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ر هذه الدرا�شة تاريخًا ق�شريًا لل�شيا�شة  تصوِّ  
الن�شف  يف  التبغ  ثــورة  من  بــدءًا  اإيــران،  يف  ة  املعاِر�شَ
التا�شع ع�شر، وانتهاًء باال�شطرابات  القرن  االأخري من 
�شيف  يف  جناد  اأحمدي  الرئي�س  انتخاب  اأعقبت  التي 

العام 2009. 
يف  بعناية،  وتبحث  ال�شوء،  الر�شالة  هــذه  تلقي  واإذ 
اإيرانيني  �شيا�شيني  ــادة  وق ملفكرين  ال�شيا�شي  الفكر 
اأحمد، واآية  اآل  اأمثال علي �شريعتي وجلل  بارزين من 
امل�شائل  تناق�س  فاإنها  اآخرين،  بني  من  اخلميني  اهلل 

التالية:
الراديكالية يف  لل�شيا�شة  املوؤ�ش�شية  التحتية  البنية  اأ- 

اإيران. 
بالثقافة  املتعلقة  االأيــديــولــوجــيــة  املــعــتــقــدات  ب- 

ال�شيا�شية للبلد 
االإيـــراين  التاريخ  يف  رئي�شية  ثـــورات  اأربـــع  اآثـــار  ج- 
الثانية   ،1871 العام  يف  التبغ  ثــورة  االأوىل  املعا�شر: 
تاأميم  الثالثة   ،1906 العام  يف  الد�شتورية  احلركة 
�شركة النفط االأجنلو- اإيرانية يف العام 1951، واأخريًا 

الثورة االإ�شلمية يف العام 1979. 

)  ( اأ�شتاذ ال�شيا�شة والعالقات الدولية يف جامعة لندن .
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إلى  تستند  “مجتمعاتية”  حركة  أم  شاّبة  طوباوية 
الطبقات؟

 
ما هي العنا�شر التحليلية التي ميكن اأن ت�شاعدنا يف تو�شيح اأفعال املعار�شة املتكررة   

للدولة يف اإيران؟

االإيراين  املجتمع  يف  الدميوغرافية  التغيريات  اأن  واملحللني  الباحثني  بع�ض  يعتقد   
زًا للتغيري ال�شيا�شي ا�شتنادًا اإىل  “ال�شباب” هنا حمفِّ هي التي تدفع حركة االإ�شالح. وُيَعد 
ال�شوري  التمثيل  الفكرة  هذه  تدعم  �شنة.   35 �شن  حتت  هم  االإيرانيني  ثلثي  باأن  االعتقاد 
والرمزي للحركة االإ�شالحية يف اإيران، وبخا�شة عرب الطريقة احلالية الإبرازها يف االإعالم 

ال�شائد يف اأوروبا الغربية واأمريكا ال�شمالية. 

يتم تقدمي “احلركة اخل�شراء” التي جت�شد االنبعاث االأحدث، الإرادة جماعية توؤيد   
االإ�شالح يف اجلمهورية االإ�شالمية، على اأنها “�شابة” ب�شورة خا�شة، وميكن اأن ن�شتنتج -من 
عديد ال�شفحات االأوليات التي �شورت االإيرانيات ال�شابات يف مقدمة املظاهرات التي حدثت 
عقب اإعادة االنتخاب املثرية للجدل للرئي�ض حممود اأحمدي جناد يف ال�شيف املا�شي- اأن 
االإيرانيني  قدرة  ويف  اأي�شًا،  خا�شة  ب�شورة  “ن�شائية”  اأنها  على  م  تقدَّ اخل�شراء  احلركة 
“تويرت”  موقعي  على  ر�شائلهم  وبثِّ  العاملية  ال�شبكة  ت�شفح  على  وال�شابات  ال�شباب  من 
الرواية  تلك  تاأطري  يف  ت�شهم  كما  االإ�شالمية.  اجلمهورية  حدود  يتجاوز  مبا  و“في�شبوك”، 
املتعلقة “ب�شبابية” احلركة اخل�شراء. لكن انتماء العديد من “ال�شباب” اإىل قوات البا�شيج، 
ي�شو�ض على تلك الرواية بقدر ما يتم ت�شويرهم كقّطاع طرق م�شطربني، وحرا�ض مغ�شويل 
يف  املنخرطات  املغريات  الفتيات  اخل�شراء  احلركة  مثَّلت  اإن  احلاكمة.  للموؤ�ش�شة  االأدمغة 
َون اأحد الكتب الرائجة، فاإن قوات البا�شيج جت�شد عنا�شر اأمن  “جهاد اأحمر ال�شفاه” كما يعننْ
مراهقة متخّلفة، وهي قوات متطوعة خلدمة موؤ�ش�شة م�شتبدة يف املقام االأول، متثل مبجملها، 
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جمرد تو�شيفات بعيدة للغاية عن الواقع على االأر�ض. وت�شري احلقيقة اأن قوات البا�شيج ت�شم 
فروع  االأمنية،  اأجنحتها  اإىل جانب  كذلك،  واأنها متلك  �شنة،   35 �شن  االأفراد حتت  ماليني 
خدمات اجتماعية تدار من قبل تالميذ وطالب يف كل مدر�شة وجامعة يف البالد، ماي�شري اإىل 

اأن املجادلة الدميوغرافية، بحد ذاتها، ال تف�ّشر �شيئًا )1(.       

طبقة  اأو  معّينة،  فكرية  طليعة  اإىل  اإيران  يف  الدولة  معار�شة  ن�شبة  حماولة  تت�شم   
ال�شو�شيولوجي  التمثيل  يت�شف  �شواء.  حد  على  باالإ�شكالية  تّت�شم  للتحرر،  تنا�شل  معدمة 
للقيادة احلالية للجمهورية االإ�شالمية بالتنوع ذاته -وهو املوؤلَّف ب�شورة رئي�شة من طبقات 
املجتمع االإيراين التي كانت حمرومة اقت�شاديًا قبل ثورة العام 1979 - الذي ي�شم االإ�شالحيني 
اإىل  ي�شتندون  اأحمدي جناد  الرئي�ض  اأن�شار  كان  اإن  “احلركة اخل�شراء”.  اإىل  املنتمني  اأو 
�شيء، فهو يتمثل يف اال�شتياء الوا�شع من ال�شيا�شات “الليربالية اجلديدة” يف مرحلة “اإعادة 
البناء” اأثناء رئا�شة اآية اهلل علي اأكرب ها�شمي رف�شنجاين )1989 - 1997(، والتي ا�شتمرت 
اأثناء رئا�شة حممد خامتي )1997 - 2005( اأي�شًا. مثَّل ذلك بالتاأكيد، عند بداية �شعودهم يف 
العام 2001 حني فاز جمل�ض مطوري اإيران االإ�شالمي “اإئتاليف اآبادغاراين اإ�شالمي” املغمور 
يف ال�شابق، بغالبية مقاعد املجل�ض البلدي يف طهران. اأ�شارت عدة مقابالت، اأجريت اأثناء 
رحلة بحث مو�شعة يف اإيران يف خ�شم االنتخابات الرئا�شية يف العام 2005، اإىل اأن الغالبية 
الرئي�ض  �شد  جناد  اأحمدي  للرئي�ض  �شوتوا  اإليهم  حتدثت  الذين  االإيرانيني  من  ال�شاحقة 
االأ�شبق رف�شنجاين، العتبارهم اإياه، على وجه الدقة، متوا�شعًا وواقعيًا، واأقرب اإىل مطالب 

ال�شعب. 

