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إيران بين حركتين 
احتجاجيتين )2009( 

و)2017( 

محمد محسن أبو النور 

الأربعاء  م�ساء  اندلعت  التي  املظاهرات  ن�سوب  منذ 
اإيران،  يف   2017 الأول(  )كانون  دي�سمرب  من  والع�سرين  ال�سابع 
واتخذت من مدينة م�سهد عا�سمة حمافظة خرا�سان ر�سوي يف �سمال 
احلركة  تلك  بني  عدة  مقارنات  جرت  لها،  مرتكزًا  البالد،  �سرقي 
الحتجاجية الكربى التي عمت نحو )22( حمافظة من اأ�سل )31( 
اأ�سبوعني)2(،  ملدة  ن�سط)1(  نحٍو  على  وا�ستمرت  اإيران،  يف  حمافظة 
وحركة الحتجاجات الكربى التي جرت يف اأعقاب الإعالن عن فوز 
يونيو   13 ثانية يوم  رئا�سية  اأحمدي جناد بولية  الرئي�س حممود 

)حزيران( 2009. 

( باحث م�صري متخ�ص�س يف ال�ص�ؤون الإيرانية، رئي�س »املنتدى العربي لتحليل ال�صيا�صات الإيرانية« )م�صر(. (
الأ�صطر  تلك  كتابة  تزال م�صتمرة حتى وقت  املظاهرات ل  اأن  الإيرانية  ال�ص�ؤون  وا�صع يف جمتمع خرباء  )1( يجري العتقاد على نطاق 
)ي�لي�/ مت�ز 2018( بالرغم من اإعالن م�ؤ�ص�صة احلر�س الث�ري اإخمادها ي�م الأربعاء 3 يناير )كان�ن الثاين( 2018، ب�صبب املظاهرات 
الي�مية يف قطاعات الطالب والبازار واإ�صرابات عمال امل�صانع و�صائقي النقل وغريها من مظاهر ا�صتمرار الحتجاجات. راجع: اإيران: 
قائد احلر�س الث�ري يعلن »انتهاء الع�صيان« بعد ح�ايل اأ�صب�ع من الحتجاجات، فران�س 24، 4 يناير )كان�ن الثاين( 2018، على الرابط 

التايل:
 https://goo.gl/Z8xmXM 

)2( اأعلنت م�ؤ�ص�صة احلر�س الث�ري من خالل بيانات ن�صرها م�قع »�صباه ني�ز« الر�صمي التابع لها، اإخماد ما و�صفتها احلركة الحتجاجية 
اأن  يعني  مبا   ،2018 الثاين(  )كان�ن  يناير   7 الأحد  ي�م  والثانية   ،2018 الثاين(  )كان�ن  يناير   3 الأربعاء  ي�م  الأولى  مرحلتني،  على 

الحتجاجات ا�صتمرت بعد بيان »الإخماد« الأول، واأنها ا�صتمرت فعليا نح� اأ�صب�عني. 
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وبالرغم من ال�صع�بة البالغة يف املقارنة بني تينك احلركتني، فاإنه من الأهمية 
مبكان �صرب اأغ�ار الدوافع والإرها�صات وامل�صببات التي اأدت اإلى ن�ص�بهما، ف�صاًل عن 
نتائجهما، باعتبارهما حالتني، ميكن من خاللهما ا�صتقراء م�صتقبل ال��صع ال�صيا�صي 

يف اإيران.

اأو  كبري،  اجتماعي  انفجار  اأنهما  على  احلركتني  مع  الدرا�صة  هذه  تتعامل 
ظاهرة اإن�صانية م�ؤثرة يف �صريورة احلياة ال�صيا�صية باإيران، وتناأى بنف�صها عن و�صفها 
بـ»النتفا�صة« اأو »الث�رة« اأو »الع�صيان« وما اإلى ذلك من العبارات التي عادة ما ُت�صفع 
باحلركتني عند حتليل اأ�ص�لهما وحتري جمراهما يف حيزي ال�صيا�صة والجتماع من 

و�صائل الإعالم املناه�صة للنظام الإيراين اأو التابعة له.

مقارنات ومحددات 

ت�صاعد على فهم  التي  الع�امل واملحددات  الأخذ يف العتبار عددًا من  يجب 
احلالتني بعيدًا عن احلكم عليهما، وتك�صف حجم التباين الكمي والكيفي بينهما، من 

خالل املقارنة بني املحددات ال�صيا�صية وانت�صار احلركتني جغرافيًا.

العا�صمة  من  اتخذت  فالأولى  خمتلفتان،  احلركتني  انطالق  نقطتا  اأوًل: 
ال�صيا�صية طهران مرتكزًا لها، حيث تكرث احلركات ال�صيا�صية والطالبية واجلماعات 
ـللمفارقةـ  بالفعل  م�ج�دة  كانت  التي  الدولية  الإعالم  وو�صائل  واحلق�قية  الن�ص�ية 
مدينة  يف  مغم�ر  ميدان  من  الثانية  انطلقت  بينما  الرئا�صية)3(  النتخابات  لتغطية 
م�صهد عا�صمة حمافظة خرا�صان الر�ص�ية، على مقربة من قرب الإمام علي الر�صا 
الإمام الثامن لدى ال�صيعة الثني ع�صرية، حيث ل وج�د لالأحزاب ول و�صائل الإعالم 

ول الن�صطاء، وغري ذلك من ع�امل ت�صخني امل�صهد.

)3( ر�صد الباحث وج�د عدد كبري من و�صائل الإعالم الدولية لتغطية النتخابات الرئا�صية الإيرانية عام 2009، ومن ذلك التغطية الكبرية 
التي خ�ص�صتها هيئة الإذاعة الربيطانية بي بي �صي للحدث، بعد اأن ح�صلت ب�صع�بة على م�افقة من ال�صلطات لتغطية النتخابات، ومن 
املفارقات اأن مرا�صل الهيئة يف طهران وقتها، عامر �صلطان، الذي كان قد ذهب لتغطية النتخابات، قام بتغطية الحتاجات وه� عمل مل 

يكن خمطط له من ِقَبل الهيئة الربيطانية. 
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ثانيًا: اإحداهما من داخل النظام والأخرى من خارجه، فقد اندلعت احلركة 
للد�صت�ر  امل�ؤيدة  وال�صخ�صيات  اجلماعات  داخل  من  اأي  النظام،  داخل  من  الأولى 
وولية الفقيه، وتدين بال�لء للمر�صد الأعلى للبالد علي خامنئي. وقائدا احلركة كانا 
جزءًا اأ�صياًل من النظام اجلمه�ري الإ�صالمي احلاكم يف اإيران منذ عام 1979 وهما: 
مهدي كّروبي، ومري ح�صني م��ص�ي، اللذان �صغال عددًا من املنا�صب رفيعة امل�صت�ى 
بداخل بنية النظام)4(. اأما احلركة الثانية يف 2017 فاندلعت من امل�اطنني الناقمني 
على النظام من الأ�سا�س، لذلك طالب بع�سهم بعودة اأنظمة �سابقة اأو اإ�سقاط النظام، 

ورفع �صعارات من بينها »امل�ت خلامنئي«.

اندلعت  ال�صيا�صي خمتلفة جذريًا، فالأولى  ثالثًا: دوافع احلركتني و�صقفهما 
احتجاجًا -فقط- على نتائج النتخابات الرئا�صية، وقال املتظاهرون: اإن النتخابات 
جرى تزويرها ل�صالح املر�صح املدع�م من املر�صد، وه� حمم�د اأحمدي جناد، بينما 
ا�صُتبعد املر�صحان مري ح�صني م��ص�ي ومهدي كروبي، بالرغم من اأن جمل�س �صيانة 
ال�صقف  وكان  ال�صيا�صية،  للعملية  اأجازهما  املر�صد  قبل  من  كليًا  املحك�م  الد�صت�ر 
ال�صيا�صي لهذه احلركة الحتجاجية �صديد ال�صحالة، بحيث مل جتر املطالبة اإل باإعادة 
الفقيه،  ال�يل  مظلة  حتت  يعمل  رئي�صًا  م��ص�ي  ح�صني  مري  وتن�صيب  الأ�ص�ات  فرز 
بينما بداأت احلركة الثانية فجاأة لأ�صباب اقت�صادية/ اجتماعية، ثم ت�صاعدت وترية 
املتظاهرون  طالب  بحيث  مدى،  اأق�صى  اإلى  ال�صيا�صي  �صقفها  وُرِفَع  الحتجاجات 

برحيل النظام كليًا واإ�سقاط العمل بالد�ستور.

رابعًا: مكانة ال�صيا�صة اخلارجية يف احلركتني متباينة، فاحلركة الأولى مل تاأِت 
على ذكر ال�صيا�صات اخلارجية للنظام احلاكم باملرة، وركزت فقط على الإ�صالحات 
ال�صيا�صية الطفيفة من داخل بنية النظام، بينما ركزت احلركة الثانية على ال�صيا�صة 

)4( كان مهدي كّروبي اأحد اأع�صاء جلنة تعديل الد�صت�ر خمتارًا من اخلميني عام 1989، ثم انتخب نائبًا يف جمل�س ال�ص�رى الإ�صالمي 
)الربملان( عن م�صقط راأ�صه )مدينة األيج�درز يف غربي اإيران(، وت�لى رئا�صة الربملان مرتني الأولى بني عامي )1989ـ1992( والثانية بني 
عامي )2000ـ2004(، اأما مري ح�صني م��ص�ي ف�صغل من�صب وزير خارجية اإيرن يف الفرتة من 15 اأغ�صط�س )اآب( 1981 حتى 15 دي�صمرب 
)كان�ن الأول( 1981، ثم رئي�صا لل�زراء بني 31 اأكت�بر )ت�صرين الأول( 1981 و3 اأغ�صط�س )اآب( 1989، قبل اأن يدمج التعديل الد�صت�ري 

يف العام نف�صه، من�صبي رئي�س ال�زراء ورئي�س اجلمه�رية يف من�صب واحد. 
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اخلارجية للنظام باعتبارها امل�صبب الرئي�س حلالت الفقر والك�صاد وب�ار الأرا�صي 
وانكما�س رقعة الزراعة، على اعتبار اأن اإنفاق النظام على العمليات اخلارجية، ودعم 
اجلماعات امل�صلحة والنف�صالية يف اليمن و�ص�ريا والعراق ولبنان وفل�صطني حد من 
جه�د التنمية الداخلية، وميكن حتري ذلك من خالل �صعارات رفعها املتظاهرون مثل 

»اترك �ص�ريا وفكر فينا« و»لغزة ول لبنان روحي فداء اإيران«، وغريهما)5(. 

