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 הקדמה 

 

מייד לאחר   2020ידי חברת חדשות בארצות הברית בראשית ינואר  -סקר שנערך על

 23חיסולו של מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, קאסם סולימאני, העלה כי רק  

אף כי יש    1במיקומה הנכון על מפת העולם.אחוזים מהנשאלים ידעו לסמן את איראן  

להניח ולקוות שאזרחי ישראל היו מגלים בקיאות רבה יותר במיקומה של איראן על 

מארבעה עשורים חלפו למעלה  המפה, הרי שהידע על איראן עודנו לוקה מאוד בחסר.  

באיראן,   האסלאמית  המהפכה  התחוללה  עדיין אך  מאז  האסלאמית  הרפובליקה 

בעי בין נחשבת  המתח  הפנימיים,  הכוח  מאבקי  מוסברת.  בלתי  לתופעה  רבים  ני 

אידיאולוגיה אסלאמית מהפכנית לבין מדיניות מעשית והפער שבין שלטון חכמי הדת 

מלאת  מדינה  היא  איראן  כי  הרושם  את  לעתים  יוצרים  ודינמי  תוסס  ציבור  לבין 

 סתירות שלא ניתן ליישב ביניהן.  

ח התיכון, שמרכזיותה ומידת השפעתה גברו בשנים איראן היא מדינת מפתח במזר

האחרונות אף יותר. ביסוס השפעתה האזורית, תמיכתה בארגוני טרור והתחמשותה 

הגרעינית הפכו את האיום האיראני לסוגיה המעסיקה לא רק את ישראל אלא גם את 

שכנותיה ואת הקהילה הבינלאומית, החוששות בעיקר מן השילוב בין משטר רדיקלי 

מכוונותיה  הגובר  החשש  רקע  על  מתקדמות.  קונבנציונליות  בלתי  ליכולות  וחתרני 

ל  באיראן  הישראלי  העיסוק  הפך  איראן,  של  ורווי   עתיםומיכולותיה  לאובססיבי 

בורות. הדיון הציבורי בישראל בהקשר זה סובל מראיה פשטנית לא רק בשל העיסוק 

באיום האיראני מצד חלק ממנהיגי המדינה, אלא גם בשל הסיקור הבעייתי נרחב  ה

כתבים   בידי  מהמקרים  בחלק  נמסר  האיראני  הנושא  סיקור  התקשורת.  באמצעי 

אחרים  ובמקרים  הערבית,  התקשורת  מן  בעיקר  הניזונים  ערבים  לענייני  ופרשנים 

תבים והפרשנים בידי כתבי החוץ הניזונים בעיקר מן התקשורת המערבית. מספר הכ

ולעתים  מוטה  סיקור  היא  רבים  במקרים  והתוצאה  לאפס  שואף  הפרסית  דוברי 

 
1 , 12 January 2020.Times of Israel", voters can’t find Iran on a map, survey findsMost US " 
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תוך התעלמות מהמורכבות הרבה המאפיינת את המשטר האיראני,   מסולף לחלוטין

מיחסי הגומלין המורכבים בצמרת השלטון וממאפייניה הייחודיים והמשתנים של 

 אדם.-מיליון בני 85-מ ביותרכבר  נאמדת החברה במדינה שאוכלוסייתה 

לפיו   2006במאי   קנדי  בעיתון  דיווח  בעקבות  ציבורית  סערה  בישראל  התעוררה 

היהודים המתגוררים באיראן יחויבו מעתה לענוד סרט צהוב, מעין טלאי צהוב של 

ה ואחתהמאה  הלאומי", עשרים  הלבוש  "חוק  כי  לעיתון  סיפרו  איראנים  גולים   .

לדחוק את מקומו של הלבוש המערבי ברפובליקה שאושר בפרלמנט בטהראן במטרה  

צהוב.   סרט  בגדיהם  חזית  על  לענוד  יהודים  המחייב  סעיף  גם  כולל  האסלאמית 

במערכת הפוליטית בישראל זעמו על הדיווח. השר לביטחון פנים דאז, אבי דיכטר, 

הכריז כי מי שיחייב יהודים לשאת טלאי צהוב, ימצא עצמו בארון מכוסה בד שחור.  

המדע והטכנולוגיה דאז, אופיר פינס, פנה למזכיר הממשלה בבקשה שהממשלה שר  

תדון בעניין זה בישיבתה הקרובה, משום שהנהגת טלאי צהוב באיראן היא זרקור  

שם. המתרחש  לנוכח  כולו  העולם  את  לגייס  ישראל  את  המחייב  מהרה   2אדום  עד 

לבוש הלאומי" היתה הסתבר כי אין כל שחר לדיווח זה וכי כל מטרתו של "חוק ה

לעודד את תעשיית הטקסטיל המקומית וכי אין כל כוונה מצד שלטונות איראן לחייב  

בפרט,   היהודים  ואת  בכלל,  הדתיים  המיעוטים  על לשאת  את  כלשהו  מזהה  סימן 

 בגדיהם. 

ערביה" הפועלת - הפיצו כמה כלי תקשורת ערבים, ובהם רשת "אל  2016בתחילת יולי  

סרט סעודי,  ובגנות ון  במימון  האיראני  המשטר  בגנות  קריאות  המתעד  יוטיוב 

"יום  תהלוכות  במהלך  לכאורה,  שנשמעו,  בסוריה  האיראנית  הצבאית  המעורבות 

בסרטון נשמעים מאות אזרחים זועמים .  ביולי  1- ירושלים העולמי" שצוין באיראן ב

ת, מצא כשהם קוראים "הניחו לסוריה, תחשבו עלינו". סרטון זה, שהפך ויראלי ברש

קריאות האתר "כלכליסט" את    ביולי הביא  3-את דרכו גם לתקשורת הישראלית. ב

 
 . 2006במאי   Ynet  ,20,  " זרקור אדום לעולם  -טלאי צהוב באיראן אטילה שומפלבי, " 2
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ומעורבות  האיראני  המשטר  כנגד  הגוברת  הציבורית  לביקורת  כעדות  המפגינים 

עלה, כי מדובר ככל הנראה האלא שבחינה מדוקדקת של הסרטון    3.איראן בסוריה

למעשה הוקלטו  המפגינים  קריאות  וכי  של   נההפג במהלך  במניפולציה 

 .בטהראן במחאה על החרפת המשבר הכלכלי 2012שהתקיימה באוקטובר  אזרחים

כך שה על  ורבות אחרות מעידות  לא דוגמאות אלה  הישראלית מתמסרת  תקשורת 

ולמניפולציות מצד התקשורת הערבית אחת   לדיווחים מוטים  רבה מדי  או   בקלות 

 אף כי לעתים יש בסיס מסוים לחלק מהדיווחיםמקורות אופוזיציה איראנית בגולה.  

, הרי שבמקרים רבים כל קשר בינם עליהם מתבססים אמצעי התקשורת הישראלים

לבין המציאות הוא מקרי בהחלט. חלק מאמצעי התקשורת בישראל נוטים, למרבה 

אשר ברור לחלוטין כי כל כוונתם הצער, לצטט דיווחים אלה ללא כל הסתייגות, גם כ

התקשורת  כלי  את  המממנות  ערב,  מדינות  של  ההסברה  מאמצי  את  לשרת  היא 

כי המדווחי שווא  מצג  להציג  המבקשות  איראנית  אופוזיציה  קבוצות  של  או  ם, 

על המשטר האיראני על סף קריסה.   ניתן להתבסס כלל  כי לא  אין משמעות הדבר 

ב שמתפרסמים  איראן  על  הערביתדיווחים  עם   תקשורת  המזוהים  במקורות  או 

. זאת ועוד, גם דיווחי התקשורת האיראנית, שרובה נשלטת האופוזיציה האיראנית

על כלשהי  ביקורתית.  -במידה  זאת, ידי המשטר האיראני, מחייבים התייחסות  עם 

מקורות   סמך  על  ורק  אך  באיראן  ההתפתחויות  איראנים  סיקור  כמוהו שאינם 

ההתפתחוי "אלכסיקור  סמך  על  בישראל  המתקבלת - ות  התמונה  למשל.  ג'זירה", 

ויש בה כדי לעוות את המציאות  בדרך כלל במקרים כאלה היא מסולפת ושקרית, 

 ביחס לאיראן.  המורכבת

ל גורמת  ובעייתי  חלקי  מידע  על  ביחס   עתיםהתבססות  פשטנית  גישה  לאימוץ 

ני לנשיאות איראן בקיץ למתרחש באיראן. כך, למשל, התקבלה בחירתו של חסן רוחא

ים ופרשנים ניצבו זה אשני מחנות של מדינבתגובות מעורבות בישראל ובמערב.    2013

 
 . 2016ביולי,   3כלכליסט,   ",לציבור נמאס מהשחיתות: המנהיג הרוחני באיראן הגביל את שכר הבכירים דורון פסקין, " 3



5 
 

זה " לצד  משאלתית טיםס האופטימי :  חשיבה  של  רבה  מידה  על  שהתבססו   ,"

שינויים העריכו  הראשונים  .  ים"קנו"הספ  להוביל  צפוי  החדש  האיראני  שהממשל 

לקדם את קשריה עם מדינות המערב והאזור במאמץ יראן  משמעותיים, שיאפשרו לא

. הות את כלכלתקמדה ולקדם את הסרת הסנקציות הכלכליות המשת עלשפר את מ 

של רוחאני לחולל שינוי כלשהו במדיניות איראן   וספק בעצם נכונותהטילו  האחרונים  

ת שגם אם הוא עצמו מעוניין בשינוי כזה, הרי שאין לו כל יכול ו  או לכל היותר טענ

 הפוסק האחרון בענייני ארצו.   ,לקדמו בשל התנגדות המנהיג העליון עלי ח'אמנהאי

לדידם, אין חדש תחת השמש, האיראנים הם אותם איראנים והמפרץ הפרסי הוא 

אותו מפרץ פרסי בפרפרזה על דבריו של ראש הממשלה לשעבר, יצחק שמיר, ביחס 

קלות תימוכין לעמדתם בזכות למצוא בו  הדוגלים בשתי הגישות הללו יכללערבים.  

משמעיות הנשמעות בטהראן. -ההצהרות המגוונות, העמומות, הבלתי מחייבות והרב

 את טענתם לפיה "אין חדש תחת השמש".  

מצד  ממשי  בסיס  וחסרות  יומרניות  הצהרות  מהדהדות  מהפרשנויות  חלק 

שאלות אחרות מבוססות על מפוליטיקאים איראנים, שנועדו בעיקר לצרכי תעמולה.  

איראן היא מדינה מורכבת ורבת סתירות. אך דווקא משום כך היא מחייבת ניתוח לב.  

מפוכח ואחראי המבוסס על קביעות מבוססות ולא על דוגמטיות מחשבתית המכפיפה 

ספר זה נועד לספק ולו עובדות ופרשנויות לתפיסות עולם פוליטיות או אידיאולוגיות.  

איראן בת זמננו. הוא מנסה לנתח את המאפיינים מענה חלקי להבנה טובה יותר של  

הכוח   מוקדי  בין  הגומלין  יחסי  את  האיראנית,  הפוליטית  המערכת  של  המרכזיים 

הבולטים בהנהגה האיראנית, את המגמות ותהליכי העומק המרכזיים העוברים על 

הרפובליקה  שלטונות  כלפי  הציבור  מצד  היחס  על  ומשפיעים  האיראנית  החברה 

  האסלאמית.

הספר מתבסס על למעלה משני עשורים בהם אני עוסק בנושא האיראני וחוקר את 

 וההיסטוריה של איראן   החל מלימודי הפרסיתרפובליקה האסלאמית  ההתפתחויות ב

והמזרח התיכון  ללימודי האסלאם  בחוג  כעתודאי  ראשון  לתואר  לימודיי  במסגרת 
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שני עשורים באגף יותר משל  ממושך  באוניברסיטה העברית בירושלים, דרך שירות  

בצה"ל בחוג   ,המודיעין  והשלישי  השני  התואר  לימודי  את  השלמתי  גם  במהלכו 

במחקר  וכלה  אביב,  תל  באוניברסיטת  ואפריקה  התיכון  המזרח  של  להיסטוריה 

אינטנסיבי בו המשכתי לאחר פרישתי מצה"ל במסגרת המכון למחקרי ביטחון לאומי 

א היתה ואוניברסיטת תל אביב. העובדה שבדומה לרוב חוקרי איראן בישראל, גם לי ל

אפשרות לבקר באיראן, היא ללא ספק חסרון מסוים. עם זאת, מהחומר שעמד  עדיין  

על   –לרשותי   זרים  דיווחים  רשמיים,  פרסומים  האיראנית,  העיתונות  ובעיקר 

ת, ניתן וברשתות החברתיות האיראניכיום  המידע העצום הזמין  המתרחש באיראן ו

 . לצייר תמונה מהימנה למדי של המציאות באיראן

באיראן הפנים  בסוגיות  להתמקד  בחרתי  זה  וראשונה  ,  בספר  במערכת בראש 

החוץ   במדיניות  הדיון  את  ולהותיר  באיראן,  ובחברה  מחוץ האיראנית  הפוליטית 

בשונה שאלא גם בעובדה  מקום והזמן  לספר זה. החלטה זו נעוצה לא רק במגבלות ה

החוץ האז,  ממדיניות  ופעילותה  הגרעין  מדיניות  איראן,  ובמיוחד  של  זוכה שורית 

הישראלית,   בתקשורת  למדי  נרחבת  להתייחסות  כלל  בהתפתחויות בדרך  העיסוק 

. אלה נובעים הן ממגבלת במיוחד  פערים משמעותייםהפנימיות באיראן סובל לרוב מ

העובדה  מן  והן  החברתיות  והמגמות  הפנימית  הפוליטיקה  להכרת  החיונית  השפה 

ידי פוליטיקאים, בכירים במערכת -עשה לרוב עלשתיווך הידע על איראן בישראל נ

 ביטחונית.  נקודת מבט  הביטחון ופרשנים צבאיים המתבוננים על איראן בעיקר מ

בתעתיק השמות והמונחים מפרסית לעברית בחרתי בגישה המשלבת קירבה רבה ככל 

הניתן לשפת המקור לצד מידה מסוימת של פישוט, שנועדה להקל על הקורא שאינו 

ידי שילוב של ניקוד והוספת אימות קריאה. -בפרסית. הדבר נעשה בעיקר עלשולט  

(ולא חסין). כמו כן, בשמות פרסיים שבהם  (ולא מחמד), חוסין  כך, למשל, מוחמד 

למשל זריף    – נכתב "ז", כפי שאות זו נהגית בפרסית    ז מחייבים כללי התעתיק צ' או  

 ריף). ז(ולא 
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 הרפובליקה האסלאמית בין שינוי למחאה  מבוא:

 מהפכה עשויה קרטון

יום השנה   2012בפברואר    1-ב התקיימו ברחבי איראן הטקסים המסורתיים לציון 

רוחאללה ח'ומיני, לאדמת איראן לחזרתו של מכונן המהפכה האסלאמית, איתאללה  

בתמונה 1979בשנת   שימוש  נעשה  ח'ומיני  נחיתת  שוחזרה  בהם  הטקסים  במהלך   .

נעשה  מהמקרים  בחלק  קרטון.  לוח  גבי  על  שהודבקה  המהפכה  מנהיג  של  גדולה 

שימוש גם בדגם מטוס עשוי קרטון. פרסום התמונות מהטקסים עורר תגובות ביקורת 

ם ברשתות החברתיות. רבים מהם טענו כי השימוש בדגם ולעג מצד אזרחים איראני

הקרטון מבטא היטב את מצבה העגום של המהפכה האסלאמית: המשטר הפך חלול, 

 וכל מה שנותר מהמהפכה הוא דגם עשוי קרטון סדוק ופגיע.

למעלה מארבעה עשורים לאחר המהפכה האסלאמית ממשיכה איראן לשמר מידה 

של הטלטלה שפקדה את האזור בעשור האחרון. מאז   רבה של יציבות, גם בעיצומה

התייצבות המשטר האסלאמי בראשית שנות השמונים, לא ניצב איום של ממש על 

בקיץ   לנשיאות  הבחירות  לאחר  שפרצו  המהומות  בזמן  כולל  שרידותו,  . 2009עצם 

החברה האיראנית נהנית, אף היא, מיציבות יחסית הגם שהיא מתמודדת בפני קשיים 

ים, ובראשם המשבר הכלכלי. יציבות יחסית זו אינה משנה, עם זאת, את העובדה  גובר

כי הרפובליקה האסלאמית סובלת ממחלה כרונית קשה הנובעת מהזנחה רבת שנים 

של מצוקות האזרחים ומכישלון מתמשך מצד המשטר לספק מענה לדרישות הציבור  

 פוליטי. -הן במישור הכלכלי והן במישור האזרחי

של פתרון   המרכזיות  המטרות  מבין  היו  פוליטי  חופש  והשגת  הכלכליות  המצוקות 

משאת  היה  ולחופש  לרווחה  ולחירות,  ללחם  המאבק  האסלאמית.  נפשם -המהפכה 

, 1979-העיקרית של מיליוני אזרחים איראנים שהתלכדו סביב מנהיגותו של ח'ומיני ב

שפרצו בעקבות , במהומות  1999כמו גם של המשתתפים במחאות הסטודנטים של  
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ב לנשיאות  במחלוקת  השנויות  השנים   2009-הבחירות  של  העממית  המחאה  ובגלי 

אזרחי  של  מאווייהם  את  לספק  הצליח  טרם  האיראני  שהמשטר  אלא  האחרונות. 

הנאלצים להתמודד עם השלכות המשבר הכלכלי העמוק ועם דיכוי חירויות  המדינה

חופש פוליטי לא הושג. במקביל הפרט. האידיאל של צדק חברתי לא התממש, וגם  

הצעיר.   לדור  המשטר  מוסדות  בין  הפער  מתרחב  והכלכליות  החברתיות  למצוקות 

ומאמצים  הדת  ולאנשי  האסלאמית  המהפכה  לערכי  עורף  מפנים  רבים  צעירים 

רואים  שהם  מה  את  לבלום  השלטונות  מאמצי  חרף  מערבי  חיים  אורח  לעצמם 

 כ"מתקפה תרבותית מערבית". 

, ניזונו בעיקר מהניכור המתרחב בין 2017ה, שפקדו את איראן מאז שלהי  גלי המחא

דור הצעירים, לבין מוסדות המשטר, מהכבדת המשבר הכלכלי  ובעיקר  האזרחים, 

הסנקציות  במדינה.  והכלכליות  הפוליטיות  במערכות  הפושה  השחיתות  ומממדי 

והשפעתן נוספה   שהוטלו על איראן, במיוחד בעשור האחרון, פגעו במגזרים נרחבים 

לניהול כושל ולבעיות מבניות במשק האיראני. בתחום הכלכלי רושם לעצמו המשטר  

ליוקר   האבטלה,  למשבר  פתרונות  לדרוש  ממשיכים  איראן  ואזרחי  חרוץ,  כישלון 

של  המוצהרת  האינפלציה  הפנסיה.  קרנות  ולקריסת  הקצבאות  לשחיקת  המחיה, 

בקרב בעיקר  האבטלה,  ומשבר  אחוזים  גבית משכילים  צעירים  עשרות  רוח  נתנו   ,

לתסכול מתגבר. האינפלציה נחשבת לאחת הבעיות המבניות החמורות מהן סובלת  

בכל השנים ספרתי  -שיעור דוכלכלת איראן, אשר מלבד שנים בודדות חריגות רשמה  

הצליח הנשיא חסן רוחאני להוריד את האינפלציה  2017-2016מאז המהפכה. בשנים 

והסרת הסנקציות   ספרתי-לשיעור חד ומוניטרית מרסנת  בזכות מדיניות תקציבית 

ביולי   שנחתם  הגרעין,  הסכם  זאת,   2015לאחר  עם  המערב.  למעצמות  איראן  בין 

על   2018חידוש הסנקציות בעקבות החלטת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במאי  

ריאל) נסיגת ארצו מהסכם הגרעין הביא לשחיקה משמעותית בערך המטבע המקומי (

 אחוזים.  40-ולהאצת האינפלציה עד לרמה של למעלה מ



10 
 

גם בצמצום הפערים החברתיים נחלו שלטונות איראן כישלון משמעותי. בספטמבר  

השיקה קבוצת צעירים איראנים חשבון אינסטגרם בשם: "הילדים העשירים   2014

הילדים העשירים של אינסטגרם" של טהראן". החשבון, שנפתח בהשראת חשבון "

משנת   ברפובליקה 2012הפעיל  עשירים  צעירים  של  לחייהם  הצצה  מאפשר   ,

הצעירים  את  המתעדות  תמונות  אלפי  בו  הוצבו  החשבון  נפתח  מאז  האסלאמית. 

אירופאיות,  יוקרה  במכוניות  נוסעים  המפוארים,  בבתיהם  מסיבות  עורכים  כשהם 

ובג'קוז פרטיות  בבריכות  את משתכשכים  לראווה  ומציגים  במותגים  לבושים  י, 

תכשיטיהם היקרים. השקת חשבונות הצעירים העשירים של טהראן עוררה ביקורת 

ציבורית חריפה לא רק כלפי הצעירים עצמם המציגים את עושרם בשעה שרוב אזרחי 

כלפי שלטונות איראן שאינם  גם  כלכליות חמורות, אלא  איראן סובלים ממצוקות 

לצמצו שהתפרסמה פועלים  התגובות  באחת  המתרחבים.  החברתיים  הפערים  ם 

כי הבעיה אינה טמונה בכך שיש אזרחים  ברשתות החברתיות הלין אחד הגולשים 

בעלי הון רב אלא בכך שיש אזרחים הנאלצים למכור את כלייתם על מנת לפרנס את 

גולש אחר היטיב לבטא את תחושת התסכול שחשים רבים מאזרחי  משפחותיהם. 

"לאחר  אר כתב:  בו  שהעלה  בציוץ  לאותה   35צו  הגענו  ומהפכה  מלחמה  של  שנים 

ב היינו  בה  האסלאמית]!    1979-נקודה  המהפכה  התחוללה  בה  אחוזים   99[השנה 

1ידי האל נמצא בידי אחוז אחד מהחברה".-מעושרה של איראן שניתן לה על

בקרב   במיוחד  אך  האזרחים,  רוב  בקרב  ניכרת  הכלכלי  המשבר  הצעירים השפעת 

שמילאו תפקיד מרכזי בגלי המחאה. אלה נאלצים להתמודד עם משבר אבטלה חמור, 

 30אחוזים בקרב צעירים עד גיל    30-אחוזים, מתקרב ל  12-ששיעורה הרשמי קרוב ל

מ ליותר  כישלון   40-ומגיע  אוניברסיטאות.  בוגרי  משכילים  צעירים  בקרב  אחוזים 

של צמיחה כלכלית נעוץ בתוצאות גידול   הממשלה לייצר משרות חדשות גם בתקופות

האוכלוסייה הדרמטי בשנות השמונים הניכרות גם היום, בשל כניסתם של מיליוני 

 
ביהייב (השיח  רז צימט, "הילדים העשירים של טהראן: חיי ראווה לצד ביקורת חברתית ברשתות החברתיות האיראניות",  1

 ). 2014(אוקטובר  9, גיליון 2, כרך  ברשתות החברתיות במזה"ת) 
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ילידי שנות השמונים לשוק העבודה בעשור האחרון, בכשלים כלכליים ובחששן של 

 חברות זרות להשקיע באיראן על רקע חוסר וודאות פוליטית וכלכלית. 

יוצר הכלכלי  מכירת   המשבר  לסמים,  התמכרות  בהן  קשות,  חברתיות  אנומליות 

בינואר   והתאבדויות.  זנות  רחוב,  דרי  ילדים,  העסקת  הארגון   2021איברים,  דיווח 

אחוזים במספר קורבנות ההתאבדויות    4.2האיראני לרפואה משפטית על עלייה של  

) האיראנית  השנה  של  הראשונים  החודשים  ) 2020נובמבר    –  2020  מארסבשמונת 

בני   3,589ביחס לתקופה המקבילה בשנה שקדמה לה. בסך הכול התאבדו בתקופה זו  

מגפת   ולהשפעות  הכלכלי  המשבר  להחרפת  בעיקר  יוחס  ההתאבדויות  גל  אדם. 

 5הקורונה.

לביקורת על רקע כלכלי נוספה גם ביקורת גוברת נגד תופעת השחיתות. הגם שתופעת 

לאורך שנים, הרי שהמודעות והביקורת השחיתות נחשבת לתופעה שכיחה באיראן  

בקרב הציבור ביחס לבעיה גברו בשנים האחרונות. כך, למשל, מתנהל כיום באיראן 

את  מנצלים  רבים  אזרחים  הציבורי.  במגזר  הנפוטיזם  תופעת  סביב  נוקב  שיח 

המעדיפים  איראנים  בכירים  כנגד  קשה  ביקורת  למתוח  כדי  החברתיות  הרשתות 

ללא ילדיהם  את  שצעירים   לקדם  בשעה  בניסיונם  או  בכישוריהם  התחשבות  כל 

למצוא  מתקשים  בכירות,  משרות  לנושאי  מקורבים  שאינם  ומשכילים,  מוכשרים 

 עבודה, וחלקם אף נאלצים להגר מאיראן בשל מצוקת האבטלה.  

