الجغرافيا السياسية
للمعارضة في إيران
آرشن أديب

( )

تصور هذه الدرا�سة تاريخ ًا ق�صري ًا لل�سيا�سة
ِّ
املعا ِر َ�ضة يف �إي��ران ،ب��دء ًا من ث��ورة التبغ يف الن�صف
وانتهاء باال�ضطرابات
الأخري من القرن التا�سع ع�شر،
ً
التي �أعقبت انتخاب الرئي�س �أحمدي جناد يف �صيف
العام .2009
و�إذ تلقي ه��ذه الر�سالة ال�ضوء ،وتبحث بعناية ،يف
الفكر ال�سيا�سي ملفكرين وق��ادة �سيا�سيني �إيرانيني
بارزين من �أمثال علي �شريعتي وجالل �آل �أحمد ،و�آية
اهلل اخلميني من بني �آخرين ،ف�إنها تناق�ش امل�سائل
التالية:
�أ -البنية التحتية امل�ؤ�س�سية لل�سيا�سة الراديكالية يف
�إيران.
ب -امل��ع��ت��ق��دات الأي��دي��ول��وج��ي��ة املتعلقة بالثقافة
ال�سيا�سية للبالد
ج� -آث���ار �أرب���ع ث���ورات رئي�سية يف التاريخ الإي���راين
املعا�صر :الأوىل ث��ورة التبغ يف العام  ،1871الثانية
احلركة الد�ستورية يف العام  ،1906الثالثة ت�أميم
�شركة النفط الأجنلو� -إيرانية يف العام  ،1951و�أخري ًا
الثورة الإ�سالمية يف العام .1979
(

) �أ�ستاذ ال�سيا�سة والعالقات الدولية يف جامعة لندن .
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طوباوية شا ّبة أم حركة “مجتمعاتية” تستند إلى
الطبقات؟

ما هي العنا�صر التحليلية التي ميكن �أن ت�ساعدنا يف تو�ضيح �أفعال املعار�ضة املتكررة
للدولة يف �إيران؟
يعتقد بع�ض الباحثني واملحللني �أن التغيريات الدميوغرافية يف املجتمع الإيراين
هي التي تدفع حركة الإ�صالح .و ُي َعد “ال�شباب” هنا حم ِّفز ًا للتغيري ال�سيا�سي ا�ستناد ًا �إىل
االعتقاد ب�أن ثلثي الإيرانيني هم حتت �سن � 35سنة .تدعم هذه الفكرة التمثيل ال�صوري
والرمزي للحركة الإ�صالحية يف �إيران ،وبخا�صة عرب الطريقة احلالية لإبرازها يف الإعالم
ال�سائد يف �أوروبا الغربية و�أمريكا ال�شمالية.
يتم تقدمي “احلركة اخل�ضراء” التي جت�سد االنبعاث الأحدث ،لإرادة جماعية ت�ؤيد
الإ�صالح يف اجلمهورية الإ�سالمية ،على �أنها “�شابة” ب�صورة خا�صة ،وميكن �أن ن�ستنتج -من
عديد ال�صفحات الأوليات التي �صورت الإيرانيات ال�شابات يف مقدمة املظاهرات التي حدثت
عقب �إعادة االنتخاب املثرية للجدل للرئي�س حممود �أحمدي جناد يف ال�صيف املا�ضي� -أن
احلركة اخل�ضراء تق َّدم على �أنها “ن�سائية” ب�صورة خا�صة �أي�ض ًا ،ويف قدرة الإيرانيني
من ال�شباب وال�شابات على ت�صفح ال�شبكة العاملية وبثِّ ر�سائلهم على موقعي “تويرت”
و“في�سبوك” ،مبا يتجاوز حدود اجلمهورية الإ�سالمية .كما ت�سهم يف ت�أطري تلك الرواية
املتعلقة “ب�شبابية” احلركة اخل�ضراء .لكن انتماء العديد من “ال�شباب” �إىل قوات البا�سيج،
ي�شو�ش على تلك الرواية بقدر ما يتم ت�صويرهم ّ
كقطاع طرق م�ضطربني ،وحرا�س مغ�سويل
الأدمغة للم�ؤ�س�سة احلاكمة� .إن م َّثلت احلركة اخل�ضراء الفتيات املغريات املنخرطات يف
“جهاد �أحمر ال�شفاه” كما يع ْن َون �أحد الكتب الرائجة ،ف�إن قوات البا�سيج جت�سد عنا�صر �أمن
مراهقة متخ ّلفة ،وهي قوات متطوعة خلدمة م�ؤ�س�سة م�ستبدة يف املقام الأول ،متثل مبجملها،
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جمرد تو�صيفات بعيدة للغاية عن الواقع على الأر�ض .وت�شري احلقيقة �أن قوات البا�سيج ت�ضم
ماليني الأفراد حتت �سن � 35سنة ،و�أنها متلك كذلك� ،إىل جانب �أجنحتها الأمنية ،فروع
خدمات اجتماعية تدار من قبل تالميذ وطالب يف كل مدر�سة وجامعة يف البالد ،ماي�شري �إىل
تف�سر �شيئ ًا (.)1
�أن املجادلة الدميوغرافية ،بحد ذاتها ،ال ّ
تت�سم حماولة ن�سبة معار�ضة الدولة يف �إيران �إىل طليعة فكرية مع ّينة� ،أو طبقة
معدمة تنا�ضل للتحرر ،تتّ�سم بالإ�شكالية على حد �سواء .يت�صف التمثيل ال�سو�سيولوجي
للقيادة احلالية للجمهورية الإ�سالمية بالتنوع ذاته -وهو امل�ؤ َّلف ب�صورة رئي�سة من طبقات
املجتمع الإيراين التي كانت حمرومة اقت�صادي ًا قبل ثورة العام  - 1979الذي ي�سم الإ�صالحيني
�أو املنتمني �إىل “احلركة اخل�ضراء”� .إن كان �أن�صار الرئي�س �أحمدي جناد ي�ستندون �إىل
�شيء ،فهو يتمثل يف اال�ستياء الوا�سع من ال�سيا�سات “الليربالية اجلديدة” يف مرحلة “�إعادة
البناء” �أثناء رئا�سة �آية اهلل علي �أكرب ها�شمي رف�سنجاين ( ،)1997 - 1989والتي ا�ستمرت
�أثناء رئا�سة حممد خامتي (� )2005 - 1997أي�ض ًا .م َّثل ذلك بالت�أكيد ،عند بداية �صعودهم يف
العام  2001حني فاز جمل�س مطوري �إيران الإ�سالمي “�إئتاليف �آبادغاراين �إ�سالمي” املغمور
يف ال�سابق ،بغالبية مقاعد املجل�س البلدي يف طهران� .أ�شارت عدة مقابالت� ،أجريت �أثناء
رحلة بحث مو�سعة يف �إيران يف خ�ضم االنتخابات الرئا�سية يف العام � ،2005إىل �أن الغالبية
ال�ساحقة من الإيرانيني الذين حتدثت �إليهم �صوتوا للرئي�س �أحمدي جناد �ضد الرئي�س
الأ�سبق رف�سنجاين ،العتبارهم �إياه ،على وجه الدقة ،متوا�ضع ًا وواقعي ًا ،و�أقرب �إىل مطالب
ال�شعب.
تعززت هذه ال�صورة بف�ضل �أجندته ال�شعبية يف االنتخابات ،التي مت نقلها عرب
ر�سائل م�سجلة بوا�سطة مكربات ال�صوت ،خا�ص ًة يف مناطق الطبقة العاملة جنوب طهران.
لقد متحورت حملة �أحمدي جناد االنتخابية حول �إعادة توزيع الأموال ومتكني الطبقات الأقل
( )1يتم التعبري عن بع�ض مواقف �أفراد املنظمة ب�صورة بليغة يف فيلم «با�سيدجي» الذي مت �إخراجه من قبل مهران تامادون� ،صانع الأفالم
الإيراين املقيم يف فرن�سا .انظر ملزيد من االطالع:

http://www.bassidjimovie.com
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دخ ًال يف املجتمع الإيراين ،و�شن حملة منظمة �ضد الف�ساد واملح�سوبية .ويف الوقت الذي
خاطب املر�شح الإ�صالحي م�صطفى معني -الذي ح�صل على ن�سبة خم ِّيبة من الأ�صوات
حمت ًال املركز الرابع يف جولة الع ّد الأوىل -الطلبة يف حرم اجلامعات و�أثناء املنا�سبات
الثقافية ،حر�ص �أحمدي جناد على التوجه �إىل املقاطعات واملناطق املحرومة �ضمن املدن
الرئي�سة يف البالد.
و�أ�سهم تركيز جناد على العدالة االقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل ا�سرتاتيجيته املتبعة يف
االنتخابات ،يف الفوز ب�أ�صوات الناخبني يف العام .2005
لكن يف احلقيقة ،وعند كتابة هذا املقال -بالرغم من توا�صل �سوء الإدارة
االقت�صادية والإخفاقات الكبرية لإدارة �أحمدي جناد ،ال �سيما يف قطاع االقت�صاد ،وبالرغم
من الفر�صة لتدعيم املظاهرات اجلماعية ب�إ�ضراب عام يف �أعقاب االنتخابات الرئا�سية
يف العام املا�ضي -ف�إن العمال لي�سوا من ي�ضربون ،بل البورجوازية التجارية .فالتجار هم
امل�ؤ ّثرون .وه�ؤالء ال ي�ضربون ،ب�صورة متفرقة حتى الآن ،ت�أييد ًا للحركة اخل�ضراء ،بل معار�ضة
لل�ضرائب املفرو�ضة على �أرباحهم من قبل �إدارة �أحمدي جناد .يتعينّ على املرء ،بالتايل،
ل�ضم
�أن ي�ؤيد حممد ماجلو حني يجادل على �أنه من اخلط�أ االفرتا�ض ب�أن العمال “تواقون ّ
قواهم مع اخل�ضر بالرغم من م�ستوى ا�ستياء العمال غري امل�سبوق من امل�ؤ�س�سة احلاكمة”(.)2
الفاعلية السياسية في إيران المعاصرة

ما الذي يف�سر املعار�ضة �إذ ًا يف �إيران؟ وما هي عوامل االحتجاج يف البالد؟ يوجد،
يف ر�أيي� ،أ�سباب ت�ستند �إىل التاريخ ب�صورة �أكرب ،ت�صب يف “الإرادة اجلماعية” التي
( )2حممد ماجلو،

“The Green Movement awaits an invisible hand”, Middle East Report Online, 26th June 2010.

متوفر على الرابط:
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تولد االحتجاجات يف �إيران .تعد تلك الأ�سباب �أكرث �أ�سا�سية من العوامل الدميوغرافية
وال�سو�سيولوجية التي متت مناق�شتها حتى الآن ،وهي ت�سهم يف فهم املعتقدات الفكرية
املتعلقة بالثقافة ال�سيا�سية يف البالد ،ويف العديد من امل�ؤ�س�سات االجتماعية ،ويف املعايري
و�آليات اخلطاب التي ت�شكل الت�صورات العائدة “للفاعل ال�سيا�سي” يف �إيران.
يوجد �إجماع عام بني الباحثني يف ال�ش�ؤون الإيرانية املعا�صرة حول ظهور خطاب
حترري يف �إيران ،منذ “ثورة التبغ” يف العام  1891على �أقل تقدير .وهو خطاب ي�ؤكد على
�ضرورة املعار�ضة لكل من ا�ستبدادية الدولة ،وللتدخل اخلارجي يف ال�ش�ؤون الإيرانية.
ا�شرتكت طبقات خمتلفة من املجتمع ،يف العام  ،1891للمرة الأوىل يف التاريخ
الإيراين املعا�صر ،للمطالبة بتنازالت �سيا�سية كبرية من الدولة ،وقد ح�صلوا عليها يف نهاية
املطاف .كان ملك الكاجار نا�صر الدين �شاه قد منح احلق احل�صري الحتكار بيع وت�صدير
التبغ مليجور تالبوت ،املواطن الربيطاين .ا�ضطر ال�شاه �إىل �إلغاء ذلك االمتياز عقب مواجهته
مبقاطعة �شاملة عرب البالد ملنتجات التبغ ،ا�ستناد ًا �إىل فتوى من �آية اهلل العظمى ال�شريازي.
مثلت ثورة التبغ حدث ًا رئي�سي ًا يف التاريخ الإيراين املعا�صر ،لقيام �أفراد من العلماء (رجال
الدين امل�سلمني) ،على وجه التحديد ،عالوة على النه�ضويني الإ�سالميني والقوميني بخلق
جماالت للفاعلية ال�سيا�سية مبعزل عن ال�سلطة الر�سمية للملكية .اندجمت فتوى ال�شريازي،
يف تلك الثورة ،مع كتابات جمال الدين الأفغاين “املعادية للإمربيالية” ،واخلطب واملذكرات
ال�سرية العائدة لل�ضباط “القوميني” الذين دعوا ملقاومة �أي امتيازات اقت�صادية ت�شجع
النفوذ الأجنبي يف �إيران.
متت ،على نحو مماثل� ،إعادة تنظيم دور امل�ساجد ب�صورة متزايدة لتخدم ك�أماكن
انطالق للفاعلية ال�سيا�سية واملقاومة ،وتوفر مالذات للمحتجني .مل تعمل امل�ساجد ك�أماكن
للعبادة والن�شاطات االجتماعية فح�سب ،بل �أ�صبحت ت�شكل ب�صورة متزايدة مواقع للبث
التوا�صلي الأيديولوجي ال�شامل .وت�سلحت طبقات متعددة من املجتمع ،للمرة الأوىل يف
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التاريخ الإيراين املعا�صر“ ،بخريطة جغرافية قومية دقيقة” لتنظيم �أجندتها ال�سيا�سية،
وب�شرعية �أ�سا�سية (دينية وغري دينية) لتحقيق تلك الغاية.
ا�ستفادت الثقافة ال�سيا�سية ،التي احت�ضنت و�أنتجت احلركة الد�ستورية يف العام
 ،1906من اخلطاب الذي �أعيدت �صياغته بني الدولة واملجتمع بف�ضل ثورة التبغ .ت�سلح
“الفاعل ال�سيا�سي” ،للمرة الثانية يف التاريخ الإيراين املعا�صر ،بقوى م�ؤ�س�سية وخطابية
متنوعة ب�صورة ا�ستثنائية ،لو�ضع �أجندة معار�ضة ب�صورة راديكالية ،وا�ضطرت الدولة للمرة
الثانية للإذعان لبع�ض من مطالب اجلماهري.
اعترب كل من �إيرفاند �أبراهاميان ،وهو ما كاتوزيان ،ونيكي كيدي ،الذين دونوا
التاريخ املعا�صر لإيران بال�صورة الأكرث �شمو ًال ،اعتربوا العام  ،1891ب�صورة �صحيحة،
كمقدمة “للثورة الد�ستورية” يف الأعوام  1905و ،)3(1911ولكن و�صف تلك الأحداث
“بالثورة” مت دون الكثري من التفكري من الناحية النظرية� .إذ مل يكن “الفاعل الثوري” هو
املهيمن يف تلك الفرتة.
تكت�سب لفظة “انقالب” العربية ،امل�شتقة من “ق َل َب” ،مغزاها الثقايف  -ال�سيا�سي
الثوري املطلق ،يف اللغة الفار�سية ،يف خ�ضم خطاب حزب “تودة” اللينيني  -املارك�سي
ال�شيوعي ،وب�صورة �أكرث �أهمية يف ما يتعلق مب�سار الثورة يف العام - 1979يف الكتابات امل�ؤثرة
جلالل �آل �أحمد ،علي �شريعتي ،ورجال الدين الإ�صالحيني امل�ؤيدين لآية اهلل اخلميني.