طهران  يف  اندلعت  فالأولى  للحركتني،  اجلغرايف  النطاق  تباين  خام�سًا: 
وامتدت اإلى عدد قليل من املدن الكربى مثل �صرياز واأ�صفهان وتربيز، ومل تن�صرف 
اإلى بقية املحافظات واملدن الأخرى، ومل تتجاوز ب�صعة اآلف، بينما �صملت احلركة 
مدنًا  كذلك  و�صملت  كربى،  مدينة   )140( نح�  وعمت  حمافظة   )22( نح�  الثانية 
نائية بعيدة مل تعتد على احلراك ال�صيا�صي من ذي قبل، ومن بينها: اإيزة و�صيديجان 
وماهدا�صت، وبلغ عدد املتظاهرين )115( األف �صخ�س، ميثل )6%( منهم الن�صاء، 

و)94%( الرجال، خالل جمم�ع )238( مظاهرة)6(.

انطلقت من داخل  التمثيل الجتماعي يف احلركتني، فالأولى  تباين  �ساد�سًا: 
الطبقات الو�سطى وطبقات التكنوقراط والطبقات ما فوق الو�سطى، وظهر ذلك من 
خالل املطالب ال�صيا�صية املحددة واملكثفة وهيئة و�ص�رة املتظاهرين الذين مل يك�ن�ا 
�ص�ى طالب جامعيني ومثقفني و�صيا�صيني واأع�صاء يف احلركات املجتمعية ومنظمات 
واحتلت  ال�صعب،  من  متن�عة  طبقات  فقادتها  الثانية  اأما  وغريها،  املدين  املجتمع 
الطبقات الدنيا ن�صيبًا وافرًا من امل�صهد؛ لذلك بداأت ب�صعارات مطلبية اقت�صادية، 
ثم ت�ساعدت عندما ان�سم اإليها طبقات املتعلمني والتكنوقراط، ومن ثم �سهل على 
النظام قمع احلركة الأولى على اعتبار اأنها نابعة من »الطبقات املي�ص�رة« بينما كان 
والفقراء  املهم�ص�ن  قادها  املظاهرات  اأن  بحكم  �صع�بة  اأكرث  الثانية  احلركة  قمع 

)5( ميكن مطالعة هذه ال�صعارات من خالل التقرير التايل:
 http://ara.tv/6tay3 

)6( حميد، �صالح، اإيران: املظاهرات خرجت بدوافع �صيا�صية وح�ص�ر �صبابي مكثف، العربية، ال�صبت 27 يناير )كان�ن الثاين( وميكن 
مطالعة التقرير كامال من خالل الرابط التايل:

 http://ara.tv/6wk2c 

إيران بين حركتين احتجاجيتين )2009( و)2017(
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والريفي�ن و�صغار العمال واحلرفي�ن)7(.

�سابًعا: تباين الظهري ال�صعبي الداعم لكل من احلركتني، فالأمر الأكرث اأهمية 
عم�م  من  بظهري  ول  جمتمعي  بتاأييد  حتظ  مل  الأولى  احلركة  اأن  الناحية  تلك  يف 
امل�اطنني، ووقتها كان الرئي�س حمم�د اأحمدي جناد يحظى ب�صعبية ل تخطئها عني، 
خ�ص��صًا يف املناطق غري احل�صرية والريفية ب�صبب �صيا�صة الدعم النقدي التي كانت 
بتاأييد  فحظيت  الثانية  احلركة  اأما  اجلمه�رية،  املرا�صيم  مب�جب  للم�اطنني  ت�جه 
اأماكن مل  اجلغرافية يف  الرقعة  ات�صاع  ذلك من خالل  وظهر  النطاق،  وا�صع  �صعبي 
ي�صبق لها احلراك ال�صيا�صي، كما ظهر من خالل التقارير املن�ص�بة ل�زارة الداخلية 
مع  تعاطف�ا  ن�صمة  ملي�ن   )82( اأ�صل  من  ن�صمة  ملي�ن   )60( نح�  اأن  قدرت  التي 

املتظاهرين بالرغم من عدم م�صاركتهم يف املظاهرات)8(.

ثامًنا: ح�ص�ر مكثف للمراأة يف احلركتني، ذلك اأنه ميكن الق�ل: اإن وج�د املراأة 
كاأحد الع�امل الرئي�صة ه� من الأم�ر النادرة التي تلتقي فيها احلركتان، ففي احلركة 
الن�صاء املظاهرات  التي قامت عليها احتجاجات 2009 تزعمت كثري من  اخل�صراء 
وامل�صريات املطالبة باإعادة فرز الأ�ص�ات يف بع�س اللجان النتخابية، ل �صيما طالبات 
ح�صني  ملري  النتخابيتني  احلملتني  يف  املن�ص�يات  وال�صيدات  والفتيات  اجلامعات 
م��ص�ي ومهدي كروبي)9(. يف احلركة الثانية يف 2017 قادت املراأة املظاهرات كذلك 
الإيرانيات  الن�صاء  دور  اأن  احلالة  تلك  يف  واملفارقة  الرئي�صة،  واملدن  اجلامعات  يف 
يف الحتجاجات جتاوز امل�صاركة يف التظاهرات امليدانية اإلى التظاهرات الإلكرتونية 

)7( �صعبان، حممد، احتجاجات اإيران.. بني عامي 2009 و2017 ما الذي تغري؟ ي�رو ني�ز، الثالثاء 2 يناير )كان�ن الثاين( 2018. وميكن 
مطالعة التقرير كامال من خالل الرابط التايل:

 https://goo.gl/A7hTzq 

)8( حميد، �صالح، اإيران: املظاهرات خرجت بدوافع �صيا�صية وح�ص�ر �صبابي مكثف، م�صدر �صبق ذكره. 

)9( Iranian Demonstrations June 2009, Honoring the Victims, Iranfront, youtube report, june, 30, 2009. https://
goo.gl/XXEYSv 
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اأيق�نة)11( يف احلركتني،  املراأة  واعتربت  الجتماعي)10(.  الت�ا�صل  م�اقع  من خالل 
وانت�صرت �ص�رة الفتاة املعربة عن رف�صها للنظام من خالل خلعها احلجاب كعالمة 

على ذلك)12(.

تا�سًعا: قيادة احلركتني متباينة، ففي احلركة الأولى ظهر املر�صحان الرئا�صيان 
مري ح�صني م��ص�ي، ومهدي كّروبي، حمركني وقائدين حلركة الحتجاجات، ونال عن 
ذلك عقاب النظام باأن مت حتديد اإقامتيهما منذ ذلك احلني وحتى وقت كتابة هذه 
ال�صط�ر )اأغ�صط�س/ اآب 2018(، ومل ي�جه النظام اأية تهم لهما، طيلة تلك املدة)13(. 
العام  بالأمن  يخالن  اإنهما  قالت:  النظام  با�صم  الناطقة  الر�صمية  ال�صحافة  لكن 
موحدة يف حركة  ميدانية  قيادة  تظهر  نظام احلكم، يف حني مل  لإ�سقاط  وي�سعيان 
2017 با�صتثناء بع�س قادة احلركات الطالبية يف اجلامعات املركزية، ومنها جامعة 
طهران وبع�س النا�صطات ال�صيا�صيات يف العا�صمة وعدد من املدن احل�صرية الكربى.

عا�سرًا: تباين متثيل ال�صع�ب غري الفار�صية، فقد انح�صرت مظاهرات 2009 
معروفة  مدن  وهي  و�صرياز،  وتربيز،  واأ�صفهان،  طهران،  هي:  فقط  مدن  اأربع  يف 
كل  تقريبًا  �صاركت  فقد   2017 احتجاجات  يف  اأما  الكا�صحة،  الفار�صية  باأغلبيتها 

)10( املراأة حا�صرة باحتجاجات اإيران.. دعت للتظاهر ورفعت �صعارات، العربية، ال�صبت 6 يناير )كان�ن الثاين( 2018، وميكن مطالعة 
التقرير من خالل الرابط التايل:

 http://ara.tv/nvxq3 

)11( اعتربت املراأة اأيق�نة احلركتني وظهرت الفتيات باملالب�س اخل�صراء يف حركة 2009، بينما اعتربت فتاة خلعت احلجاب يف و�صط 
طهران اأيق�نة حركة 2017، ون�صرت املحامية واحلق�قية ن�صرين �صت�دة، تدوينة من خالل ح�صابها على م�قع الت�ا�صل الجتماعي في�صب�ك 
قالت فيها: »ت�ؤكد حتقيقاتنا اأن ال�صابة، التي ل نعرف ا�صمها حتى الآن، اعتقلت يف نف�س الي�م«. لقراءة التقرير كامال ميكن مطالعة الرابط 