عرب  نقلها  مت  التي  االنتخابات،  يف  ال�شعبية  اأجندته  بف�شل  ال�شورة  هذه  تعززت    
ر�شائل م�شجلة بوا�شطة مكربات ال�شوت، خا�شًة يف مناطق الطبقة العاملة جنوب طهران. 

لقد متحورت حملة اأحمدي جناد االنتخابية حول اإعادة توزيع االأموال ومتكني الطبقات االأقل 

 )1( يتم التعبري عن بع�ض مواقف اأفراد املنظمة ب�شورة بليغة يف فيلم »با�شيدجي« الذي مت اإخراجه من قبل مهران تامادون، �شانع االأفالم 

االإيراين املقيم يف فرن�شا. انظر ملزيد من االطالع:
http://www.bassidjimovie.com
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الذي  الوقت  ويف  واملح�شوبية.  الف�شاد  �شد  منظمة  حملة  و�شن  االإيراين،  املجتمع  يف  دخاًل 
االأ�شوات  من  بة  خميِّ ن�شبة  على  ح�شل  -الذي  معني  م�شطفى  االإ�شالحي  املر�شح  خاطب 
املنا�شبات  واأثناء  اجلامعات  حرم  يف  الطلبة  االأوىل-  العّد  جولة  يف  الرابع  املركز  حمتاًل 
املدن  املحرومة �شمن  واملناطق  املقاطعات  اإىل  التوجه  اأحمدي جناد على  الثقافية، حر�ض 

الرئي�شة يف البالد. 

واأ�شهم تركيز جناد على العدالة االقت�شادية، باالإ�شافة اإىل ا�شرتاتيجيته املتبعة يف   
االنتخابات، يف الفوز باأ�شوات الناخبني يف العام 2005. 

االإدارة  �شوء  توا�شل  من  -بالرغم  املقال  هذا  كتابة  وعند  احلقيقة،  يف  لكن    
االقت�شادية واالإخفاقات الكبرية الإدارة اأحمدي جناد، ال �شيما يف قطاع االقت�شاد، وبالرغم 
الرئا�شية  االنتخابات  اأعقاب  يف  عام  باإ�شراب  اجلماعية  املظاهرات  لتدعيم  الفر�شة  من 
فالتجار هم  التجارية.  البورجوازية  بل  ي�شربون،  لي�شوا من  العمال  فاإن  املا�شي-  العام  يف 
املوؤّثرون. وهوؤالء ال ي�شربون، ب�شورة متفرقة حتى االآن، تاأييدًا للحركة اخل�شراء، بل معار�شة 
بالتايل،  املرء،  يتعنّي على  اأحمدي جناد.  اإدارة  اأرباحهم من قبل  املفرو�شة على  لل�شرائب 
اأن يوؤيد حممد ماجلو حني يجادل على اأنه من اخلطاأ االفرتا�ض باأن العمال “تواقون ل�شّم 
قواهم مع اخل�شر بالرغم من م�شتوى ا�شتياء العمال غري امل�شبوق من املوؤ�ش�شة احلاكمة”)2(.     

الفاعلية السياسية في إيران المعاصرة

ما الذي يف�شر املعار�شة اإذًا يف اإيران؟ وما هي عوامل االحتجاج يف البالد؟ يوجد،   
التي  اجلماعية”  “االإرادة  يف  ت�شب  اأكرب،  ب�شورة  التاريخ  اإىل  ت�شتند  اأ�شباب  راأيي،  يف 

)2( حممد ماجلو،
“The Green Movement awaits an invisible hand”, Middle East Report Online, 26th June 2010. 

متوفر على الرابط: 
http://www.merip.org/mero/mero062610.html
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الدميوغرافية  العوامل  من  اأ�شا�شية  اأكرث  االأ�شباب  تلك  تعد  اإيران.  يف  االحتجاجات  تولد 
الفكرية  املعتقدات  فهم  يف  ت�شهم  وهي  االآن،  حتى  مناق�شتها  متت  التي  وال�شو�شيولوجية 
املعايري  ويف  االجتماعية،  املوؤ�ش�شات  من  العديد  ويف  البالد،  يف  ال�شيا�شية  بالثقافة  املتعلقة 

واآليات اخلطاب التي ت�شكل الت�شورات العائدة “للفاعل ال�شيا�شي” يف اإيران. 

املعا�شرة حول ظهور خطاب  االإيرانية  ال�شوؤون  الباحثني يف  بني  عام  اإجماع  يوجد   
حترري يف اإيران، منذ “ثورة التبغ” يف العام 1891 على اأقل تقدير. وهو خطاب يوؤكد على 

�شرورة املعار�شة لكل من ا�شتبدادية الدولة، وللتدخل اخلارجي يف ال�شوؤون االإيرانية. 

التاريخ  يف  االأوىل  للمرة   ،1891 العام  يف  املجتمع،  من  خمتلفة  طبقات  ا�شرتكت   
االإيراين املعا�شر، للمطالبة بتنازالت �شيا�شية كبرية من الدولة، وقد ح�شلوا عليها يف نهاية 
املطاف. كان ملك الكاجار نا�شر الدين �شاه قد منح احلق احل�شري الحتكار بيع وت�شدير 
التبغ مليجور تالبوت، املواطن الربيطاين. ا�شطر ال�شاه اإىل اإلغاء ذلك االمتياز عقب مواجهته 
مبقاطعة �شاملة عرب البالد ملنتجات التبغ، ا�شتنادًا اإىل فتوى من اآية اهلل العظمى ال�شريازي. 
مثلت ثورة التبغ حدثًا رئي�شيًا يف التاريخ االإيراين املعا�شر، لقيام اأفراد من العلماء )رجال 
بخلق  والقوميني  االإ�شالميني  النه�شويني  التحديد، عالوة على  وجه  امل�شلمني(، على  الدين 
جماالت للفاعلية ال�شيا�شية مبعزل عن ال�شلطة الر�شمية للملكية. اندجمت فتوى ال�شريازي، 
يف تلك الثورة، مع كتابات جمال الدين االأفغاين “املعادية لالإمربيالية”، واخلطب واملذكرات 
ت�شجع  اقت�شادية  امتيازات  اأي  ملقاومة  دعوا  الذين  “القوميني”  لل�شباط  العائدة  ال�شرية 

النفوذ االأجنبي يف اإيران. 

