
 9191َ-9191ٔؾأح اٌؾشط اٌضٛسٞ ا٠٦شأٟ ِٚٙبِٗ                                                 

                      
 191 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 م9191-9191نشأة الحرس الثوري اإليراني ومهامه 
 د. فهد محمد السمطان                    أ. عبد اهلل بن فالح المحياوي

 اعٓةهكمٓة االداب والعموم االىساىٓة          كمٓة المغة العربٓة والعموم االجت  -جاهعة طٓبة   
 ٓة            جاهعة القصٓم  اعهكمٓة المغة العربٓة والعموم االجت -جاهعة القصٓم 

 الههمكة العربٓة السعودٓة
تعود أٌهٓة الحرس الثوري اإلٓراىْ إلِ كوىً الجٍاز الذي تعتهد عمًٓ إٓران فْ 
حهآة الثورة والىظام والحفاظ عمِ األهن، فقد تم تأسٓسً بعد اىتصار الثورة الخهٓىٓة هباشرة، 

قصاء الخصوم تطور ٌذا الجٍاز تدٓرجًٓا حتِ أصبح لً الٓد . وقد (ٔ)لحهآة الهكتسبات وا 
ذا أثر بشكل كبٓر عمِ إٓران، واىعكس أثري عمِ  العمٓا عسكرًٓا وسٓاسًٓا واقتصادًٓا، ٌو

 الهىطقة العربٓة بأكهمٍا.
ىً وفٍم هٍاهً  ولٍذا، هن الهٍم هعرفة أساس ٌذ الجٍاز العسكري وكٓفٓة تكٓو

دراسة لتىاقش ىشأة الحرس الثوري اإلٓراىْ وهٍاهً الداخمٓة والخارجٓة. ولٍذا جاءت ٌذي ال
ن الحرس الثوري، حٓث سٓتم تسمٓط  فْ سىواتً األولِ، وذلك فْ أربعة هباحث. األول، تكٓو
الضوء عمِ الهجهوعات الهسمحة التْ تشكمت لموقوف ضد الشاي، وكٓف أن الخهٓىْ استغل 

التىظٓم الهؤسساتْ لمحرس الثوري،  ٌذي الهجهوعات وشكل هىٍا ىواة الحرس الثوري. الثاىْ،
ا هن التشكٓالت  ة وغٌٓر ىا سٓتم إبراز تقسٓهات الحرس الثوري البٓرة والبحٓرة والجٓو ٌو
والقٓادات العسكٓرة. الثالث، دور الحرس الثوري فْ حهآة الثورة واألهن الداخمْ، حٓث سٓتم 

التعددٓة، باإلضافة إلِ حفظً هىاقشة وقوفً فْ وجً الثورات الهضادة التْ تىادي بالحٓرة و 
لألهن وقهع كل هن ٓخالف هبادئ الثورة الخهٓىٓة. الرابع، الدور الوظٓفْ لمحرس الثوري، 
وفْ ٌذا الهبحث، سٓتم الحدٓث عن تطور ٌذا الحرس وتغمغمً فْ الشؤون السٓاسٓة 

 ل فترة الدراسة.واالقتصادٓة والفكٓرة، هع إبراز الهٍام والوظائف الجدٓدة التْ أوكمت إلًٓ خال
 

 المبحث االول: تكوين الحرس الثوري

                                                 
(9)

اٌٛص١مخ َ، ِشعَٛ رأع١ظ اٌؾشط اٌضٛسٞ، أرذ 66/40/9191، طٙشاْ 6292ٚص١مخ سلُ:  

 ٍِؾك سلُ)أ(. –ثبٌزبس٠خ اٌؾّغٟ ٚرُ رؾ٠ٍٛٙب ٌٍزبس٠خ ا٩١ٌّدٞ 
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م، بدأ االىٍٓار ٜٜٚٔبعد أن وصمت االحتجاجات ضد ىظام الشاي ذروتٍا بدآة العام 
فْ هؤسسات الدولة اإلٓراىٓة، وأخذت تتداعِ بصورة سٓرعة لم ٓتوقعٍا الهراقبون، بل حتِ 

ًا . ولم (ٔ)القائهون عمِ الثورة وعمِ رأسٍم الخهٓىْ ٓدر بخمدٌم أن ٓكون سقوط الشاي هدٓو
م، عاد الخهٓىْ إلِ طٍران ٜٜٚٔ. وفْ بدآة شٍر فبرآر هن العام (ٕ)وسٓرعًا بٍذي الطٓرقة

، هعمىًا ىٍآة ِإهبراطوٓرة آل بٍموي وبدآة حقبة سٓاسٓة جدٓدي فْ  قادهًا هن هىفاي فْ بآرس
 . (ٖ)البالد

ة التْ تعتهد عمِ وكان الخهٓىْ قبل ىفًٓ إلِ خارج إٓر  تً الثوٓر ان، قد أسس ىظٓر
ٓحكهً "الولْ  (ٗ)البعد الدٓىْ، وتىص عمِ إقاهة حكوهة إسالهًٓ وىظام جهٍوري فْ إٓران

عد الشعب بأن ذلك ٌو السبٓل األوحد لمخالص هن (٘) الفقًٓ" . وأصبح ٓىادي بذلك عمىا، ٓو
. وقد أدى ذلك إلِ قٓام (ٙ)وصفًالظمم واالستبداد الذي ٓهثمً الحكم الهمكْ لمبالد حسب 

. استهر الخهٓىْ بعد ذلك بالحشد لمثورة (ٚ)الشاي بالقبض عمِ الخهٓىْ وىفٓة إلِ العراق
والهىاداة بتبىْ هبادئٍا اإلسالهٓة هن هىفاي فْ بآرس التْ استقر بٍا بعد خروجً هن 

م، ٜٛٚٔار العام العراق. وبذلك استهرت االضطرابات والصداهات فْ أرجاء البالد عمِ هد

                                                 
(9)

َ ثّذ٠ٕخ خ١ّٓ فٟ إ٠شاْ فبد اٌضٛسح اٌخ١ٕ١ّخ اٌزٟ لضذ 9146سٚػ هللا اٌّٛعٛٞ: ٌٚذ ػبَ  

، 9َ، أظش: وزبة ٌّؾبد ِٓ ؽ١بح اٌخ١ّٕٟ، ط9191ػٍٝ ا٨ِجشاطٛس٠خ اٌج٠ٍٛٙخ فٟ إ٠شاْ ػبَ 

 َ.9111فٟ، طٙشاْ ِشوض اٌخ١ّٕٟ اٌضمب
(6)

 .991َ ، ؿ 6490، اٌمب٘شح، داس اٌؾشٚق ٠ٛ٘6ذٞ، فّٟٙ، إ٠شاْ ِٓ اٌذاخً، ط 
(3)

؛ )د. ط( اٌى٠ٛذ، ِطبثغ 9191-9142اٌغجىٟ، آِبي، ربس٠خ إ٠شاْ اٌغ١بعٟ ث١ٓ صٛسر١ٓ 

 .693َ، ؿ 9111اٌٛطٓ
(0)

، اٌمب٘شح، داس 6ط دٚٔبٌذ ٌٚجش، إ٠شاْ ؽبضش٘ب ِٚبض١ٙب، رشعّخ: ػجذإٌّؼُ ِؾّذ ؽغ١ٓ،  

 .1َ، ؿ9191اٌىزبة اٌّقشٞ
(1)

اٌٌٟٛ اٌفم١ٗ: ٘ٛ اٌّشؽذ ا٨ػٍٝ ٌٍضٛسح، ٠ٚشٜ اٌخ١ّٕٟ فٟ وزبثٗ اٌؾىِٛخ ا٦ع١ِ٩خ أٗ خ١ٍفخ  

إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ثؼذ ا٨ئّخ ٚؽبو١ّزٗ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌغ١بع١خ رفٛق ا٨ص١ٕٓ ِؼبً فٙٛ ٠زٌٛٝ 

٠٨ٚخ ا٤ِش ٚوبفخ اٌّغؤ١ٌٚبد إٌبؽئخ؛ اٌشاٚٞ، ػجذاٌغزبس، ِؼغُ  ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ اٌزٟ رزغغذ ف١ٙب

 .961اٌضٛسح ا٠٦شا١ٔخ، اٌّشعغ اٌغبثك؛ ؿ 
(2)

، 9ؽّبد، ِؾّذ عّبي، اٌّؤاِشح ا٠٦شا١ٔخ ػٍٝ اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ فٟ اٌؼقش اٌؾذ٠ش، ط 

 16-19َ،ؿ ؿ 6492ا٦عىٕذس٠خ؛ داس اٌىزت ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ
(9)

 .914بس٠خ إ٠شاْ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿاٌغجىٟ، آِبي، ر 
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بدعم هن الخهٓىْ وَأعواىً فْ الداخل اإلٓراىْ، وبضغط هن الشعب وهطالبتً بالحٓرة 
 . (ٔ)والخالص هن الظمم واالستبداد الذي ىادى بً اتباع الثورة اإلسالهٓة

اىتصرت الثورة اإلسالهٓة وعاد الخهٓىْ هن هىفاي، وأتِ الحكام الجدد إلِ إٓران 
دة التْ َأقىعوا الشعب بأىٍا ٌْ الهخمص لٍم هن االستبداد والظمم، بهبادئ ثورتٍم الجدٓ

 .(ٕ)وجعموا الشعب اإلٓراىْ ٓعٓش فْ جو هن التفاؤل والحمم بهستقبل أفضل
وها ِإن تهت لمخهٓىْ السٓطرة عمِ هقالٓد الحكم فْ البالد، حتِ أدرك أىً البد هن 

األهن فْ الشارع الذي أصبحت تعهً  قوة تحهْ ىظاهً بالدرجة األولِ، وتقوم بالحفاظ عمِ
الفوضِ، بسبب غٓاب الدولة والىظام، وتعهل عمِ إىٍاء هظاٌر االضطرابات التْ سادت 

 .(ٖ)طوال السىتٓن السابقتٓن لسقوط الىظام
ولم ٓكن الخهٓىْ ٓثق فْ الجٓش اإلٓراىْ الذي كان تحت ِإهرة الىظام البٍموي، 

عتهد عمًٓ فْ إدارة الشؤون اأَله ىٓة فْ البالد، وكان اأَلداة التْ استخدهٍا سمفً فْ إخهاد ٓو
. ولم ٓكن الخهٓىْ ٓثق (ٗ)هىابع الثورة فْ الهدن التْ تىطمق هىٍا الثورة هىادًٓة بزوال الىظام

آضًا فْ األجٍزة األهىٓة األخرى التْ كاىت تدٓر ُأهور البالد، فتوصل إلِ فكرة إىشاء كٓان 
لثورة وهكتسباتٍا وحهآة الىظام هن االىٍٓار، وذلك فْ حال عسكري جدٓد لمحفاظ عمِ ا

عدم تقبل الشارع لمىظٓرات الثوٓرة التْ ىادى بٍا فْ بدآة الثورة. وقد كان هدركًا لذلك 
. واعتهد (٘)وهحقًا بً، فٍو ٓعمم أن ها جاء بً لم ٓكن بأفضل هها كان عمٓة الواقع السابق

ْ التجهعات التْ شكمت (ٙ)عرف باسم "الكوهٓتات"فْ ذلك عمِ المجان الثوٓرة أو ها  ، ٌو
دٓن لمخهٓىْ لقٓادة االضطرابات فْ بدآة الثورة. حٓث أن  هن قبل أئهة الهساجد الهٓؤ

                                                 
(9)

 .1دٚٔبٌذ ٌٚجش، إ٠شاْ ؽبضش٘ب ِٚبض١ٙب، ِشعغ ٔفغٗ، ؿ 
(6)

، اٌمب٘شح، اٌؼشثٟ ٌٍٕؾش 9اعّبػ١ً، ِؾّذ فبدق؛ ِٓ اٌؾبٖ إٌٝ ٔغبد إ٠شاْ إٌٝ أ٠ٓ، ط 

 .99ٚاٌزٛص٠غ، ؿ 
(3)

 .93اعّبػ١ً، ِؾّذ فبدق؛ ِٓ اٌؾبٖ إٌٝ ٔغبد؛ اٌّشعغ اٌغبثك؛ ؿ  
(0)

غٍّٟ، ِؾّذ فمش ٚ فزؾٟ أثٛ ثىش اٌّشاغٟ، اٌّؤعغخ اٌؼغىش٠خ فٟ إ٠شاْ ث١ٓ اٌضٛسح اٌ 

 09ٖ،ؿ9031،اٌش٠بك؛اٌّؼٙذ اٌذٌٟٚ ٌٍذساعبد ا٠٨شا١ٔخ9ٚاٌذٌٚخ؛ ط
(1)

 .91إعّبػ١ً، ِؾّذ فبدق؛ ِٓ اٌؾبٖ إٌٝ ٔغبد؛ اٌّشعغ اٌغبثك؛ ؿ 
(2)

بعذ اٌّؤ٠ذْٚ ٌٍخ١ّٕٟ ٌم١بدح اٌى١ِٛزبد: ٟ٘ اٌّغّٛػبد اٌّغٍؾخ اٌزٟ ؽىٍٙب أئّخ اٌّغ 

ا٨ضطشاثبد ضذ إٌظبَ اٌٍّىٟ فٟ ثذا٠خ اٌضٛسح، ٠ٛ٘ذٞ، فّٟٙ، إ٠شاْ ِٓ اٌذاخً، اٌّقذس ٔفغٗ، 

