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الحركات االحتجاجية
وأزمات النظام السياسي في إيران

َّ
التنفيذي
الملخص
ّ
شه َدت إيران خالل األيام الماضية وبداية من يوم الخميس  28من ديسمبر  2017موجة
ِ

احتجاجات انطلقت من مشهد ،المدينة المقدسة التي يعتبرها النظام أحد معاقله
الرئيسية ،وانتقلت االحتجاجات إلى مدن أخرى حتى وصلت إلى العاصمة طهران.
حمل فيها المتظاهرون
انطلقت التظاهرات ألسباب معيشية واقتصادية باألساسَّ ،

النظام المسؤولية عنها ،لهذا تحولت الشعارات التي نادى بها المتظاهرون من

طبيعتها االقتصادية لتسلط الضوء على جوهر أزمة الدولة اإليرانية المتمثلة في فشل
سد احتياجات المواطن اإليراني ،وانعكاسات مغامراته الخارجية وتكلفتها
السلطة في ّ

الباهظة على مستوى معيشة المواطن وحقوقه.
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واحلقيقة أن إيران عاشت اضطرابات وأزمات متعددة خالل العقد األول بعد الثورة ،متكن
النظام بعدها من تثبيت أركانه والقضاء على كل معارضيه ،سواء السياسيون وهؤالء الذين
جلؤوا إلى السالح ،واستطاع بعد معاناة شهدت سقوط آالف الضحايا والدخول في أزمات
إقليمية ودولية متعددة فرض آيديولوجيته الدينية التي فرضت بدورها وصاية دينية على
توجهاته وعالقاته اخلارجية.
الشعب وعلى خياراته السياسية واالقتصادية ،بل وعلى ُّ
ومع بداية التسعينيات بدأت بوادر احلراك السياسي تظهر مع ظهور وتش ُّكل التيار
اإلصالحي الذي قاد الرئيس محمد خامتي إلى السلطة ،لكن في الواقع لم ي ُكن صعود خامتي
سوى جزء من عملية توزيع األدوار داخل النظام السياسي اإليراني ،إذ كان اخلالف بني من
يُع َرفون باحملافظني واإلصالحيني مج َّرد خالف بني املؤيدين لذات الفكرة (والية الفقيه)
بقراءتها اخلمينية.

ومن الواضح أن الفجوة الفعلية بني عموم اجلماهير ،والطبقة احلاكمة ذات التوجهات
اإلصالحية التي تُ َع ّد جز ًءا من النظام ،قد بدأت تظهر مع اصطدام املطالب املطروحة ،ال
سيما املتعلقة باحلريات واالنفتاح وتخفيف قبضة الفقهاء عن القوانني ،بالواقع السياسي الذي
لم تختلف معطياته السياسية سواء أكان احملافظون أو كان اإلصالحيون على رأس السلطة
السياسية ،إذ إن
الولي الفقيه ومؤسسات نظامه الديني في النهاية هي محدِّد السياسة
ّ
وموجهها.

وقد ظهرت تلك الفجوة بني الطرفني (تيار اإلصالح العا ّم والقيادات املع ِّبرة عنه) مع اندالع
ً
اعتراضا على قوانني أصدرها مجلس
احلركة االحتجاجية لطلبة جامعة طهران عام ،1999
الشورى تقيد حرية الصحافة ،أُغ ِل َقت بسببها صحيفة „سالم“ اإلصالحية ،إذ لم يقف خامتي
إلى جانب ما ينادي به من إصالحات ،بل ح َّمل الطلبة مسؤولية تكدير صفو اإليرانيني ،ليجد
الطالب أنفسهم أمام نظام ديكتاتوري عاجز مؤسس ًّيا ال فرق فيه بني إصالحي ومحافظ.
وكانت تلك االحتجاجات سياسية بطبيعتها ،وع َّبر عنها جيل جديد ُولد بعد الثورة ،وميكن
اعتبارها بداية التعبير عن اإلفالس السياسي آليديولوجيا والية الفقيه التي تبناها اخلميني،
وعدم قدرة النظام على االستجابة الفعلية ملطالب احملتجني واستيعابهم.
واتسعت أزمة شرعية النظام مع اندالع احتجاجات  2009التي سرعان ما حتولت إلى
حركة معارضة قوية ُس ّميت „احلركة اخلضراء“ُ ،ولدت من رحم النظام ذاته ،بخاصة من
معني التيار اإلصالحي ،نتيجة سياسات الرئيس جناد ودوره في تزوير االنتخابات الرئاسية
وتَبنِّيه سياسة إقصاء وتهميش الفرقاء السياسيني كافة ،تلك احلركة التي َتخَّ ض عنها من
جهة أخرى حتالف سياسي قوي ُسمي „جبهة التغيير“ ملواجهة ت َّيار الرئيس جناد أو ما ُس ّمي
„جبهة التطرف“ ،وذلك من معارضيه ،محافظني وإصالحيني ،مبن فيهم الراحل هاشمي
رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آنذاك ،وأكبر ناطق نوري رئيس مجلس
الشورى األسبق ،ومحسن رضائي ،ومحمد باقر قاليباف.
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وقد اتخذت تلك االحتجاجات طاب ًعا سياس ًّيا باألساس ،وقادها بعض الرموز السياسية
املعروفة من طهران مثل موسوي وكروبي ،باإلضافة إلى انضمام شرائح من الطبقة املتوسطة
واملنظمات النسائية والنشطاء واملثقفني ،وقد القت احلركة دع ًما سياس ًّيا من التيارات كافة
املعارضة لسياسات جناد الداخلية واخلارجية ،ولكن استطاع النظام السياسي قمعها وإنهاءها
ً
فضل عن سيطرته
من خالل احللول األمنية التي تَبنَّتها فيالقه العسكرية وميليشياته الشيعية،
قطاعي اإلعالم واالتصاالت ،مبا ح ّد من دور وسائل االتصال في نقل املعلومات التي
على
َ
ال يريد النظام كشفها للداخل واخلارج ،وأخي ًرا من خالل توظيف الدين ملواجهة أي مظاهر
لالحتجاج باعتبار االحتجاج „محاربة هلل ورسوله وفتنة كبرى من الفنت“.
وقد اكتملت الصورة مع انطالق االحتجاجات الراهنة في ديسمبر  ،2017إذ خرجت
اجلماهير حتت وطأة اتساع نطاق الفقر وتدهور األوضاع املعيشية بعفوية من قلب معاقل
النظام في مشهد وقم وغيرها من املدن ،لتعبر عن مدي فشل النظام في حتقيق التنمية
ً
فضل عن رفض مغامراته اخلارجية التي ينفق عليها مليارات
وحتسني أوضاع املواطنني،
املتوهم „تصدير الثورة“ ،ليسقط حتت أقدام هؤالء الفقراء
الدوالرات انتصا ًرا ملشروعه
َّ
واملهمشني من اإليرانيني ما تبقى من شرعية لهذه اآليديولوجيا وهذا النظام.
لهذا ليس ُمستغ َر ًبا خالل هذه االحتجاجات الرئيسية أن تسلّط شعارات املتظاهرين الضوء
على ثالث قضايا رئيسية :تدهور األوضاع املعيشية ،وسقوط النظام مم َّث ًل في قمة الهرم
السياسي وهو خامنئي ،ورفض الدور اخلارجي ،وهو املشروع الذي يصدِّره النظام للشعب
للتغطية على فشله الداخلي.
حتاول هذه الدراسة أن تُلقِ ى مزي ًدا من الضوء على أه ّم احلركات االحتجاجية التي شهِ َدتها
إيران بعد ثورة  ،1979والتي كان لها تداعياتها وتأثيراتها ،وما صاحب هذه االحتجاجات من
ظروف وعوامل أسهمت من انطالق شراراتها ،وبطبيعة احلال معرفة األزمات التي مير بها
النظام وانعكاساتها على تلك التظاهرات ،وعلى النظام وآيديولوجيته ككل ،مع التركيز على
أه ّم دالالت تلك االحتجاجات والفوارق الرئيسية بينها.
أوال :الخميني والقضاء على المعارضة وتثبيت والية الفقيه

بعد انتصار الثورة اإليران َّية في  ،1979دخلت إيران في فترة تثبيت أركان النِّظام اجلديد.
هذه املرحلة شهدت كثي ًرا من االضطرابات والتطورات واألحداث الدامية .في األيام األولى
اعتقلت السلطات اإليران َّية عشرات من كبار مسؤولي النِّظام السابق وأجرت لهم محاكمات
سريعة أعدمت فيها عد ًدا منهم رم ًيا بالرصاص ،فيما زجت باآلخرين في السجون .ونُشرت
على الصفحات األولى من الصحف صور جثامني القتلى وعليها آثار األعيرة النارية ،في رسالة
واضحة مفادها أنه ال مجال على اإلطالق للعودة إلى احلقبة السابقة ،وأن مصير من يخالف
النِّظام اجلديد سيكون املوت أو السجن.
خصوصا أن
اإليراني من الوحشية التي اتبعها النِّظام ض ّد معارضيه،
صدم الشارع
ً
ُ
ّ
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وح َدتهم حماسة ثورية
املسؤولني عن هذه الوحشية هم رجال دين ،لكن اإليران ّيني ،الذين َّ
()1
أطاحت لت ِّوها بواحد من أقوى األنظمة في املنطقة ،تعايشوا مع عنف وبطش النِّظام .
بعد االنتهاء من مطاردة مسؤولي النِّظام السابق ،دخل النِّظام في حروب وصراعات دامية
مع احلركات االنفصالية املسلَّحة التي قادتها األقلِّ َّيات العرقية „الشعوب غير الفارس َّية“
املتمثلة في العرب واألكراد والتركمان.
لقد شاركت القوميات غير الفارس َّية بشكل ف َّعال في الثورة ض ّد نظام الشاه التي انتهت
بسقوطه في عام ،1979وأملت هذه القوميات أن تنال حقوقها في ظ ّل نظام جديد ينادي
بغض النظر عن عرقهم أو
بقيم اإلسالم التي تقوم على العدل واملساواة وكفالة حقوق اجلميع ّ
شن النِّظام الناشئ حملة
انتمائهم أو أصلهم .لكن ما حصل كان مخي ًبا آلمال هذه األقلِّ َّيات ،إذ ّ
قمع واسعة ض ّد عرب األحواز في احملمرة والتركمان في صحراء التركمان ،واألكراد في شمال
غربي إيران ،ور ّد على مطالبهم باحلكم الذاتي واحلقوق املتساوية باإلعدامات اجلماعية للقادة
ّ
التركمان وفتح النار على املتظاهرين في احملمرة واجتياح عسكري لكردستان بفتوى جهاد من
ومؤسس النِّظام(.)2
اخلميني ،قائد الثورة
َّ
عجلت قيادة الثورة منذ البداية في إعدام كبار اجلنراالت املوالني للشاه ،وبعد شهرين
من انتصار الثورة أُعدم أكثر من  200من كبار مسؤولي الشاه املدنيني بهدف إزالة خطر أي
انقالب ،وأجرى قضاة الثورة من أمثال القاضي صادق خلخالي محاكمات موجزة افتقرت إلى
وكالء للدفاع أو محلَّفني أو إلى الشفافية ،ولم متنح املتهمني الفرصة للدفاع عن أنفسهم ،ومن
بني الذين أعدموا دون محاكمة رئيس الوزراء أمير عباس هويدا .وقد استشعر الليبراليون
ودعاة الدميقراطية خيبات األمل املنتظرة عندما طالب اخلميني بعدم استخدام مصطلح
بح َّجة أنه مفهوم غربي ،ثم إغالقه عشرات الصحف واملجالت املعارضة
„الدميقراطية“ُ ،
لفكرة والية الفقيه.
كذلك استخدم اخلميني عد ًدا من األساليب والطرق للتخلص مع معارضيه مثل التكفير
ً
ومثال على ذلك عندما هدد اخلميني قادة حزب اجلبهة الوطنية باإلعدام
ومنع االحتجاجات.
واالتهام بالردة ،عندما دعوا إلى التظاهر ض ّد أحكام القصاص في منتصف عام .1981
ورغم مشاركة بعض القوى اليسارية والليبرالية إضافة إلى َّ
منظمة مجاهدي خلق في الثورة
املؤسسة الدينية على مرحلة ما بعد سقوط
ض ّد الشاه ،غير أن سيطرة اخلميني وبقية أعضاء َّ
حكم الشاه عجلت بالتصادم بني هذه القوى وأنصار اخلميني ،ال سيما بعد أن كشف األخير
بالسلْطة وإبعاد كل الت َّيارات
عن نيته احلقيقية املتمثلة في تأسيس نظام ثيوقراطي واستئثاره ُّ
التي شاركت في إسقاط نظام الشاه.
(((  -المرصد ،شهادات تحكي وقائع من وحشية ودموية “الثورة اإلسالمية” في إيران عام 1979
http://cutt.us/HNQnB
(((  -كريم عبديان بني سعيد ،مستقبل حراك األقليات العرقية والدينية في إيران في ظل التحوالت اإلقليمية والدولية
http://cutt.us/g4X4P
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وخال ًفا ملعظم أطراف املعارضة في إيران اعتمدت َّ
منظمة مجاهدي خلق الكفاح املسلَّح ض ّد
اإليراني ،ال سيما بعد أن هاجمت عناصر تابعة للخميني عد ًدا من املراكز االجتماعية واملنابر
النِّظام
ّ
ومكتبات مجاهدي خلق وبعض املراكز التابعة لليساريني في فبراير  .1980هذا التضييق واجهته
َّ
شخصا في
منظمة مجاهدي خلق مبجموعة من التفجيرات واالغتياالت أ َّدت إلى مقتل نحو 70
ً
مركز احلزب اإلسالمي اجلمهوري في يونيو  ،1981واغتيل في العام ذاته كل من الرئيس محمد علي
رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهنر.
اإليراني هجو ًما عني ًفا على مراكز َّ
املنظمة وقتل
شن النِّظام
للتخلُّص من خطر مجاهدي خلق ّ
ّ
َ
اضط ّر عناصرها إلى الهرب إلى خارج البالد.
واعتقل آال ًفا من عناصرها ،مما
ً
إجمال ميكن القول إن انتهاء احلرب اإليران َّية العراقية كان بداية لتوطيد أركان النِّظام ،وحسم
آيديولوجيته الدينية املبنية على مفهوم والية الفقيه املطلقة ،ومعها جرى التخلص من كل حلفاء األمس
واملعارضني لتوجهات اخلميني وانتهت مرحلة من االضطرابات لتدخل إيران مرحلة جديدة ،سعي فيها
اإليراني اجلديد الذي يقوم على نظرية والية الفقيه.
اخلميني ومن بعده خامنئي إلى تأسيس النِّظام
ّ
ثانيا :خامنئي وظهور ثقافة االحتجاجات في إيران
ً