מורת רוח ניכרת גם בתחום הפוליטי על רקע הדרישה לשיפור החירויות האזרחיות 

רות זכויות האדם מצד השלטונות. הדרישה לחירות פוליטית ולהפסקת הדיכוי והפ

המשבר   החרפת  בשל  הציבורי  העדיפויות  בסדר  האחרונות  בשנים  אומנם  נדחקה 

הכלכלי. עם זאת, נמשכים הקולות, בעיקר בקרב צעירים בני המעמד הבינוני העירוני, 

, למשל הדורשים לקדם את חירויות האזרח, להסיר את המגבלות על חופש הביטוי

 
 . 2021בינואר  20,  אעתמאד אחוזים",  4.2- "מספר קורבנות ההתאבדות בשמונת החודשים [הראשונים] של השנה עלה ב  5
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פעילים  לדיכוי  קץ  ולשים  עיתונים,  ולסגירת  חברתיות  רשתות  לחסימת  בנוגע 

 פוליטיים, איגודים מקצועיים, פעילי זכויות אדם, עיתונאים וכיו"ב.  

והכלכליות   הפוליטיות  מהשלטונות הצטרפה  לדרישות  תביעה  גם  השנים  במהלך 

ובראשן משבר המים לטפל בבעיות תשתיתיות המציבות איום חמור בפני המדינה,  

שהולכת  מים  ממצוקת  האחרונות  בשנים  סובלת  איראן  האוויר.  וזיהום  והבצורת 

ומחריפה. בין הגורמים למשבר המים החריף ניתן להצביע על בצורת קשה שפקדה 

את איראן בשנים האחרונות, תכנון לקוי של משק המים, גידול האוכלוסין ומדיניות 

מבוקר של מים בחקלאות, שימוש במערכות השקיה מים שגויה הכוללת ניצול בלתי  

מיושנות ובלתי יעילות והקמת סכרים שכדאיותם מפוקפקת אשר גרמו להצטמצמות 

לעימותים  מקרים  בכמה  הובילה  המים  מצוקת  המים.  ממאגרי  חלק  ולהתייבשות 

על רקע  2018 מארסאלימים בין מפגינים לכוחות הביטחון, למשל הפגנות חקלאים ב

ה זיהום החלטת  משבר  מציב  כך,  בתוך  לחקלאות.  המים  במכסות  לקצץ  שלטונות 

ממשית  סכנה  טהראן,  ובראשן  באיראן,  המרכזיות  הערים  את  הפוקד  האוויר 

האחרונות  בשנים  מזדמנות.  ציבוריות  מחאות  הוא,  אף  ומזין,  הציבור  לבריאות 

ונות הושבתה העיר טהראן מספר פעמים לנוכח רמות זיהום חריגות. מאמצי השלט

להיאבק בזיהום האוויר באמצעות הגבלת השימוש ברכבים פרטיים, הרחבת רשת 

הרכבת התחתית (המטרו) וצמצום השימוש בדלק מאיכות ירודה עלו עד כה בתוהו 

 בקרב האזרחים. תחושת התסכול והוסיפו ל

 

 דור שלם דורש שינוי 

לנשיאות   בבחירות  רוחאני  חסן  של  של    2013ניצחונו  רצונו  לגבי  ברור  מסר  היווה 

הציבור האיראני בשינוי. רוחאני עצמו היה מודע היטב לגודל הציפיות מבחירתו וכן 

רפורמות   לקדם  הדרגתיות    – בצורך  הפער    –ולו  לצמצום  חיוניות  בעיניו  שנתפשו 

הציבו לבין  השלטון  מוסדות  בין  וגדל  נבחר  ההולך  מאז  הצעיר.  הדור  ובעיקר  ר, 

לתפקידו ביקש רוחאני לממש רפורמות כלכליות הכוללות, בין היתר, עידוד השקעות 
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בכלכלה.  המהפכה  משמרות  של  מעורבותם  וצמצום  הפרטי  המגזר  חיזוק  זרות, 

במקביל ניסה רוחאני להקל במעט על האכיפה האסלאמית, לצמצם את המגבלות על 

תות החברתיות ולשפר חלקית את חירויות הפרט. ערב יום אמצעי התקשורת והרש

למהפכה האסלאמית נשא רוחאני נאום מעל קברו של מייסד הרפובליקה   39-השנה ה

כי  והזכיר  האזרחים  לדרישות  להיענות  הצורך  את  הדגיש  בו  ח'ומיני,  האסלאמית 

  6ה.משטר השאה נפל משום שלא היה מוכן להקשיב לקולו של העם עד לפרוץ המהפכ

מתקשה לחולל   –בדומה לנשיאים שקדמו לו    –אלא שעד מהרה הסתבר שרוחאני  

הדתי הממסד  התנגדות  לנוכח  בעיקר  המשטר,  במדיניות  מעשי  לכל -שינוי  שמרני 

שינוי הנתפש כפתח מסוכן לערעור ערכי המהפכה. נשיא איראן פועל תחת מגבלות 

וב באיראן,  הפוליטיים  הכוח  מוקדי  קשות.  עלי פוליטיות  העליון  המנהיג  ראשם 

שינוי  מכל  החוששים  השמרנים  בשליטת  נמצאים  המהפכה,  ומשמרות  ח'אמנהאי 

ואזרחיות   כלכליות  ברפורמות  ככל שתהיינה    -ורואים  יציבות   -מוגבלות  על  איום 

המשטר. רפורמות כלכליות ועידוד השקעות זרות עשויים אומנם לשפר בטווח הארוך  

איראן, של  הכלכלי  מצבה  בנתח   את  המהפכה  משמרות  שליטת  על  לערער  גם  אך 

משמעותי בכלכלה ולעודד חדירה מערבית הנתפשת כאיום על ערכי המהפכה. הגברת 

חירויות הפרט, ובכלל זה הסרת המגבלות במרחב המקוון וצמצום אכיפת קוד הלבוש 

יותר תהליכי  האסלאמי, עשויה לספק מענה לדרישות הצעירים, אך גם לקדם עוד 

י חברתיים שהמשטר האיראני חושש מפניהם. בתום שתי תקופות כהונתו כנשיא שינו

המצב  שיפור  ובראשן  בוחריו,  לציבור  הבטחותיו  את  לממש  רוחאני  הצליח  לא 

החברתיים הניצבים בפני ו  הכלכלי, ולא סיפק פתרונות מעשיים למשברים הכלכליים

בהתנגד התמיד  זאת,  לעומת  העליון,  המנהיג  איראן.  והעדיף  אזרחי  שינוי  לכל  ותו 

איראן  באויבי  האזרחים  של  הנמשכות  ולמצוקותיהם  למצב  האחריות  את  לתלות 

 
6 , 31 January 2018.AFP"Rouhani warns Iran must heed lessons of 1979 revolution",  
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מחוץ ובמדיניותה הכלכלית של הממשלה, כפי שעשה גם בתקופת כהונתו של קודמו 

 של רוחאני, מחמוד אחמדינז'אד. 

ולמצוקותיו, על רקע כישלונו המתמשך של המשטר לספק מענה לדרישות הציבור  

החריפה אף יותר הביקורת כנגד חולייה של הרפובליקה האסלאמית. זו אינה מוגבלת 

עוד לגולים איראנים מתנגדי משטר או לאינטלקטואלים רפורמיסטים אלא נשמעת  

עוררה חברת   2019גם בקרב גורמים הנחשבים לבשר מבשרה של המהפכה. בדצמבר  

סלא פרואנה  (מג'לס)  האיראני  לאחר הפרלמנט  ופוליטית  ציבורית  סערה  חשורי 

היא  השלטונות.  את  בחריפות  לתקוף  כדי  במג'לס  האחרון  נאומה  את  שניצלה 

שריכוז  וטענה,  ובהתעלמות ממצוקותיהם  האזרחים  בדיכוי  המשטר  את  האשימה 

ידי הציבור הורס את אופיו הרפובליקני של -השליטה בידי מוסדות שאינם נבחרים על

היא הלינה על קיומה של מערכת שלטונית מקבילה   .לרודנות  המשטר ומהווה ביטוי

ידי הציבור מבלי לקבל אחריות על -ומוסדות הפועלים לצד המוסדות הנבחרים על

הנאה  מטובות  הנהנה  מיעוט  למעט  העם,  את  נטשנו  הצער,  "למרבה  מעשיהם. 

בבחירות  להתמודד  סירובה  על  הכריזה  היא  סלחשורי.  אמרה  יתר",  ומזכויות 

בטענה שאינה יכולה לשכנע את מצפונה לשוב    2021למנטריות שנקבעו לפברואר  הפר

ולהתמודד. זאת, בין היתר בשל קיומם של מוסדות המגבילים את כוחו של הפרלמנט, 

בהליך    "מועצת שומרי החוקה"ההתעלמות משאיפותיהם של האזרחים, התערבות  

  2019.7ר הבחירות והדיכוי האלים של מהומות הדלק שפרצו בנובמב

בתקופת  שהשתרר  למצב  באיראן  המצב  את  סלחשורי  השוותה  מכן,  לאחר  חודש 

ידי רזא -על  1925ועד הפלתה בשנת    1789-השושלת הקאג'ארית, ששלטה באיראן מ

ח'אן, מייסד השושלת הפהלוית, השושלת האחרונה שמלכה באיראן לפני המהפכה 

חברת כתבה  שלה  הטוויטר  בחשבון  בציוץ  נראה   האסלאמית.  כי  היוצאת  המג'לס 

מגפת   ומוות.  מחלות  ורעב,  עוני  עצמה:  על  חוזרת  קאג'אר  תקופת  של  שאיראן 

 
 .  2019בדצמבר  9,  בפרסית   BBCהאחרון של פרוואנה סלחשורי במג'לס עורר סערה", מה "נאו 7
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עומדים  שהאזרחים  בעוד  רבים,  של  חייהם  את  גובים  האוויר  וזיהום  הקורונה 

זוכים  מומחים  לחם.  פרוסת  למצוא  כדי  אשפה  בפחי  ומחטטים  ארוכים  בתורים 

יים קודם לכן הצהירה פאיזה האשמי, בתו של כשנת  8להתעלמות ומוחלפים בחנפנים.

לשעבר   בעיקר   האשמי-אכברהנשיא  כנו  על  נותר  האיראני  המשטר  כי  רפסנג'אני, 

בזכות איומים והפחדה, ולכן הסיכויים שייפול לבסוף גבוהים מאוד. "בכל חלק של 

הכלא   בבית  נמצאים  פעילים  של  קבוצות  נהגי   –החברה,  מורים,  עד  מפועלים 

הנמצאים ואזרחים  איכות סביבה, סטודנטים  פעילי  נשים,  זכויות  פעילי   משאיות, 

בבית הכלא או נידונו למאסר...בכל מקום אליו אתה מסתכל יש חוסר יעילות, חוסר  

במנהיגות ובהיגיון. הכול נטוש, אין שום ניסיון למצוא פתרונות לבעיות, ואף אם יש 

   9ניסיון כזה, המצב רק מחריף ואין שום סימן לשיפור", אמרה.

הרפורמיסטי, במחנה  במיוחד  איראנים,  והוגים  אובדן   פרשנים  על  כיום  מצביעים 

לנוכח המצב, במיוחד על  ייאוש  אמון מצד הציבור כלפי מוסדות המדינה ותחושת 

שהתעוררו בעקבות הסכם הגרעין והתבדו, והאכזבה   ,רקע הציפיות לשיפור כלכלי

ידי הרפורמיסטים, לממש את הבטחותיו לשיפור  - מכישלון הנשיא רוחאני, שנתמך על

באוניברסיטת טהראן   2018האזרחיות. בכנס שנערך בשלהי    כלכלי ולהרחבת הזכויות

קהל  דעת  סקרי  לתוצאות  עבדי  עבאס  הרפורמיסטי  והפעיל  העיתונאי  התייחס 

שכשהעידו   כך  על  הצביע  הסקרים  אחד  האזרחים.  בקרב  הייאוש  עוצמת   85- על 

פתרון  ימצאו  איראן  ששלטונות  ולסיכוי  לעתיד  ביחס  מיואשים  מהציבור  אחוזים 

  29.10עד    18. חוסר שביעות הרצון מהמצב בולט במיוחד בקרב צעירים בני  למשבר

, הצביע על ירידה חדה  2019בקיץ    ISPAסקר נוסף, שפרסם מכון הסקרים האיראני  

(בסולם   6.3-בשיעור שביעות הרצון של האזרחים מהמצב. שיעור שביעות הרצון ירד מ

  018.211בלבד באוקטובר  3.6-ל 2015) בדצמבר 10עד  1של 

 
8 @P_Salahshouri , 2021בינואר    29,  טוויטר . 
9 Golnaz Esfandiari, "Revolutionary's Daughter Says Iran's Islamic Republic Weakened, Could 

Collapse", Radio Free Europe/Radio Liberty, December 28, 2018. 
 . 2018בנובמבר  6,  י אקתצאד -דוניא "עבאס עבדי מזהיר מפני חוסר האמון מצד הציבור בשלטונות",   10
 .  2019באוגוסט  3, י איראן-עצר דעת קהל: ירידה בשביעות הרצון של הציבור מתנאי החיים",  "תוצאות סקר  11
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שמרנים, "הקריאות שנשמעו במהלך גלי המחאה העממית בשנים האחרונות בנוסח  

אודות אובדן האמון  על  היטב  כולכם!", מעידות  עבור  נגמר  רפורמיסטים, הסיפור 

גם  תרמה  הגובר  האמון  לחוסר  באיראן.  המרכזיים  הפוליטיים  המחנות  שני  כלפי 

הכלכלי המחריף, אסונות הטבע התנהלותם הכושלת של השלטונות לנוכח המשבר  

האמון  לאובדן  הביטויים  אחד  הקורונה.  מגפת  גם  ובהמשך  איראן  את  שפקדו 

במוסדות המדינה הוא העדפתם של אזרחים איראנים לתרום לנפגעי אסונות טבע, 

ידוענים,  כגון: במיוחד  פרטיים,  אנשים  באמצעות  שיטפונות,  או  אדמה  רעידות 

בנק חשבונות  כך  לשם  של   הפותחים  הרווחה  מוסדות  באמצעות  ולא  ייעודיים, 

לידי  שיועברו  כספים  כי  בציבור,  מהחשש  רבה  במידה  נובעת  זו  מגמה  המדינה. 

 המדינה לא ישמשו בסופו של דבר למטרה המרכזית לה הם נועדו: סיוע לנזקקים.  

השחיקה באמון הציבור ניכרה היטב הן גם בהפגנות המחאה שפרצו באיראן בעקבות 

בינואר  התנהלו  האוקראיני  המטוס  הפלת  בפרשת  המשטר  המטוס 2020ת  הפלת   .

המשטר  של  הכושלת  התנהלותו  ובמיוחד  המהפכה,  משמרות  ידי  על  האוקראיני 

האיראני בפרשה, עוררו זעם ציבורי כלפי השלטונות. הודאת משמרות המהפכה כי  

לרחובו זועמים  אזרחים  אלפי  הוציאה  הנוסעים  מטוס  להפלת  האחראים  ת הם 

המקרה.  פרטי  את  לטייח  ימים  שלושה  במשך  שניסו  המשטר,  בכירי  נגד  במחאה 

נמנעו השלטונות מסגירת המרחב האווירי של איראן,  האזרחים דרשו לדעת מדוע 

הבסיס  תקיפת  בעקבות  צבאית  תגובה  לספוג  עלולה  ארצם  כי  יודעים  בעודם 

להסתיר ניסו  ומדוע  המטוס,  הופל  שבו  בלילה  בעיראק  את   האמריקאי  מהציבור 

פרשנות  במאמר  התייחס  איראני  חדשות  אתר  לתקרית.  לאחראים  בנוגע  האמת 

המטוס  בעוד  כי  נכתב  ובו  בהתנהלותם,  הציבור  לאמון  השלטונות  שהסבו  לפגיעה 

את הביטוי הטוב   12האוקראיני ספג טיל אחד בלבד, אמון הציבור ספג אלפי טילים.

ה ניתן  האסלאמית  הרפובליקה  למצוקת  "צ'רנוביל ביותר  בתיוג  למצוא  יה 

החברתיות  ברשתות  שהתעורר  בשיח  רבים  איראנים  גולשים  ששימש  האיראנית", 

 
 . 2020בינואר  11, י איראן-עצר "טיל אחד לעבר המטוס האוקראיני, אלפי טילים לעבר אמון אזרחי איראן",  12
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לאסון  בדומה  האם  הפרשה,  בעקבות  תהו  מהם  רבים  המטוס.  הפלת  בעקבות 

צ'רנוביל, שבישר את כישלונה של ברית המועצות טרם קריסתה, בישר אסון המטוס 

 האסלאמית.  האוקראיני את שקיעתה של הרפובליקה

 2020בפברואר    21-שיעור ההצבעה הנמוך בבחירות הפרלמנטריות שהתקיימו בגם  

על משבר האמון הציבורי. חרף קריאתם של בכירי המשטר, ובראשם המנהיג   הצביע

-העליון, עלי ח'אמנהאי, לציבור האיראני לבוא ולהצביע, נרשם שיעור הצבעה של כ

המהפכה האסלאמית. בערים הגדולות, ובמיוחד  הנמוך ביותר מאז    -אחוזים בלבד    42

בטהראן, נרשמו שיעורי הצבעה נמוכים אף יותר. לאדישות הציבורית תרמה פסילתם 

, אך  "מועצת שומרי החוקה"אחוזים מהמועמדים על ידי    50-הגורפת של למעלה מ 

שיעור ההצבעה הנמוך ביטא גם ייאוש גובר בקרב הציבור ביחס למשטר ולמערכת 

בנובמבר  הפוליט הדלק  מהומות  מאז  רוח   2019ית.  אנשי  פרשנים,  והזהירו  שבו 

באמון  והכרסום  הייאוש  התסכול,  החרפת  מפני  בולטים  איראנים  ואקדמאים 

הציבורי בפוליטיקאים, שמרנים ורפורמיסטים כאחד. השמרנים נתפסים כמייצגים 

יוחד הדור  תפיסת עולם דתית ומהפכנית, שאינה תואמת עוד את רצון הציבור, במ

במימוש  שנכשלו  השפעה  כחסרי  נתפסים  הרפורמיסטים  לעומתם,  הצעיר. 

הבטחותיהם לציבור בשל התנהלותם הכושלת ושליטת השמרנים ברוב מוקדי הכוח  

בהשתתפותם  טעם  עוד  אין  כי  סבורים  מהאזרחים  רבים  זו,  במציאות  במדינה. 

 בבחירות, שכן השפעתן על חייהם ממילא מוגבלת מאוד. 

א היה די בכך, הרי שהתנהלותם הכושלת של השלטונות וניסיונות ההסתרה של אם ל

בראשית   הקורונה  התפרצות  עם  מהציבור  באמון   2020מידע  נוספת  פגיעה  הסבו 

פברואר   באמצע  המטוס 2020הציבור.  הפלת  לאחר  בלבד  ספורים  שבועות   ,

מהעיר קום,   האוקראיני, התפרץ נגיף הקורונה באיראן והתפשט בתוך ימים ספורים

התמודדות  המדינה.  חלקי  לרוב  שיעים,  למאמינים  לרגל  עליה  מוקד  המשמשת 

המשטר עם התפרצות המגיפה, שגבתה את חייהם של עשרות אלפי אזרחים, שבה 

תחושת  את  יותר  אף  שהגבירו  הסתרה,  וניסיונות  מחדלים  של  שורה  וחשפה 
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כך,   נוקבת.  ציבורית  ביקורת  ועוררה  בציבור  חברת ההתמרמרות  המשיכה  למשל, 

מסין  בטיסותיה  המהפכה,  משמרות  בבעלות  הנמצאת  אייר",  "מאהאן  התעופה 

בראשית  הכריזו  איראן  ששלטונות  לאחר  ואף  המגיפה  התפרצות  לאחר  גם  ואליה 

פברואר על הפסקת הטיסות בין המדינות. כן נמנעו השלטונות במשך ימים ארוכים  

כגון הטלת הסגר,  מלנקוט צעדי מנע, שהיו עשויים לבלום א ת התפשטות המחלה, 

סגירת מוסדות חינוך, תרבות וספורט, והגבלת התקהלויות המוניות, במיוחד בעיר  

קום, מוקד המחלה. גם לאחר שנאלצו השלטונות להודות בהתפרצות המחלה והחלו 

לפרסם נתונים על אודות היקף הנפגעים, נתקלו הדיווחים הרשמיים בחוסר אמון. 

אזרחים רבים מהמלצות הממשלה להימנע מהתקהלויות ומנסיעות   התעלמותם של

וצרכים  שאננות  לצד  הציבורי,  האמון  התערערות  את  שיקפה  הכרחיות  שאינן 

במארס   20-) בנורוזכלכליים חיוניים. עם תחילתה של חופשת ראש השנה האיראני (

למחוזות המגורים אל מחוץ   כשלושה מיליון אזרחים יצאו דיווחו שלטונות איראן כי

התעלמות   13שלהם. את  תלה  זיבאכלאם  צאדק  המשטר  ומבקר  הפוליטי  הפרשן 

לכך  הגורם  לשלטונות,  הציבור  בין  האמון  בחוסר  הממשלה  מהנחיות  הציבור 

 14.שהאזרחים אינם מתייחסים לדרישות השלטון ברצינות הראויה

הפכה עמד כישלון הרפובליקה האסלאמית לממש את מטרותיה המרכזיות של המ

מאז   באיראן  שהתעוררו  מחאה  תנועות  כמה  של  מחאת 1979בבסיסן  ובהן   ,

ב   –   2017, המחאה העממית בשלהי  2009-, "התנועה הירוקה" ב1999-הסטודנטים 

בנובמבר    2018תחילת   הדלק  חריגה. 2019ומהומות  תופעה  אינן  באיראן  הפגנות   .

לשי שהובילו  עממיות  תנועות  ארוכה  היסטוריה  להחלפת  לאיראן  ואף  מדיניות  נוי 

משטר. למורת הרוח הציבורית בעשורים האחרונים היו גם ביטויים אלימים מפעם 

לפעם. בעיקר מאז ראשית שנות התשעים פרצו מהומות עממיות באזורים שונים של 

 
 .  2020 מארסב 21,  תסניםמחוזות המדינה",    13-אדם מ -מיליון בני 3"יציאת  13
 .  2020 מארסב 25,  אנתח'אבע חלק מהאזרחים אינם מתייחסים ברצינות להמלצות השלטונות בנוגע לקורונה?",  "מדו 14
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מצוקותיהם. על  שקבלו  אזרחים  השתתפו  בהן  בשני   15המדינה  המחאה  תנועות 

ידי המשטר, המחישו היטב את נכונותם של אזרחי -העשורים האחרונים, שדוכאו על

איראן לשוב ולצאת לרחובות על מנת לממש את דרישותיהם ולהבטיח עתיד טוב יותר 

 להם ולילדיהם. 

בהיקף  הן  חריגים  האחרונות  בשנים  העממית  המחאה  שגלי  זאת,  עם  נראה, 

יותר   רבה  בקיצוניות  והן  הן בתדירות ההפגנות  מתבטאת עבר הביחס להמפגינים, 

בסוף   המשטר.  של  קיומו  עצם  נגד  הנשמעות  ובסיסמאות  האלימות   2017בגילויי 

. המחאה, שפרצה 2009ניצבה איראן בפני גל המחאה המשמעותי ביותר מאז מהומות  

במהירות   28-ב התפשטה  הנמשך,  הכלכלי  המשבר  רקע  על  משהד  בעיר  בדצמבר 

אופי לובשת  שהיא  תוך  איראן  רחבי  בכל  ערים  ואנטי   לעשרות  ממסדי. -פוליטי 

לביקורת הציבורית תרמה הצעת התקציב, שהגיש הנשיא רוחאני לאישור המג'לס  

וכללה העלאת מחירים, הכבדה במיסוי וצמצום משמעותי במספר הזכאים לקצבאות 

ממשלתיות. המפגינים לא הסתפקו בדרישה לשיפור המצב הכלכלי וקראו תיגר על 

הדת. אנשי  שלטון  של  קיומו  ובראשו  עצם  המשטר,  נגד  קריאות  כללו  ההפגנות 

על הושחתו  אף  שתמונותיו  ח'אמנהאי,  והתקפות -המנהיג  מפגינים,  כמה  ידי 

ההפגנות  במהלך  הביטחון.  כוחות  של  וניידות  ממשלתיים  מוסדות  על  נקודתיות 

ותמיכתו  המדינה  לגבולות  מחוץ  האיראני  המשטר  פעילות  נגד  קריאות  גם  נשמעו 

רי ובארגוני הטרור הגובה מחיר כלכלי כבד על חשבון הטיפול הנמשכת במשטר הסו 

  .במצוקותיהם של אזרחי איראן

כשבוע לאחר פרוץ ההפגנות, החל גל המחאה לדעוך, אם כי הפגנות בהיקף מצומצם 

ובהיקף  פחותה  בעוצמה  מחאה  איראן.  ברחבי  שונים  במקומות  נמשכו  יחסית 

התקיימו הפגנות ושביתות    2018  ית. מראש2018מצומצם יותר נמשכה לאורך שנת  

משאיות נהגי  אלפי  היתר,  בין  הקיפה,  המחאה  המדינה.  בשביתה   ,ברחבי  שפתחו 

 
 Saeid Golkar, "Protests and Regimeלהרחבה בנוגע למחאות באיראן לאחר המהפכה האסלאמית, ראה:  15

Suppression in Post-Revolutionary Iran", The Washington Institute for Near East Policy, Policy Notes, 
October 2020.  
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שמחו על הקריסה הנמשכת   ,סוחרים בבאזאר של טהראן;  במחאה על תנאי העסקתם

(ריאל) המקומי  המטבע  כמה   ,מורים;  בערך  ולשחרר  שכרם  את  להעלות  שדרשו 

 , ופועלים במספר מפעלים  ;להם שנעצרו במהלך ההפגנותממנהיגי האיגוד המקצועי ש

מחאה של נשים כנגד כפיית   2018בנוסף על כך, פרצה בינואר    .שמחו על הלנת שכרם

פרצו  פברואר  במחצית  המהפכה.  מאז  האסלאמית  ברפובליקה  הנהוגה  הרעלה 

ללה א התנגשויות אלימות בין כוחות הביטחון בטהראן לחברי המסדר הצּופי "נעמת

ונאבאדי", שמחו מול תחנת משטרה על מעצר אחד מחבריהם. במהלך העימותים ג

ידי אוטובוס שהיה נהוג -נהרגו חמישה מאנשי כוחות הביטחון, שלושה מהם נדרסו על

חברים במסדר נעצרו. הגם שהמחאה נגד   300-בידי אחד מחברי המסדר. למעלה מ 

הרי שהיה בהן כדי לבטא את כפיית הרעלה ומחאת חברי המסדר הצּופי אינן חדשות,  

 שבירת מחסום הפחד מפני המשטר בעקבות המחאה העממית שקדמה לה. 

