اجلمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة ،نظام سياسيّ ،مجهوريّ القالب ،إسالميّ املضمون ،مثرةُ انتصار الثورة

اإلسالميّة يف إيران يف  41ربيع األوّل 4911هـ 44 /شباط-فرباير 4191م ،بقيادة اإلمام اخلميينّ* ،وقد حلّ حم ّل
النظام امللكيّ .مبدع هذا النظام اإلمام اخلميينّ ،وقد أُعطيَ الصفة الرمسيّة يف االستفتاء العامّ الذي جرى يف  1مجادى
األوىل 4911هـ 4 /نيسان-أبريل من العام 4191م ،وشارك فيه  ٪1,89من أصل مجيع الذين تتوافر لديهم
شروط االقتراع ،وقد اقترع  ٪19من هؤالء لنظام اجلمهوريّة اإلسالميّة ،فمن أصل  938199819,صوتًا ،كان
عدد املؤيّدين للنظام اجلمهوريّ  9383418,91صوتًا ،وعدد املعارضني  9798731أصوات .بعد انتهاء االستفتاء
العامّ وجّه قائد الثورة يف الساعة  91من  1مجادى األوىل 4911هـ  /أوّل نيسان-أبريل 4191م ،بيانًا إىل األمّة
مسّى فيه هذا اليوم ،يوم احلكومة اإللٰهيّة ،وأعلن رمسيًّا قيام اجلمهوريّة اإلسالميّة (اإلمام اخلميينّ ،مج ،9ص1,7؛ األيّام
والوقائع ،مج ،4ص.),4
يف أوائل متّوز من العام 4911هـ4191/م ،وضعت احلكومة املؤقّتة مشروع اقتراح دستور اجلمهوريّة
اإلسالميّة ،يف متناول أهل الرأي واملعنيّني لدراسته النهائيّة ،وهلذا الغرض جرت انتخابات جملس خرباء الدستور ،ويف
 49حمرّم 4133هـ /ك-4ديسمرب من العام نفسه ،أُخضعت النسخة النهائيّة من الدستور لالستفتاء الشعيبّ العام،
وحظيَ مبصادقة األمّة .لكنّ اإلهبام واخللل يف بعض نِقاط الدستور ،دفع النوّاب وجملس القضاء األعلى إىل مطالبة اإلمام
اخل ميينّ بوضع لليّة إلعادة النظر يف الدستور ،فطلب اإلمام إىل جملس اخلرباء مراجعة الدستور وتعديله؛ ومن املسائل
األساسيّة اليت طُرحت للتعديل ،اخللل وعدم التنسيق داخل السلطة التنفيذيّة لتعارض صالحيّات رئاسة اجلمهوريّة
ورئاسة جملس الوزراء ،وقضيّة إدارة السلطة القضائيّة ،ألنّ تسليم مسؤوليّات هذه السلطة إىل جملس القضاء األعلى ،قد
قلّص استقالليّة السلطة القضائيّة ،ومسألة عدم التنسيق وعدم االنسجام بني اجمللس النيايبّ وجملس الصيانة يف قرارات
اجمللس .بدأ جملس اخلرباء العمل على إعادة النظر يف الدستور يف  99رمضان 4131هـ 99 /نيسان-أبريل 41,1م،
وبعد وفاة اإلمام اخلميينّ يف شوّال 4131هـ /أيّار-مايو من العام 41,1م ،استمرّ يف أداء املهمّة ويف متّوز -يوليو
41,1م صادقت األمّة على الدستور املصحّح واملعدّل يف استفتاء عامّ ("النصّ الكامل ملسودّة الدستور املقترح" ص-4
7؛ يف االستفتاء الشعيبّ العامّ على الدستور ،بلغ عدد املقترعني املاليني" ،ص9؛ أيضًا← هامشي،
4144هـ4114/م ،مج ،4ص.)14-99
ثوابت نظام اجلمهوريّة اإلسالميّة ومبادئه .ثوابت النظام اجلمهوريّ تتضمّن أربعة مكوّنات :الشعب هو الذي
خيتار احلاكم بصورة مباشرة أو بصورة غري مباشرة (من خالل اجمللس النيايبّ)؛ مدّة حكم الرئيس حمدّدة ،وال يُسمح
بإعادة انتخابه أكثر من مرّة أو مرّتني؛ احلاكم مساوٍ أمام القانون لغريه من أفراد الشعب ،ويلتزم بالقانون ،ومسؤول
عن أعماله كلّها؛ مسؤوليّة احلاكم مضاعفة حقوقيًّا وسياسيًّا (هامشي← 4144هـ4114/م ،مج ،4ص.)41-49
يتمتّع نظام اجلمهوريّة اإلسالميّة بالثوابت املذكورة لنفًا ،ألنّ احلكم وإدارة البالد سواء يف انتخاب القائد (غري
مباشرةً) أو يف انتخاب رئيس اجلمهوريّة (مباشرة) ،وكذلك يف إضفاء الشرعيّة على احلكومة (طرح الثقة يف جملس
الشورى اإلسالميّ) ،يقومان على أساس العودة إىل االقتراع العامّ؛ مدّة حكم رئيس اجلمهوريّة أربع سنوات (قابلة
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للتجديد مرّة واحدة)؛ القائد ورئيس اجلمهوريّة وسائر املسؤولني متساوون مع بقيّة أبناء الشعب أمام القانون؛ هنالك
مسؤوليّة قانونيّة (إىل حدّ احملاكمة واإلدانة) ،ومسؤوليّة سياسيّة (إىل حدّ اإلقالة والعزل) على عاتق القائد ورئيس
اجلمهوريّة والوزراء (إيران .الدستور ،املوادّ .)419 ،499 ،441 ،444 ،439 ،,9 ،7
إنّ ما مييّز النظام اجلمهوريّ اإلسالميّ يف إيران من أنواع األنظمة اجلمهوريّة الرائجة يف العرف السياسيّ،
إسالميّته ،مبعىن أنّ أكثريّة الشعب اإليراينّ ،قد اختارت اإلسالم وسلطة معايريه وأحكامه حمتوى للحكم ،من خالل
االستفتاء على تعيني النظام السياسيّ يف البالد .للشعب دورٌ أساسيّ يف إقامة النظام اجلمهوريّ اإلسالميّ ،واألمور اليت
تعبّر عن هذا األمر هي :إميان الشعب اإليراينّ مببادئ احلقّ والعدل ،وأنّ هذا الطموح ميكن أن يتحقّق من خالل تطبيق
أحكام القرلن الكرمي؛ كان الشعار األساسي الذي رفعته الثورة اإلسالميّة اإلطاحة بنظام احلكم امللكيّ الشاهنشاهيّ