خالل العشرية األولي بعد الثورة كانت إيران حكوم ًة وشع ًبا منشغل ًة باحلرب مع العراق ،وكانت
كاريزما اخلميني تلعب دو ًرا كبي ًرا في بناء شرعية النِّظام وتثبيت أركانه ،لكن مع وفاة اخلميني وتو ِّلي
اإليراني ،وقد اتخذت هذه االحتجاجات
خامنئي بدأت تظهر مالمح االحتجاجات داخل املجتمع
ّ
صو ًرا مختلفة كانت في أغلبها احتجاجات فئوية ،غير أن بعضها اتسع نطاقه بصورة خرجت عن
السيطرة مؤ َّقتًا وأخذت طاب ًعا شعب ًّيا وسياس ًّيا.
كان لكثرة األزمات االجتماعية والوضع االقتصادي اخلانق وانتشار الفساد املالي واإلداري في
اإليراني.
هذا البلد ،األثر الكبير في حت ُّول ظاهرة االحتجاج إلى ثقافة شبه دائمة في حياة املواطن
ّ
وميكن تقسيم هذه التظاهرات إلى ثالثة أنواع:
 -1احتجاجات وتظاهرات ذات طابع فئوي واقتصادي
هذا النوع أكثر انتشا ًرا من بني بقية التظاهرات ،إذ يشهد مختلِف املدن واحملافظات اإليران َّية
بشكل شبه دائم هذا النوع من االحتجاجات ،كاحتجاجات نقابات عمال الشركات واملعلمني وممرضي
املستشفيات واملتقاعدين مبختلف املدن اإليران َّية .آخر هذه التظاهرات تلك التي شهدتها العاصمة
اإليران َّية في اخلامس عشر من أكتوبر  ،2017وشارك فيها آالف املواطنني الذين خسروا أموالهم
واملؤسسات املالية في إيران ،واتَّهموا خاللها احلكومة بسرقة أموالهم( .)1وسبق
بسبب إفالس البنوك
َّ
االحتجاجات التي نظمتها نقابة العمال في شهر سبتمبر  2017التي طالب خاللها
هذه التظاهرة
ُ
العمال بدفع رواتبهم التي لم يتسلموها منذ أشهر.
(((  -جنوبية ،هذه أسباب التظاهرات في إيران ولذا تختلف عن ثورة  13 ،9002ديسمبر 7102
http://cutt.us/inbem
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اإليراني
سياسي مناهضة للنظام
 -2تظاهرات ذات طابع
ّ
ّ
لم ت ُكن هذه التظاهرات واسعة االنتشار ،واستطاع النِّظام السيطرة عليها ،ومن أبرزها تلك التي
اندلعت في  2003التي نظمها طالب جامعة طهران للمطالبة باإلفراج عن السجناء السياسيني
والتنديد بدعوة بعض األطراف احلكومية خلصخصة التعليم ،واحتجاجات  2005الطالبية التي
نُظمت في عدد من اجلامعات اإليران َّية ،واحتجاجات  2007ض ّد رفع أسعار الوقود ،واحتجاجات
 2010في ذكرى احتجاجات احلركة اخلضراء ،واحتجاجات  2015التي نظمها األتراك األذريون بعد
اإليراني في أحد برامجه.
الرسمي
أن سخر منهم التليفزيون
ّ
ّ
 -3احتجاجات سياسية واسعة

قابلها النِّظام بعنف وحساسية كبيرة لطبيعتها السياسية ودعوتها إلى إصالح النِّظام أو تغييره،
اإليراني
أبرزها االحتجاجات الطالبية التي نظمها طالب جامعة طهران في  1999إبان فترة الرئيس
ّ
اإليراني بتزوير االنتخابات لصالح
األسبق محمد خامتي ،واحتجاجات  2009التي اتُّهم فيها النِّظام
ّ
محمود أحمدي جناد ،وأخي ًرا االحتجاجات احلالية التي يشهدها مختلِف املدن اإليران َّية ودخلت
في مراحل متقدمة نسب ًّيا بعد أن اتسع نطاقها ،وشهدت حتى اآلن سقوط نحو ً 24
قتيل دون أي
بوادر للتهدئة.
ً
ثالثا :احتجاجات الطلبة في 1999

اإليراني احلديث ،وكان
اتسمت احلركة الطالبية في إيران بسج ّل المع ودور حاسم في التاريخ
ّ
َّ
واملنظمات النضالية والثورية على الساحة اإليران َّية.
للطالب دور كبير في بروز عدد كبير من احلركات

ولعب طالب اجلامعات اإليران َّية دو ًرا شديد األه ِّمية في إسقاط نظام الشاه في  ،1979لهذا
اإليراني على اجلامعات لقب „خندق احلرية“.
السبب أطلق الشعب
ّ

اإليراني بخطورة احلركات الطالبية ومقدرتها على الثورة واالعتراض ض ّد مختلف
معرفة النِّظام
ّ
األنظمة ،جعلته في قلق دائم من أي حت ُّرك أو احتجاج تقوده احلركات الطالبية ،ال سيما في العاصمة
طهران التي حتتضن مئات اآلالف من الطالب وعشرات اجلامعات.
وكانت التظاهرات التي ّ
نظمها طالب جامعة طهران في يوليو  1999من أقوى وأخطر االحتجاجات
اإليراني .هذه االحتجاجات بدأت صغيرة ومحدودة داخل السكن اجلامعي
الطالبية ض ّد النِّظام
ّ
احتجاجا على إغالق صحيفة سالم املؤيدة للت َّيار اإلصالحي ،لكن تدخُّ ل وحدات الشرطة والباسيج
ً
وعناصر احلرس الثوري ،ومقتل طالب واعتقال مئات أ َّدى إلى اتساع نطاقها وحت ُّولها إلى أزمة
حقيقية.
ال ّ
شك كانت احتجاجات الطلبة عام  1999من االختبارات التي واجهت نظام الولي الفقيه في
إيران ،وقد جاءت تلك االحتجاجات في سياق حتوالت سياسية واقتصادية مه َّمة شهدتها الساحة
اإليران َّية ،وميكن أن نتناول تلك االحتجاجات من خالل العناصر اآلتية:
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اإليراني ُقبيل االحتجاجات
 -1املشهد
ّ
اإليراني في مرحلة
بعد رحيل اخلميني واختيار خامنئي مرش ًدا أعلى دخل النِّظام السياسي
ّ
جديدة ،كان لها انعكاساتها على الواقع االقتصادي واالجتماعي في إيران ،اتخذ رفسنجاني
منحى اقتصاد ًّيا جدي ًدا انعكس في بروز طبقة اقتصادية جديدة ،استفاد
الذي انتُخب
رئيسا ً
ً
منها باألساس املسؤولون واملقربون منهم ،في حني لم تنعكس على ّ
مؤشرات التنمية البشرية
وعلى عموم املواطنني اإليران ّيني.
ومع نهايات الفترة الثانية لرئاسة رفسنجاني ( )1997-1993أصبح من الواضح أن سياسات
التحرير االقتصادي التي تبنتها حكومته لم تؤ ِّد إلى حتسني األوضاع املعيشية على النحو
املطلوب ،أما على اجلانب السياسي فقد شدد النِّظام من قبضته األمنية وحاصر املجتمع،
َ
اإليراني،
وتلَّت مظاهر ذلك في زيادة سطوة وصالحيات قوات الباسيج وهيمنتها على الشارع
ّ
بجانب إصدار عديد من القوانني املقيدة للحريات الشخص َّية بناء على توجيهات الفقهاء ،الذين
فرضوا وصاية دينية على املجتمع األمر الذي أ َّدى إلى تنامي حالة من التذمر في أوساط
الشباب والطبقة الوسطى عمو ًما.
في ظ ّل تلك األجواء تَش َّكلَت مالمح الت َّيار اإلصالحي في االنتخابات الرئاسية عام ،1997
وقد نادي هذا الت َّيار بتوسيع نطاق احلريات الشخص َّية والسياسية مع مرونة أكبر في التعامل
مع الغرب ،وقد جنح هذا الت َّيار في الوصول بالرئيس اإلصالحي محمد خامتي إلى مقعد
الرئاسة .لكن رغم وعوده لم يتغير الوضع كثي ًرا عن سابقه في ما يتعلق مبجال احلقوق
انفتاحا على العالَم اخلارجي.
واحلريات ،وتغول األجهزة األمنية ،وإن كان تَ َبنَّى سياسة أكثر
ً
للح ّد من
السلْطة صدرت تشريعات برملانية في  7يوليو َ 1999
في ظ ّل وجود خامتي في ُّ
حرية الصحافة ،أُغ ِل َقت على أثرها صحيفة „سالم“ الرائدة املؤيدة لإلصالحيني ،وكانت تلك
هي الشرارة التي انطلقت على أثرها أول حركة احتجاجية واسعة في إيران منذ تثبيت أركان
ً
فشل خلامتي في وعوده اإلصالحية ،واستمرار احملافظني
النِّظام ،وهو ما اعتبره الطالب
()1
في الهيمنة على احلياة السياسية وتقييد احلريات .
 -2ارتفاع وتيرة االحتجاجات ر ًّدا على قمع النِّظام
في البداية ّ
نظم طلبة جامعة طهران في  8من يوليو  1999مظاهرات سلمية استمرت ملدة
ستة أيام ،ثم أخذت التظاهرات مسا ًرا أكثر عن ًفا ر ًّدا على هجوم شرطة مكافحة الشغب على
بخاصة في جامعة طهران ،حيث ُقتل أحدهم.
سكن الطالب،
َّ

