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 ِبۡسِم ٱَّللِه ٱلرهۡحمَِٰن ٱلرهِحيمِ 
 األزمات  إدارةالدور القيادي لإلمام اخلامنئي يف مناذج من 

 هاشم الضيقة 
 

خماض والدة الثورة اإلسالمية يف اليت واجهت  قةحد  ـ  امل واملخاطر اجلسيمة فى الصعوابتال خت
 يعكس  "حلم األنبياء"بـ  الصدر  حممد ابقر  السيد    السعيد  من قبل الشهيد  وصفها  ولعل  ،  م(1979)  إيران
بل  ،ةومستقبل األم  على طول اخلط التارخيي   ايتهأه  ، ويبّي  والعقبات اليت مر ت هباا اهتمشق  من ا جانب  
، بل قد اإلجياد والتأسيسية عن أه   ال يقل  واستمراريته  ك اإلجناز الن فيساحلفاظ على ذل  أن  إال   ...العامل

اإلمام اخلامنئي أن  إقامة  وقد ذكررة. خطو  أشد  أكثر صعوبة و  ةمهم   اومحايته الثورةصيانة ية مسؤولتكون 
 ،الثورة مبادئ تشكيل النظام اإلسالمي على أساس اخلطوة الثانية يف الثورة هي اخلطوة األوىل اليت يليها

يف و  إسالميّي، املّي فيهايكون مجيع العمبعىن أن  اإلسالمية هي تشكيل احلكومةفالثالثة  أما اخلطوةو 
 . 1 إسالميجياد عاملَ ينفتح الطريق إل الرابعة طوةاخل

يه الثورة وخالل تصد  قبل اإلمام اخلامنئي  ونشاطه نتطر ق لدور  ال  هذه القراءة املختصرةيف
ا نسل  ... واملسؤوليات األخرى لرائسة اجلمهورية ندخل ف ،زمام والية األمرده ط الضوء على حقبة تقل  وإّن 

تسديدها يف و   ،دوره يف احلفاظ على الثورة ومبادئها  من  اجانب  عكس   ت  اليت  تارخييةالوقائع  أهم  ال  تلخيصيف  
بذلك   يربز  . و ملختلف األزماتوتدر جها يف مراحلها وخطواهتا من خالل إدارته احلكيمة    أهدافهاإىل    سريها
 .شدائد الفنتامل َحن و  العبور ابلبالد منه البارز يف أثر  و ، دهاجس  بعاد الشخصية القيادية اليت أ من شيء  

دور القائد يف إدارة ا للتقسيم الوارد يف كتاب: "بع  تَ  ،نقس م هذه القراءة إىل حلقات أربع
عَ الذي سيكون  ،2"األزمات   يف ما سنذكره:  املرج 

 .األزمات األمنية القيادي لإلمام اخلامنئي يف إدارة الدور  ّناذج من :األوىلاحللقة 

 .األزمات السياسية القيادي لإلمام اخلامنئي يف إدارة الدور  ّناذج من :الثانيةاحللقة 

  .األزمات الثقافية القيادي لإلمام اخلامنئي يف إدارة الدور  ّناذج من :الثالثة احللقة

  .األزمات االقتصادية القيادي لإلمام اخلامنئي يف إدارة الدور ّناذج من :الرابعةاحللقة 
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  :األزمات القيادي لإلمام اخلامنئي يف إدارة لدورا
 .(األزمات األمنيةمناذج من : )احللقة األوىل

ر رحيل  انتظا إال  سبيال  ة من حّي انتصار الثورة، ومل جيد االستكبار العاملي هبزائم عديد م ن َ 
اإلمام مستشفى األمراض القلبية، ل دخ  أ  م 1979يف عام و . قلَب الثورة النابض اإلمام اخلمين الذي ي عد  

وحجة اإلسالم الشيخ رفسنجاين على التفكري اجلاد  ،ما آية هللا السيد اخلامنئياألمة ال سي   خرباء   رب َ ج  أ  ف
 يف تعيّي خليفة لإلمام. 