وإقامة نظام اجلمهوريّة اإلسالميّة؛ قائد الثورة ،الذي لواله ملا قامت هذه الثورة وال نظام اجلمهوريّة اإلسالميّة على هذا
النحو؛ والعودة إىل االستفتاء العامّ ،واقتراع أكثريّة الشعب اإليراينّ على تعيني النظام السياسيّ اجلديد ،بعد سقوط
احلكم امللكيّ (هامشي← 4144هـ4114/م ،مج ،4ص79-47؛ مقيمي ،ص.)4,9-4,9
إنّ العقائد اإلسالميّة الشيعيّة (التوحيد ،النبوّة ،املعاد ،العدل واإلمامة) ،ومبدأ الكرامة واحلريّة املقترن باملسؤوليّة
اإلنسانيّة ،هي دعائم تأسيس نظام اجلمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة واستمراريّته (هامشي← 4144هـ4114/م ،مج،4
ص.)94-79
إنّ األهداف السامية للحكم هي العدل واالستقالل والتضامن الوطينّ ،ولتحقيقها لُحِظَت يف دستور اجلمهوريّة
اإلسالميّة األساليب واملناهج واألحكام العامّة ،املتمثّلة يف :االجتهاد املستمرّ للفقهاء اجلامعي الشرائط ،واالستفادة من
العلوم والفنون والتجارب البشريّة املتقدّمة والسعي من أجل السري هبا قِدمًا ،والقضاء على أيّ نوع من أنواع الظلم
والقهر (داخليًا) ،والتسلّط واخلضوع (خارجيًّا؛ املادّتان  9و .)449
الدين الرمسيّ إليران هو اإلسالم ،حبسب املذهب اجلعفريّ االثين عشريّ يف نظام اجلمهوريّة اإلسالميّة،
ويستوجب ذلك أن تكون املعايري الدينيّة واملذهبيّة هي أساس مجيع القوانني والقرارات املدنيّة واجلزائيّة واملاليّة والقضائيّة
والسياسيّة النافذة .أمّا أتباع املذاهب اإلسالميّة األخرى (احلنفيّ والشافعيّ واملالكيّ واحلنبليّ والزيديّ) فحقوقهم
حمفوظة حبسب مقتضيات مذهبهم ،فهم يتمتّعون باحترام كامل ،وهلم احلريّة يف أداء شعائرهم املذهبيّة حبسب فقههم،
ومُعترفٌ رمسيًّا حبقّهم يف التعليم والتربية الدينيّة ،واألحوال الشخصيّة (اإلرث ،الزواج والطالق) والدعاوى املتعلّقة هبا
يف احملاكم؛ ويف كلّ منطقة يتمتّع أتباع أحد املذاهب باألكثريّة ،فإنّ األحكام احمللّيّة لتلك املنطقة – يف حدود
صالحيّات جمالس الشورى احمللّيّة -تكون وفق ذلك املذهب؛ ومضمونةٌ حقوقهم السياسيّة فلهم احلريّة يف تشكيل
األحزاب واجلمعيّات واهليئات السياسيّة والنقابات املهنيّة ،واهليئات اإلسالميّة؛ وهلم نائبٌ ميثّلهم يف جملس الشورى
اإلسالميّ؛ ومضمونةٌ كذلك حقوقهم اإلداريّة ،والوظيفيّة ،وتولّي املناصب احلكوميّة؛ ويتمتّعون بسائر احلقوق اليت
يلحظها الدستور لغريهم من أبناء الشعب (← املوادّ ،14 ،99 ،79 ،71 ،74 ،97 ،93 ،41 ،49 ،, ،4-1
.)479 ،479-479 ،449 ،444 ،431 ،11
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اإليرانيّون من أتباع األديان اإللٰهيّة من زرادشتيّني ويهود ومسيحيّني ،املعروفون أنّهم من أهل الكتاب ،هلم احل ّق
يف :ممارسة شعائرهم الدينيّة يف حدود القانون ،العمل باألحوال الشخصيّة والتعاليم الدينيّة وفاق دينهم ،وهلم احلق يف
تأسيس اجلمعيّات الدينيّة والثقافيّة واالجتماعيّة والترفيهيّة ،وهلم نائب ميثّلهم يف جملس الشورى اإلسالميّ ،ويتمتّعون
بكامل احلقوق االجتماعيّة واإلداريّة والوظيفيّة (املوادّ  .)97 ،93 ،41 ،49 ،9األقلّيّات من غري أهل الكتاب،
حيظون -بشرط عدم التآمر على اإلسالم واجلمهوريّة اإلسالميّة -حبقوق معيّنة (← املوادّ  ،)19-41واملعاملة
باألخالق احلسنة وبالقسط والعدل اإلسالميَّني (← هامشي4144 ،هـ4114/م ،مج ،4ص.)477-474
إنّ احلريّة واالستقالل (السياسيّ والثقايفّ واالقتصاديّ والعسكريّ) ووحدة الوطن وكامل أراضيه هي املبادئ
واألسس الوطنيّة للجمهوريّة اإلسالميّة ،وهي متالزمة وغري قابلة للتجزئة .كما أنّ حريّة األفراد مؤكّد عليها ،طاملا أنّها
ال تضرّ حبقوق اآلخرين وحرّيّتهم ،أو بقيم اجملتمع .كما أنّ احلريّات االجتماعيّة والسياسيّة للشعب مضمون ٌة من خالل
الدميقراطيّة والسيادة الوطنيّة يف تأسيس النظام وإدارة شؤون البالد واحلقوق النامجة عن سيادة الشعب .االستقالل
السياسيّ للبالد حمور تنظيم السياسة اخلارجيّة وقائم على السيادة الوطنيّة واحلقّ اإللٰهيّ للشعب يف تقرير مصريه
االجتماعيّ .واالستقالل الفكريّ معناه عدم التبعيّة الفكريّة والقِيَميَّة للبالد األجنبيّة ،واحلياة على أسس األفكار والقيم
الوطنيّة .واالستقالل االقتصاديّ معناه جمموعة اإلمكانات والقدرات اليت مينح االعتماد عليها الوطنَ السيادَة الدائمة،
غري املنقوصة ،ممّا مينح االقتصاد الداخليّ القوّة يف عالقاته باالقتصاد الدويلّ .واالستقالل العسكريّ مبعىن القدرة على