 .921ؿ 
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ىٍاء هظاٌر الفوضِ خاصة فْ  الخهٓىْ كمفٍا بهٍهة الحفاظ عمِ األهن فْ الشارع وا 
باإلضافة إلِ تٍهٓش  . وأخذ ٓعهل عمِ حل جٍاز الشرطة السابق،(ٔ)العاصهة طٍران

بعاد العىاصر القٓادٓة التْ ُٓعتقد أن والئٍا لمشاة، واستبدلٍا بقٓادات جدٓدة  ضعافً وا  الجٓش وا 
، هن ِإىشاء كٓان جدٓد ٓكون (ٖ)مٜٜٚٔ. وبذلك تهكن الخهٓىِ فْ العام (ٕ)هن رجاالت الثورة

و ها عرف باسم الحرس الثوري أو حرس الثورة اإل ًا لمجٓش، ٌو  .(ٗ)سالهٓةهوآز
بًا، بدأ العهل عمِ تشكٓل ىواة الحرس الثوري  فبعد اىتصار الثورة بأربعة أشٍر تقٓر
األولِ هن أربع هجهوعات هسمحة، اىبثقت هن صمب المجان الثوٓرة التْ أشرىا ِإلٍٓا سابقًا. 
ر وكها ٌو الحال بالىسبة لمجان الثوٓرة فقد كاىت بدآات تأسٓس الحرس الثوري عشوائٓة وغٓ

. ولم ٓكن اختٓار عىاصر الحرس الثوري عمِ َأساس الكفاءة والتدٓرب، بل كان (٘)هىظهً
 .(ٙ)االعتهاد األساسْ عمِ الوالء والحهاس لهىاصرة الثورة

 أّها الهجهوعات األربع التْ شكمت ىواة الحرس الثوري فٍْ:
 هجهوعة أبو شٓرف. -
 )الشٍٓد(.هجهوعة هحهد هىظري، وتطمق عمًٓ الهصادر اإلٓراىٓة  -
 هجهوعة آٓة اهلل هىتظري. -
 هجهوعة هحسن رضائْ. -

                                                 
(9)

 .٠ٛ٘921ذٞ، فّٟٙ، إ٠شاْ ِٓ اٌذاخً، اٌّقذس ٔفغٗ، ؿ  
(6)

 .631اٌغجىٟ، آِبي، ربس٠خ إ٠شاْ، اٌّشعغ اٌغبثك؛ ؿ  
(3)

س اٌضٛسح ٚاٌؾىُ إٌٙبئٟ ثخقٛؿ ٚضغ اٌؾشط اٌضٛسٞ؛ ِغٍخ سفغٕغبٟٔ، ٘بؽّٟ، أزقب 

 َ.42/41/9191اٌؾشط 
(0)

وبرضِبْ، و١ٕ١ش، اٌؾشط اٌضٛسٞ ا٠٦شأٟ ٔؾأرٗ ٚرى٠ٕٛٗ ٚدٚسٖ، رشعّخ ِشوض ا٦ِبساد  

، أثٛ ظجٟ ِشوض ا٦ِِبساد ٌٍذساعبد ٚاٌجؾٛس ا٨عزشار١غ١خ 3ٌٍذساعبد ٚاٌجؾٛس ا٨عزشار١غ١خ، ط

 .91َ ، ؿ9119
(1)

سفغٕغبٟٔ، ٘بؽّٟ، أزقبس اٌضٛسح ٚرذ٠ٚٓ إٌظبَ ا٨عبعٟ ٌٍؾشط اٌضٛسٞ، ِغٍخ اٌؾشط  

 .999َ، ٠ٛ٘ٚذٞ، فّٟٙ؛ إ٠شاْ ِٓ اٌذاخً؛ اٌّقذس اٌغبثك، ؿ 91/40/9191
(2)

، داس إٌٙب ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش، 6اٌغج١ٍٟ، ػجذإٌّؼُ اٌغضاٌٟ، ؽٙبداد ٚالؼ١خ ِٓ داخً إ٠شاْ، ط  

 .90َ، ؿ9199)د.َ( 
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سىاد قٓادتٍا إلِ  وبعد أربعة أشٍر هن اىتصار الثورة تم دهج ٌذي الهجهوعات واِ 
، الذي أصبح أول قائد لمحرس الثوري. حٓث قام بتعٓٓن (ٔ)عباس زهاىْ الهمقب )أبو شٓرف(

، وهن ٌىا اىطمقت هسٓرة بىاء (ٕ))جواد هىصوري( كأحد قادتً وعضوًا فْ شورى القٓادة
ًً هستقمة، ترتبط هباشرة بهرشد الثورة، وتأتهر بأهري، ولٓس  الحرس الثوري هؤسسًة عسكٓر
لهؤسسات الدولة األخرى سمطان عمٍٓا وتكون حاجزًا ٓقف فْ وجً هن ٓحاول الىٓل هن 

قمة تٍدف إلِ حهآة . فقد كان الخهٓىِ هحقًا عىدها أهر بتشكٓل قوة هست(ٖ)الثورة وهكتسباتٍا
ىظاهً، فها إن تهكَّن الىظام الجدٓد هن اإلهساك بزهام األهور فْ البالد وهحاولة تطبٓق 
هبادئ ثورتً، حتِ أدرك الشعب اإلٓراىْ حقٓقة الىظام السٓاسْ الجدٓد، وَأىً ال ٓختمف كثٓرًا 

لثورة الهضادة، . وهاكاد ٓهر عام عمِ الثورة حتِ بدأت ا(ٗ)عن سابقة إال بىٍجً الدٓىْ
وبدأت الصراعات بٓن التٓارات الهختمفة فْ البالد، زاد عمٍٓا اىدالع الحرب هع العراق فْ 

ن (٘)مٜٓٛٔالعام  . وهن خالل ٌذي األحداث ٓحاول البحث تتبع الهراحل التْ هر بٍا تكٓو

                                                 
(9)

، ػجبط آلب صِبٟٔ، ٠ٛ٘999،994ذٞ، فّٟٙ؛ إ٠شاْ ِٓ اٌذاخً؛ اٌّقذس اٌغبثك، ؿ ؿ  

رٌٛٝ ل١بدح اٌؾشط اٌضٛسٞ ػٕذ رأع١غٗ ٚرّذ ا٨طبؽخ ثٗ ثغجت إٌّبفغخ ث١ٓ ل١بدح اٌّغّٛػبد 

ٚرُ رؼ١١ٕٗ لبئّبً ثأػّبي اٌغفبسح ا٠٦شا١ٔخ فٟ ثبوغزبْ رُ ٔمً اٌٝ ٌجٕبْ ٧ٌؽشاف ػٍٝ رأع١ظ 

ة هللا ٠٨ٚضاي ٠ؾشف ػٍٝ اٌؼًّ ا٤ِٕٟ ٌٍؾضة، أظش: ِبرا رؼشف ػٓ عٕذ هللا ٚؽشط ؽض

 اٌخ١ّٕٟ، ِشوض ثٍٛؽغزبْ ٌٍذساعبد 

balochistancenter.blogspot.com/2009_10_25_archive.html  
(6)

َ، عٛاد ِٕقٛسٞ. وبْ أؽذ لبدح ا٨ؽضاة 60/41/9191طٙشاْ ثزبس٠خ:  1/649ٚص١مخ سلُ  

لجً اٌضٛسح، ٚرُ رؼ١١ٕٗ وأؽذ ل١بداد اٌؾشط اٌضٛسٞ ٚعشػبْ ِب رّذ رٕؾ١زٗ ثغجت  ا٦ع١ِ٩خ

ػغضٖ ػٓ اٌغ١طشح ػٍٝ لبدح اٌّغّٛػبد اٌزٟ ؽىً ِٕٙب اٌؾشط اٌضٛسٞ ٚلذ رُ رؼ١١ٕٗ ٨ؽمبً 

عف١شاً ٌذٜ اٌق١ٓ، أظش: ِبرا رؼشف ػٓ عٕذ هللا ٚؽشط اٌخ١ّٕٟ، ِشوض ثٍٛؽغزبْ ٌٍذساعبد 

balochistancenter.blogspot.com/2009_10_25_archive.htmlٗاٌّشعغ ٔفغ ، 
(3)

اٌغٍّٟ، ِؾّذ فمش ٚفزؾٟ أثٛ ثىش اٌّشاغٟ، اٌّؤعغخ اٌؼغىش٠خ فٟ إ٠شاْ؛ اٌّشعغ اٌغبثك،  

 .91ؿ
(0)

، ػّبْ، 9، ط9114-9191اٌشاٚٞ، ػجذاٌغزبس، ِؼغُ اٌضٛسح ا٠٦شا١ٔخ اٌّقطٍؾبد اٌغ١بع١خ 

 .66-69َ؛ ؿ ؿ 6499ا٨عزشاسر١غ١خِشوض أ١ًِخ ٌٍجؾٛس ٚاٌذساعبد 
(1)

-9113َ، )د.ط(،)د.ْ(؛)د.َ(919-9194َاثٛ غضاٌخ، ػجذاٌؾ١ٍُ، اٌؾشة اٌؼشال١خ ا٠٦شا١ٔخ 

 .11، ؿ 9110
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ع الحرس الثوري حتِ أصبح هىافسًا وهٍٓهىًا عمِ باقْ القوى العسكٓرة إضافة إلِ توسٓ
 . (ٔ) دائرة اختصاصاتً

عىدها أىشئ الحرس الثوري، ىص الدستور اإلٓراىْ عمِ هحدودٓة صالحٓاتً هع 
 التأكٓد عمِ التىسٓق بٓىً وبٓن القوات الهسمحة:

 ،ةرٛلثا يزٌ الىتصار لِوألا ألٓانا فْ ذلتْ تأسسا ،إلسالهٓةا ةرٛلثا سشح تاٛ"تبقِ ق
 يزٌ فائظو وٛلقاىا دذٓحوكاسبٍا. هو ةرٛثلا سةاشح فْ ٌادور اءأد ًجأ ٓة ثابتة هسخرا
هع  ُشألخا لهسمحةا تاٛلقا لٓاتوؤهسو فائظو هع ىةربالهقا لٓتٍاوؤهس اقغىو تاٛلقا
 .(ٕ)فٓها بٓىٍا" ّٛألخا كلتىسٓواو ولتعااعمِ  ذلتأكٓا

وبالرغم هن ذلك إال أن الدستور أكد عمِ صالحٓات الحرس الهطمقة فْ حراسة 
ٌذي الهجهوعات الهسمحة أن واجب الدفاع عن الىظام ٓهتد حتِ ٓشهل الثورة، وبالتالْ ترى 

زاحة كل هن ٓخالفٍا. أها تعٓرف "هخالفة هبادئ الثورة" فٍو حسب ها ٓفٍهً  الثورة وهبادئٍا وا 
ٓردي قادة الحرس الثوري. ولٍذا لم تكن العالقة بٓن الحرس الثوري والجٓش تكاهمٓة "كها  ٓو

فسٓة. حٓث أن القادة الجدد ٓٓردون إزاحة قادة الجٓش لالستئثار ٓىص الدستور" بل كاىت تىا
بالسمطة، هستغمٓن الهساحة الواسعة التْ هىحٍا الخهٓىْ لمحرس لمقٓام بهٍاهً التْ استغمٍا 

 فْ تحٓٓد باقْ األجٍزة اأُلخرى. 
أها قادة تمك الهجهوعات، فقد كان ٌدفٍم عمِ ها ٓبدوا ٓصب باتجاي الهكاسب 

والهىاصب الحكوهٓة التْ كاىوا ٓسعون لموصل ِإلٍٓا. وهها ٓرجح ٌذا االحتهال السٓاسٓة 
م هن القادة أخٓرن الذٓن لم ٓكن لٍم  اء عمِ غٌٓر اىتصار قادة الهجهوعات األربعة األقٓو
الثقل العسكري والسٓاسْ الكافْ لموصول إلِ تحقٓق أٌدافٍم، وها وصموا ِإلًٓ هن الهىاصب 

 .(ٖ)ة بعد ذلكالعسكٓرة والسٓاسٓ
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اٌغٍّٟ، ِؾّذ فمش ٚفزؾٟ أثٛ ثىش اٌّشاغٟ، اٌّؤعغخ اٌؼغىش٠خ فٟ إ٠شاْ؛ اٌّشعغ اٌغبثك،  

 .24-19ؿ ؿ 
(6)

، اٌّقذس 914َ ؛ اٌّبدح 9191ؽب٩ًِ رؼذ٩٠رٗ ٌغب٠خ  9191َدعزٛس إ٠شاْ اٌقبدس ػبَ  

 .61اٌغبثك، ؿ 
(3)

 .13-16وبرضِبْ، و١ٕ١ش، اٌؾشط اٌضٛسٞ ا٠٦شأٟ، اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ ؿ  
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وعمِ كل حال، فإن الٍدف الهىشود هن دهج تمك التىظٓهات الهسمحة فْ كٓان واحد، 
تحقق كها خطط لً هن قبل الولْ الفقًٓ فْ حهآة الثورة ضد أعدائٍا فْ الداخل قبل 
حكام قبضتً عمِ السمطة، وأصبح الحرس ٌو السٓاج  الخارج، وّهكىًَّ هن َبْسط ىفوذي واِ 