التايل:
 https://goo.gl/wiERBy 

)12( �صابري، هايدي، مظاهرات اإيران.. املراأة �صيدة الـ»م�صهد«، العني، اجلمعة 29 دي�صمرب )كان�ن الأول( 2018 وميكن مطالعة التقرير 
من خالل الرابط التايل:

 https://goo.gl/qPRkgT 

)13( ن�صرت و�صائل الإعالم ي�م الأحد امل�افق 29 ي�لي� )مت�ز( 2018 اأن املجل�س الأعلى لالأمن الق�مي يف اإيران وافق على رفع الإقامة 
اجلربية املفرو�صة على املر�صحني الإ�صالحيني لالنتخابات الرئا�صية يف 2009 مري ح�صني م��ص�ي ومهدي كروبي لقيادتهما حركة احتجاج 
على انتخاب الرئي�س ال�صعب�ي حمم�د اأحمدي جناد، وذلك بح�صب ح�صني كروبي جنل القيادي الإ�صالحي، وقالت التقارير: اإن الت�صريح 
من�ص�ر يف م�قع كلمة الإ�صالحي املقرب من مهدي كروبي، لكن ال�صلطات التنفيذية مل تنفذ القرار حتى تاريخه، وميكن مطالعة واحد من 

تلك التقارير من خالل الرابط التايل:
 https://goo.gl/wsvDSW
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ال�صع�ب غري الفار�صية، ويت�صح ذلك من خالل الت�زيع اجلغرايف للمدن امل�صاركة يف 
الحتجاجات، وعلى راأ�صها كرمن�صاه، و�صنندج )معقل الق�مية الكردية(، واأذربيجان 
واإيذج،  عبا�س،  وبندر  �صهرك�رد،  عن  ف�صاًل  الرتكية(  الأذرية-  الق�مية  )معقل 
مدن  وهي  وتنكابن،  وكرج،  والأح�از،  اآباد،  وخرم  ودرود،  واأبهر،  وزجنان،  واأراك، 
تقع يف نطاق ال�صع�ب غري الفار�صية، ف�صاًل عن زاهدان عا�صمة حمافظة �صي�صتان 
معقل  �صحراء  وتركمن  غل�صتان  ويف  ال�صنية،  البل��صية  الق�مية  معقل  بل��ص�صتان 

الق�مية الرتكمانية)14(.

إرهاصات اندالع الحركتين

احلركتني  اندلع  ع�صية  اإيران  يف  الداخلية  ال�صيا�صية  البيئة  اأج�اء  ت�صابهت 
الحتجاجيتني الكبريتني، من حيث ثبات وترية الأزمة بني احلك�مة وال�صعب وانغالق 
الأفق ال�صيا�صي، ففي الأولى بدا ال�صعب ناقمًا على النظام يف �ص�ء ممار�صات جمل�س 
�صيق،  نطاق  يف  اإل  النتخابات  اإلى  املر�صحني  اأهلية  يقر  ل  الذي  الد�صت�ر،  �صيانة 
املعار�صني، ف�صاًل عن  ال�صحف وحب�س  واإغالق  الت�صييق على احلريات  اإلى جانب 
ما ا�صتجد يف 2017 من �صيا�صات البالد امل�صرفية واملالية املت�صاربة، والتي اأدت اإلى 

اإفال�س عدد من البن�ك، وه� ما كان اأحد اأ�صباب خروج الحتجاجات.

ك�صفت ب�ادر احتجاجات 2017 عن خم�س اأزمات:

 اأزمة اله�ية: وتعني اأن امل�اطن يف اإيران ل يتمتع بالفردانية وال�صتقاللية، كما . 1
اأن الق�مّيات الأخرى مل ُتعَط جماًل للظه�ر، بل جرى قمعها.

 اأزمة بناء الدولة: اأّي اإن الدولة يف اأذهان الإيرانيني حتمل تعريًفا ي�صبه تعريف . 2
القبيلة والدين، ولكن التعريف احلقيقي للدولة مبعنى حاكمية الإن�صان مل يت�صّكل 

يف اإيران حتى الآن.

)14( حميد، �صالح، مقتل �صرطي اإيراين بالر�صا�س والق�ميات تنتف�س.. الحتجاجات م�صتمرة يف طهران واأذربيجان والأح�از وكرد�صتان، 
العربية، الثنني 1 يناير )كان�ن الثاين( 2018 وميكن مطالعة التقرير من خالل الرابط التايل: 

http://ara.tv/bbaa5 
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اإدارة . 3 من  تتمكن  اأّن احلك�مة مل  الأزمة يف  تتلخ�س هذه  بناء احلك�مة:  اأزمة   
ال�صعب بطم�حاته، اأي اإّن الدولة كان من املفرت�س اأن تهتم باأفراد املجتمع كاّفة، 

ول تتدخل يف حياتهم، واأن ل تعمل على اإ�صعافهم ي�ًما بعد الآخر.

ولي�س . 4 للم�اطنني  املالكة  الدولة هي  ك�ن  نتجت عن  اأزمة  وهي  امل�صاركة:  اأزمة   
نتيجة  هي  احلالية  الأو�صاع  اأن  اأو�صع  نطاق  على  العتقاد  ميكن  وهنا  العك�س، 

للقرارات التي اّتخذها املجتمع بنف�صه.

 اأزمة الرفاهية: وهذا امل��ص�ع ي�صتمل على �صناعة الرثوة وت�زيعها)15(.. 5

 2009 وربيع  �صتاء  الحتجاجيتني  احلركتني  ن�ص�ب  �صبقت  التي  الفرتة  يف 
و�صيف وخريف 2017 كانت احلركات ال�صيا�صية الإيرانية تعمل بطاقتها الق�ص�ى. 
ويف احلركة الأولى ن�صطت حركة الإ�صالح الإيرانية)16( على نح� لفت للنظر، وظهر 
ذلك من خالل تنظيم الفعاليات ب�صكل �صبه ي�مي يف اجلامعات واملحافل الأخرى، 
ح�صني  مري  خلط  احلركة  قادة  جانب  من  املطلق  التاأييد  خالل  من  ذلك  ظهر  كما 
م��ص�ي ومهدي كّروبي، وميكن الق�ل: اإن م�قف الرئي�س الأ�صبق ها�صمي رف�صنجاين 

من تلك احلركة مثل اأولى نقاط الختالف مع املر�سد الأعلى علي خامنئي)17(.

عليه، فاإن احتجاجات 2017 هي مبثابة امتداد اجتماعي اإ�صايف -لكنه مغاير- 
لحتجاجات 1999 و2002 و2004 و2009، وبدا ذلك وا�صحًا من خالل الق�ى التي 
كانت م�صتعدة خل��س الحتجاجات التي �صارك فيها عدد من اجلماعات، وهي جيل 

ندوة عقدها مركز  مونتجمري، خالل  ال�سيا�سية يف جامعة  العلوم  اأ�ستاذ  زادة،  �سيف  للدكتور ح�سني  النقاط اخلم�س من حديث   )15(
ونقل  ال�صيا�صية،  العل�م  وجمعية  الجتماع  علم  مع جمعية  بالتعاون  املفكرين،  من  فيها عدد  اإيران، وحتدث  الإن�صانية يف  العل�م  مفكري 

فح�اها اإلى العربية املعهد الدويل للدرا�صات الإيرانية، وميكن مطالعة الندوة كاملة من خالل الرابط التايل: 
https://goo.gl/MvRwAe 

ن من )18( جماعة وحزبًا �صيا�صيًا، وي�صار  )16( حركة الإ�صالح الإيراين اأو »حركة الثاين من خرداد« هي عبارة عن ائتالف �صيا�صي مك�َّ
تلك احلركة مقربة  الإيراين حممد خامتي عام 1997، ولذلك كانت  الرئي�س  التي قدمها  الإ�صالحية  الربامج  اإليهم ك�نهم من م�ؤيدي 
للغاية من الرئي�س الراحل ها�صمي رف�صنجاين وداعمة للمر�صحني الإ�صالحيني مري ح�صني م��ص�ي ومهدي كروبي. امل�صدر: جمع الباحث 

املعل�مات من م�صادر متفرقة.

)17( Muir, Jim, Poll test for Iran reformists, BBC, Thursday, 10 February, 2000. Link: https://goo.gl/sE4fZ6 
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ال�صباب اجلديد، الذين كان�ا يتجمع�ن يف املتنزهات قبل ثالث �صن�ات، بعد نهاية 
اأي دافع �صيا�صي، وهدفهم فقط كان التجّمع، وبالطبع مل ي�لهم  المتحانات، ودون 
الحتجاجات  دور يف  لها  كان  التي  الأخرى  اجلماعات  اأما  اآنذاك.  اهتمام  اأي  اأحد 
فهي فئات املحرومني واملهّم�صني والعاطلني عن العمل، لذلك �ص�هد كثري من العنف 
الرم�ز، كالعلم  ا من  العاطلني، وكان�ا غا�صبني من كّل �صيء، خ�ص��صً بني �صف�ف 

الإيراين وقا�صم �صليماين ورم�ز امل�ؤ�ص�صة الدينية.