( )3انظر� :إيرفاند �أبراهاميان،

A History of Iran (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 39

هوما كاتوزيان،

State and society in Iran: the eclipse of the Qajars and the emergence of the Pahlavis (London: I. B. Tauris, 2006),33 ff.

ونيكي كيدي،
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اكتفى الد�ستوريون ،مع ذلك ،يف بداية القرن الع�شرين ،بتعديالت يف النظام
ال�سيا�سي .مل يدعوا �إىل �إطاحة كاملة للنظام ال�سيا�سي واالجتماعي (ومل يوظفوا قدراتهم
اخلطابية للقيام بذلك).
متحورت الأحداث ،التي �أدت �إىل ت�أ�سي�س ملكية د�ستورية يف العام  ،1906حول
مطالب حمددة للغاية :احتج “ثوار اخلبز” يف “م�شهد” على ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية،
واعرت�ضت املتظاهرات يف طهران على الأو�ضاع االجتماعية املتدهورة ،وا�ستنكر رجال دين
بارزون “االجتار” بالن�ساء الإيرانيات اللواتي �أُرغمن على ممار�سة “العبودية اجلن�سية”
ب�سبب الأو�ضاع االقت�صادية املتد ّنية ،كما احتج التجار على ارتفاع ال�ضرائب التي جبيت
لتمويل احلياة الباذخة للملك وحا�شيته ،وبد�أ طالب دار الفنون يف ترجمة �أمناط د�ستورية
وجمهورية من احلكم لتوظيفها يف امل�شهد ال�سيا�سي احلا�صل يف �إيران .متثلت ح�صيلة الثورة،
بالتايل ،يف حتول راديكايل ،ال ثوري ،للنظام ال�سيا�سي يف البالد.
وافق مظفر الدين �شاه ،امللك اخلام�س ل�ساللة الكاجار ،يف اخلام�س من �أغ�سط�س
 ،1906بالنتيجة ،على �إجراء انتخابات يف عموم �أرجاء البالد .تعينّ على ال�شاه ،وفقا للد�ستور
اجلديد� ،أداء الق�سم �أمام املجل�س الوطني امل�ؤ�س�س حديث ًا ،واملوافقة على تعيني الوزراء
وامل�س�ؤولني املقرتحني من قبل املجل�س ،و�إقرار م�شروعات القوانني املجازة من قبل �أع�ضائه
املنتخبني ،لي�شغل ال�شاه ،يف الوقت ذاته ،من�صب رئي�س ال�سلطة التنفيذية ،والقائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،ويتمتع بحقوق ت�شريعية وتنفيذية مهمة .ت�أ�س�س “جمل�سي ميللي” بالنتيجة،
وانبثق اخلطاب املتعلق بالدميوقراطية واملبادئ اجلمهورية ،ولكن امللك مل يبقَ كعن�صر مهم
يف النظام ال�سيا�سي ،حيث مت تق�سيم �إيران يف العام  1907بني “منطقتي النفوذ” الرو�سية
والربيطانية ،ودخلت البالد يف �أتون حرب �أهلية فعلية حتى وقوع انقالب ر�ضا خان يف 21
فرباير� /شباط  .1921تر�سخ حكم �ساللة بهلوي ،بالتايل ،وعادت ال�سلطة امللكية املطلقة
لتفر�ض �أمرها ،مبا ال يتمحور حول اهلل يف هذه املرة ،بل مبيثولوجيا جديدة حداثوية ،تدور
حول تعبري “الإيرانية”َ ،تبينّ َ ،على حد �سواء� ،أنها تخ�ضع لت�أثري التجاذبات ال�سيا�سية.
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ج�سدت اللحظة اجلديدة يف املجتمع الإيراين تو�سع ًا “للجغرافيا” ال�سيا�سية.
وميكن �إدراك هذا التو�سع عرب عاملني مرتبطني ببع�ضهما :العامل الأول ،ظهور و�إعادة
ت�صور م�صطلحات جديدة بالكامل ت�شكل اخلطاب ال�سيا�سي ،مبا ي�شمل التعابري الدالة
على الظاهرة اجلديدة املتمثلة يف “اجلماهري” ،كحزب “تودة” و“خلق” ،امل�ستنبطة
من قبل الي�سار الإيراين ،والتعابري الدالة على الدميوقراطية ،والد�ستورية واحلاجة �إىل
منوذج دولة  -الأمة مثل جمهوري ،ما�شروتي (د�ستوري) ،ميلليات (قومية) ،دميوكرا�سي
(الدميوقراطية) ،وفاتان (الوطن) ،والتعابري التي مت ّيز املجال ال�سيا�سي امل�شكل حديث ًا،
والتناف�س احلزبي الواقع �ضمنه مثل ت�شاب (ي�سار) ،را�ست (ميني) ،ميللي  -غريا (قومي)،
و�سو�سيالي�ست (ا�شرتاكي) ،والتعابري التي مت �إحيا�ؤها لت�شكيل خطاب راديكايل �إ�سالمي،
يبتعد عن التقاليد الأكرث هدوء ًا للمرجعية ال�شيعية املتزمتة� .أ�س�س �آية اهلل� ،ضمن املجال
الأخري� ،شرعيته (مبا ي�ستبعد الن�ساء) .متت منذ تلك اللحظة الإ�شارة �إىل �أولئك املجتهدين
املعار�ضني البارزين ،الذين ا�صطفوا �إىل جانب مطالب ال�شعب ،با�سم �آيات اهلل ،مبا ميثل
حتدي ًا �شام ًال لل�سلطة الدينية لل�شاه ،الذي كان ي�شار �إليه تقليدي ًا بظل اهلل ،و�آية اهلل يف
بع�ض الأحيان �أي�ض ًا� .أنتجت جمادالت احلركة الد�ستورية ،بهذه الطريقة ،عام ًال مهم ًا للثورة
“امل�ؤ�سلمة” يف العام  .1979وحتول تعبري �آية اهلل -ا�ستناد ًا �إىل ت�أكيد الد�ستوريني ،وحر�ص ًا
على امل�ساواة -على �ضرورة عدم ا�ستخدام �ألقاب �أر�ستقراطية �أو دينية بعد الآن ،واالنتقال
�إىل م�سمى ديني منوذجي ح�صري .من ال�صحيح ،كما جادل فخر الدين �أزميي م�ؤخر ًا� ،أن
“التف�سريات الد�ستورية للملكية عنت �أن ال�شاه ال ميكنه بعد الآن �أن يزعم ب�أنه ظل اهلل على
الأر�ض ،وهو اللقب الذي يحمله بالوراثة ا�ستناد ًا �إىل من�صبه( ”،)4ولكن من ال�صحيح� ،أي�ض ًا،
�أن يجادل املرء على �أن اهلل قد �ألقى بظل �آخر :جتاوز اخلطاب حول اهلل ،من الآن ف�صاعد ًا،
الق�صر وعاد �إىل �أماكن العبادة يف امل�ساجد ،مبا مينح القد�سية ،ب�صورة متزايدة ،ملا ميثل
ال�شكل الأ�سمى لل�سلطة ال�سيا�سية يف نظر عدد متزايد من الإيرانيني ،وامل�سلمني على وجه
العموم.
( )4فخر الدين �أزميي،