متت، على نحو مماثل، اإعادة تنظيم دور امل�شاجد ب�شورة متزايدة لتخدم كاأماكن   
انطالق للفاعلية ال�شيا�شية واملقاومة، وتوفر مالذات للمحتجني. مل تعمل امل�شاجد كاأماكن 
للبث  مواقع  متزايدة  ب�شورة  ت�شكل  اأ�شبحت  بل  فح�شب،  االجتماعية  والن�شاطات  للعبادة 
يف  االأوىل  للمرة  املجتمع،  من  متعددة  طبقات  وت�شلحت  ال�شامل.  االأيديولوجي  التوا�شلي 
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ال�شيا�شية،  اأجندتها  دقيقة” لتنظيم  قومية  جغرافية  “بخريطة  املعا�شر،  االإيراين  التاريخ 
وب�شرعية اأ�شا�شية )دينية وغري دينية( لتحقيق تلك الغاية. 

العام  يف  الد�شتورية  احلركة  واأنتجت  احت�شنت  التي  ال�شيا�شية،  الثقافة  ا�شتفادت   
ت�شلح  التبغ.  ثورة  بف�شل  واملجتمع  الدولة  بني  �شياغته  اأعيدت  الذي  اخلطاب  من   ،1906

وخطابية  موؤ�ش�شية  بقوى  املعا�شر،  االإيراين  التاريخ  يف  الثانية  للمرة  ال�شيا�شي”،  “الفاعل 
متنوعة ب�شورة ا�شتثنائية، لو�شع اأجندة معار�شة ب�شورة راديكالية، وا�شطرت الدولة للمرة 

الثانية لالإذعان لبع�ض من مطالب اجلماهري. 

دونوا  الذين  كيدي،  ونيكي  كاتوزيان،  ما  وهو  اأبراهاميان،  اإيرفاند  من  كل  اعترب    
�شحيحة،  ب�شورة   ،1891 العام  اعتربوا  �شمواًل،  االأكرث  بال�شورة  الإيران  املعا�شر  التاريخ 
االأحداث  تلك  و�شف  ولكن  و1911)3(،   1905 االأعوام  يف  الد�شتورية”  “للثورة  كمقدمة 
“بالثورة” مت دون الكثري من التفكري من الناحية النظرية. اإذ مل يكن “الفاعل الثوري” هو 

املهيمن يف تلك الفرتة. 

تكت�شب لفظة “انقالب” العربية، امل�شتقة من “قَلَب”، مغزاها الثقايف - ال�شيا�شي   
املارك�شي   - اللينيني  “تودة”  حزب  خطاب  خ�شم  يف  الفار�شية،  اللغة  يف  املطلق،  الثوري 
ال�شيوعي، وب�شورة اأكرث اأهمية يف ما يتعلق مب�شار الثورة يف العام 1979 -يف الكتابات املوؤثرة 

جلالل اآل اأحمد، علي �شريعتي، ورجال الدين االإ�شالحيني املوؤيدين الآية اهلل اخلميني. 

)3( انظر: اإيرفاند اأبراهاميان،
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، 
Religion and rebellion in Iran: the Iranian tobacco protest of 18911892- )Abingdon: Frank Cass, 1966(, 131. 
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النظام  يف  بتعديالت  الع�شرين،  القرن  بداية  يف  ذلك،  مع  الد�شتوريون،  اكتفى    
ال�شيا�شي. مل يدعوا اإىل اإطاحة كاملة للنظام ال�شيا�شي واالجتماعي )ومل يوظفوا قدراتهم 

اخلطابية للقيام بذلك(. 

حول   ،1906 العام  يف  د�شتورية  ملكية  تاأ�شي�ض  اإىل  اأدت  التي  االأحداث،  متحورت   
مطالب حمددة للغاية: احتج “ثوار اخلبز” يف “م�شهد” على ارتفاع اأ�شعار املواد الغذائية، 
واعرت�شت املتظاهرات يف طهران على االأو�شاع االجتماعية املتدهورة، وا�شتنكر رجال دين 
اجلن�شية”  “العبودية  ممار�شة  على  اأُرغمن  اللواتي  االإيرانيات  “االجتار” بالن�شاء  بارزون 
جبيت  التي  ال�شرائب  ارتفاع  على  التجار  احتج  كما  املتدّنية،  االقت�شادية  االأو�شاع  ب�شبب 
لتمويل احلياة الباذخة للملك وحا�شيته، وبداأ طالب دار الفنون يف ترجمة اأمناط د�شتورية 
وجمهورية من احلكم لتوظيفها يف امل�شهد ال�شيا�شي احلا�شل يف اإيران. متثلت ح�شيلة الثورة، 

بالتايل، يف حتول راديكايل، ال ثوري، للنظام ال�شيا�شي يف البالد. 

وافق مظفر الدين �شاه، امللك اخلام�ض ل�شاللة الكاجار، يف اخلام�ض من اأغ�شط�ض   
1906، بالنتيجة، على اإجراء انتخابات يف عموم اأرجاء البالد. تعنّي على ال�شاه، وفقا للد�شتور 

الوزراء  تعيني  على  واملوافقة  حديثًا،  املوؤ�ش�ض  الوطني  املجل�ض  اأمام  الق�شم  اأداء  اجلديد، 
وامل�شوؤولني املقرتحني من قبل املجل�ض، واإقرار م�شروعات القوانني املجازة من قبل اأع�شائه 
التنفيذية، والقائد االأعلى  ال�شلطة  ال�شاه، يف الوقت ذاته، من�شب رئي�ض  املنتخبني، لي�شغل 
للقوات امل�شلحة، ويتمتع بحقوق ت�شريعية وتنفيذية مهمة. تاأ�ش�ض “جمل�شي ميللي” بالنتيجة، 
وانبثق اخلطاب املتعلق بالدميوقراطية واملبادئ اجلمهورية، ولكن امللك مل يبَق كعن�شر مهم 
يف النظام ال�شيا�شي، حيث مت تق�شيم اإيران يف العام 1907 بني “منطقتي النفوذ” الرو�شية 
 21 اأهلية فعلية حتى وقوع انقالب ر�شا خان يف  اأتون حرب  والربيطانية، ودخلت البالد يف 
املطلقة  امللكية  ال�شلطة  وعادت  بالتايل،  بهلوي،  �شاللة  حكم  تر�شخ   .1921 �شباط  فرباير/ 
لتفر�ض اأمرها، مبا ال يتمحور حول اهلل يف هذه املرة، بل مبيثولوجيا جديدة حداثوية، تدور 