פרץ   יותר  אף  ונרחב  נוסף  מהומות  השלטונות   2019בנובמבר  גל  החלטת  בעקבות 

שהתפשטו   ,להעלות בשיעור חד את מחירי הדלק ולקצוב את השימוש בו. המהומות

שהפגינו ,  שלטונותהידי  -בכמאה ערים ברחבי איראן, דוכאו בתום פחות משבוע על

את נכונותם ויכולתם להפעיל את אמצעי הדיכוי הרבים שברשותם גם במחיר דמים 

כבד של מאות הרוגים. במהלך המהומות הציתו מפגינים תחנות דלק, בנקים ובנייני 

המ לסבב  בדומה  כבישים.  וחסמו  היה ציבור  זו  למחאה  המניע  גם  הקודם,  חאה 

פעילות  ונגד  והנשיא  המנהיג  בגנות  קריאות  כללה  היא  גם  כי  אף  כלכלי,  במהותו 

הגוברת  ההקצנה  את  היטב  ביטאה  הדלק  מחאת  המדינה.  לגבולות  מחוץ  המשטר 

בציבור האיראני. גילויי האהדה כלפי המשטר המלוכני שקדם למהפכה האסלאמית 

גד בנקים, מבני ציבור, ואף מכללות דתיות, סיפקו עדות ברורה והמתקפות האלימות נ

 לתסכול הנרחב.

חוסין -ידי התנועה הרפורמיסטית ובראשה מיר-, שהונהגו על 2009בשונה ממהומות  

מוסוי ומהדי כרובי, גלי המחאה האחרונים פעלו ללא הנהגה מוכרת, הגם שייתכן כי  

על אורגנו  השונות  בערים  פעילי -ההפגנות  נפוצה ידי  בתופעה  מדובר  מקומיים.  ם 
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החברתיות  הרשתות  לתפוצת  הדוק  באופן  הקשורה  כולו  בעולם  האחרונות  בשנים 

המאפשרות התארגנות חסרת ראש בקנה מידה חסר תקדים. מבחינת היקף המחאה, 

אלפים של אזרחים בגל המחאה של - מספר המפגינים הכולל, שהוערך בכמה עשרות 

ם במהומות הדלק, היה ככל הנראה נמוך משהיה בשנת אלפי- וכמה מאות  2018-2017

הפגנות .  2009 עם  במיוחד,  רחבה  הייתה  הגיאוגרפית  פריסתה  גיסא,  מאידך 

שהתקיימו במקביל בעשרות ערים ברחבי המדינה, בעיקר בערי השדה בפריפריה. גם 

 2009בשנת  אקונומי של המפגינים היה שונה מבעבר. בעוד שבמחאה  -הרכבם הסוציו

בהפגנותמיל מרכזי  מקום  העירוני  הביניים  מעמד  בני  המחאה  16או  שגלי  הרי   ,

מאבק  המנהלים  המוחלשות,  השכבות  ובני  פועלים  בידי  בעיקר  הובלו  האחרונים 

הניאו הכלכלית  ומדיניותו  הכלכליות  מצוקותיהם  רקע  על  של - מתמשך  ליברלית 

ת החוץ והביטחון של פי נתוני משרד המודיעין, שנמסרו לידי ועד-על   .הנשיא רוחאני

המג'לס, רוב העצורים במהומות הדלק היו מובטלים, מועסקים בשכר נמוך או בעלי 

  17השכלה נמוכה.

גלי המחאה העממית מצביעים על עוצמת התסכול בקרב הציבור. מאז מהומות הדלק 

הזהירו פרשנים, אנשי רוח ואקדמאים איראנים בולטים מפני החרפת הייאוש ואובדן  

כך, האמון   השמרני.  המחנה  בקרב  גם  נשמעות  אלה  אזהרות  בשלטונות.  הציבורי 

למשל, הזהיר הפרשן הפוליטי והעיתונאי אמיר מוחביאן, המזוהה עם הימין השמרני, 

כי פרק הזמן בין גלי המחאה עלול להתקצר אף יותר. הוא הצביע על התסכול והזעם 

עלאת מחירי הדלק היתה רק הגוברים בקרב הציבור שעוררו את ההפגנות וטען כי ה

להפגנות.   "פצצה חברתית" לדבריו,  הסיבה המיידית  על  יושבת  החברה האיראנית 

רגע בכל  להתפוצץ  ממהומות  .  שעלולה  על2009בשונה  שהונהגו  פוליטי -,  זרם  ידי 

ספציפי, גלי המחאה האחרונים ספונטניים ועממיים. לפיכך, קשה יותר לשלוט בהן, 

 
16 The Brokered Exuberance of the Middle Class: An Ethnographic Analysis of Iran's Kevan Harris, "

2009 Green Movement", Mobilization, An International Quarterly, Vol. 17 (4), 2012, pp. 435-455. 
"הסבר משרד המודיעין בנוגע לעצורים בהפגנות האחרונות: רוב העצורים היו מובטלים או בעלי משרות בשכר נמוך",   17

 . 2019בנובמבר   25,  אפתאב ניוז
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למסוכנ אותן  שהופך  יותר.מה  החברה    18ות  כי  הזהיר,  פאצ'לי  מוחמד  הסוציולוג 

האיראנית עוברת משלב חוסר שביעות הרצון לשלב הכעס והשנאה. בשלב הכעס בני 

כל שהם  לשנאה,  הופך  לכעסם, אך כאשר הכעס  בנוגע  לעשות משהו  מוכנים  אדם 

  19רוצים לעשות הוא להרוס, וזהו שלב מסוכן ביותר.

י הדגישו את הצורך להתייחס ברצינות לדרישות הציבור  גם מקורבי הנשיא רוחאנ

דין אשנא, יועצו של רוחאני וראש המרכז  -שבאו לידי ביטוי בגלי המחאה. חסאם אל 

"אזהרה    2017למחקרים אסטרטגיים בלשכת הנשיא, כינה את גל המחאה של שלהי  

יראן רצינית עבור מקבלי ההחלטות". בכנס בטהראן הזהיר אשנא כי אם שלטונות א

לא יספקו מענה לדרישות הכלכליות, החברתיות והפוליטיות של הציבור, הדבר עלול  

להוביל למחאה חריפה ואלימה אף יותר. הוא ציין כי רוב דרישות הציבור הן בתחום 

להתפתח  עלולה  היא  וחברתי,  פוליטי  אופי  לבשה  שהמחאה  מאחר  אך  הכלכלי, 

ך כי רוב הציבור עדיין מאמין ביכולת  למשבר לגיטימציה של המשטר עצמו. הוא הערי

ענייני המדינה, אך כשליש ממנו איבד אמון באופן מוחלט בניהול להסתפק ברפורמה 

 20וסבור שניתן לשנות את המצב רק באמצעות שינויים יסודיים.

בסיכומו של דבר, איראן עוברת בעשורים האחרונים שינויים חברתיים, פוליטיים, 

גדולים  אתגרים  האסלאמית  הרפובליקה  בפני  המעמידים  ותרבותיים  כלכליים 

תהליכים  רקע  על  מתרחשות  האיראנית  בחברה  העומק  מגמות  ומורכבים. 

וח המדינה  למוסדות  החברה  בין  הגומלין  ביחסי  תמורות  גוברת דמוגרפיים,  שיפה 

למערב ולמודרניזציה. הן מציבות כבר כיום אתגר משמעותי בפני המשטר, משום שיש 

בהן כדי לבטא שחיקה בתמיכה הציבורית במוסדות השלטון ובערכי המהפכה. גם 

אם אין בתהליכים אלה כדי להבשיל בהכרח לשינוי פוליטי משמעותי, הם עשויים 

 
 . 2019בדצמבר   19,  סוכנות הידיעות אירנא "ניתוח שונה של אמיר מוחביאן בנוגע להפגנות האחרונות",  18
בדצמבר   18,  רדיו פרדאר]: אזרחים הציתו את עצמם לפני שתחנות הדלק הוצתו", "כנס לבחינת הפגנות אבאן [נובמב 19

2019  . 
סוכנות הידיעות  ",  נתמודד עם אסון,  אם לא ניקח את האזהרות ברצינות, ההפגנות היו אזהרה רצינית למקבלי ההחלטות " 20

 .  2018בפברואר   icana.ir ( ,7של הפרלמנט האיראני (
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על תפיסות היסוד של המש  יציבותו, במיוחד לאחר  לערער בעתיד  על עצם  ואף  טר 

 מותו של המנהיג הנוכחי, עלי ח'אמנהאי.  
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 בתמורות הזמן  שלטון חכם ההלכהבין אסלאם לרפובליקה:  פרק א':

 

המהפכה   2012במאי   למשמרות  הכפופה  הבסיג'  מיליציית  מבסיסי  אחד  הציב 

גבי סלע עליו התיישב מנהיג איראן, עלי ח'אמנהאי, לנוח במהלך טיפוס אנדרטה על  

נחרטו פסוק מן הקוראן -הרים במחוז כרמאן שבדרום מזרח איראן. על האנדרטה 

ותמונתו של ח'אמנהאי ונכתב: "מקום ישיבתו של כבוד המנהיג העליון ביום שישי, 

שבועות ספורים    1ים".] במהלך טיפוס הר2005מאי    6[  1384בחודש ארדיבהשת,    16

התייחס  ח'אמנהאי,  של  החדשה  הביוגרפיה  פרסום  לרגל  במהלך טקס  מכן,  לאחר 

אכבר רשאד, - ראש הלשכה לפרסום כתביו של המנהיג העליון, חוג'ת אלאסלאם עלי

לסגולותיו של מנהיג איראן. בהתייחסו לאורח חייו הצנוע של ח'אמנהאי אמר רשאד, 

סו לו  שיש  הסבורים  אלה  חיים כי  אורח  מנהל  כלומר  סוסים,  על  רוכב  ושהוא  ס 

שנה.  לעשרים  קרוב  כבר  משתמש  הוא  בהם  הנעליים  על  להביט  צריכים  ראוותני, 

"נעליו כה בלויות, שכל פעם שאני מביט בהן, אני נזכר בנעליו של אמיר אלמוא'מנין" 

  2טאלב), אמר רשאד.-[כינוי נהוג בקרב השיעים לאימאם הראשון, עלי בן אבו

בהקמת האנדרטה, כמו גם בניסיון להבליט את אורח חייו הצנוע לכאורה של מנהיג 

את  ולבצר  דמותו  את  להאדיר  תומכיו  מצד  למאמצים  ביטוי  לראות  ניתן  איראן, 

בתגובה ישירה להחרפת  לאורך השנים  מעמדו הפוליטי והדתי. מאמצים אלה גברו  

סמכותו ועל  הפוליטית  מנהיגותו  על  התיגר  המהפכה   הדתית.  קריאות  מכונן  אם 

האסלאמית, איתאללה רוחאללה ח'ומיני, יכול היה להתבסס על כישוריו הלמדניים, 

סמכותו ההלכתית והכריזמה שלו, הרי שיורשו נאלץ לפנות לדרכים אחרות במאמץ 

   לשמר את שלטונו לאורך זמן. 

 
 . 2012ביוני  25, רדיו פרדא"הפיכת איתאללה ח'אמהנאי לקדוש",  1
"אחראי הפרסום בלשכת ח'אמנהאי: נעליו של ח'אמנהאי כה בלויות, שכל פעם שאני מביט בהן, אני נזכר בנעליו של אמיר   2

 .  2012באוגוסט   10, אמרוז פרדאאלמוא'מנין", 
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 בעידן ח)אמנהאי  שלטון חכם ההלכה

של   התיאורטיים  מאז יסודותיה  מעוגנים  איראן  של  האסלאמית  הרפובליקה 

) בפרשנות ייחודית של הזרם השיעי באסלאם, שעוצבה  1979המהפכה האסלאמית ( 

שלטון ח'ומיני, אשר טבע את העיקרון המנחה של    ברוח חזונו של מחולל המהפכה

). עיקרון זה, עליו מבוססת הפוליטיקה האיראנית מאז י פקיה-ולאית (  חכם ההלכה

, יוצא מנקודת הנחה, כי באסלאם אין הפרדה בין דת למדינה ולפיכך האדם המהפכה

). בשלהי שנות השישים פסק ולי פקיההראוי ביותר לשלטון הוא חכם הדת הבכיר (

ח'ומיני, כי הממשל הלגיטימי היחיד הוא זה הנתון בידי איש הדת ותבע להפקיד את 

בידי השליטים הלגיטימיים הבלעדיים   ח'ומיני הם    -השלטון  אנשי הדת. בכך חרג 

של  שובו  עד  כי  שגרסו  הבכירים,  הדת  אנשי  רוב  בקרב  נהוגות  שהיו  מהתפיסות 

יש מידה של לגיטימיות לכל שלטון   – אשר לשובו מייחלים השיעים    –האימאם הנעלם  

העובדה ן  נבעה מ  שלטון חכם ההלכההמנסה להשליט סדר. הבעיה המרכזית ביישום  

פי מידותיו של ח'ומיני, אך לא התאים לאיש מאנשי הדת -עלשהוא נתפר מלכתחילה  

הבכירים במדינה. איש מבין אנשי הדת הבכירים ערב המהפכה לא היה שותף מלא  

לתפיסה זו ואיש מאנשי הדת המהפכניים שתמכו בח'ומיני לא היה בעל מעמד דתי 

  3בכיר שיכול להתאים להנהגה על פי תורתו.

חייב חריגה בוטה מעיקרון זה, משום שעל פי השקפת    1989מותו של ח'ומיני בשנת  

ובצדקנותו.  בלמדנותו  ביותר  הבכיר  הדת  איש  להיות  העליון  המנהיג  על  ח'ומיני, 

מאחר שלאף אחד מתלמידיו הנאמנים לא היה מעמד הלכתי רם דיו לירושה, היה 

 ) התיאולוגית  הסמכות  בין  להפריד  הפוליטי מרג'עיהצורך  השלטונית  לסמכות  ת ) 

כדי להכשיר את מינויו של   1989) ולשלב אבחנה זו בחוקה המתוקנת משנת  ולאיה(

 עלי ח'אמנהאי כיורשו של ח'ומיני. 

 
בעבור  -דוד מנשרי וליאורה הנדלמן מהפכנית", בתוך:-ורת הפוסטדוד מנשרי, "שלטון חכם ההלכה באיראן במבחן הביק 3

 .  33-29), ע"ע 2009(תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד,   אנטומיה של מהפכה –איראן  (עורכים),  
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ח'אמנהאי לא היה המועמד הטבעי לרשת את מנהיג המהפכה האסלאמית. הוא נולד  

עבר לעיר קום, המרכז   19במשהד, השני מבין שמונה ילדים. בהיותו בן    1939בשנת  

עי הגדול ביותר באיראן, והפך לאחד מתלמידיו של ח'ומיני. בשנות השישים הדתי השי

ועונה  נעצר  ואף  השאה  של  למשטרו  ההתנגדות  בתנועת  פעיל  חלק  נטל  והשבעים 

על  הזדמנויות  הפוליטית. -במספר  פעילותו  עקב  השאה  של  הביטחון  כוחות  ידי 

ניצל ח'אמנהאי   1981במהפכה האסלאמית נחשב לאחד ממקורביו של ח'ומיני. ביוני  

מניסיון התנקשות, שהותיר את ידו הימנית משותקת. ארבעה חודשים מאוחר יותר  

הנשיא  של  למותו  שהביא  נוסף,  התנקשות  אירוע  לאחר  הנשיא  לתפקיד  התמנה 

כאשר  - חמדומ ח'ומיני  של  מותו  עד  כנשיא  שימש  הוא  רג'אא'י.  מועצת "עלי 

 מינתה אותו להחליפו כמנהיג עליון.  "המומחים 

), היה עד אז בעל מעמד דתי י תקליד-מרג'עח'אמנהאי לא הוכר כמקור סמכות דתית (

זכה להכרה מצד   ולא  נמוכה מזו של איתאללה)  (דרגה  בלבד  חוג'ת אלאסלאם  של 

גדולי ההלכה של תקופתו. הוא נקבע כיורש בעיקר מתוקף נאמנותו לדרכו של ח'ומיני 

ובעיקר  ובתו המהפכה,  של  הראשון  העשור  במהלך  שצבר  השלטוני,  הניסיון  קף 

) נשיאותו  שנות  ניכרת 1989-1981בשמונה  נסיגה  לפיכך,  היוותה,  ליורש  קביעתו   .(

. השלטון נשמר אומנם בידי אנשי הדת, אך הבכורה לא  שלטון חכם ההלכהמעקרון  

לכי מודע  העליונה.  התיאולוגית  הסמכות  מקור  בידי  ההלכתיים נותרה  שוריו 

רפסנג'אני, כדי לשכנע את   האשמי-אכברהירודים, הסתייע ח'אמנהאי בנשיא דאז,  

, לכנותו בתואר איתאללה "מועצת המומחים "אנשי הדת הבכירים, ובעיקר את חברי  

 4ולהציגו ככזה.

חוסין  איתאללה  הבכיר,  הדת  איש  ובראשם  ח'אמנהאי,  של  יריביו  זאת,  עלי -עם 

זכותו של ח'אמנהאי לשמש כמנהיג עליון ותבעו כי סמכותו תצטמצם מונתזרי, כפרו ב

כיורשו המיועד של ח'ומיני, הודח   1985-לפיקוח ולהכוונה בלבד. מונתזרי, שנקבע ב

 
4 no. 126,  ,Policy FocusMehdi Khalaji, "Tightening the Reins: How Khamenei Makes Decisions", 

The Washington Institute for Near East Policy, 2014, p. 16. 
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ב היורש  בשל 1989  מארס ממעמד  ח'ומיני,  של  מותו  לפני  בלבד  חודשים  שלושה   ,

 1988הורג בסתיו  ל ההמונית  ביקורת שמתח על מדיניות המשטר, בכלל זה הוצאתם  

הושם מונתזרי במעצר   1997-של כמה אלפי אסירים פוליטיים בבתי כלא איראנים. ב

ב מותו  עד  נותר  בו  אין סמכות 2009-בית,  לח'אמנהאי  כי  זה קבע,  בכיר  דת  . איש 

של  מנהיגותו  על  שערערו  לקולות,  להנהגה.  ראוי  אינו  הוא  וכי  הלכה  לפסוק 

השנים   במרוצת  נוספה  שכפרו ח'אמנהאי,  אינטלקטואלים,  כמה  מצד  גם  ביקורת 

בכמה מהנחות היסוד של המהפכה וטענו כי עדיף שאנשי הדת ישאירו את השלטון 

גם חברי "התאחדות אנשי הדת   5לפוליטיקאים ויסתפקו בתפקידי הדרכה ופיקוח.

) רוחאניונ-מג'מעהלוחמים"  מובארז-י  אנשי י  בקרב  השמאלי  האגף  את  שייצגה   ,(

בכמה הדת,   וכוחו  סמכויותיו  את  להגביל  וניסו  ח'אמנהאי  של  מבחירתו  הסתייגו 

עצמו  את  להכתיר  ח'אמנהאי  של  מניסיונותיו  הסתייגו  אף  האגודה  חברי  דרכים. 

רשימה של שלושה מבכירי הממסד   ו, והגיש1994-וב  1993-כמקור העליון לחיקוי ב

בפומבי שללו  לא  הם  זאת,  עם  בתפקיד.  לשמש  שראויים  של   בקום  זכותו  את 

על  הותקף  כאשר  להגנתו  יצאו  ואף  עליון  כמנהיג  לכהן  מונתזרי - ח'אמנהאי  ידי 

  1998.6בנובמבר 

 

 בין ריבונות העם לריבונות האל 

מותו של ח'ומיני חידד גם את הוויכוח הפנימי באיראן בנוגע לזהותה של הרפובליקה 

נות. מצד אחד ריבונות האסלאמית סביב המתח בין שתי התפיסות המנוגדות של ריבו

עלי  כנציגיו  המשמשים  הדת  לאנשי  אותה  המאציל  האל  ריבונות  שני  ומצד  העם, 

אדמות. ויכוח זה נמשך מזה שנים בין הזרמים הפוליטיים והדתיים השונים באיראן. 

בעקבות פרסום דבריו   2006ניתן למצוא ביטוי לוויכוח זה בשיח, שהתעורר בראשית  

אל חוג'ת  מו-של  האולטרהאסלאם  הדת  איש  של  מתלמידיו  ַע'ַרויאן,  שמרני, -חסן 

 
   .47-75, ע"ע  בעבור- מנשרי והנדלמן , בתוך:"שלטון חכם ההלכה והמאבק לדמוקרטיה: השיח הדתי באיראן"מאיר ליטבק,  5
איראן אז  בעבור (עורכת), -"הממסד הדתי ברפובליקה האסלאמית: תמורות ואתגרים", בתוך: ליאורה הנדלמןמאיר ליטבק,  6

 . 26-25ע"ע  ),2017(תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד,   כשיו: חברה, דת ופוליטיקה וע
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מוחמד מצבאח- איתאללה  "ממשלה -תקי  במונח  השימוש  את  להעדיף  שקרא  יזדי, 

י -ג'ומהורי) על פני המונח "רפובליקה אסלאמית" (י אסלאמי-חוכומתאסלאמית" (

"רפובליאסלאמי באיראן  לכונן  התכוון  לא  מעולם  ח'ומיני  כי  ציין,  ע'רויאן  קה" ). 

בהתאם להגדרתה המוכרת במערב, שכן הוא לא האמין במערכת רפובליקנית והכרתו 

בשנת   ח'ומיני  נשאל  כאשר  ע'רויאן,  לדברי  אילוץ.  בבחינת  היתה  ידי -על   1978בה 

עיתונאים זרים טרם שובו מגלותו בפאריס בנוגע למודל הממשלה הרצוי מבחינתו, 

על הוא תומך בממשלה המבוססת  כי  עלי,   הוא השיב,  בסגנון  כלומר  ַעַלוי",  "צדק 

האימאם הראשון בשיעה. רק כאשר העיתונאים המערביים, שלא הבינו את משמעותו 

מן  להם  המוכר  מודל  באמצעות  הנושא  את  להם  שיבהיר  התעקשו  זה,  ביטוי  של  

העולם המערבי, עשה ח'ומיני שימוש במונח "רפובליקה אסלאמית". עם זאת, לטענת 

לא התכוון ח'ומיני לרפובליקה במשמעותה במערב כמוסד המבוסס   ע'רויאן, מעולם

   7על לגיטימיות עממית המתאפשרת באמצעות הליך בחירות.

יזדי, שדחה את -דברי ע'רויאן נסמכו על רעיונות דומים, שהשמיעו מורהו, מצבאח 

תפיסות  שתי  של  לשילוב  מתייחס  אסלאמית  רפובליקה  שהמושג  המחשבה 

את   זו  ורפובליקני  –זו  המשלימות  כי  ותאסלאם  הטוענים  אלה  לטענתו,   .

אסלאם, בכל פעם ששתי התפיסות מתנגשות זו עם זו, ה יש עדיפות על  ות  לרפובליקני

יזדי עוררו ביקורת -הצהרות תלמידו של מצבאח  8אינם מבינים כלל את האסלאם.

הזרם  עם  המזוהים  הפוליטית  במערכת  אישים  והן  דת  אנשי  מצד  הן  חריפה 

רזא תוסלי, ששימש כראש לשכתו -חמדופורמיסטי. איש הדת הבכיר, איתאללה מהר

יזדי, -של ח'ומיני, דחה בתוקף את דברי ע'רויאן ואמר בהתייחסות מרומזת למצבאח

כי אלה שהתנגדו מלכתחילה לח'ומיני ולרפובליקה האסלאמית, טוענים כיום בזכות 

ח כי  ציין,  הוא  רפובליקה".  ללא  אסלאמית  של "ממשלה  בכינונה  צידד  'ומיני 

 
יזדי: הלגיטימיות של הממשלה האסלאמית אינה מבוססת על הצבעת העם על יסוד השקפת האימאם",  -"תלמידו של מצבאח 7

 . 2005בדצמבר    30,  אפתאב ניוז
 .  50ליטבק, עמ'   8
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האזרחים,  קולות  על  נשענת  הממשלה  שלגיטימיות  וסבר,  אסלאמית  רפובליקה 

   9ולפיכך הציג מושג זה מייד עם שובו מגלותו לאיראן.