The quest for democracy in Iran: A century of struggle against authoritarian rule (Cambridge, MA: Harvard University
Press, 2008), 3.
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العامل الثاين ،ن�ش ُر هذا اخلطاب ال�سيا�سي ،ب�صورة مهنية ،عرب جمموعة من
الأمناط امل�ؤ�س�سية املثالية اجلديدة :يف �أماكن الدرا�سة مثل دار الفنون التي مت ت�أ�سي�سها
برعاية �أمري كبري يف العام  ،1851والتي حتولت �إىل جامعة طهران يف يناير /كانون الثاين
� .1935سهلت دار الفنون ،التي هيمن الأكادمييون الأوروبيون على هيئة التدري�س فيها حتت
حكم الكاجار� ،سهلت ب�صورة �إ�ضافية ترجمة الكتب الأوروبية يف املجاالت املتعلقة بالعلوم
الإن�سانية والآداب ،مبا ي�شمل �أعمال دا ْر ِوين وفولتري وديكارت وفرين .مت تكوين �أر�شيف جديد
كامل ،يف تلك الفرتة ،حول املجادالت “الإيرانية” مع احلداثة “الأوروبية”� .أدى الوجود
الأوروبي املتقاطع مع الرواية “الإيرانية” امل�ستنبطة حديث ًا -بعيدا ،بكل الأحوال ،عن تثقيف
ال�سكان “الأ�صليني” الكت�ساب مزيد من الفاعلية� -أدى �إىل �إثارة منطه اخلا�ص “الأ�صلي”
من املقاومة.
عملت منظمات �سيا�سية متعددة ،وقطاع كامل من املجال�س (�أجنومان�س) -بالتوافق
مع الأقليات القومية (الأرمن ،الآذريني ،اللوريني ،الأكراد� ،إلخ)� ،أو باالرتباط مع املكونات
الدينية (امل�سلمني ،الزراد�شتيني ،اليهود ،امل�سيحيني ،البهائيني) -على م�أ�س�سة �أجنداتها
ال�سيا�سية ،ناقلة �إياها عرب �صفحات ال�صحافة واملطبوعات املحلية املزدهرة مثل �أ�صري ناو
(الع�صر اجلديد) ،ا�ستقالل� ،إقبال ،و�صور �إ�سرافيل ،حيث كتبت الأخرية ب�صورة رئي�سة
من قبل املعجمي ال�شهري علي �أكرب ديخودا .يجب �أن ي�ضاف عامل �آخر ًا هنا ،يتم اجلدال
حوله ب�صورة �أكرب ،وهو دور اخلطاب امل�ؤ�س�س حول “الإ�سالم” يف ال�سيا�سات الراديكالية
يف تلك الفرتة .يتحدث حميد عنايات قائ ًال“ :ت�شري البيانات ال�سيا�سية  -الدينية يف تلك
الفرتة ،بينما ُت�ستح�ضر الت�سويات املتعلقة بالفرتة ال�صفوية� ،إىل موقف يحر�ص بالقدر ذاته
على جتنيب امللكية ال�سقوط يف م�ستنقع اال�ستبداد والف�ساد”( .)5كما ي�شري �إىل كتابات املال
حممد كاظم خرا�ساين وحممد ح�سني نائيني لدعم جمادلته ،و�إىل ظهور “الذهنية ما قبل
الد�ستورية” يف املذاهب الرئي�سة للمدر�سة الأ�صولية التابعة للمذهب ال�شيعي ،بت�أكيدها على
( )5حميد عنايات،