خرباء   اختار جملس  م، و 1989 عشر سنوات من تلك احلادثة رحل اإلمام اخلمين عامبعد 
مرة بّي   : "لقد ذكرت  هبذا احلدثيف تصريح له يت صل الذي قال  ، هللا اخلامنئي لوالية الفقيهآيةَ القيادة 

 أنن مل أبلغ مستواهم، وأان إنسان بسيط مسي إىل جانب أمساء بعض السادة، إال  ايدي اإلمام أنه قد يرد 
لها بقوة، كما أوصى لكن على أي حال جعلوا على عاتقي هذه املسؤولية، وسأحتم   ،ا )...(وعادي جد  

 .3هللا تعاىل أنبياءه"
 ،ءووعي اخلربا ،هبداية هللا قَ آية هللا اخلامنئي لقيادة األمة، والذي حتق   ابلتزامن مع اكتشاف  

إدارهتا يف   دورهتصرها يف ما يلي ونبّي  خن أمنية به أزمات ق  جديد للثورة عَ  فجر   ، بزغَ وتزكية اإلمام اخلمين
 عالجها: و 

  .: خطر استئناف اهلجوم العسكريأوًل 

فقد  ،"الالحرب والالسلم "ا على احلدود العراقي ة حالة من األمن للبالد خصوص   الوضععاىن 
 19( يف  589م )س األمن املرق  ا من موافقة اجلمهورية اإلسالمية على قرار جملأحد عشر شهر    مضى قرابة

 املنافقون  رذلك أصدابلتزامن مع  ، و حتت سيطرة القوات العراقية  إيرانية كثرية  م، ومل تزل مناطق1988  متوز  
 . اهتملقو  ب أوامر التأه   يف الداخل

 منثي حيث انسحب النظام البع ،م1990 آب 14حرب والالسلم إىل ستمرت حالة الالا
ات األمريكية إىل اخلليج. زحف القو   الكويت الذي أد ى إىل هحليف   وحشد قواه لغزو   بشكل كامل، إيران

يف حالة أمنية   أتون احلرب... كل ذلك وضع البالدبعض الدول إلقحام إيران يف ى سعويف الفرتة نفسها 
 حمط مة وأمام قرارات مصريية صعبة. 

ذ ق   :مجلة من التدابري الثورة املفد ى ائديف هذه املرحلة اخت 

هذا ما ميكن : رحيل اإلمام اخلميين املرحلة اليت أعقبتا يف ا ونفسي  روحي  إدارة اجملتمع . 1
 قد انتهى  عوا منذ اليوم األول لفقد اإلمام أن كل شيء"لقد توق  :  أن نفهمه من بعض خطاابت قائد الثورة
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اخلية؛ ا من زوااي األحداث والتصرحيات واملواقف الدسوا شيئ  إن أعداءان كانوا أيملون أن يتحس   ،)...(
ت مسارها، غري أهنم وحبمد هللا قد يئسوا من األمل القول: إن الثورة قد غري   هلم على أساس ذلك،  ليتسىن  

ا ويبعث : "أمامنا مستقبل مشرق جد  يبث  فيها العزم واألمل ويف كلمة أخرى ، 4قت به قلوهبم"الذي تعل  
 .5ك حنو نبع من املاء الزالل"على األمل، وكأننا نتحر  

ا حة أمر  ات املسل  أصدر القائد العام للقو  : عسكرية واألمنية على احلدود الريالتدابختاذ ا. 2
قائد الثورة هذه املسألة يف كلمة د  وقد أك  دفاعي منيع،    ة والربية، وأتسيس سد   بضبط احلدود البحريعاجال  

حة أكثر، وبكيفية اتنا املسل  : "أثبتت أحداث اخلليج الفارسي )...( أن من الواجب علينا القيام بتقوية قو  له
 .6أرقى وأعمق، وهذا ما سنفعله"

إحالل السالم، َوق ف  إطالق النار و  بعد: سات النظام وتعزيزهااحلفاظ على مجيع مؤس  . 3
قال:  ا يف هذه النقطة،كان حامس  و  أو حل ، ات التعبئة، دون دمج  حافظ القائد على اجليش واحلرس وقو  

هذا رأي [ا، من بقائهما مع   بد   "احلرس واجليش ليسا نقيضّي وجود أحدها يستلزم فناء اآلخر، بل ال
باهتا. للميادين العسكرية يف البالد ومتطل    الث ورة  قائدانبع من قراءة  وهو تشخيص    ا".وهذا رأيي أيض    ،]اإلمام

من قبل املسؤولّي،  ك ربى  موضع عناية اي  تقويتهما ماد  ر أصبحت مسألة ن بداهة هذا األمموبعد الفراغ 
 لوصول إىل قم ة االقتدار العسكري  والت قن.  من القوتّي لمك ن كال  وهذا ما 