משתקף  הדת  חכמי  לידי  נמסרת  האל  ריבונות  לפיה  התפיסה  של  הפוליטי  הביטוי 

מונים אחרים של אנשי בסמכויות הנרחבות המוענקות למנהיג המהפכה ולגופים מ

ידי העם. מאז המהפכה -הדת, שסמכויותיהם עולות על אלו של הגופים הנבחרים על

האסלאמית מתאפיינת המערכת הפוליטית באיראן במורכבות הנובעת מקיומן של 

שתי מערכות פוליטיות מקבילות: המערכת הרפובליקנית, הכוללת שורה של מוסדות 

ואמורים לבטא את ריבונות העם, מג'לס,  ם הנשיא והידי הציבור, בראש-הנבחרים על

אסלאמית, הכוללת שורת מוסדות, שהוקמו לאחר המהפכה -והמערכת המהפכנית 

 ואינם נבחרי ציבור, בראשם המנהיג העליון. 

דמוקרטי מרכיב  בין  מסוים  באופן  לשלב  הרצון  את -למרות  המבטא  רפובליקני, 

את רצון האל באמצעות מפרשיו, אנשי   ריבונות העם, לבין מרכיב אסלאמי, המשקף

הדת השיעים ובראשם חכם הדת הבכיר, הרי שניתן יתרון ברור למרכיב האסלאמי 

ולשלטון אנשי הדת, המהווים אליטה שולטת מתוקף סמכות אלוהית, שאינה ניתנת 

לערעור. במתח הקיים והמתמשך בין המוסדות הפוליטיים הנבחרים לבין המוסדות 

הבל (הפוליטיים  המנהיג  ניצב  במוקדם  ואשר  נבחרים,  מאז רהברתי  בולטת   ,(

נבחרים, ובראשם המנהיג כמשמש -המהפכה בבירור עליונותם של המוסדות הבלתי

 כראש המדינה ומרכז בידיו את עיקר סמכויות ניהול המדינה. 

איראן  לחוקת  שהוכנסו  תיקונים,  במסגרת  יותר  עוד  הורחבו  המנהיג  סמכויות 

ל ח'ומיני, והעברת השלטון מידיו לידי יורשו, עלי ח'אמנהאי, בשנת בעקבות מותו ש

. בחפשו הכרה כמקור סמכות תיאולוגית ופוליטית ביקש לעצמו ח'אמנהאי את  1989

המדינה.  ענייני  בניהול  מעורבותו  את  הגביר  ואף  לח'ומיני  שהיו  הסמכויות  מלוא 

פקח על תפקודו התקין המנהיג משמש כמעצב קוויה הכלליים של מדיניות איראן, מ

 
 . 2006בינואר   melliun.org  ,2להצבעת העם", קריטריון "התייצבות מצבאח ותלמידיו למען כינון ממשלה אסלאמית אינה  9
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של המשטר וכן משמש כמפקד העליון של הכוחות המזויינים. כמו כן מוסמך המנהיג 

בתנאים מסוימים להדיח את הנשיא. סמכויות אלה מקנות לו שליטה רבה על שלוש 

הרשויות ומעמידות אותו למעשה מעל החוק, למרות שלהלכה קובעת החוקה, כי הוא 

 10העם. שווה בפני החוק לשאר בני

ידי -יכולתם של המוסדות הנבחרים לפעול תלויה במידה רבה במרחב שניתן להם על

אסלאמית. המוסדות הנבחרים מחויבים למעשה לפעול בהתאם -המערכת המהפכנית 

ידי המנהיג, וליישר עימה קו. עם זאת, מנהיג איראן -לאסטרטגיית על, הנקבעת על

חורי הקלעים תוך ניצול המוסדות ומוקדי אינו נוהג כרודן אלא פועל במידה רבה מא

הכוח הנתונים למרותו על מנת לאכוף את האסטרטגיה שלו. השפעתו אינה מתבטאת 

כלל  בדרך  נמנע  אף  הוא  השוטפים.  המדינה  ענייני  בניהול  ישירה  במעורבות  לרוב 

מלהתערב באופן פומבי בפעילותם של המוסדות הפוליטיים הנבחרים, אלא במקרים 

את מעמדו  כך  שהם פועלים בניגוד לעמדתו. כרים סג'דפור היטיב לתאר    בהם נראה

של ח'אמנהאי: "ח'אמנהאי, שאינו רודן או דמוקרט אך בעל תכונות של שניהם, הוא 

האדם היחיד החשוב ביותר במשטר סיעתי מאוד ואוטוקרטי. אף על פי שהוא אינו 

החלטות מרכזיות ללא    מקבל החלטות ברמה הלאומית בכוחות עצמו, לא ניתן לקבל

  11הסכמתו".

מועצת "לצד המנהיג פועלים מספר גופים, המסייעים לו לממש את סמכויותיו, בהם  

החוקה המשטר" ,  "שומרי  של  האינטרס  לקביעת  השופטת  "המועצה  הרשות   ,

המהפכה.   החוקה" ומשמרות  שומרי  שנים   "מועצת  בת  מועצה  חברים, -הינה  עשר 

ידי המנהיג ומחציתם הם משפטנים הממונים -שמחציתם הם אנשי דת הממונים על

ידי -ידי המנהיג) ומאושרים על-ידי ראש הרשות השופטת (שהוא עצמו ממונה על-על

 
10 , Who Rules Iran? The Structure of Power in the Islamic RepublicWilfried Buchta, 

(Washington D.C.: The Washington Institute for Near East Policy and the Konrad Adenauer Stiftung, 
2000), p. 3, p. 48.  

11 " Reading Khamenei: The World View of Iran’s Most Powerful Leader"Karim Sadjadpour, 
(Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2008), p.1.  
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פי -ידי המג'לס, ואשר על- המג'לס. בסמכותה של המועצה לפסול חוקים, שנחקקו על 

המועצה   ההלכה קביעת  עם  או  האיראנית  החוקה  עם  אחד  בקנה  עולים  אינם 

המתמודדים  מועמדים  לפסול  הסמכות  המועצה  בידי  שמורה  בנוסף  האסלאמית. 

בידי   נותנות  וסמכויותיה  המועצה  הרכב  הנבחרים.  למוסדות  הבחירות  במערכות 

ך,  ידי הציבור ועל פעילותם. כ-המנהיג כלי יעיל לפקח על הרכב המוסדות הנבחרים על

רבות מהצעות החוק, שביקש המג'לס להעביר   "מועצת שומרי החוקה"למשל, פסלה 

 ידי רוב, שהשתייך לזרם הרפורמיסטי. -על  2004עד  2000כאשר זה נשלט בין השנים 

. מועצה "המועצה לקביעת האינטרס של המשטר"גוף נוסף הניצב לצד המנהיג הוא  

-ה שלושים ושמונה חברים, הממונים על , מונ1988ידי ח'ומיני בשנת  -זו, שהוקמה על

בין   עתיםדי המנהיג. בידי המועצה נתונה הסמכות להכריע במחלוקות המתגלעות לי

וכן לשמש כגוף מייעץ למנהיג בסוגיות שונות   "מועצת שומרי החוקה"המג'לס לבין  

הקשורות לניהול ענייני המדינה. בראש המועצה עמד מאז הקמתה ועד מותו בינואר  

אכבר  2017 לשעבר,  איראן  הפוליטיקאים - נשיא  לאחד  שנחשב  רפסנג'אני,  האשמי 

בדצמבר   באיראן.  ההשפעה  ורבי  המנוסים  הרשות   2018הוותיקים,  ראש  מונה 

 השופטת לשעבר, צאדק לאריג'אני, לתפקיד יושב ראש המועצה. 

.  במועצה "מועצת המומחים"מי שאמור לכאורה לפקח על עבודתו של המנהיג היא  

 האסלאמית  הרפובליקה  חוקת  לפי אחראית והיא דת חברים שמונים ושישה אנשיזו  

 כשיר אינו כי, מצאה אם להדיחו ואף יורש לו למנות, העליון המנהיג פעילות על לפקח

 המזוהה  השמרני הזרם על נמנים המועצה חברי רוב. תפקידו את ולמלא להמשיך  עוד

 העליון והיא מעולם לא קראה תיגר על מנהיגותו.  המנהיג עם

מפקחת   ולמג'לס,  לנשיאות  לבחירות  החוקה"בדומה  שומרי  על   "מועצת  גם 

ל חברי  "מועצת המומחים "המועמדים  כי  מוודאת  לערכי המהפכה ה  ובכך  נאמנים 

את מועמדותו של   2016ולמנהיג העליון הנוכחי. כך, למשל, פסלה המועצה בינואר  

בבחירות  מלהתמודד  האסלאמית,  המהפכה  מכונן  של  הצעיר  נכדו  ח'ומיני,  חסן 
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המומחים "ל פברואר  "מועצת  בסוף  שהתקיימו  ח'ומיני2016,  נחשב  )  1972(יליד    . 

של מנהיג המהפכה האסלאמית. בשנות התשעים החל עשר נכדיו  - לבולט שבין חמישה

בהכשרתו הדתית אצל בכירי אנשי הדת בעיר קום, ולאחר מות אביו החל לנהל את  

התרחק  שנים  במשך  מורשתו.  שימור  על  גם  האמון  ח'ומיני,  לזכר  המאוזוליאום 

בעניינים  התבטאויותיו  התרבו  האחרונות  בשנים  אך  פוליטית  ממעורבות  ח'ומיני 

בפוליטיקה פוליט המתון  הרפורמיסטי  הזרם  עם  מזוהה  הוא  כיום  רגישים.  יים 

 האיראנית. 

. הוא "מועצת המומחים"הגיש ח'ומיני את מועמדותו לבחירות ל   2015בדצמבר    18-ב

חסן  הנשיא  של  תומכיו  מחנה  מטעם  בבחירות  הבולטים  המועמדים  כאחד  סומן 

לו הצעיר המושך אליו מצביעים רוחאני בזכות ייחוסו המשפחתי, כישוריו הדתיים, גי

צעירים רבים ועמדותיו המתונות יחסית. פסילת מועמדותו עוררה, לפיכך, תגובות 

פסילת   את  הצדיקה  המועצה  באיראן.  והציבורית  הפוליטית  במערכת  סוערות 

מועמדותו בכך שלא התייצב לבחינת הבקיאות ההלכתית, שהתקיימה כחלק מהליך  

זו   טענה  המועמדים.  עלסינון  לעמדותיו -נדחתה  פסילתו  את  שייחסו  תומכיו,  ידי 

המועצה "הפוליטיות המתונות וליחסיו הקרובים עם הנשיא רוחאני ועם יושב ראש  

 רפסנג'אני.   והנשיא לשעבר "לקביעת האינטרס של המשטר

ב המועצה לקביעת "וחברי    " מועצת שומרי החוקה" בנוסף למינוי ששת אנשי הדת 

המשטר של  מ"האינטרס  התובע ,  את  השופטת,  הרשות  ראש  את  גם  המנהיג  מנה 

הכללי, את ראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים, את מפקד משמרות המהפכה, 

את מפקד הצבא הסדיר ואת ראש רשות השידור. בנוסף על כך, ממנה המנהיג נציגים 

אישיים במשרדים ובגופים ממשלתיים, במוסדות דת, חינוך ותרבות. אלה משמשים 

ין "קומיסרים דתיים", המהווים לצד דרשני תפילות יום השישי במסגדים ברחבי  מע

על הם  אף  הממונים  ארצית -איראן,  ובפריסה  נרחבת  פיקוח  רשת  המנהיג,  ידי 

 המאפשרת לו לאכוף את סמכותו, לשמר את שליטתו ולהבטיח את מימוש מדיניותו. 
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ועצת קביעת המדיניות של מ"ידי  -פעילות של דרשני תפילות יום השישי מפוקחת על

, המחזיקה בידיה עוצמה רבה בניהול ענייני הדת ברפובליקה האסלאמית. "הדרשנים

המועצה אינה מפקחת על תהליך מינוי הדרשנים בלבד אלא גם על תכני דרשות יום 

השישי במסגדים. פיקוח זה מאפשר למשטר לוודא שהמסרים המועברים בדרשות 

פוליטי   .תמשקפים את עמדותיו הרשמיו נהנים ממעמד  דרשני התפילות במסגדים 

שימשו בעבר    "מועצת המומחים "ודתי משמעותי גם בזכות העובדה שמרבית חברי  

 .או משמשים כיום דרשנים בתפילות יום השישי

להשליט את מרותו על הממסד הדתי הלמדני בעיר  מאז מונה כמנהיג פעל ח'אמנהאי  

י אתגר משמעותי, הפך אותו תלוי לחלוטין הציב בפני הממסד הדת  . מאמץ זהקום

בכוחו  משמעותית  לירידה  והביא  המשטר  מצד  הפוליטית  ובתמיכה  במימון 

ובהשפעתו בעשורים האחרונים. ח'אמנהאי נקט טקטיקה כפולה כלפי הממסד בעיר  

של טיפוח ואיום מוסווה. מצד אחד הוא העביר תחת סמכותו האישית את מימונם 

בקום הדת  מוסדות  תפקידו   של  מתוקף  אליהם.  מאסיבית  כספים  להזרמת  ופעל 

ידי מינויים של -כמנהיג הוא מפעיל מערכת פטרונות וחסות פטרונית רחבת היקף על

המדינה.  אזורי  ובכל  הדרגים  בכל  רבים  פיקוח  ובמנגנוני  השלטון  בגופי  דת  אנשי 

התלמיד המוני  של  האישית  נאמנותם  את  לרכוש  פעל  הוא  אלה  לצעדים  ים הודות 

ולהרחיקם מהמנהיגים המסורתיים. בה בעת, ממשיך הממסד הפוליטי השליט לרדוף  

עקרון   נגד  בפומבי  יצאו  אשר  הבכירים  הדת  אנשי  את  שיטתי  חכם באופן  שלטון 

 12ונגד הסיעה השלטת. ההלכה

מאמצי ח'אמנהאי לבצר את שליטתו על ניהול ענייני הדת ברפובליקה האסלאמית 

נתקלו בביקורת מצד חוגים רפורמיסטים, שהאשימו את השלטונות בניסיון להדיר 

ביולי   יותר.  דת מתונים  רגליהם של אנשי  דרשן   2017את  ג'עפרי,  יחיא  הודיע סיד 

 
 Mehrzad Borouherdi  המנהיג לביורוקרטיזציה של הממסד הדתי, ראה:עוד על מאמצי  . 31עמ' ליטבק, הממסד הדתי,  12

& Kourosh Rahimkhani, "The Office of the Supreme Leader: Epicenter of a Theocracy", in Daniel 
Brumberg & Farideh Farhi (eds.), Power and Change in Iran: Politics of Contention and 

Conciliation (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2016), pp. 142-143. 
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התפ  על  איראן,  שבדרום  בכרמאן  השישי  יום  מקורב תפילות  היה  ג'עפרי  טרותו. 

ראש   ליושב  המשטר"בשעתו  של  האינטרס  לקביעת  שהלך   "המועצה  רפסנג'אני, 

שנה.   אותה  בראשית  ובעמדותיו הוא  לעולמו  רוחאני  בנשיא  בתמיכתו  גם  נודע 

מועצת "לאחר ההודעה על התפטרותו, טען יושב ראש    .המתונות יחסית בענייני דת

, סיד רזא תקוי, כי במכתב  " ת יום השישי במסגדיםקביעת המדיניות של דרשני תפילו

ההתפטרות ששלח ג'עפרי למנהיג העליון, עלי ח'אמנהאי, ביקש איש הדת לשחררו  

הרעוע הבריאותי  ומצבו  המתקדם  גילו  בשל  הרפורמיסטית   .מתפקידו  העיתונות 

ומקורבי הנשיא, לעומת זאת, הטילו ספק בגרסה זו וטענו כי ג'עפרי נאלץ להתפטר  

עקבות לחצים פוליטיים כבדים שהופעלו עליו מצד חוגים רדיקלים בממסד הדתי. ב

ציוץ בטוויטר, שפרסם סגנו הראשון של הנשיא רוחאני, אסחאק ג'האנגירי, חיזק עוד  

יותר את הספקולציות סביב התפטרות איש הדת. ג'האנגירי כתב, כי ג'עפרי מהווה 

 13.דאג מהתפטרותוסמל לאנשי דת מכובדים ומתונים וכי הוא מו

ימים ספורים לאחר התפטרותו של ג'עפרי, הודיע גם עלי רזאא'י, דרשן תפילות יום 

ח'וראסאן שבמזרח איראן, על התפטרותו, כשנה וחצי -השישי בבירג'נד שבמחוז דרום

לפני המועד המתוכנן לסיום כהונתו. בדומה לג'עפרי, נודע גם רזאא'י בתמיכתו בנשיא 

תפטרותו גבר הלחץ עליו מצד חוגים שמרנים בטענה שאימץ גישה רוחאני. קודם לה

ליברלית מדי בנוגע לסוגיית העירוב בין גברים לנשים. בנו של רזאא'י אישר לאחר 

שהופעלו  כבדים  בלחצים  קשורה  תפקידו  את  לסיים  החלטתו  כי  אביו  התפטרות 

 14.עליו

יום תפילות  דרשני  של  שכהונתם  הראשונה,  הפעם  זו  היתה  הושפעה   לא  השישי 

יום השישי בעיר    2002משיקולים פוליטיים. ביולי   התפטר מתפקידו דרשן תפילות 

דין טאהרי, במחאה על המצב הפנימי באיראן. בהודעת -אספהאן, איתאללה ג'לאל אל

ההתפטרות החריגה מתח איש הדת הבכיר ביקורת חריפה על המצב הכלכלי, הפערים 

 
 .  2017ביולי    21, בפרסית BBC"דרשן תפילות יום השישי בכרמאן נאלץ להתפטר בשל כמה לחצים",  13
"התגברות הלחצים על דרשני תפילות יום השישי תומכי הממשלה: לאחר כרמאן, גם דרשן תפילות יום השישי בבירג'נד   14

 . 2017ביולי  24,  איראן אינטרנשיונל התפטר", 
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ואה והדיכוי הגובר של חירויות הפרט. עד מותו החברתיים המעמיקים, השחיתות הג

נותר טאהרי מבקר חריף של המשטר ונחשב לאחד מאנשי הדת הבולטים  2013ביולי 

 .במחנה הרפורמיסטי

מנהלים  המסורתי,  הדתי  בממסד  שליטתו  את  לבצר  המשטר  למאמצי  במקביל 

של  הבלעדי  כפרשן  איראן  מנהיג  של  מעמדו  לשימור  מתמשך  מאבק   השלטונות 

האסלאם. המערכה להידוק הפיקוח על חיי הדת במדינה באה לידי ביטוי בהגברת 

של  פעילותם  בדיכוי  שיעית,  ומשיחיות  עממי  אסלאם  של  תופעות  כנגד  המאבק 

דת אנשי  של  צעדיהם  ובהצרת  צופים  תפיסת  ה  מסדרים  על  חכם  מערערים  שלטון 

מסדההלכה ובראשם  צופים,  מסדרים  חברי  נגד  הדיכוי  פעולות  "נעמתאללה .  ר 

לחקירות,  מסדר  חברי  זימון  היתר,  בין  כללו,  שביניהם  לגדול  הנחשב  גונאבאדי" 

מעצרים, חסימת אתרי אינטרנט המשמשים את המסדר, הטלת מגבלות על פעילותם 

של מרכזי חינוך ולימוד הקשורים למסדר, פשיטות על מרכזים דתיים שונים ופיטורי  

   15חברי מסדר מעבודתם.

בטא את שאיפת המשטר להגביר את הפיקוח על ביטויים דתיים, שאינם מאבק זה מ 

הנוכחית  הדתית  ההנהגה  על  המקובלת  הרשמית  הפרשנות  עם  אחד  בקנה  עולים 

. כל תפיסה שיש בה משום ערעור על מעמדם שלטון חכם ההלכהבאיראן ועם תפיסת  

של אנשי הדת, ובראשם ח'אמנהאי, ומאפשרת פרשנות שאינה תלויה בממסד הדתי 

נחשבת כאיום תיאולוגי, אידיאולוגי ופוליטי משמעותי למשטר ולמעמדו של המנהיג, 

כפרשנות  לאסלאם  ופרשנותו  מחייב  הלכתי  תוקף  כבעלות  נחשבות  שפסיקותיו 

ה על הלגיטימית  המערערת  פרשנות  כל  נגד  להיאבק  המשטר  מאמצי  יחידה. 

יכולים לשמש   שלטון חכם ההלכהמרכזיותם של אנשי הדת ומציבה אתגר לתפיסת  

כרים סורוש, שקבע, -דבריו של האינטלקטואל הגולה, פרופסור עבד אלצדקת  עדות ל

 
, מרכז אליאנס  זמן איראן, "גילויי משיחיות וצופיזם מול אסלאם שמרני ברפובליקה האסלאמית של איראן"רז צימט,  15

 .  2007ביולי  23, 4איראנים, גיליון מס'   ללימודים
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פרשנות   כי שלטון אנשי הדת מושתת על היגיון של כוחנות והזהיר מפני כפייתה של

 16ידי המשטר כפרשנות הבלעדית של האסלאם.-אקסקלוסיבית על

מינוי באיראן   ו מאז  הצדקה  קרנות  על  גם  שליטתו  את  ח'אמנהאי  ביסס  כמנהיג, 

). קרנות אלה קמו בעיקר בשלב הראשון של כינון המשטר לאחר המהפכה הא -בוניאד(

ן החשובות שבהן ניתן ונטלו על עצמן סמכויות לקידום מטרותיו בתחומים שונים. בי

) המדוכאים"  "קרן  את  מוסתזעפין-בוניאדלמנות  מצב י  לשיפור  לפעול  שביקשה   ,(

) השהיד"  ו"קרן  בחברה,  החלשות  שהיד-בוניאדהשכבות  לטיפול י  האחראית   ,(

במכלול הבעיות של חללים ובני משפחותיהם. קרן חזקה נוספת היא "קרן האמאם 

) קודס-אוסתאן רזא"  רזוי-י  הקי  השיעי ),  האימאם  רזא,  האימאם  למקדש  שורה 

על הקדשים אסלאמיים  זו החולשת  עוצמה  בעיר משהד. בראש קרן רבת  השמיני, 

משנת   עמד  ענק  ותקציבי  רחב  בהיקף  נכסים  כראש   2016משמעותיים,  מינויו  ועד 

איש הדת הבכיר אבראהים ראיסי, מנאמניו הבולטים של   2019-הרשות השופטת ב

 ח'אמנהאי. 

הגופים הללו, שריכזו את הרכוש המוחרם של המשטר הקודם, וכן את רכוש כמה מ

העשירים שנמלטו מאיראן, הפכו למרכזי עוצמה פוליטית וכלכלית ולמכשיר חשוב  

חשיבותן של קרנות אלה היא בשליטתן המשמעותית על הכלכלה   17לפיקוח חברתי.

מו המנהיג.  בידי  מסועפת  פטרונית  לרשת  ובהפיכתן  נהנים האיראנית  אלה  סדות 

לפטורים ממס ואינם נתונים לפיקוח פרלמנטרי או לרוב  מתקציבים גדולים, זוכים  

נרחבת, שהם מנהלים בתחומים  נהנים מהכנסות מפעילות כלכלית  גם  פיננסי. הם 

החל משנות התשעים שלטו הקרנות במיליארדים של דולרים והשתמשו   18מגוונים.

לכליות ובעסקים ולקדם את עוצמתם והשפעתם. בהון הזה כדי להשקיע בפעילויות כ

רפיק מוחסן  הפך  למשל,  רפסנג'אני, -כך,  של  וקרובו  ח'ומיני  של  נהגו  דוסת, 

 
 .  34עמ'    מנשרי,  16
 . 120-121), ע"ע  1988(תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד,   איראן במהפכה דוד מנשרי,  17
  Kazem Alamdari, "Theקליינט, שהתפתחו באיראן לאחר מותו של ח'ומיני, ראה:-להרחבה בנוגע לקשרי פטרון  18

Power Structure of the Islamic Republic of Iran: Transition from Populism to Clientelism, and 
Militarization of the Government",  Third World Quarterly, Vol. 26, No. 8 (2005), pp. 1285-1301. 
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למולטימיליונר כראש "קרן המדוכאים", שהפכה בשנות התשעים לקונגלומרט אדיר  

החקלאות,  הנדל"ן,  התיירות,  בתחומי  רבות  ובתעשיות  בעסקים  המחזיק 

 19רה.הפטרוכימיה והתחבו

בנוסף לשליטתו בקרנות אלה, חולש ח'אמנהאי על אימפריה כלכלית המכונה "המטה 

פי תחקיר של סוכנות -). עלי אמאם-י פרמאן-י אג'ראאי-סתאדלמימוש צו האימאם" ( 

, 1989, מחזיק ארגון זה, שהוקם בשנת  2013הידיעות "רויטרס", שהתפרסם בנובמבר  

בשלושים ושבע חברות ובמניות בלפחות עשרים   מיליארד דולרים,  52-בנדל"ן בשווי כ

מיליארד   40-אתר רפורמיסטי העריך את הונו של הארגון ב  20וארבע חברות ציבוריות.

 21דולרים וטען, כי הוא הגוף הכלכלי השני בגודלו באיראן לאחר משמרות המהפכה.

ח אמנהאי אינו משתמש בכספי הארגון לצרכיו האישיים או המשפחתיים, 'גם אם 

 משמש ההון העצום כמקור עוצמה שאינו נתון לפיקוח כלשהו. 