Modern Islamic political thought: the response of the Shi’i and the Sunni Muslims to the Twentieth Century (London:
Macmillan, 1982), 174.
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�ضرورة االجتهاد والفكر النقدي ،اللذين �أ�صبحا م�ؤثرين ،ب�صورة متزايدة ،يف الفقه ال�شيعي
منذ ظهور حممد باقر وحيد بهبهاين (.)6()1791 - 1704
�س ّلح اخلطاب الأ�صويل �أفراد ًا تقدميني من العلماء بالأدوات النقدية لتكييف وتعزيز
املطالب الد�ستورية بالت�شريع الدميوقراطي واملحا�سبة العلنية للدولة ،عند ت�صاعد الثورة
الد�ستورية ،ويف �أعقابها.
يتمثل ما ميكن ا�ستنتاجه بالتايل من التطورات احلادثة ،على �أقل تقدير ،منذ
الن�صف الأخري من القرن التا�سع ع�شر ،يف النمو الثابت والرتابط بني مواقع اخلطاب
ال�سيا�سي -امل�ؤ�س�سية والفردية -يف �إيران.
حظي “الفاعل ال�سيا�سي” ،الذي يتبع التوجه الراديكايل ب�صورة متزايدة يف
مطالبه“ ،بجغرافيا” جديدة كاملة للعمل ون�شر الأفكار امل�ضادة للدولة .خرجت العديد من
الأ�صوات ،الن�سائية والرجالية ،انطالق ًا من ح�س القومية والد�ستورية الغامر يف تلك اللحظة،
لتدين تبعية �إيران للقوى الإمربيالية ،والتخلي عن د�ستور العام  1906من قبل �آل بهلوي.
جت�سد الهدف ،منذ الق�سم الأخري من �أربعينات القرن املن�صرم ف�صاعد ًا ،على �أقل تقدير،
يف حممد ر�ضا �شاه ،الذي تبو�أ العر�ش الطاوو�سي يف العام  1941بعد �أن �أرغم والده ر�ضا خان
على التوجه �إىل املنفى من قبل الربيطانيني ،بذريعة �سعيه للت�آمر مع �أملانيا النازية.
مل تكن القوة الدافعة الرئي�سة ملعار�ضة حكم ال�شاه ،يف الفرتة بني  1949و،1953
متج�سدة فح�سب يف حممد م�صدق“ ،الأر�ستقراطي” الدار�س يف �سوي�سرا ،الذي مات
وهو ميثل منوذج ًا قومي ًا عظيم ًا ،على وجه التقريب .فقد �أدى تو�سع اجلغرافيا ال�سيا�سية
اخلطابية �إىل بروز �أفراد فاعلني �سيا�سي ًا ،ت�شربوا �أفكار ًا معار�ض ًة للهيمنة .ظهرت يف حينه

( )6املرجع ال�سابق� ،ص .167
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�سيكولوجية جماعية مت توجيهها لتحقيق الهدف الطوباوي املتمثل يف اال�ستقالل الكامل،
وكبح �سلطوية الدولة.
يفكر “الفاعل الراديكايل” ويعمل� ،ضمن ثقافة �سيا�سية معار�ضة ،ومعقدة بالكامل
يف ما يتعلق بكل من فاعليتها الأيديولوجية ونظرتها الدولية .وحظي “الفاعل الراديكايل”
بامتياز متمثل يف �إمكانية توظيف اخلطابات اال�شرتاكية ،اللينينية  -املارك�سية ،الدميوقراطية
 االجتماعية ،القومية ،و“الإ�سالموية” ،التي �أوجد كل منها قوته الدافعة املحر�ضة ،مندجم ًامع مطالب التغيري الراديكايل ،مبا ي�شمل جمموعات تب ّنت العنف كا�سرتاتيجية �سيا�سية
مثل فدائيي الإ�سالم ،الذين كانوا م�س�ؤولني عن �سل�سلة من الأعمال الوح�شية والإرهابية يف
طهران وخارجها ،وجمموعات كحزب تودة ال�شيوعي الذي ت�أ�س�س يف العام  ،1941والذي
�أ�صبح م�ؤيد ًا لالحتاد ال�سوفياتي ب�صورة متزايدة يف �أواخر �أربعينات القرن املن�صرم ،مذعن ًا
ملا ال ميكن مقاومته من ال�ضغوط الأيديولوجية واحلوافز املالية من قبل ال�ستالينية( ،)7ومن
ِقبل رجال دين مثل �آية اهلل �سيد �أبي القا�سم كا�شاين الذي كان متعاطف ًا مع ق�ضية القوميني،
ويف مقدمتهم جميع ًا حممد م�صدق وحزبه  -اجلبهة الوطنية (جبهي ميللي) .متكن م�صدق
من حتويل املزاج ال�سائد املطالب بالفعل الراديكايل �إىل حركة �شعبية �أدت �إىل ت�أميم �شركة
النفط الأجنلو� -إيرانية يف العام  ،1951قبل عامني من الإطاحة به عرب انقالب من تدبري
اال�ستخبارات الربيطانية اخلارجية وال�سي �آي �إيه� ،أدى �إىل �إعادة ديكتاتورية ال�شاه.
يعد م�صدق �شخ�صية مهمة ب�صورة ا�ستثنائية يف التاريخ ،لي�س لأنه جنح يف ت�أميم
اقت�صاد النفط الإيراين� ،أو لإجنازاته على ال�صعيد الدميوقراطي فح�سب ،بل لإظهاره
�إمكانية الإطاحة مب�ؤ�س�سة امللكية يف �إيران ،من جهة ،ومقاومة “القوى العظمى” يف حينه،
من جهة �أخرى .مل تعد ثقافة املعار�ضة اجلديدة يف �إيران ،من تلك اللحظة ف�صاعد ًا،
تتمحور حول �أ�سئلة مثل :كيف ميكننا التفاو�ض مع الدولة؟ وكيف ميكننا ال�ضغط عليها
( )7لالطالع على تاريخ و�سيا�سة “الي�سار” الإيراين ،انظر:

Stephanie Cronin (ed. ), Reformers and revolutionaries in modern Iran: new perspectives on the Iranian Left
(Abingdon: Routledge, 2004).
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للقبول ب�أجندة معينة؟ وكيف ميكننا احلد من �سلطويتها؟ كيف ميكننا �إجراء املقاي�ضات
معها؟ كيف ميكننا اللعب على تناق�ضات القوى العظمى؟ مل يعد اجلدل بني املجتمع الإيراين
والدولة ،منذ م�صدق ،يتمحور حول �سيا�سة التناق�ضات ،واالنتفا�ضات املنظمة ،واحل�سابات
“الواقعية” للفاعل الراديكايل ،بل ي�ستند �إىل مبد�أ الثورة الفعلية ،والإ�سقاط الكلي للنظام
القائم يف كل من �إيران واخلارج –مل تعد الطوباوية من الآن ف�صاعد ًا جمرد فكرة ،بل �أمر ًا
فعلي ًا م�شروع ًا.
إرهاصات الثورة والمشهد السياسي القائم