وبالن�صبة للق�ى ال�صيا�صية التقليدية، فقد �صاركت مبحدودية يف الحتجاجات، 
وهي الق�ى الراديكالية التي تخلت بعد 2009 عن الي�صاريني واليمينيني، ولل�صدفة مل 
تكن متيل اإلى العنف الذي كان الكلمة الأولى للمحرومني، فبع�س املحتجني مل يكن 
ا بعد الأج�اء  لديه �صيء يخ�صره، بل لي�س لديه اأمل باحل�ص�ل على اأي �صيء، خ�ص��صً
اإلى ال�صلطة، وقّ�ت ال�صع�ر بالياأ�س  التي �صادت عقب و�ص�ل حك�مة روحاين الثانية 
املقابل  ال�ع�د يف  تقّدم  لكنها  نقًدا،  ال�صرائب  النا�س، فاحلك�مة حت�صل على  لدى 
اأنها اتبعت �صيا�صات اقت�صادية ميكن لأي طالب م�صتجّد  باإيجاد فر�س العمل، كما 
يف تخ�ص�س القت�صاد اأن يكت�صف ف�صلها)18(. وع�صية اندلع احتجاجات 2017 كانت 
البيئة الداخلية الإيرانية مهياأة متامًا حلدوث انفجار اجتماعي، وميكن اإرجاع ذلك 

اإلى عاملني رئي�صني:

الأول: عامل املناخ:

ظاهرة  انت�صار  ب�صبب  الزراعية  الأرا�صي  ب�ار  اإلى  املناخية  الأزمات  اأدت 
الت�صحر، وبالتايل اأحدث ن�ص�ب املياه يف اأجزاء من الريف الإيراين، معط�فًا على 
مدن  اإلى  الريف  من  نزوح  م�جات  الت�ايل،  على  ع�صر  الرابع  للعام  جفاف  م�جة 
اإيرانية جماورة، وتكد�س العاطلني عن العمل، وا�صتنزاف البنية التحتية املت�ا�صعة، 
وانت�صار الأمرا�س، وهي كلها ع�امل اأفرزت يف النتيجة حالة من الطالق بني املع�زين 

)18( من حديث لأ�صتاذ العل�م ال�صيا�صية يف جامعة طباطبائي، اأب� الف�صل دلوري، ندوة مركز مفكري العل�م الإن�صانية يف اإيران، م�صدر 
�صبق ذكره. بت�صرف. 
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التعبئة  ذروة  يف  �صيما  ل  عملية،  معاجلات  تقدمي  عن  عاجزة  �صيا�صية  �صلطة  وبني 
الأيدي�ل�جية الفارغة للمجتمع نتيجة حروب اإيران يف املنطقة و�صيا�صاتها الت��صعية. 
باإطار ك�نه ح�صيلة  لذلك ميكن تف�صري ما حدث يف دي�صمرب )كان�ن الأول( 2017 
حتالف متغريين اثنني: متغري ريفي لأ�صباب مناخية، بكل نتائجه القت�صادية وبالتايل 
املجتمعية، وتنامي اأحزمة الب�ؤ�س يف الريف الإيراين، ومتغري مدين لأ�صباب جيلية، 
كان بداأ التعبري عن اعرتا�صاته منذ عام 2009، اأي قبل بدايات الربيع العربي. ويف 
اإزاء هذين املتغريين ل تبدو م�ؤ�ص�صات الدولة الإيرانية، اأو م�ؤ�ص�صات الث�رة اإذا �صح 
التعبري، قادرة على تخيل حل�ل عملية ل�صتيعابهما، ومنع تالقيهما، عند نقطة تفجري 

قاتلة للنظام)19(.

الثاين: العامل املايل:

الحتجاجات،  تلك  بن�ص�ب   2017 عام  منت�صف  يف  امل�صارف  اإفال�س  اأنذر 
الإيرانيتني الكبريتني »كا�صبني« و»اآرمان«  املاليتني  امل�ؤ�ص�صتني  خ�ص��صًا بعد افال�س 
اأم�ال  اإرجاع  عن  عجزهما  بعد  البالد  داخل  كبرية  �صجة  اأ�صهر،  قبل  واأثارتا 
امل�صتثمرين، وه� ما جعل امل�دعني ينظم�ن مظاهرات للمطالبة باأم�الهم، حيث جتمع 
الع�صرات من املطالبني با�صرتجاع اأم�الهم اأمام م�ؤ�ص�صة »ثامن« املالية يف العا�صمة 
ون�صرت  الإيرانية،  املدن  جميع  يف  املنت�صرة  امل�ؤ�ص�صة  اإفال�س  خلفية  على  طهران، 
املت�صررين  من  لع�صرات  احتجاجية  لتجمعات  فيدي�  ومقاطع  �ص�رًا  اإيرانية  وكالت 
اإعالن  قبل  اأم�الهم  با�صرتجاع  املحافظات مطالبني  امل�ؤ�ص�صة يف جميع  اأب�اب  اأمام 

الإفال�س الر�صمي)20(.

)19( ف�ك�ياما، فران�صي�س، من حما�صرة �صمن فعاليات »القمة العاملية للحك�مات بدبي« 2018، راجع: قطي�س، ندمي، ف�ك�ياما: هكذا 
�صتنفجر اإيران، ال�صرق الأو�صط، اجلمعة، 23 فرباير )�سباط( 2018، وميكن مطالعة امل��ص�ع كامال من خالل الرابط التايل: 

https://goo.gl/sTuPh6 

)20( ال�صاعدي، رم�صان، اإفال�س بن�ك اإيرانية وال�صرطة تهاجم املطالبني باأم�الهم، العربية، 19 ي�ني� )حزيران( 2017. وميكن مطالعة 
التقرير كامال من خالل الرابط التايل: 

http://ara.tv/gn8uc 
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باإفال�س  اأقرت  ر�صمية  حك�مية  ت�صريحات  بعد  الأزمة  معامل  وات�صحت 
امل�صارف، ومن ذلك ما قاله وزير ال�صناعة واملعادن والتجارة الإيراين، ح�ل اأن اأزمة 
ونقلت  تام«.  ب�صلل  اأ�صيبت  الإيرانية  البن�ك  واأن  البن�ك »حادة وم�صتع�صية  اإفال�س 
وكالة الأنباء الطالبية »اإي�صنا«، الذراع الإعالمية �صبه الر�صمية مل�ؤ�ص�صة البا�صيج يف 
اإيران ت�صريحًا ل�زير ال�صناعة واملعادن والتجارة: حممد زادة، ح�ل ال��صع ال�صعب 
الذي تعي�صه البن�ك الإيرانية، قال فيه: »ل بد لنا اأن نعرتف الي�م اأمام اجلميع اأن 
والربح  ال�دائع  دفع  على  قادرة  غري  وهي  التام،  ال�صلل  اأ�صابها  البالد  يف  البن�ك 

وامل�صتحقات البنكية امل�صروعة للم�اطنني«)21(.

ميكن قراءة تلك الت�صريحات كحلقات يف م�صف�فة الإقرار احلك�مي بالعجز 
اإ�صحق  روحاين:  ح�صن  للرئي�س  الأول  النائب  واأقر  املالية،  الأزمة  هذه  م�اجهة  عن 
جهانغريي، بتلك ال�صع�بات املالية ال�صديدة التي ت�اجه »بنك ق�امني« التابع لل�صرطة 
الإيرانية، واعترب اأن »بنك �صهر« اململ�ك لبلدية طهران يعاين اأي�صًا من عجز مايل. 
كما اأن النائب ال�صابق علي ر�صا زاكاين، ن�ه اإلى اأن غالبية امل�صارف الإيرانية تعاين 
من ظاهرة الإفال�س، واأن احلك�مة تت�صرّت على ذلك وحتاول معاجلة الأمر بطريقتها 
ي�م  اقت�صاد«  »ع�صر  �صحيفة  افتتاحية  يف  باكزاد،  علي  ال�صحفي  وكتب  اخلا�صة. 
الثالثاء 20 ماي� )اأيار( 2017 اأن احلك�مة ال�صابقة عاجلت م�صاألة ال�صي�لة النقدية 
من خالل »طبع اأوراق مالية من دون غطاء مايل«. واعترب اأن ال��صع القت�صادي يف 
اأزمة، منبهًا اإلى اأن »المتناع عن معاجلة ظاهرة اإفال�س م�ؤ�ص�صات مالية، �صين�صحب 

على النظام امل�صريف الإيراين برمته«)22(.

ن�فمرب  يف  اأعلن  ن�بخت،  باقر  حممد  الإيرانية:  احلك�مة  با�صم  املتحدث 
)ت�صرين الثاين( 2017، اأن »الف�ائد التي متنحها البن�ك الإيرانية اأعلى من معدل 

اأون لين، اجلمعة 23 ي�ني� )حزيران( 2017. وميكن  ال�دائع، اخلليج  اإفال�س م�صارف وعجزها عن دفع  اإثر  باإيران  )21( مظاهرات 
مطالعة التقرير كامال من خالل الرابط التايل:

 https://goo.gl/afCxXY 

)22( �صبح الإفال�س يطارد م�ؤ�ص�صات مالية �صخمة يف اإيران، 24، الأربعاء 31 ماي� )اأيار( 2017. وميكن مطالعة التقرير كامال من خالل 
الرابط التايل: 

https://goo.gl/7kwb3Y 
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الت�صخم احلا�صل يف البالد«، م�صريًا اإلى اأن احلك�مة ب�صدد اإلزام البنك املركزي 
جناد،  اأحمدي  حمم�د  ال�صابق  الإيراين  الرئي�س  حمماًل  الف�ائد،  اأ�صعار  بخف�س 
امل�ص�ؤولية عن ذلك؛ اإذ اعتمد يف يناير )كان�ن الثاين( 2011، خالل ال�لية الثانية 
من حك�مته على رفع ن�صبة الفائدة امل�صرفية من )14%( اإلى )22%(، وه� ما جعل 
عددا من اخلرباء الإيرانيني يف جمال القت�صاد يعتقدون اأن احلك�مة الإيرانية تتكتم 
»زيادة  لأن  للم�اطنني،  التي متنحها  الف�ائد  ارتفاع  ب�صبب  بنكًا  اإفال�س )12(  على 
الأرباح والف�ائد امل�صرفية متت يف عهد الرئي�س ال�صابق حمم�د اأحمدي جناد وهي 
بن�صبة  ف�ائد  متنح  كانت  املالية  وامل�ؤ�ص�صات  البن�ك  ولأن  فا�صلة،  اقت�صادية  خط�ة 
)10%( لكن اأحمدي جناد �صاعف ن�صبة الف�ائد لت�صل اإلى )22%( الأمر الذي اأدى 

اإلى اإعالن تلك البن�ك اإفال�صها«)23(.