) בלשכה  ח'אמנהאי  נעזר  השוטפת  עבודתו  רהבר-ביתלצורך  למעשה י  המשמשת   (

כזרוע הביצועית שלו. מאז מונה למנהיג, הוא הרחיב את מעמדה, גודלה ועוצמתה של 

בכירים לש דת  אנשי  המשמש  מסורתי  ארגון  בין  המשלב  למוסד  אותה  והפך  כתו 

וטיפול  אזרחים  של  ולצרכים  לפניות  תשובות  מתן  דתיים,  מיסים  איסוף  לצורך 

חיזוק  מודרני.  ביורוקרטי  ארגון  לבין  שלהם,  הדת  בתלמידי  הקשורים  בעניינים 

דתיות, הרשות מעמדה של הלשכה בא על חשבון מוסדות אחרים, כמו המכללות ה

  22השופטת, הנשיא, הפרלמנט ואנשי דת בכירים אחרים.

איראן,  מנהיג  של  לשכתו  פעילות  אודות  דיווחים  מספר  התפרסמו  השנים  במהלך 

מהם עולה כי כמה ממקורביו מרכזים בידיהם סמכויות נרחבות ביותר, הגם שפעילות 

דיווחים אלה, השפעתם של פי  וחיד    הלשכה אינה מעוגנת בחוקה. על  יועציו, בהם 

 
19 n, Jerrold D. Green, Charlotte Lynch, and Frederic David Thaler, Alireza Nader, Shahram Chubi

Wehrey, Mullahs, Guards, and Bonyads: An Exploration of Iranian Leadership Dynamics (Santa 
Monica, California: RAND Corporation, 2010), pp. 56-58. 

20 Khamenei controls massive financial " & Yeganeh Torbati, Babak Dehghanpisheh Steve Stecklow,
empire built on property seizures", Reuters, November 11, 2013. 

21 , p. 149.erdi & RahimkhanijBorou 
22 151. -, pp. 150Idib 
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חקאניאן, המשמש כיועצו לעניינים ביצועיים, ואצע'ר חג'אזי, המשמש כאחראי על 

ידי הציבור ואף גברה -הביטחון בלשכת המנהיג, עולה על זו של המוסדות הנבחרים על

ח'אתמי חיזקה   . בחירת1997מאז בחירתו של מוחמד ח'אתמי כנשיא איראן בשנת  

רכז בידיו סמכויות נוספות, שלא תהיינה בפיקוח הנשיא את רצונו של ח'אמנהאי ל

הרפורמיסטי. מאז סוף שנות התשעים נראה כי חג'אזי משמש כנציגו של ח'אמנהאי 

מסרים  להעברת  שלו  הקשר  וכאיש  רגישות  וביטחוניות  פוליטיות  בהתייעצויות 

 23לראשי שלוש הרשויות.

אשונה ערב הבחירות לנשיאות על השפעתו של וחיד חקאניאן בלשכת המנהיג נודע לר

למחוז 2009 נסיעתו  במהלך  העליון  המנהיג  לצד  בתמונות  הופיע  הוא  כאשר   ,

מחמוד   של  השבעתו  בטקס  מרכזי  תפקיד  חקאניאן  מילא  מכן  לאחר  כורדיסתאן. 

הרפורמיסטית,  האופוזיציה  מנהיג  של  הבחירות  במטה  בכיר  כנשיא.  אחמדינז'אד 

חירות בבלוג האישי שלו, כי עם פרסום התוצאות חוסין מוסוי, סיפר לאחר הב-מיר

ידי מוסוי להעביר למנהיג העליון מכתב, שבו  -הראשונות של הבחירות הוא נתבקש על

התריע מפני זיוף התוצאות. כאשר הגיע ללשכת המנהיג הוא העביר את המכתב לידי  

טעם   חקאניאן, שהודיע לו כי תוצאות הבחירות הן לטובת אחמדינז'אד וכי אין כל

   24 להעלות הסתייגויות לנוכח התוצאות.

לאורך השנים הצביעו מקורות באופוזיציה האיראנית גם על בנו השני של ח'אמנהאי, 

ג'תבא, כמי שנהנה מהשפעה רבה, מעורב בנושאים רגישים ומשתתף בהתייעצויות ומ

על אביו.  של  בלשכתו  רשמיות  מעורבותו  -בלתי  מקורות,  אותם  של פי  הפוליטית 

בשנת  ומ לנשיאות  הבחירות  במערכת  החלה  במטה 2005ג'תבא  פעיל  היה  כאשר   ,

הבחירות של המועמד השמרני, מוחמד באקר קאליבאף. זמן קצר לפני הבחירות הוא 

לתמוך   אביו  את  שיכנע  ואף  לאחמדינז'אד  תמיכתו  את  והעביר  דעתו  את  שינה 

ט בגישה מתונה מדי ביחס למערב  במועמדותו, לאחר שהגיע למסקנה שקאליבאף נוק

 
 . 2019ביוני    9, רדיו פרדאהחשאית של ח'אמנהאי", תו  אנשי המפתח בממשל 15" 23
 . 2010ביולי   23, י איראן-פז'ואכ האפל של הפוליטיקה האיראנית",   ה"לשכת המנהיג, חדר 24
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ברפורמיסטים. להיאבק  מתכוון  להערכות,   25ואינו  בסיס  היוו  אלה  דיווחים 

את אביו ג'תבא אף עתיד לרשת  ושמהימנותן מוטלת בספק רב, בנוגע לאפשרות כי מ

   .בבוא היום

 

 כפילות מוסדית  

כפילות מוסדית בין שליטתו של מנהיג איראן במוסדות המדינה מתאפשרת גם בזכות  

מוקדי כוח שונים, הנאבקים ביניהם כדי להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות. כפילות 

זו מהווה מאפיין בולט של המערכת הפוליטית האיראנית ומאפשרת למנהיג לעודד  

ומעגלי  אינטרסים  קבוצות  חופפים,  אחריות  תחומי  בעלי  שונים  גופים  בין  תחרות 

ם. השפעתם של גופים אלה תלויה במידה רבה לא רק רשמיי-השפעה רשמיים ובלתי 

של  ממעמדו  גם  אלא  האיראנית  החוקה  מתוקף  הנובעות  החוקיות  בסמכויותיהם 

העומד בראש המוסד ומקרבתו למנהיג איראן. כוחם של אישים בעלי השפעה חשובה  

   26קרובות יותר מאשר המשרות הרשמיות בהן הם נושאים. עתיםל

כפילות המוסדית, למשל, במעורבותם של מוסדות בעלי סמכויות ניתן למצוא ביטוי ל

את   לשמר  נועדה  זו  כפילות  לפועל.  ובהוצאתה  החוץ  מדיניות  בגיבוש  מקבילות 

בידי  בלעדית  הנתונה  כסמכות  באיראן  החוץ  מדיניות  אסטרטגיית  בדבר  ההכרעה 

לעניינים   המנהיג העליון, הנעזר לשם כך בחבר יועצים מצומצם, בראשם יועצו הבכיר 

, שבראשה עומד "מועצה העליונה לביטחון לאומי "אכבר ולאיתי, וב- בינלאומיים, עלי

 הנשיא. 

המועצה "הגדיר במסגרת סמכויותיה של    1989בחוקה האיראנית של שנת    176סעיף  

קביעת מדיניות ההגנה והביטחון לאומי במסגרת המדיניות    "העליונה לביטחון לאומי 

על הנקבעת  למדיניות,   ידי-הכוללת  הנוגעים  בתחומים  פעילויות  תיאום  המנהיג, 

 
 , שם. שם 25
26 Buchta, p. 7. 
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וניצול   הכוללת  הביטחונית  למדיניות  ביחס  ולכלכלה  לתרבות  לחברה,  למודיעין, 

וחיצוניים. פנימיים  איומים  עם  התמודדות  לשם  המדינה  לנשיא,   27משאבי  בנוסף 

מפקדי  את  והמודיעין,  הפנים  החוץ,  שרי  את  הרשמיים  המועצה  חברי  כוללים 

משמרות המהפכה והצבא הסדיר, את ראשי הרשות המחוקקת והשופטת ושני נציגים 

משתתפים  לדיוניה  לזמן  המועצה  יכולה  כן,  כמו  העליון.  המנהיג  מטעם  אישיים 

על הנדונה  לסוגיה  בהתאם  אישור -נוספים  את  מחייבות  המועצה  החלטות  ידה. 

בדרך   ממונים  והחוץ  הפנים  המודיעין,  ששרי  מאחר  עלהמנהיג.  הנשיא -כלל  ידי 

הצבאית המערכת  וראשי  השופטת  הרשות  ראש  ואילו  העליון  המנהיג  - באישור 

ידי המנהיג, הרי שרק הנשיא ויושב ראש המג'לס -ביטחונית ממונים באופן ישיר על

מזכיר   את  גם  הממנה  בח'אמנהאי  לכאורה  תלויים  שאינם  מועצה  כחברי  מכהנים 

 ר לו שליטה כמעט מוחלטת במועצה.  . הדבר מאפשההמועצה ואת שני נציגיו ב

בקיץ   לנשיאות  שנבחר  לאחר  קצר  לגלות 2005זמן  אחמדינז'אד  מחמוד  החל   ,

הוא  עיצובה.  על  להשפיע  בניסיון  חוץ  במדיניות  הקשורות  בסוגיות  יתר  מעורבות 

ביקש לשנות את מדיניותה של הממשלה הקודמת, שהתמקדה בהפגת מתחים בזירה  

עולמי חדש. זמן קצר לאחר היבחרו הגביר אחמדינז'אד את   הבינלאומית, ולעצב סדר

העמדות  אם  גם  וישראל.  הברית  ארצות  נגד  ובמיוחד  המערב,  נגד  הקיצוני  הטון 

הייתה  לא  דעתם  בכירי הממסד השמרני,  על  ברובן  היו מקובלות  הנשיא  שהשמיע 

לה פוסקות, שעוררו תגובות חריפות מצד הקהי-נוחה מהצהרותיו המתלהמות הבלתי

ביוני   איראן.  נגד  "מועצה   2006הבינלאומית  של  הקמתה  על  ח'אמנהאי  הכריז 

של  בממשלתו  לשעבר  החוץ  שר  ח'ראזי,  כמאל  בראשות  חוץ"  ליחסי  אסטרטגית 

הנשיא הקודם, מוחמד ח'אתמי. מועצה זו נועדה לשמש כגוף מייעץ בגיבוש מדיניות 

רצונ שביעות  לחוסר  כביטוי  התפרש  הקמתה  ומעשה  ח'אמנהאי החוץ,  של  ו 

מהתנהלותו של אחמדינז'אד וכניסיון להגביר את הפיקוח עליו בענייני חוץ. בנוסף על 

, " מועצה העליונה לביטחון לאומי"כך, המשיכו שני נציגיו הרשמיים של ח'אמנהאי ב

 
27 s, Guards, and Bonyads, p. 32.hMulla 



42 
 

חסן רוחאני ועלי לאריג'אני, לקיים נסיעות מדיניות בשליחותו לחו"ל למורת רוחו של  

 אד.  הנשיא אחמדינז'

בניהול סוגיות חוץ משמעותית  גם במקרים בהם היתה מעורבותו של משרד החוץ 

 2015-ל   2013בין השנים    ניהלהאיראן  יותר, למשל במהלך המשא ומתן הגרעיני, ש

מוחמד החוץ,  שר  זריף-בהובלת  בידי  ,  ג'ואד  הסופית  ההחלטה  סמכות  נשמרה 

יף עצמו הסביר לאחר שהוסמך ומנהיג איראן. זר  "המועצה העליונה לביטחון לאומי"

ידי הנשיא רוחאני לנהל את שיחות הגרעין, כי המדיניות וקבלת ההחלטות בנוגע -על

ב תתקבלנה  הגרעין  לאומי"לסוגיית  לביטחון  העליונה  עצמן "מועצה  השיחות  אך   ,

  28תנוהלנה באמצעות משרד החוץ.

שמרות המהפכה, גוף נוסף המעורב במדיניות החוץ האיראנית הוא כוח קודס של מ

אף כי מעורבותו מתמקדת לרוב בפעילות הרפובליקה האסלאמית בזירה האזורית. 

ליומון "אעתמאד", הודה שר החוץ זריף, כי בתור שר    2021בריאיון, שהעניק בינואר  

עם  הגרעין  להסכם  בנוגע  החוץ  מדיניות  בגיבוש  מרכזי  תפקיד  אומנם  מילא  החוץ 

הלטינית, אך נאלץ להסתפק בתפקיד מוגבל בלבד   המערב, לרוסיה, לסין ולאמריקה

ארצו. של  האזורית  החוץ  למדיניות  על   29בנוגע  זריף  הודיע  לכן,  קודם  שנתיים 

ב שהגיע  אסד,  בשאר  סוריה,  נשיא  של  מביקורו  שמודר  לאחר   25- התפטרותו, 

בסוריה.   2019בפברואר   האזרחים  מלחמת  פרוץ  מאז  בטהראן  ראשון  לביקור 

, ששימש אז כסגנו של קאסם סולימאני כמפקד כוח קודס, אמר אסמאעיל קאא'ני

על לטהראן  הובא  אסד  הנשיא  כי  הביקור,  הנשיא -לאחר  ובידיעת  קודס  כוח  ידי 

היו  ואלה שלא  ידעו,  רוחאני, שלא עדכן את שר החוץ. "אלה שהיו צריכים לדעת, 

זריף, שלא נכח בפגישותיו של אסד בטהראן, הגיש   30צריכים, לא ידעו", אמר קאא'ני.

 אך נותר בסופו של דבר בתפקידו.  ,בעקבות כך את התפטרותו

 
 .  2013בספטמבר  10, אטלאעאת"זריף: המועצה העליונה לביטחון לאומי היא מקבלת ההחלטות בנושא הגרעין",  28
 .  2021בינואר   23, אעתמאד ריאיון עם שר החוץ זריף,  29
סוכנות הידיעות  "הגנרל קאא'ני: כוח קודס של משמרות המהפכה הביא את אסד לטהראן, סולימאני וזריף עדיין חברים",  30

 .  2019  מארסב 6,  איסנא 
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האיראני מתאפיין במאבקי כוחות, בעיקר בין ארגון המודיעין   נימערך המודיעיהגם  

של משמרות המהפכה, הכפוף למנהיג העליון, לבין משרד המודיעין הכפוף לנשיא, אף 

ידי הנשיא כפוף לאישור המנהיג. הכפילויות בתחומי -של שר המודיעין על  כי מינויו

האחריות בין משרד המודיעין לארגון המודיעין של משמרות המהפכה יצרו לאורך  

השנים חילוקי דעות ומאבקי יוקרה בין שני הגופים. מאז סוף שנות התשעים התחזק 

ודיעין על רקע כפיפותו של מעמדו של מודיעין משמרות המהפכה על חשבון משרד המ

המשרד לנשיא הרפורמיסטי דאז, מוחמד ח'אתמי, שהגבירה את רצונו של המנהיג 

והרשות  הממשלה  לפיקוח  נתון  שאינו  מתחרה,  מודיעין  ארגון  לחזק  ח'אמנהאי 

המחוקקת, ולהטיל עליו משימות נוספות, בראשן דיכוי מתנגדי המשטר. שדרוג אגף 

המהפ משמרות  של  באוקטובר  המודיעין  לארגון  כמה 2009כה  עם  שמוזג  לאחר   ,

ולצמרת  איראן  למנהיג  היקנה  המהפכה,  במשמרות  נוספות  מודיעיניות  יחידות 

לח'אמנהאי  הכפופים  והפיקוח  הדיכוי  באמצעי  משופרת  שליטה  יכולת  האיראנית 

 31באופן ישיר.

מסוימת ובמידה  בכפילות  הם,  אף  מתאפיינים,  האיראנים  המזוינים  של   הכוחות 

חפיפה בין הצבא הסדיר למשמרות המהפכה, אם כי שני גופים אלה כפופים ישירות 

, חודשים ספורים לאחר המהפכה, 1979-למנהיג איראן. משמרות המהפכה הוקמו ב

לאחר   קצר  זמן  זאת,  עם  החדש.  המשטר  על  להגן  היא  המרכזית  כשמשימתם 

איראן מלחמת  במהלך  בעיקר  הארגון  - המהפכה,  צבר  את עיראק,  והרחיב  עוצמה 

פעילותו הצבאית. כיום, נחשבים משמרות המהפכה לארגון צבאי חשוב יותר מהצבא 

למערך   גם  שאחראי  אוויר,  וחיל  ים  חיל  יבשה,  חיל  נמצאים  ובפיקודם  הסדיר 

הטילים, הפועלים בנפרד ובמקביל לחילות היבשה, האוויר והים של הצבא הסדיר. 

פי צבאי,  כארגון  הבכיר  מעמדם  פוליטית  לצד  עוצמה  גם  המהפכה  משמרות  תחו 

עילית  יחידת  קודס,  כוח  גם  נמצאים  המהפכה  משמרות  באחריות  וכלכלית. 

 
מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש  מנגנון המודיעין המרכזי באיראן",  רז צימט, "ארגון המודיעין של משמרות המהפכה: 31

 .   2020בנובמבר   5, אלוף מאיר עמית 
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האחראית לפעילות ומבצעים חשאיים מחוץ לאיראן, והמיליציה העממית "בסיג'" 

לנוכח הסמכות הדתית  נגד המשטר.  הפגנות  דיכוי  על  היתר,  בין  (גיוס) המופקדת, 

ח'אמנ של  משמרות המעורערת  מספקים  לקודמו,  ביחס  הכריזמה  והעדר  האי 

ידון בפרק ג', בידי המנהיג בסיס תמיכה משמעותי תמעמדם  התחזקות  המהפכה, ש

 לשימור יציבות משטרו. 

בעיצומו של משבר   ביטוי אפילו  לידי  בא  כפילות מוסדית  רצונו של המנהיג לשמר 

א עם פרוץ משבר הקורונה הנחה מנהיג איראן את הנשי  2020במארס    10-הקורונה. ב

. אלא שימים ספורים לאחר מכן העמיד המנהיג  32לעמוד בראש מטה המאבק בקורונה

"מפקדת  בראש  באקרי,  מוחמד  המזויינים,  הכוחות  של  הכללי  המטה  ראש  את 

המגפה למיגור  המאמצים  את  לרכז  שנועדה  מהרה 33בריאות"  עד  שהביא  מה   ,

בין הנשיא לרמטכ"ל. צע דעות  בידי  לחילוקי  יתר  עוצמת  ריכוז  זה, שנועד למנוע  ד 

מוקדי הכוח השונים, במיוחד בידי הנשיא, משקף אפוא דפוס התנהלות מוכר לא גם 

 בשגרה, כי אם גם במצבי חירום.  

 

 מנהיג איראן בצל ביקורת גוברת  

חרף מאמציו לבצר את שלטונו, לא הצליח המשטר למנוע גילויים של ביקורת ומחאה 

 שלטון חכם ההלכה כנגד מנהיגותו של ח'אמנהאי. אף כי קריאות תיגר כנגד תפישת  

באופן  גברה  מנהיגותו  על  שהביקורת  הרי  חדשה,  תופעה  אינן  העליון  והמנהיג 

הבחי לאחר  שפרץ  הפוליטי,  המשבר  בעקבות  בקיץ משמעותי  איראן  לנשיאות  רות 

, ובצל המאבקים הפוליטיים המחריפים בצמרת האיראנית, שיידונו בפרק הבא. 2009

פירסמה קבוצת חברי מג'לס לשעבר דרישה לחקור את התנהלותו של   2009באוגוסט  

במכתב   לנשיאות.  הבחירות  לאחר  שפרצו  המהומות,  דיכוי  במהלך  העליון  המנהיג 

 
במארס  10, בפרסית BBCפי דעתו של מנהיג איראן, חסן רוחאני יקבל על עצמו את ראשות המטה למאבק בקורונה", - "על 32

2020   . 
33 Radio ", Khamenei's Military Man To 'Empty Roads' As Iran's Coronavirus Cases Top 11,000"

Farda, March 13, 2020. 
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ראש   ליושב  אכבר  "המומחים  מועצת"פומבי  מתחו -דאז,  רפסנג'אני,  האשמי 

הפוליטיקאים האיראנים, המזוהים ברובם עם המחנה הרפורמיסטי, ביקורת חריפה 

ותלו בח'אמנהאי את האחריות לכך. הם דרשו מ דיכוי המהומות  מועצת "על אופן 

סעיף    "המומחים  בסיס  על  בחוקה האיראנית המאפשר    111לחקור את התנהלותו 

לה  כשיר לממש את למועצה  אינו  כי  העליון מתפקידו אם מצאה,  דיח את המנהיג 

 34חובותיו החוקתיות.

 2009גם סמכותו הדתית של המנהיג העליון ניצבת בפני אתגר הולך וגובר. בספטמבר  

יצאו כמה אנשי דת בכירים כנגד פסיקתו של ח'אמנהאי בנוגע לעיתוי יומו האחרון  

המשבר הפוליטי החריף באיראן, קיבלה מחלוקת הלכתית של חודש הרמדאן. על רקע  

זו משמעות פוליטית והיא התפרשה כקריאת תיגר מצד חלק מאנשי הדת הבכירים 

מצידם  וכניסיון  התיאולוגיים  כישוריו  ועל  ח'אמנהאי  של  הפוליטית  מנהיגותו  על 

כי להפגין את עצמאותו של הממסד הדתי ביחס למנהיג העליון. באיראן אף דווח,  

תומכי   במיוחד  איראן,  מאזרחי  רבים  המשיכו  ח'אמנהאי  של  פסיקתו  חרף 

בספטמבר, מכיוון שאימצו את פסיקתם   20-האופוזיציה הרפורמיסטית, לצום גם ב

של אנשי הדת השיעים בנוגע למועד תחילת עיד אלפיטר ולא את קביעתו של מנהיג 

  35איראן.

דאז,   "מועצת המומחים"כיר וחבר  הוציא איש הדת הרפורמיסטי הב  2010בספטמבר  

מוחמד דסתע'יב, פסיקה שקראה תיגר על פרשנות המשטר לתפיסת -איתאללה עלי

זו קבע איש הדת שלטון חכם ההלכה בנוגע לתפישה  . בתשובה לשאילתה הלכתית 

"שליט חכם הדת"  לבין  חכם הדת"  מוחלט של  "שלטון  בין  להבחין  יש  כי  הבכיר, 

. לדבריו, רק במקרים מסוימים, כמו במקרה של "ומחים מועצת המ"ידי  - הממונה על 

מכונן המהפכה האסלאמית, איתאללה ח'ומיני, יכול אדם אחד לשמש גם כ"שליט 

חכם הדת" וגם כ"שליט חכם דת מוחלט". איש דת שיעי בכיר יכול לשמש כ"שליט 

 
   .2009באוגוסט   13,  בפרסית  BBC"דרישה מרומזת להדחת מנהיג איראן",  34
35 , Radio Free Europe/Radio Liberty"Shi'ite Clerics Disagree With Iran's Supreme Leader", 

September 25, 2009. 
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י - מרג'עחכם דת מוחלט" רק אם הוא מוכר כבעל סמכות דתית של "מקור חיקוי" (

). במקרה כזה הוא נהנה מסמכות אלוהית ויש בידיו סמכויות נרחבות לנהל קלידת

מקומו של "האימאם הנעלם". לעומתו, "שליט חכם -את ענייני המדינה בתור ממלא 

על לתפקיד  שמונה  המומחים"ידי  -הדת",  מתוקף    "מועצת  ולא  לחוקה  בהתאם 

השלטון  רשויות  שלוש  בין  לתאם  רק  ורשאי  בסמכויותיו  מוגבל  הדתית,  סמכותו 

במדינה ולמנוע הפרת זכויות האזרחים מצד רשויות אלה. אין לו כל סמכות ביחס 

בענייני האזרחים. בהמשך פסק ההלכה מתח דסתע'יב   זכות להתערב  לו  ואין  לעם 

וטען, כי תפקידה אינו מסתכם במינוי מנהיג   "חים מועצת המומ" ביקורת קשה על  

עליון ובאישורו. היא אמורה לסייע בפתרון הבעיות הניצבות בפני האזרחים ולוודא 

שזכויותיהם נשמרות. אין זה ראוי, קבע איש הדת הבכיר, שהמועצה תבחר במנהיג 

ובג מדרכה  סטייה  משום  יש  שבכך  כיוון  לו,  המציית  לגוף  תהפוך  מכן  ידה  ולאחר 

  36באחריותה כלפי האל והאזרחים.

הפוליטי  המשבר  בתום  גם  פסקו  לא  ח'אמנהאי  של  מנהיגותו  על  התיגר  קריאות 

העניק חבר    2012ונשמעו גם בשולי המערכת הפוליטית. בינואר    2009שלאחר בחירות  

המג'לס לשעבר, עמאד אפרוע', ריאיון לטלוויזיה האיראנית במהלכו הצהיר, כי כל 

יכול אזרח רשא וכי במקרה, שבו המנהיג אינו  י למתוח ביקורת על המנהיג העליון 

ועדת  כיו"ר  שכיהן  אפרוע',  מתפקידו.  מיידית  להעבירו  יש  מספקת,  תשובה  לתת 

) קרא לחיזוק המוסדות האזרחיים ולשמירת 2004-2000התרבות במג'לס השביעי (

כל יעילה  ביקורת  לאפשר  מנת  על  הדתיות  המכללות  של  המערכת עצמאותן  פי 

הפוליטית. הוא ציין, כי הגנה על המשטר היא חשובה, אך לא בכל מחיר, וכי השלטון 

אינו יעד בפני עצמו אלא אמצעי לקידום המוסר והערכים. אפרוע' אף מתח ביקורת 

וציין, כי יש לאפשר גם לאנשי מקצוע ולכלכלנים   "מועצת המומחים "על הרכבה של  

 
בספטמבר    30, רדיו פרדא ות על פני העם", אין זכ "מועצת המומחים "ידי  -"איתאללה דסתע'יב: לשליט חכם הדת הנבחר על  36

2010  . 
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למועצה על מנת לאפשר לה לממש בצורה טובה יותר להצטרף    –ולא רק לאנשי דת    –

   37את אחריותה בפיקוח על המשטר.