عرب ت�شارلز كورزمان م�ؤخر ًا عن الثورة يف �إيران قائ ًال ب�أنه “ال ميكن ت�صورها”،
و�أنها نتجت عن التقاء عدة عوامل غري متوقعة ،جعلت من الثورة م�صادفة تاريخية على
وجه التقريب( .)8ال ي�أخذ كورزمان يف االعتبار ،مع ذلك� ،أن الإيرانيني بد�أوا يف “التفكري”
بالثورة منذ �أواخر خم�سينات القرن املن�صرم على �أقل تقدير .متت �إعادة كتابة التاريخ
الإيراين خ�صو�ص ًا ،والإ�سالمي عموم ًا ،ب�صورة فعلية يف الكتابات الأكرث ت�أثري ًا ملفكري �إيران
الثوريني النموذجيني ،من �أمثال جالل �آل �أحمد وعلي �شريعتي ،لكي يعمال ك�أ�سا�سني بنيويني
لأيديولوجية فاعلة ورا�سخة ،اعتنقت الثورية ب�صورة علنية �صريحة .ميثل ن�صري الدين
الطو�سي ،عامل الفلك والفيل�سوف املنتمي �إىل القرن الثالث ع�شر ( ،)1274 - 1201بالتايل،
بالن�سبة جلالل �آل �أحمد“ ،املفكر العدائي” النموذجي (راو�شانفكري مهاجم)“ ،الذي
�صنع التاريخ” بعد �إلغاء النظام ال�سائد �ساعي ًا “لتدمري م�ؤ�س�سات احلكم املعا�صرة بغية
ا�ستبدالها مبا هو �أف�ضل”( ،)9بينما جند ،بالن�سبة لعلي �شريعتي ،معنى مقارن ًا للتغيري الثوري
ُي َ�ش َّبه بالع�صر الذهبي للعدالة ،املجتمع الالطبقي ،امل�ساواة االجتماعية ،واالنت�صار النهائي
“م�ضطهديها” .مل يكن هناك من خيار ،طبق ًا ل�شريعتي ،يف
للجماهري “امل�ضط َهدة” على
ِ
( )8ت�شارلز كورزمان،

The unthinkable revolution in Iran (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004).

( )9مقتب�س من:

Anja Pistor-Hatam, ‘Writing Back? Jalal Al-e Ahmad’s (192369-): Reflections on selected periods of Iranian history’,
Iranian Studies, Vol. 40, No. 5 (December 2007), 565.
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ما يتعلق بتلك الغاية ،لأن انت�صار الثورة ح�سم تاريخي ًا ،مما فر�ض على الطليعة الثائرة
“االعرتا�ض على الأو�ضاع الراهنة ،ورف�ض الأنظمة والقيم احلاكمة”(� .)10أ�صبح بالإمكان،
ا�ستناد ًا �إىل �آل �أحمد و�شريعتي ،بالتايل� ،أن يتم تخيل وجود جديد لإيران بالكامل ،وفر�ضه
على �أر�ض الواقع ب�صورة متزايدة(.)11
مل تت�سم �إيران اجلديدة املتخيلة هذه باملحلية ،كما جادل بع�ض الباحثني .ومل يكن
“الفاعل الثوري” يف �إيران مقت�صر ًا على البيئة املحلية ،و�إن انغمر يف الطوباوية املتعلقة
“بالأ�صالة”( .)12ن�ستح�ضر كتابات مفكرين من �أمثال �آل �أحمد و�شريعتي ،ونرى �إ�شارات
مبا�شرة �إىل ت�شي غيفارا ،مارك�س� ،سارتر ،ماركوزه ،فانون ،و�آخرين .يلتقي ال�شرق بالغرب،
يف كتابات �شريعتي على وجه اخل�صو�ص ،و ُت�ست َغل الفاعلية الكامنة يف اخلطاب “الإ�سالمو-
ا�شرتاكي” ،املتناق�ض ظاهري ًا ،لتوجيه ما كان يعترب الر�سالة التحررية للإ�سالم واال�شرتاكية
للم�ؤيدين املتقبلني يف املجتمع الإيراين .مل يكن هذا الإغناء ال�شامل ،عرب اال�ستعانة بالفكر
العاملي ،مقت�صر ًا على املجال الفكري /النظري فح�سب .ا�ستلهمت احلركات امل�سلحة
الإيرانية الوليدة يف �ستينات القرن املن�صرم ،على �سبيل املثال ،نظريات حرب الع�صابات
املطورة يف كوبا ،نيكاراغوا ،فيتنام ،فل�سطني ،وال�صني .يقرتح ت�شي غيفارا يف كتابه عن
حرب الع�صابات ،الذي ُترجم ووزع ب�صورة كبرية يف �إيران يف �ستينات القرن املن�صرم،
مايلي“ :ال بد �أن تجُ رى �أبحاث �شعبية مكثفة� ،إىل جانب عمل املراكز التي تدر�س مناطق
العمليات احلالية وامل�ستقبلية ،لتو�ضيح دوافع الثورات وغاياتها” .من ال�ضروري ،بح�سب
غيفارا�“ ،أن يتم ن�شر احلقيقة امل�ؤكدة املتمثلة يف �أن انت�صار العدو على ال�شعب م�ستحيل يف
نهاية املطاف .ال ميكن لأي ممن ال ي�شعرون بهذه احلقيقة امل�ؤكدة �أن ي�صبحوا مقاتلني يف
( )10مقتب�س من:

Ali Rahnema, An Islamic Utopian: A Political Biography of Ali Shariati (London: I. B. Tauris, 2000), 305.

( )11انظر ،ملزيد من االطالع� ،آر�شن �أديب -مقدم،

)Iran in World Politics: The Question of the Islamic Republic, (New York: Columbia University Press, 2010

و�آر�شن �أديب -مقدم،

The International Politics of the Persian Gulf: A cultural genealogy (London: Routledge, 2009).

( )12انظر ،ملزيد من االطالع:

Mehrzad Boroujerdi, Iranian intellectuals and the West: the tormented triumph of nativism (Syracuse: Syracuse
University Press, 1996).
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حرب الع�صابات”( .)13حظيت هذه الثقافة الوجودية احليوية يف �إيران ،يف ما يتعلق بالثورة،
بالزخم ،جراء التحرر من الأوهام املتعلقة بالنظام ال�سيا�سي ،عقب الإطاحة الق�سرية
مب�صدق يف العام  ،1953وت�صاعدت ب�صورة �أكرب يف �أواخر خم�سينات القرن املن�صرم.
�أ�صبح “الفاعل الثوري” يخطط ،من الآن ف�صاعد ًا ،لقلب التاريخ برمته� .أ�صبح “الفاعل
الثوري” يف �إيران يخو�ض ،من الآن ف�صاعد ًا ،معركة مزدوجة :مقاومة النظام العاملي
“ثنائي القطب” ،املهيمن عليه من قبل االحتاد ال�سوفياتي والواليات املتحدة ،من جهة،
ومقارعة ملكية ال�شاه من جهة �أخرى.
	�أ�صبحت طبقات املجتمع الإيراين كافة ،بالتايل ،منذ �أواخر خم�سينات القرن
املن�صرم ف�صاعد ًا ،هدف ًا لل�شحن الأيديولوجي .ميكن الداللة على ذلك عرب جمموعة من
اجلمعيات اجلديدة -التي انخرطت يف تعبئة اجلماهري ،ب�صورة �أكرث و�ضوح ًا من قبل-
ذات التوجه الإ�سالمي الوا�ضح ،مبا ي�شمل ،على �سبيل املثال ،جمعية املهند�سني الإ�سالمية
(�أجنوماين �إ�سالمي مهند�سني) ،جمعية املعلمني الإ�سالمية (�أجنوماين �إ�سالمي معلمني)،
واجلمعية الدينية ال�شهرية (�أجنوماين ماهانيهي ديني)� .أجرى ال�شاه ،غري املكرتث وامل�صمم
على موا�صلة �سيا�ساته ،ا�ستفتاء �صوري ًا على “الثورة البي�ضاء” ،و�أعلن “انت�صارها” يف
يناير /كانون الثاين  .1963ر ّد �آية اهلل اخلميني ب�إعالن قوي اللهجة ،مهاجم ًا �سيا�سات ال�شاه
الداخلية واخلارجية� .أمر ال�شاه اجلي�ش ،يف ال�شهر ذاته ،بالدخول �إىل قم ،املركز الديني
لإيران ،واملكان الذي عا�ش فيه اخلميني ،ود َّر�س ود َر�س .اقتحمت وحدات اجلي�ش احلوزات
التي �أ�صبحت مركز ًا لل�شحن الثوري ،وهاجم ال�شاه َ
رجال الدين ،يف �إ�شارة �أخرى �إىل
“احلرب الكالمية” التي َو�سمت تلك الفرتة ،وا�صف ًا �إياهم “بالرجعيني ال�سود” (�إرجتائي
�سياه) .ت�صاعدت حدة املواجهة عرب خطبة اخلميني يف احلوزة الفي�ضية فيما بعد ظهرية
يوم عا�شوراء (الثالث من يونيو /حزيران  ،)1963الذي يحييه امل�سلمون ال�شيعة كيوم للحداد
على ا�ست�شهاد احل�سني (حفيد النبي حممد) ،وعائلته ،و�أتباعه ،الذين قتلوا على يد قوات
( )13ت�شي غيفارا،