  .ا: تصعيد اخلالفات الداخليةاثنيً 
مؤث رين يف اجلمهورية   نتاج جناحّياإلمام إىل إالسيد  ت التجاذابت السياسية والثورية يف عهد  أد  

، ا حول االختالفأورد فيها كالم    اإلمام  األنصاري لتسطري رسالة إىل  لشيخ حممدااإلسالمية، هذا ما دفع  
يكتم هواجسه من تصاعد وحيويته، ولكن ه مل  راء من بواعث ّنو النظام  أبن اختالف األذواق واآل  فجاء الر د

 ل  ابرقة أمَ  عد  ا لدى اإلمام كان ي  هاجس   شك لَ وما  ،قيقيّي، والغفلة عن األعداء احلاالختالفاتة وتري 
 .للمنافقّي واألعداء

 
 

 
   

 
 كلمة يف مراسم بيعة وزير الداخلية ومعاونيه.  4
 كلمة يف مراسم بيعة مجوع غفرية من أبناء الشعب من أهايل جالوس ونوشهر وحمافظة هرمزكان.   5
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)اسرتاتيجية الوحدة الشاملة لكل  لت بـاليت متث  اخلالفات الداخلية و  يف حل   تدابري القائد
  :الشرائح(

كلمة له مع   يف اخلامنئياإلمام صر ح  :حةات املسل  تعزيز الوحدة بني قوى الثورة والقو  . 1
مكان للقضاء على حالة عدم التفاهم "عليكم ابلسعي قدر اإل :قادة احلرس تعكس هذه االسرتاتيجية

 .7ش"حّي؛ احلرس واجليالتشكيلّي املسل   وروحية التنافر بّي هذين

الدستور اليت حصلت أبمر يف قضية إعادة صياغة : اخلالفات املواقف احلكيمة يف حل  . 2
ة  الثالثة عشر  اجمللس" بعنوانه الصالحية "حق القائد يف حل  مسألة من اإلمام الراحل، أخذ جملس الصيانة 

صيانة أبرق القائد إىل جملس من صالحيات القائد، وقد أد ى هذا األمر إىل ظهور جدل يف األوساط، ف
من ذكر موقفه ي طرحها إىل توتري األجواء. ويف اإلطار نفسه ي  ال يؤد   ا ترك هذه املسألة كيطالب   الدستور

سة اإلذاعة والتلفزيون، حيث شرف عليها القائد ومن مجلتها مؤس  سات اليت ي  مسألة التحقيق يف املؤس  
 خالف أو نزاع.  نزع فتيل أيوقدرته على القائد رحابة صدر قف ا أبرزت هذه املو 

 ،النزاعات   يف حل  واي  ا أبَ دور    انتهج قائد الثورة:  النزاعات السياسية  الدور احليادي يف حل  .  3
ليت أصدر فيها فزيون والعة والتيف مسألة اإلذا ة منها: قضية التحقيق عد  وهذا ما جنده بوضوح يف قضااي

بسبب االشتباه  ا لصاحل اإلصالحيّي، وقضية اخلالف بّي جملس صيانة الدستور ووزارة الداخليةحكم  
لتيار ا فتح أبواب اجمللس أمامجاء حكم القائد لييف انتخاابت اجمللس السادس، حيث  بوجود خروقات

 .  اإلصالحي 
 .اسةوخطر اخرتاقها للمراكز احلس   سشبكات التجس  ا: اثلثً 

اإلمام اخلمين، ل بعيدة عن النظرة الثاقبة لقائد الثورة بعد رحيل لغ  مل تكن مساعي العدو للتغَ 
اسة للنظام، إىل املراكز احلس   احتمال نفوذهس من قبل العدو، و تجس  ع أعمال الفبالتزامن مع إنذاره بتوس   

لغل إىل املراكز تغ: "جيب منع عناصر العدو الفاسدة من الشديد طالب اجلميع مبراقبة ذلك حبذر
وبريطانيا وسائر األنظمة االستكبارية حياولون النفوذ وسط : "جواسيس أمريكا   كلمة أخرى، ويف8اسة"احلس  

. وبعد أايم من هذا 9سات احلكومية واحلوزات العلمية، وهدفهم توجيه ضربة للنظام"الشعب وخمتلف املؤس  
املسؤولّي  إىل حتس س ى ذلك أد  ي(، و إ مرتبطة بـ )سي آي عن تدمري أخطر شبكة جتس س   علنالتحذير أ  
 تها.  وحساسي املسألة عمقمدى  والشعب 