שמרני. -דברי אפרוע' עוררו, כצפוי, זעם בקרב מקורביו של ח'אמנהאי בממסד הדתי

אל עלם  אחמד  סיד  איתאללה  משהד,  בעיר  השישי  יום  תפילות  תקף -דרשן  הודא, 

שאיפשרה לשדרם, וטען כי ביקורת   בחריפות את אפרוע' ואת הטלוויזיה האיראנית,

נגד המשטר אינה ראויה וכי תפקידה של התקשורת הוא לחזק את המשטר המונחה 

   38ידי "האימאם הנעלם" ואת הקשר בינו לבין העם.-על

החשש מפני השחיקה במעמדו של המנהיג העליון הביא להגברת המאמצים לבצר את 

במהלך   והדתית.  הפוליטית  במרכז    קיים  2010סמכותו  ביקורים  מספר  ח'אמנהאי 

כי   2010הממסד הדתי השיעי בעיר קֹום. ביולי   הוא אף הוציא פסק הלכה הקובע, 

הציות להנחיותיו מבטא את המחויבות ל"שליט חכם הדת" בתקופת היעלמותו של 

הנעלם". הציות   39"האימאם  חובת  את  והדגישו  איראנים  בכירים  שבו  במקביל, 

ברפובליקה האסלאמית. כך,    שלטון חכם ההלכהעקרון    לח'אמנהאי ואת מרכזיות

אסלאם מוחמד סעידי,  - למשל, הצהיר דרשן תפילות יום השישי בעיר קום, חוג'ת אל

  40מאם הנעלם".י עקרון זה מהווה תנאי לקבלת שלטונו של "הא  כי קבלת

י צאדק" היוצא לאור מטעם נציג המנהיג -פרסם השבועון "צובח  2011בראשית יוני  

העליון במשמרות המהפכה מאמר מערכת שכותרתו: "מדוע אימאם ח'אמנהאי?". 

במאמר, פרי עטו של יאדאללה ג'ואני, ראש המחלקה הפוליטית במשמרות המהפכה, 

למכונ  בדומה  "אימאם"  לתואר  ראוי  ח'אמנהאי  כי  האסלאמית, נטען,  המהפכה  ן 

איתאללה ח'ומיני. במאמר נכתב, כי הנוהג לכנות את ח'ומיני בתואר אימאם, שהיה 

אבו טאלב, התבסס על -עשר האימאמים השיעים, צאצאי עלי בן-שמור לציון שנים

הלכתיות אסלאמית -תפישות  חברה  של  מנהיגה  לפיהן  שיעיות,  ופוליטיות  דתיות 

 
 .  2012בינואר    17, תאבנאכי מלת",  - "תוכנם המלא של דברי אפרוע' ב[תוכנית] פארכ 37
 .  2012בינואר   20,  יזד פרדא "ביקורת חריפה של עלם אלהודא על עמאד אפרוע'",  38
 .  2010ביולי   26 בפרסית,  BBC",  שלטון חכם ההלכהלמחויבות ל "לשכת איתאללה ח'אמנהאי הגנה על פסק ההלכה בנוגע  39
 .  2013באוגוסט  1, רסא ניוז", שלטון חכם ההלכה"הממתין האמיתי לאימאם הנעלם מחויב ל  40
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וי לתואר "אימאם". ברפובליקה האסלאמית של ידי ממשלה דתית רא -הנשלטת על 

אסלאמי ומושתתת על עקרון שלטון חכם ההלכה, - איראן המבוססת על משטר דתי

כותב  זה.  בתואר  ח'אמנהאי,  הנוכחי,  העליון  המנהיג  את  גם  לכנות  לפיכך,  ראוי, 

המאמר הביע את דעתו, כי היתה זו טעות גדולה שלא לכנות את ח'אמנהאי בתואר  

בשנת    "אימאם" העליון  המנהיג  לתפקיד  מינויו  לאחר  לרשות 1989כבר  וקרא   ,

השידור ולדרשני תפילות יום השישי במסגדים לעשות שימוש בתואר זה בהתייחסם 

לח'אמנהאי. לדבריו, היו כאלה שסברו לאחר מות ח'ומיני, שכינוי ח'אמנהאי בתואר 

דות באומץ, שהיתה זו זה עלול להפחית מכבודו של מכונן המהפכה, אך עתה יש להו

ב לנשיאות  הבחירות  לאחר  שפרצו  המהומות,  בעקבות  בה  הכירו  ורבים  - טעות, 

2009.41  

המאמצים לחזק את מעמדו הפוליטי ואת סמכותו הדתית של ח'אמנהאי כללו גם 

אנושיות. -ניסיונות להבליט את אורח חייו הצנוע והפשוט ואף לייחס לו תכונות על 

ראן סרטון יוטיוב המתעד דרשה דתית, שנשא דרשן תפילות הופץ באי   2011באפריל  

יום השישי בעיר קום, חוג'ת אלאסלאם מוחמד סעידי. בדרשה סיפר איש הדת מפי 

בשעה שיצא ח'אמנהאי מרחם אמו, פרצה המיילדת  כי, העליון המנהיג מקורביו של 

קריאה עלי",  "יא  קרא  הוא  כי  וטענה,   יחסת ומתי השיעים בקרב הנהוגה  בצעדות 

 זה סיפור סיפר לאחרונה כי , טען סעידי. טאלב אבו-בן עלי, הראשון השיעי לאימאם

 יא " קרא אמנהאי'ח כי, להם ואמר, המהפכה ממשמרות שפרשו, מפקדים עם בפגישה

 מאחורי  זו  קריאה להשמיע המאמינים על וכי , חייו כל  ובמהלך שנולד ברגע" עלי

  42.ניצחונם המשך את יבטיח שהדבר  כיוון, לעד העליון המנהיג

"הופעתו  התיעודי  בסרט  גם  ניכר  ח'אמנהאי  של  דמותו  להאדרת  נוסף  ביטוי 

 2011עשר] קרובה מאוד". בסרט זה, שעורר בשנת  -המחודשת [של האימאם השנים

התיכון  במזרח  שהתרחשו  אירועים,  לפרש  יש  כי  נטען,  באיראן,  במיוחד  רב  עניין 

 
 . 2011ביוני   6, י צאדק- צובח"מדוע אימאם ח'אמנהאי?",  41
 .  2011באפריל   13, יוטיובידי עלי ח'אמנהאי בזמן לידתו",  -עלי על- "אמירת יא 42
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"האי לשובו הצפוי של  כעדות  "האביב הערבי",  פרוץ  יוצרי  בעקבות  הנעלם".  מאם 

הסרט קישרו בין דמויות פוליטיות מרכזיות במזרח התיכון לבין דמויות, שהופעתן 

עשר, המהדי. בסרט -פי מסורות שיעיות שונות שובו של האימאם השנים- מסמנת על

פי המסורת השיעית להנהיג - ראסאני, שצפוי עלונטען, כי עלי ח'אמנהאי הוא סיד ח'

מקום -בתגובה לסרט טען ממלא   43את שובו של האימאם.את קהילת המאמינים לקר

חוג דאז,  המהפכה  במשמרות  המנהיג  כי -אל ו'ד  תבא'מוג אסלאם - אל ת'נציג  נור, 

 לבין העליון המנהיג  בין אפשרי  קשר קיים כי הסבורים היחידים אינם הסרט  יוצרי

, בסרט שהועלו מהתכנים מחלק הביע אומנם הסתייגות נור- אל ו'ד. וראסאני'ח סיד

 שסיד , אפשרות אכן קיימת כי , סבורים רבים דת ואנשי בכירים כי, ציין אך

 44אמנהאי.'ח עלי, העליון המנהיג של בדמותו להופיע  צפוי ראסאניו'ח

למאמצים לבצר את מעמדו של ח'אמנהאי נוספו גם דיווחים בעניין צניעותו לכאורה 

דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" על   2012של המנהיג העליון. בפברואר  

הרגלי הטיסה של המנהיג. הדיווח המבוסס על זיכרונותיו של אחד הטייסים המלווים 

את המנהיג בטיסותיו ברחבי איראן נועד להעיד על צניעותו הרבה. הטייס סיפר, בין 

פשוט אזרחים  לצד  "רגילות"  בטיסות  כלל  בדרך  לטוס  נוהג  המנהיג  כי  ים, היתר, 

מתעקש שלא למנוע מאזרחים לגשת אליו במהלך הטיסה ומסרב לקבל שירות מיוחד  

ובעוגה קטנה במהלך  בכוס תה  גם מסתפק, בדרך כלל,  ליתר הנוסעים. הוא  ביחס 

  45הטיסה.

 

 ביום שלאחר ח)אמנהאי

בשנים האחרונות התרבו הדיווחים על מצבו הבריאותי המתדרדר של מנהיג איראן. 

וי בהכרח לזעזע בטווח הקצר את המערכת הפוליטית באיראן, שכן זו מותו אינו צפ

 
 . 2011 מארסב shiatv.net ,2קרובה מאוד",  [של האימאם]  "הופעתו המחודשת 43
 .  2011באפריל    12,  פרדא ניוז אלנור לסרט התיעודי הופעתו המחודשת", -"תגובת ד'ו  44
בפברואר   19, סוכנות הידיעות פארס זנגנה", -פי הטייס דהקאני-"סיפורים שלא נאמרו מנסיעותיו של מנהיג המהפכה על 45

2012  . 
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גיבשה במהלך השנים את המנגנונים הדרושים להעברה מסודרת של ההנהגה ליורש  

, עם זאת, לעורר מחדש בתוך זמן קצר ויכוח על תפיסות העשוי היעלמותו  מוסכם.  

ל את חילופי היסוד של המהפכה האסלאמית, לחזק גורמים מסוימים שיבקשו לנצ

על  ממש  של  אתגר  להציב  אף  ואולי  הפוליטי,  מעמדם  את  לחזק  מנת  על  ההנהגה 

. בשונה מקודמו, לא מינה עד כה ח'אמנהאי יורש. נראה שלטון חכם ההלכהתפיסת  

שההחלטה להימנע מסימון יורש ואף מפרסום זהותם של מועמדים אפשריים היא 

כיו שסומן  מונתזרי,  מניסיון  לקח  של  זה תולדה  מתפקיד  ונושל  ח'ומיני  של  רשו 

המנהיג  של  מעמדו  את  לערער  עשוי  יורש  של  מינויו  מותו.  טרם  ספורים  חודשים 

העליון, לטפח מוקד כוח חלופי ולהגביר תחושה בקרב הציבור שימיו של ח'אמנהאי  

 ספורים. 

, 2019, איש הדת הבכיר מוחסן אראכי, אישר בשנת  "מועצת המומחים "אחד מחברי  

ועדה בת שלושה חברים הפועלת במסגרת המועצה מחזיקה בידיה רשימה סודית כי  

הגם שהאחריות למינוי יורשו   46של מספר מועמדים אפשריים לרשת את ח'אמנהאי.

, ניתן להניח כי מוקדי כוח מרכזיים נוספים, דוגמת "מועצת המומחים"נתונה בידי  

די לשמר את האינטרסים משמרות המהפכה, יבקשו למלא תפקיד במאבק הירושה כ

 שלהם בעידן שלאחר ח'אמנהאי. 

אפשריים  כמועמדים  בעבר  שסומנו  דת,  אנשי  כמה  לעולמם  הלכו  האחרון  בעשור 

רפסג'אני,   האשמי-אכברהלך לעולמו    2017לרשת את מקומו של ח'אמנהאי. בינואר  

עליון.  כמנהיג  ח'אמנהאי  את  לרשת  הבולטים  המועמדים  כאחד  בעבר  שסומן 

בבריכה שבביתו בנסיבות שאינן ברורות, נחשב לפוליטיקאי   82בגיל  מת  אני, שרפסנג'

רק  לא  נבעה  עוצמתו  האסלאמית.  ברפובליקה  ביותר  והמשפיע  המנוסה  הוותיק, 

הפרלמנט   ראש  כיושב  המהפכה  ראשית  מאז  מילא  אותם  הרשמיים  מהתפקידים 

)1989-1980) כנשיא  ראש  1997-1989),  כיושב  המומחים "),  )  2011-2007(   "מועצת 

 
 . 2019ביוני   12,  תאבנאכ"רק שלושה אנשים מודעים לאפשרויות ההנהגה",   46
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ראש   המשטר"וכיושב  של  האינטרס  לקביעת  בעיקר  2017-1989(   "המועצה  אלא   ,(

באיראן  הכוח השונים  עם מוקדי  מהשפעתו מאחורי הקלעים, מקשריו המסועפים 

הכלכלית הבחירות   .ומעוצמתו  לאחר  משמעותי  באופן  התערער  הפוליטי  מעמדו 

בשנת   איראן  לנשיאות  שבהת2009הדרמטיות  לאחר  לצד ,  הפומבית  ייצבותו 

קיץ   מהומות  במהלך  הרפורמיסטית  גט   2009האופוזיציה  רפסנג'אני  למעשה  נתן 

בתגובה  אותו  הרחיק  העליון  המנהיג  ח'אמנהאי.  בהובלת  השמרני  למחנה  כריתות 

מראשות   הדיחו  מכן  ולאחר  בטהראן  השישי  יום  תפילות  דרשת  מועצת "מהובלת 

המועצה לקביעת האינטרס של "יושב ראש    , אף כי הותיר אותו בתפקיד"המומחים 

בשנת  "המשטר לנשיאות  בבחירות  ניצחונו  לאחר  גם  רוחאני,   2013.  חסן  של 

שרפסנג'אני נחשב כפטרונו הפוליטי, לא הצליח רפסנג'אני לשקם את מעמדו הפוליטי 

לאחר מותו של יושב    "מועצת המומחים"ונכשל בניסיונו לשוב ולהיבחר כיושב ראש   

 . 2014כני, באוקטובר -רזא מהדוי-צה, איתאללה מוחמדראש המוע

מת איש הדת השמרני איתאללה מחמוד האשמי שאהרודי. שאהרודי, שהלך    2018-ב

) וכיושב  2009-1999, שימש כראש הרשות השופטת (70לעולמו ממחלת הסרטן בגיל  

). גם שמו של שאהרודי  2017-2018(  "המועצה לקביעת האינטרס של המשטר"ראש  

הלך   2021י. בינואר  הוזכר בעבר כאחד המועמדים לרשת בבוא היום את ח'אמנהא

יזדי, שנחשב משך  -איש הדת הבכיר איתאללה מוחמד תקי מצבאח  85לעולמו בגיל  

הימני הסמן  תפישת -שנים  של  המובהק  ולנציגה  האיראני  הדתי  בממסד  רדיקלי 

המוחלט, הרואה בסמכות המנהיג העליון סמכות אלוהית שאינה   שלטון חכם ההלכה

השפעתו  האסלאמית.  ברפובליקה  הנבחרים  למוסדות  כפופה  ואינה  לערעור  ניתנת 

יזדי גברה בעקבות בחירתו של אחמדינז'אד, שנחשב לתלמידו  -הפוליטית של מצבאח 

בר הפוליטי יזדי, לנשיאות איראן. איש הדת הבכיר ניצל את המש-הרוחני של מצבאח 

לביצור מעמדו תוך הבלטת תמיכתו בח'אמנהאי. בשיא כוחו הוא נחשב    2009בקיץ  

 2011כאחד המועמדים האפשריים לירושת ח'אמנהאי. העימות החריף, שפרץ בשנת  

יזדי להתנער מתמיכתו -בין אחמדינז'אד למנהיג איראן, אילץ, עם זאת, את מצבאח
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ת  הגוברת,  הפוליטית  מעורבותו  ומאבקי בנשיא.  באחמדינז'אד  הראשונית  מיכתו 

במערכת  הן  כנגדו  הביקורת  להחרפת  הביאו  השמרני  הזרם  בתוך  פנימיים  כוחות 

 2016בשנת    "מועצת המומחים "הפוליטית והן בממסד הדתי. בבחירות שהתקיימו ל

מצבאח בבחירות -איבד  אליה  ונבחר  שב  הוא  כי  אם  במועצה,  מקומו  את  יזדי 

ל בפברואר    מחים""מועצת המוהמשלימות  מותו, 2020שהתקיימו  זמן קצר טרם   .

בגיל  2020בדצמבר   לעולמו  יזדי,   89, הלך  נוסף, איתאללה מוחמד  דת שמרני  איש 

-2016(  "מועצת המומחים" ), יושב ראש  1999-1989ששימש כראש הרשות השופטת (

 לסירוגין).  2000-1988( "מועצת שומרי החוקה ") וחבר 2015

הדיווחים על מצבו הבריאותי המתערער של מנהיג איראן, הועלו   בתוך כך, ועל רקע

בשנים האחרונות שמותיהם של מועמדים אפשריים אחרים לרשת את ח'אמנהאי, 

בהם ראש הרשות השופטת הנוכחי, אבראהים ראיסי. מאז מונה על ידי ח'אמנהאי 

ככל   , ניכר מאמץ גובר מצד איש הדת השמרני,2019  מארסכראש הרשות השופטת ב

דימויו  את  לשפר  המשפט,  במערכת  שינויים  לקדם  העליון,  המנהיג  בגיבוי  הנראה 

בעיר משהד,   1960הציבורי ולחזק את קשריו עם האזרחים. ראיסי, שנולד בדצמבר  

מילא מאז ראשית שנות השמונים שורת תפקידים ברשות השופטת, ביניהם התובע 

ברש כללי  לפיקוח  הארגון  ראש  טהראן,  של  הרשות הכללי  ראש  סגן  השופטת,  ות 

ב האיראני.  הכללי  והתובע  קרן    2016-השופטת  על  כאחראי  המנהיג  ידי  על  מונה 

האימאם רזא בעיר משהד. במקביל לתפקידו כראש הרשות השופטת מכהן ראיסי 

המשטר"כחבר   של  האינטרס  לקביעת  יו"ר    "המועצה  המומחים"וכסגן  . " מועצת 

במאי   איראן  לנשיאות  חסן   2017בבחירות  המכהן,  הנשיא  מול  ראיסי  התמודד 

מיליון קולות   23-מיליון קולות לעומת למעלה מ   16-רוחאני, אך הובס לאחר שזכה ב

 שקיבל רוחאני. 

במקביל לקידום רפורמות במערכת המשפט, חותר ראיסי בשנים האחרונות להגביר 

ו היחסי את חשיפתו התקשורתית ולשפר את דימויו הציבורי, במיוחד לאור כישלונ

דימויו  את  לתקן  ניכר  מאמץ  משקפות  הפומביות  הצהרותיו  לנשיאות.  בבחירות 
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כסגן  במיוחד  ברשות השופטת,  עברו מעורר המחלוקת  רדיקלי.  דת  כאיש  הציבורי 

פוליטיים  אסירים  של  ההמוניות  להורג  ההוצאות  בזמן  טהראן  של  הכללי  התובע 

בעיקר מ1988בשנת   ניכרת,  כלפיו התנגדות  עורר  רפורמיסטים, במהלך ,  צד חוגים 

מערכת הבחירות לנשיאות. הנשיא רוחאני עצמו התייחס במרומז לעברו של ראיסי 

כאשר הצהיר באחד מנאומי הבחירות שלו, כי אזרחי איראן אינם רוצים עוד במי 

קיים ראיסי פגישה יוצאת דופן    2019שנים. במאי    38שכלאו והוציאו להורג במשך  

בכירים בתקשורת האיראנית, שבמהלכה הדגיש את החשיבות   עם עורכים ומנהלים

זמן קצר לאחר מכן קיים ראיסי מפגש עם פעילות   47שהוא מייחס לחופש העיתונות.

למען זכויות נשים והבטיח להן להשלים בהקדם האפשרי גיבוש הצעת חוק למאבק 

  48באלימות נגד נשים.

'אמנהאי הוא צאדק לאריג'אני, בכיר נוסף, שנחשב בעבר מועמד אפשרי לרשת את ח

מונה לאריג'אני   2018) כראש הרשות השופטת. בסוף  2019-2009שכיהן במשך עשור (

בראש   המשטר "לעמוד  של  האינטרס  לקביעת  לאריג'אני "המועצה  של  סיכוייו   .

להתמודד בעתיד על תפקיד מנהיג איראן פחתו, עם זאת, בשנים האחרונות בעקבות 

גין מעורבות בשחיתות, למשל קבלה בלתי חוקית של כספים על טענות שהועלו נגדו ב

   49מנת להקים מכללה דתית יוקרתית בעיר קום.

מוקדם להעריך כיצד יוכרע מאבק הירושה באיראן לאחר  שורות אלה  בעת כתיבת  

מותו של ח'אמנהאי, במיוחד משום שהמאבק צפוי להיות מושפע במידה רבה מעיתוי 

הסתלקותו של ח'אמנהאי מהמפה הפוליטית. מכל מקום, מותו עשוי לעורר מאבק 

באיר השונים  הכוח  מוקדי  בין  הגומלין  יחסי  על  להשפיע  ואידיאולוגי,  אן, פוליטי 

 
 .  2019  במאי 22,  סוכנות הידיעות איסנא "ראש הרשות השופטת: אנו תומכים בחופש העיתונות",  47
 .  2019ביוני  23, ח'בר אונליין"גראמיזאדגאן: הגשתי לראיסי הצעה לבחור לעצמו יועצת אישה",  48
49 ashington WMehdi Khalaji, "Iran’s 2021 Presidential Vote and the Tightening of Regime Control", 

Institute for Near East Policy, Policy Notes, no. 89, November 2020, pp. 6-7. 
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הקרקע   את  להכשיר  אף  ואולי  הדתי  והממסד  הנשיא  המהפכה,  משמרות  בראשם 

  50למעבר למודל שלטוני חלופי.

 
  להרחבה נוספת בשאלת ירושת המנהיג, ראה: 50

Mehdi Khalaji, "Supreme Succession: Who Will Lead Post-Khamenei Iran?", The Washington Institute 
for Near East Policy, Policy Focus, no. 117, February 2012; Alireza Nader, David E. Thaler, S. R. 

Bohandy, "The Next Supreme Leader: Succession in the Islamic Republic of Iran", RAND 
Corporation, 2011. 
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 פרק ב': בודד בארמון סעדאבאד: להיות נשיא ברפובליקה האסלאמית 

 

איראני  אתר  פרסם  כנשיא,  כהונתו  את  רוחאני  חסן  שסיים  לפני  ספורים  חודשים 

הבודד  המקו לנשיא  רוחאני  הפך  "מדוע  הכותרת  תחת  פרשנות  מאמר  אליו  רב 

מוכנים  אינם  רוחאני  של  תומכיו  מדוע  השאלה  על  להשיב  ניסה  המאמר  ביותר?". 

הפוליטיים  יריביו  מצד  נגדו  הנשמעת  הביקורת  לנוכח  עליו  ולהגן  לצידו  להתייצב 

האשמה ברוחאני במחנה השמרני והדרישות הגוברות להדיחו. האתר תלה את עיקר  

עצמו, ששכח את רוב סיסמאות הבחירות שלו ואף לא התקרב לממש אותן. לאחר  

פרישת ארצות הברית מהסכם הגרעין, הנחשב להישגו המשמעותי ביותר, לא היתה 

לרוחאני כל תוכנית לניהול המדינה וכל שעשה היה להמתין לעזיבת דונלד טראמפ 

להפ יאפשר  שהדבר  בתקווה  הלבן  הבית  התרחקותו את  חדשים.  חיים  בהסכם  יח 

מסיסמאות הבחירות שלו ומתוכניותיו היא שהביאה לכך שמי שנבחר בקולותיהם 

מסע   24של   שבמהלך  הגם  ביותר.  הבודד  האיראני  לנשיא  הפך  אזרחים,  מיליון 

הבחירות שלו הבטיח רוחאני לממש גם את מה שנראה כבלתי אפשרי, הרי שאחרי  

התנ את  שינה  הוא  לכך  הבחירות  ביותר  הבולטת  הדוגמא  ממסלולו.  וסטה  הלותו 

היתה הימנעותו ממינוי נשים לתפקידי שרים בממשלתו. הדבר החמור ביותר שקרה, 

נכתב במאמר, הוא שהתנהלות הנשיא יצרה תחושה של ייאוש בציבור, במיוחד בקרב  

ה "הצבענו לרוחאני מתוך תקווה. מה הוא עש  אלה שהצביעו עבורו ואומרים לעצמם:

  1עם התקווה שלנו?".