Guerrilla Warfare (Harmondsworth: Penguin, 1969), 21,
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اخلليفة الأموي يزيد يف معركة كربالء ،يف العام  61للهجرة ( 680ميالدي) .توجه اخلميني
بالن�صح �إىل ال�شاه قائ ًال:
“�أيها ال�سيد ال�شاه .عزيزي ال�سيد ال�شاه .اترك هذه الت�صرفات غري الالئقة .ال
�أريد للنا�س �أن يحتفوا برحيلك �إن قرر �أ�سيادك �ضرورة القيام بذلك .ال �أريد لك �أن ت�صبح
كوالدك .فرح النا�س برحيل بهلوي (والد ال�شاه ،ر�ضا �شاه) حني ّمتت مهاجمتنا من قبل
�أمريكا (الواليات املتحدة) ،االحتاد ال�سوفياتي ،و�إجنلرتا (�أثناء احلرب العاملية الثانية).
ا�ستمع �إىل ن�صيحتي .ا�ستمع �إىل ن�صيحة املرجعية ،ال لن�صيحة �إ�سرائيل .لن تقدم لك
ن�صيحة �إ�سرائيل العون .م�ضت خم�س و�أربعون �سنة من حياتك �أيها التع�س البائ�س� .أمل
يحن الوقت لك لتفكر قلي ًال ،وتت�أمل يف ما �سيقودك �إليه كل ذلك ،وتتعلم در�س ًا من جتربة
والدك؟ ...ال تعلم ما �إذا كان الو�ضع �سيتغري يوما ما� ،أو ما �إذا بقي من يحيطون بك �أ�صدقاء
لك� .إنهم �أ�صدقاء الدوالر .ال دين لهم ،وال والء .لقد “علقوا” كل امل�س�ؤولية حول رقبتك� ،أيها
البائ�س !”(.)14
مت اعتقال اخلميني و�سجنه ،عقب يومني من �إلقاء تلك اخلطبة ،مما �أدى �إىل
ا�شتعال االنتفا�ضة التاريخية يف  15خرداد (ال�شهر الفار�سي)  .1342وا�صل اخلميني،
يبد تراجعه معار�ضة ال�شاه ،وبخا�صة حني مرر الأخري عرب الربملان الإيراين ما
الذي مل ِ
بات يعرف “مب�شروع قانون احل�صانة” ح�سب تعبري الثوريني ،مانح ًا املوظفني الع�سكريني
الأمريكيني احل�صانة الديبلوما�سية على الأر�ض الإيرانية .مت نفي اخلميني ،نتيجة �إ�صراره
على املعار�ضة� ،إىل تركيا �أو ًال ،ثم العراق ،ثم فرن�سا �أخري ًا قبل �أن يعود لقيادة اجلمهورية
الإ�سالمية بعد ثورة العام .1979
( )14مقتب�س من اخلميني يف كتاب باقر معني،

Khomeini: Life of the Ayataollah (London: I. B. Tauris, 1999), 104.

ات�سم اخلميني بالت�شدد على وجه اخل�صو�ص ،يف ما يتعلق ب�إ�سرائيل ،معلن ًا يف ت�صريحات �أخرى �أن الإيرانيني ،امل�سلمني ،وامل�ست�ضعفني يف العامل
لن يقبلوا �أبد ًا دولة �إ�سرائيل ،و�أن الإيرانيني �سيدعمون على الدوام “�أ�شقاءهم الفل�سطينيني والعرب”.