 

 
 ، كلمته يف مراسم بيعة قادة احلرس.  1409ذي احلجة  6اإلمام اخلامنئي،  7
 ه، كلمته يف لقاء وبيعة املدراء واخلرباء يف وزارة االستخبارات. 1409ذي احلجة  5اإلمام اخلامنئي،  8
 قاء وبيعة املدراء واخلرباء يف وزارة االستخبارات.ه، كلمته يف ل1409ذي احلجة  5اإلمام اخلامنئي،  9
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 .حرب اخلليج األوىل :ارابعً 
. "احملافظة العراقية التاسعة عشر" اه ومس   بيوم واحدالكويت  على سيطر العراقم، 1990 عام

. النفطيكل احتياطي العامل  ميلك  العراق ابت    يعن أن  هذا احلدثوقفت أمريكا على احلياد، ولكن     بداية  
خبروج العراق من  اقرار   اجمللس ىل جملس األمن فأصدرإ احلرب سألةمب إلرجاع سعى بوش األمن هنا، 
ا خسائر د  متكب   ذلكحىت أجرب على  اتهقو   العراق ل حتالف إلخراجه ابلقوة. مل جيل  ك  شَ  سي  وإال   ،الكويت 

 صواريخ إىل استثارةال واستهدافه إلسرائيل ببعضألمريكا يه من خالل تصد   سعى صدام. ومنهكة  فادحة
وانطلت هذه اخلدعة على الكثري من إسرائيل.  و لدفاع عنه ضد أمريكا  عواطف الشعوب العربية واملسلمة ل

 بنظام اجلمهورية ولكن  قائد الثورة عرَب يف الرؤية السياسية.  ا  كبري  ا  ضعف    بّي    هذا ماالتيارات والشخصيات، و 
 : ، فأقدم علىبسالم اإلسالمية من هذه الفتنة

 هجوم العراق على الكويت ووصفه ابلعمل اخلاطئ غري املرب ر.   . إدانة1
احلرب  على احلياد يف ما خيص  العدوان األمريكي على العراق، وذلك ألن  هذه . الوقوف2

وبوش  ،ام ابحملتالصد   وصف سهيف اخلطاب نفو ة. ي  لكل   منهما أهداف ماد  كصراع الن سور على جيفة، و 
 .ابجملرم

هي إسرائيل وذلك ابزدايد  فاملنتفع األول  أما  و   ،ر األول من هذه احلرب شعوب املنطقة. املتضر   3
ام أبنه يها يف ظل انشغال العامل ابحلرب، وألن املستفيد هم أعداء األمة اعترب كالم صد  الت اهلجرة إلمعد  

 د اد عاء.  يدافع عن األمة جمر  
االخنراط هبذه احلرب على خالف املبادئ   كان املوقف احلاسم للجمهوية اإلسالمية هو أن  

أو الدولة  ،ا يف سبيل نشر الدين أو الدفاع عن املستضعفّياإلسالمية املسل مة اليت اعتربت اجلهاد واجب  
 . ضةأهادف مادي ة حمن أنظمة ذات الدفاع ع من غري اجلائزاإلسالمية فقط، و 

  .: مساعي إلحلاق إيران ابلتحالف املناهض لإلرهاباسً خام
بعد حتميل ابن   األول  اهلدف  م، أعلن بوش أن أفغانستان هي2001سبتمرب    11بعد أحداث  

ى إىل قتل الكثري من األبرايء. ويف نيويورك، فزحف جبيشه إىل أفغانستان مما أد   اتالدن مسؤولية تفجري 
ب إىل إلقحام إيران يف هذه احلر  – كما حصل يف حرب اخلليج األوىل  –ذلت جهود حثيثة هذا االجتاه ب  

واستنكر  ،أفغانستان اإلسالمية أدانت احلرب األمريكية علىجانب أمريكا، ولكن  اجلمهورية اإلسالمية 
ومة إنن ألعجب من وقاحتهم يف طلب العون من حك: "طلب املساعدة األمريكية قائال  الثورة قائد 