מאמר זה ביטא היטב את ההתפכחות והאכזבה משמונה שנות כהונתו של רוחאני 

ב לנשיאות  בבחירות  והסוחף  המפתיע  ניצחונו  שתי   2013ביוני    14-כנשיא.  בתום 

בפוליטיקה  ומרענן  משמעותי  שינוי  ציין  אחמדינז'אד  מחמוד  הנשיא  של  קדנציות 

שא תומכיו,  ציבור  מסע האיראנית.  את  שסימל  הסגול  הצבע  את  בהתלהבות  ימץ 

 
 . 2021בינואר  31  ,איראן  י-עצר רוחאני לנשיא האיראני הבודד ביותר?",  הפך "מדוע  1
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מבית  הבחירות שלו, תלה בו תקווה של ממש להקלת הלחצים הכלכליים והמדיניים:

ומחוץ. אלא שבדומה לקודמיו, סיים גם רוחאני את כהונתו כנשיא חבול ומוחלש.  

בכישלונו לממש את רוב הבטחותיו לשיפור כלכלי ולהרחבת חירויות האזרח הפכה 

 וה לייאוש.  התקו

על באיראן  -אף  לנשיאות  הבחירות  כן, מערכות  פעם מחדש שבות  פי  כל  ומעוררות 

פרשנויות מנוגדות בנוגע לחשיבותן באשר ליכולתו של הנשיא הנבחר לעצב מדיניות 

מוגבל  איראן  נשיא  כי  מוכיח  העבר  שניסיון  טוענים  הספקנים  יעדיו.  את  ולקדם 

המותווית על ידי המנהיג העליון וגם כאשר הוא מנסה בסמכויותיו, פועל במסגרת  

על  הנשלטים  הכוח  ומוקדי  המנהיג  ידי  על  נבלם  הוא  הגבולות,  את  ידו. -לפרוץ 

האופטימי  המתחוללים סט לעומתם,  לשינויים  ביטוי  נשיא  של  בבחירתו  רואים  ים 

 את התחזקות שקפת  באיראן לאורך השנים וסבורים כי בחירת נשיא פרגמטי יותר מ

לו לגייס תמיכה ציבורית שעשויה   יםקולות המתונים בחברה האיראנית המאפשרה

 לחולל שינויים מסוימים. 

התפרסמה בתקשורת האיראנית תמונתו   2017ערב הבחירות לנשיאות איראן ביוני  

בתקופת  איראן.  שבצפון  ארדביל  בעיר  וירקות  פירות  מוכר  מירזא",  "אדון  של 

נאלץ   אחמדינז'אד  של  איראןנשיאותו  ממלחמת  נכה  את -מירזא,  למכור  עיראק, 

הטנדר בו השתמש למכירת סחורתו בשל המשבר הכלכלי הקשה. כאשר הגיע לעצרת 

בחירות של הנשיא רוחאני, הפכה תמונה, שבה הוא נראה דומע למשמע נאומו של 

הנשיא, לאחד מסמלי מערכת הבחירות של רוחאני. אחרי הבחירות הצליחו עיתונאים  

לאתר את מירזא ולראיין אותו. הוא סיפר כי כאשר שמע את הנשיא מתאר   איראנים

הסנקציות  בעקבות  ממנה  שנלקחו  הכספים,  את  לאיראן  להשיב  הצליח  כיצד 

דמעות. כדי  עד  התרגש  עבור    2הכלכליות,  כמו  מירזא,  האדון  עבור  כי  אפוא  נראה 

 חשיבות מסוימת.   ,בכל זאת  ,הנשיאו של  מיליוני אזרחים איראנים אחרים, יש לזהות

 
במאי    21, סוכנות הידיעות אירנא "סיפורה של תמונה: דמעות השימחה שמירזא אקא הזיל עבור עוצמתה של ארצו",  2

2017  . 
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 הנשיא במגבלות החוקה האיראנית 

מבנה המשטר המהפכני, תהליך הבחירות שאינו מאפשר בחירה חופשית של ממש 

בראשם המנהיג העליון, וויחסי הגומלין בין הנשיא ליתר מוקדי הכוח המשמעותיים,  

יסוד  מגבילים מלכתחילה את יכולתו של הנשיא ליישם מדיניות החורגת מעקרונות ה

של המשטר ולקדם תהליך של שינוי משמעותי במדיניות הרפובליקה האסלאמית. אף 

על פי כן, הנשיא ניצב במרכז תהליכי קבלת ההחלטות באיראן. המנהיג העליון משמש 

נהנה  הנשיא  אך  ניהולה,  סמכויות  עיקר  את  בידיו  ומרכז  המדינה  כראש  אומנם 

 ר בתחומי הפנים והכלכלה. מהשפעה ניכרת בניהול ענייני המדינה, בעיק

על נושא  המבצעת,  הרשות  כראש  המשמש  איראן,  במשרה - נשיא  איראן  חוקת  פי 

השנייה בחשיבותה בהיררכיה השלטונית של המשטר לאחר המנהיג. הוא עומד בראש 

גופים  של  שורה  בראש  ועומד  יישומה  על  מופקד  מדיניותה,  את  מעצב  הממשלה, 

בראשם   בכירים,  לאומיהמועצ"ביצועיים  לביטחון  העליונה  הנשיא " ה  של  היותו   .

נבחר הציבור הבכיר באיראן מקנה לו עוצמה בלתי מבוטלת. בסמכותו למנות שרים 

(בכפוף לאישור המג'לס) וכן מנהלים בכירים בשירות המדינה, למשל: מושלי מחוזות 

 מינויים של חלק מהשרים המכהנים בתפקידים הנחשבים רגישים, בהםודיפלומטים.  

 שרי המודיעין והפנים, מחייבים את אישור המנהיג.  

שנת   של  המקורית  האסלאמית  הרפובליקה  לחוקת  הרשות 1979בהתאם  פוצלה   ,

ראש  לבין  בעיקרן,  וטקסיות  מוגבלות  היו  שסמכויותיו  הנשיא,  בין  המבצעת 

ידי הנשיא בכפוף לאישור המג'לס. פיצול זה נועד מלכתחילה -הממשלה, שמונה על 

בידי הרשות   ריכוז סמכויות  ולמנוע  באופן להחליש את הרשות המבצעת  המבצעת 

שיאיים על מעמדו של המנהיג ויגביל את כוחו של הפרלמנט, באמצעותו ניסו אנשי 

הדת לשמר את שליטתם. פיצול זה ברשות המבצעת הביא למאבקי כוחות בין ראש 
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הביאה פיצול זה לסיומו. משרת ראש הממשלה בוטלה   1989חוקת    3הממשלה לנשיא.

 וסמכויותיו הועברו לנשיא. 

פי שחוקת איראן מאפשרת להדיח נשיא מכהן ברוב של שני שלישים מחברי  - אף על

 1981המג'לס ובאישור המנהיג, הרי שבפועל לא נעשה שימוש בסמכות הדחה זו מאז  

ח מתפקידו) גם כאשר התעוררו מחלוקות בין צדר הוד-אלחסן בני- (כאשר הנשיא אבו

המנהיג לנשיא על דרכה של המהפכה ועל מדיניות המשטר. הנשיא, עם זאת, כפוף 

להחלטות המנהיג. על אף סמכויותיו המוגדרות בחוק, הוא משמש בעיקר כמוציא 

על הנקבעת  האסטרטגיה  של  משמעותית -לפועל  לחרוג  יכול  ואינו  המנהיג  ידי 

על מכיוונים המו פי חוקת איראן מוגבל הנשיא לשתי גם  ידו.  -תווים  העובדה, שעל 

 – קדנציות רצופות של ארבע שנים כל אחת לעומת המנהיג היכול לשמש בתפקידו  

 עד סוף חייו, מהווה חולשה מרכזית של הנשיא ביחס למנהיג העליון.   –לפחות להלכה  

הראש הנשיא  (כך  הודחו  חדשה,  לדרך  לפרוץ  שניסו  בנינשיאים,  שהגיע -ון  צדר, 

ונאלץ לגלות לצרפת בה הוא מתגורר עד היום),   1981-לעימות עם ח'ומיני, הודח ב

מוחמד  (כמו  המהפכה  ומשמרות  השמרני  הממסד  מצד  לאיומים  ונחשפו  נבלמו 

על הוגדרו  או  אחמדינז'אד  -ח'אתמי)  (מחמוד  ונוטרלו  סוטה"  כ"זרם  המשטר  ידי 

גם בתום כהונתם כנשיאים חוו שלושת הנשיאים   זאת ועוד,  4בקדנציה השנייה שלו).

אכבר דומה.  גורל  לרוחאני,  שקדמו  ממעמדו -האחרונים,  נדחק  רפסנג'אני  האשמי 

בגיל   שבביתו  השחייה  בבריכת  מסתוריות  בנסיבות  ומת  מוחמד 82הפוליטי  על   .

, הוטלו מגבלות קשות ומחמוד אחמדינז'אד 2009-ח'אתמי, שתמך בתנועת המחאה ב 

, לאחר "מועצת שומרי החוקה"ידי  - על  2017התמודד שוב בבחירות בשנת  נפסל מל

 שהימרה את פי המנהיג ח'אמנהאי כשהחליט לרוץ שוב לתפקיד הנשיא. 

 
3 Buchta, p. 22. 
,  16המכון למחקרי ביטחון לאומי, כרך  , עדכן אסטרטגיי, "חסן רוחאני: התקווה החדשה של איראן לשינוי", דוד מנשר  4

 .  2013, יולי  2גיליון  



59 
 

כיהנו תחת מנהיגותו של ח'אמנהאי ארבעה נשיאים, כל אחד    2021ועד    1989מאז  

תירה זאת מהם כיהן בתפקידו שתי קדנציות רצופות של ארבע שנים כל אחת, כפי שמ

החוקה. מהדי ח'לג'י הגדיר את מערכת היחסים בין המנהיג לנשיא כדיכוטומית, שכן 

אחר ממקור  נובעת  מהם  אחד  כל  של  הנשיא    הלגיטימיות  של  זו  מהבחירות   – : 

המנהיג   של  זו  ואילו  את   5מאלוהים.  –הכלליות  ח'אמנהאי  ניצל  השנים  לאורך 

לצמצם את כדי  הגוברת  והשפעתו  מוסד    סמכויותיו  ולהחליש את  הנשיא  כוחו של 

עידים הנשיאות. ארבעת הנשיאים, שכיהנו עד כה תחת מנהיגותו של ח'אמנהאי, מ

יכולתו להותיר את הנשיא בתפקידו ובמקביל להחלישו תוך שהוא מנצל בבירור על  

את שליטתו ביתר הרשויות ומנגנוני הכוח כדי להפעיל לחץ על הנשיא, להגביל את 

ולמנוע   התמיכה כוחו  בבסיס  לפגוע  גם  ובכך  המוצהרים,  יעדיו  את  לממש  ממנו 

 הציבורית שלו. 

 

 רפסנג)אני; ממכתירו של ח)אמנהאי כמנהיג ל#ברווז צולע# 

נשיא   האשמי-אכבר של  המורחבות  מסמכויותיו  ליהנות  הראשון  היה  רפסנג'אני 

וביטול משרת ראש הממשלה. בתקופת    1989איראן בעקבות התיקונים לחוקה בשנת  

) ביחס לח'אמנהאי, 1993-1989כהונתו הראשונה  ניכרת  נהנה רפסנג'אני מהשפעה   (

זאת, היחסים   . עם 1989-שהיה, אף הוא, בתחילת כהונתו לאחר מותו של ח'ומיני ב

כאשר   השמונים,  בשנות  כבר  שראשיתה  גוברת,  במתיחות  התאפיינו  השניים  בין 

ח'אמנהאי שימש כנשיא ורפסנג'אני כיהן כיושב ראש המג'לס וכאחראי מטעם מנהיג 

המהפכה לניהול המלחמה עם עיראק. במהלך שנות השמונים ייצגו שני הפוליטיקאים  

ת הרפובליקה האסלאמית", שהוקמה בפברואר  הבכירים שני זרמים מנוגדים ב"מפלג

את נאמני הקו   1987-לקראת הבחירות הראשונות למג'לס וייצגה עד לפירוקה ב  1980

של ח'ומיני. הוויכוח בין הזרמים נסב בעיקר סביב נושאי חברה וכלכלה. קבוצה אחת, 

 
5 ", p. 34. Khalaji, "Tightening the Reins 
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ולה שרפסנג'אני היה מנציגיה, דרשה יתר מתינות בתהליך האסלאמיזציה ומתן כר פע

נקטו  ח'אמנהאי,  בהם  האחרת,  הקבוצה  ראשי  ואילו  הפרטי,  לסקטור  יותר  נרחב 

היחסים בין שני האישים היו כה מתוחים עד שח'ומיני עצמו   6עמדות רדיקליות יותר.

למאבקי  האפשרות  מן  דאגה  מותו  לפני  קצר  זמן  רפסנג'אני,  של  עדותו  לפי  הביע, 

   7כוחות ביניהם לאחר הסתלקותו.

מועצת "ויו לאחר מותו של ח'ומיני, מילא רפסנג'אני תפקיד מרכזי בהחלטת  עם מינ

במועצה  "המומחים  הרבה  השפעתו  בזכות  כמנהיג  ח'אמנהאי  את  ייתכן  8לקבוע   ,

מאחר שהעריך שיוכל לשלוט במנהיג החדש נעדר הכריזמה והסמכות ההלכתית של 

לאחר ח'אמנהאי  על  לפקח  כדי  מעמדו  את  לנצל  תקוותו  עד    קודמו.  נגוזה  מינויו 

מדיניות  רקע  על  מתוחים  יחסים  היחסים  קיימו  התשעים  שנות  במהלך  מהרה. 

הרפורמות הכלכליות, שהוביל רפסנג'אני, והפתיחות שהנהיג ביחסי החוץ של איראן, 

ניצבה   בפניהם  האתגרים  על  להתגבר  מנת  על  פעולה  לשתף  נאלצו  השניים  כי  אם 

ת היחסים בין השניים לרוכבי אופני טנדם  הרפובליקה האסלאמית. מנשרי תיאר א

המדוושים במשותף כדי לנוע קדימה ונדרשים לתאם, להתייעץ או לכל הפחות להודיע  

 9זה לזה לפני פניות חדות, כלומר החלטות גורליות.

על פני השטח נראה היה כי רפסנג'אני וח'אמנהאי גיבשו ביניהם חלוקת עבודה בלתי 

, במיוחד במדיניות הכלכלית וביחסים עתיםהמדינה. ל  פורמלית לניהול משותף של 

כי רפסנג'אני הוא המכוון את המדיניות. בתחומים  נראה היה  עם מדינות אחרות, 

אחרים, כמו בשאלת האסלאמיזציה התרבותית והקשרים עם תנועות אסלאמיות, 

זו לא היתה חד - דומה שהקו של ח'אמנהאי הוא שהינחה את המדינה. אך חלוקה 

בנושאי תרבות ולעקרונות   עתיםית, במיוחד משום שנושאי חוץ היו כרוכים למשמע

המדיניות הפנימית היתה השלכה על היחס לנושאי חוץ, כמו ביחס למערב ולתנועות 

 
 .  123מנשרי, איראן במהפכה, עמ'   6
   . 2020ביוני  8,  ח'בר אונלייןממה היה האימאם [ח'ומיני] מודאג בנוגע לאיתאללה ח'אמנהאי והאשמי רפסנג'אני?", " 7
8 Sadjadpour, p. 6. 
9  Revolution at a Crossroads: Iran's Domestic Politics and Regional Ambitionsavid Menashri, D

(Washington D.C.: The Washington Institute for Near East Policy, 1997), p. 33.  
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היה     10אסלאמיות. אף  ח'אמנהאי  בפומבי.  בזה  זה  תמכו  האישים  שני  ועוד,  זאת 

ל שנות   עתיםמזכיר  מסוף  החל  השאה  נגד  שניהלו  המשותף,  המאבק  את  קרובות 

החמישים וכיצד חלק חדר עם רפסנג'אני בטהראן במחצית שנות השישים. הוא תיאר  

ה מעמודי  וכאחד  ח'ומיני  של  הבולטים  המקורבים  כאחד  רפסנג'אני  של את  תווך 

ביותר  כטובים  ח'אמנהאי  עם  היחסים  את  הגדיר  מצידו  רפסנג'אני  המהפכה. 

האפשריים. הוא תיאר כיצד נלחמו יחדיו במשך ארבעים שנה וניצבו זה לצד זה מאז 

בשנת   מלאה.  הסכמה  מתוך  הוא   1994המהפכה  ח'אמנהאי  כי  רפסנג'אני,  הכריז 

ועות על יריבות ותחרות ביניהם האדם הראוי ביותר לשמש כמנהיג המדינה וכי השמ

 11משקפת אך ורק את קנאתם של אחרים.

חילוקי הדעות בין השניים העמיקו, עם זאת, ככל שרפסנג'אני אימץ גישה פרגמטית 

יותר במדיניותו ויזם רפורמות כלכליות ליברליות ופתיחות רבה יותר כלפי שכנותיה 

רפסנג'אנ עמד  השמונים  שנות  כבר באמצע  איראן.  עם של  הנשק  עסקות  י מאחורי 

ארצות הברית, וציין כי אין לאיראן מנוס אלא לסחור עם "השטן הגדול", ובעיקר 

כדי לרכוש ממנו חלקי חילוף לנשק האמריקאי החיוני למאמץ המלחמתי. הוא כפר 

ביכולתן של סיסמאות להביא לידי השינוי המיוחל והביע סלידה ממדיניות פנטית, 

רק באמצעות מדיניות לדבריו. לטעמו, אירא על עקרונות המהפכה  יכולה לשמור  ן 

כלכלי,  בשיקום  הצורך  את  שהדגישה  רפסנג'אני,  של  מדיניותו  והגיונית.  רציונלית 

עוררה ביקורת חריפה מצד הרדיקלים, שראו בה מדיניות שגויה בפני עצמה ותואנה 

 12 המכוונת להכשיר את הקרקע לשיפור היחסים עם המערב.

) הצליח ח'אמנהאי לצאת מצילו 1997-1993נציה השנייה של רפסנג'אני (לקראת הקד

הראשונות  בשנים  אם  ויותר.  יותר  מתוחים  הפכו  ביניהם  והיחסים  רפסגנ'אני  של 

שלאחר מות ח'ומיני נראה ח'אמנהאי כמי שמסתפק בעצם המעמד שקנה לעצמו, הרי  

 
(תל אביב: מרכז תמי שטינמץ    איראן לאחר ח'מיני: אידאולוגיה מהפכנית לעומת אינטרסים לאומייםדוד מנשרי,  10

 . 52-51), ע"ע  1999למחקרי שלום, 
11 Menashri, p. 34. 
 .  49מנשרי, איראן לאחר ח'מיני, עמ'   12
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שליטתו   ניצול  תוך  סמכויותיו  את  להרחיב  חתר  הוא  המדינה שבהדרגה  במנגנוני 

לביצור עוצמתו הפוליטית. בעת בחירתו לקדנציה השנייה שלו, איבד רפסנג'אני חלק 

שרים  למשרות  ח'אמנהאי  מקורבי  של  למינויים  להסכים  ונאלץ  מהשפעתו  ניכר 

   13בכירים. 

בסיכומו של דבר, הוא הציג בתקופת כהונתו כנשיא קו פרגמטי וריאליסטי יחסית 

מרת השלטון, ואף רשם הצלחות חשובות, אך לא הצליח לנווט לעמיתיו השמרנים בצ

על המדינה  על -את  להילחם  והנחרצות  הנחישות  את  גילה  לא  וגם  השקפותיו  פי 

דעותיו. כך, למשל, כאשר סגנו, עטאללה מהאג'ראני, וחבר המג'לס, סעיד רג'אא'י 

רפסנג'אני   נסוג  הברית,  ארצות  עם  בהידברות  תמיכה  הביעו  לנוכח ח'וראסאני, 

נתקלה  שהציע  החופשית  הכלכלה  מדיניות  כאשר  המתגברת.  הציבורית  הביקורת 

מסעוד  ולתקצוב,  לתכנון  הנשיא  סגן  את  מתפקידו  רפסנג'אני  העביר  בביקורת, 

ח'אמנהאי -רוע'אני שלו.  גישתו  את  ששיקפה  מדיניות  ביצע  למעשה  אשר  זנג'אני, 

גם להשתלט עליו. הוא הגביר  ביקש בהדרגה להשתלב בשליטה על ההגה, ולאחר מכן,  

של  יכולתו  על  צל  והטיל  הנשיא  של  השונות מאלו  עמדות  גילה  בהדרגה,  כוחו  את 

   14רפסנג'אני לקדם את יוזמותיו.

רפסנג'אני סיים את כהונתו כחלש יותר ואילו ח'אמנהאי כבעל עוצמה והשפעה רבות 

- ביקש לעצמו מעמדבציבור כ"אכבר שאה", ו  עתיםיותר מאשר קודם לכן. מי שכונה ל

דפוס   15על כנשיא, נראה בתקופת כהונתו השנייה כ"ברווז צולע עם עתיד לא בטוח".

זה של נשיא המסיים את כהונתו כחלש יותר, מבודד יותר ובעל השפעה פחותה, עתיד 

ניסה רפסנג'אני להיבחר  2005-היה לשוב על עצמו גם ביחס לנשיאים שבאו אחריו. ב

הובס   כנשיא, אך  הנראה, מתמיכתו -עלשוב  ככל  שנהנה,  ידי מחמוד אחמדינז'אד, 

מאחורי הקלעים של ח'אמנהאי. בעיצומו של המשבר הפוליטי, שפרץ באיראן לאחר  

בקיץ   לנשיאות  האופוזיציה 2009הבחירות  מועמד  לצד  רפסנג'אני  התייצב   ,

 
13 Buchta, p. 25. 
 .  55מנשרי, איראן לאחר ח'מיני, עמ'   14
 .  101שם, עמ'   15



63 
 

 חוסין מוסוי, וקרא תיגר על התנהלותו של ח'אמנהאי במשבר. -הרפורמיסטית, מיר

רפסנג'אני  בין  במחלוקת  כי  ח'אמנהאי,  הודה  המהומות,  פרוץ  עם  שנשא  בנאום, 

של  אלה  מאשר  יותר  אליו  קרובות  אחמדינז'אד  של  עמדותיו  לאחמדינז'אד, 

  16 רפסנג'אני.

במציאות שנוצרה לאחר המשבר, הרחיק ח'אמנהאי את רפסנג'אני מהובלת דרשת 

מועצת "תפילות יום השישי בטהראן ולאחר מכן הדיח אותו גם מתפקידו כיושב ראש  

המועצה לקביעת האינטרס של ", אף כי הותיר אותו בתפקיד יושב ראש  "המומחים 

. עם סיומו של המשבר הפוליטי, הפך הפוליטיקאי השמרני הקשיש לחביבם "המשטר

השפעה.   של  מסוימת  מידה  לשמר  היחידה  ולתקוותם  הרפורמיסטים  לקראת של 

ביוני   לנשיאות  החוקה"פסלה    2013הבחירות  שומרי  של   "מועצת  מועמדותו  את 

מ על  שהכריז  לאחר  מייד  בבחירות.  ולהתמודד  לשוב  שניסה  ועמדותו רפסנג'אני, 

, 2009בבחירות, האשימו אותו יריביו הפוליטיים בשיתוף פעולה עם מנהיגי מהומות  

שבו והעלו טענות בנוגע לאורח חייו הראוותני ומעורבותו בשחיתות וטענו  כי בגילו 

המופלג הוא אינו כשיר לשמש כנשיא. ההחלטה לפסול את מועמדותו העידה כי גם 

נא  פוליטי.  הפעם הכריע ח'אמנהאי בזכות  ניסיון  פני  פוליטית על  בחירתו של מנות 

רפסנג'אני, שסומן , אך  חסן רוחאני כנשיא העלתה מחדש את קרנו של הנשיא לשעבר

בעבר כאחד המועמדים האפשריים לרשת את ח'אמנהאי כמנהיג עליון, לא הצליח 

 . 2017לשקם עוד את מעמדו הפוליטי עד למותו בראשית 

 

 ה ושינוי לבוגד  מסמל של תקוו  ח)אתמי;

ב לנשיאות  בבחירות  ח'אתמי  מוחמד  של  הסוחף  היכה   1997במאי    23-ניצחונו 

מקולות  אחוזים  כשבעים  בתמיכת  שזכה  לאחר  איראן  ואת  העולם  את  בתדהמה 

בדרג  דת  איש  נורי,  נאטק  דאז,  המג'לס  ראש  יושב  את  להביס  והצליח  המצביעים 

 
 .  2009ביוני   19,  דויטשה וולה"איתאללה ח'אמנהאי: עמדתו של הנשיא קרובה יותר לעמדתי",  16
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ח'אמנהאי. בשנות השמונים כיהן ביניים שהיה מזוהה עם הממסד השמרני בהובלת  

האסלאמית  ההכוונה  כשר  התרבות)  ח'אתמי  לשר  באיראן  התפטר  (המקביל  אך   ,

בשל ביקורתו הנוקבת על מדיניות המשטר. לאחר התפטרותו שימש   1992- מתפקידו ב

מבית  ובפתיחות  בליברליזם  כתומך  ונחשב  טהראן  של  הלאומית  הספרייה  כמנהל 

סע הבחירות שלו הדגיש ח'אתמי את הצורך ברפורמות וכלפי העולם. כבר במהלך מ

אסלאם  בין  לאזן  הצורך  ואת  הביטוי  וחופש  האזרח  זכויות  בקידום  אזרחיות, 

 לדמוקרטיה. 

ח'אתמי הפך לסמל של תקווה חדשה ובחירתו יצרה ציפיות לרפורמות מהירות עד 

ברית המועצות שחלק מהפרשנים כינו אותו "איתאללה גורבצ'וב" על שמו של נשיא  

פרשנים אלה התעלמו מכך שבשונה מגורבצ'וב, שהיה גם   17לשעבר, מיכאיל גורבצ'וב.