الدفاع عن النفس ،من دون االعتماد على األجانب .وترتكز الوحدة الوطنيّة على أساس وحدة األرض والتاريخ
املشترك واخلطّ الواحد واللّغة الواحدة ،والعناصر املشتركة الدينيّة واملذهبيّة ،مع األخذ يف احلسبان التنوّع العرقيّ
والديينّ واملذهيبّ ،وضرورة تأمني حقوق األقلّيّات (إيران .الدستور ،املوادّ 433 ،19-41 ،1 ،9؛ هامشي،
4144هـ4114/م ،مج ،4ص.)4,4-4,1 ،499
كامل التراب الوطينّ معناه النطاق السياسيّ والقانوينّ للوطن حبدوده املعترف هبا دوليًّا ،واملـظهِر بدقّة جملال
سيادة الدولة وصالحيّتها .لقد صرّحت القوانني األساسيّة للجمهوريّة اإلسالميّة على مبدأ كامل التراب الوطينّ،
والدفاع عنها واحملافظة عليها مسؤوليّة احلكومة ومجيع أفراد الشعب (← املوادّ .)449-419 ،9, ،9
يف اجلمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة األمر باملعروف والنهي عن املنكر منهجٌ لـ "الرقابة اجلماعيّة املتبادلة" .وتنفيذ
هذا النهج من خالل اإلعداد العام واملستمرّ للحكومة والشعب ميكن أن يهيّئ األرضيّة املالئمة لنموّ الفضائل وطرد
املفاسد .تتولّى اهليئة احلاكمة (القائد والسلطات الثالث احلاكمة) تنفيذ هذه املادّة من خالل الرقابة العامّة للقيادة،
وتدوين السياسات والقوانني املتعلّقة باإلصالح االجتماعيّ ،والرقابة التنفيذيّة ،واإلجراءات القضائيّة .كما جرى
التصريح بضرورة تنفيذ هذه املادّة من خالل لليّات الرقابة الشعبيّة على احلكومة (مبا يف ذلك املطبوعات ووسائل
اإلعالم العامّة ،واألحزاب والتنظيمات السياسيّة ،واالجتماعات ،واملسريات) .يف اجلمهوريّة اإلسالميّة من خالل فرض
الصالحيّة األخالقيّة ألهل احلكم ،وفرض مسؤوليّة الشعب وحرّيّته يف تقرير مصريه يف املادّة الثامنة من الدستور ،فإنّ
األمر باملعروف والنهي عن املنكر مسؤوليّة شعبيّة متبادلة ،وطريقة تنفيذ ذلك متبادلة من خالل (الوعظ واإلرشاد)،
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لكنّ اإلجراءات العمليّة والعقاب من مسؤوليّة احلاكم وليس الشعب (←4144هـ4114/م ،مج 4ص-999 ،
.)991-99, ،997
حتتاج سياسات الدولة األساسيّة لتحقيق األهداف السامية للحكم (العدل ،واالستقالل والوحدة الوطنيّة) إىل
برامج مفصّلة .لذا قُرِّرت مسؤوليّات احلكومة مفصّلة ،بعنوان سياسات احلكومة األساسيّة يف اجملاالت األخالقيّة
والثقافيّة واالجتماعيّة واإلداريّة واالقتصاديّة .إنّ هدف السياسات األخالقيّة والثقافيّة رفع مستوى الوعي العام ،وتوفري
التربية والتعليم جمّانًا ،وتقوية روح اإلبداع واالبتكار للوصول إىل االكتفاء الذايتّ .وهدف السياسات االجتماعيّة،
القضاء على كلّ أشكال التمييز ،وإجياد اإلمكانات والفرص العادلة للجميع ،وإشاعة روح األخوّة (الطاقات السياسيّة،
تالقح األفكار ،وتأليف القلوب) .وهدف السياسات اإلداريّة ،القضاء على أيّ نوع من أنواع االستبداد ،واالستئثار،
والتفرّد بالسلطة ،وإجياد نظام إداريّ صحيح ،وإلغاء املؤسّسات غري الضروريّة (إصالح املؤسّسات وتنظيم احلكومة
والقوى البشريّة ،واألساليب واألعمال اإلداريّة) ،وهدف السياسات االقتصاديّة تأمني االستقالل االقتصاديّ للمجتمع،
من خالل استعادة الثقافة الوطنيّة ومتطلّبات اجملتمع الشاملة واإلمكانات الوطنيّة ،والقضاء على الفقر واحلرمان ،وتلبية
حاجات اإلنسان يف مسار التنمية مع احملافظة على حرّيّته (← إيران .الدستور ،املادّتان 19 ،9؛ هامشي
4144هـ4114/م ،مج ،4ص.)911-919 ،919-994
يعتمد النظام االقتصاديّ يف اجلمهوريّة اإلسالميّة على ثالثة قطاعات :القطاع احلكوميّ ،والقطاع التعاو ّ
ين
والقطاع اخلاصّ .يشمل القطاع احلكوميّ الصناعات الكربى كافّةً ،والصناعات األمّ ،والتجارة اخلارجيّة ،واملناجم
الكبرية ،والعمل املصريفّ ،والتأمني ،وتوفري الطاقة ،واإلذاعة والتلفزيون ،والربيد والربق واهلاتف ،والنقل اجلويّ
والبحريّ ،وسكك احلديد ،وما شابه ذلك (← إيران .الدستور ،املادّة 11؛ لالطالع على لخر تفسري ملـَفاد الفقرة
ج من املادّة  11من الدستور (← "حتديد طريقة حتويل  ,3باملائة من أسهم الوكاالت احلكوميّة الكربى" ،ص.)4
القطاع العام (غري احلكوميّ) يشمل املؤسّسات واملرافق االقتصاديّة اليت تتضمّن احلقوق واملصاحل العامّة ،وليست
من صالحيّات القطاع اخلاص .هذه املؤسّسات  -املعروفة يف النظام القانوينّ األساسيّ يف إيران بعنوان "املؤسّسات
واملرافق العامّة غري احلكوميّة" – تشتمل على :املؤسّسات االقتصاديّة اخلاضعة لرقابة املرشد األعلى؛ البلديّات
واملؤسّسات املرتبطة هبا ،اليت يعود أكثر من مخسني باملائة من أسهمها ورأمساهلا إىل البلديّة؛ ومنظّمة التأمني االجتماعيّ.