أ -بروز دور أنصار حزب اهلل„ :أنصار حزب اهلل“ جماعة شبه رسم َّية وشبه مسلَّحة تشكلت
عام  1995تتلقى تدري ًبا ويرعاها املسؤولون في النِّظام ،مسؤوليتها الدفاع عن نظام والية
(1) Gorgin, Iraj. „Looking Back At Tehran‘s 1999 Student Unrest.“ RadioFreeEurope/RadioLiberty. July 10,
2008. Accessed January 01, 2018. https://www.rferl.org/a/Iran_Student_Protests/1182717.html.
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الفقيه ،وتُعتبر ذراع النِّظام للقمع في الداخل ،وقد كان أول ظهور لدورها في احتجاجات عام
 1999حني شارك أعضاؤها في عملية سكن اجلامعة وتعاملوا مع املتظاهرين بقوة ،وكان من
ً
فضل عن رفع
نتيجة استخدامهم للعنف املفرط تط ُّور حركة االحتجاجات وحت ُّولها نحو العنف،
سقف الشعارات ض ّد الديكتاتورية واالستبداد ،وض ّد أبرز رموز النِّظام ،إذ ر َّدد املتظاهرون شعار
„خامنئي العار عليك ،القيادة ليست لك“ ،و“العار على الشرطة“.
وقد تزايدت وتيرة االحتجاجات في اليوم الثاني وصحبها اضطرابات وأعمال شغب عمت
العاصمة طهران ومدن أخرى واستمرت ملدة أسبوع حتولت خاللها طهران إلى ساحة معركة ،ال
سيما مع انضمام الشباب العاطلني عن العمل إلى الطلبة.
و َر ًّدا على اقتحام سكن الطلبة استقال وزير التعليم العالي مصطفى معني ومستشار رئيس جامعة
طهران معتب ًرا „اإلجراءات األمنية غير مقبولة“.
وجرح أكثر من  200شخص(.)1
ب -سقوط قتلى وجرحىُ :قتل في هذه االحتجاجات  4أشخاص ُ

وأص ّر الطالب على التظاهر
ج -ارتفاع سقف املطالب :صاحب التظاهرات اندالع أعمال شغبَ ،
رغم حظر التجوال ،وطالبوا بعودة صحيفة „سالم“ وحماية حرية الصحافة ،كما رفعوا سقف
مطالبهم بالدعوة إلى إجراء إصالحات واسعة النطاق مع استقالة املتشددين في احلكومة ،ناهيك
مبطالبة الرئيس محمد خامتي بااللتزام بإجراء اإلصالحات التي وعد بها في برنامجه االنتخابي،
احملتجون بسقوط النِّظام ككل(.)2
ونتيجة التمادي في استخدام العنف طالب
ُّ
د -انتشار في أبرز املدن :كانت أبرز املدن التي شهدت تظاهرات طهران وتبريز ومشهد وشيراز
وأصفهان ،وهي من املدن الرئيسية والكبيرة في إيران من حيث الكثافة السكانية والثقل
االقتصادي والسكاني.
ه -غياب القيادة :لم ت ُكن تقف خلف تلك االحتجاجات قيادات ،لكنها م َّثلَت نواة للحركة الطالبية
التي ظهر تأثيرها على احلياة السياسية في إيران في ما بعد(.)3
و -احلل األمني :اتسمت ردود فعل النِّظام بالقوة ،فبداي ًة استخدم النِّظام أذرعه األمنية الرسم َّية
وشبه الرسم َّية لقمع املتظاهرين ومعاقبة املشاركني في االحتجاجات ومهاجمتهم في سكنهم
اجلامعي ،وكانت أبرز مظاهر ذلك هدم بعض مباني املدينة اجلامعية ،وإلقاء الطالب من نوافذ
الغرف على األرض ،واستخدام العنف وضرب الطالب بالهراوات وأعقاب البنادق ،كما حاصرت
(1) „MIDDLE EAST | Six days that shook Iran.“ BBC News. July 11, 2000. Accessed January 01, 2018.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/828696.stm.
(2) Reuters. „Student Protests Shake Iran‘s Government.“ The New York Times. July 11, 1999. Accessed
January 01, 2018. http://www.nytimes.com/1999/07/11/world/student-protests-shake-iran-s-government.
html.
(3) „Middle East | Iran student protests: Five years on.“ BBC News. July 09, 2004. Accessed January 01,
2018. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3879535.stm.
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قوات الباسيج واحلرس الثوري املدينة اجلامعية التابعة جلامعة طهران وفضت تظاهراتهم بالقوة.
ز -احلشود املضادة :استخدم النِّظام احلشد املضا ّد ،فتجمع في  14يوليو  1999عشرات اآلالف
من أنصار خامنئي في طهران في مظاهرة نظمتها َّ
وجلب عشرات
منظمة الدعوة اإلسالميةُ ،
آالف املوظفني احلكوميني إلى طهران باستخدام وسائل النقل احلكومية.
ح -إصالحيون بال إصالح :كانت املفاجأة في موقف خامتي الذي قال إن هذه االحتجاجات
اإليراني رغم أنها كانت ذات طبيعة إصالحية ،وهو ما اعتبره البعض خيانة
كدرت صفو الشعب
ّ
()1
ً
من خامتي للت َّيار الذي يع ِّبر عنه  ،فضل عن أن هذا املوقف كشف عن حقيقة مه َّمة تتعلق
اإليراني الذي ال ميكن القول إن بني ت َّياريه احملافظ وما يسمي باإلصالحي
بطبيعة النِّظام
ّ
فوارق جوهرية ،إذ إن الطرفني يتنافسان خلدمة ذات الفكرة ،وال ميكن القول إن الت َّيار
اإلصالحي يع ِّبر عن طموحات الت َّيار العا ّم الذي يدعو إلى التغيير أو اإلصالح مبعناه الواسع
في إيران.
ط -مزيد من قمع احلريات :رغم هذه االحتجاجات أصدرت احلكومة جملة من التشريعات
أغلقت معها املجال العا ّم وضيقت مساحات احلركة على احملتجني وعلى التظاهرات ،إن لم
ت ُكن حظرتها بالفعل ،وبقوة القانون .كان من بني تلك القوانني قانون „جرمية الفكر“ الذي
ً
فضل عن قانون
يحظر „أي عمل عنيف أو سلمي يقوم به شخص أو جماعة ض ّد النِّظام“،
آخر يحظر „أي اتصال أو تبادل للمعلومات أو املقابالت أو التواطؤ مع السفارات األجنبية أو
َّ
املنظمات أو األحزاب أو وسائل اإلعالم على أي مستوى ميكن احلكم على أنه ضا ّر باستقالل
إيران أو الوحدة الوطنية أو مصالح اجلمهورية اإلسالمية“ .ويُفهم من ذلك فشل احلركة
بصورة أساسية ،بل إنها و َّفرت ذريعة للنظام إلحكام قبضته على املجال العا ّم وفرض قيود
على أي عملية احتجاجية.
أهم دالالت احتجاجات :1999
كّ -
»»هذه التظاهرات هي الكبرى في إيران منذ تثبيت أركان الدولة ،باستثناء ثورة األقلِّ َّيات
بعد ثورة عام .1979
»»تُعتبر أول انتفاضة ضخمة بدأها اجليل املولود في ظل نظام اجلمهورية اإلسالمية.
»»كانت ض ّد ك ّل من احملافظني واإلصالحيني في ظ ّل نظام اجلمهورية اإلسالمية واملرشد
األعلى خامنئي ،على وجه اخلصوص.
»»عكست فشل والية الفقيه كآيديولوجيا سياسية صاحلة للحكم في إيران.
غير أنه ميكن القول إن النِّظام كان ال يزال يحتفظ بشرعية شعبية م َّكنَته من َتا ُوز هذه
(1) Maloney, Suzanne. „Fifteen Years After the 18th of Tir: The Legacy of Student Protests That
Shook Iran.“ Brookings. July 28, 2016. Accessed January 01, 2018. https://www.brookings.edu/blog/
markaz/2014/07/10/fifteen-years-after-the-18th-of-tir-the-legacy-of-student-protests-that-shook-iran/.
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األزمة ،بل َت ّكن من تصدير األزمة للحكومة باعتبارها صاحبة املسؤولية السياسية ،وخرج
ليحثّ شباب الباسيج على ضبط النفس ،وقال„ :حتى إذا أهان الطالب الزعيم
خامنئي بنفسه ُ
ً
مثل ،علينا أن نتحلى بالصبر ،وأن نكون متحفظني ،حتى لو أحرقوا صورتي أو مزَّقوها“.
وحملَته املسؤولية عن
السلْطة َّ
وبال شك استفادت احلكومة من وجود اجلناح اإلصالحي في ُّ
األحداث ،بل اعتبر احملافظون أنهم هم من أنهى القمع بأوامر املرشد لقوات الباسيج .كذلك
يُعتبر أنصار حزب اهلل من أه ّم ركائز القوة في الداخل التي يعتمد عليها النِّظام في معاجلة
مثل تلك األزمات ،وهي جماعات تعتبر الدفاع عن الولي الفقيه حاجة دينية ،وهي قوات غير
نظامية وال تتحمل مسؤولية عن تصرفاتها جتاه احملتجني .لكن ال شك كان النِّظام بطي ًئا في
االستجابة ،وبدا أنه ال ميلك سوي القمع ًّ
حل لألزمة.
للتوجه نحوه ،كما كان في التنظيم نقص
ولم ي ُكن للمتظاهرين أي هدف قيادي أو مغزًى
ُّ
وغياب للقيادة ،في حني حتول موقفهم إلى نقطة ضعف كبرى وفشل حتى في التعبير عن
االستياء ،وانتهى مبناشدات للقائد األعلى بوقف أعمال العنف .لكن مثلت تلك احلركة بداية
السلْطة وآيديولوجيتها الدينية ،ورمبا كانت
جليل جديد ميتلك اجلرأة والقدرة على انتقاد ُّ
بداية لألحداث واالحتجاجات التي جاءت في ما بعد.
الس ْلطة السياسية
ً
رابعا :الحركة الخضراء  ..2009والصراع على ُّ