الداخلية  البيئة  تهيئة  يف  امل�صارف  اإفال�س  اأزمة  ت�صببت  النح�  هذا  على 
الأول( 2017،  بداأ يف دي�صمرب )كان�ن  الذي  الإيرانية حلدوث النفجار الجتماعي 
خ�ص��صًا اأن اأغلب امل�دعني اخلا�صرين تركزوا يف مدينة م�صهد التي انفجرت منها 

احلركة الحتجاجية.

العامل الجغرافي والعرقي في الحركتين

يلعب العامل اجلغرايف والعرقي دورًا كبريًا يف احلياة ال�صيا�صية الإيرانية، وبات 
من املتعارف عليه ومن امل�صلمات الأ�صا�صية لدى دار�صي التاريخ والعل�م ال�صيا�صية يف 
دول ال�صرق الأو�صط، اأهمية الرتكيز على الأدوار الإثن�ل�جية يف احلراكات املجتمعية 
وال�صيا�صية الكبرية، خ�ص��صًا اأن اأغلب دول الإقليم تت�صف بتعدد العرقيات والأجنا�س 
والديانات، على نح� ي�صاعد يف معرفة اأ�صباب ودوافع احلركات الحتجاجية يف كل 

دولة من الدول.

)23( راجع: ت�صريحات ع�ص� الهيئة العلمية القت�صادية يف جامعة اأ�صفهان، واخلبري القت�صادي حممد ح�صني اأديب، وميكن مطالعتها 
من خالل الرابط التايل: 

https://goo.gl/FUPHpZ 
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ول تعد اإيران ا�صتثناء من تلك القاعدة بل تتخذ م��صعها كمثال تتم درا�صته يف 
القلب من تلك احلالة ال�صرق اأو�صطية نظرًا لت�صاع جغرافيتها وتن�عها بني ال�صه�ل 
واله�صاب واجلبال وال�صحارى وال�ديان، ونظرًا للتعدد الكبري يف الأعراق والق�ميات، 

خ�ص��صًا تلك التي �صمتها الأ�صرة البهل�ية بالق�ة امل�صلحة اعتبارًا من عام 1925. 

اندلعت �صرارة تظاهرات دي�صمرب )كان�ن الأول( 2017 املناه�صة للنظام يف 
املحافظات الطرفية للبالد، التي كانت بدورها م�صرحًا لغالبية حالت ال�فاة املعلنة، 
طهران،  يف  ولي�س  احلدودية  املحافظات  يف  اأ�صده  على  التظاهرات  زخم  يزال  ول 
التظاهرات  اندلع  وي�صري  البالد.  الغربي من  واجلن�ب  الغربي  ال�صمال  �صيما يف  ل 
وخارج  الريفية  املناطق  فيها  -مبا  البالد  من  خمتلفة  اأماكن  يف  النت�صار  ال�ا�صعة 
املدن الكربى- اإلى اأن هذا احلراك ي�صع النظام اأمام حتديات اأكرب بكثري من تلك 
التي طرحتها احتجاجات »احلركة اخل�صراء« عام 2009، والتي ترّكزت يف طهران 

ومتتعت بقيادة وا�صحة ميكن كبتها واإخ�صاعها مبا�صرة)24(.

الأغلبية  ذات  ال��صط  مدن  على  ح�صرًا  الحتجاجات  تركزت   2009 يف 
ا�صتملت   2017 احتجاجات  اأن  اإل  و�صرياز،  وتربيز  واأ�صفهان  طهران  يف  الفار�صية 
من  ما  وه�   ،2009 عام  احتجاجات  خالل  غائبًا  كان  الذي  العرقي  العن�صر  على 
�صاأنه اأن ي�صبب م�صاكل اإ�صافية للنظام، وعلى الرغم من اأن هذا العامل لي�س �ص�ى 
يف  الحتجاجات  حدة  فاإن  املتظاهرين،  حما�صة  اأججت  التي  العديدة  املظامل  اأحد 
عرقية  ا�صطرابات  �صرارة  يطلق  قد  يجري  ما  اأن  اإلى  ت�صري  احلدودية  املحافظات 
خطرية، وت�ؤدي مظامل الأقليات اإلى تفاقم املظامل القت�صادية التي هي اأكرث حدة يف 
املحافظات من تلك التي يف العمق الفار�صي، مبعنى اآخر فقد تعاملت ال�صع�ب غري 
الفار�صية مع الحتجاجات يف 2009 ك�نها �صراعًا داخليًا بني الفر�س من جهة وبني 
نخب النظام احلاكم من جهة اأخرى، ولذلك �صهل للغاية على نظام الأمن يف اإيران 
قمع تلك الحتجاجات واإلقاء القب�س اأو ت�صفية اأو احتجاز اأو فر�س الإقامة اجلربية 

)24( Shaffer, Brenda Provinces Lead the Center in Iran›s Protests, POLICYWATCH 2908, Washington Institute, 
January 4, 2018. https://goo.gl/sZx7dk



المسبــار54

على قادتها)25(.

ي�صري ان�صمام العرب والبل��س والرتكمان والأذريني والأكراد اإلى تلك احلالة 
على نح� وا�صح، وظهر من خالل مقاطع فيدي� تناقلتها و�صائل الت�ا�صل الجتماعي 
من  العديد  خالل   2018 الثاين(  )كان�ن  ويناير   2017 الأول(  )كان�ن  دي�صمرب  يف 
الكردية  اللغة  غرار  على  الأقليات  لغات  ي�صتخدم�ن  امل�صاركني  اأن  التظاهرات، 
والأذربيجانية، ورددوا ال�صعارات املناه�صة للنظام باللغات املحلية غري الفار�صية مثل 

العربية والكردية والرتكية وغريها. 

ي�صتهر متظاهرو ال�صع�ب غري الفار�صية بالباأ�س وال�صالبة يف م�اجهة ال�صلطات 
تاريخيا، ذلك اأنه عندما ا�صرتك الأذري�ن -على �صبيل املثال- يف احتجاجات 2017 
ا�صتبك متظاهرو اأذربيجان الأتراك يف مدينة تربيز �صمال اإيران مع وحدة ع�صكرية، 
يف اأول ي�م من التحاقهم بالحتجاجات، ون�صر الن�صطاء الإيراني�ن مقاطع م�ص�رة 
ت�ثق ذلك ال�صتباك، حيث ر�صق املتظاهرون اجلن�د الذين جاوؤوا ل�صد الطريق اأمام 
تقدم املحتجني، وكان اأحد املتظاهرين يق�ل ب�ص�ت عال: »نهاية الث�رة«، لفًتا اإلى 
الث�رة التي جاءت بحكم اخلميني اإلى ال�صلطة عام 1979، وا�صتمرت بعد وفاته بقيادة 
الأذربيجانيني  الأتراك  م�صاركة  املحللني  من  عدد  عد  وقتها  خامنئي،  علي  املر�صد 
بعد  الأكرب  القومية  واأنها  �سيما  ل  اإيران،  يف  النظام  ل�سقوط  التنازيل  العد  مبثابة 
الفر�س يف اإيران، كما كانت م�صاركتهم يف ث�رة 1979 عاماًل مميًزا، اأدى اإلى �سقوط 
ومنها  مهمة  حمافظات  اأربع  من  اأكرث  على  وت�زُّعهم  الكبري،  عددهم  ب�صبب  ال�صاه 

العا�صمة طهران)26(.

تكمن اأهمية الأذريني يف اأنهم ميثل�ن ع�صب الدولة الإيرانية، حيث ي�صيطرون 
على مفا�صل الإدارة واأعلى املنا�صب يف خمتلف القطاعات ومن بينها اجلي�س، لذلك 

)25( bid.

)26( العدوي، عبري، بدء العد التنازيل ل�سقوط املاليل.. متظاهرو اأذربيجان الأتراك ين�سمون للثورة وي�ستبكون مع وحدة ع�سكرية، العرب 
مبا�صر، ال�صبت 6 يناير )كان�ن الثاين( 2018. وميكن مطالعة التقرير كامال من خالل الرابط التايل:

 https://goo.gl/ZHCeJk 
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غري  الق�ميات  عك�س  على  الأذرية  للق�مية  كبريًا  ح�صابًا  الإيراين  النظام  يح�صب 
اإيران  اأن مر�صد  باملالحظة  فاإنه من اجلدير  وللدللة على ذلك  الأخرى،  الفار�صية 
احلايل، والرئي�س الإيراين الأ�صبق: علي خامنئي، ف�صاًل عن املعار�س البارز ورئي�س 
اأ�ص�ل  من  هما  م��ص�ي،  الأ�صبق: مري ح�صني  اخلارجية  ووزير  الأ�صبق  اإيران  وزراء 
�صد  خطرية  وا�صعة  لنتفا�صة  حت�لت  احتجاجات  خرجت  حني   ،2009 ويف  اأذرية. 
ما  اعتربوا  فقد  اإخمادها،  يف  كبريًا  عاماًل  الأذريني  م�قف  كان  الإيراين  النظام 
يحدث �صراعًا �صيا�صيًا ل يعنيهم، لكن اجلديد يف الحتجاجات الأخرية، ه� خروج 

مظاهرات من مدن اأذرية مثل اأرومية وتربيز، مطالبة باإ�سقاط النظام)27(.