، على حد �شواء، اأنها تخ�شع لتاأثري التجاذبات ال�شيا�شية.  حول تعبري “االإيرانية”، َتبنّيَ
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ال�شيا�شية.  “للجغرافيا”  تو�شعًا  االإيراين  املجتمع  يف  اجلديدة  اللحظة  ج�شدت   
واإعادة  ظهور  االأول،  العامل  ببع�شهما:  مرتبطني  عاملني  عرب  التو�شع  هذا  اإدراك  وميكن 
الدالة  التعابري  ي�شمل  مبا  ال�شيا�شي،  اخلطاب  ت�شكل  بالكامل  جديدة  م�شطلحات  ت�شور 
امل�شتنبطة  و“خلق”،  “تودة”  كحزب  “اجلماهري”،  يف  املتمثلة  اجلديدة  الظاهرة  على 
اإىل  واحلاجة  والد�شتورية  الدميوقراطية،  على  الدالة  والتعابري  االإيراين،  الي�شار  قبل  من 
ميلليات )قومية(، دميوكرا�شي  االأمة مثل جمهوري، ما�شروتي )د�شتوري(،   - دولة  منوذج 
حديثًا،  امل�شكل  ال�شيا�شي  املجال  متّيز  التي  والتعابري  )الوطن(،  وفاتان  )الدميوقراطية(، 
والتناف�ض احلزبي الواقع �شمنه مثل ت�شاب )ي�شار(، را�شت )ميني(، ميللي - غريا )قومي(، 
اإ�شالمي،  راديكايل  لت�شكيل خطاب  اإحياوؤها  التي مت  والتعابري  )ا�شرتاكي(،  و�شو�شيالي�شت 
املجال  اآية اهلل، �شمن  اأ�ش�ض  املتزمتة.  ال�شيعية  للمرجعية  االأكرث هدوءًا  التقاليد  يبتعد عن 
االأخري، �شرعيته )مبا ي�شتبعد الن�شاء(. متت منذ تلك اللحظة االإ�شارة اإىل اأولئك املجتهدين 
اآيات اهلل، مبا ميثل  املعار�شني البارزين، الذين ا�شطفوا اإىل جانب مطالب ال�شعب، با�شم 
يف  اهلل  واآية  اهلل،  بظل  تقليديًا  اإليه  ي�شار  كان  الذي  لل�شاه،  الدينية  لل�شلطة  �شاماًل  حتديًا 
بع�ض االأحيان اأي�شًا. اأنتجت جمادالت احلركة الد�شتورية، بهذه الطريقة، عاماًل مهمًا للثورة 
1979. وحتول تعبري اآية اهلل -ا�شتنادًا اإىل تاأكيد الد�شتوريني، وحر�شًا  العام  “املوؤ�شلمة” يف 
على امل�شاواة- على �شرورة عدم ا�شتخدام األقاب اأر�شتقراطية اأو دينية بعد االآن، واالنتقال 
اإىل م�شمى ديني منوذجي ح�شري. من ال�شحيح، كما جادل فخر الدين اأزميي موؤخرًا، اأن 
“التف�شريات الد�شتورية للملكية عنت اأن ال�شاه ال ميكنه بعد االآن اأن يزعم باأنه ظل اهلل على 
االأر�ض، وهو اللقب الذي يحمله بالوراثة ا�شتنادًا اإىل من�شبه)4(،” ولكن من ال�شحيح، اأي�شًا، 
اأن يجادل املرء على اأن اهلل قد األقى بظل اآخر: جتاوز اخلطاب حول اهلل، من االآن ف�شاعدًا، 
الق�شر وعاد اإىل اأماكن العبادة يف امل�شاجد، مبا مينح القد�شية، ب�شورة متزايدة، ملا ميثل 
ال�شيا�شية يف نظر عدد متزايد من االإيرانيني، وامل�شلمني على وجه  لل�شلطة  ال�شكل االأ�شمى 

العموم. 

)4( فخر الدين اأزميي،
The quest for democracy in Iran: A century of struggle against authoritarian rule )Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 2008(, 3.
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من  جمموعة  عرب  مهنية،  ب�شورة  ال�شيا�شي،  اخلطاب  هذا  ن�شُر  الثاين،  العامل    
تاأ�شي�شها  مت  التي  الفنون  دار  مثل  الدرا�شة  اأماكن  يف  اجلديدة:  املثالية  املوؤ�ش�شية  االأمناط 
برعاية اأمري كبري يف العام 1851، والتي حتولت اإىل جامعة طهران يف يناير/ كانون الثاين 
1935. �شهلت دار الفنون، التي هيمن االأكادمييون االأوروبيون على هيئة التدري�ض فيها حتت 

بالعلوم  املتعلقة  املجاالت  االأوروبية يف  الكتب  اإ�شافية ترجمة  �شهلت ب�شورة  الكاجار،  حكم 
ِوين وفولتري وديكارت وفرين. مت تكوين اأر�شيف جديد  االإن�شانية واالآداب، مبا ي�شمل اأعمال دارنْ
الوجود  اأدى  “االأوروبية”.  احلداثة  “االإيرانية” مع  املجادالت  الفرتة، حول  تلك  كامل، يف 
االأوروبي املتقاطع مع الرواية “االإيرانية” امل�شتنبطة حديثًا -بعيدا، بكل االأحوال، عن تثقيف 
ال�شكان “االأ�شليني” الكت�شاب مزيد من الفاعلية- اأدى اإىل اإثارة منطه اخلا�ض “االأ�شلي” 

من املقاومة. 

عملت منظمات �شيا�شية متعددة، وقطاع كامل من املجال�ض )اأجنومان�ض( -بالتوافق   
مع االأقليات القومية )االأرمن، االآذريني، اللوريني، االأكراد، اإلخ(، اأو باالرتباط مع املكونات 
اأجنداتها  ماأ�ش�شة  على  البهائيني(-  امل�شيحيني،  اليهود،  الزراد�شتيني،  )امل�شلمني،  الدينية 
ال�شيا�شية، ناقلة اإياها عرب �شفحات ال�شحافة واملطبوعات املحلية املزدهرة مثل اأ�شري ناو 
رئي�شة  ب�شورة  االأخرية  كتبت  اإ�شرافيل، حيث  و�شور  اإقبال،  ا�شتقالل،  )الع�شر اجلديد(، 
اآخرًا هنا، يتم اجلدال  اأن ي�شاف عامل  اأكرب ديخودا. يجب  من قبل املعجمي ال�شهري علي 
الراديكالية  ال�شيا�شات  “االإ�شالم” يف  املوؤ�ش�ض حول  اأكرب، وهو دور اخلطاب  حوله ب�شورة 
ال�شيا�شية - الدينية يف تلك  البيانات  “ت�شري  يف تلك الفرتة. يتحدث حميد عنايات قائاًل: 
الفرتة، بينما ُت�شتح�شر الت�شويات املتعلقة بالفرتة ال�شفوية، اإىل موقف يحر�ض بالقدر ذاته 
على جتنيب امللكية ال�شقوط يف م�شتنقع اال�شتبداد والف�شاد”)5(. كما ي�شري اإىل كتابات املال 
حممد كاظم خرا�شاين وحممد ح�شني نائيني لدعم جمادلته، واإىل ظهور “الذهنية ما قبل 
الد�شتورية” يف املذاهب الرئي�شة للمدر�شة االأ�شولية التابعة للمذهب ال�شيعي، بتاأكيدها على 

)5( حميد 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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�شرورة االجتهاد والفكر النقدي، اللذين اأ�شبحا موؤثرين، ب�شورة متزايدة، يف الفقه ال�شيعي 
منذ ظهور حممد باقر وحيد بهبهاين )1704 - 1791()6(. 

�شّلح اخلطاب االأ�شويل اأفرادًا تقدميني من العلماء باالأدوات النقدية لتكييف وتعزيز   
الثورة  ت�شاعد  عند  للدولة،  العلنية  واملحا�شبة  الدميوقراطي  بالت�شريع  الد�شتورية  املطالب 

الد�شتورية، ويف اأعقابها. 