 .(ٔ)والهٍٓهن عمٍٓاالحاهْ لٍا 
كها كاىت حدود حهآة الثورة عىد إىشاء الحرس الثوري تقتصر عمِ إدارة الوضع اأَلهىْ 
خهاد االضطرابات الهىاٌضة لمثورة فْ  داخل البالد وهواجٍة خصوم الثورة هن الداخل، واِ 

. بٓىها كان الدفاع عن حدود البالد وهواجٍة الهخاطر الخارجٓة هن (ٕ) حال حدوثٍا
لٓة وؤإلسالهٓة هساو اشٓإٓة رٛجهٍ ؼجٓ لِٛ"ٓتاختصاص الجٓش كها ٓىص الدستور، 

 . (ٖ) إلسالهٓة فٍٓا"آة رٛلجهٍا انظى ٓعوضٍٓا أرا ةذحوولبالد استقالل ا ٓع فاعذلا
وبالرغم هن ذلك إال أن الحرس الثوري تطور تدٓرجًٓا حتِ أصبح ٌو الهدافع األول 

عد أضحِ شبً تابع لً. وقد هر الحرس الثوري عن حدود البالد، بل إن الجٓش فٓها ب
ة. ًة هوحدة قٓو  بأحداث وتوفرت لً عواهل َأثرت فْ تىظٓهً وتدٓربً وبروزي هؤسسًة عسكٓر

 وهن ذلك:
 األعمِ ولٓس لمرئٓس. تبعٓتً الهباشرة لمهرشد -
 الدعم الهادي الهباشر والالهحدود هن الولْ الفقًٓ. -
 الحرب العراقٓة اإِلٓراىٓة. -
 ضعف الجٓش وعدم قدرتً عمِ القٓام بهٍاهً. -
 .( ٗ)قٓام الثورات الهضادة فْ البالد -
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، ِؤعغخ اٌّذ٠ٕخ ٌٍقؾبفخ، 9اٌؾّشٞ، ر٠جبْ، إ٠شاْ ث١ٓ طغ١بْ اٌؾبٖ ٚد٠ِٛخ اٌخ١ّٕٟ، ط 

 .931َ، ؿ 9193)د.َ(
(6)

. ٚ وبرضِبْ، و١ٕ١ش، 90ِؼغُ اٌضٛسح ا٠٦شا١ٔخ، اٌّشعغ اٌغبثك؛ ؿ  اٌشاٚٞ، ػجذاٌغزبس، 

 .  992اٌؾشط اٌضٛسٞ ا٠٦شأٟ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ 
(3)

، اٌّقذس 903َ ؛ اٌّبدح 9191َ ؽب٩ًِ رؼذ٩٠رٗ ٌغب٠خ 9191دعزٛس إ٠شاْ اٌقبدس ػبَ  

 .69اٌغبثك، ؿ 
(0)

 .33-36ثك، ؿ ؿدٚٔبٌذ ٌٚجش، إ٠شاْ ؽبضش٘ب ِٚبض١ٙب، اٌّشعغ اٌغب 



 أ. ػجذ هللا ثٓ ف٩ػ اٌّؾ١بٚٞ   د. فٙذ ِؾّذ اٌغٍطبْ  

 

 191 مجمة بحوث كمية اآلداب  

فمو قهىا بهىاقشة كل عىصر هىٍا عمِ حدي، فإىىا سىصل إلِ أن ٌذي العىاصر 
ىً بشكل هىظم،  هجتهعة أثرت بهسٓرة الحرس الثوري بشكل كبٓر، وساعدت عمِ تكٓو

 .(ٔ)وصقمت هٍاراتً العسكٓرة
سبٓل الهثال أن تبعٓة الحرس الثوري الهباشرة لمهرشد األعمِ لمثورة، جعمتً  فىجد عمِ

تحصل عمِ  ٓتمقِ أواهري هباشرة هن رأس السمطة وال ٓأتهر ِإال بأهري. فٍو ٓعهل بتوجٍٓاتً ٓو
ذي الههٓزات جعمت الحرس الثوري (ٔ)الدعم الهادي والهعىوي والسٓاسْ هىً هباشرة . ٌو

أىً ٓصب فْ هصمحة الىظام والثورة بحٓرة هطمقة، ال سمطان  ٓتصرف فْ جهٓع ها ٓرى
عمًٓ سوى سمطة الهرشد، والحدود لً سوى ها ٓضر بالهصمحة العمٓا لمثورة وهرشدٌا. وفْ 
ٌذا ٓثىْ الخهٓىْ عمِ حراس الثورة بقولً: "لو لم ٓكن حراس الثورة ها كاىت الدولة، إىْ 

فظوا عمِ البالد عىدها لم ٓستطع أحد، وهازالوا، أوقر الحراس واحبٍم وعٓىْ عمٍٓم فمقد حا
 .(ٕ)ِإىٍم هرآة تجسم هعاىاة ٌذا الشعب وعٓزهتً فْ ساحة الهعركة وتآرخ الثورة"

، فقد أثرت فْ (ٖ)مٜٓٛٔوبالىسبة لمحرب العراقٓة اإلٓراىٓة التْ اىدلعت فْ العام 
طة االىطالق الحقٓقٓة صقل هٍارات الحرس الثوري العسكٓرة بشكل كبٓر، بل كاىت ٌْ ىق

. ففْ تمك (ٗ)فْ َجعل الحرس الثوري هؤسسة عسكٓرة هىظهة هوآزة لمجٓش اإِلٓراىْ
األحداث اتضح ضعف الجٓش اإِلٓراىْ وعدم هقدرتً عمِ الدفاع عن حدود البالد. فعىد أول 

هها اختبار حقٓقْ لجٓش الثورة الخهٓىٓة وجد ىفسً أهام هٍهة صعبً فْ الدفاع عن البالد، 
اضطر الىظام إلِ الزج بجهٓع الوحدات العسكٓرة والتىظٓهات الهسمحة فْ جبٍات القتال، 
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ػجذاٌّؤِٓ، ِؾّذ اٌغؼ١ذ، اٌغّٙٛس٠خ اٌضبٌضخ فٟ إ٠شاْ، )د.ط(، اٌمب٘شح، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ  

 .690-693َ، ؿ ؿ 6496اٌؼبِخ ٌٍىزت
(9)

إٌظبَ ا٤عبعٟ ٌٍؾشط اٌضٛسٞ، اٌفقً ا٤ٚي، اٌّبدح ا٤ٌٚٝ. دٚٔبٌذ ٌٚجش، إ٠شاْ ؽبضش٘ب  

 .33ِٚبض١ٙب، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ 
(6)

 .690-693ذاٌّؤِٓ، ِؾّذ اٌغؼ١ذ، اٌغّٙٛس٠خ اٌضبٌضخ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ ؿ ػج 
(3)

أذٌؼذ اٌؾشة ث١ٓ اٌؼشاق ٚإ٠شاْ ثغجت اٌخ٩ف ػٍٝ اٌؾذٚد ٚػٛاًِ اخشٜ ٚاعزّشد صّبٟٔ  

َ، أظش اٌمقبة، ػجذاٌٛ٘بة، اٌؾشة اٌؼشال١خ 9199َ ٚؽزٝ ػبَ 9194عٕٛاد ِٓ ػبَ 

 َ.6490شوض اٌؼشثٟ ٥ٌثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد، ث١شٚد ، ا9ٌَّ، ط9194/9199ا٠٦شا١ٔخ
(0)

ػجذهللا، ِؼزقُ فذ٠ك، اٌّؤعغبد اٌؼغىش٠خ ث١ٓ اٌضمخ ٚاٌز١ّٙؼ ِمبسٔخ ث١ٓ ٚضغ اٌؾشط  

اٌضٛسٞ ٚاٌغ١ؼ فٟ ث١ٕخ إٌظبَ ا٠٦شأٟ؛ ِغٍخ اٌذساعبد ا٠٦شا١ٔخ، اٌغٕخ ا٤ٌٚٝ، اٌؼذد ا٤ٚي، 

 .931َ، ؿ 6492د٠غّجش 
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. فخالل السىتٓن (ٔ)وهن بٓىٍا الحرس الثوري الذي استفاد هن تمك التجربة بشكل سٓرع وفعال
. وتوالِ بعد ذلك (ٕ)األولٓٓن هن عهر الحرب، أصبح لدٓة قوات قتالٓة بٓرً وُأخرى بحٓرً

ا حتِ وصل إلِ إحداث  ة، واالستخباراتٓة، وغٌٓر التشكٓالت العسكٓرة لمحرس الثوري: الجٓو
 ها ٌو عمًٓ أن.

وبالىسبة لضعف الجٓش اإلٓراىْ فْ هواجٍة أحداث الحرب عىد اىدالعٍا، فإىً ٓعود 
إلِ تٍهٓش دوري هن قبل السمطة الجدٓدة بسبب الشك فْ والئً لٍا، كوىً كان قائهًا هىذ زهن 

. لذلك لم تقم بإعداد الجٓش الجدٓد تحسبًا ألي أحداث طارئة، بل وجٍت (ٖ)ظام البٍمويالى
جل اٌتهاهٍا إلِ إىشاء جٍاز عسكري لحهآة الثورة وحهآة الىظام هن الداخل وعدم 
االٌتهام بهواجٍة اأَلخطار الخارجٓة. ٓعكس لىا ذلك حال الجٓش عىد بدآة الحرب هع 

ن برآٌن ضعف الجٓش، أن إدارة الحرس الثوري أوكمت إلِ وزارة . وىجد كذلك ه(ٗ)العراق
اًل فبعد تفوق قوات الحرس الثوري البٓرة  الدفاع فْ بدآة الحرب، إال أن ٌذا لم ٓستهر طٓو
والبحٓرة التْ تشكمت أثىاء الحرب، خرجت الهطالبات هن قبل قادة الحرس الثوري لمخروج 

ذا ها حدث بعد ذلك (٘)كهؤسسة عسكٓرة هستقمة هن تحت عباءة وزارة الدفاع، والعهل . ٌو
. ولو أن الهؤسسة (ٙ)مٕٜٛٔعىدها تم ِإىشاء وزارة الحرس الثوري فْ شٍر ىوفهبر هن العام 

العسكٓرة كاىت بالقوة والكفاءة الهطموبة، فمربها لم ٓحصل الحرس الثوري عمِ كل ٌذي 
 سة العسكٓرة.الهكاسب التْ كاىت تصب فْ اتجاي استقاللً عن الهؤس

وفٓها ٓخص الثورات واالضطرابات التْ حدثت فْ الداخل اإلٓراىْ بعد وقت قصٓر 
هن وصول الخهٓىِ لمسمطة، فمم تكد تهر السىة األولِ هن عهر الثورة الخهٓىٓة حتِ وجدت 
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َ، ؿ 9192ث١شٚد، داس الشأ  9ص١٘ش، اٌضٛسح ا٠٦شا١ٔخ ث١ٓ اٌٛالغ ٚا٦عطٛسح، ط ِبسد٠ٕٟ، 

 .929-929ؿ 
(6)

إثشا١ّ٘بْ، أسٚٔذ، ربس٠خ إ٠شاْ اٌؾذ٠ضخ، رشعّخ: ِغذٞ فجؾٟ، )د.ط( اٌى٠ٛذ، اٌّغٍظ  

 .639َ، ؿ 6490اٌٛطٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢داة
(3)

  .931ٌّشعغ اٌغبثك، ؿ ػجذهللا، ِؼزقُ فذ٠ك، اٌّؤعغبد اٌؼغىش٠خ؛ ا 
(0)

 .922ِبسد٠ٕٟ، ص١٘ش، اٌضٛسح ا٠٦شا١ٔخ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ  
(1)

 .939ػجذهللا، ِؼزقُ فذ٠ك، اٌّؤعغبد اٌؼغىش٠خ؛ اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ  
(2)

 .901وبرضِبْ، و١ٕ١ش، اٌؾشط اٌضٛسٞ ا٠٦شأٟ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ  
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. تىادي تمك الهعارضة بتطبٓق هبادئ الثورة فْ الحفاظ عمِ (ٔ) ىفسٍا أهام ثورات هضادة
بت الجهآٌر ألجل تحقٓقٍاالحٓرات و  . فقد (ٕ)الدٓهوقراطٓة التْ ىادت بٍا عىد اىطالقٍا ٌو

أدرك الهجتهع اإلٓراىْ هبكرًا حقٓقة الثورة الخهٓىٓة وأىٍا لم تأت بجدٓد ٓختمف عن ىظٓرة 
الىظام السابق الذي كان ٓحكم البالد، وأن الحال لم ٓتغٓر كثٓرًا، فقد كاىت البالد تحت ىظام 

ىْ هتوازن، وتحولت إلِ ىظام سٓاسْ بهىظور دٓىْ ٓعتهد الهذٌب االثىْ سٓاسْ هد
و (ٖ)عشري . ، أو ها ٓطمق عمًٓ فْ إٓران اسم الهذٌب الجعفري هذٌبًا وحٓدًا فْ البالد، ٌو

إلسالن ا ٛو ٌاشإلٓ سهْشلا ٓٓذلالهذٌب الرسهْ لمدولة كها ٓىص الدستور عمِ ذلك، "ا
. (ٗ).."ذألبالِ إ شلمتغٓٓ ًقاب شغٓوقائهًا  أذلهبا ازٌ ٓبقِ، وشالثىا عشا ّشلجعفا تٌزلهوا

ٌذا التشٓرع دفع اأَلحزاب السٓاسٓة التْ كاىت قائهة بعد الثورة لهواجٍة ذلك بوقفات 
احتجاجٓة ضد تصرفات الىظام الجدٓد، وكاىت فْ بدآتٍا تقوم عمِ شكل تجهعات 