أمّا القطاع التعاوينّ فمُقَدَّمٌ على القطاع اخلاصّ ،واهلدف من إنشائه منع متركز الثروة يف أيدي األفراد واجملموعات
اخلاصّة ،وتأمني احلياة العادلة لألكثريّة من أبناء اجملتمع .وجيب أنْ تتمّ متابعته يف إطار برامج العدالة االجتماعيّة .أمّا
القطاع اخلاصّ فيشمل جانبًا من الزراعة وتربية املواشي والصناعة والتجارة واخلدمات ،ممّا يُعدّ مكمّلًا للنشاط
االقتصاديّ احلكوميّ والتعاوينّ  .والضوابط احملدّدة له تتضمّن منع إحلاق الضرر بالغري ،ومنع االحتكار ،أو احلقّ
احلصريّ ،ومنع الربا وغري ذلك من املعامالت احملرّمة شرعًا ،ومنع اإلسراف والتبذير (هامشي←
4144هـ4114/م ،مج ،4ص.)949-91, ،919-913-991-991 ،994
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تعتمد السياسة اخلارجيّة للجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة على املبادئ التالية :تغليب سيادة األمّة يف ممارسة
السياسة اخلارجيّة (تبعًا لذلك السياسات اليت من شأهنا صون االستقالل ،ووحدة أراضي البالد وسالمتها ،ورفض
التسلّط واهليمنة واخلضوع ،تنفيذًا هلذه املادّة)؛ التحالف والتعايش الدوليّان باتّباع سياسة عدم االحنياز يف مواجهة
القوى املتسلّطة ،والعالقات السلميّة بالدول املساملة ،تضامن الشعوب اإلسالميّة ووحدهتا وتضافر مساعيها للوصول إىل
الوحدة السياسيّة واالقتصاديّة والثقافيّة يف العامل اإلسالميّ (أمّة العامل اإلسالميّ)؛ سبل الدعم اإلنساينّ على مستوى
العامل ،ال سيّما دعم املسلمني واملستضعفني واحملرومني واللّاجئني (← إيران .الدستور ،املوادّ -441 ،449 ،44 ،9
.)444
اإلدارة العليا للسياسة اخلارجيّة يف عهدة القيادة ،من خالل حتديد السياسات العامّة للحكم بالنسبة إىل الشؤون
اخلارجيّة  ،وإعالن احلرب والسلم والنفري العام ،وإشراف القيادة على الشؤون اخلارجيّة للبالد (مثل املوافقة على قرارات
اجمللس األعلى لألمن الوطينّ ،واإلرشاد بالنسبة إىل القضايا املهمّة) .يأيت بعد القائد رئيس اجلمهوريّة بصفته املـعبّر عن
السيادة الوطنيّة وأعلى مقام سياسيّ يف البالد ،واملسؤول عن إقامة العالقات اخلارجيّة (من خالل بعث السفراء وقبول
أوراق اعتماد سفراء الدول األجنبيّة ،وعقد االتفاقات واملعاهدات الدوليّة) ،ويتولّى الرئاسة العليا للسياسة اخلارجيّة.
يدقّق جملس الشورى اإلسالميّ يف سياسة البالد اخلارجيّة من خالل مراقبة املعاهدات الدوليّة ،ووضع قوانني السياسة
اخلارجيّة وجلنة السياسة اخلارجيّة  ،والنوّاب (من خالل إعطاء الرأي بالنسبة إىل قضايا السياسة اخلارجيّة ،والتنبيه،
وتوجيه األسئلة واالستيضاحات حول السياسة اخلارجيّة إىل رئيس اجلمهوريّة ووزير اخلارجيّة (هامشي←
4144هـ4114/م ،مج ،4ص199-149؛ شفيعي فر ،ص.),7-,1
اإلدارات واملؤسّسات احلكوميّة .احلكم يف دستور اجلمهوريّة اإلسالميّة إلٰهيّ وإنساينّ .احلكم اإللٰهيّ ناجمٌ عن
أنّ احلكم والتشريع مها هلل عزّ وجلّ حصرًا ،وليس ألحدٍ حقّ التصرّف يف األموال واألنفس والتشريع أيضًا إلّا بإذن اهلل
تعاىل  .وبناءً على املباحث الكالميّة والفقهيّة ،يف عصر غيبة إمام العصر – عجّل اهلل فرجه الشريف -فإنّ الفقيه جامع
الشرائط مأذونٌ من اإلمام املعصوم أن يستنبط من مصادر التشريع األساسيّة األحكام الشرعيّة ،وأن يتدخّل أيضًا يف
األمور اليت أجازها الشارع .وعلى هذا األساس توضع مجيع القرارات على أساس املعايري اإلسالميّة ،بإشراف الويلّ
الفقيه ضامن احلكم اإللٰهيّ أمّا الوجه اإلنساينّ للحكم فمتأتٍ من اإلميان باهلل تعاىل ،وسلطته املطلقة على العامل وعلى
البشر ،وهو الذي منح اإلنسان حقّ تقرير مصريه .بناءً عليه فإنّ حكم الشعب يف ما يتعلّق حبياته االجتماعيّة والسياسيّة،
إنّما هو حقّ إلٰهيّ ،يستوجب مشاركته العمليّة ،ومن خمتلف النواحي ،والضامن هلذا الوجه من وجوه احلكم طرقٌ
متعدّدة حقوقيّة (مشاركة الشعب مباشرة أو غري مباشرة يف انتخاب رئيس اجلمهوريّة ،ونوّاب جملس الشورى
اإلسالمي وغريه)  ،واحلقّ السياسيّ (حقّ حريّة تشكيل اهليئات واألحزاب واملنظّمات السياسيّة والنقابيّة) (هامشي←
4144هـ4114/م ،مج ،9ص.)9-4
يعتمد احلكم يف اجلمهوريّة اإلسالميّة على سلطات ثالث (السلطة التشريعيّة والسلطة التنفيذيّة والسلطة القضائيّة)
وتعمل هذه السلطات مستقلّة عن بعضها البعض ،ومتارس صالحيّاهتا بإشراف القيادة (الويلّ الفقيه) ،من هنا فإنّ
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أمنوذج فصل السلطات* يف اجلمهوريّة اإلسالميّة ،خيتلف اختالفًا جوهريًّا عن فصل السلطات يف األنظمة السياسيّة
العرفيّة (م.ن ،مج ،9ص1-,؛ أيضًا ← منصور جناد ،ص .)47احلكم نصف رئاسي ونصف برملاين؛ هو نصف
رئاسي ألنّ الشعب هو الذي ينتخب رئيس اجلمهوريّة ،ونصف برملاين ألنّ أعضاء احلكومة يقترحهم رئيس اجلمهوريّة
على اجمللس ،واجمللس هو الذي يوافق على تكليفهم .وحدة نظام احلكم وانسجامه يستوجب أن يكون هنالك تنسيق
وانسجام بني السلطات الثالث ،على الرغم من الفصل بني السلطات .لذا وُضّحت عالقات السلطات الثالث ،وحدود
استقالهلا ،ولُحِظ مبدأ منع اجلمع بني أكثر من مهمّة (هامشي← 4144هـ4114/م ،مج ،9ص-41 ،49-49
.)94
فضلًا عن السلطات الثالث اخلاضعة إلشراف القيادة هنالك جمالس خاصّة تسيّر احلكم يف اجلمهوريّة اإلسالميّة
