
 اخلامتية يف ايران قد انتهت
 حسن هامشيان .د

 كان يوماً عظيماً يف تاريخ ايران السياسي حني اختار الشعب االيراين سيد حممدخامتي 1997 من مايو 23يوم 
هو هذا كان شخص متميز بعيون الشعب و كان الرجل املفضل عند غالبية الناخبني مبقارنته مع . رئيساً للبالد

يف ذلك الوقت طرح خامتي علي الشعب االيراين برنامج .  »   علي اكرب ناطق نوري«  احملافظ منافسه اليميين و
حيتوي علي طموحات و آمال الناس يف خروج من االنسداد السياسي و االجتماعي و االقتصادي و الثقايف 

 و حرية نشاط كان خامتي يهتف و يوعد اجلمهور مبجتمع مدين. السائد آنذاك و التحرك ايل حياة افضل 
االحزاب السياسية و حرية الصحافة و حرية التنقل ايل خارج البالد و فتح صفحة جديدة يف العالقات 

 .كل هذه املواضيع كان يعاين منها الشعب االيراين و كان يبحث ايل التخلص و االنفراج. االقليمية و الدولية
متي ، يف الوقت الراهن يقطع الشك باليقني بعد ذلك الوقت و بعد فوات ست سنوات علي حكم الرئيس خا

املتابع للشأن االيراين ان الرئيس خامتي خسر يف تنفيذ ما عاهد الشعب عليه و ابتعد تدرجيياً عن مطالبات 
 .يف منظمة احلكم كما يقول بعض املراقبني يف ايران» صفر علي الشمال « اجلمهور و اصبح 
 حيت االن ، التيار احملافظ و ازالمه بات خيطط 1997 من مايو 23يف » الثاين من خورداد « منذ بداية ملحمة 

يف السنة االويل من حكم الرئيس االصالحي بدأت . لسد جماري عمل االصالحيني و يف رأسهم حممد خامتي
وه املناورات العسكرية من جانب احملافظني لعسكرة االمور و القبض علي االجواء االنفتاحية و املتفاءلة يف وج

و يف السنة الثانية بدأت سلسلة اغتيال . يف افغانستان ذريعة هلا» طالبان « الناس ، متخذة خطر توسيع عمل 
يف ايران اليت باتت غامضة » مسلسل االغتياالت « ـ          السياسيني و نشطاء الصحافة و االعالم ، املعروفة ب

ي رمسياً  عن ضلوع بعض رجال االمن فيها و اعتقال حيت االن و مل يكشف احد عن اسرارها رغم اعالن خامت
منذ ست سنوات ايل اليوم كان  .و انتحاره املشبوه يف فترة قصرية بعد ذلك» سعيد امامي « العقل املدبر هلا 

الصراع بني احملافظني و االصالحيني مستمرا و يف اكثر احلاالت كان التنازل يتبادر من جانب خامتي علي 
ني الذين اصبحوا اليوم يائسني من رئيسهم املقلوب علي امره يف معادلة ماكان يشعر يف حساب االيراني

 .صعوبتها
يوم انتخاب الرئيس » الثاين من خورداد «  و هو يصادف 2003 من مايو 23و يف يوم اجلمعة املاضية املوافق 

كان يف . ال وجود له يف الذاكرة و بدء مرحلة جديدة يف ايران ، مر خامتي علي هذا اليوم مر الكرام و كأنه 
السابق يلقي الرئيس كلمة ايل الطالب أو الشعب يف مثل هذا اليوم و كان حيضر يف االحتفاالت لنفس املناسبة 

اما خامتي يف هذا العام و كأنه يعرف واقعه السياسي املرير بعد ان واجه رفض آخر يف اآلوانة االخرية من . 
اليراين الذي يسيطر عليه احملافظني ملشروعيني قدمهما خامتي الصالح الوضع يف جانب جملس صيانة الدستور ا

ايران و بعد فترة طويلة من املعارك اخلاسرة و ابقاءه يف املخاض الينتهي ايل حتسني االمر ، قد اقر بإنتهاء اخلامتية 
 . يف ايران بعبوره اهلادء من عليها و الصمت اجلماهريي القاتل هلا

كان خامتي يسعي ايل . هاء اخلامتية التعين ختلي الشعب عن مطالبه و قبول االستسالم لصاحل احملافظنيو لكن انت
االصالح و االن الشعب بات يطالب بالتغيري، الشيء االكثر خطورة من االصالح بتعبري احملافظني و بعض 

«  و االخرية هلم للبقاء حتت عنوان العقالء منهم الذين قد ادركوا يف السابق ان اخلامتية هي الفرصة الوحيدة



من هذا املنطلق انبثقت تيارات جديدة و عادت السابقات منها من التيارات . »اجلمهورية االسالمية االيرانية 
. علي الساحة السياسية يف ايران يف الوقت الراهن لّتقرب من طموحات الشعب االيراين و لقيادته بشكل افضل

 :و اليكم هذه التيارات
ملطالبني بقيام نظام مجهوري دميوقراطي يتم فيه انفصال الدين عن الدولة و ضمان كل احلريات السياسية ا )1