اجلمهورية اإلسالمية والشعب اإليراين! إنكم على مدى ثالث وعشرين سنة وجهتم ما بوسعكم من ضرابت 
ليعلم اجلميع إيران اإلسالمية لن تساهم )...(    هلذا الشعب وهذا البلد، وها أنتم اليوم تتوقعون العون منه؟!
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نتقادات يف الداخل موجة من اال أاثر بعض منمام هذا املوقف احلازم أ .10" ك تقوده أمريكايف أي حتر  
: "إن اإلمام اخلامنئي   ية اإلسالمية، وتبع ذلك تصريح منر مهو لوماسية للجكات الدبحول طريقة التحر  

ا، سواء يف ل مباشرة يف األعمال التنفيذية مطلق  ا؛ وهو ال يتدخ  مسؤولية القائد معلومة يف الدستور أيض  
ة  ة القائد األساسي ة عبارة عن رسم السياسات العام  ضائية، أو التشريعية. ومهم  السلطة التنفيذية، أو الق

  .11للبالد"
 .ا: حرب اخلليج الثانيةسادسً 

ات األمريكية سبتمرب اهلجوم العنيف للقو  11حادثة  من مجلة االضطراابت اليت أعقبت 
م وضع إيران أمام ز  الدمار الشامل. هذا التأسلحة  أل  م، بذريعة امتالكه2003لى العراق عام  والربيطانية ع

أبن ه على الدول األخرى اليت تسعى  وزير اخلارجية آنذاك جون بولتونلو ح  اس، حيث خطر وحس   موقف
للحصول على  ن ابول أن إيران تسعىالمتالك سالح الدمار الشامل أن تتعظ من العراق، وادعى كول  

من قبل القيادة  دةمن الواضح أن  أي خطأ يف حساابت هذه املعادالت املعق  سالح الدمار الشامل، و 
 سرتاتيجي. اال لى املستوىي إىل أزمة عكان من املمكن أن يؤد    اإليرانية

دة اجلنسيات بقيادة أمريكا املعتدية، دعا التيار اإلصالحي إىل التعاون مع حتالف الدول متعد  
ا. بينما صر ح قائد الثورة بكل  وضوح م  هذا التعاون مع أمريكا ينقذ إيران من أوضاع أكثر أتز  ا أن  معتقد  

ولفت  من دعمه األكيد للشعب العراقي املظلوم.  لألراضي العراقية، ض  وأدان بشدة غزو األمريكيّي املعتدين  
مع الشعب اإليراين  اإلدارة األمريكيةا هتنتهجىل سياسة الرتغيب والرتهيب اليت إ مساحته يف بعض كلماته

اءة يف  واملسؤولّي: "إن هؤالء يطمحون إىل زعزعة عزمية مسؤويل احلكومة يف القيام خبطوات جوهرية وبن  
 .12ر هللا"م البعض ال قد  مَ وشراء ذ    ،وإجياد الفتور واليأس ،لبلد؛ وذلك عرب إاثرهتم لالختالفاتا

  .ة يف إيران قبل الثورة اإلسالميةالطاقة النووي، : األزمة النووية اإليرانيةاسابعً 
  نووي مفاعل يءنشاملركز النووي يف جامعة طهران، وأ   سَ س   وإبيعاز من أمريكا أ  م 1957عام 

م صودق يف األمم املتحدة على "معاهدة 1968ويف عام  م، 1967نتاج عام وبدأ ابإلم، 1961عام 
يت ا  ألمريكا واالحتاد السوفيالنووية إال   الطاقة احلد من انتشار األسلحة النووية"، اليت ال تسمح ابمتالك 

بعض الدول كالكيان الصهيوين مبشروعها للحصول   وعلى الرغم من ذلك استمر  ّي،  والص وبريطانيا وفرنسا  
 .  م1979أمريكا حىت عام   الذي وف رتهم بوقود اليورانيو  مفاعلهاكان يعمل ، وأم ا إيران فقد  عليها

 

 
 ، كلمته لدى لقائه أسر شهداء القوات املسلحة. 1422رجب  8اإلمام اخلامنئي،  10
 ، كلمة يف لقاء مجع من أهايل أصفهان. 1422شعبان  12اإلمام اخلامنئي،  11
 ه، كلمة لدى لقائه طالب اجلامعات واملدارس مبناسية احتالل السفارة األمريكية.1423شعبان    29اإلمام اخلامنئي،    12
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   .عد الثورة والسرتاتيجيات الثالثالطاقة النووية ب
م، وبعد 1996احلد من انتشار األسلحة النووية حىت عام  التزمت اجلمهورية اإلسالمية مبعاهدة  