معظمهم يف  يرتكز  الذين  الأكراد  فهم  التاأثري  الثانية من حيث  الق�مية  اأما 
العراق  اأكراد  من  اجلغرايف  وقربهم  الكبري  عددهم  وب�صبب  اإيران،  �صرقي  �صمال 
وتركيا، فاإن مظاهراتهم جعلت من اجلهة ال�سرقية لإيران جدارًا اإيرانيًا اآياًل لل�سقوط 
اإْن متكنت الث�رة احلالية من ال�صتمرار، واإيقاظ احللم الكردي با�صتقالل اإقليمهم 
كالبل��س  الأقليات  بقية  نال  وتركيا.  العراق  يف  حتقيقها  عن  عجزوا  دولة  وتاأ�صي�س 
والعرب الأح�از ن�صيبهم كذلك من التهمي�س والتحقري والت�صييق عليهم يف ه�يتهم 
ال�صيعة،  من  ن�صفهم  نح�  اأن  من  الرغم  على  الأح�از  والعرب  والدينية،  العرقية 
للمطالبة  اأي حترك  ومعاجلة  عليهم،  الت�صييق  �صببًا يف  كانت  العربية  ه�يتهم  فاإن 
بحق�قهم بقمع ي�صل اإلى الإعدام �صنقًا، وكما كانت تلك الدوافع كافية لتحرك تلك 
والن�صمام  الإن�صاين  ال�صيا�صي  ملمار�صة احلراك  الفار�صية  وال�صع�ب غري  الق�ميات 

اإلى احتجاجات 2017 بالرغم من اأنهم مل يفعل�ا ذلك يف 2009 )28(.

الق�مية  يف   2009 يف  الحتجاجات  م�جة  انح�صار  فاإن  النح�  هذا  على 
و2018،   2017 يف  الحتجاجات  م�جات  يف  والعرقيات  الق�ميات  وتعدد  الفار�صية، 

الثاين(  يناير )كان�ن  الأربعاء 3  ني�ز عربية،  الإيراين، �صكاي  النظام  الأذري.. قنبلة م�ق�تة ترعب  )27( فح�س، م�صطفى، احلراك 
2018، وميكن مطالعة التقرير كامال من خالل الرابط التايل:

 https://goo.gl/7Jich5 

)28( الهزاين، اأمل عبدالعزيز، من عمق احلراك الإيراين، ال�صرق الأو�صط، الثالثاء، 2 يناير )كان�ن الثاين( 2018، بت�صرف، وميكن 
مطالعة املقالة كاملة من خالل الرابط التايل:

 https://goo.gl/ugBUrC 



المسبــار56

ه� اأحد الف�ارق اجل�هرية بني احلركتني الحتجاجيتني، ذلك اأن حركة 2009 كانت 
تت�صدرها جمم�عة عرقية واحدة، وبالتايل تعامل معها النظام الإيراين باعتبارها 
حركة انف�صالية اأو م�ؤامرة خارجية من تدبري اأجهزة ا�صتخبارات غربية واإقليمية، لتظل 
ا�صرتاتيجية نظام ولية الفقيه يف التعاطي مع الرتكيبة العرقية يف بالده لغمًا اأمام اأي 
حراك احتجاجي، وبالتايل اأداة بيد النظام لزرع الفنت بني الق�ميات والعرقيات يف 
اإيران، اإل اأن تفاقم امل�صاكل القت�صادية وال�صيا�صية، نتيجة �صيا�صات اإيران الداخلية 
الف�صاد والقمع  العرقيات املختلفة ح�ل امللف القت�صادي وملفات  واخلارجية، وّحد 
املمنهج، مما اأف�صل حماولت النظام يف 2017 لتح�ير امل�صار الحتجاجي، واإظهاره 
لنطالق  وكان  خارجية،  اأجندة  لتمرير  طائفي  �صراع  اأو  انف�صالية  حركة  اأنه  على 
ال�صيا�صية  الأبعاد  فاق  بعد  املحتج�ن  رفعها  التي  وال�صعارات  م�صهد  يف  التظاهرات 
للحراك املح�ص�ر بجغرافية الأقاليم، فاندلعت ال�صرارة يف مدينة م�صهد الفار�صية، 
لتت��صع رقعة الحتجاجات وتنفجر يف كرد�صتان غربًا، وبل��ص�صتان �صرقًا وت�صل اإلى 
اإقليم الأح�از جن�بًا واأذربيجان �صماًل. وقد كان التظاهر لفتًا يف كرمان�صاه و�صنندج 
الرغم  ور�صت على  والأح�از  وعّبادان  وكرج  واأردبيل  وتربيز  يف كرد�صتان، وطهران 
ت�صابهار وبندر عبا�س وده�صت ويا�ص�ج  امل�صددة، وكذلك يف  الأمنية  من الإجراءات 
و�صاهني �صهر وتاك�صتان وزجنان واإيذج. وبح�صب املراقبني، فاإن ما ت�صهده اإيران منذ 
دي�صمرب )كان�ن الأول( 2017 خمتلف ب�صكل تام عن التظاهرات الحتجاجية التي 

�صهدتها خالل الأع�ام املا�صية وحتديدا تلك التي جرت يف 2009 )29(.

تعاطي النظام مع الحركتين

ف�ر ن�ص�ب احلركتني الحتجاجيتني تعامل النظام –تقريبًا- تعاماًل متطابقًا، 
تزال  ما  التي  الجتماعي،  الت�ا�صل  و�صائل  بحظر  قراره  اأ�صدر  الأولى  احلالة  ففي 
لإطالق  ح�صابات  ي�صتخدم�ن  النظام  قادة  كل  اأن  من  بالرغم  الآن  حتى  مغلقة 

)29( قا�صم، رو�صن، حتليل: خريطة الحتجاجات ت�صلب النظام ورقة الفتنة العرقية، ال�صرق الأو�صط، اخلمي�س 4 يناير )كان�ن الثاين( 
2018، بت�صرف، وميكن مطالعة التقرير من خالل الرابط التايل:

https://goo.gl/gZs9Yn 
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ت�صريحاتهم بلغات العامل املختلفة عرب تلك املن�صات)30(. ويف احلالة الثانية ت�صرف 
على نح� مماثل من خالل اإغالق كل م�اقع الت�ا�صل الجتماعي ومن بينها اإن�صتجرام 
نح� )40(  وي�صتخدمه  الإيرانيني  بني  �صعبية  الأكرث  ال��صيلة  يعد  والأخري  وتليجرام 

ملي�ن ن�صمة هم تقريبا ن�صف عدد ال�صكان يف اجلمه�رية)31(.

الحتجاجيتني  احلركتني  يف  اعتمد  النظام  اأن  احلالة  هذه  يف  ذكره  واملفيد 
لن�صر  ي�صتغل�نها  املتظاهرين  اأن  معتربا  الجتماعي،  الت�ا�صل  م�اقع  اإغالق  �صيا�صة 
مقاطع الفيدي� التي ت�ثق اعتداءات الأمن على املتظاهرين، وظهر ذلك ب��ص�ح يف 
حركة 2009، ويف حركة 2017 جلاأ اإلى تلك ال�صيا�صة بعد اأن تداولت بع�س ال�صفحات 
م�ص�رة  مقاطع  بث  اإلى  بالإ�صافة  واأخبارها،  التظاهرات  اأماكن  تليجرام  على 
الإيراين املنفي »روح اهلل  التي يديرها ال�صحفي  ني�ز«  »اآمد  للمتظاهرين مثل قناة 
يناير  اآذري جهرمي« يف 3  الإيراين »حممد ج�اد  اأعلن وزير الت�صالت  زام«. وقد 
)كان�ن الثاين( 2018، اأنه ت�ا�صل مع رئي�س تليجرام بالربيد الإلكرتوين واأخربه باأن 
ع�دة التطبيق مره�نة بحذف املحت�ى الذي يحر�س على العنف والأعمال الإرهابية. 
كما قامت اإيران بتخفي�س �صرعة الإنرتنت، وه� الإجراء الذي اتبعته يف احتجاجات 

ا. 2009 اأي�صً

واتخذ  ثابتة،  ب�ترية  و2017   2009 احلالتني  يف  تعامل  الإيراين  النظام  اإن 
اإجراءات عدة لإنهاء الحتجاجات املتزايدة، منها: العتقال، والت�صعيد العنيف �صد 
املتظاهرين، والتهديد بقمع املظاهرات، وال�صتعانة بامليلي�صيات املُ�صلحة. ويف 2009 
مل يقدم تنازلت �صيا�صة تذكر، لكنه يف 2017 قدم تنازلت كالمية منها اإعادة النظر 
يف امل�ازنة التي قدمها الرئي�س روحاين اإلى الربملان يف دي�صمرب )كان�ن الأول( والتي 

)30( اأب� الن�ر، حممد حم�صن، حالل لنا حرام على غرينا.. قادة اإيران ي�صتخدم�ن ت�يرت وفي�صب�ك واإن�صتجرام ويحجب�نها عن املجتمع.. 
روحاين الأبرز على من�صات الت�ا�صل الجتماعي.. وي�صتغلها للرتويج حلملته النتخابية، الي�م ال�صابع، اخلمي�س 11 ماي� )اأيار( 2017. 

وميكن مطالعة التقرير كامال من خالل الرابط التايل:
 https://goo.gl/43vHkt 

)31( انظر: مع ت�صاعد الحتجاجات.. اإيران حتجب تلغرام واإن�صتغرام.. فما هي الدوافع؟ احلرة، الثنني 1 يناير )كان�ن الثاين( 2018. 
الرابط: 

https://goo.gl/SK11Lk 
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كانت اأحد اأ�صباب الحتجاجات وتقدمي بع�س ال�ع�د بتح�صني الأو�صاع القت�صادية.