تندلع احلركات االحتجاجية عاد ًة في ظ ّل أوضاع وظروف سياسية أو اقتصادية أو
اجتماعية ،أو جميعها ،ولم حتِ ْد االحتجاجات التي شهدتها اجلمهورية اإليران َّية عام 2009
عن هذه القاعدة ،فقد اندلعت االحتجاجات في ظل أوضاع وظروف سياسية معقدة شهدتها
إيران بني مختلف تكتُّالتها وتياراتها السياسية ،احملافظة منها واإلصالحية ،وفي ما يلي
اإليراني (بيئة االحتجاجات) ُقبيل اندالع االحتجاجات ،وكيف تفجرت
نعرض بالتفصيل املشهد
ّ
األوضاع وانطلقت االحتجاجات ،وتكتيكات النِّظام في التعامل مع احلركة االحتجاجية،
والتعاطي اإلقليمي والدولي مع احلركة االحتجاجية ،ثم نقاط قوة وضعف النِّظام في التعاطي
مع االحتجاجات ،وأخي ًرا االستنتاجات العا َّمة.
 -1بيئة احلركة االحتجاجية الداخلية واخلارجية( :صراع األجنحة بالداخل والعزلة الدولية)
شهدت اجلمهورية اإليران َّية خالل العقد األول من األلفية الثالثة متغيرات في املعادلة
اإليراني األسبق محمد خامتي ووصول الرئيس
السياسية برحيل زعيم اإلصالحيني الرئيس
ّ
التوجهات احملافظة الذي ميثل ت َّيار املتشددين في إيران أحمدي جناد إلى ُس َّدة
السابق ذي
ُّ
اإليراني العادي ،أو ما ُسمي „الفقراء املتدينني“،
احلكم خالل عام  2005من خالل اجلمهور
ّ
الذين وجدوا فيه الشخص القريب من الشعب والذي ميكن أن يلبي حاجاتهم املباشرة ،بعد أن
امليسرة للفقراء.
جنح في معاجلة أزمة املواصالت في طهران وتقدمي القروض َّ
ً
وارتباطا مبا سبق ،جاء جناد برؤية سياسية مغايرة لسلفة اإلصالحي ،متشدِّدة داخل ًّيا حيال
اإليراني ال سيما اإلصالحيني ،باإلضافة
الت َّيارات والتكتُّالت السياسية األخرى في املجتمع
ّ
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إلى إطالقه لبعض املواقف العا َّمة التي تدعو للتش ُّدد في املفاوضات مع الغرب بالنسبة إلى
ّ
امللف النووي ،وكذلك حول العالقات مع الواليات املتَّحدة وإسرائيل ،وفي النهاية تَرتَّب على
سياساته ما يلي:
أ -صراع األجنحة السياسية :نتيجة سياساته الداخلية حيال األوضاع البوليسية للدولة
اإليران َّية واحلريات واحلقوق املدنية والسياسية والعدالة االجتماعية وقضايا الفساد وأزمة
اإليراني بعضها مع بعض ،اندلع صراع
البطالة املتفاقمة وعالقة أطياف وتكتُّالت اجلسد
ّ
سياسي بني ت َّيار احملافظني واإلصالحيني أ َّدى في النهاية إلى والدة حتالف سياسي قوي ُسمي
„جبهة التغيير“ ملواجهة ت َّيار الرئيس جناد ،أو ما ُسمي „جبهة التطرف“ ،وذلك من معارضيه،
محافظني وإصالحيني ،مبن فيهم الراحل هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة
النِّظام آنذاك ،وأكبر ناطق نوري رئيس مجلس الشورى األسبق ،ومحسن رضائي ،ومحمد
سمى اإلعالم املساير للحكومة تلك الثنائية باصطفاف دعاة „االنصياع
باقر قاليباف .وقد َّ
()1
واخلضوع“ أمام جبهة „املمانعة واملقاومة“ .
ب -حالة السخط الشعبي :لم يقتصر األمر على اندالع توتُّرات وصراعات سياسية بني
التكتُّالت والت َّيارات السياسية ،بل طالت سياساته املتشددة بعض العمال ذوي األعمال املختلفة
في قطاعات النقل والكهرباء والسكة احلديد من خالل حرمانهم من حقوقهم العمالية بتدشني
مؤسسي
النقابات العمالية التي تدافع عن حقوقهم،
بخاصة بعدما اعتقلت حكومته بوحشية ِّ
َّ
نقابة عمال النقل العا ّم بطهران عام  ،2006وإخضاعهم للتعذيب والسجن والغرامات املالية،
وقمع احتجاجاتهم العمالية عام .)2(2006
ج -العقوبات والعزلة الدولية :تسببت سياساته اخلارجية في مزيد من العقوبات الدولية
على إيران جراء سياساته املتعلقة برفض املطالبات اإلقليمية والدولية بوقف تخصيب
اليورانيوم ،ومزيد من العزلة الدولية نتيجة إدراك دول اإلقليم واجلماعة الدولية خطورة
البرنامج النووي وإدراكه كمصدر تهديد خطير للسلم واألمن الدوليني رغم ترديد جناد كال ًما
عن سلمية البرنامج النووي ،عالوة على دعمه ومساندته املالية والعسكرية حلزب اهلل اللبناني
وحركة حماس على حساب الداخل
اإليراني(.)3
ّ
 -2االنطالقة من املركز (طهران) والتمدد نحو األطراف
تفجرت األوضاع واندلعت االحتجاجات العارمة بتاريخ  2009/6/13عقب فوز الرئيس
اإليراني
اإليراني محمود أحمدي جناد بوالية ثانية على كل من :اإلصالحي رئيس الوزراء
ّ
ّ
األسبق ووزير اخلارجية األسبق علي مير موسوي ،واإلصالحي مهدي كروبي رئيس مجلس
((( أزمة االنتخابات الرئاسية عام  ،9002الخريطة السياسية اإليرانية وتحوالت ما بعد االزمة.p9pvu/su.ttuc//:ptth ،
((( ســامح نجيــب ،المشــهد اإليرانــي :مــن ثــورة  9791إلــى أزمــة  .9002محاولــة فللهــم ،نوفمبــر /su.ttuc//:ptth ،9002
.NfnJm
((( ســامح نجيــب ،المشــهد اإليرانــي :مــن ثــورة  9791إلــى أزمــة  .9002محاولــة فللهــم ،نوفمبــر /su.ttuc//:ptth ،9002
.NfnJm
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النواب ساب ًقا ،وكالهما من رموز الثورة اإليران َّية ،متهمني وزير الداخلية آنذاك صادق
السلْطة ،باإلضافة
محسولي ،حليف أحمدي جناد ،بتزوير االنتخابات إلبقاء أحمدي جناد في ُّ
إلى احملافظ محسن رضائي قائد احلرس الثوري األسبق ،وقد استمرت االحتجاجات  3أيام
متواصلة ،وأكثر من  45يو ًما متقطعة( ،)1وفي ما يلي دوافع االحتجاجات:
1-1تزوير االنتخابات الرئاسية لصالح أحمدي جناد.
2-2سياسة إقصاء وتهميش األحزاب والت َّيارات السياسية.
3-3اعتقال وتعذيب املعارضني من الت َّيارات السياسية املعارضة لسياسة جناد.
()2
4-4عدم إيفاء حكومة جناد بوعودها االنتخابية من حيث التنمية واألوضاع السياسية واحلريات .
نشأت من رحم االحتجاجات „حركة معارضة“ غ َّي َرت وجه املعادلة السياسية القائمة في
إيران منذ زمن ،فعلى عكس املعارضات السابقة لم ت ُكن هذه املعارضة مسلَّحة ،كما أنها لم ت ُكن
من الشريحة الرافضة ملبدأ والية الفقيه من األساس ،وقد ُولدت احلركة اخلضراء ر َّد فعل على
تزوير االنتخابات ،واكتسبت اسمها من وشاح أخضر كان مييز احلمالت االنتخابية للشخصيات
بخاصة مير موسوي ،وسرعان ما حتولت إلى حركة معارضة ُولدت من رحم
اإلصالحية،
َّ
()3
خصوصا من معني الت َّيار اإلصالحي  ،وقد متيزت تلك االحتجاجات بعدة عوامل:
النِّظام،
ً
أاالنتقال من املركز إلى األطراف :اندلعت االحتجاجات في  4مدن إيران َّية كبرى ،انطلقتمن العاصمة طهران (املركز) ثم إلى تبريز وأصفهان وشيراز (األطراف) ،ذات األوضاع
االقتصادية األفضل من باقي املدن اإليران َّية(.)4
بحجم احلركة االحتجاجية :تشير التقديرات اإليران َّية غير الرسم َّية إلى نزول أقل مننصف مواطني طهران بقليل إلى الشارع ،إذ أشارت التقديرات إلى أن عدد احملتجني في طهران
بلغ مليونني في طهران ،ومئات اآلالف في املدن الثالث األخرى ،تبريز وأصفهان وشيراز.
جوتيرة احلركة االحتجاجية :بدأت التظاهرات سياسية ض ّد تزوير االنتخابات الرئاسية ،ثمتطورت إلى احتجاجات ض ّد النِّظام ككل بجناحيه احملافظ واإلصالحي ،إذ سئمت اجلماهير
الوعود الكاذبة للجناحني وخرجت للشوارع رغم البطش والقمع باحثة عن بديل ثالث يع ِّبر عن
مصاحلها في مواجهة النِّظام.
(1) „Iran Election In Dispute as 2 Candidates Claim Victory.“ The Washington Post. June 13, 2009.
Accessed January 01, 2018. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/06/12/
AR2009061200916_2.html.
(2) Gorgin, Iraj. „Looking Back At Tehran‘s 1999 Student Unrest.“ RadioFreeEurope/RadioLiberty. July 10,
2008. Accessed January 01, 2018. https://www.rferl.org/a/Iran_Student_Protests/1182717.html.
((( مجموعــة باحثيــن ،إيــران بيــن ثورتيــن( ،دبــي :االمــارات العربيــة المتحــدة ،مركــز المســبار للدراســات والبحــوث)3102 ،
ط  ،1ص ص .292 ،192
(4) „The Green Revolution in Iran and Civil society.“ The New School. Accessed January 01, 2018. https://
events.newschool.edu/event/the_green_revolution_in_iran_and_civil_society#.WkoRv1WWapo.
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دمدى ُتوافر عنصر القيادة :بخالف كثير من االحتجاجات اإليران َّية اتسمت احتجاجات
 2009بتوا ُفر عنصر القيادة التي مثلها كل من الزعيمني اإلصالحيني مير موسوي ،ومهدي
كروبي وكالهما من رموز الثورة اإليران َّية إذ خسر االثنان معركة االنتخابات الرئاسية أمام
أحمدي جناد.
هالشرائح املشاركة في االحتجاجات :الطبقة الوسطى والنخبة من الت َّيارات السياسيةَّ
َّ
واملنظمات النسائية وشرائح واسعة
ومنظمات املجتمع املدني
واحلركات الطالبية النشطة
من املثقفني والنشطاء ،وهذا يعكس أن األوضاع االقتصادية في إيران خالل تلك الفترة كانت
ً
ضاغطا نحو االحتجاجات بشكل كبير.
أفضل منها خالل عام  ،2017إذ لم تشكل
والقيادات الداعمة لالحتجاجات :الرئيس السابق محمد خامتي ،وعدد من املعتدلنيوآخرون ليبراليون ،كما مال رفسنجاني إلى تأييد احلركة دون أن يقطع صلته بالنِّظام .ومن
بني الذين انتقدوا ردود أفعال احلكومة ودعموا احملتجني آية اهلل منتظري ،نائب اخلميني
ساب ًقا ،وآية اهلل العظمى يوسف صانعي ،وآية اهلل العظمى عبد الكرمي موسوي أردبيلي ،وآية
اهلل العظمى بيات زجناني.
زنوعية مطالب احملتجني وشعاراتهم :رغم التط ُّور في منحنى أو سقف املطالبات والشعاراتتصب باألساس في „اجلانب
من „إعادة فرز االنتخابات“ إلى „إسقاط النِّظام“ ،فإنها
ّ
السياسي“ (مطالب سياسية باألساس) ،ويعكس ذلك جملة املطالب :املطالبة بإعالن احلكومة
مسؤوليتها عن تزوير االنتخابات واندالع االحتجاجات والعنف ،وإعداد قانون لالنتخابات
يضمن منافسة انتخابية نزيهة وعادلة ،واإلفراج عن جميع السجناء ،وضمان حرية الصحافة
ً
وأيضا تصب الشعارات التي
والتعبير ،واالعتراف بحقّ الشعب في التج ُّمع وتكوين األحزاب،
رفعها احملتجون في هذا االجتاه السياسي ،ومنها الشعار الرئيسي „أين صوتي؟“ ،وشعار
„هذه االنتخابات مز َّورة“ ،وشعار „احلرية للمعتقلني السياسيني“ ،و“االستقالل ..احلرية..
جمهورية إيران َّية“ ،ال غزة ال لبنان ..روحي فداء إيران“(.)1
 -3تكتيكات النِّظام في التعامل مع احلركة االحتجاجية
االحتجاجات الشعبي ُة من حيث حجمها وزَخْ مها وطريقة تعاملها مع
اإليراني
فاجأت النِّظا َم
ُ
َّ
مزاعم التزوير الكبير في االنتخابات ،فتم التعامل بداية مع املتظاهرين بصورة عشوائية ،لكن
سرعان ما كشف تسلسل األحداث عن تكتيكات لضرب وإنهاء احلركة اخلضراء في مهدها،
طغى عليها „الطابع األمني العنيف واستخدام القوة املفرطة“ ،وقد تضمنت هذه التكتيكات:
أ -القمع األمني امليليشيوي :يتم من خالله التدخل بكل قوة وعنف إلرهاب املتظاهرين ثم
إنهاء التظاهر ،ويكلّف النِّظام امليليشيات التابعة له للقيام بهذا العمل ،وتتوزع املهام بني احلرس
اإليراني وأنصار حزب اهلل ،ولهؤالء صالحيات مطلقة في قمع
الثوري والباسيج وحزب اهلل
ّ
(1) „Tear gas and Twitter: Iranians take their protests online.“ CNN. Accessed January 01, 2018. http://
edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/06/14/iran.protests.twitter/index.html.
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املتظاهرين إلى ح ّد القتل العمد ،وهم ال يتمتعون بصفة رسم َّية حتى ال جتري محاكمتهم،
ُنسب أعمالهم إلى املجهول أو إلى الغوغاء ،ويقوم هؤالء بقنص املتظاهرين ،ولعل
فغال ًبا ما ت َ
ص ّو َرت هي قنص للمتظاهرة ندى أغا سلطان ،كما قاموا مبداهمة املنازل
اشهر احلاالت التي ُ
واملستشفيات واجلامعات ومساكن الطالب ،ومنعوا معاجلة اجلرحى وتسجيل عدد القتلى أو
السماح ألهلهم بدفنهم ،ونتيجة لذلك حصل ُش ّح في ما يتعلق بأرقام القتلى واجلرحى ،ولكن
العدد األكبر منهم كان في الشهر األول ،إذ يشير بعض التقديرات إلى مقتل  180إيران ًّيا على
يد هذه امليليشيات التابعة للنظام(.)1
ب -االعتقاالت املدروسة للقيادات والعشوائية للمتظاهرين :متت بشكل مدروس في ما
يتعلق بالقيادات والرموز والسياسيني ،مبعنى أنهم اختيروا عم ًدا إلخافة البقية أو للضغط من
خاللهم على قاعدتهم الشعبية أو أحزابهم السياسية أو املقربني منهم ،من بينهم رضا خامتي
شقيق الرئيس السابق محمد خامتي ،ومحمد على أبطحي مستشار الرئيس خامتي ،أما
االعتقاالت في صفوف املتظاهرين فتمت بصورة عشوائية ،ومتت محاكمتهم على مجموعة من
التهم ،منها االنتماء إلى َّ
منظمات خارجية أو تنفيذ اجندات خارجية أو االنتماء إلى املعارضني
َّ
(منظمة مجاهدي خلق) ،فبلغ عدد املعتقلني خالل الشهر األول من االحتجاجات
في اخلارج
()2
ما يقارب . 1500
ج -التعتيم اإلعالمي على االحتجاجات :كان التعتيم اإلعالمي من أول قرارات النِّظام
اإليراني ملواجهة االحتجاجات ،فمنع النِّظام أي تغطية إعالمية للتظاهرات ،في حني أُغ ِل َقت
ّ
املجالت والصحف التابعة للحركة اخلضراء واإلصالحيني ،وسيطر احلرس الثوري على جزء
واملؤسسات مبا يح ّد من وسائل االتصال
كبير من االتصاالت فأصبح املالك لكبرى الشركات
َّ
()3
في نقل املعلومات التي ال يريد النِّظام لها أن ت َ
ُكشف للخارج .
د -االغتصاب والتعذيب في السجونَ :ت َّدث عديد من التقارير عن تعذيب عدد كبير من
احملتجني في السجون ،وشمل التعذيب الوحشي االغتصاب وتكسير العظام للشباب والفتيات
في السجون ،ولعل من أشهر السجون اإليران َّية سجن „كهيزاك“ سيئ السمعة الذي يُعرف
وحكم عليهم باإلعدام بتهم
باسم „غوانتانامو طهران“ ،في حني ُق ّدم عدد آخر للمحاكمات ُ
محاربة اهلل ورسوله واالنتماء إلى جماعات تصفهم إيران باجلماعات اإلرهابية ،مثل مجاهدي
شخصا.
خلق ،وقد وصل عدد الذين أُعدِ موا خالل  50يو ًما بعد إعالن نتائج االنتخابات إلى 15
ً
هـ -محاكمة لعدد من الرموز السياسية :بدأت احملاكمات لعدد كبير من الرموز السياسية،
من بينهم قادة حكوميون سابقون وأعضاء فاعلون في احلركة اخلضراء ،للضغط على موسوي
وكروبي وخامتي ورفسنجاني لتقدمي تنازالت سياسية وإخماد االحتجاجات ،ومن بينهم على
((( Charlie Szrom, Unrest in Iran: Incident Statistics and Map for Protests, Arrests, and Deaths, http://cutt.us/5Nuq9.
((( المرجع السابق.
(3) Akbar Ganji, Iran’s Green Movement Five Years Later — ‘Defeated’ But Ultimately Victorious,
http://cutt.us/Qj5iz.
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اإليراني األسبق محمد خامتي ،وبهذاد نبوي
سبيل املثال محمد على أبطحي نائب الرئيس
ّ
نائب رئيس البرملان األسبق ،ومحسن فرحاني نائب وزير االقتصاد األسبق ،وعبد اهلل رمضان
زاده املتحدث األسبق باسم احلكومة ،ومحسن أمني زاده نائب وزير اخلارجية األسبق ،ومحمد
أدريان فار نائب وزير الداخلية األسبق ،إضافة إلى سعيد هاجريان نائب خامتي ،ومحسن
ميرامادي رئيس أكبر حزب إصالحي ،وأحد أهم ثالثة َّ
خططوا الحتالل السفارة األمريك َّية
عندما اندلعت الثورة اإليران َّية .1979
ً
أيضا حتدثت تقارير عن إجبار السلطات للمعتقلني على اإلدالء بشهادات مغلوطة على
الرسمي بارتكاب جرائم ض ّد الوطن ،ومت تصميم اعترافاتهم بحيث تشير جميعها
التليفزيون
ّ
إلى نقطة واحدة ،هي أن احلركة اخلضراء صنيعة أمريك َّية وهدفها إضعاف اجلمهورية
اإليراني مساحة كبيرة لعرض التظاهرات املضادة ملتظاهرين حشدتهم
اإليران َّية ،وأفرد اإلعالم
ّ
احلكومة في عدد من املدن اإليران َّية إلفشال احلركة اخلضراء ،فطالب املتظاهرون مبحاكمة
من س َّماهم „رموز الفتنة“ (موسوي وكروبي).
 -4التعاطي اإلقليمي والدولي مع احلركة االحتجاجية
بشكل عا ّم اتسم التعاطي اإلقليمي والدولي مع احلركة االحتجاجية بحالة من التحفظ
والصمت الشديد باستثناء إعالم دول مجلس التعاون اخلليجي الذي أ َّيد ودعم احلركة
أمريكي منقسم بني فريقني،
االحتجاجية ،ومطالبة تركيا مبعاجلة األزمة بصورة سلمية ،وموقف
ّ
مؤيد للحركة االحتجاجية ميثله مساعد وزير الدفاع األسبق بول وليفيتز ،ومعارض للحركة
االحتجاجية ميثله مدير وكالة املخابرات املركزية السابق ميشيل سيشاور.
فسر اخلبراء واملتخصصون َ
ض ْعف التعاطي اإلقليمي والدولي مع احلركة االحتجاجية
وقد َّ
لعام  2009بأن النظم السياسية كافة في اإلقليم تؤيد الدول الوطنية واستقرارها واخلوف
من طوق أزمات إذا ما انهارت األنظمة السياسية على نحو غير مرج ّو ،لكنها فقط تعارض
سلوكيات األنظمة وتدخُّ التها في الشؤون الداخلية للدول األخرى ،في حني يرجع ضعف
اإليراني ،إلى طبيعة
األمريكي ،املعلوم عالقته املتوترة بالنِّظام
التعاطي الدولي باستثناء املوقف
ّ
ّ
التوازنات واملصالح الدولية في منطقة الشرق األوسط.
 -5دالالت تفاعالت احتجاجات 2009