منذ  تقدير،  اأقل  على  احلادثة،  التطورات  من  بالتايل  ا�شتنتاجه  ميكن  ما  يتمثل   
اخلطاب  مواقع  بني  والرتابط  الثابت  النمو  يف  ع�شر،  التا�شع  القرن  من  االأخري  الن�شف 

ال�شيا�شي -املوؤ�ش�شية والفردية- يف اإيران. 

يف  متزايدة  ب�شورة  الراديكايل  التوجه  يتبع  الذي  ال�شيا�شي”،  “الفاعل  حظي   
مطالبه، “بجغرافيا” جديدة كاملة للعمل ون�شر االأفكار امل�شادة للدولة. خرجت العديد من 
االأ�شوات، الن�شائية والرجالية، انطالقًا من ح�ض القومية والد�شتورية الغامر يف تلك اللحظة، 
بهلوي.  اآل  قبل  1906 من  العام  د�شتور  والتخلي عن  االإمربيالية،  للقوى  اإيران  تبعية  لتدين 
جت�شد الهدف، منذ الق�شم االأخري من اأربعينات القرن املن�شرم ف�شاعدًا، على اأقل تقدير، 
يف حممد ر�شا �شاه، الذي تبواأ العر�ض الطاوو�شي يف العام 1941 بعد اأن اأرغم والده ر�شا خان 

على التوجه اإىل املنفى من قبل الربيطانيني، بذريعة �شعيه للتاآمر مع اأملانيا النازية. 

1949 و1953،    مل تكن القوة الدافعة الرئي�شة ملعار�شة حكم ال�شاه، يف الفرتة بني 
مات  الذي  �شوي�شرا،  يف  الدار�ض  “االأر�شتقراطي”  م�شدق،  حممد  يف  فح�شب  متج�شدة 
ال�شيا�شية  اجلغرافيا  تو�شع  اأدى  فقد  التقريب.  وجه  على  عظيمًا،  قوميًا  منوذجًا  ميثل  وهو 
اخلطابية اإىل بروز اأفراد فاعلني �شيا�شيًا، ت�شربوا اأفكارًا معار�شًة للهيمنة. ظهرت يف حينه 

)6( املرجع ال�شابق، �ض 167. 
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الكامل،                          اال�شتقالل  يف  املتمثل  الطوباوي  الهدف  لتحقيق  توجيهها  مت  جماعية  �شيكولوجية 
وكبح �شلطوية الدولة. 

يفكر “الفاعل الراديكايل” ويعمل، �شمن ثقافة �شيا�شية معار�شة، ومعقدة بالكامل   
يف ما يتعلق بكل من فاعليتها االأيديولوجية ونظرتها الدولية. وحظي “الفاعل الراديكايل” 
بامتياز متمثل يف اإمكانية توظيف اخلطابات اال�شرتاكية، اللينينية - املارك�شية، الدميوقراطية 
- االجتماعية، القومية، و“االإ�شالموية”، التي اأوجد كل منها قوته الدافعة املحر�شة، مندجمًا 
�شيا�شية  كا�شرتاتيجية  العنف  تبّنت  جمموعات  ي�شمل  مبا  الراديكايل،  التغيري  مطالب  مع 
مثل فدائيي االإ�شالم، الذين كانوا م�شوؤولني عن �شل�شلة من االأعمال الوح�شية واالإرهابية يف 
والذي   ،1941 العام  يف  تاأ�ش�ض  الذي  ال�شيوعي  تودة  كحزب  وجمموعات  وخارجها،  طهران 
اأ�شبح موؤيدًا لالحتاد ال�شوفياتي ب�شورة متزايدة يف اأواخر اأربعينات القرن املن�شرم، مذعنًا 
ملا ال ميكن مقاومته من ال�شغوط االأيديولوجية واحلوافز املالية من قبل ال�شتالينية)7(، ومن 
ِقبل رجال دين مثل اآية اهلل �شيد اأبي القا�شم كا�شاين الذي كان متعاطفًا مع ق�شية القوميني، 
ويف مقدمتهم جميعًا حممد م�شدق وحزبه - اجلبهة الوطنية )جبهي ميللي(. متكن م�شدق 
من حتويل املزاج ال�شائد املطالب بالفعل الراديكايل اإىل حركة �شعبية اأدت اإىل تاأميم �شركة 
النفط االأجنلو- اإيرانية يف العام 1951، قبل عامني من االإطاحة به عرب انقالب من تدبري 

اال�شتخبارات الربيطانية اخلارجية وال�شي اآي اإيه، اأدى اإىل اإعادة ديكتاتورية ال�شاه. 

يعد م�شدق �شخ�شية مهمة ب�شورة ا�شتثنائية يف التاريخ، لي�ض الأنه جنح يف تاأميم   
الإظهاره  بل  فح�شب،  الدميوقراطي  ال�شعيد  على  الإجنازاته  اأو  االإيراين،  النفط  اقت�شاد 
اإمكانية االإطاحة مبوؤ�ش�شة امللكية يف اإيران، من جهة، ومقاومة “القوى العظمى” يف حينه، 
ف�شاعدًا،  اللحظة  تلك  من  اإيران،  يف  اجلديدة  املعار�شة  ثقافة  تعد  مل  اأخرى.  جهة  من 
عليها  ال�شغط  ميكننا  وكيف  الدولة؟  مع  التفاو�ض  ميكننا  كيف  مثل:  اأ�شئلة  حول  تتمحور 

)7( لالطالع على تاريخ و�شيا�شة “الي�شار” االإيراين، انظر:
Stephanie Cronin )ed. (, Reformers and revolutionaries in modern Iran: new perspectives on the Iranian Left 
)Abingdon: Routledge, 2004(. 



المسبــار164

الجغرافيا السياسية للمعارضة في إيران

املقاي�شات  اإجراء  ميكننا  كيف  �شلطويتها؟  من  احلد  ميكننا  وكيف  معينة؟  باأجندة  للقبول 
معها؟ كيف ميكننا اللعب على تناق�شات القوى العظمى؟ مل يعد اجلدل بني املجتمع االإيراين 
والدولة، منذ م�شدق، يتمحور حول �شيا�شة التناق�شات، واالنتفا�شات املنظمة، واحل�شابات 
“الواقعية” للفاعل الراديكايل، بل ي�شتند اإىل مبداأ الثورة الفعلية، واالإ�شقاط الكلي للنظام 
القائم يف كل من اإيران واخلارج –مل تعد الطوباوية من االآن ف�شاعدًا جمرد فكرة، بل اأمرًا 

فعليًا م�شروعًا. 