الآليات  يف  الحتجاجات  م�اجهة  يف  الإيراين  النظام  �صيا�صات  اأهم  ومتثلت 
ال�صت التالية:

باأنهم  اتهم املر�صد الأعلى علي خامنئي املتظاهرين  بالعمالة:  1- التهامات 
الت�صريح  الثاين( 2018، وميثل هذا  يناير )كان�ن   2 وذلك يف  »عمالء وخمرب�ن« 
ذروة النهج القمعي للنظام؛ لأنه ل ُيعد ت�صريًحا �صيا�صًيّا فح�صب؛ بل يعد مبثابة اأمر 
اإلى الأجهزة الق�صائية والأمنية باتخاذ التدابري الف�رية لإنهاء ما و�صفه بـ»امل�ؤامرة«.

2- تهديد املتظاهرين: هدد احلر�س الث�ري الإيراين املتظاهرين املناه�صني 
�صرح  حيث  ال�صيا�صية؛  الحتجاجات  ا�صتمرت  اإذا  حديد  من  بقب�صة  بالرد  للنظام 
»باأن  طهران(  يف  الث�ري  باحلر�س  الأمن  قائد  )نائب  ك��صاري  اإ�صماعيل  اجلرنال 
ال��صع يف العا�صمة حتت ال�صيطرة، وحذر املتظاهرين من اأنهم �صي�اجه�ن القب�صة 
الإيراين  الداخلية  وزير  و�صف  كما  ال�صطرابات«.  ا�صتمرت  اإذا  لالأمة  احلديدية 
باملالحقة  وهددهم  واملخربني،  بـ»املرتزقة  املتظاهرين  ف�صلي  رحماين  عبدالر�صا 
يخرب�ن  »الذين  بق�له:   2017 الأول(  )كان�ن  دي�صمرب   31 يف  �صرح  اإذ  الأمنية«؛ 
�صيحا�صب�ن  للقان�ن  خمالف  ب�صكل  ويت�صرف�ن  الف��صى  ويثريون  العامة،  الأمالك 
على اأفعالهم ويدفع�ن الثمن. �صنت�صدى للعنف وللذين يثريون اخل�ف والرعب«. وه� 
الجتاه نف�صه الذي ذهبت اإليه ت�صريحات رئي�س ال�صلطة الق�صائية �صادق لريجاين 
يف مطلع يناير )كان�ن الثاين( 2018، حيث �صرح باأن اإيران »لن ت�صمح ملثريي ال�صغب 
الأمنية  الق�ات  من  وطلب  بحزم«،  لهم  الت�صدي  وينبغي  الداخلي،  بالأمن  بالعبث 
و�سباط الق�ساء التعامل مع املحتجني. وُتعد هذه الت�سريحات مبثابة تفوي�س قانوين 
بقمع املظاهرات، وه� ما اأكده املدعي العام الإيراين حممد جعفري من خالل حّث 
باأن  الأمنية، م�صرًحا  لالأجهزة  ال�صغب  املعل�مات عن مثريي  تقدمي  امل�اطنني على 

اجلهاز الق�صائي �صيت�صدى بحزم لهم.
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ورئي�س  الدولة،  راأ�س  من  الت�جيهات  هذه  �ص�ء  يف  العنيفة:  امل�اجهة   -3
ال�صلطة الق�صائية، واملدعي العام للبالد، كان لدى الأجهزة الأمنية م�ص�غات عديدة 
ل�ستخدام القمع املفرط للق�ساء على كل مظاهرة تن�سب يف اإيران؛ حيث ا�ستخدمت 
ق�ات الأمن قنابل الغاز امل�صيل للدم�ع وخراطيم املياه والهراوات لتفريق املتظاهرين، 
وج�د  ا�صتمرار  ومع  واأ�صفهان.  وقم  وم�صهد  وكرمن�صاه  تربيز  مدينة  يف  خ�ص��صًا 
اإلى مقتل ما يقدر  اأدى  الذي  الر�صا�س احلي  ا�صتخدام  امليادين مت  املتظاهرين يف 
اأن  اأن املعار�صة الإيرانية ت�ؤكد  اإيرانيًّا ح�صب امل�صادر الر�صمية، بيد  بح�ايل )22( 
التظاهرات،  هذه  يف  الإيراين  الث�ري  احلر�س  تدخل  وقد  بكثري.  اأعلى  القتلى  عدد 
مدينة  يف   2017 الأول(  )كان�ن  دي�صمرب   30 يف  ليلية  مظاهرة  مبهاجمة  قام  حيث 
»درود« ال�اقعة مبحافظة ل�ر�صتان ب��صط اإيران، مما اأدى اإلى مقتل )4( متظاهرين. 
بني  ت�صلل�ا  قد  ال�صغب«  »مثريي  بع�س  باأن  الإيراين  النظام  ادعاء  من  الرغم  وعلى 
املتظاهرين، وقام�ا باإثارة ال�صغب واإطالق النار؛ فاإن بع�س املقاطع امل�ص�رة التي مت 

ت�ص�يرها ب�ا�صطة املتظاهرين ت�ؤكد �صل�ع النظام يف عمليات العنف.

على  املتظاهرون  ن�صرها  م�ص�رة  مقاطع  اأظهرت  التخريبية:  الأعمال   -4
العامة، ونهب  الت�ا�صل الجتماعي ت�يرت قيام ق�ات الأمن بتخريب املمتلكات  م�قع 
ال�صلطاِت  ال�صيارات حتى يك�ن ذلك مربًرا لتهام  املحال التجارية، وحتطيم زجاج 
واملحتجني  املتظاهرين  ت�ص�يه  بهدف  �صلميني،  ولي�ص�ا  خمرب�ن  باأنهم  املتظاهرين 
العنف والق�ة  اتباع  الإيراين لتربير  النظام  التي يخ��صها  �صمن احلرب الإعالمية 

املفرطة يف م�اجهتهم.

لف�صها،  املتظاهرين  تط�يق  الأمن  ق�ات  حاولت  املتظاهرين:  تط�يق   -5
الداخلي  الأمن  ق�ات  حا�صرت  حيث  اجلامعيني،  الطالب  احتجاجات  خ�ص��صًا 
الإيراين وق�ات احلر�س الث�ري وميلي�صيات التعبئة ال�صعبية العامة »البا�صيج«، طالب 
جامعة طهران املنتف�صني الذين هتف�ا داخل احلرم اجلامعي ب�صعارات مثل »ارحل 
يا خامنئي« و»امل�ت للديكتات�ر« و»لعبة الإ�صالحيني والأ�ص�ليني انتهت«، وبعد تط�يق 
التظاهرات مت اإطالق الر�صا�س احلي على الطالب، بح�صب مقطع فيدي� منت�صر على 

م�اقع الت�ا�صل الجتماعي ن�صر يف 30 دي�صمرب )كان�ن الأول( 2017.
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ت�صتعني  قد  اإيران  اأن  اإلى  املحللني  بع�س  ي�صري  بامليلي�صيات:  ال�صتق�اء   -6
ما  وه�  الأو�صاع،  تفاقم  حال  يف  اأخرى  دول  يف  دربتها  التي  اخلارجية  بامليلي�صيات 
يت�صح من خالل ت�صريح وزير النقل العراقي ال�صابق باقر �ص�لغ، يف 2 يناير )كان�ن 
الثاين( 2018، »باأن التظاهرات يف اإيران جاءت بدعم من ال�صتكبار العاملي، وهذه 
التظاهرات �صتف�صل بق�ة احلديد، وق�ات احل�صد ال�صعبي �صيك�ن لها دور كبري يف قمع 
هذه التظاهرات التي تريد اإ�سقاط ولية الفقيه، روحنا لها الفداء«. اإغالق القنوات 
ومع  فعليًا.  يجري  ما  تقييم  ال�صعب  من  اإيران، مما جعل  من  ال�صادرة  الإعالمية 

ذلك، ُيعترب تاريخ اجلمه�رية الإ�صالمية اإطارًا مفيدًا لفهم الحتجاجات.

مع  للتعامل  النظام  ميار�صها  التي  العتيادية  اللعبة  ق�اعد  تتمثل  تاريخيًا، 
ال�قت  يف  بروزها  م�ص�ؤولية  الأجانب  حتميل  يف  املحافظات  يف  العرقية،  املعار�صة 
الذي ي�صعى فيه اإلى حتري�س املجم�عات املحلية �صّد بع�صها البع�س. وقد �صبق اأن 
األقى خامنئي الل�م على الأعداء اخلارجيني يف اندلع احتجاجات دي�صمرب )كان�ن 
الأول( 2017 غري اأنه يف احلقيقة، يبدو جليًا اأن ال�صطرابات يف املحافظات الإيرانية 
نا�صئة من الداخل، وكم كانت اإثارة النزاع بني املجتمعات املحلية ذات فائدة كبرية 
الت�ترات الكردية-  على النظام الإيراين يف املا�صي، لذلك حاولت طهران مفاقمة 
الأذربيجانية ل �صيما يف حمافظة اأذربيجان الغربية، حيث تعي�س هاتان املجم�عتان 
امل�صاعر  ا�صتمالة  النظام على  البع�س. كما عمل  معًا ولديهما �صكاوى �صّد بع�صهما 
نخب  ذلك  وي�سمل  وال�سيا�سية.  القت�سادية  النخبة  اأو�ساط  يف  الإيرانية  القومية 
املعار�صة، التي عندما واجهت احتمال اندلع نزاع عرقي يف املا�صي، مل تكن العديد 
من هذه ال�صخ�صيات م�صتعدة للمخاطرة ب�صيطرتها على املحافظات اأو هيمنة اللغة 

الفار�صية ل�صالح معاجلة م�صاكل الأقليات اأو حتقيق الإ�صالح الدميقراطي)32(. 