  .لمهطالبة بتحقٓق أٌداف الثورة وهظاٌرات سمهٓة
الىظام الجدٓد لم ٓرحب بذلك، ووقف ضدٌا بكل قوة، وَعدٌَّا هىاٌضة لهبادئ  إال أن

و ىائب "االهام  الدٓن اإِلسالهْ، كون الولْ الفقًٓ ٌو الحاكم بأهر اهلل فْ األرض، ٌو
تصرف ىٓابة عىً فْ ُأهور الرعٓة كها أكد الدستور أىً (٘)الغائب" إلهان اغٓبة  ٓهزفْ ، ٓو

                                                 
(9)

َ.  66/41/6494، عش٠ذح إٌّبضً ؽم١مبد، ؽبثٛس، إ٠شاْ ِٓ اٌؾبٖ إٌٝ أ٠بد هللا 

https://www.almounadile.info/wp-content/uploads 
(6)

 .669-699إثشا١ّ٘بْ، أسٚٔذ، ربس٠خ إ٠شاْ اٌؾذ٠ضخ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ ؿ  
(3)

ا٨صٕب ػؾش٠خ: ٟ٘ فشلخ ِٓ فشق اٌؾ١ؼخ رؼزمذ ثٛعٛد أصٕٟ ػؾش إِبِبً ٌٍؾ١ؼخ رجذأ ثؼٍٟ ثٓ اثٟ  

 ػٕٗ ٚرٕزٟٙ ثّؾّذ ثٓ اٌؾغٓ اٌؼغىشٞ اٌزٞ ٠ؼزمذْٚ ثغ١جزٗ ٠ٚؤِْٕٛ ث١ٕبثخ طبٌت سضٟ هللا

اٌٌٟٛ اٌفم١ٗ اٌزٞ ٠ؾىُ ١ٔبثخ ػٓ اٌّؼقَٛ اٌغبئت؛ إٌؼ١ّٟ، أؽّذ ٔٛسٞ، اٌغ١بع١خ اٌخبسع١خ 

  943-13، ؿ ؿ 6496، ػّبْ، داس اٌغٕبْ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ9َ، ط6499-9191َا٠٦شا١ٔخ 
(0)

، اٌّقذس اٌغبثك، 96َ؛ اٌّبدح 9191َ ؽب٩ًِ رؼذ٩٠رٗ ٌغب٠خ 9191ػبَ دعزٛس إ٠شاْ اٌقبدس  

  ..1ؿ 
(1)

ا٦ِبَ اٌغبئت ػٕذ اٌؾ١ؼخ ٘ٛ ِؾّذ ثٓ اٌؾغٓ اٌؼغىشٞ، ٚ٘ٛ آخش ا٨ئّخ ٌذ٠ُٙ ٠ٚؼزمذْٚ أٔٗ  

٘ـ ٠ٚؼزمذْٚ ثأٔٗ ٨صاي ؽ١بً ٚ٘ٛ فٟ غ١جزٗ اٌىجشٜ ٠ٕٚزظشْٚ خشٚعٗ 611ٌٚذ فٟ عبِشاء ػبَ 

لذ، أظش: اٌّٙذٞ ػٕذ اٌؾ١ؼخ ٚاٌغٕٗ ٚإ٠شاْ اٌخ١ٕ١ّخ، اٌّؼٙذ اٌذٌٟٚ ٌٍذساعبد ِٕز رٌه اٌٛ

 https://rasanah-iiis.org -ا٠٨شا١ٔخ 
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لفقًٓ ا ذإلسالهٓة بٓاو اشٓإٓة رٛألهة فْ جهٍاهاهة وا   شألهاالٓة و وٛتك"الهىتظر  ّذلهٍا
 . (ٔ)"شبٓذلتواة دارإلار عمِ دلقاالشجاع ؛ اشلعصا رٛبأه شلبصٓ، الهتقْ، الدلعاا

وهن خالل ٌذا الىص، ٓتبٓن أن الجهٍوٓرة فْ إٓران تقوم عمِ طٓف واحد ٓمغْ 
ذا  حدا بتمك التظاٌرات إلِ اثارة الشغب باقْ أطٓاف الشعوب اإلٓراىٓة اأُلخرى وهكوىاتٍا. ٌو

. وكان ٌذا بهثابة االختبار الحقٓقْ لمحرس (ٖ)والفوضِ إلرغام الىظام عمِ تحقٓق هطالبٍا
ْ "هحاربة العىاصر والكٓاىات  الثوري لمقٓام بهٍاهً الهىصوص عمٍٓا فْ ىظاهً اأَلساسْ ٌو

سقاطٍا وتقو  . ٌىا تحرك (ٔ)م بأىشطة ضدٌا"التْ تحاول الىٓل هن الجهٍوٓرة اإِلسالهٓة واِ 
الحرس بقوة لمدفاع عن الىظام وعن هبادئ الثورة وهكتسباتٍا والقضاء عمِ الهظاٌرات 

. وبعد تمك األحداث وها أبداي الحرس الثوري هن والء (ٗ)الهضادة الرافضة لمىظام الجدٓد
ٍا لحهآة سمطاىً هطمق لمهرشد اأَلعمِ زاد اٌتهام الخهٓىْ بً. وأصبح ٌو الٓد التْ ٓستعهم

وثورتً، والسٓف الهسمط عمِ رقاب أعداء الثورة الذٓن ٓٓردون ٌدم هبادئٍا واىتزاع 
 .(٘)هكاسبٍا
أصبح لمحرس الثوري ىفوذ فْ أغمب هؤسسات الدولة العسكٓرة والهدىٓة، قبل أن  

ٓستكهل ٌٓهىتً عمِ جهٓع هفاصل الدولة فْ وقت الحق كها ٌو عمًٓ الحال فْ ٓوهىا 
ن الحرس الثوري وهٍاهً، أن (ٙ)اضرالح . وفْ الختام ٓتضح لىا هن خالل تتبع هراحل تكٓو

هٍهتً فْ األساس ٌْ حهآة الىظام وحهآة األهن الداخمْ فْ البالد، إال أن ٌذي الهٍام 
ىاتٍا.  توسعت وتطورت هع تطور هؤسسة الحرس الثوري وتكٓو
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، اٌّقذس اٌغبثك، 1َ؛ اٌّبدح 9191َ ؽب٩ًِ رؼذ٩٠رٗ ٌغب٠خ 9191دعزٛس إ٠شاْ اٌقبدس ػبَ  

 .9ؿ 
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ثٛ سؽّخ، )د.ط( اٌمب٘شح؛ ِىزجخ وٛٔغٍّبْ، عش٘بسد، عطٛع ٔغُ اٌؾ١ؼخ، رشعّخ: ِؾّذ أ 

 .660-669ِذثٌٟٛ )د.د(، ؿ ؿ 
(3)

 إٌظبَ ا٤عبعٟ ٌٍؾشط اٌضٛسٞ، اٌفقً اٌضبٟٔ، اٌّبدح اٌضب١ٔخ، اٌّقذس اٌغبثك. 
(0)

 إٌظبَ ا٨عبعٟ ٌٍؾشط اٌضٛسٞ، اٌّقذس ٔفغٗ 
(1)

ؿ ؿ  اٌغٍّٟ، ِؾّذ فمش ٚفزؾٟ أثٛ ثىش اٌّشاغٟ، اٌّؤعغخ اٌؼغىش٠خ؛ اٌّشعغ اٌغبثك، 

19-19. 
(2)

 .692ػجذاٌّؤِٓ، ِؾّذ اٌغؼ١ذ، اٌغّٙٛس٠خ اٌضبٌضخ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ  
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 يالمبحث الثاني: التنظيم المؤسساتي لمحرس الثور 
قدر أفرادي عىد تأسٓسً ببضع هئات هن  ٓىقسم الحرس الثوري لعدة قطاعات، ٓو

وهع هرور الوقت أصبح ٓضم أالف هن الهىتسبٓن فْ جهٓع فروعً التْ تم  الهسمحٓن.
. حٓث تشٓر بعض اإِلحصاءات إلِ أنَّ أعداد هىتسبْ الحرس الثوري بجهٓع (ٔ)تشكٓمٍا

ىا (ٕ)ألف( ٓٓ٘الف إلِ ٕٓٗالحالْ ها بٓن ) فروعً وتشكٓالتً قد بمغت فْ الوقت . ٌو
ٓسمط البحث الضوء عمِ التىظٓم الهؤسساتْ لمحرس الثوري، واألقسام والتشكٓالت العسكٓرة 

 التابعة لً، وقادتٍا وأعدادٌا والهٍام الهىوطة بٍا.
 القائد العام لمحرس الثوري: 

هكان، لذلك البد ألي شخص َُٓعدُّ هىصب القائد العام لمحرس الثوري هن األٌهٓة ب
 ٓسعِ لموصول ِإلًٓ هن توافر بعض الشروط التْ هن أٌهٍا:

 .(ٖ)الوالء الهطمق لمثورة وقائدٌا -
 الحصول عمِ هباركة الهرشد وهوافقتً لتولْ ذلك الهىصب. -
 الىفوذ القوي داخل هؤسسة الحرس الثوري واإلٓهان بهبادئ الثورة وتىفٓذ أٌدافٍا. -

لصالحٓات التْ ٓهمكٍا القائد العام لمحرس الثوري هع تطور الهؤسسة وقد تطورت ا 
ىفسٍا، حتِ أصبح القائد العام ٓتهتع بصالحٓات واسعة خاصة فْ هجال الدفاع. ولعل خٓر 
دلٓل عمِ ذلك ها ٓقوم بً قائد الحرس الثوري هن تولًٓ هٍامَّ صفقات التسمٓح لكافة القوات 

 .(ٗ)العسكٓرة اإِلٓراىٓة
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، اٌمب٘شح، اٌؼشثٟ ٌٍٕؾش 9اٌؾّذأٟ، ضبسٞ عشؽبْ، ع١بعخ إ٠شاْ رغبٖ دٚي اٌغٛاس، ط 

. & وبرضِبْ، و١ٕ١ش، اٌؾشط اٌضٛسٞ ا٠٦شأٟ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ 66َ، ؿ 6496ٚاٌزٛص٠غ

901. 
(6)

ؽغٓ، اٌؾشط اٌضٛسٞ ٚا١ٌّٕٙخ ا٨لزقبد٠خ ا٤٘ذاف ٚاٌذٚافغ، ِشوض اٌٍّه ف١قً ساضٟ،  

 .https://www.kfcris.com، 3ٌٍجؾٛس ٚاٌذساعبد ا٦ع١ِ٩خ، ؿ.
(3)

 إٌظبَ ا٤عبعٟ ٌٍؾشط اٌضٛسٞ، اٌفقً اٌضبٌش، اٌّبدح اٌضبٌضخ ٚاٌض٩صْٛ، اٌّقذس اٌغبثك، 
(0)

 .63اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ اٌؾّذأٟ، ضبسٞ عشؽبْ، ع١بعخ إ٠شاْ،  
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د توالِ عمِ قٓادة الحرس الثوري هىذ تشكٓمة أربعة هن القادة العسكٓرٓن، كان وق  
أولٍم الجىرال عباس زهاىْ الهمقب )أبو شٓرف(، الذي تولِ قٓادة الحرس الثوري هىذ 

 .(ٔ)مٜٓٛٔتأسٓسً حتِ عام
ثم اىتقمت قٓادة الحرس بعد ذلك إلِ الجىرال: هحسن رضائْ الذي شغل الهىصب هىذ عام 

م، وشٍد عٍدي تطور الحرس الثوري بشكل كبٓر واستهرت قٓادتً حتِ عام ٜٔٛٔ
 .(ٕ)مٜٜٚٔ

ثم اىتقمت بعدي قٓادة الحرس إلِ الجىرال ٓحِٓ رحٓم صفوي الذي تولِ الهىصب فْ الفترة  
. عىدها اىتقمت قٓادتً الحرس إلِ الجىرال هحهد عمْ (ٖ)مٕٚٓٓم إلِ ٜٜٚٔهن 

 .(ٗ)جعفري
 فيمق القدس:

دس ٌو قوة عسكٓرة ضهن أجٍزة الحرس الثوري تشكمت ِإبان الثهاىٓىٓات فٓمق الق
. والطالئع الهمٓوىٓة ٌْ (٘)الهٓالدٓة، وتحدٓدًا َأثىاء الحرب هع العراق باسم الطالئع الهمٓوىٓة

تحقٓق لمشعار الذي اعتهدي الخهٓىِ بعد تولًٓ السمطة تحت هسهِ )ٓاهستضعفْ العالم 
ر الشٓوعْ )ٓا عهال العالم اتحدوا(. إال أن ٌذا الشعار فْ الثورة اتحدوا(، عمِ غرار الشعا
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 .٠ٛ٘994ذٞ، فّٟٙ؛ إ٠شاْ ِٓ اٌذاخً؛ اٌّقذس اٌغبثك، ؿ  
(6)

، ِؾغٓ سضبئٟ، ٌٚذ ػبَ 61وبرضِبْ، و١ٕ١ش، اٌؾشط اٌضٛسٞ ا٠٦شأٟ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ  