إرهاصات الثورة والمشهد السياسي القائم 

عرب ت�شارلز كورزمان موؤخرًا عن الثورة يف اإيران قائاًل باأنه “ال ميكن ت�شورها”،   
على  تاريخية  م�شادفة  الثورة  من  جعلت  متوقعة،  غري  عوامل  عدة  التقاء  عن  نتجت  واأنها 
وجه التقريب)8(. ال ياأخذ كورزمان يف االعتبار، مع ذلك، اأن االإيرانيني بداأوا يف “التفكري” 
التاريخ  كتابة  اإعادة  متت  تقدير.  اأقل  على  املن�شرم  القرن  خم�شينات  اأواخر  منذ  بالثورة 
االإيراين خ�شو�شًا، واالإ�شالمي عمومًا، ب�شورة فعلية يف الكتابات االأكرث تاأثريًا ملفكري اإيران 
الثوريني النموذجيني، من اأمثال جالل اآل اأحمد وعلي �شريعتي، لكي يعمال كاأ�شا�شني بنيويني 
الدين  ن�شري  ميثل  �شريحة.  علنية  ب�شورة  الثورية  اعتنقت  ورا�شخة،  فاعلة  الأيديولوجية 
الطو�شي، عامل الفلك والفيل�شوف املنتمي اإىل القرن الثالث ع�شر )1201 - 1274(، بالتايل، 
“الذي  مهاجم(،  )راو�شانفكري  النموذجي  العدائي”  “املفكر  اأحمد،  اآل  جلالل  بالن�شبة 
بغية  املعا�شرة  احلكم  موؤ�ش�شات  “لتدمري  �شاعيًا  ال�شائد  النظام  اإلغاء  التاريخ” بعد  �شنع 
ا�شتبدالها مبا هو اأف�شل”)9(، بينما جند، بالن�شبة لعلي �شريعتي، معنى مقارنًا للتغيري الثوري 
ه بالع�شر الذهبي للعدالة، املجتمع الالطبقي، امل�شاواة االجتماعية، واالنت�شار النهائي  ُي�َشبَّ
للجماهري “امل�شطَهدة” على “م�شطِهديها”. مل يكن هناك من خيار، طبقًا ل�شريعتي، يف 

)8( ت�شارلز كورزمان، 
The unthinkable revolution in Iran )Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004(. 

)9( مقتب�ض 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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الثائرة  الطليعة  على  فر�ض  مما  تاريخيًا،  ح�شم  الثورة  انت�شار  الأن  الغاية،  بتلك  يتعلق  ما 
“االعرتا�ض على االأو�شاع الراهنة، ورف�ض االأنظمة والقيم احلاكمة”)10(. اأ�شبح باالإمكان، 
ا�شتنادًا اإىل اآل اأحمد و�شريعتي، بالتايل، اأن يتم تخيل وجود جديد الإيران بالكامل، وفر�شه 

على اأر�ض الواقع ب�شورة متزايدة)11(. 

مل تت�شم اإيران اجلديدة املتخيلة هذه باملحلية، كما جادل بع�ض الباحثني. ومل يكن   
املتعلقة  الطوباوية  يف  انغمر  واإن  املحلية،  البيئة  على  مقت�شرًا  اإيران  الثوري” يف  “الفاعل 
اإ�شارات  ونرى  و�شريعتي،  اأحمد  اآل  اأمثال  من  مفكرين  كتابات  ن�شتح�شر  “باالأ�شالة”)12(. 
مبا�شرة اإىل ت�شي غيفارا، مارك�ض، �شارتر، ماركوزه، فانون، واآخرين. يلتقي ال�شرق بالغرب، 
يف كتابات �شريعتي على وجه اخل�شو�ض، وُت�شتَغل الفاعلية الكامنة يف اخلطاب “االإ�شالمو- 
ا�شرتاكي”، املتناق�ض ظاهريًا، لتوجيه ما كان يعترب الر�شالة التحررية لالإ�شالم واال�شرتاكية 
للموؤيدين املتقبلني يف املجتمع االإيراين. مل يكن هذا االإغناء ال�شامل، عرب اال�شتعانة بالفكر 
امل�شلحة  احلركات  ا�شتلهمت  فح�شب.  النظري  الفكري/  املجال  على  مقت�شرًا  العاملي، 
الع�شابات  املثال، نظريات حرب  القرن املن�شرم، على �شبيل  الوليدة يف �شتينات  االإيرانية 
عن  كتابه  يف  غيفارا  ت�شي  يقرتح  وال�شني.  فل�شطني،  فيتنام،  نيكاراغوا،  كوبا،  يف  املطورة 
املن�شرم،  القرن  �شتينات  يف  اإيران  يف  كبرية  ب�شورة  ووزع  ُترجم  الذي  الع�شابات،  حرب 
التي تدر�ض مناطق  املراكز  اإىل جانب عمل  اأبحاث �شعبية مكثفة،  اأن جُترى  بد  “ال  مايلي: 
بح�شب  ال�شروري،  من  وغاياتها”.  الثورات  دوافع  لتو�شيح  وامل�شتقبلية،  احلالية  العمليات 
غيفارا، “اأن يتم ن�شر احلقيقة املوؤكدة املتمثلة يف اأن انت�شار العدو على ال�شعب م�شتحيل يف 
نهاية املطاف. ال ميكن الأي ممن ال ي�شعرون بهذه احلقيقة املوؤكدة اأن ي�شبحوا مقاتلني يف 

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

)11( انظر، ملزيد من االطالع، اآر�شن اأديب- مقدم، 
Iran in World Politics: The Question of the Islamic Republic, )New York: Columbia University Press, 2010(

واآر�شن اأديب- مقدم، 
The International Politics of the Persian Gulf: A cultural genealogy )London: Routledge, 2009(. 

)12( انظر، 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�شابات”)13(. حظيت هذه الثقافة الوجودية احليوية يف اإيران، يف ما يتعلق بالثورة، 
الق�شرية  االإطاحة  عقب  ال�شيا�شي،  بالنظام  املتعلقة  االأوهام  من  التحرر  جراء  بالزخم، 
املن�شرم.  القرن  خم�شينات  اأواخر  يف  اأكرب  ب�شورة  وت�شاعدت   ،1953 العام  يف  مب�شدق 
“الفاعل  اأ�شبح  التاريخ برمته.  “الفاعل الثوري” يخطط، من االآن ف�شاعدًا، لقلب  اأ�شبح 
العاملي  النظام  مقاومة  مزدوجة:  معركة  ف�شاعدًا،  االآن  من  يخو�ض،  اإيران  يف  الثوري” 
جهة،  من  املتحدة،  والواليات  ال�شوفياتي  االحتاد  قبل  من  عليه  املهيمن  القطب”،  “ثنائي 

ومقارعة ملكية ال�شاه من جهة اأخرى. 