يرى فريق اآخر من املحللني اأن الأهم من ذلك ه� اأن م�ؤ�ص�صي هذا النظام هم 
اأ�صخا�س ث�ري�ن ل �صيء يخيفهم اأكرث من جمرد ث�رة م�صادة. وقد ا�صتخل�س قادة 

)32( Shaffer, Brenda Provinces Lead the Center in Iran›s Protests, Ibid.
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ال�صابقة  جه�دهم  ومن  ال�صاه،  �صد  ث�رتهم  من  الدرو�س  من  عددًا  احلالي�ن  اإيران 
لقمع التحركات الث�رية امل�صادة:

جناح . 1 يف  وتردده  ال�صاه  �صعف  �صاهم  فقد  وحازمة،  ق�ية  قيادات  اإلى  احلاجة 
الث�رة، وهذا جزء من ال�صبب الذي دفع اجلمه�رية الإ�صالمية اإلى امل�صارعة بقمع 

الحتجاجات ال�صابقة.

 �صرورة اأن تك�ن الق�ى الأمنية مدربة، وجمهزة وم�ظفة على النح� ال�صليم، واأن . 2
تتلقى ت�جيهًا وا�صحًا ودعمًا �صيا�صيًا ق�يًا. وقد اأنفق النظام الكثري من املال على 
قوات مكافحة ال�سغب، على الرغم من اأنه من غري الوا�سح مدى ان�سباط هذه 

الق�ات وح�صن تدريبها.

�صرورة احلفاظ على الروح املعن�ية، والتما�صك يف �صف�ف الق�ات الأمنية. ومع . 3
ذلك، فاإن كال العاملني يتاأثران بالرتكيبة الجتماعية لل�حدات الفردية، ف�صاًل 
وي�صكل  الإيراين.  املجتمع  يف  امل�ج�دة  والطبقية  الجتماعية  النق�صامات  عن 
هذا الأمر م�صكلة حقيقية يف ظل الحتجاجات الراهنة؛ لأن العديد من عنا�صر 
الق�ى الأمنية ينحدرون وفقًا لبع�س التقارير من الطبقتني الدنيا واملت��صطة يف 
البالد ومن املدن والبلدات ال�صغرية، اأي اإنهم ينتم�ن اإلى الفئة نف�صها املكلفني 

بقمعها)33(.

انتهج النظام يف قمع احتجاجات 2009 و2017 اأربع �صيا�صات، هي:

جتنب ا�صتخدام الق�ة املميتة على نطاق وا�صع.--

القل�ب -- ذوي  من  املعار�صني  لتخ�يف  ل�جه  وجهًا  ال�صتباكات  على  الت�صديد 
ال�صعيفة.

)33( Eisenstadt, Michael, Protests in Iran: Why? What Impact? How Should the U.S. Respond? POLICYWATCH 
2910, January 8, 2018, Washington Institute, https://goo.gl/FiP6XQ
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ا�صتهداف كبار زعماء املعار�صة بالإقامة اجلربية والعزل ملدة غري حمددة.--

املتلفزة -- العرتافات  خالل  من  وحما�صتهم  للمتظاهرين  املعن�ية  الروح  ك�صر 
من  ليتمّكن�ا  املحتجزين  عن  ال�صريع  والإفراج  اجلن�صية،  والإهانات  والتعذيب 

اإخبار الآخرين عن املعاملة ال�ح�صية التي تعّر�ص�ا لها)34(.

الخاتمة 

ميكن اعتبار اأن احلركتني الحتجاجيتني يف 2009 و2017 هما اأ�صخم انفجارين 
الإيرانية،  الإ�صالمية  اجلمه�رية  تاريخ  يف  الفقيه  ولية  نظام  واجها  اجتماعيني 
وبالرغم من الختالفات البني�ية الغائرة بني املك�نات الإثن�ل�جية واجلي�ب�ل�تيكية 
عدد  يف  يلتقيان  كذلك  فاإنهما  مبا�صرة؛  نتائج  من  عنهما  اأ�صفر  وما  احلركتني،  يف 
النظام،  على  الجتماعية  النقمة  ازدياد  منها:  والأ�صا�صية،  الرئي�صة  املرتكزات  من 
وات�صاع رقعة الرف�س املجتعمي لآليات عمل امل�ؤ�ص�صات الد�صت�رية والقان�نية والأمنية 
يف البالد، اإلى جانب الربط املجتمعي امل�صتحدث بني الأزمات القت�صادية والتنم�ية 
العر�س الظاهر  يت�صبب يف  للبالد كمر�س  الداخلية كَعَر�ْس، وال�صيا�صات اخلارجية 
باملجتمع من الداخل. عليه؛ ميكن ا�صت�صراف م�صتقبل ال��صع يف اإيران ا�صتنادًا على 
درا�صة تينك احلركتني الحتجاجيتني وحماول التنب�ؤ باملحددات الفي�ت�صرول�جية من 

خالل النقاط التالية:

1- ت�ؤدي هذه الحتجاجات اإلى تنامي اأزمة النظام باملجتمع الإيراين، بحيث 
ال�صقف  �ص�ء  يف  الأزمات  لتلك  حل�ل  و�صع  عن  را�ٍس  غري  اأو  عاجزًا  النظام  يبدو 
املرتفع ملطالب املتظاهرين، خ�سو�سًا اأنهم طالبوا باإ�سقاط النظام راأ�سًا؛ مما ينذر 
مبزيد من الأزمات وتعميق التده�ر احلا�صل يف القطاع امل�صريف وقطاعات اقت�صاد 
البالد احل�صا�صة، مع دخ�ل احلزمة الأولى من العق�بات الأمريكية حيز التنفيذ يف 

ي�م الثنني ال�صاد�س من اأغ�صط�س )اآب( 2018.

)34( Ibid.
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تلك  على  النظام  مع  ال�صيا�صية  م�اقفها  الأمريكية  الإدارة  تبني   -2
ت�قع  لذلك  اإخفاوؤها،  ميكن  ل  �صعف  مناطق  يف  انتقادات  له  وت�جه  الحتجاجات، 
اخلزانة الأمريكية العق�بات على اإيران يف �ص�ء مطالب املتظاهرين، وتتخذ وا�صنطن 
من تلك الحتجاجات من�صات لإ�صناد التهم اإلى النظام الإيراين، ل �صيما اأن النظام 
ي�صاعد على ذلك من خالل �صيا�صاته و�صل�كه احلق�قي بحق املتظاهرين والنا�صطني، 
مزدوج  البيئي  للنا�صط  بالغم��س  املحاطة  ال�فاة  واقعة  ذلك  على  مثال  اأبرز  ولعل 

اجلن�صية �صيد كاوو�س اإمامي.

3- لي�س من املنظ�ر اأن يتفادى النظام الإيراين ات�صاع رقعة الحتجاجات اأو 
حدوث م�جات احتجاجية اأخرى، مع الأخذ يف العتبار اأن هناك م�جة احتجاجية 
كبرية بداأت ي�م الثالثاء 26 ي�لي� )مت�ز( 2018 ول تزال م�صتمرة حتى وقت كتابة 
تلك الأ�صطر، )بدايات اأغ�صط�س/ اآب( بحكم امل�اقف املت�صلبة للنظام وتخليه عن 
مرونته الرباجماتية التي ات�صف بها تاريخيا، خا�صة يف مرحلة ما بعد انتهاء احلرب 

الإيرانيةـ العراقية.

من  يغري  مل  ما  حمدق  خلطر  ال�صيا�صي  وج�ده  الإيراين  النظام  يعر�س   -4
اأ�صحاب  ويتبع مبداأ  ال�ظائف احل�صا�صة،  بالتعيينات يف  املتعلقة  الداخلية  �صيا�صاته 
اخلربة بدل من اأ�صحاب الثقة. على �صبيل املثال تعيني عبدالنا�صر همتي )اخلبري 
التاأميني( يف من�صب حمافظ البنك املركزي الإيراين، بالرغم من خربته املنعدمة 
يف القطاع امل�صريف لأنه كان من قادة احلرب مع العراق يف الثمانينيات وه� من ذوي 
الثقة ولي�س من ذوي اخلربة؛ لأن ذلك اأحد ع�امل النقمة الجتماعية على النظام، 
ف�صال عن تغيري �صيا�صاته الإقليمية التي ت�صبب له م�جات انتقاد وقطيعة يف حميطه 
يف  التدخل  عن  بالنف�س  النظام  يناأى  اأن  يجب  لذلك  والدويل،  واخلليجي  الإقليمي 
�ص�ؤون الدول الأخرى، مثل دعم اجلماعات امل�صلحة يف طاجيك�صتان، ودعم احلركات 
النف�صالية والنقالبية وامل�صلحة يف دول ال�صرق الأو�صط، ويكف عن مت�يل العمليات 
امل�صلحة يف اأوروبا واأمريكا، كما يكف عن دعم اجلماعات امل�صلحة وع�صابات الجتار 

بالب�صر واملخدرات يف املغرب العربي وغرب اأفريقيا.
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5- لي�س من امل�صتبعد اأن يتمكن املتظاهرون من ال�صع�ب غري الفار�صية )عرب 
تغيري  الفار�صية ملحاولة  الق�مية  مع  تك�ين حتالفات  اأذر( من  اأكراد  بل��س  تركمان 
النظام، وميكن التنب�ؤ بذلك من خالل الدعم الأمريكي والدويل الكبري الذي ي�صب 
الإلكرتونية  امل�اقع  حتري  خالل  من  احلالة  تلك  ا�صتقراء  وميكن  الزاوية،  تلك  يف 
النماذج  عن  ف�صال  الأمريكي،  النظام  د�صنها  التي  بالفار�صية  الناطقة  واملن�صات 

الفيدرالية التي ت��صل اإليها املعار�ص�ن الإيراني�ن البارزون يف اأوروبا واأمريكا.

إيران بين حركتين احتجاجيتين )2009( و)2017(