َ فٟ ِذ٠ٕخ ِغغذ ع١ٍّبْ عٕٛة غشة إ٠شاْ، رٌٛٝ ل١بدح اٌؾشط اٌضٛسٞ ِب ث١ٓ ػبِٟ 9110

ُ رؼ١١ٕٗ أ١ِٓ ِغّغ رؾخ١ـ ِقٍؾخ إٌظبَ ٠٨ٚضاي، أظش: َ، ر9119َ ٚ 9194

 https://marefa.orgاٌّؼشفخ.
(3)

َ، رٌٛٝ ل١بدح اٌؾشط اٌضٛسٞ ِب ث١ٓ ٠9119ؾ١ٝ سؽ١ُ ففٛٞ، ٌٚذ ثّذ٠ٕخ اففٙبْ ػبَ  

َ، رُ رؼ١١ٕٗ ِغزؾبساً ٌٍّشؽذ ػٍٝ خبِٕئٟ ٠٨ٚضاي، أظش: ِب٠ىً سٚثٓ، 6449ٚ  9119ػبِٟ 

  Middle East Quarterly َ،6449عّبػخ ِبسلخ اٌؾشط اٌضٛسٞ 
 outfit-rogue-a-guards-revolutionary-https://www.meforum.org/1990/irans  
(0)

زخط١ظ ٌٍغ١بعخ اٌخبسع١خ ا٠٦شا١ٔخ، اٌؾٙشٞ، أؽّذ ثٓ عبٌُ ػٍٟ، اٌذٚس ا٨عزخجبسارٟ فٟ اٌ 

َ، رٌٛٝ 9119، ِؾّذ ػٍٟ عؼفشٞ، ٌٚذ ثّذ٠ٕخ ٠ضد ػبَ 909َ ؛ ؿ6499،)د.َ(،)د.ْ(9ط

َ، أظش: ٚؽ١ذ عجٙشٞ، لبئذ عذ٠ذ ٠زٌٛٝ 6491ٚ  6449ل١بدح اٌؾشط اٌضٛسٞ ِب ث١ٓ ػبِٟ 

 َ،40/6449ل١بدح اٌؾشط اٌضٛسٞ 
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اإلٓراىٓة تم استخداهً تحت الغطاء الدٓىِ الذي ٓدعم التوجً السٓاسْ لمثورة. ولتحقٓق فكرة 
ٌذا الشعار دعا الخهٓىِ لتأسٓس جٓش الهٍهات العالهٓة أو جٓش الهمٓون هقاتل أو جٓش 

إىقاذ الهستضعفٓن فْ العالم تحت قٓادة  -حسب زعهً  –. وتكون هٍهتً (ٔ)تحٓرر القدس
الهرشد األعمِ لمثورة اإلٓراىٓة. وكاىت الطالئع الهمٓوىٓة ىواة لتشكٓل ٌذي الجٓوش التْ سعت 
ن ٌذي القوات وضعت تحت إهرة  ا لمخارج. وفْ بدآة تكٓو لٍا قٓادة الثورة بٍدف تصدٌٓر

 .(ٕ)ٓدي قائدًا لٍاالحرس الثوري، وتم تعٓٓن الجىرال أحهد وح
وبعد بىاء ٌذا الكٓان العسكري ُأسىدت ِإلًٓ هٍام القتال فْ الخارج وتىفٓذ العهمٓات 

. وشٍد ذلك ىشاطًا همحوظًا خالل تولِ وحٓدي لقٓادة قوة القدس، فقد (ٖ)القتالٓة خارج الحدود
ا اغتٓال شاٌبور بختٓار آخر رئٓس وزراء  تعددت االغتٓاالت السٓاسٓة التْ كان هن َأبرٌز

سْ الهشٓر العسكري فْ عٍد الشاي، وتىفٓذ عهمٓة  عٍد الشاي فْ فرىسا، واغتٓال غالم آو
ا هن االغتٓاالت السٓاسٓة . وىذكر فْ (ٗ) اغتٓال قادة الحزب الكردستاىْ فْ ألهاىٓا وغٌٓر

ً هن ٌذا السٓاق بعض الهٍهات اأُلخرى التْ قام بٍا الحرس الثوري أثىاء هسٓرتً هىذ تأسٓس
 خالل فٓمق القدس، وهىٍا

 .(٘)دعم اأَلكراد فْ هواجٍة الحكوهة العراقٓة َأثىاء هطالباتٍم باالستقالل -
 .(ٙ) التدخل فْ أفغاىستان ودعم حزب الوحدة الشٓعْ ضد حكوهة هحهد ىجٓب اهلل -
 .(ٚ)دعم بعض األحزاب الهتىاحرة فْ َأفغاىستان ضد حكوهة طالبان -

هن ىشاطات فٓمق القدس فْ بعض الدول العربٓة، كها ٓصرح  إضافة إلِ ها ىشٍدي الٓوم
بذلك قائدي السابق قاسم سمٓهاىْ بقولً: "إن هؤشرات تصدٓر الثورة اإلسالهٓة باتت هشٍودة 

قٓا"  .(ٛ) فْ كل الهىطقة هن البحٓرن إلِ العراق إلِ سوٓرا والٓهن وحتِ شهال َأفٓر
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س ٓعهل عمِ شكل وحدات خاصة تتعاهل ووفقًا لٍذا التصٓرح ٓتضح لىا أن فٓمق القد
ا  .(ٔ) هع األىشطة الخارجٓة فْ بعض البمدان، لتحقٓق أٌداف إٓران فْ عدم استقراٌر

بدو أىً أصبح هٍٓهىًا عمِ التىظٓهات الهسمحة فْ البمدان الهستٍدفة، ٓوجٍٍا   ٓو
 حسب استراتٓجٓاتً وتوجٍاتً.

          هن اإلٓراىٓٓن ٓتراوح بٓن وتشٓر الهصادر إلِ أن أعداد هىتسبْ فٓمق القدس
( جىدي. وفْ أوىة اأَلخٓرة اىضهت العدٓد هن التىظٓهات الهسمحة ٓٓٓٛٔ( و)ٓٓٓ٘ٔ) 

ْ تىظٓهات ٓقوم الحرس الثوري بتدٓربٍا وتوجٍٍٓا لمقٓام  غٓر اإلٓراىٓة لمقتال فْ صفوفً. ٌو
ذا األهر بىشاطات عسكٓرة فْ بعض الدول، كها ٓحدث فْ سوٓرة فْ وقتىا ا لحاضر. ٌو

أكدي ىائب قائد الحرس الثوري العهٓد حسٓن سالهْ فْ هقابمة ُأجٓرت هعً بقولً أن "إٓران 
استقطبت هقاتمٓن هن باكستان وَأفغاىستان والٍىد ولبىان والعراق ِإضافة إلِ اإلٓراىٓٓن 

ا"  . (ٕ) وىظهتٍم فْ همٓشٓات لمقتال فْ سوٓر
لىا التوجً لتطبٓق سٓاسة استخدام الوكالء لمزج وهن خالل التصٓرح السابق، ٓتضح 

هكن َأن ٓفسر ذلك بأىً أسموب  ا خارج الحدود. ٓو بٍم فْ ُأتون الصراعات التْ ٓدٌٓر
م عمِ االستشارات والتوجًٓ لتمك  لمهحافظة عمِ سالهة كوادري اإلٓراىٓة وقصر دوٌر

 الهمٓشٓات.
 القوة البرية:

ثىاء هشاركتً فْ الحرب العراقٓة اإلٓراىٓة فْ بدآة تشكمت القوة البٓرة لمحرس الثوري أ
. وتتركز القوة فْ ٌذي الوحدة (ٖ)وُتَعدُّ القوة البٓرة الىواة اأَلساس فْ ٌذا التىظٓم الثهاىٓىٓات

ْ القوة الهسؤولة عن حهآة الشخصٓات الهٍهة  بها ٓعرف باسم هجهوعة أىصار الهٍدي، ٌو
ا. هن أعضاء الحكوهة والبرلهان وهجمس  الشورى وغٌٓر

 
( ٓٓٓٓٓٔوفْ وقتىا الحاضر ٓبمغ تعداد أفراد القوة البٓرة لمحرس الثوري حوالْ ) 
 .  (ٔ) جىدي
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م عٓن الجىرال: عمْ شهخاىْ عمِ رأس قٓادة القوة البٓرة لمحرس ٜٙٛٔوفْ عام 
 .(ٕ)الثوري، كأول قائد لٍا، ِإضافة إلِ هىصبً ىائبًا لقائد الحرس الثوري

 رية:القوة البح
عد حسٓن  ثُّم تأسٓس القوة البحٓرة فْ الحرس الثوري أثىاء الحرب العراقٓة اإلٓراىٓة ٓو

. أها أول بروز لٍا فقد كان فٓها عرف "بحرب (ٖ)عالئْ أول هن تولِ قٓادة ٌذي القوة
،  حٓث استخدهت زوارق الحرس الثوري فْ الٍجوم عمِ ىاقالت الىفط، كها (ٗ)الىاقالت"

وة إلِ جاىب البحٓرة اإلٓراىٓة فْ حهآة الحدود البحٓرة لمجهٍوٓرة. وتسٓطر أسٍهت ٌذي الق
ا فْ هٓاي  ٌذي القوة حالًٓا عمِ الهواىئ وتتواجد فْ هضٓق ٌرهز وتعهل هن خالل اىتشاٌر

 .(٘)الخمٓج العربْ، عمِ حهآة السواحل اإلٓراىٓة
 القوة الجو فضائية:

ة لدى الحرس الثوري ٌْ قوة  ة التابعة لوزارة الدفاع القوة الجٓو هوآزة لمقوات الجٓو
ًا ٓتكون هن بعض الطائرات. كها تعد الهشرف الرئٓسْ عمِ  اإلٓراىٓة وتهتمك سالحًا جٓو

. وتشرف ٌذي القوة (ٛ) برىاهج إٓران الصاروخْ بغض الىظر عن كفاءتً وفاعمٓتً أو حجهً
. وأول هن تولِ قٓادة القوة الجو (ٔ)أٓضًا عمِ براهج الطائرات الهسٓرة بدون طٓار وتصىٓعٍا

 .(ٕ)مٜٚٛٔفضائٓة الجىرال هوسِ رفان عام 
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 الباسيج: 
ٌْ إحدى وحدات الحرس الثوري التْ تم تشكٓمٍا  قوات الباسٓج أو )التعبئة الشعبٓة( 

ىتسب إلٍٓا العدٓد هن الشباب الهتطوعٓن والشٓوخ الذٓن اىتٍت  .(ٖ)لتكون قوة احتٓاط ٓو
. وكاىت بدآة قوات (ٗ)ة فْ القطاعات األخرى هن قطاعات الحرس الثوريخدهتٍم العسكٓر

. إال أىً فْ ىٍآة (٘)الباسٓج بأفراد هتطوعٓن هٍهتٍم الحفاظ عمِ األهن فْ الشارع اإلٓراىْ
وعمِ غرار ها حدث فْ تأسٓس الحرس الثوري هن عدة هجهوعات هسمحة،  م،ٜٜٚٔالعام 

فسً هع عدة هجهوعات وكٓاىات هسمحة تم دهجٍا فْ فقد أهر الخهٓىْ بتكرار الوضع ى
. وهٍهتٍا الحفاظ عمِ الىظام العام، وتقوم بهٍام (ٙ)كٓان واحد أطمق عمًٓ اسم الباسٓج

الشرطة فْ بسط األهن والحفاظ عمًٓ فْ البالد، إضافة إلِ هساىدة الحرس الثوري فْ حال 
. ثم أصبحت بعد ذلك (ٚ)البالد لمخطرالحاجة لذلك والقٓام بالتعبئة الشعبٓة فْ حال تعرض 

 إحدى وحدات الحرس الثوري التْ ٓعتهد عمٍٓا فْ حفظ الىظام
 .(ٔ)وهواجٍة الهظاٌرات واالضطرابات فْ الداخل اإِلٓراىْ 

الف هن  ٜٓٓٓٓوتشٓر بعض الهصادر إلِ أن أعداد أفراد قوات الباسٓج قد بمغت 
تحول ٌذا العدد إلِ همٓون شخص  وقد تىوعت الهٍام الهىوطة . (ٕ)عىد الحشدالهتطوعٓن ٓو

بٍم فأصبحت تشهل إضافة إلِ عهمٍم اأَلساسْ قٓاهٍم بتوفٓر الخدهة االجتهاعٓة، وتىظٓم 
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االحتفاالت الدٓىٓة، وتطبٓق القاىون العام، والحفاظ عمِ الهظاٌر اإلسالهٓة فْ الشارع 
 .(ٖ)اإلٓراىْ

 الثورة واألمن الداخمي المبحث الثالث: دور الحرس الثوري في حماية 
. (ٗ)الحرس الثوري ٌو الهكمف بالذود عن حهِ الثورة، وقد أىشئ هن أجل ٌذي الهٍهة

 ْ ولٍذا قام بهواجٍة األصوات التْ بدأت تطالب بالدٓهوقراطٓة والهساواة فْ الحقوق ٌو
 .(٘)الشعارات التْ ىادت بٍا الثورة عىد قٓاهٍا

ِ أرض الواقع، وهع إدراك األحزاب السٓاسٓة وحٓث أن ٌذي الهبادئ لم تتحقق عم 
حكام قبضتً عمٍٓا فقد بدأت هطالباتٍا بالحقوق  سعْ الىظام الجدٓد إلِ االستئثار بالسمطة واِ 
السٓاسٓة وتبعٍا فْ ذلك تىاهْ الشعور ىفسً لدى األقمٓات الدٓىٓة والعرقٓة األخرى هن 

