاوي جسخلف جماما ًٖ ّ
ول ما ٌٗغفه الٗالم مً ؤهىإ
الاؾدبضاص ،لهه بغؤًه اؾدبضاص صًني ٖمُم الجظوع ،وٖالحه في غاًت الهٗىبت.29
بِىما ؤقاع ّ
الضًبلىماس ي إلانالحي ّ
الؿابم مدمض نضع بلى جىاكٌ الحيىمت إلاًغاهُت في الخٗامل م٘
ّ
ّ
املُالب الكٗبُت ،وطلً خين صٖمذ الثىعاث الٗغبُت ،بِىما وان لها ؤؾلىب آزغ م٘ الكٗب إلاًغاوي
ٖىضما زغج لالخخجاج .وؤياف كاثالٖ" :ىضما ًضٖم الغثِـ ؤخمضي هجاص مُالب الكٗب اللُبي وٍضًً
ّ
ونف اللظافي لخهىمه بالجغطان والحكاقين ،ال ًيبغي له في امللابل ؤن ًهف زهىمه بالحثالت".40

27

 http://www.banisadr.com.fr/Articles/html/ass768.html28
ن
 مدمض مهضق ( ،)2967-2880عثِـ الىػعاء إلاًغاوي ألاؾبم قغل املىهب بين ٖامي  2952وٌٗ ،2952خبره إلاًغاهُى بُال كىمُا لغفًه إلامبرًالُت الغغبُت و جإمُمالىفِ ببان حؿلمه الغثاؾت ،هما زل٘ الكاه ،غير ؤن الكاه ؾغٖان ما ٖاص بٗملُت ؤمغٍىُت بغٍُاهُت مكترهت ؾمُذ بٗملُت ؤحاهـ ،واٖخلل مهضق وسجً مضة زالر
ؾىىاث وؤَلم ؾغاخه بٗضها ،بال ؤهه اؾخمغ عهً إلاكامت الجبرًت ختى وفاجه في الٗام .2967
29
 http://www.bazargan.com/Abdolali/PDF/Tounestan.pdf40
/http://www.kaleme.com/1389/12/19/klm-51191 -
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استيتاج:
ّ
واججاهاجه ،وجدغم ٖلى مىاهبت ّ
جخفاٖل بًغان م٘ الحضر الٗغبي ّ
جدىالجه واؾدكغاف
بيل جفانُله
وبغٌ الىٓغ ًٖ الخضازل الٗغبي الفا س ي الجغغافي والخا ٍخي والثلافيّ ،
ّ
فةن هٓام
مؿاعاجه املؿخلبلُت،
ع
ع
الجمهىعٍت إلاؾالمُت إلاًغاهُت ًلىم ؤؾاؾا ٖلى مبضؤ صًني خاؾم هى إلاٖضاص للحٓت ْهىع إلامام املهضي في
ّ
آزغ الؼمان ،42خضر ًغجبِ ػمىُا بدؿب الغواًت الكُُٗت الازني ٖكغٍت بإخضار جاعٍسُت ؾابلت ؾدىُلم
مً بًغان وج ّ
ّ
ٖؿىغٍين بًغاهُينّ 42
مفىيين مً
دلم ؤهضافها في ؤحؼاء مً الٗالم الٗغبي ،جبضؤ بٓهىع كاصة
ّ
إلامام املهضي ،مغوعا بخدغٍغ اللضؽ ونىال بلى ْهىع إلامام املهضي وقغوٖه في جُهير ألاعى مً الكغ.
صازل هظا إلاَاع ّ
الضًني املظهبي املؿخلبلي طي البٗض الاؾتراجُجي ًمىً فهم زُاب الخُاع املدافٔ الحاهم
ٌ ّ
الثىعجين ّ
ّ
الخدىالث الىبري في الٗالم الٗغبي ،وهى
الخىوؿُت واملهغٍت ،ؤو غيرها مً
في بًغان ٖىضما ًدىاو
ّ
ّ
ما ًدُذ ؤًًا فهم ؤؾلىب حٗامل هظا ّ
الكٗبُت التي ٖغفتاا بًغان بالتزامً م٘
الخُاع م٘ الاخخجاحاث
ّ
الٗغبِخينّ ،
ّ
واتاامه زهىمه ّ
الؿ ّ
ُاؾُين بالخُاهت والٗمالت إلؾغاثُل وؤميروا.
الثىعجين
الخُىن ؤهفؿهم يمً ّ
في خين ًً٘ إلان ّ
الؿُاق الٗام ملُالب الحغهت الكٗبُت الٗغبُت ،وَٗخبر هاالء ّؤن
اللاؾم املكترن بُنام وبين ّ
ّ
واملهغٍت هى ججاوػ واك٘ ألاهٓمت الاؾدبضاص ًّت مً ؤحل
الخجغبخين الخىوؿُت
اَُت ّ
جدلم لضوٌ املىُلت كض ا هبيرا مً الاؾخلغاع و ّ
جإؾِـ خالت صًملغ ّ
الخٗاون املخباصٌ ،وهى ما ًترحم
ع
ّ
الفهم الجضًض ٖىض هظا ّ
الخُاع لبٌٗ ّ
ؤصبُاث املظهب الكُعي ،والتي كض ى وكخا َىٍال في بٖاصة كغاءتاا
ّ
الكُعي ّ
الؿُاس ي والفلهي.42
وجغجِب ٖىانغها بُٗضا ًٖ ؾلُت الخاعٍش

42

 مهاصع ؤهل الؿىت جاهض ؤًًا هظا الحضر ،وجخفم م٘ املهاصع الكُُٗت في بٌٗ ٖىانغه.42
 جلىٌ الغواًت الكُُٗت الازني ٖكغٍت بهه ٖىض كغب ْهىع إلامام املهضي ؾُٓهغ اللاثض قُٗب بً نالح في بًغان ،وهى مً ؤهبر كاصة ؾُض زغؾاوي الظي ٌٗخبر بضوعهمً ؤصحاب إلامام املهضي ومً الٗالماث الىبري ٖلى كغب ْهىعه.
42
ي
ق
ٌٗ -خمض مٗٓم املثلفين واملفىغًٍ إلانالخُين في كغاءتام للمظهب الكُعي ٖلى عئي املفىغ إلاًغاوي ٖلي قغَٗتي الظي فغ بين إلاؾالم الخاعٍخي وإلاؾالم الىبى .
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