م جنحت 1998عام . عت مع روسيا على اتفاقية لغرض إكمال حمطة بوشهر النوويةاحلرب املفروضة وق  
 ،الصاروخية إليران يف مؤمتر أمريكا قوة الدفاع و  السلمية أمريكا بكسب املصادقة على منع التقنية النووية

م احلاكي عن 1993وبعد التصريح الرمسي للجمهورية اإلسالمية عام مؤمتر قمة الدول الكربى السبع. و 
 .عليها  ا والدول األوروبية على فرض الضغوط والعقوابتدت أمريكحيازة إيران على التقنية النووية، أك  

  .إدارة القائد ألزمة امللف النووي

 ستقاللوية السبيل الوحيد للحفاظ على االثورة مبا فيه التقنية النو يعد  االقتدار العلمي بنظر قائد  
ية واحلوزوية واجلامعية لتوفري األرضية للنهضة املعلوماتية، وإنتاج دعا املراكز العلمية والبحث، ولذا البالد
  واحدة من لها أمامجعولكن ه  ،ا إليراناترخيي   افخر   يشك ل احلصول على الطاقة النووية. وابت 13العلم 

 صعيد السياسة اخلارجية: اسرتاتيجيات ثالث على 
 بدون قيد أو شرط.  لرغبات أمريكا والدول األوروبية االستسالم .1
 الصمود أمام الرغبة األمريكية، دون إبداء أي لّي أو مرونة.  .2
 سل مة، مع الرتكيز على الثقة ابلنفس. ـ  مقاومة الضغوط والدفاع عن حقوقها امل .3

 : على الش كل التايل السياسة العامة للجمهورية اإلسالمية للخروج من هذا املأزق كانت 

أن تستمر إيران   شرطَ   اكول اإلضايف القاضي بتوقيف ختصيب اليورانيوم طوعي  و لربوتا  قبول:  أوًل 
وضرورة طي املراحل   ،املفتشّي من الدخول إىل األماكن السياسية والدينية  منعيف النشاط النووي السلمي، و 

للتوقيع  النظام صلحةوجممع تشخيص م ،وجملس صيانة الدستور ،وجملس الشورى ،كومةالقانونية يف احل
 كول. و على الربوت

 . : اختاذ خطوات حنو إرساء الثقةااثنيً 

 : التأكيد على حق الشعب اإليراين املسل م ابمتالك التقنية النووية. ااثلثً 

دة أهها ما جرى يف قصر سعد اتبعت اجلمهورية اإلسالمية مفاوضات معق  وعلى ضوء ذلك 
الشروط  وعلى الرغم من مجيع  م.  2003عليه عام  ومت  التوقيع  الطرف األملاين والفرنسي والربيطاين،  آابد مع  

ا ا صرحي  قائد الثورة موقف   يف هذه املرحلة مل يبد  ا.  أن  الطرف األورويب خرج منتصر  اليت فرضتها إيران، إال  
 يف إيران. موجة اعرتاضات  حول هذه املسألة، ولذا ظهرت

 

 
  ه، لدى التقائه أساتذة اجلامعات يف كافة البالد.1422شهر رمضان  8اإلمام اخلامنئي،  13
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  .رة األزمةاوإد قائد الثورة

 الدراية واحلنكة، فعمد يف تدخله األول والصريح إىل: مبنتهى  أدار قائد الثورة هذه األزمة
 خلطوط احلمر للمسؤولّي املعنيّي. قة أبزمة النشاط النووي، ورسم اة املتعل  السياسات العام   حتديد .1
 بشكل دقيق وفاحص على تصرفاهتم.  اإلشراف .2
الضغط على   وقل ص منات الثورية، وال سيما القو  غالبية الشعب  كسب الث قة منأد ى ذلك إىل   .3

 الدولة، فأزال جذور االختالف.
ا أي التزام بتعهداهتم يف بيان و ر ظه   أن  األوروبيّي مل ي  ابلرغم من مجيع خطوات إرساء الثقة، إال  

م يَ مصاحل إيران وق  إجراء يهد  د  ا ألي اجتماع سعد آابد، كما أن  قائد الثورة قد حذ ر أبن ه سيضع حد  
 صيب اليورانيوم يف أصفهان،على افتتاح مركز ختم  2005آب    8لى ذلك أقدمت إيران يف  ع   وبناء  النظام.  