 .(ٙ)هكوىات الشعب اإلٓراىْ
عد الجاىب الدٓىْ ه  ن األٌهٓة بهكان، فبعد اتخاذ الثورة الهذٌب الجعفري هذٌبًا ٓو

م  رسهًٓا لمجهٍوٓرة أصبحت الهذاٌب اأُلخرى فْ إٓران تتوجس هن هصٓر ههارسة شعائٌر
الدٓىّٓة والهذٌبٓة وفق هعتقداتٍم، خصوصًا أن بعض ٌذي الهذاٌب تشكل أقمٓات تتوزع عمِ 

التْ دعت اأَلقمٓات العرقٓة إلِ جاىب الهطالبات  أرجاء البالد. وربها ٓكون ٌذا أحد األسباب
ن كاىت اأَلزهة هع الحكوهة تبدو  السٓاسٓة بالقٓام باالحتجاجات لدى الحكوهة الجدٓدة، واِ 

 سٓاسٓة بحتً.
وكان هن أبرز ٌذي االحتجاجات ضد الحكوهة اىتفاضة تبٓرز التْ تكوىت بعد 

ٓن عمِ بعض سٓاسات الخهٓىْ. وقد زاد اىشقاق شٓرعتهداري واعتراضً وأتباعً هن أذٓر
هن جذوتٍا تعاهل الحرس الثوري هعٍا عىدها قام بإطالق الىار عمِ أحد حراس 

وقد شعر الخهٓىْ بأىٍا هصدر تٍدٓد  .شٓرعتهداري، هها أدى إلِ اىتفاضة عارهً فْ تبٓرز
دفعً ِإلِ إرسال وفد بٓن أتباعً، ها  شٓرعتهداريلحكوهتً، ىظرًا لمهكاىة الدٓىة التْ ٓحظِ بٍا 

صل بهوجبً شٓرعتهداري عمِ تعٍد هن الحكوهة عمِ أال ٓتولِ الهىاصب ح لهفاوضتً،
. الحكوهٓة فْ اإلقمٓم سوى أذٓرٓن، فْ هقابل َأن ٓكف أىصاري عن التظاٌر ضد الحكوهة
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 .931اٌّؤعغبد اٌؼغىش٠خ؛ اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ  ػجذهللا، ِؼزقُ فذ٠ك، 
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 .90اٌشاٚٞ، ػجذاٌغزبس، ِؼغُ اٌضٛسح ا٠٨شا١ٔخ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ  
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رث١ؼ، ع١ٙش، لقخ اٌضٛسح ا٠٦شا١ٔخـ عشد ِؾب٠ذ ١ِٛ١ٌبد اٌضٛسح ا٠٦شا١ٔخ، رشعّخ ػجذ اٌٛ٘بة  

 999، 960-963، 949-11َ، ؿ ؿ 6440، اٌمب٘شح، اٌّغٍظ ا٨ػٍٝ ٌٍضمبفخ 9ػٍٛة، ط
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لثوري ٓد الحرس ا الخهٓىْ أطمق بعد استتباب األهن فْ االقمٓم وزوال خطر أىصار شٓرعتهداري،و

حزب  -، وعهل عمِ اضعاف خصهً سٓاسًٓا بحل الحزب الهساىد لً لمقضاء عل تمك االىتفاضة
َّْ أخٓرن  -الشعب الجهٍوري اإلسالهْ  وهالحقة قادتً، حٓث تهت تصفٓة عدد هىٍم وُىف
 .(ٔ)إلِ جٍات عدة داخل البالد

سٓاسٓة، والهطالبة كها قاهت فْ بدآة الثهاىٓىٓات ثورة اأَلكراد لمهطالبة بحقوقٍم ال
م. ٖٜٛٔم ؤٜٛٔ. واستهرت تمك اأَلحداث ها بٓن عاهْ (ٕ)بحكم ذاتْ فْ هىاطقٍم

استطاع الحرس الثوري هواجٍة تمك االحتجاجات واالضطرابات حتِ تهكن هن ِإخهادٌا 
 .(ٖ)والقضاء عمٍٓا

م، بثورة هسمحة ضد حكوهة ٜٔٛٔوقاهت أٓضًا هىظهة هجاٌدي خمق فْ ٓوىٓو 
لمهطالبة بحقوقٍم السٓاسٓة والهطالبة بتصحٓح هسار الثورة. وقد َعدٌَّم الخهٓىْ هن  الخهٓىْ

الهىافقٓن الخارجٓن عمِ القاىون وأهر الحرس الثوري بالتصدي لٍذي الثورات واالحتجاجات 
 .(ٗ)تحت قاىون حهآة الثورة

أىً ٌو أثبت والءي الهطمق لمىظام، و  وبقٓام الحرس الثوري بهواجٍة تمك األحداث
و الٓد الحدٓدٓة  الحارس األهٓن الذي ٓسٍر عمِ حهآة الثورة والحفاظ عمِ هكتسباتٍا، ٌو

 .(٘)التْ ٓستخدهٍا الهرشد ضد َأعدائً
 

والحرس الثوري ٓقوم بٍذا الدور هن هىطمق دٓىْ عقائدي قد جبل عمًٓ هىذ 
ُّْ عمِ ىهط عقائدي هحدد فْ الدستور الذي ٓىص ع(ٔ)تأسٓسً ت اٛلقا"بىاء مِ أن . فٍو هبى

ٓصار  ازٌك. وهلزل ةذقاعوساسًا أ ةذلعقٓواإلٓهاو ا ًعمِ جع، ٌاضتجٍٓولهسمحة لمبالد ا
. ولٍذا، ٓرى أفراد الحرس أنَّ ها ٓقوهون بً واجب دٓىْ هقدس فْ الدفاع عن (ًٕلِ جعإ

 . الولْ الفقًٓ والثورة
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 .930-933اٌضٛسح ا٠٦شا١ٔخـ عشد ِؾب٠ذ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ ؿ  رث١ؼ، ع١ٙش، لقخ 
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ساضٟ، ؽغٓ، اٌؾشط اٌضٛسٞ ا٠٦شأٟ ٚا١ٌّٕٙخ ا٨لزقبد٠خ، ِشوض اٌٍّه ف١قً ٌٍجؾٛس  

 https://www.kfcris.cim، 6ٚاٌذساعبد ا٨ع١ِ٩خ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ
(9)

َ، 91/40/9191بعٟ، ِغٍخ اٌؾشط سفغٕغبٟٔ، ٘بؽّٟ، أزقبس اٌضٛسح ٚرذ٠ٚٓ إٌظبَ ا٤َع 

 اٌّقذس اٌغبثك.
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ورة، فقد أتِ تبعًا لذلك ولها كاىت هٍهة الحرس الثوري ٌْ الهحافظة عمِ الىظام والث
اضطالعً بدور حفظ األهن فْ الشارع اإلٓراىْ والحفاظ عمِ الىظام العام هن خالل المجان 

. إال أن ٌذي الهٍهة هرت بعدة هراحل بدأت قبل وصول ىظام الخهٓىِ لمسمطة، ثم (ٕ)الثوٓرة
هن خالل . و (ٖ) هرت بعدة تطورات حتِ أصبحت لمحرس الثوري السمطة الهطمقة فْ ذلك

العودة إلِ ها قبل سقوط ىظام الشاي واىتصار الثورة الخهٓىٓة فإىىا ىجد أىً هع اىطالق شرارة 
الثورة ضد ىظام الشاي، عهد رجال الدٓن الهوالٓن لٍا إلِ تجىٓد الشباب الهتحهسٓن لمثورة فْ 

شخًصا بقٓادة أحد  ٓ٘. حٓث كاىت تتكون كل هجهوعة هن حوالْ (٘) هجهوعات هسمحة
أئهة الهساجد، وكاىت هٍهة تمك الهجهوعات قٓادة االضطرابات ضد ىظام الشاي وضهان 

 .(٘)استداهتٍا
إال أن ٌذي الهجهوعات عهمت عمِ وجٍٓن هتىاقضٓن فْ حقٓقة األهر؛ فقبل اىتصار 
دارة االحتجاجات ضد الىظام، وبعد اىتصار الثورة  الثورة كاىت تعهل عمِ إثارة الفوضِ وا 

سات الدولة تحولت ٌذي الهجهوعات الهسمحة لمحفاظ عمِ الىظام العام واىٍٓار هؤس
. واستهرت فْ عهمٍا بشكل تطوعْ بدون صفة رسهًٓ إلِ شٍر ىوفهبر هن (ٙ)واألهن
ة وضع ها تبقِ هن المجان الثوٓرة والهجهوعات ٜٜٚٔالعام م، حٓىها أهر الخهٓىْ بتسٓو

مق عمًٓ اسم الباسٓج أو وحدات التعبئة الهسمحة التابعة لٍا ودهجٍا فْ كٓان هوحد ُأط
 .(ٚ) الشعبٓة أو وحدة تعبئة الفقراء والهستضعفٓن

وبعدٌا توسعت صالحٓات ٌذي القوة حتِ ُأوكمت لٍا العدٓد هن الهٍام، هثل، إدارة 
ة، تقدٓم  التجهعات الدٓىٓة، هراقبة األسواق والهراكز الحضآرة، حهآة الهىشأة الحٓٓو

ٓة، باإلضافة إلِ القٓام بدور ثقافْ ٓتهثل فْ تمقٓن الهجتهع لهبادئ الخدهات االجتهاع
 .(ٔ)الثورة، وفرض ذلك هن خالل الهدارس والهعاٌد والجاهعات
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 ،3ساضٟ، ؽغٓ، اٌؾشط اٌضٛسٞ ا٠٦شأٟ ٚا١ٌّٕٙخ ا٨لزقبد٠خ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ 
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 9191َ-9191ٔؾأح اٌؾشط اٌضٛسٞ ا٠٦شأٟ ِٚٙبِٗ                                                 

                      
 111 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 المبحث الرابع: الدور الوظيفي لمحرس الثوري
لقد تطور الحرس الثوري فْ الهجاالت العسكٓرة وهن ثم الهدىٓة. فإلِ جاىب دوري 

د أدى ٌذا التطور إلِ ارتباطً فْ الشؤون السٓاسٓة والثقافٓة والفكٓرة العسكري واألهىْ، فق
ىا  واالقتصادٓة. وىتج عن ذلك ظٍور العدٓد هن الهٍام الجدٓدة لً فْ الداخل اإلٓراىْ. ٌو

 سٓتم تسمٓط الضوء عمِ بعض ٌذي الهٍام التْ أوكمت لً.
 حل األحزاب السٓاسٓة  -

رة فْ بدآة الثهاىٓىٓات بدأت بعض األصوات خالل الفترة التْ تمت اىتصار الثو 
ا، وكان هن بٓىٍا حزب  الحزبٓة فْ البالد بالهىاداة بتطبٓق هبادئ الثورة وتصحٓح هساٌر

ا . إال أن الحكوهة لم تستهع لٍذي الهطالبات، (ٕ)الجبٍة الوطىٓة وهجاٌدي خمق وغٌٓر
لتدابٓر التْ هن شأىٍا الحد . حٓث قام باتخاذ ا(ٖ)ووّجٍت قوات الحرس الثورة لمتصدي لٍا

هن ٌذي الهطالبات. وهن ذلك ِإغالق الهىابر اإِلعالهٓة لٍذي األحزاب كالصحف والهجالت 
ا كها حد هن ظٍور زعهائٍا فْ وسائل االعالم  .(ٗ)وغٌٓر

وهع تطور األحداث، اتخذت طٍران ِإجراءات أكثر صراهة حٓال ذلك. فقد قام  
شٓئًا فشٓئًا عمِ األحزاب السٓاسٓة التْ ال تتفق وسٓاسة الثورة الحرس الثوري بتضٓٓق الدائرة 

حتِ تم القضاء عمٍٓا. أها زعهاء ٌذي األحزاب فقد تم التخمص هن غالبٓتٍم ِإها باالغتٓاالت 
هَّا بالّىفْ إلِ خارج البالد . وهن أبرز االغتٓاالت السٓاسٓة اغتٓال شٍبور (ٔ)السٓاسٓة وا 

س وشقٓقً فْ بآرسبختٓار رئٓس الوزراء األ . (ٕ)سبق، واغتٓال كاظم رجوي والجىرال أٓو
وهن التدابٓر أٓضًا حضر ههارسة العهل الحزبْ هن الداخل كها ٌو الحال هع هىظهة 
                                                                                                                            

. ٚ اٌغٍّٟ، ِؾّذ فمش ٚفزؾٟ 912-910ئغخ، )د.ط(،)د.َ(،)د.ْ( ؿ ؿ ِٛعٝ، اٌضٛسح اٌجب

. ٚ ػجذاٌّؤِٓ، ِؾّذ اٌغؼ١ذ، 99أثٛ ثىش اٌّشاغٟ، اٌّؤعغخ اٌؼغىش٠خ؛ اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ 
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 .699-692َ، ؿ ؿ 6499، اٌش٠بك، اٌؼج١ىبْ ٌٍٕؾش 9ٚأطٛاس٘ب، ط
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هجاٌدي خمق الهعارضة لمىظام التْ تم ىفٍٓا إلِ خارج البالد لعدم توافقٍا هع هبادئ 
حزاب السٓاسٓة، لم ٓتبقَّ إال األحزاب . وهع ٌذي الحرب عمِ األ(ٖ)الجهٍوٓرة اإلسالهٓة