أانطالق االحتجاجات من املركز (العاصمة السياسية) الذي يحوي النخبة والطبقةاملتوسطة ،نحو األطراف التي حتوي الطبقات الدنيا.
باتسمت املطالب والشعارات بالطابع السياسي اإلصالحي من داخل النِّظام السياسي ذاته.جتوا ُفر القيادة لالحتجاجات ،ومتثلت في كروبي وموسوي اإلصالحيني ،ض ّد سياسة جنادوتوجهاته املتشددة.
-دالشرائح املشاركة في االحتجاجات كانت الطبقة املتوسطة والنخبة السياسية واحلركات
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َّ
َّ
واملنظمات النسائية وشرائح واسعة من املثقفني
ومنظمات املجتمع املدني
الطالبية النشطة
والنشطاء.
هنقاط قوة النِّظام:»»سيطرة النِّظام على قطاعي اإلعالم واالتصاالت ،وهذا يح ّد من دور وسائل االتصال في
نقل املعلومات التي ال يريد النِّظام كشفها للداخل واخلارج.
بخاصة فيلق الباسيج وحزب
»»االرتكاز على القوة املسلَّحة من خالل جهاز احلرس الثوري،
َّ
اإليراني ،وإعطاؤهم سلطات مطلقة في قمع املتظاهرين إلى ح ّد القتل العمد.
اهلل
ّ
»»انتشار النِّظام في ربوع الدولة كا َّف ًة ،من خالل فيالق احلرس الثوري وميليشياته املسلَّحة
وممثلي خامنئي في األجهزة وأئمة اجلمعة.
»»توظيف الدين ملواجهة أي مظاهر لالحتجاج باعتبار االحتجاج محاربة هلل ورسوله وفتنة
كبرى من الفنت.
»»هذا باإلضافة إلى إدراك النِّظام طبيعة املوقف اإلقليمي التي ال متيل إلى فكرة الثورات
واالحتجاجات وتغيير األنظمة وتأييدها للدول واستقرار األنظمة حتى ال تع ّم الفوضى وعدم
االستقرار في الدول.
 66نقاط خطأ النِّظام
»»عدم الوفاء بوعوده االنتخابية.
»»عدم االستجابة السريعة للمطالب االحتجاجية.
»»اعتماده على البعد األمني فقط دون حلول سياسية واقتصادية.
»»عزلته اإلقليمية والدولية.
خامسا :احتجاجات  ..2017انتفاضة الفقراء
ً