Ruhollah Khomeini, Ain-e enghelab-e Islami: Gozidehai az andisheh va ara-ye Imam Khomeini, Tehran: moasses-ye
tanzim va nashr-e assar-e Imam Khomeini, 1373 (1994), 200.
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مثلت البقايا الأيديولوجية والإرها�صات ال�سيا�سية ،يف خ�ضم امل�شهد ال�سيا�سي
املعا�صر يف �إيران� ،سبب ًا ونتاج ًا للثورة يف العامني  .1979 - 1978من ال�صعب� ،إن مل يكن
من امل�ستحيل ،ت�أ�سي�س عتبة لتحول الراديكالية �إىل فعل ثوري ،ولكن عجز ال�شاه عن القيام
بالأمور التالية:
 .أ�إقناع املجتمع باخلطاب البهلوي ،الذي ي�ؤكد على تراث �إيران ما قبل الإ�سالمي ،و�سمتها
“الآرية” على وجه االفرتا�ض.
 .بتو�سيع اجلغرافيا ال�سيا�سية يف البالد.
 .ج�إنتاج خطاب م�ضاد للثورة يت�سم بالفاعلية �ضمن ذلك الف�ضاء -ولكن عجزه عن القيام
بتلك الأمور ميكن �أن ي�صنفها كعوامل رئي�سة لت�شكل وجناح “الفاعل الثوري”.
جت�سد الوالء اال�ستثنائي للنظام اجلديد املت�شكل من �أ�سماء الأحزاب امل�سلحة
ال�صاعدة ،مبا ي�شمل ،على �سبيل املثال“ ،فدائيي خلق” الذي ا�ستخدم تكتيكات حرب
الع�صابات يف املدن �ضد الدولة يف �سبعينات القرن املن�صرم ،و“جماهدي خلق” الذي مزج
الأيديولوجية اال�شرتاكية مع الت�صورات الإ�سالموية ،وخطابات املفكرين املذكورين �سابق ًا،
من �أمثال جالل �آل �أحمد وعلي �شريعتي ،الذين ا�ستنكروا تبعية ال�شاه ال�سيا�سية والثقافية
“للغرب” ،ودعوا �إىل العودة �إىل “الهوية احلقيقية” لإيران ،التي مت تخيلها يف ال�سياق
الإ�سالمي ب�صورة متزايدة ،عو�ضا عن “الآري”(.)15
ال متكنني حدود هذه الدرا�سة الق�صرية بالطبع ،من تقدمي حتليل �شامل للق�ضية.
يكفي ،بكل الأحوال� ،أن �أقول �-إغنا ًء “ملخططنا اجلغرايف” للمعار�ضة ال�سيا�سية يف �إيران-
�إن الثورة �أ�ضافت عام ًال مهم ًا �إىل اجلدل بني الدولة واملجتمع� :أ�سهمت الغريزة الثورية التي
مت ا�ستيعابها من قبل الدولة ،و�أعيد �إحيا�ؤها يف اجلماهري ،يف توليد الظروف االجتماعية
( )15انظر ،ملزيد من االطالع� ،أديب مقدم،
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وال�سيا�سية املبا�شرة لإعادة تفعيل �سيا�سات املعار�ضة الراديكالية يف يومنا هذا .منحت
الثورة الإيرانيني ،باملعنى ال�سيا�سي ،من جهة ،احلق املطلق بالت�صدي لل�سلطة وم�ساءلتها،
امل�ضطهد  -امل�ضط َهد ،املتب َّنى من قبل اخلميني ،على وجه الدقة،
لأن اجلدل املتمحور حول
ِ
يخلق الظروف لال�ستجواب املتوا�صل للدولة .و�أ�سهمت ال�سيا�سات االجتماعية -مبا يتمثل يف
احلملة الوا�سعة النطاق لتعليم القراءة والكتابة ،التي مت �إطالقها بعد الثورة ب�صورة مبا�شرة،
والتطوير الكبري لقطاع التعليم العايل يف ت�سعينات القرن املن�صرم -كما �أ�سهمت ،من جهة
�أخرى ،يف التو�سيع الإ�ضايف ملا �سميته جغرافيا ال�سيا�سة املعار�ضة يف �إيران .يتمثل �أحد
الأ�سباب الرئي�سة ،ب�صورة فعلية ،بوجود نا�شطي حقوق املر�أة يف طليعة املعار�ضني ال�سيا�سيني
يف البالد ،يف مركزية و�ضعهم �ضمن الطبقة الو�سطى عالية التعليم يف �إيران .فقد �أ�صبح
�أولئك ،بالتايل ،جزء ًا ال يتجز�أ من “الزخم التعددي” الذي يحفز احلركة الإ�صالحية يف
�إيران .يج�سد هذا الزخم التعددي -املفعم بالت�أثري ال�سيا�سي ،و�إن ات�سم مبا هو ظاهري من
الت�شتت والتفرق واالنتقائية -حم�صلة وجما ًال للفعل ،يف الوقت ذاته ،للمجتمع املدين ال�صاعد
يف �إيران ،وال�سيا�سة الدميوقراطية الراديكالية التي ينتجها ،وهو ما يعني ،بالنتيجة ،عدم
وجود �إجماع مطلق للقوى املتعددة يف هذا البلد.
يجدر بنا قول التايل يف تلخي�ص لكل ما �سبق :يقلل متايز اجلغرافيا ال�سيا�سية،
�إىل جمموعات خمتلفة متناف�سة ،من قدرة �أي مركز للقوى يف البالد على تنفيذ �سيا�سات
حتظى مبا هو مطلق من الإجماع .وت�شري االنق�سامات املتوا�صلة ،من جهة ،بني الربملان
الإيراين ،الذي يهيمن عليه املحافظون “القدامى” ،ومكتب الرئي�س �أحمدي جناد �إىل
الكثري من الرف�ض ل�سيا�سات الإدارة احلالية وم�ؤيديها ،ال من قبل الإ�صالحيني فح�سب،
بل من قبل �شخ�صيات حمافظة �أي�ضا مثل علي الريجاين ،والقائد ال�سابق للحر�س الثوري
حم�سن ر�ضائي .يخ�ضع مكتب املر�شد الأعلى ،الذي ميثل ال�سلطة ال�سيا�سية الأعلى يف �إيران،
لل�ضغوط على حد �سواء ،بعد ت�أييده ال�صريح للرئي�س ،والقمع العنيف لالحتجاجات �ضد
�إعادة االنتخاب املثرية للجدل لأحمدي جناد يف �صيف  .2009يحجم �آية اهلل �صانعي  -الذي
حل حمل �آية اهلل منتظري كم�ؤيد رئي�س ،من بني رجال الدين ،للتغيري ال�سيا�سي -يحجم حتى

المسبــار

169

الجغرافيا السياسية للمعارضة في إيران

الآن ،على �سبيل املثال ،عن مهاجمة �آية اهلل خامنئي ب�صورة علنية مبا�شرة ،ولكنه كان على
الدوام الأكرث �صراحة يف ت�أييده للإ�صالحيني .يت�سم ذلك بالأهمية لأن �صانعي يعد مرجع
تقليد (املن�صب الديني الأعلى يف املذهب ال�شيعي) يف قم التي متثل املركز الديني للبالد.
يج�سد ما يدعى “احلركة اخل�ضراء” ،من جهة �أخرى ،النتاج الأخري للمطالب
ال�سيا�سية واالقت�صادية -االجتماعية العائدة لطبقات م�ؤثرة يف املجتمع الإيراين ،التي يعبرّ
عنها من قبل جمموعة وا�سعة من نا�شطي حقوق املر�أة ،املفكرين ،الأكادمييني ،الفنانني،
العمال ،واحلرفيني .متثل احلركة اخل�ضراء ،بالتايل ،انبعاث ًا حلركة “الثاين من خرداد”،
التي اتخذت ا�سمها من تاريخ انتخاب الرئي�س ال�سابق خامتي يف العام  .1997ال بد من
اعتبارها كذلك مبثابة العامل الأحدث يف خ�ضم اجلغرافيا ال�سيا�سية املتو�سعة با�ستمرار
يف �إيران .ال يت�سم اجتاه هذا التو�سع بالو�ضوح حتى كتابة هذا املقال ،وقد حاولتُ �أن �أظهر
�أنه يتحرك من القاع �إىل الأعلى :من املواقع امل�ؤ�س�سية واملنظمات الفردية التابعة “للفاعل
ال�سيا�سي” يف �إيران ،على �سبيل املثال� ،إىل عموم املواقع التي ت�سعى الدولة لفر�ض �سيطرتها
عليها.
يف نهاية املطاف ،يتمحور كل ما �سبق طرحه يف هذا املقال ،حول امل�شهد اجلغرايف-
ال�سيا�سي املتو�سع ،امل�شغول واملحتل من قبل املعار�ضة احلالية يف �إيران.
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