ا دة لمثورة، كحزب الجهٍوٓرة اإلسالهٓة وهجتهع هدرسْ قم وغٌٓر  .(ٗ)الهٓؤ
 حظر تشكٓل األحزاب -

اىطالقًا هن الهصمحة العاهة كها ٓراٌا زعهاء الثورة، فإىً ٓهىع تشكٓل األحزاب 
ذا الىظام فْ الدستور السٓاسٓة فْ البالد، هالم تكن هتفقة هع هبادئ الثورة اإلسال هٓة، ٌو

 اإلٓراىْ الذي ىص عمِ أن:
 اٛءس، ٓىٓةذلالجهعٓات والهٍىٓة ات داالتحاوالسٓاسٓة الٍٓئات والجهعٓات واب اضألح"تتهتع ا

ض هع رّلا تتعاأ طشة بشٓشبالح، بٍا فشلهعتا ٓىٓةذلاألقمٓات ا ُذحإَ تتبع أسالهٓة إ ذكاىأ
إلسالهٓة. آة رٛلجهٍاساس وأإلسالهٓة ا ُلقٓوا ىٓةٛعلا ةذحٛلوا ٓةشلحواالستقالل ا ظسأ
 .(٘)ٌا"اذحإك فْ اشالشتاي عمِ رجباإَ ، أك فٍٓااشالشتا ٓه ـّ شخأهىع  زٛال ٓجو

وعمًٓ، فال بد ألي حزب سٓاسْ أن ٓتوافق هع هبادئ الجهٍوٓرة اإلسالهٓة كْ 
ٓعد ٓستطٓع العهل بحٓرة وفق القٓم اإلسالهٓة حسب الهذٌب الجعفري الشٓعْ، والذي 

أساس الجهٍوٓرة. وقد ُأوكمت هٍهة هراقبة األحزاب إلِ الحرس الثوري فٍو الهسؤول عن 
تىظٓهٍا وهتابعة َأىشطتٍا واتخاذ القرارات التْ تخصٍا بها ٓتوافق وهبادئ الثورة 

 .(ٔ)اإلسالهٓة
 الحفاظ عمِ األهن الفكري لمهجتهع -

ىادٓة بفصل الدٓن عن فْ البدآة كاىت تخرج هن حٓن ٔخر بعض األصوات اله
الدولة خاصة هن األحزاب التْ كاىت قائهة فْ بدآة الثهاىٓىٓات بعد وصول الخهٓىْ 
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 .901-909رث١ؼ، ع١ٙش، لقخ اٌضٛسح ا٠٦شا١ٔخـ عشد ِؾب٠ذ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ ؿ  
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. ٚطب٘شٞ، أ١ِش، 611ػجذاٌّؤِٓ، ِؾّذ اٌغؼ١ذ، اٌغّٙٛس٠خ اٌضبٌضخ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ  

، 94211ؼذد ا٨ٔزخبثبد ا٠٦شا١ٔخ ِؾذٚدح ٌىٕٙب ِّٙخ، فؾ١فخ اٌؾشق ا٤ٚعظ، اٌ
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. وألن الثورة قاهت عمِ َأساس (ٕ)لمسمطة، واعتهاد عمهاىٓة الدولة بداًل هن السمطة الدٓىٓة
 شئسا ٓة عرٛلثا يزألساس لٍا ةضلهٓاتتجمِ "دٓىْ عقائدي كها جاء فْ الدستور أىٍا 

 بٓعتٍاعوة رٛلثا ٓةذلهاضْ فْ عقائا وشلقاو فْ اشٓإ تٍاذلتْ شٍالىٍضات ا
. فإن ٌذي األصوات الهىادٓة بالعمهاىٓة السٓاسٓة، تعد ىشازًا بالىسبة (ٖ)"إلسالهٓة.....ا

جب هواجٍتٍا لمحفاظ عمِ ُهثل الثورة. وعمًٓ،  لمقائهٓن عمِ السمطة هن الزعهاء الدٓىٓٓن ٓو
. ألنَّ الدٓن والدولة ال ٓىفصالن وفق (ٗ)الثوري التدخل لحهآة ٌذي الهثل فإىً ٓجدر بالحرس

 . (٘)هىظور اإلسالم السٓاسْ الذي ٓراي الخهٓىْ
 هراقبة التعمٓم وتوجًٓ الثقافة العاهة -

تطورت هٍام الحرس الثوري داخل الهجتهع اإلٓراىْ، وتعددت فْ توجًٓ الهجتهع 
تمك الهٍام هن خالل التعمٓم وتربٓة الىشء فْ هراحل وفق توجٍات الثورة، فأصبح ٓىفذ 

دارتً لبعض الجاهعات والهعاٌد الدٓىٓة . إذ ٓقوم هن (ٙ)التعمٓم الهختمفة، وهن خالل توجًٍٓ واِ 
قوم بتمقٓن فكر  خاللٍا بىشر الفكر الثوري والحث عمِ االلتزام بهبادئ الثورة اإِلسالهٓة، ٓو

. والٍدف هن ذلك ِإخراج جٓل جدٓد (ٔ)ذلك لمحفاظ عمٍٓاالثورة وتربٓة الىشء الجدٓد عمِ 
سٍل استىٍاضً لمدفاع عىٍا فْ حال  ا، ٓو ىاصٌر ؤهن بهبادئٍا ٓو ٓتشبع باألفكار الثوٓرة ٓو

 تعرضٍا لمخطر. 
وفْ الجاهعات األكادٓهٓة تدٓر عىاصر الحرس الثوري عهمٓة ىشر الفكر الثوري بٓن 

ة ُأسسً الدٓىٓ . وقد أصبح الحرس الثوري ٓدٓر العدٓد (ٖ)ة والهذٌبٓةطالب الجاهعات لتقٓو
هن الجاهعات فْ الهدن اإلٓراىٓة الرئٓسٓة، هىٍا عمِ سبٓل الهثال، جاهعة اإلهام الحسٓن 
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 .660-666وٛٔغٍّبْ، عش٘بسد، عطٛع ٔغُ اٌؾ١ؼخ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ ؿ  
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ك، ؿ ؿ اٌغٍّٟ، ِؾّذ فمش ٚفزؾٟ أثٛ ثىش اٌّشاغٟ، اٌّؤعغخ اٌؼغىش٠خ؛ اٌّشعغ اٌغبث 
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؛ ا٦عىٕذس٠خ؛ داس اٌىزت 9ػ١غٝ، ػجذاٌشصاق ػ١غٝ، إ٠شاْ ٚاٌؼشة ِٓ صٛسح اٌخ١ّٕٟ ٣ٌْ، ط 

 39، ؿ 6491ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ 
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 .63اٌغٍّٟ، ِؾّذ فمش ٚفزؾٟ أثٛ ثىش اٌّشاغٟ، اٌّؤعغخ اٌؼغىش٠خ؛ اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ  
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. ولضهان وصول أكبر قدر هن الفكر الثوري وىشري بٓن (ٙ)التْ تضم العدٓد هن الكمٓات
لبالد، قام الحرس بافتتاح فروع لٍذي أفراد الهجتهع البعٓدٓن عن الهدن الرئٓسٓة فْ ا

بدوا أن الٍدف هن ىشر الفكر الثوري وهعتقداتً الدٓىٓة (ٗ)الجاهعات فْ باقْ الهحافظات . ٓو
بٓن شباب الجاهعات، ٍٓدف إلِ ضهان استهرآرة الىٍج الذي قاهت عمًٓ الثورة، خاصة هع 

جٍا.  هرور الزهن والخوف هن اىطفاء ٌو
أها بالىسبة لتوجًٓ ثقافة الهجتهع لٓحهل هبادئ الثورة اإلٓراىٓة وطابعٍا 

فقد عهد رجال الحرس الثوري عمِ صبغ الهجتهع بصبغة دٓىٓة وفق توجً  ،(٘)"األٓدٓولوجْ"
. ورغم االعتراف بتعدد الهذاٌب الدٓىٓة والعرقٓة لمهجتهع فْ (ٙ)وسٓاسة الهذٌب الواحد

َأنَّ ها ٓحدث عمِ أرض الواقع هختمف، فال ٓسهح ألصحاب  إال .(ٔ)الدستور اإلٓراىْ
م الدٓىٓة أو اقاهة هساجد لٍم إال وفق الهذٌب  الهذاٌب اإلسالهٓة السىٓة بههارسة شعائٌر

ذا التضٓٓق فقط . (ٕ)وخاصة فْ العاصهة طٍران، االثىْ عشري إال فْ ىطاق ضٓق جًدا ٌو
هن أىٍم ٓشكمون ىسبة كبٓرة فْ الهجتهع  عمِ الهسمهٓن هن أتباع الهذٌب السىْ، بالرغم

 .(ٖ)اإلٓراىْ، أها الدٓاىات األخرى الغٓر إسالهٓة فتتهتع بكاهل الحقوق
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 .611 -691ػجذاٌّؤِٓ، ِؾّذ اٌغؼ١ذ، اٌغّٙٛس٠خ اٌضبٌضخ، اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ ؿ 
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 .63غبثك، ؿ اٌغٍّٟ، ِؾّذ فمش ٚفزؾٟ أثٛ ثىش اٌّشاغٟ، اٌّؤعغخ اٌؼغىش٠خ؛ اٌّشعغ اٌ 
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ا٠٤ذٌٛع١ب ٟ٘ ػجبسح ػٓ ِٕظِٛخ فىش٠خ ِزىبٍِخ رٍّظ وبفخ عٛأت اٌؾ١بح أٞ ِٕظِٛخ  

ِزّبعىخ ِٓ ا٢ساء ٚاٌؼمبئذ اٌزٟ ٠ؤِٓ ثٙب ؽؼت أٚ ؽضة أٚ عّبػخ رؾذد ٌُٙ و١ف١خ اٌزقشف فٟ 

ذ ِقطٍؾبً وً أِٛس اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌؼغىش٠خ ٚا٨عزّبػ١خ. ٚلذ ؽبٚي اٌجبؽش أْ ٠غ

ػشث١بً ثذ٩٠ً ٌٚىٓ ٌُ ٠غذ ِقطٍؾبً ٠غّغ ِب ث١ٓ اٌفىش اٌؼمذٞ ٚاٌغبٔت اٌؼغىشٞ ٚاٌغ١بعٟ فٟ 

وٍّخ ٚاؽذح، ٌٚزٌه ٌُ ٠ىٓ ثذ ِٓ اعزخذاَ ِقطٍؼ )أ٠ذ٠ٌٛٛعٟ( ٚ٘ٛ ِقطٍؼ أفجؼ ؽبئؼبً عذاً 

ض٠ض ػٍٟ، فٟ ا٤ٚعبط اٌؼشث١خ خقًٛفب ػٕذ اٌؾذ٠ش ػٓ اٌؾأْ ا٠٦شأٟ أظش: اٌغذ٠ظ، ػجذاٌؼ

اٌزؾ١ض ا٠٤ذٌٚٛعٟ فٟ اٌفىش ٚاٌزؾ١ًٍ ا٨لزقبدٞ اٌغشثٟ، )د.ط(، عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد ِشوض 

 .1-9ٖ،ؿ ؿ 9064اٌجؾٛس، اٌش٠بك
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 توجًٓ اإِلعالم. -
ٓهتمك الحرس الثوري العدٓد هن الهحطات التمفٓزوىٓة واإِلذاعٓة، ِإضافة إلِ اهتالكً 

لتوجٍٓات قادة الحرس  هحطة ِإذاعة هتخصصة فْ طبع الكتب والهىشورات التْ تروج
. كها أىً ٓهتمك العدٓد هن الصحف والهجالت الدٓىٓة (ٗ)الثوري وفق هبادئ الثورة اإلٓراىٓة

. وتعهل جهٓع ٌذي الوسائل اإِلعالهٓة عمِ دعم السٓاسة اإِلٓراىٓة (٘)والثقافٓة والسٓاسٓة 
 ودور القٓادة اإلسالهٓة لمجهٍوٓرة اإِلٓراىٓة.