وامتدت
ع َّب َرت االحتجاجات اإليران َّية التي انطلقت من مدينة مشهد في  28ديسمبر 2017
َّ
إلى عديد من املدن اإليران َّية عن حجم الغضب الشعبي واالستياء من سياسات النِّظام وخياراته
السياسية واالقتصادية في الداخل واخلارج ،وميكن تناول تطورات هذه االحتجاجات من
خالل العناصر التالية:
 -1بيئة االحتجاجات
جاءت االحتجاجات األخيرة في ظ ّل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية ضاغطة
تعيشها إيران ،ومن أهمها:
مؤسسات احلكم والصراع بينها :خلق فوز الرئيس اإلصالحي حسن روحاني
أ -الفجوة بني َّ
اإليراني ،طفت إلى السطح مع إعادة انتخابه لفترة ثانية ،ال
مؤسسات النِّظام
فجوة بني َّ
ّ
بخاصة الدول الغربية ،تلك
سيما أن الرئيس روحاني تَبنَّى سياسية االنفتاح على اخلارج
َّ
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السياسة التي أسهمت في توقيع اال ِّتفاق النووي مع مجموعة  1+5وانفتاح إيران اقتصاد ًّيا
أمام االستثمارات اخلارجية ال سيما في قطاعات البنية التحتية واالستثمارات ال ِّنفْطية ،وهما
املجاالن اللذان يهيمن عليهما احلرس الثوري اقتصاد ًّيا .وقد ظهرت ّ
مؤشرات هذا الصراع ال
سيما من جانب املرشد األعلى واحلرس الثوري أكثر من مرة ،ليس آخرها االعتراض على تعيني
بعض املسؤولني والوزراء ،واخلالف حول البرنامج الصاروخي واال ِّتفاق النووي وتبعاته االقتصادية
مؤسسة املرشد واحلرس االقتصادية(.)1
وتأثيره على املمتلكات االقتصادية واستثمارات َّ
التدخالت اإلقليمية وارتفاع تكلفتها :ك َّثفت إيران تدخُّ التها اإلقليمية،
ب -تصاعد وتيرة
ُّ
فأصبحت الع ًبا رئيس ًّيا على أكثر من ساحة ،أبرزها الساحة العراقية والساحة السورية
والساحة اليمينة ،بجانب الساحة اللبنانية ،وغيرها من األنشطة اخلارجية ،وذلك حتت
ما تَل َقى ً
شعارات ثورية َ
قبول ،ال سيما أن املوازنة
عالية باتت تَل َقى انتقا ًدا في الداخل أكثر ِ َّ
اإليراني من
اإليران َّية حتملت مبالغ باهظة جراء تلك التدخُّ الت ،كما حرمت بدورها املواطن
ّ
املجمدة في اخلارج ،والتي أُفرِ َج عنها مبوجب اال ِّتفاق النووي.
عوائد رفع العقوبات واألموال
َّ
ج -فشل الرهان على اال ِّتفاق النووي :نتيجة إصرار إيران على سلوكها اإلقليمي املزعزع
األمريكي دونالد ترامب
لالستقرار ،فإن اال ِّتفاق النووي أصبح شبه مج َّمد ،ألن إدارة الرئيس
ّ
أعادت العمل ببرنامج العقوبات ض ّد إيران ،ودخلت الواليات املتَّحدة في حتالف مع دول إقليمية
عربية وإسالمية ملمارسة مزيد من الضغوط والعزلة على إيران ،كما فرضت قيو ًدا على الدول
والشركات الراغبة في االستثمار في إيران أو الدخول معها في شراكة اقتصادية ،مِ ن ثَ َّم فشل
رهان روحاني السياسي بالتعويل على اال ِّتفاق النووي لتحقيق شرعية سياسية داخلية ،وفشل
رهانه االقتصادي في حتريك األوضاع املعيشية املتأزمة بسبب العقوبات املفروضة على إيران
منذ عقود(.)2
د -تآكل آيديولوجيا احلكم :مبرور الوقت لم ت ُعد آيديولوجيا احلكم في إيران ملهمة للقواعد
الشعبية العريضة كما كانت في مرحلة اخلميني ،بل يعتمد النِّظام الراهن عليها اآلن ويفرضها
بقوة القانون والسالح ،فليس خامنئي هو اخلميني بكاريزمته وفقهه وشعبيته ،كما لم حتقق تلك
اآليديولوجيا ما كان معلَّ ًقا عليها من آمال وما وعدت به من وعود ،إضافة إلى أن أصوات املراجع
ً
فضل عن أن
املخالفة لفكرة والية الفقيه بقراءتها اخلمينية قد تعالت من قم داخل إيران،
مشروع هذه النظرية فقد شرعيته الشعبية في محيطه اإلقليمي بسبب الدور السلبي الذي تلعبه
إيران في املنطقة ،واملسؤولية عن نشر الفوضى وعدم االستقرار وتدمير الدول ،واالفتقار الفعلي
ً
فضل عن مقاومته وعدم وجود أرضية لتطبيقه خارج إيران(.)3
إلى الوازع اإلنساني واألخالقي،
((( محمــد الســلمي :صــراع روحانــي مــع الحــرس الثــوري اقتصــادي بواجهــة سياســية ،الوطــن اون اليــن 01 ،أغســطس
http://cutt.us/EdkwM.7102
((( صالح حميد :إيران تخصص  4.7مليار دوالر من موازنتها للحرس الثوري،العربي نت 5 ،أبريل .7102
http://cutt.us/eRsAZ
((( صــادق حقيقــت ،حســين صافــي (ترجمــة) :توزيــع الســلطة فــي الفكــر السياســي الشــيعي ..دراســة فقهيــة فلســفية
مقارنــة ،بيــروت :مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر اإلســامي ،الطبعــة األولــى ،4102 ،ص  ،592ص .503
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ه -تصاعد الضغوط اخلارجية :رغم جناح إيران في إبرام اال ِّتفاق النووي مع مجموعة ،1+5
وهو األمر الذي منحها فرصة لفتح عالقات جديدة مع دول اجلوار والعالَم واالنخراط في
اإليراني نتيجة حاجته إلى تصدير
عالقات طبيعية مع أطراف املجتمع الدولي كافة ،فإن النِّظام
ّ
ْ
أزمة خارجية يعالج بها مأزقه الداخلي ،لم يلتزم بروح اال ِّتفاق َ
وخلق أجواء إيجابية للتفاهم
َّ
يتخل عن عدائه
واالنخراط ،ومِ ن ثَ َّم استم ّر في استكمال برنامج الصواريخ الباليستية ،ولم
لدول اجلوار وال للواليات املتَّحدة وحلفائها ،واتسع مع ذلك نطاق تدخُّ الته اإلقليمية واسهم
ً
فضل عن ممارسة اإلرهاب ودعم املليشيات
في تصاعد حالة عدم االستقرار في املنطقة،
اإليراني تلك من قطف ثمار اال ِّتفاق .واتضح
واجلماعات املسلَّحة ،وقد حرمت سياسة النِّظام
ّ
فشل رهان أوباما على استيعاب إيران وإدماجها ،وجاء ترامب ليعيد األوضاع إلى ما كانت
عليه قبل اال ِّتفاق ،ويحرم إيران من فرصة االستفادة من الفرص التي كان يتيحها اال ِّتفاق على
اجلوانب السياسية واالقتصادية(.)1
ً
حد كبير ،وعجز النِّظام عن
إجمال ميكن القول إن شرعية النِّظام
اإليراني تراجعت إلى ّ
ّ
االستفادة من أجواء االنفتاح التي أعقبت اال ِّتفاق النووي ،ومن الوفورات االقتصادية التي
ً
فضل عن
أتيحت له ،بل على العكس بدت بوادر صراع بني أجنحته على املصالح االقتصادية،
تكثيف التدخُّ الت اإلقليمية ،وعدم االلتفات إلى األوضاع الداخلية املتدهورة ،وال االنتباه إلى
حتقيق التنمية وحتسني األوضاع املعيشية للمواطنني ،وقد جاءت احتجاجات ديسمبر 2017
انعكاسا لتلك األوضاع.
ً
اإليراني بالسياسات التي تَبنَّاها
املؤشرات االقتصادية واالجتماعية :تأثر املواطن
و -تراجع ّ
ّ
حد كبير السياسات االقتصادية واالجتماعية التي
إلى
خالفت
والتي
روحاني
الرئيس حسن
ّ
تبناها سلفه أحمدي جناد ،إذ كان جناد ير ِّكز على تقدمي الدولة دع ًما ماد ًّيا مباش ًرا للمواطنني،
مع حت ُّمل الدولة نصي ًبا ُمهِ ًّما من كلفة حتقيق العدالة االجتماعية ومعاجلة أوضاع الفقر ،وكان
احلرس الثوري ،الذي كان جناد أحد أعضائه ،يس ّد عجز احلكومة في هذا اجلانب إذا ما
اقتضت احلاجة ،وذلك في مقابل إطالق يد احلرس في تنفيذ أجندته االقتصادية التوسعية
وسياساته في الداخل واخلارج .أما روحاني فقد تَبنَّى سياسة االنفتاح االقتصادي وجذب
االستثمارات من اخلارج من أجل حتفيز االقتصاد على النمو ،وقد ع َّول في ذلك على اال ِّتفاق
وسمِ َح للشركات واملستثمرين بالدخول
النووي الذي ُرفع مبوجبه احلظر والعقوبات عن إيران ُ
إلى السوق اإليران َّية ،وتَخلَّى عن سياسات الدعم االقتصادي التي كان يتبناها جناد.
وقد أظهرت ميزانية عام  2018في جانب منها العبء الذي ستفرضه حكومة روحاني على
املواطن وفي مقدمتها ارتفاع األسعار الذي سيصاحب هذه اجلوانب ،ومن أهمها رفع سعر
إيراني ملعاجلة
البنزين بنسبة  ،%50والديزل بنسبة  ،%33ورفع الدعم النقدي عن  34مليون
ّ
عجز املوازنة .وجدير بالذكر أن عدد اإليران ّيني الذين يعيشون في فقر ُمطلَق (ال يجد ما يشبع
((( محمود حمدي أبو القاسم ،تكتيكات ما بعد استراتيجية ترامب 9 ،نوفمبر .7102
http://cutt.us/sqNPX
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أساسيات احلياة) يتراوح بني  10و 12مليو ًنا ،أي نحو  %15من الشعب ،وفي حال رفع الدعم
إيراني ،أي أكثر من  %67من الشعب .كذلك
يُتو َّقع وصول عدد الفقراء في إيران إلى  54مليون
ّ
بخاصة
اجتهت مستويات البطالة إلى التزايد حتى بعد تطبيق اال ِّتفاق النووي في مطلع ،2016
َّ
بني فئات اجلامعيني (عاطل بني كل ثالثة جامعيني)(.)1
 -2تطور االحتجاجات في 2017