مثل :اجملالس اإلسالميّة ،اإلذاعة والتلفزيون ،اجمللس األعلى لألمن الوطين ،اجمللس األعلى للثورة الثقافيّة ،وجممع
تشخيص مصلحة النظام (م.ن ،مج ،9ص.)44-43
أركان احلكم يف اجلمهوريّة اإلسالميّة يف إيران هي:
 )4الوالية والقيادة .بناءً على مقدّمة الدستور واملادّتني  ،4و  9منه ،فإنّ والية الفقيه املطلقة هي ركيز ُة إسالميّةِ
احلكم يف اجلمهوريّة اإلسالميّة .إسالميّة احلكومة مبعىن أنّ القوانني النافذة فيها ،ترتكز من خمتلف النواحي على املعايري
اإلسالميّة ،ومشروعيّةُ الدستور مشروطةٌ مبطابقته للشرع (املادّة 1؛ شعباين ،ص.),9-91
لُحِظ مفهوم والية الفقيه يف الدستور (املادّة  )4قاعدة ممنهجة .جيب أن يتمتّع الفقيه هبذه الصفات :الكفاءة
العلميّة اللّازمة لإلفتاء يف خمتلف أبواب الفقه ،والعدالة والتقوى اللّازمتان لقيادة األمة؛ والرؤية السياسيّة الصحيحة
والكفاءة االجتماعيّة واإلداريّة ،والتدبري والشجاعة ،والقدرة الكافية للقيادة (املادّة 431؛ هامشي←
4144هـ4114/م ،مج ،9ص .)14األعلميّة يف املسائل الفقهيّة والسياسيّة ،واملصداقيّة لدى الشعب .هذه هي
الشروط األساسيّة النتخاب القائد بواسطة جملس اخلرباء (إيران .الدستور ،املادّتان  439و .)431
متارس السلطات احلاكمة يف اجلمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة صالحيّاهتا بإشراف القيادة (املادّة  ،)49ويف الواقع،
القيادة أعلى منصب أو مرجع حكوميّ .صالحيّات القائد ووظائفه نابعة من أمهيّة هذا املنصب ،بعض صالحيّات القائد
مرتبطة باحملافظة على إسالميّة النظام ،كتعيني السياسات العامّة للنظام ،واإلشراف على حسن إجراء هذه السياسات،
عزل وتنصيب وقبول أو ردّ استقالة فقهاء جملس صيانة الدستور ،ورئيس السلطة القضائيّة .بعض وظائف القائد غري
مرتبطة كثريًا بالسلطات الثالث ،مثل عزل وتنصيب وقبول استقالة القيادات العليا للقوّات املسلّحة وقوى األمن
الداخليّ ،أو رئيس مؤسّسة اإلذاعة والتلفزيون ،وذلك ألنّ وجود هذه الصالحيّات يف يد هذه السلطات ميكن أنْ
يكون مضرًّا .من وظائف القائد األخرى ،إعالن احلرب والسالم والنفري العام ،وإصدار األمر باالستفتاء العام ،وحلّ
اخلالفات وتنظيم العالقات بني السلطات الثالث .وهكذا يكون القائد من خالل إشرافه على السلطات احلاكمة ،يعيّن
هلا سياساهتا العليا ،وحيلّ مشاكلها النامجة عن ممارستها مهامّها .إنّ إشراف القائد على السلطة التنفيذيّة يتمثّل يف إمضاء
حكم تنصيب رئيس اجلمهوريّة ،وحكم عزله ،بعد صدور حكم احملكمة العليا بعدم كفاءته ،أو يف حال عدم نيله ثقة
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اجمللس .أمّا مراقبة السلطة التشريعيّة ،وضمان إسالميّة القوانني والقرارات الصادرة عنها فمن خالل تنصيب فقهاء جملس
صيانة الدستور .فرأي فقهاء جملس الصيانة ،يف موضوع مطابقة املوازين الشرعيّة حاسم .ويتمثّل اإلشراف والرقابة على
السلطة القضائيّة بنصب أو عزل أعلى مسؤول يف هذه السلطة (املوادّ 443 ،17 ،14؛ مدين-4134 ،
4143هـ4113-41,4/م ،مج ،9ص49,-499؛ أيضًا ← شفيعي فر ،ص.),9-71
يستعني القائد يف إجنازه مهامّه ،فضلًا عن مستشاريه ،باملساعدة الفكريّة واآلراء التخصّصيّة جملمع تشخيص
مصلحة النظام .هذا اجملمع الذي يُعيّن القائد مجيعَ أعضائه يقوم بتقدمي املشورة للقائد ،لرسم استراتيجيّات النظام العامّة،
وفضلًا عن ذلك هو املرجع يف حلّ اخلالفات بني جملس صيانة الدستور وجلس الشورى اإلسالميّ .كما أنّ اجملمعَ
يشارك يف جملس إعادة النظر يف الدستور ،ويف جملس انتخاب القيادة (شعباين ،ص.)419-417
يتولّى جملس خرباء القيادة انتخاب القائد؛ وهذا اجمللس مؤلّف من علماء الدرجة األوىل من مجيع أحناء البالد.
وهؤالء يتولّون مراقبة أداء القائد ملهامّه ،واحتفاظه بالشروط الالزمة ،ويف حال عجزه عن أداء مهامه يقومون بعزله.
وإنْ توفّي القائد أو استقال أو عُزل ،وإىل أنْ ينتخب اخلرباء القائد اجلديد ،توكل مهامّ القيادة إىل جملس قيادة مؤقّت
مؤلّف من رئيس اجلمهوريّة ،ورئيس السلطة القضائيّة ،وأحد فقهاء جملس صيانة الدستور (إيران .الدستور ،املواد 43,
و  ،431و444؛ وأيضًا← مدين4143-4134 ،هـ4113-41,4/م ،مج ،1ص.)1,-,1
 )9السلطة التشريعيّة .هذه السلطة مبنيّة على نظام اجمللس الواحد ومؤلّفه من ركنني خمتلفني كلّيًّا :جملس
الشورى اإلسالميّ وجملس اخلرباء .كلّ جملس من هذين اجمللسني له مهامه .جملس الشورى اإلسالميّ مؤلّف من نوّاب
يُنتخبون من الشعب مباشرة بواسطة االقتراع السرّيّ ،ملدّة أربع سنوات .يبدأون مبمارسة عملهم بعد املصادقة على
انتخاهبم وأدائهم القسم (إيران .الدستور ،املوادّ 14 ،79 ،79-79؛ هامشي← 4144هـ4114/م ،مج،9
ص .) 434-431مهمّة اجمللس األساسيّة ،تشريع القوانني يف القضايا كافّة ،ضمن احلدود املقرّرة يف الدستور .ال حيقّ
سنّ القوانني املناقضة ألحكام املذهب الرمسيّ للبالد وملعايريه ،أو املغايرة للدستور .ويتولّى
جمللس الشورى اإلسالميّ أن ي ُ
جملس صيانة الدستور ،مهمّة البتّ يف هذا األمر (إيران .الدستور ،املوادّ .)11 ،99-94
جمللس الشورى اإلسالميّ ،فضلًا عن سنّ القوانني وإصدار القرارات ،وظيفة رقابيّة تتضمّن:
أ) رقابة تأسيسيّة (اإلشراف على تشكيل احلكومة ،وعلى التغيريات اليت تطرأ عليها ،واحللّ والفصل يف خالفاهتا.