قوم وعهل ٌذي الوسائل اإل عالهٓة هختمف، فهىٍا ها ٌو هوجة لمداخل اإلٓراىْ، ٓو
ج لألفكار التْ تصب فْ هصمحة ذلك، وىشر  ببث الروح الثوٓرة داخل الهجتهع، والترٓو

. أها القسم (ٙ)أٓدولوجٓة والٓة الفقًٓ بٓن أفراد الهجتهع هن خالل الخطاب العاطفْ والدٓىْ
ٓعهل عمِ تحسٓن صورة الجهٍوٓرة اإلسالهٓة أخر هن اإلعالم فٍو هوجة لمخارج، حٓث 

ا عمِ أىٍا ىصٓر الضعفاء فْ العالم هن خالل العهل عمِ تصدٓر  ظٍاٌر وقٓادتٍا، وا 
ثورتٍا. وأقد أكد الخهٓىْ عمِ أٌهٓة صىع الدعآة الخارجٓة عن طٓرق اإلعالم بقولً، " إن 

ا إلِ الخارج  .(ٚ)ٌو اإِلعالم" أٌم ها ٓهكىً تحقٓق الىجاح لٍذي الثورة وتصدٌٓر
 إدارة األوقاف -

ٓتبع جٍاز األوقاف لهكتب الهرشد األعمِ لمثورة، وتم ِإسىاد هٍهة االشراف عمًٓ 
ذي الهؤسسة تم تأسٓسٍا إلدارة العقارات التْ  لمحرس الثوري هن خالل هؤسسة "ستاد". ٌو

رات والهراقد الدٓىة كها كان ٓهمكٍا أىصار الشاي السابقٓن، ِإضافة إلِ األوقاف التْ تتبع لمهزا
ة فْ هدٓىة هشٍد عمِ سبٓل الهثال. وبعد وفاة الخهٓىْ  ٌو الحال لوقف الروضة الرضٓو
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 .900غ ٔفغٗ، ؿ ػ١غٝ، ػجذاٌشصاق ػ١غٝ، أطّبع إ٠شاْ، اٌّشع 
(1)

 .690ػجذاٌّؤِٓ، ِؾّذ اٌغؼ١ذ، اٌغّٙٛس٠خ اٌضبٌضخ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ  
(2)

 .63اٌشاٚٞ، ػجذاٌغزبس، ِؼغُ اٌضٛسح ا٠٦شا١ٔخ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ  
(9)

 .63اٌشاٚٞ، ػجذاٌغزبس، ِؼغُ اٌضٛسح ا٠٦شا١ٔخ، اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ  
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قوم الحرس الثوري (ٔ)اىتقل اإِلشراف عمِ ٌذي الهؤسسة لمهرشد الحالْ عمْ خاهىئْ . ٓو
ا لصالح هكتب الهرشد  . (ٕ)بإدارة األوقاف وتىظٓهٍا، واالشراف عمٍٓا واستثهاٌر

 قطاع البىاء والتشٓٓد -
ٓعد قطاع البىاء والتشٓٓد هن أٌم القطاعات االقتصادٓة، خاصة فْ دولة هن دول 
العالم الىاهْ، هثل إٓران. فبعد الثورة اإلسالهٓة وهن ثم الحرب العراقٓة اإلٓراىٓة، كاىت 

الثوري  غالبٓة الهدن اإلٓراىٓة تعاىْ هن التدهٓر فْ البىٓة التحتٓة. ولٍذا، أسس الحرس
هؤسسة خاتم األىبٓاء والتْ ٓحصل هن خاللٍا عمِ الهىاقصات الحكوهٓة لبىاء الجسور 

عادة بىاء ها تم تدهٓري َأثىاء الحرب هن بىٓة تحتٓة   .(ٖ)وتىفٓذ الطرق وا 
وقد استهر دور الحرس الثوري فْ ٌذا الشأن حتِ ٓوهىا ٌذا، بسبب ها ٓهثمً قطاع 

ضافة إلِ سٓطرة الشركات التابعة لً عمِ هجاالت ُأخرى فْ البىاء هن هكاسب اقتصادٓة، إ
 االقتصاد اإلٓراىْ، بٍدف دعم هواردي االقتصادٓة وتعٓزٓزٍا.

 
 
 
 

 الخاتمة
ن األولْ لمحرس الثوري، وبٓن أن المجان الثوٓرة التْ  افتتح البحث حدٓثً عن التكٓو

سٓة لتشكٓل ٌذا الكٓان تشكمت أثىاء الهظاٌرات الهىاٌضة لمشاي، شكمت الىواة األسا
ىً حهآة الثورة هن االىٍٓار فْ هراحمٍا األولِ،  العسكري. وحٓث أن الدافع الرئٓسْ لتكٓو

                                                 
(9)

ػٍٝ الزقبد إ٠شاْ، اٌّشعغ ٔفغٗ، ٘بؽُ، ػذٔبْ، و١ف ٠غ١طش اٌؾشط اٌضٛسٞ  

http://albayan.co.uk/print.aspx?id=5724 
(6)

ؽفش٠ٓ، اٌٚش٠ؼ فْٛ، اٌمٛح ا٨لزقبد٠خ ٌٍّؤعغبد اٌذ٠ٕخ ا٠٦شا١ٔخ، رشعّخ سائذ اٌجبػ، ِٛلغ  

 https://ar.qantara.de/content، 6499لٕطشح
(3)

، ٠1خ، اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿساضٟ، ؽغٓ، اٌؾشط اٌضٛسٞ ا٠٦شأٟ ٚا١ٌّٕٙخ ا٨لزقبد 

https://www.kfcris.cim 
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ذا هكىً هن بسط ىفوذي عمِ  فقد حظْ بدعم هطمق وهباشر هن الهرشد األعمِ لمثورة. ٌو
 الشارع اإلٓراىْ فْ العدٓد هن الىواحْ العسكٓرة والهدىٓة.

عمِ أقسام ٌذا الجٍاز العسكري والفرق التابعة لً ودور كل فرقة بعدٌا، وقف البحث 
داخمًٓا وخارجًٓا. وتم إٓضاح أن الحرس الثوري طور وتكاهمت بىٓتً العسكٓرة خالل فترة 
الحرب العراقٓة اإلٓراىٓة وأصبح لدًٓ ٌٓكل تىظٓهْ وتشكٓالت عسكٓرة عمِ غرار ها ٌو 

ذا هكىً هن االستقالل هوجود لدى الجٓوش الىظاهٓة هن قوات بر  ة. ٌو ًٓ وبحٓرة وجٓو
 والخروج هن تحت هظمة وزارة الدفاع.

بعد ذلك، تم تسمٓط الضوء عمِ دور الحرس الثوري فْ الدفاع عن الثورة الخهٓىٓة  
والوقوف فْ وجً الثورات الهضادة لٍا والسٓطرة عمِ األهن الداخمْ لمبالد. فعىدها بدأت 

ة لثورة الخهٓىْ، وقف ٌذا الكٓان ضد ٌذي االحتجاجات فكان الهظاٌرات الهضادة الهىاٌض
لذلك كبٓر األثر فْ إبراز دوري فْ حهآة الثورة، هها عزز ثقة الخهٓىْ بً وأدى ذلك إلِ 

 الهٓزد هن سٓطرة الحرس الجدٓد عمِ الهؤسسات الثوٓرة األخرى.
ضافة إلِ الهٍام ختم البحث بعدٌا بتتبع التطور الوظٓفْ لمحرس الثوري، وأىً باإل 

 العسكٓرة واألهىٓة، فقد كان لً دور سٓاسْ وثقافْ واقتصادي فْ فترة حكم الخهٓىْ.
 
 
 
 
 
 

 المالحق:
 هرسوم تأسٓس الحرس الثوري ٕٙٚٙوثٓقة رقم  ( أ)
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، )د.َ(، داس إٌٙب 1اٌغج١ٍٟ، عجذ إٌّعُ اٌغضاٌٟ، ؽٙبداد ٚالع١خ ِٓ داخً إ٠شاْ، ط  -12

 1911ٌٍَغجبعخ ٚإٌؾش 
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ذ٠ك، اٌّؤعغبد اٌعغىش٠خ ث١ٓ اٌضمخ ٚاٌز١ّٙؼ ِمبسٔخ ث١ٓ ٚضع عجذ هللا، ِعزقُ ف -11

اٌؾشط اٌضٛسٞ ٚاٌغ١ؼ فٟ ث١ٕخ إٌظبَ ا٠٦شأٟ؛ ِغٍخ اٌذساعبد ا٠٦شا١ٔخ، اٌغٕخ ا٤ٌٚٝ، 

 َ.1211اٌعذد ا٤ٚي، د٠غّجش 

اٌغٍّٟ، ِؾّذ فمش ٚفزؾٟ أثٛ ثىش اٌّشاغٟ، اٌّؤعغخ اٌعغىش٠خ فٟ إ٠شاْ ث١ٓ اٌضٛسح  -11

 ٖ.1119، اٌش٠بك اٌّعٙذ اٌذٌٟٚ ٌٍذساعبد اال٠شا١ٔخ1؛ طٚاٌذٌٚخ

َ، 21/29/1211عجذ اٌفزبػ، ِٕٝ، ِب ال ٔعٍّٗ عٓ اٌجبع١ظ، فؾ١فخ ِىخ، -11

https://makkahnewspaper.com/article/114261/Makkah 

 اٌّٛعٛٞ، ِٛعٝ، اٌضٛسح اٌجبئغخ، )د.ط(،)د.َ(،)د.ْ(،)د.د( -11

ف١ٍك اٌمذط ا٠٦شأٟ د٠ٍٚخ داخً دٌٚخ، فؾ١فخ اٌؾ١بح ع١ٍّبْ، ٔغبػ عجذ هللا،  -11

19/21/12211 ،َhttp://www.alhayat.com/article/4583368  

سفغٕغبٟٔ، ٘بؽّٟ، أزقبس اٌضٛسح ٚاٌؾىُ إٌٙبئٟ ثخقٛؿ ٚضع اٌؾشط اٌضٛسٞ؛  -11

 َ.21/21/1919ِغٍخ اٌؾشط 

ح ا٦ِعال١ِخ، ِغٍخ اٌؾشط سفغٕغبٟٔ، ٘بؽّٟ، رأع١ظ اٌؾشط اٌضٛسٞ ٚدٚسح فٟ اٌضٛس -11

 َ.11/21/1911اٌضٛسٞ 

سفغٕغبٟٔ، ٘بؽّٟ، أزقبس اٌضٛسح ٚرذ٠ٚٓ إٌظبَ االعبعٟ ٌٍؾشط اٌضٛسٞ، ِغٍخ  -19

 َ.11/21/1919اٌؾشط 

ِضاؽُ، ١٘ضُ، اٌذ٠ٓ ٚاٌذٌٚخ فٟ إ٠شاْ ٚأصش ٚال٠خ اٌفم١ٗ عٍٝ اٌغ١بع١بد اٌذاخ١ٍخ  -12

 .1211اٌغٕخ اٌضب١ٔخ، اٌعذد اٌخبِظ، د٠غّجش  ٚاٌخبسع١خ، ِغٍخ اٌذساعبد ا٠٦شا١ٔخ،

َ، 21/1221ٚؽ١ذ عجٙشٞ، لبئذ عذ٠ذ ٠زٌٛٝ ل١بدح اٌؾشط اٌضٛسٞ  -11

RadioFreeEurope. https://www.rferl.org/a/1078520.html  

، 1دٚٔبٌذ ٌٚجش، إ٠شاْ ؽبضش٘ب ِٚبض١ٙب، رشعّخ: عجذ إٌّعُ ِؾّذ ؽغ١ٓ، ط  -11

 َ.1911شٞاٌمب٘شح، داس اٌىزبة اٌّق

اٌغّع١خ ا٤ٚسٚث١خ ٌؾش٠خ اٌعشاق ٚاٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍجؾش عٓ اٌعذاٌخ، دساعخ ثعٕٛاْ  -11

َ، 1211اٌذٚس اٌّخشة ٌف١ٍك اٌؾشط اٌضٛسٞ ا٠٦شأٟ فٟ اٌؾشق االٚعظ، ِبسط 

http://eu-iraq.org/Arabic/index.php/2014-08-21-22-22-28 

 https://www.marefa.orgاٌّعشفخ، لٛح اٌمذط،  -11

 https://www.marefa.orgاٌّعشفخ، ِؾغٓ سضبئٟ،  -11

 -اٌّعٙذ اٌذٌٟٚ ٌٍذساعبد اال٠شا١ٔخ، اٌّٙذٞ عٕذ اٌؾ١عخ ٚاٌغٕٗ ٚإ٠شاْ اٌخ١ٕ١ّخ  -11

https://rasanah-iiis.org 

https://www.marefa.org/
https://www.marefa.org/


 أ. ػجذ هللا ثٓ ف٩ػ اٌّؾ١بٚٞ   د. فٙذ ِؾّذ اٌغٍطبْ  

 

 111 مجمة بحوث كمية اآلداب  

َ، 11/21/1229ط اٌضٛسٞ ا٠٦شأٟ، خجش ِٕؾٛس ثزبس٠خس٠ٚزشص، اٌؾش -11

https://www.reuters.com/article/idUSLM225970 

ِشوض ثٍٛؽغزبْ ٌٍذساعبد، ِبرا رعشف عٓ عٕذ هللا ٚؽشط اٌخ١ّٕٟ،  -11

balochistancenter.blogspot.com/2009_10_25_archive.html  

 َ.1999، طٙشاْ 1ِشوض اٌخ١ّٕٟ اٌضمبفٟ، ٌّؾبد ِٓ ؽ١بح اٌخ١ّٕٟ، ط -19

ِشوض اٌشٚاثظ، ٚؽذح اٌذساعبد ا٠٦شا١ٔخ، اٌجبع١ظ إِؽذٜ اٌمٜٛ اٌضبسثخ داخً إٌظبَ -12

 http://rawabetcenter.com/archives/36251َ 1211/11/21ا٠٦شأٟ، 

١خ، اٌؾشط اٌضٛسٞ ا٠٦شأٟ رساع إٌظبَ ا٠٦شأٟ اٌزٛععٟ ٚؽذح اٌذساعبد االعزشار١غ -11

َ، 12/21/1211فٟ إٌّغمخ، ِشوضاٌشٚاثظ

http://rawabetcenter.com/archives/41424 

 

Abdullh Falah Almahyawi 

Qassim University, History Department 

& Taibah University, Department of Social Sciences 

And, 

Fahad Mohammad Alsultan 

Associate Professor of International Relations. 

Qassim University, History Department 

Saudi Arabia, Buraydah 

 

https://www.reuters.com/article/idUSLM225970
https://www.reuters.com/article/idUSLM225970
http://rawabetcenter.com/archives/41424
http://rawabetcenter.com/archives/41424