تُ َع ّد احلركة االحتجاجية التي انطلقت شرارتها في  28ديسمبر  2017من أه ّم ثالث حركات
احتجاجية شهدتها إيران من حيث حجم انتشارها واتساع نطاقها ،إن لم ت ُكن األهم باعتبار أنها
سلّطت الضوء على أزمات نظام احلكم في إيران ،وميكن تناول تطورات تلك االحتجاجات من
خالل العناصر اآلتية:
أ -البداية من مشهد :بدا خروج احلركة االحتجاجية الراهنة من مشهد مفاجأة ،ألن مشهد
هي من املعاقل الرئيسية للنظام ،وذلك على ضوء عدد من االعتبارات ،فمشهد حتتضن ضريح
اإلمام الرضا ،اإلمام الثامن عند الشيعة ،ولها مكانة مه َّمة لدي الشيعة ،ليس في إيران وحسب
لكن لدي الشيعة في العالَم كله ،كما أنها مسقط رأس خامنئي ،وبها أه ّم املراجع الشيعية املؤيدة
له كعلم الهدى وإبراهيم رئيسي ،الذي يدير „العتبة الرضوية“ التي تُ َع ّد من أكبر األوقاف اخليرية
في العالَم والتي يشرف عيلها خامنئي بنفسه وينفق من مواردها على بناء إقامة مشروعات
الصناعات والبنوك واملستشفيات ومدارس املاللي (املعاهد الدينية) املنتشرة في جميع أرجاء
ً
اإليراني ينتمون إلى مشهد ،وبهذا فإن مشهد
فضل عن أن كثي ًرا من املسؤولني في النِّظام
إيران،
ّ
ثالث أهم مدينة في إيران بعد العاصمة طهران ومدينة قم التي يعيش فيها أغلب مراجع الشيعة.
بطبيعة احلال تراقب أجهزة األمن واالستخبارات املختلفة ،مبا في ذلك وزارة االستخبارات
ً
فضل عن استخبارات احلرس الثوري والشرطة ،مدينة مشهد ،لتتأ َّكد من كونها آمنه
اإليران َّية
للماليني من حجاج الداخل اإليران ّيني و 2.5مليون شيعي يزورون املدينة كل عام من خارج إيران.
ويعنى اندالع التظاهرات بها وجود دوافع قوية تقف خلف ذلك ،ألن مكانتها اقتصاد ًّيا تبدو أفضل
مع مدن إيران َّية أخري بفضل السياحة الدينية وتن ُّوع املوارد ،كما يعني ذلك في الوقت نفسه أن
أوضاعا اقتصادية واجتماعية أش ّد
الظروف مهيأة لالحتجاج في مدن أخري بصورة أكبر تعاني
ً
وطأة(.)2
ب -حركة شعبية عفوية بال قيادة :يبدو أن االحتجاجات كانت عفوية والفاعليات تفتقر إلى
وجود تنسيق أو قيادة مركزية وراءها ،بل إن هذه احلركة لم جتد دع ًما من أي قيادات سياسية
أو دينية بخالف احتجاجات  2009التي أ َّيدها عدد ال باس به من القيادات اإلصالحية ،بل
واملراجع الدينية.
ـي ..إيرانيّــون غاضبــون وظــروف اقتصاديــة خانقــة 13،ديســمبر
((( مركــز الخليــج العربــي للدراســات اإليرانيــة :الشــتاء الفارسـ ّ
http://cutt.us/mSfyc.7102
(2) https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/12/30/a-second-revolution-in-irannot-yet/?utm_term=.671779bfdcd4
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ج -دور وسائل التواصل في استمرار االحتجاجات :رغم أن دورها لم يظهر في الدعوة إلى
االحتجاجات ،فإنه مع اندالعها بدأ يظهر دورها في عمليات التنسيق واحلشد ،وهو األمر الذي
أثر في اتساع النطاق اجلغرافي للتظاهرات ،واستدعى في الوقت نفسه النِّظام حلجب بعضها.
انضمت شرائح
د -انضمام الطالب وتأييد املعارضة في اخلارج :مع تط ُّور االحتجاجات
َّ
جديدة إلى االحتجاجات ،أه ُّمها الطالب ،كما تفاعلت املعارضة في اخلارج مع االحتجاجات
في الداخل ونظمت تظاهرات في برلني وباريس ،كما أيدتها حركة مجاهدي خلق.
ه -موجة احتجاجية تتَّسع على األطراف :انطلقت الشرارة األولى لهذه االحتجاجات من
مدينة مشهد ،وهو ما بدا مفاجأة ألن االحتجاجات كافة التي خرجت ض ّد النِّظام انطلقت من
طهران العاصمة وانتقلت إلى باقي املدن ،لكن هذه املرة انتقلت من مشهد إلى بعض املدن في
شمال البالد والشمال الغربي واجلنوب الغربي ثم وصلت إلى طهران .ومن أهم املناطق واملدن
التي شهدت احتجاجات :قم وقزوين وهمدان وبيرجند ورشت وأصفهان وكرمنشاه وشيراز
وكاشان وآراك وزجنان وبندر عباس وكرمان وخ ّرم آباد ووساري ووسبزوار وقوجان ووبجنورد
وقائم شهر وزاهدان ومشهد وونيشابور ووكاشمر ووشاهرود وويزد(.)1
ورغم حتذيرات الشرطة اإليران َّية وتأكيد عدم قانونية التظاهرات ،وإطالق الرصاص
احلي على املتظاهرين ووقوع عدد من القتلى بينهم ،فإن املسيرات االحتجاجية استمرت
واتسع نطاقها لتطال العاصمة طهران ،وقد أشعل املتظاهرون بإشعال النيران في إطارات
السيارات ،وأحرقوا مقا ّر حكومية في العاصمة طهران وبعض املدن األخرى ،واشتبكوا مع
العناصر األمنية في عديد من املدن اإليران َّية.
و -تردد أولي لالقليات عن املشاركة :رغم اتساع نطاق التظاهرات ،لوحظ عزوف األقلِّ َّيات
عن االنخراط بقوة فيها ،باستثناء بعض املناطق الكردية وبروز َخ ُجول للمظاهرات في مناطق
متفرقة في األحواز وأذربيجان ،وقد يعود ذلك إلى بعض الشعارات العنصرية التي رفعها
املتظاهرون كشعار „نحن آريون ال نعبد العرب“ ،وكذلك فقدان الثقة بني األقلِّ َّيات املختلفة
الفارسي ،ورفع شعارات لتمجيد الشاه ،وجميع األقلِّ َّيات لديها َتفُّظات في هذا اجلانب
والعرق
ّ
ً
بوصف الشاه مسؤول عن الض ّم القسري لتلك األقاليم ،وأخي ًرا قد يكون هذا العزوف مناورة
لعدم إعطاء النِّظام ذريعة لقمع التظاهرات وإثارة النزعات الوطنية.
تطور املطالب والشعارات وارتفاع سقفها :كانت التظاهرات في بداية احلركة االحتجاجية
زُّ -
تع ِّبر عن مطالب اقتصادية ومعيشية ،إذ رفعت شعارات تطالب باخلبز وحتسني األوضاع،
ثم حتولت إلى شعارات ض ّد احلكومة ،ثم مطالب سياسية بإسقاط النِّظام ورحيل املرشد(.)2
التدخالت اإليران َّية في اإلقليم (إيران ً
أول) :كان الالفت لالنتباه هو تلك
ح -رفض
ُّ
الشعارات التي ر َّددها املتظاهرون ،ودعت النِّظام إلى تغيير سياساته اخلارجية ،والتركيز على
(1) http://cutt.us/Oci0
((( http://www.middle-east-online.com/?id=264050
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شعار „إيران أوال“ ،باعتبار أن تدخُّ الت النِّظام خالل السنوات األخيرة وانخراطه في
اإليراني الذي أصبح يعاني
ارتدت أثارها سلب ًّيا على املواطن
مشروعات إقليمية قد
ّ
ّ
أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة ،ليس هذا وحسب بل يتحمل تكلفة الصراع إنسان ًّيا
ً
وما ِّد ًّيا .ورمبا كان هذا اإلدراك سب ًبا في جلوء املتظاهرين إلى مهاجمة مقا ّر احلرس
الثوري وإحراق بعضها باعتباره املسؤول األساسي عن التدخُّ الت اإليران َّية اخلارجية،
وكذلك عن األوضاع االقتصادية الصعبة .وال ّ
شك م َّثل إحراق صور خامنئي وقاسم
ّ
مهمة لتآكل
سليماني ،ومهاجمة مق ّر احلرس الثوري في مدينة بندر عباس،
مؤشرات َّ
حد بعيد(.)1
شرعية النِّظام إلى ّ
ط -ردود فعل النِّظام :كان اندالع التظاهرات مفاجأة للنظام ،الذي استنفر قواته
األمنية واستدعاها لالنتشار ومواجهة حركة االحتجاج املتصاعدة ،لكن يبدو أن هناك
توجيهات بضرورة ضبط النفس ،لكن لم مينع ذلك سقوط قتلي وجرحى بني صفوف
املتظاهرين كما هو موضح في اجلدول املرفق .وقد انتشرت القوات في امليادين
الرئيسية في العاصمة طهران واملدن الكبرى.
ك -النِّظام يبحث عن مخرج ويتبادل االتهامات :حاول النِّظام أن يوجه حركة
الغضب جتاه احلكومة عن طريق حتميل وزراء روحاني املسؤولية عن األوضاع ،كما جاء
على لسان خطيب جمعة طهران ،املتحدث باسم خامنئي ،لكن لم يقنع ذلك املتظاهرين
مهمة على تراجع شرعية النِّظام
الذين أحرقوا صور خامنئي وطالبوا برحيله ،في داللة َّ
اإليراني ،لطاملا كانت داع ًما رئيس ًّيا للنظام
لدى قطاعات وطبقات دنيا من املجتمع
ّ
ومؤي ًدا لسياساته .في الوقت نفسه تبادل احملافظون واملتشددون االتهامات بشأن وقوع
االحتجاجات ،فاتهم نائب الرئيس روحاني أطرا ًفا من احملافظني بالوقوف خلف هذه
احملتجني شعارات مناهضة
االحتجاجات ،في حني أبدى بعض احملافظني ترحيبه بترديد
ِّ
للحكومة وروحاني ،مع انزعاجهم من مهاجمة النِّظام وشخص املرشد وقيادات احلرس.
ل -االعتماد على احللّ األمني :يبدو أن النِّظام يع ِّول على املعاجلة األمنية لألزمة،
ضد النِّظام في إيران ،وقد ظهر أن
إذ إنه يحيل األحداث إلى وجود مؤامرة خارجية ّ
مؤسسات
تتبناها
التي
الطريقة
التعامل بحسم ومن خالل أدوات الدولة الصلبة هو
َّ
املؤسسات األمنية واملؤسسات العسكرية ،حسبما ص َّرح قائد األركان وقادة
النِّظام ،سواء
َّ
ً
احلرس الثوري والقيادات األمنية ،فضل عن الشواهد التي تؤ ّكد ذلك.
م -احلشد املضا ّد :لم يقدِّ م النِّظام أي استجابة سياسية المتصاص الغضب
اجلماهيري بل على العكس حشد النِّظام أنصاره للخروج في تظاهرات مضادة في
عدة مدن ،منها :العاصمة طهران ومشهد وأصفهان وشيراز وتبريز وكرمانشاه وقزوين
ًّ
ورشت واألحواز وخرمشهر وقم،
مستغل الذكرى السنوية إلحباط احلركة اخلضراء
(1) https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/3579
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التي تلت االنتخابات الرئاسية في  ،2009وذلك في رسالة إلى الداخل واخلارج أن
مهمة .وفى إنكار لألزمة
النِّظام ال يزال يتمتع بشرعية شعبية داخلية وقاعدة تأييد َّ
وجتاهل تا ّم ملطالب احملتجني.
ن -البحث عن حلّ اقتصادي :في ر ّد على البعد االقتصادي في انفجار األزمة أعلن
املتحدث باسم احلكومة اإليران َّية محمد باقر نوبخت عن خطط اقتصادية مستقبلية
للحكومة ملعاجلة بعض األزمات االقتصادية ،وذلك بعد اجتماع جلنة املوائمة مبشاركة
محمد باقر نوبخت رئيس َّ
منظمة املوازنة والتخطيط ،وبيجن زنغنة وزير ال ِّنفْط ،ومسعود
كرباسيان وزير االقتصاد واملالية ،الذي مت خالله مناقشة الدعم النقدي وأسعار
احملروقات وفرص العمل قبل اخلوض في املوضوعات الرئيسية املختصة مبشروع قانون
السنة املالية اجلديدة ،وفى االجتماع ذاته مت اإلعالن عن استهداف احلكومة خلق قرابة
مليون فرصة عمل في السنة املالية املقبلة التي تبدأ  21مارس .2018
واضحا وع َّبر عنه الرئيس وكبار
األمريكي
س -ردود األفعال الدولية :كان املوقف
ً
ّ
األمريكي دونالد ترامب على صفحته الرسم َّية
املسؤولني األمريك ّيني ،فقد غرد الرئيس
ّ
على موقع التواصل االجتماعي تويتر مستنك ًرا االعتقاالت التي طالت احملتجني في
إيران قائال„ :هناك العديد من التقارير عن االحتجاجات السلمية من قبل مواطنني
إيران ّيني تض َّرروا من فساد النِّظام وإهدار ثروات البالد لتمويل اإلرهاب في اخلارج،
وعلى احلكومة اإليران َّية احترام حقوق شعبها مبا في ذلك احلقّ في التعبير عن
نفسه“( .)1كما جاءت باقي املواقف األمريك َّية الرسمية وغير الرسم َّية مع ِّبرة عن
ذات االجتاه ،وهو موقف ينسجم مع موقف إدارة الرئيس ترامب واستراتيجيتها التي
اإليراني ،وعدم استبعاد تغييره أو دعم املعارضة املناوئة
تستهدف تغيير سلوك النِّظام
ّ
ً
له ،كما أ َّكد ذلك من قبل وزير اخلارجية ووزير الدفاع في تصريحاتهم ،فضل عن
استقبال أطراف من املعارضة في جلسات استماع في الكونغرس.
األمريكي ،إذا أعلنت وزارة
في املقابل جاء املوقف الروسي على عكس املوقف
ّ
اخلارجية الروسية عن موقفها بقولها إن „التدخل اخلارجي إلثارة عدم االستقرار في
إيران غير مقبول“ ،فيما كان مستغر ًبا مواقف الدول األوربية التي التزمت الصمت
جتاه األحداث في إيران.
أما عرب ًّيا فباستثناء تصريح وزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية أنور قرقاش
إن „االحتجاجات التي شهدتها إيران ،فرصة لتغليب مصلحة الداخل وإحداث
بقوله ّ
التنمية في إيران“ ،فإن حالة من احليطة واحلذر ال تزال تهيمن على املواقف الرسم َّية.