القرن  خم�شينات  اأواخر  منذ  بالتايل،  كافة،  االإيراين  املجتمع  طبقات  اأ�شبحت   
الداللة على ذلك عرب جمموعة من  االأيديولوجي. ميكن  لل�شحن  املن�شرم ف�شاعدًا، هدفًا 
قبل-  من  و�شوحًا  اأكرث  ب�شورة  اجلماهري،  تعبئة  يف  انخرطت  -التي  اجلديدة  اجلمعيات 
ذات التوجه االإ�شالمي الوا�شح، مبا ي�شمل، على �شبيل املثال، جمعية املهند�شني االإ�شالمية 
)اأجنوماين اإ�شالمي مهند�شني(، جمعية املعلمني االإ�شالمية )اأجنوماين اإ�شالمي معلمني(، 
واجلمعية الدينية ال�شهرية )اأجنوماين ماهانيهي ديني(. اأجرى ال�شاه، غري املكرتث وامل�شمم 
يف  “انت�شارها”  واأعلن  البي�شاء”،  “الثورة  على  �شوريًا  ا�شتفتاء  �شيا�شاته،  موا�شلة  على 
يناير/ كانون الثاين 1963. رّد اآية اهلل اخلميني باإعالن قوي اللهجة، مهاجمًا �شيا�شات ال�شاه 
الديني  اإىل قم، املركز  بالدخول  ال�شهر ذاته،  ال�شاه اجلي�ض، يف  اأمر  الداخلية واخلارجية. 
�ض ودَر�ض. اقتحمت وحدات اجلي�ض احلوزات  الإيران، واملكان الذي عا�ض فيه اخلميني، ودرَّ
اإىل  اأخرى  اإ�شارة  يف  الدين،  رجاَل  ال�شاه  وهاجم  الثوري،  لل�شحن  مركزًا  اأ�شبحت  التي 
“احلرب الكالمية” التي َو�شمت تلك الفرتة، وا�شفًا اإياهم “بالرجعيني ال�شود” )اإرجتائي 
�شياه(. ت�شاعدت حدة املواجهة عرب خطبة اخلميني يف احلوزة الفي�شية فيما بعد ظهرية 
يوم عا�شوراء )الثالث من يونيو/ حزيران 1963(، الذي يحييه امل�شلمون ال�شيعة كيوم للحداد 
على ا�شت�شهاد احل�شني )حفيد النبي حممد(، وعائلته، واأتباعه، الذين قتلوا على يد قوات 

)13( ت�شي غيفارا، 
 Guerrilla Warfare )Harmondsworth: Penguin, 1969(, 21,

ورد الن�ض كما جاء يف االأ�شل. 
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اخلليفة االأموي يزيد يف معركة كربالء، يف العام 61 للهجرة )680 ميالدي(. توجه اخلميني 
بالن�شح اإىل ال�شاه قائاًل: 

ال  الالئقة.  الت�شرفات غري  اترك هذه  ال�شاه.  ال�شيد  ال�شاه. عزيزي  ال�شيد  “اأيها   
اأريد للنا�ض اأن يحتفوا برحيلك اإن قرر اأ�شيادك �شرورة القيام بذلك. ال اأريد لك اأن ت�شبح 
قبل  �شاه( حني مّتت مهاجمتنا من  ر�شا  ال�شاه،  )والد  بهلوي  برحيل  النا�ض  فرح  كوالدك. 
الثانية(.  العاملية  ال�شوفياتي، واإجنلرتا )اأثناء احلرب  اأمريكا )الواليات املتحدة(، االحتاد 
لك  تقدم  لن  اإ�شرائيل.  لن�شيحة  ال  املرجعية،  ن�شيحة  اإىل  ا�شتمع  ن�شيحتي.  اإىل  ا�شتمع 
اأمل  البائ�ض.  التع�ض  اأيها  حياتك  من  �شنة  واأربعون  خم�ض  م�شت  العون.  اإ�شرائيل  ن�شيحة 
يحن الوقت لك لتفكر قلياًل، وتتاأمل يف ما �شيقودك اإليه كل ذلك، وتتعلم در�شًا من جتربة 
والدك؟... ال تعلم ما اإذا كان الو�شع �شيتغري يوما ما، اأو ما اإذا بقي من يحيطون بك اأ�شدقاء 
لك. اإنهم اأ�شدقاء الدوالر. ال دين لهم، وال والء. لقد “علقوا” كل امل�شوؤولية حول رقبتك، اأيها 

البائ�ض !”)14(. 

اإىل  اأدى  مما  اخلطبة،  تلك  اإلقاء  من  يومني  عقب  و�شجنه،  اخلميني  اعتقال  مت   
اخلميني،  وا�شل   .1342 الفار�شي(  )ال�شهر  خرداد   15 يف  التاريخية  االنتفا�شة  ا�شتعال 
ما  االإيراين  الربملان  عرب  االأخري  مرر  حني  وبخا�شة  ال�شاه،  معار�شة  تراجعه  يبِد  مل  الذي 
الع�شكريني  الثوريني، مانحًا املوظفني  “مب�شروع قانون احل�شانة” ح�شب تعبري  بات يعرف 
االأمريكيني احل�شانة الديبلوما�شية على االأر�ض االإيرانية. مت نفي اخلميني، نتيجة اإ�شراره 
على املعار�شة، اإىل تركيا اأواًل، ثم العراق، ثم فرن�شا اأخريًا قبل اأن يعود لقيادة اجلمهورية 

االإ�شالمية بعد ثورة العام 1979. 

)14( مقتب�ض من اخلميني يف كتاب باقر معني، 
Khomeini: Life of the Ayataollah )London: I. B. Tauris, 1999(, 104. 

ات�شم اخلميني بالت�شدد على وجه اخل�شو�ض، يف ما يتعلق باإ�شرائيل، معلنًا يف ت�شريحات اأخرى اأن االإيرانيني، امل�شلمني، وامل�شت�شعفني يف العامل 
لن يقبلوا اأبدًا دولة اإ�شرائيل، واأن االإيرانيني �شيدعمون على الدوام “اأ�شقاءهم الفل�شطينيني 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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ال�شيا�شي  امل�شهد  خ�شم  يف  ال�شيا�شية،  واالإرها�شات  االأيديولوجية  البقايا  مثلت   
يكن  اإن مل  ال�شعب،  - 1979. من   1978 العامني  للثورة يف  ونتاجًا  �شببًا  اإيران،  املعا�شر يف 
من امل�شتحيل، تاأ�شي�ض عتبة لتحول الراديكالية اإىل فعل ثوري، ولكن عجز ال�شاه عن القيام 

باالأمور التالية: 

اإقناع املجتمع باخلطاب البهلوي، الذي يوؤكد على تراث اإيران ما قبل االإ�شالمي، و�شمتها أ. 
االفرتا�ض.  وجه  “االآرية” على 

تو�شيع اجلغرافيا ال�شيا�شية يف البالد. ب. 
اإنتاج خطاب م�شاد للثورة يت�شم بالفاعلية �شمن ذلك الف�شاء- ولكن عجزه عن القيام ج. 

بتلك االأمور ميكن اأن ي�شنفها كعوامل رئي�شة لت�شكل وجناح “الفاعل الثوري”. 

امل�شلحة  االأحزاب  اأ�شماء  من   املت�شكل  اجلديد  للنظام  اال�شتثنائي  الوالء  جت�شد    
حرب  تكتيكات  ا�شتخدم  الذي  خلق”  “فدائيي  املثال،  �شبيل  على  ي�شمل،  مبا  ال�شاعدة، 
الع�شابات يف املدن �شد الدولة يف �شبعينات القرن املن�شرم، و“جماهدي خلق” الذي مزج 
االأيديولوجية اال�شرتاكية مع الت�شورات االإ�شالموية، وخطابات املفكرين املذكورين �شابقًا، 
اآل اأحمد وعلي �شريعتي، الذين ا�شتنكروا تبعية ال�شاه ال�شيا�شية والثقافية  اأمثال جالل  من 
ال�شياق  يف  تخيلها  مت  التي  احلقيقية” الإيران،  “الهوية  اإىل  العودة  اإىل  ودعوا  “للغرب”، 

االإ�شالمي ب�شورة متزايدة، عو�شا عن “االآري”)15(. 