 يشمل كل املثقفني انبثق هذا التيار مؤخراً و. و االجتماعية و االقتصادية و الثقافية ألبناء الشعب االيراين
لقي هذا التيار ترحيباً . و السياسيني االيرانيني يف اخلارج عدا انصار و موايل امللكية و منظمة جماهدي خلق

حارا بني اوساط املثقفني االيرانيني يف الداخل و قاموا بنشر افكاره و تطلعاته علي مدار واسع يف اجلامعات 
 .قل عن احلكومةو دوائر الصحف و مراكز االعالم املست

يشمل هذا التيار احزاب معروفة . االصالحيني الداخل الذين انفسخوا عن اخلامتية املتواطئة مع احملافظني) 2
مت االئتالف بني هذه االحزاب . كحركة حرية ايران و حزب املشاركة و منظمة جماهدي الثورة االسالمية

ارها املتشّدد علي ادراك خطورة الوضع احلايل املبيت مؤخراً بعد ما اصدروا بيان مشترك حيث احلكومة و تي
يسعي . حتت احلراب االمريكي و ابعادها عن وضع العراقيل امام مسرية االصالح و تطلعات الشعب االيراين

هذا التيار ايل قيام انتخابات حرة حلسم مصري اهم مراكز القوة يف ايران مثل جملس صيانة الدستور و نظام 
. ة الفقيه املطلقة ، واثق بأن الشعب االيراين اليصوت لصاحل ابقاء هذه املراكز يف قبضة احملافظني القضاة و والي

االصالحيني الداخل عملوا سابقاً علي ارضاء احملافظني و موايل والية الفقيه املطلقة النضمامهم يف املسرية 
س الذين يعتربون االصالح خدعة االصالحية و لكن كل مواعظهم هذه ضربت عرض احلائط بيد هوالء النا

و من جهة ثانية االصالحيني اجلدد اليرفضون اخلامتية بشكل مشويل و لكن هزميتهم االخرية . لرتعهم من السلطة
يف انتخابات جمالس البلدية اجربهتم علي إيراد تعديالت يف مفاهيم االصالح و كيفية املعاملة مع احملافظني 

 .لة اليت اوصلت هلم من عدم مشاركة الناخبيني االيرانيني يف هذه االنتخاباتاملوضوع الذي تكمن يف الرسا
برزت احلركة امللكية كتيار سياسي ينشد حال لالزمة االيرانية ، و يترأسها رضا هبلوي . احلركة امللكية )3

يراين ان احلركة النجل االكرب لشاه ايران السابق حممد رضا هبلوي و يعتقد العديدون من املراقبني الشأن اال
امللكية ليست تعبرياً عن ارادة داخلية يف ايران و الحتظي بأي اهتمام من قبل املثقفني االيرانيني و االحزاب 
السياسية التقدمية و هي تعمل باجتاه احلصول علي مشاعر بسطاء من الناس الذين يتطلعون ايل حياة مرفه 

امللكية من منظار االصالحيني قد دفنت يف ظهور الثورة . همكانت مهيئي هلم يف زمان السلطنة علي حد تعبري
االيرانية يف اواخر عقد السبعينات و لكن االساليب املتحجرة و السياسات اخلاطئة طوال العقدين املاضني من 

ذ امللكية و رئيسها ا. عمر الثورة االيرانية فتحت هلا الفرصة كي تطرح نفسها مرة اخرة علي الساحة االيرانية
يسمح لنا ان نسميه رئيس ، تعترب من ذيول االدارة االمريكية و ال توجد هلا اي ارادة مستقلة، تشرب كل 

ها من زمازم البيت البيضاوي و دون الواليات املتحدة ال ميكن ان نرسم هلا وجود علي خارطة ايران  مياه
 .السياسية

نطاق عن باقي التيارات السياسية يف ايران و هلا هذه املنظمة ختتلف اختالف واسع ال. منظمة جماهدي خلق)4
عملت هذه املنظمة قريب من عشرين عاما حتت مظلة النظام العراقي السابق . ايديولوجيتها اخلاصة تنفرد هبا

هتيئ نفسها هلجوم عسكري علي النظام االيراين و لكن يف الوقت الراهن باتت اوضاعها حمرجة بعد سقوط 



من الواضح ان اهليمنة االمريكية يف العراق ال تسمح احلرية الكاملة هلذه املنظمة و  . صدام حسني يف العراق
 .حيت االن بات مصريها جمهول بتعبري عامة احملللني الشأن االيراين

 
يف النهاية ميكن القول ان املطالبني باجلمهورية الدميوقراطية و االصالحيني الداخل سوف يقتربون لبعضهم بعض 

ية اخري ميكن نصور الوضع بأن امللكية و جماهدي خلق علي رغم اختالفهم االيديولوجي، هلم و من زاو
اهداف و مصاحل مشتركة يف اسقاط النظام االيراين احلايل و الحمالة ان االدارة االمريكية تقوم بتنسيق عملهم 

رفعتها و قوهتا الكاريزماتية اليت املشترك، و لكن من اليقني ان اخلامتية قد انقضت عهدها و الميكن هلا ارجاع 
 ايل وقت الحق اختارت اصعب الطرق فيه لنيل اهدافها و هو طريق 1997 مايو 23كانت تتمتع فيها من 

 . التواطأ مع احملافظني الذين اليعرفوا التسامح لطرف اآلخر