(1) http://cutt.us/7JAWs
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أهم الدالالت :اتسمت هذه التظاهرات مبا يأتي:
عّ -
»»جاءت احتجاجات  2017بسبب ظروف معيشية واقتصادية ،ثم حتولت إلى مطالب سياسية
ض ّد نظام والية الفقيه ذاته.
»»ظهر في هذه االحتجاجات بوضوح إدراك احملتجني تأثي َر التدخُّ الت اإليران َّية في املنطقة
العربية.
»»ال متتلك احلركة االحتجاجية قيادات مذهبية وسياسية وشعارتها جتاوزت اإلصالحيني وال
تع ِّبر عن أي حزب أو ت َّيار في إيران ،فهي حركة شعبية عفوية ،ثم حتولت إلى مطالب سياسية
ض ّد نظام والية الفقيه ذاته.
»»تُعتبر هذه االحتجاجات هي األكثر انتشا ًرا ،وهذا يعكس اتساع حجم الغضب الشعبي
واالستياء من السياسات االقتصادية وإدراك انعكاسات التدخُّ الت اإلقليمية في الدول العربية
على األوضاع املعيشية.
واحتياجا هي التي بدأت احلراك ،والتحق بها في
»»الطبقات الفقيرة والدنيا واألكثر عوزًا
ً
ما بعد الطبقات األخرى.
جدول يقارن بني احتجاجات 2009و 2011و2017
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سادسا :مقارنة بين احتجاجات  2009و 2011و2017
ً

 -١أهم الفروق بني احلركات االحتجاجية الثالث ( 2009و 2011و)2017

اندلعت احتجاجات  1999ألسباب سياسية تتعلق باحلريات (الصحافة والتج ُّمعات)،
في حني انطلقت احتجاجات  2009ألسباب سياسية متعلقة بالتزوير في االنتخابات ،أما
احتجاجات  2017فقد حلّت ألسباب معيشية واقتصادية ثم حتولت إلى مطالب سياسية ض ّد
نظام والية الفقيه ذاته.
احتجاجات عامي  1999و 2009لم يبرز فيها تأثير التدخُّ الت اإليران َّية اإلقليمية على
انطالق االحتجاجات في حني احتجاجات  2017ظهر فيها بوضوح إدراك احملتجني لتأثير
التدخُّ الت اإليران َّية في املنطقة العربية.
ما مييز االحتجاجات احلالية عن احتجاجات عامي 1999و  2009هي أنها لن تنطلق من
املركز بل انطلقت من األطراف نحو املركز.
احلركة اخلضراء  2009كانت متتلك قيادات واضحة كمير حسني موسوي ومهدي كروبي
ومطلبهم األساسي كان يدور حول االنتخابات فقط ولكن هذه احلركة االحتجاجية الشعبية
ال متتلك قيادات مذهبية وسياسية وشعارتها جتاوزت اإلصالحيني.
ما مييز احتجاجات  2017هي أنها ليست مس َّيسة وال تعبر عن أي حزب أو ت َّيار في إيران
فهي حركة شعبية عفوية ،ثم حتولت إلى مطالب سياسية ض ّد نظام والية الفقيه ذاته.
استطاعت احتجاجات  2017أن تنتشر خالل يومني وتتوسع إلى اجلنوب والشمال والشرق
والغرب والوسط وإن كانت قد تركزت في الشمال واجلنوب الغربي.
رغم أن احتجاجات  2009هي األقوى تأثي ًرا واألبرز من حيث عدد املشاركني والتداعيات
في ما يتعلق بعدد القتلى واجلرحى واملعتقلني ،فإن احتجاجات  2017هي األكثر انتشا ًرا وهذا
يعكس اتساع حجم الغضب الشعبي واالستياء من السياسات االقتصادية وإدراك انعكاسات
التدخُّ الت اإلقليمية في الدول العربية على األوضاع املعيشية.
الطبقة التي شاركت في احلركة اخلضراء عام  2009كانت من الطبقة الوسطى واملرفهة
وطلبة اجلامعات في حني االحتجاجات احلالية خرجت فيها الطبقات الفقيرة والدنيا واألكثر
واحتياجا ،والتحق بها في ما بعد الطبقات األخرى.
عوزًا
ً
في عام  2009كان املتظاهرون غاضبني من الت َّيار احملافظ لسبب تزويره لالنتخابات وكان
الصراع ينحصر بني اإلصالحيني واحملافظني أم في احتجاجات  2017فإنهم غاضبون من
سياسة نظام الولي الفقيه ككل.
في  2009حازت االحتجاجات على تأييد من بعض القيادات السياسية والدينية فيما لم
يظهر في االحتجاجات احلالية حتى اآلن ،ومن ثم تبدو االحتجاجات دون قيادة.
ردود فعل النِّظام
اإليراني في  2009اتسمت بالقوة واحلسم والعنف ض ّد احملتجني لكن
ّ
في االحتجاجات احلالية يبدو أن هناك توجيهات للقوات األمنية باحليطة وضبط النفس قدر
املستطاع حتى ال تتسع املظاهرات أكثر وأكثر.
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الخاتمة:

نستخلص من التحليل السابق لتفاعالت احلركات االحتجاجية خالل األعوام 1999
و ،2009والراهنة –التي انطلقت يوم  28ديسمبر  2017حتى تاريخه-وتكتيكات النظام
السياسي اإليراني في التعاطي مع تلك االحتجاجات في ظل العزلة اإلقليمية والدولية نتيجة
سياساته الداخلية واخلارجية أن النظام السياسي اإليراني بات يعاني أزمة حقيقية ليس
فقط ألسباب تتعلق بالصراع بني أجنحته وتكتالته السياسية حول تقاسم السلطة ،وإمنا
ألسباب ترتبط باألساس باتساع نطاق الفقر وتدهور األوضاع املعيشية وفشل النظام في
حتقيق التنمية وحتسني أوضاع املواطنني حتى بعد النجاح في الوصول لالتفاق النووي ،فضال
عن إدراك املواطن اإليراني البسيط بخطورة سياسات النظام اخلارجية املتمثلة في تدخالته
ومشروعاته التوسعية في الدول العربية ،في سوريا ولبنان والعراق واليمن ،والتي تبلورت في
شعار احملتجني „ال غزة ال لبنان روحي فداء إيران“ و „اتركوا سوريا وفكروا بحالنا“ ،في
انتقاد واضح لتركيز احلكومة اإليرانية وإنفاقها األموال على امللفات والقضايا اإلقليمية على
حساب حتسني األوضاع االقتصادية واملعيشية للمواطنني.
فعلى سبيل املثال ال احلصر أشارت تقديرات ،ليست فقط تقارير املنظمات الدولية املتعلقة
باألوضاع االقتصادية والفساد بل األجهزة اإليرانية ذاتها الرسمية وغير الرسمية في أحدث
أوضاعا اقتصادية كارثية
تقاريرها ،إلى اتساع مظلة الطبقة الفقيرة لتشمل أعداد كبيرة تعاني
ً
رغم رفع العقوبات الدولية بعد توقيع االتفاق النووي جتلت في تنامي ظاهرة مساكن الصفيح،
وتداول وسائل االعالم اإليرانية صو ًرا إليرانيني يعيشون بالقبور وآخرين ميلئون بطونهم من
قمامات الشوارع ،باإلضافة إلى اتساع مظلة ممن يعيشون حتت خط الفقر املدقع لتتراوح ما
إيراني ،أي نحو  %15من الشعب ،وفي حال رفع الدعم يُتو َّقع وصول عدد
بني  10و 12مليون
ّ
إيراني من إجمالي  80مليون مواطن ،أي أكثر من  %67من
الفقراء في إيران إلى  54مليون
ّ
الشعب .كذلك اجتهت مستويات البطالة إلى التزايد حتى بعد تطبيق االتفاق النووي في مطلع
بخاصة بني فئات اجلامعيني ،وافالس البنوك ،وارتفاع معدالت الفساد.
،2016
َّ
لم يكن مستغربا خالل االحتجاجات الراهنة أن تسلط شعارات املتظاهرين الضوء على
ثالث قضايا رئيسية وهي :تدهور األوضاع املعيشية للمواطنني ،وسقوط النظام ممثال في قمة
الهرم السياسي وهو خامنئي ،ورفض الدور اخلارجي وهو املشروع الذي يصدره النظام للشعب
للتغطية على فشله الداخلي ،ومن ثم يعد إدراك املواطن اإليراني خلطورة انعكاسات املشروع
اإليراني التوسعي على األوضاع االقتصادية الداخلية هي النتيجة األبرز على االطالق التي
كشفتها تلك االحتجاجات اجلارية وإن كانت هناك نتائج أخرى ،حيث تدفع إيران مليليشياتها
في سوريا والعراق واليمن مليارات الدوالرات لشراء األسلحة واستقطاب وتدريب املقاتلني
خدمة ملشروعها التوسعي وأحالمها التاريخية على حساب املواطن اإليراني.
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