ال متكنني حدود هذه الدرا�شة الق�شرية بالطبع، من تقدمي حتليل �شامل للق�شية.   
يكفي، بكل االأحوال، اأن اأقول -اإغناًء “ملخططنا اجلغرايف” للمعار�شة ال�شيا�شية يف اإيران- 
اإن الثورة اأ�شافت عاماًل مهمًا اإىل اجلدل بني الدولة واملجتمع: اأ�شهمت الغريزة الثورية التي 
اإحياوؤها يف اجلماهري، يف توليد الظروف االجتماعية  مت ا�شتيعابها من قبل الدولة، واأعيد 

)15( انظر، ملزيد من االطالع، اأديب مقدم، 
Iran in World Politics, part 1. 
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منحت  هذا.  يومنا  يف  الراديكالية  املعار�شة  �شيا�شات  تفعيل  الإعادة  املبا�شرة  وال�شيا�شية 
لل�شلطة وم�شاءلتها،  ال�شيا�شي، من جهة، احلق املطلق بالت�شدي  الثورة االإيرانيني، باملعنى 
الأن اجلدل املتمحور حول امل�شطِهد - امل�شطَهد، املتبنَّى من قبل اخلميني، على وجه الدقة، 
يخلق الظروف لال�شتجواب املتوا�شل للدولة. واأ�شهمت ال�شيا�شات االجتماعية -مبا يتمثل يف 
احلملة الوا�شعة النطاق لتعليم القراءة والكتابة، التي مت اإطالقها بعد الثورة ب�شورة مبا�شرة، 
والتطوير الكبري لقطاع التعليم العايل يف ت�شعينات القرن املن�شرم- كما اأ�شهمت، من جهة 
اأحد  يتمثل  اإيران.  يف  املعار�شة  ال�شيا�شة  جغرافيا  �شميته   ملا  االإ�شايف  التو�شيع  يف  اأخرى، 
االأ�شباب الرئي�شة، ب�شورة فعلية، بوجود نا�شطي حقوق املراأة يف طليعة املعار�شني ال�شيا�شيني 
اأ�شبح  اإيران. فقد  التعليم يف  الو�شطى عالية  يف البالد، يف مركزية و�شعهم �شمن الطبقة 
“الزخم التعددي” الذي يحفز احلركة االإ�شالحية يف  اأولئك، بالتايل، جزءًا ال يتجزاأ من 
اإيران. يج�شد هذا الزخم التعددي -املفعم بالتاأثري ال�شيا�شي، واإن ات�شم مبا هو ظاهري من 
الت�شتت والتفرق واالنتقائية- حم�شلة وجمااًل للفعل، يف الوقت ذاته، للمجتمع املدين ال�شاعد 
اإيران، وال�شيا�شة الدميوقراطية الراديكالية التي ينتجها، وهو ما يعني، بالنتيجة، عدم  يف 

وجود اإجماع مطلق للقوى املتعددة يف هذا البلد. 

ال�شيا�شية،  اجلغرافيا  متايز  يقلل  �شبق:  ما  لكل  تلخي�ض  يف  التايل  قول  بنا  يجدر   
اإىل جمموعات خمتلفة متناف�شة، من قدرة اأي مركز للقوى يف البالد على تنفيذ �شيا�شات 
الربملان  بني  جهة،  من  املتوا�شلة،  االنق�شامات  وت�شري  االإجماع.  من  مطلق  هو  مبا  حتظى 
اإىل  جناد  اأحمدي  الرئي�ض  ومكتب  “القدامى”،  املحافظون  عليه  يهيمن  الذي  االإيراين، 
فح�شب،  االإ�شالحيني  قبل  من  ال  وموؤيديها،  احلالية  االإدارة  ل�شيا�شات  الرف�ض  من  الكثري 
الثوري  للحر�ض  ال�شابق  والقائد  اأي�شا مثل علي الريجاين،  بل من قبل �شخ�شيات حمافظة 
حم�شن ر�شائي. يخ�شع مكتب املر�شد االأعلى، الذي ميثل ال�شلطة ال�شيا�شية االأعلى يف اإيران، 
�شد  لالحتجاجات  العنيف  والقمع  للرئي�ض،  ال�شريح  تاأييده  بعد  �شواء،  حد  على  لل�شغوط 
اإعادة االنتخاب املثرية للجدل الأحمدي جناد يف �شيف 2009. يحجم اآية اهلل �شانعي - الذي 
حل حمل اآية اهلل منتظري كموؤيد رئي�ض، من بني رجال الدين، للتغيري ال�شيا�شي- يحجم حتى 
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االآن، على �شبيل املثال، عن مهاجمة اآية اهلل خامنئي ب�شورة علنية مبا�شرة، ولكنه كان على 
الدوام االأكرث �شراحة يف تاأييده لالإ�شالحيني. يت�شم ذلك باالأهمية الأن �شانعي يعد مرجع 

تقليد )املن�شب الديني االأعلى يف املذهب ال�شيعي( يف قم التي متثل املركز الديني للبالد. 

للمطالب  االأخري  النتاج  اأخرى،  جهة  من  اخل�شراء”،  “احلركة  يدعى  ما  يج�شد   
ال�شيا�شية واالقت�شادية- االجتماعية العائدة لطبقات موؤثرة يف املجتمع االإيراين، التي يعرّب 
الفنانني،  االأكادمييني،  املفكرين،  املراأة،  نا�شطي حقوق  من  وا�شعة  قبل جمموعة  من  عنها 
العمال، واحلرفيني. متثل احلركة اخل�شراء، بالتايل، انبعاثًا حلركة “الثاين من خرداد”، 
من  بد  ال   .1997 العام  يف  خامتي  ال�شابق  الرئي�ض  انتخاب  تاريخ  من  ا�شمها  اتخذت  التي 
با�شتمرار  املتو�شعة  ال�شيا�شية  اجلغرافيا  خ�شم  يف  االأحدث  العامل  مبثابة  كذلك  اعتبارها 
يف اإيران. ال يت�شم اجتاه هذا التو�شع بالو�شوح حتى كتابة هذا املقال، وقد حاولُت اأن اأظهر 
اأنه يتحرك من القاع اإىل االأعلى: من املواقع املوؤ�ش�شية واملنظمات الفردية التابعة “للفاعل 
ال�شيا�شي” يف اإيران، على �شبيل املثال، اإىل عموم املواقع التي ت�شعى الدولة لفر�ض �شيطرتها 

عليها. 

يف نهاية املطاف، يتمحور كل ما �شبق طرحه يف هذا املقال،  حول امل�شهد اجلغرايف-   
ال�شيا�شي املتو�شع، امل�شغول واملحتل من قبل املعار�شة احلالية يف اإيران. 