ب) رقابة إطّالعيّة (شكاوى املواطنني حول طريقة عمل السلطات الثالث ،ابتكار النوّاب لطرق تتيح هلم االطالع
على طريقة ممارسة الوزير أو رئيس اجلمهوريّة لصالحيّاهتما ،ابتكار اجمللس يف احلصول على املعلومات (التحقيق والتثبّت
من كلّ ما جيري يف البالد)).
ج) رقابة استصوابيّة ،مبعىن أنّ اجمللس يراقب عقد االتفاقات واملعاهدات الدوليّة ،وتغيري اخلطوط احلدوديّة ،وإعالن
حالة الطوارئ وفرض األحكام العرفيّة ،وحلّ اخلالفات يف الدعاوى املاليّة ،أو إخضاعها للمداولة ،ومنح أعمال احلكومة
األخرى كعمليّات االقتراض واإلقراض أو منح املساعدات من دون مقابل ،وتوظيف اخلرباء األجانب.
د) الرقابة املاليّة (إعداد ميزانيّة البالد السنويّة وتدوينها واملصادقة عليها ،ومراقبة التصرّف يف امليزانيّة من خالل
ديوان احملاسبة).
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هـ) الرقابة السياسيّة (استيضاح الوزراء ورئيس اجلمهوريّة؛ هامشي← 4144هـ4114/م ،مج ،9ص-4,9
 .) 97,ومبا أنّ للمجلس احلقّ يف وضع القوانني يف مجيع الشؤون ،وحرّيّة تغيري القوانني العاديّة ،فإنّ لديه صالحيّة
تفسريها (إيران .الدستور ،املادّة  .) 99جلانُ اجمللس املوصوفةُ أنظمتها الداخليّة ،متعدّدة ،وهنالك هيئة رئيسيّة ،وتنتخب
كلّها سنويًّا .كان عدد النوّاب يف أوّل األمر  993نائبًا ،وطبقًا ملا حلظه الدستور ،ميكن مع تزايد عدد السكّان زيادة
عشرين نائبًا على األكثر (املادّة 71؛ أيضًا← مدين4143-4134 ،هـ4113-41,4/م ،مج ،9ص-494
 .) 444يتألّف جملس صيانة الدستور من ستّة فقهاء وستّة قانونيّني ،القيادة تعيّن الفقهاء ،أمّا رجال القانون فيقترح
أمساءهم رئيس السلطة القضائيّة ،ويوافق عليهم جملس الشورى .ويتولّى جملس صيانة الدستور مراقبة مدى مطابقة
القوانني الوضعيّة للشرع والدستور ،وكذلك تفسري الدستور ومراقبة االنتخابات واالستفتاءات (إيران .الدستور ،املوادّ
11-1, ،14؛ أيضًا← مدين4143-4134 ،هـ4113-41,4/م ،مج ،1ص19-14 ،4,-47؛ هامشي←
4144هـ4114/م ،مج ،9ص.)993-977
 )9السلطة التنفيذيّة .هذه السلطة يف اجلمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة ،من حيث املكانة الشعبيّة ،نصف رئاسيّة
ونصف برملانيّة ،ومن حيث تركيب العناصر احلاكمة يف ممارسة السلطة التنفيذيّة ،مؤلّفة من ركنني (القيادة ورئاسة
اجلمهوريّة) ،وعن هذين الركنني تتفرّع كلّ اهليئات والتنظيمات واألمور التنفيذيّة (املدنيّة والعسكريّة) .رئيس اجلمهوريّة
أعلى مقام رمسيّ يف البالد ،بعد مقام القائد (إيران .الدستور ،املادّة  .)449املرشّح لرئاسة اجلمهوريّة جيب أن يكون
إيراينَّ األصل وحيمل اجلنسيّة اإليرانيّة ،مؤمنًا مببادئ اجلمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة ومبذهبها الرمسيّ ،ومن الساسة املتديّنني
(املادّة  .) 444يُنتخب رئيس اجلمهوريّة مباشرة من الشعب ملدّة أربع سنوات ،وال جيوز انتخابه ألكثر من دورتني
متتاليتني (املادّة  .)441يؤدّي رئيس اجلمهوريّة املـنتخب ،بعد مصادقة القيادة ،القسمَ يف جملس الشورى اإلسالميّ بأن
يكون حاميًا لنظام اجلمهوريّة اإلسالميّة ،وللدستور ،وملذهب البالد الرمسيّ (املادّتان  449و .)449رئيس اجلمهوريّة
مسؤول أمام اجمللس وأمام القائد ،ويف حال قرّر االستقالة ،يقدّم استقالته إىل القيادة (املادّتان  499و.)493
تتضمّن مهام رئيس اجلمهوريّة وصالحيّاته ما يلي :إدارة كلّ ما يُعدّ من شؤون البالد العليا ،كتنفيذ الدستور،
ورئاسة اجملالس العليا يف البالد واملسؤوليّة عنها (اجمللس األعلى لألمن الوطينّ ،واجمللس األعلى للثورة الثقافيّة ،واجمللس
االقصاديّ ،وجملس إعادة النظر يف الدستور وغريها) ،والشؤون الدوليّة (من ضمنها توقيع املعاهدات واالتفاقات وبعث
السفراء ،وقبول أوراق اعتماد السفراء األجانب) .ورئاسة جملس الوزراء ،والرئاسة األرفع للمؤسّسات التابعة جمللس
الوزراء (البيئة ،والتربية البدنيّة ،والطاقة الذرّيّة ،واإلدارة والتخطيط) ،ومنح األومسة احلكوميّة .لدى رئيس اجلمهوريّة
كذلك مهام وصالحيّات على عالقة بالسلطة التشريعيّة (تتضمّن توقيع القوانني ،اقتراح إجراء االستفتاءات ،وإمضاءها،
وتعيني الوزراء وعزهلم ،وإعطاء الثقة للحكومة ،وتوقيف االنتخابات ،واحلضور يف اجمللس واإلحضار إليه ،والطلب إىل
اجمللس عقد جلسة غري علنيّة) ،وبالسلطة القضائيّة (تعيني وزير العدل من بني األمساء اليت يقترحها رئيس السلطة
القضائيّة ،وعرضه على اجمللس لكسب الثقة) (هامشي← 4144هـ4114/م ،مج ،4ص.)4,7-474
يتولّى رئيس اجلمهوريّة والوزراء أيضًا ممارسة السلطة التنفيذيّة ،وللوزراء كياهنم احلقوقيّ مجاعيًّا (جملس الوزراء)