 م. 2006واستأنفت إزالة سائر األختام إبشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 
  عة أن بعض التيارات وصفت اخلطوة ابملتسر  إال  العام للقرارات الثورية  الرأي ابلرغم من أتييد

خربة يف تنم  عن و  ،واعتربها ذات رؤية بعيدة ،وأي د القرارات املتخذة ل قائد الثورةوغري املدروسة. فتدخ  
  اخلارجي ة. ة السياس

عشرة دولة حمايدة للدفاع   ةئة وستالقرارات حيث صدر بيان من م  ويف ما بعد أينعت مثار تلك
اجلمهورية اإلسالمية يف امتالك الطاقة النووية السلمية. وعقب ذلك تراجع تدرجيي للغرب حق   احلازم عن 

لتخصيب، ومن مث وافقوا على التخصيب، واستمر  ا  دون منح حق    إنتاجية    لتقني ة    امتالك إيرانوافقوا على  ف
مكاهنا التخصيب على أن إيران إبم 2006عام الرتاجع التدرجيي يف مقابل إرادة الشعب إىل أن وافقوا 

 مسألة النووي أمنية وطنية تعد  ": مام اخلامنئي كلمة مفصلي ة هبذا الش أنه اإلوج  بعد ذلك و مبعدل جترييب. 
الستقالل  الرتاجع عنها هزميةيعترب ، و اإليراين واجلمهورية اإلسالمية يف إيران للشعب ا طبيعي  ا وحق   عظيمة

كل هزمية يف الوقت الراهن تتبعها سلسلة من   ا، وإن  تكاليف ابهظة جد  راين ل الشعب اإليم  البلد. حتَ 
الضغوط واهلزائم )...( جيب على السلك الدبلوماسي يف السياسة اخلارجية الدفاع عن هذا احلق 

 . 14بشجاعة" 
لت حيث توص   ،م2015عام  يف جتاذابت حىت امتالك إيران للطاقة النوويةدخل ملف 

د إىل اتفاق بشأن الربانمج النووي اإليراين وذلك بع )اخلمسة زائد واحد( بّي إيران ودولاملفاوضات 
ألنه يتيح إليران تطوير   ؛"ءـ "السياالتفاق إسرائيل ووصفه نتنياهو ب  ا. أغضب شهر    18مفاوضات دامت  

الوالايت املتحدة حىت نكث  وما إن تسن م ترامب رائسةوقد التزمت إيران ببنود االتفاق، سالح نووي. 
سعت إيران ، د العقوابت االقتصادية إىل أقصى احلدود إلرضاخ إيران دون قيد أو شرطوشد   ،االتفاقية

 
 هـ. 1427-2-14كلمة قائد الثورة يف مجع من مسؤويل السياسة اخلارجية، صحيفة كيهان،  14
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دخلت يف إطار ختفيض التزاماهتا االسرتاتيجي   ن الصرب وبعد سنة م  ،ا إلعادة أمريكا إىل االتفاقبلوماسي  د
 6صول على الطاقة النووية السلمية، ويف  يف احل  ملصاحلها وحقوقها  ربع ضماان  مراحل أ  ابالتفاق النووي يف
اليورانيوم يف  ت وضخ   قماهتا ابالتفااز لتم بدأت يف اخلطوة الرابعة من ختفيض ا2019من تشرين الثاين 

 أجهزة الطرد املركزي مبنشأة فردو النووية. 
قراءة اإلمام اخلامنئي   السياسي يفيف السنوات األخرية اتضح لدى الشعب اإليراين مدى العمق  

د على أن  خطابه هبذا الشأن مبن على جتارب مريرة مع ، وكان يؤك  ا من مكر أمريكامرار    حذ ر وأنذرالذي  
ويعملون بسياسة اإلمالء والرتهيب والرتغيب ال  ،الذين ال يلتزمون ابلعهود األمريكيّي املستكربين

 الذين مييلون إىل جانب املصاحل األمريكية.  املتخاذلّي واملراوغّياألوروبيّي مع و  املفاوضات،
ة األزمات ر اا من الدور القيادي لإلمام اخلامنئي يف إدح جانب  وض   تلك مجلة من النماذج اليت ت  

  . يف احللقة الثانية إن شاء هللا يوافيكا دوره يف إدارة األزمات السياسية فاألمنية، وأم  