وإفراديًّا (املادّة 73؛ هامشي← 4144هـ4114/م ،مج ،9ص .)994يتألّف جملس الوزراء من رئيس اجلمهوريّة
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ومعاونيه (يتولّى املعاون األوّل يف غياب رئيس اجلمهوريّة رئاسة جملس الوزراء ← إيران .الدستور ،املادّتان 491
و )494ومن الوزراء ،ويكون هذا اجمللس املعبّر عن الدستور لصفته بنية حقوقيّة ،هلا حقوق ومهام حمدّدة .بعد أن خيتار
رئيس اجلمهوريّة الوزراء ،يُعرضون على اجمللس لنيل الثقة .من مهام الوزراء وصالحيّاهتم :تسيري أمور الوزارة ،وعضويّة
جملس الوزراء ،والقيمومة على اهليئات التابعة لوزاراهتم ،والعضويّة يف االجتماعات العامّة للشركات احلكوميّة ،ووضع
القرارات واللّوائح احلكوميّة وإصدار التعميمات .عدد الوزارات ليس ثابتًا وال بِنيتُها ،وخمتلف باختالف املراحل والتركيز
على النواحي املختلفة ،يف وضع الربامج الضخمة .مهمّة جملس الوزراء ،حتضري وتنظيم اللّوائح القانونيّة وتقدميها إىل
اجمللس ،وتدوين اللّوائح التنفيذيّة للقوانني اليت يصادق عليها جملس الشورى اإلسالميّ ،والقرارات السياسيّة العامّة
واجلزئيّة ،وحلّ اخلالف بني املؤسّسات التنفيذيّة ،ومصادقة املصاحلة يف الدعاوى أو إناطتها بالتحكيم (إيران .الدستور،
املوادّ 49, ،499 ،499 ،91؛ أيضًا← مدين4143-4134 ،هـ4113-41,4/م ،مج ،9ص،919-994
.)131-139
تشمل القوّات املسلّحةُ اجليشَ الذي يتولّى الدفاع عن استقالل البالد ووحدة أراضيها ،وقوّات حرس الثورة
اإلسالميّة كمؤسّسة متعدّدة الرؤى (عسكريّة ،وأمنيّة ،وسياسيّة واجتماعيّة) ،منبثقة عن الثورة ،هبدف محاية الثورة
اإلسالميّة ومكتسباهتا .مقام القيادة هو القائد العام للقوّات املسلّحة (إيران .الدستور ،املوادّ -443 ،414 ،419
444؛ هامشي← 4144هـ4114/م ،مج ،9ص19, ،197 ،199؛ أيضًا← مدين4141 ،هـ4111/م،
ص.)99,-99,
 ) 1السلطة القضائيّة .هذه السلطة مكلّفة بالشؤون القضائيّة ،وبسط العدالة ،وكشف اجلرائم وحماسبة اجملرمني،
ومحاية حقوق األفراد واجملتمع .على رأس مؤسّسات هذه السلطة ،رئيس السلطة القضائيّة ،الذي جيب أن يكون جمتهدًا،
يعيّنه القائد ملدّة مخس سنوات (إيران .الدستور ،املادّة  .)449يتولّى رئيس السلطة القضائيّة إعداد اللّوائح القضائيّة،
وتعيني القضاة وعزهلم ،وبإمكانه أن يُفوّض بعضَ صالحيّاته إىل وزير العدل .ويتحمّل وزير العدل مسؤوليّة األمور
املرتبطة بتنظيم العالقات بني السلطة القضائيّة والسلطتني التنفيذيّة والتشريعيّة (املادّتان .)473 ،44,
لتؤدّي السلطة القضائيّة مهامّها تعتمد على مؤسّسات ومديريّات منها :وزارة العدل* ،مرجع شكاوى الناس
وتظلّمهم وتبتّ باجلرائم العاديّة والعامّة (املادّة )441؛ ديوان العدالة اإلداريّة* ،شُكّل للتحقيق يف شكاوى املواطنني
واعتراضاهتم وتظلّماهتم من املوظّفني أو اإلدارات الرمسيّة ،وميكنه أيضًا إبطال اللّوائح احلكوميّة املخالفة للقوانني اإلسالميّة
أو خارجة عن صالحيّات السلطة التنفيذيّة (املادّتان  493و)499؛ احملاكم العسكريّة تتولّى التحقيق يف اجلرائم املتعلّقة
بالواجبات العسكريّة اخلاصّة ،أو األمنيّة اليت هتتم هبا القوّات املسلّحة (املادّة  ،)499مديريّة التفتيش العام ،يشرف من
خالهلا رئيس السلطة القضائيّة على التنفيذ الصحيح للقوانني يف املؤسّسات اإلداريّة (املادّة )491؛ ديوان القضاء األعلى،
يتولّى اإلشراف على صحّة تنفيذ القوانني يف احملاكم وتوحيد الرؤية القضائيّة (املادّة )474؛ والنيابة العامّة تتولّى الدفاع
عن حقوق اجملتمع مقابل اجلرائم العامّة .القضاة هم العناصر األساسيّة يف املؤسّسة القضائيّة ،وصفات القضاة ،والشروط
اللّازم توافرها لديهم مستمدّة من القواعد الفقهيّة .والقاضي ،هو مفسّر القوانني العاديّة واملدوّنة ،ويف حال عدم العثور
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على حكم املسألة ،جيب أن يُراجع النصوص الفقهيّة (املادّة  .)479ميكن أن تكون احملاكمات علنيّة ،إلّا إنْ طلب طرفا
الدعوة أن تكون احملاكمات سرّيّة ،أو إن كانت مناقضة لآلداب العامّة (املادّة 47,؛ أيضًا← مدين-4134 ،
4143هـ4113-41,4/م ،مج ،7ص.)934-999
بِنيةُ بعض املؤسّسات يف نظام حكم اجلمهوريّة اإلسالميّة من حيث طبيعة عملها ومن حيث لليّاته ،ال ميكن أ ْن
تُعدّ جزءًا من مؤسّسة القيادة ،وال سلطةً من السلطات الثالث .هذه املؤسّسات هي :جمالس الشورى اإلسالميّة ،اإلذاعة
والتلفزيون ،اجمللس األعلى للثورة الثقافيّة ،وجممع تشخيص مصلحة النظام (هامشي ،مج ،9ص.)44-43
احلقوق واحلرّيّات .يف نظام حكم اجلمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة ،األصل هو املساواة بني األفراد ،واملساواة أمام
القانون ،مع األخذ يف احلسبان املعايري اإلسالميّة ،ويشمل ذلك الرجال والنساء على حدٍّ سواء (إيران .الدستور ،املوا ّد
 ،9و  .) 94-93حقوق املواطنني وحريّاهتم تُقسم إىل جمموعتني :فرديّة ومجاعيّة .املقصود باحلقوق واحلريّات الفرديّة،
حقّ املِلكيّة واحلريّات املتعلّقة باحلياة اخلاصّة .امللكيّة اخلاصة ،اليت مل توضع هلا حدود معيّنة كما يبدو ،جيب أن ُتكتسب
بالطرق املشروعة (← املادّة  ،)19وإلّا فإنّ احلكومة ملزمة بإعادهتا إىل أصحاهبا األصليّني (املادّة .)11
احلقوق واحلريّات املرتبطة باحلياة اخلاصّة لألفراد هلا عالقة باخليارات والرغبات واألذواق .ففي اجلمهوريّة
اإلسالميّة معترف رمسيًّا حبريّة اختيار العمل واملهنة (← املادّة  ،)9,وحملّ اإلقامة (املادّة  )99وحريّة املعتقدات واآلراء
(املادة  ،)99وهذه احلقوق حيميها القانون (املادّة  .)99أمّا احلقوق واحلريّات اجلماعيّة فهي حقوق األفراد واجلماعات
من خالل وجودهم يف اجملاالت العامّة ،وهي تضمّ ثالث جمموعات :حريّة التفكري والتعبري عن العقائد غري املخلّة بأحكام
اإلسالم واحلقوق العامّة ،وتنعكس يف حريّة املطبوعات ومتنع حماسبة الناس على عقائدهم؛ وحريّة عقد االجتماعات،
املتمثّلة يف املؤمترات ،والنشاطات املعارضة واملظاهرات ،بشرط عدم اإلخالل باألسس اإلسالميّة ،وحريّة تشكيل
األحزاب واجلمعيّات والنقابة للجماعات املختلفة ،واألقليّات الدينيّة معترف هبا رمسيًّا ،بشرط أن ال تكون مناقضة
ألسس االستقالل ،واحلريّة ،والوحدة الوطنيّة ،واملعايري اإلسالميّة ،ودستور اجلمهوريّة اإلسالميّة (املوادّ -97 ،91-99
99؛ أيضًا ← هامشي4194 ،هـ9334/م ،ص.)19,-139 ،911-914
يف اجلمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة معترف رمسيًّا حبقوق أتباع األديان اإللٰهيّة ،وهنالك تأكيد على املساواة يف
احلقوق للجميع ،وهم أحرار يف ممارسة شعائرهم ومناسكهم الدينيّة ،واحملافظة على عقائدهم وتعاليمهم الدينيّة ،وحيقّ
هلم استعمال لغاهتم احمللّيّة والقوميّة وتدريس لداهبا إىل جانب اللّغة الرمسيّة (املواد 44 ،49-49؛ أيضًا ← هامشي،
4194هـ9334/م ،ص.)733-4,1
املصادر واملراجع :روح اهلل اخلميينّ ،قائد الثورة ومؤسِّس اجلمهوريّة اإلسالميّة يف إيران ،صحيفة النور ،مج،9
طهران 4994ش [4119م]؛ "يف االستفتاء العام حول الدستور ماليني األشخاص قالوا نعم" ،صحيفة اطّالعات،
العدد  49 ،47347لذر  9[ 494,ك-4ديسمرب 4191م]؛ روزها و رويدادها [األيّام والوقائع] ،إعداد وتنظيم
مكتب العقيدة السياسيّة لقيادة القوّات العامّة ،مج ،4طهران ،منشورات رامني499, ،ش [4111م]؛ قاسم شعباين،
10

حقوق اساسى و ساختار حكومت مجهورى اسالمى ايران [احلقوق األساسيّة وهيكليّة الدولة يف اجلمهوريّة اإليرانيّة]،
طهران 4991ش [ 9333م]؛ حممّد شفيعي فر" ،مكانة والية الفقيه يف احلقوق األساسيّة يف اجلمهوريّة اإلسالميّة
اإليرانيّة" ،حكومت اسالمى [احلكومة اإلسالميّة] ،السنة  ،1العدد( 9باييز 499,ش [خريف 4111م])؛ "النصّ
الكامل القتراح مسودّة الدستور" ،صحيفة اطّالعات ،العدد  97 ،44,,3خرداد 494,ش [ 47حزيران-يونيو
4191م]؛ جالل الدين املدين ،حقوق اساسى در مجهورى اسالمى ايران [احلقوق األساسيّة يف اجلمهوريّة اإلسالميّة
اإليرانيّة] ،طهران 4971-4973ش [4113-41,4م]؛ نفسه ،حقوق اساسى و هنادهاى سياسى مجهورى اسالمى
ايران [احلقوق واملؤسّسات السياسيّة يف اجلمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة] ،طهران 4999ش [4111م]؛ غالحمسن
مقيمي" ،مدخل إىل مفهوم اجلمهوريّة" ،جملّة العلوم السياسيّة ،السنة  ،4العدد( 1هبار 499,ش [ربيع 4111م])؛
حممّد منصور جناد" ،فصل السلطات ،والية الفقيه املطلقة واستقالل السلطات" ،حكومت اسالمى [احلكومة اإلسالميّة]،
السنة  ،1العدد( ،4هبار 499,ش [ربيع 4111م])؛ "متّ حتديد كيفيّة حتويل  ,3باملئة من الوكاالت احلكوميّة
الكربى" ،جملّة مهشهرى [ابن املدينة] ،السنة  ،41العدد  49 ،1391تري 49,4ش [ 9متّوز-يوليو 4191م]؛ حممّد
هامشي ،حقوق اساسى مجهورى اسالمى ايران [احلقوق األساسيّة يف اجلمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة] ،مج ،4طهران
4991ش [4114م] ،مج ،9قسم 4991ش [4114م]؛ نفسه ،حقوق بشر و لزادى هاى اساسى [حقوق اإلنسان
واحلريّات األساسيّة] ،طهران 49,1ش [9334م].
/حممّد علي قامسي تركي وجواد كرميي/
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