השלטונית  במשרה  ח'אתמי  החזיק  לא  הקומוניסטית,  המפלגה  מזכ"ל  וגם  נשיא 

הרמה ביותר באיראן ונאלץ לפעול בצלו של מנהיג איראן, שצמצם בצורה ניכרת את 

האסלאמי  ההכוונה  שר  בהובלת  פעלה כוחו.  מהאג'ראני,  עטאללה  בממשלתו,  ת 

הביאו  ח'אתמי  של  הראשונות  שנותיו  העיתונות.  חופש  להרחבת  ח'אתמי  ממשלת 

עיתונים  של  ולצמיחתם  באיראן  והפוליטי  האינטלקטואלי  השיח  לפריחת 

רפורמיסטים רבים, שתרמו משמעותית לשינוי האווירה התרבותית. עיתונים אלה 

טאבו כמו ניהול כושל, שחיתות ודיכוי פוליטי. הפתיחות כיסו נושאים שנחשבו בעבר ל

כמו   עיתונים,  של  תפוצתם  ואת  העיתונים  מספר  את  הגדילה  , " המשהרי"הגוברת 

ע'ולאם ח'אתמי,  של  ומקורבו  טהראן  עיריית  ראש  לשכת  עם  מזוהה  חוסין -שהיה 

 18עיתונים. 740-יצאו לאור באיראן כ 1998. עד מחצית "ג'אמעה"כרבאסצ'י, ו

שמרני בהנהגתו של ח'אמנהאי נחוש - עד מהרה הסתבר, עם זאת, כי הממסד הדתי

ראשית  את  שאפיין  הקצר  והאביב  הנבחר  הנשיא  של  הפעולה  חופש  את  להגביל 

. תפישת עולמו הליברלית של ח'אתמי נחשבה בנחישות  נשיאותו של ח'אתמי דוכא

 
17 , May 25, 1997.The Washington PostJohn Lancaster, "Khatemi: Iran's Ayatollah Gorbachev",  
18 (Oxford:  Democracy in Iran: History and the Quest for LibertyAli Gheissari and Vali Nasr, 

Oxford University Press, 2006), pp. 134-135. 
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התקשה לרסנו בעת    ידי ח'אמנהאי כאיום של ממש על עתיד המהפכה, אך הוא לא-על

הצורך. ח'אתמי נהנה אומנם מתמיכה ציבורית נרחבת, אך זו לא תורגמה לסמכויות 

הזדרזו   אך  הבוחר,  צו  את  לקבל  אומנם  נאלצו  השמרנים  משמעותיות.  ביצועיות 

ברשות  המשמעותיים  הכוח  מוקדי  ניצול  תוך  ח'אתמי  של  יכולתו  את  להגביל 

א ובמנגנוני  המהפכה  במשמרות  כוחות השופטת,  בשליטתם.  שנותרו  החוק  כיפת 

רפורמיסטים  כנסים  תקיפת  באמצעות  אינטלקטואלים  לרדוף  המשיכו  הביטחון 

 19והשתקת מבקרי המשטר.

את  לשתק  מנת  על  השופטת  הרשות  פעלה  הנשיא,  תומכי  של  האלים  הדיכוי  לצד 

במאי   במעצרו  החל  הדבר  כרבאסצ'י    1998ממשלתו.  טהראן  עיריית  ראש  של 

של עברות כלכליות ושחיתות. משפטו סוקר בטלוויזיה כדי לשמש אזהרה  בהאשמות  

לדיכוי   השמרנים  פעלו  משפטו  לאחר  השמרני.  הממסד  בפני  איום  שיציב  למי 

העיתונות הרפורמיסטית. הלחץ על שר ההכוונה האסלאמית מהאג'ראני גבר ובסופו 

ידי -הועמד לדין עלידי המג'לס. גם שר הפנים, עבדאללה נורי,  -של דבר הוא הודח על

אמון במג'לס ונכלא. בקיץ - בית הדין המיוחד לאנשי דת, הועבר מתפקידו בהצבעת אי

נסגרו כמה עיתונים רפורמיסטים נוספים ומספר פעילים רפורמיסטים בכירים   1999

בקיץ   שהציע   2000נעצרו.  העיתונות,  לחוק  תיקון  הצעת  על  וטו  ח'אמנהאי  הטיל 

 ש. הפרלמנט הרפורמיסטי החד

למרות הבטחותיו לרפורמות, לא הצליח ח'אתמי להביא לפריצת דרך וחוגי הרפורמה 

שתמכו בו דוכאו מבלי שהוא אף יפעל לגונן עליהם, כפי שארע במחאות הסטודנטים 

העיתון 1999ביולי   את  לסגור  ההחלטה  בעקבות  טהראן  באוניברסיטת  שפרצו   ,

ים נוספות. מהומות אלה ביטאו והתפשטו גם לאוניברסיטאות אחרות ולער  "סלאם"

את הרצון לשינוי, אך גם שיקפו את מגבלות הנשיא ח'אתמי ואת נחישות הממסד 

לא   וקולו  דום  ח'אתמי  נאלם  שבועיים  כמעט  המשטר.  יציבות  על  לשמור  השמרני 

 
19 Ibid, p. 138. 
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על   20נשמע. בעיצומן של המהומות חתמו כמה עשרות קצינים במשמרות המהפכה 

את הנשיא כי סבלנותם פקעה, דרשו ממנו לנקוט צעדים   מכתב לח'אתמי, שבו הזהירו

מיידיים ותקיפים לדיכוי ההפגנות ואף איימו להתערב אם לא יפעל לבצע את "חובתו 

 21האסלאמית והלאומית".

התגבר הוויכוח הפנימי כאשר השמרנים יצאו למתקפה כפולה נגד הנשיא   1999בקיץ  

אים של חברה אזרחית וחופש פוליטי ותומכיו: ביקורת משולבת על התמקדותו בנוש

ועל הזנחת הכלכלה. הם האשימו את הנשיא בקביעת סדר יום שגוי לממשלתו והטילו 

 1999באוגוסט    24-עליו אחריות לבעיות הכלכליות. בפגישה עם ח'אתמי וממשלתו ב

תקף אותם ח'אמנהאי על כי הם כופים התעסקות בעניינים שוליים, אך מתעלמים 

רית שהיא הכלכלה. הוא התריס נגד הנשיא, כי העם אינו מאמין יותר  מהבעיה העיק

לסיסמאות הנבובות שלו והזכיר לו כי יותר ממחצית הקדנציה שלו כבר חלפה מבלי 

 22שיהיו תוצאות של ממש.

גם ביחסי החוץ השפעתו של ח'אתמי היתה מוגבלת, במיוחד ביחס לשאלת הקשרים 

יק ח'אתמי ריאיון ראשון מסוגו של נשיא איראני הענ  1998עם ארצות הברית. בינואר  

האמריקאית   הטלוויזיה  רשת  לכתבת  המהפכה  אמנפור, CNNלאחר  כריסטיאן   ,

במהלכו הביע תמיכה בדיאלוג בין איראן לארצות הברית. תגובתו של ח'אמנהאי לא  

ב  ובנאום  לבוא  בנרמול   1998בינואר    16-איחרה  הדגיש את הסכנות הכרוכות  הוא 

עם ארצות הברית ודחה כל אפשרות לדיאלוג ישיר בין שתי המדינות. הוא   היחסים

שב וגינה את ארצות הברית כ"השטן הגדול", הבטיח כי ארצו תמשיך לעמוד נגדה  

 23וכפר מכל וכל בתועלת שבדיאלוג עימה.

בכל  להשתמש  ומסוגלים  נחושים  שהשמרנים  ברור  היה  הראשונה  כהונתו  בתום 

לרש העומדים  ביקש האמצעים  הרפורמיסטי  שהנשיא  לשינויים  להתנגד  כדי  ותם 

 
 .  67מנשרי, איראן לאחר ח'מיני, עמ'   20
 . 2005יוני ב  11, אפתאב יזד "תוכנו המלא של מכתב מפקדי משמרות המהפכה לח'אתמי",  21
 .67מנשרי, איראן לאחר ח'מיני, עמ'   22
 .  88שם, עמ'   23
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אחוזים  77-להנהיג באיראן. ח'אתמי הצליח אומנם להיבחר שנית ברוב מוחלט של כ

, אך הקדנציה השנייה שלו רק העמיקה את  2001מהקולות בבחירות שהתקיימו בקיץ  

ל מצוקתו והתאפיינה בהתבססות נוספת של הגופים השמרנים הכפופים למרותו ש

עיתונים  עשרות  של  סגירתם  נמשכה  השופטת  הרשות  בהוראת  ח'אמנהאי. 

רפורמיסטים. כמו כן, נעצרו ונכלאו עיתונאים רפורמיסטים רבים באשמת "תעמולה  

   24נגד המשטר" או בשל סכנה לביטחון המדינה.

הוא  אף  נאלץ  הרפורמיסטי,  לסדן  השמרני  הפטיש  בין  נתון  שהיה  עצמו,  ח'אתמי 

ג ממשלה הדומה בעיקרה לממשלתו הקודמת. מאבק השמרנים להשיב  להתפשר והצי

על  לשיאו בהשתלטותם המחודשת  הגיע  על מוסדות המדינה  לעצמם את השליטה 

בבחירות   ש2004המג'לס  לאחר  החוקה",  שומרי  מועמדים   3,600פסלה    "מועצת 

צל חברי מג'לס מכהנים. מעמדו של ח'אתמי נחלש עוד יותר ב  80רפורמיסטים, בהם  

ה פיגועי  בעקבות  הדרמטיות  הבינלאומיות  בארצות   11-ההתרחשויות  בספטמבר 

   25הברית.

האופוזיציה  לצד  ח'אתמי  התייצב  כנשיא,  כהונתו  את  שסיים  לאחר  שנים  ארבע 

לנשיאות  לזיוף תוצאות הבחירות  על רקע הטענות  בהפגנות שפרצו  הרפורמיסטית 

ידי תומכי המשטר כבוגד.  - קעתו על . תמיכתו במנהיגי המחאה הביאה להו2009בקיץ  

בשנים שלאחר מכן הוגבלו תנועותיו באיראן, יציאתו לחו"ל נאסרה כליל ותמונותיו 

נאסרו בפרסום באמצעי התקשורת הממלכתיים. מאמצי השלטונות להצר את צעדיו  

ולצמצם את חשיפתו הציבורית ביטאו היטב את מודעות המשטר לאהדה הציבורית 

וכה הנשיא לשעבר. כאשר סיים ח'אתמי את כהונתו בת שמונה שנים הרבה לה עדיין ז

כנשיא הוא נחשב אומנם לכושל למדי, וכמי שלא הצליח לממש את הבטחותיו לציבור 

 
24 , November Committee to Protect Journalists (CPJ)Hani Sabra,"Iran: Press Freedom Fact Sheet", 

2011. 
  , ראה:להרחבה נוספת אודות תקופת כהונתו של ח'אתמי 25

Ali M. Ansari, Iran, Islam and Democracy: The Politics of Managing Change (London: Chatham 
House, 2006).  
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בוחריו, בעיקר בכל הקשור לקידום רפורמות אזרחיות ולשיפור חירויות הפרט. יחד  

ה הפוליטית,  השפעתו  את  להגביל  הצליח  שהמשטר  הגם  זאת,  שהשפעתו עם  רי 

נותרה בעינה והחרפת צעדי הדיכוי אף הגבירו לתקופת  מה את האהדה  -הציבורית 

 כלפי ח'אתמי ויתר מנהיגי האופוזיציה הרפורמיסטית. 

 

 אחמדינז)אד; מחביב המשטר לנציג #הזרם הסוטה# 

ב היכה  אחמדינז'אד  מחמוד  המומחים   2005-גם  ואת  איראן  אזרחי  את  בתדהמה 

לשעבר,   איראן  נשיא  פני  על  סוחף  בניצחון  זכה  כאשר   האשמי-אכברהפוליטיים 

צודקת  לחלוקה  הבטחותיו  בזכות  בעיקר  לנשיאות  נבחר  אחמדינז'אד  רפסנג'אני. 

הוא בק בשחיתות.  יותר של משאבי המדינה, שיפור מצבן של השכבות החלשות ומא

נקי  כלכלי שהבליט -כפיים הנלחם בשחיתות, לצד מסר חברתי-פנה לציבור כשמרן 

והצניעות.   היושרה  האסלאמיים,  והמוסר  הצדק  ערכי  את את  לממש  מנת  על 

חברתי נקטה ממשלתו של אחמדינז'אד בשורה של -הבטחותיו לשיפור המצב הכלכלי

הפערים לצמצום  להביא  ברובם  שנועדו  "הצדק   צעדים,  רעיון  ולקידום  החברתיים 

החברתי" אותו אימץ הנשיא. בקדנציה הראשונה לכהונתו יזם אחמדינז'אד רפורמות 

הכפיף הנשיא את    2007מבניות נרחבות בכלכלה כדי לקדם את יעדי מדיניותו. ביולי  

, שהיה אחראי עוד בימי השאה לגיבוש התוכנית הכלכלית "הארגון לתכנון ולמנהלה"

הממשלה שנת-הרב החליטה  בנוסף  הנשיאות.  בלשכת  והפיקוח  התכנון  לאגף  ית, 

מועצת  "לאחד מספר גופים כלכליים במדינה ולבטל בתוך כך את מעמדה העצמאי של  

והריבית הבנקאית. "הכספים  הריבית  שיעור  לקביעת  היתר  בין  אחראית  שהיתה   ,

כ מהלכים  להוביל  הממשלה  של  יכולתה  את  לחזק  נועדו  אלה  לכליים רפורמות 

הכלכליים  הגופים  נהנו  ממנה  היחסית,  בעצמאות  פגיעה  תוך  ליעדיה  בהתאם 

הנשיא  מדיניות  על  ביקורת  להשמעת  אחת  לא  ניצלו  אותה  ואשר  המקצועיים 

 בנושאים כלכליים. 
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מדיניותו הכלכלית של הנשיא הפכה, עם זאת, בתום שנתיים לכהונתו ל"עקב אכילס" 

סייעה לשפר את מצבה הכלכלי של איראן, אלא   של ממשלתו. לא זו בלבד שהיא לא

היא אף גרמה להחמרה במצב המשק, שבאה לידי ביטוי בסחרור אינפלציוני, בשיעורי  

ובקריסת ערך המטבע המקומי (הריאל),   –בעיקר בקרב הצעירים    –אבטלה גבוהים  

ומהתערערות  הציבורית  המחאה  חידוש  מפני  המשטר  מצד  החשש  את  שהגבירו 

פנימית. המשבר הכלכלי, שהחריף בעקבות העיצומים הכלכליים שהטיל היציבות ה

הממשלה  בין  האשמות  חילופי  עורר  הגרעינית,  מדיניותה  בשל  איראן  על  המערב 

ונציגי ממשלתו תלו בעיצומים אלה את הגורם  ליריביה הפוליטיים. בעוד שהנשיא 

נובע בעיקר ממדי כי המשבר  יריביו  ניותה הכלכלית המרכזי למשבר הכלכלי, טענו 

 של הממשלה.  אחראית- הפופוליסטית והבלתי

עד מהרה החלה להישמע ביקורת גוברת כלפי הנשיא גם בקרב בכירים בממסד הדתי 

השמרני. המנהיג העליון, עלי ח'אמנהאי, הדגיש אומנם בהזדמנויות שונות, כי הוא 

ת הממשלה מעניק גיבוי מלא לנשיא. בעקבות המהומות, שפרצו לאחר פרסום החלט

קיץ   ב   2007בראשית  הדלק  מחירי  את  שימוש    25-להעלות  מכסת  ולקבוע  אחוזים 

מוגבלת לבית אב, התייצב ח'אמנהאי באופן פומבי לצד הנשיא. בפגישה, שקיים עם 

הנשיא, שרי ממשלתו ובכירים נוספים, ימים ספורים לאחר דיכוי המהומות, שיבח  

מדיניותו.   ואת  אחמדינז'אד  את  את ח'אמנהאי  מממש  אחמדינז'אד  כי  ציין  עוד 

ההבטחות שנתן במהלך מערכת הבחירות לנשיאות וכי במדיניותו החדיר משב רוח  

הממשלה  החלטת  את  הגדיר  ח'אמנהאי  האסלאמית.  המהפכה  של  בערכיה  רענן 

להקציב את הדלק כאחד הצעדים האמיצים ביותר בהם נקטה הממשלה ותקף את 

  26ת הממשלה.אלה המותחים ביקורת על מדיניו

אלא שגם בכירי הממסד השמרני לא יכלו להתעלם מן הבעיות שיצרה מדיניותו של 

לאיים   עלולות  היו  בטווח הקצר    –הנשיא, אשר  לא  יציבות המשטר.    –גם אם  על 

 
זמן  עוזי רבי (עורך),  אחמדינז'אד בסבך הפוליטיקה האיראנית", בתוך: רז צימט, "להיות נשיא ברפובליקה האסלאמית: 26

 .  39, עמ' )2008(תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד,  איראן



70 
 

נציגיו  החלו  לאחמדינז'אד,  העליון  המנהיג  שהעניק  הפומבי,  לגיבוי  במקביל 

ב כלפיו.  ביקורתם  את  להשמיע  הדתי  הממסד  של  מצאה   2007ינואר  המובהקים 

הביקורת ביטויה בדרשות יום השישי במסגדים. דרשני המסגדים מתחו ביקורת קשה 

על הממשלה לנוכח המשך עליות המחירים, שפגעו לדבריהם בעיקר בשכבות החלשות 

ודרשן יום השישי בעיר   "מועצת המומחים"בחברה. איתאללה אבראהים אמיני, חבר  

ך עליות המחירים ואף ציין, כי לא ניתן לפתור את קום, הביע את דאגתו לנוכח המש

אל ח'וגת  ואילו  סיסמאות".  "באמצעות  האינפלציה  מוחסן - בעיית  סיד  אסלאם 

מהדוי, דרשן יום השישי באצפהאן, קרא לממשלה לייצב את מחירי מצרכי היסוד  

 27ולא לאפשר להמוני העם להמשיך ולסבול כתוצאה מעליות המחירים.

יתרון בדומה לח'אתמי,   לו  היותו של אחמדינז'אד מחוץ לממסד השלטוני העניקה 

נשיאותו. בעת  חולשה  נקודת  היה  משלו  עצמאי  כוח  בסיס  העדר  אך   28בבחירות, 

, שהמשרה הבכירה ביותר בה כיהן טרם בחירתו לנשיאות היתה ראש אחמדינז'אד

) טהראן  מנהיגו  ),2005-2003עיריית  על  תיגר  לקרוא  מקודמו  יותר  אף  של העז  תו 

ח'אמנהאי, אך הוא נעדר בסיס כוח פוליטי משמעותי שהיה עשוי לסייע לו בעימותים 

שניהל מול לשכת המנהיג. במקביל לירידת התמיכה הציבורית בו ובמדיניותו, נאלץ 

הללו   הנשיא להתמודד עם ביקורת הולכת וגוברת מצד בכירי הממסד הדתי השמרני.

'אד לנשיא שימשיך לנהוג כראש עיריית טהראן, אולי ציפו לאחר בחירתו של אחמדינז

כאילו היה מנהיגה   עתיםג ל האך עד מהרה התחוור להם כי בפניהם ניצב נשיא הנו

לביקורת זו נודעה השפעה רבה במיוחד על מעמדו של אחמדינז'אד. העליון של איראן.  

ם  זאת, לנוכח העוצמה הפוליטית הרבה, בה המשיכו ראשי הממסד השמרני לאחוז ג

 לאחר ניצחונו של אחמדינז'אד בבחירות לנשיאות. 

 
 .  40שם, עמ'   27
 ,Ahmadinejad: The Secret History Kasra Najiלהרחבה אודות עלייתו ותקופת נשיאותו של אחמדינז'אד, ראה:  28

of Iran's Radical Leader (London & New York: I.B.Tauris, 2008); Anoushiravan Ehteshami & 
Mahjoob Zweiri, Iran and the Rise of its Neoconservatives: The Politics of Tehran's Silent 

Revolution (London & New York, I.B. Tauris, 2007).   
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כוח   רק סביב מאבקי  נסוב  לא  ח'אמנהאי לתומכי אחמדינז'אד  נאמני  בין  העימות 

הרפובליקה  של  זהותה  על  חריף  אידיאולוגי  מאבק  שיקף  אם  כי  פוליטיים 

להתערערות היחסים בין אחמדינז'אד לבין חלק מאנשי הדת הבכירים  האסלאמית.

התנהלותם השנויה במחלוקת של הנשיא ושרי ממשלתו בעניינים הקשורים   תרמה גם

הודיע הנשיא על החלטתו להתיר כניסת נשים לאצטדיוני   2006בנושאי דת. באפריל  

כדורגל. ההחלטה, שלא תואמה ככל הנראה עם מנהיג איראן, עוררה עד מהרה את  

דבר. מורת רוחם של   זעמם של אנשי הדת ואחמדינז'אד נאלץ לסגת ממנה בסופו של

אנשי הדת מהנשיא גברה בעקבות פרסום פרשיות מביכות נוספות, בהן היו מעורבים 

בשלהי   ומקורביו.  נוכח   2006אחמדינז'אד  כשהוא  הנשיא  נצפה  בה  קלטת  הופצה 

בטקס הפתיחה של משחקי אסיה בדוחה, בירת קטאר, שהתקיים ימים ספורים קודם 

ל אנשי הדת, כיוון שבמהלך טקס הפתיחה הופיעו לכן. נוכחותו עוררה את זעמם ש

 29נשים בקטעי ריקוד.

גם תפיסותיו המשיחיות של אחמדינז'אד היו לצנינים בעיני הממסד הדתי השמרני. 

כבר מראשית כהונתו כנשיא הדגיש אחמדינז'אד, כי מדיניות ממשלתו נועדה לסלול 

בנוסף שב אחמדינז'אד .  )מהדיעשר (ה- האימאם השיעי השניםאת הדרך לשובו של  

התעוררה ביקורת חריפה באיראן   2006והצהיר, כי שובו של המהדי קרוב. באוקטובר  

בעקבות דברים, שהשמיע אחמדינז'אד בפני אנשי דת בעיר קום לאחר שובו מביקור  

. לדברי הנשיא, בשעת נאומו בעצרת הוא 2005יורק בספטמבר  -בעצרת האו"ם בניו

עוט אלוהית  הילה  כי  רעיונות חש,  בהפצת  הנשיא  הואשם  מהרה  עד  אותו.  פת 

תפיסותיהם המשיחיות של הנשיא ומקורביו, המערערות    30משיחיים ואמונות תפלות.

ידי הממסד השמרני כאיום משמעותי וחייבו את -על מעמדם של אנשי הדת, נתפסו על 

 
29 , The GuardianRobert Tait, "Hardliners turn on Ahmadinejad for watching women dancers", 

December 5, 2006.  
30 ", Radio Free President Says Light Surrounded Him During UN Speecholnaz Esfandiari, "Iran: G

Europe/Radia Liberty, November 29, 2005.  
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המשטר להפנות את עיקר משאביו, שהופנו בעבר נגד הזרם הרפורמיסטי, למערכה  

 נגד הנשיא ותומכיו. 

ב , אילצו באופן 2009-המשבר הפוליטי, שפרץ באיראן בעקבות הבחירות לנשיאות 

זמני את ההנהגה האיראנית להפגין אחדות שורה. חילוקי הדעות בין הנשיא למנהיג 

לא דעכו, עם זאת, והגיעו לשיא חסר תקדים בפרשת פיטוריו של שר המודיעין באפריל 

הודיע הנשיא כי קיבל את התפטרותו של שר המודיעין, ַחְיַדר  . במחצית אפריל  2011

מוצלחי, שנחשב למקורבו של ח'אמנהאי. זמן קצר לאחר מכן פרסם המנהיג העליון 

הודעה בה הביע תמיכה בשר המודיעין והינחה, כי עליו לשוב לעבודתו. במחאה על 

, אך נאלץ בסופו הנחיית המנהיג נעדר הנשיא בהפגנתיות למשך מספר ימים מעבודתו

 של דבר לחזור בו מהחלטתו לפטר את השר. 

בכירים  חריף.  פוליטי  למשבר  מהרה  עד  הפכו  למנהיג  הנשיא  בין  הדעות  חילוקי 

להנחיותיו.  לציית  מאחמדינז'אד  ודרשו  ח'אמנהאי  לצד  התייצבו  השמרני  במחנה 

מתח 'ח אחמד איתאללה , בטהראן  השישי יום תפילות דרשן יום  אתמי,  בדרשת 

שלוש כי  ואמר,  אחמדינז'אד  הנשיא  על  מרומזת  ביקורת   המדינה  רשויות השישי 

. הוא שלטון חכם ההלכה לעקרונות בהתאם פועלות הן עוד כל מלגיטימציה נהנות

הבכירים כי  צריכים ציין,  בהם שתמיכת, לכך מודעים להיות במדינה   אינה העם 

 שפעולתם באלה תומך הציבור. העליון למנהיג שלהם הציות במידת ומותנית מוחלטת

 ללא  לפעול יכולה אינה רשות  אף. המנהיג של לאלה  יותר קרובות והצהרותיהם

ההלכה"ל והציות המנהיג מצד סמכות חכם   הלכתית  חובה בבחינת היא" שלטון 

  31.אתמי'ח אמר, המדינה בכירי עבור וחוקית

יום השישי   ם צדיקי, בדרשתו זבטהראן, כאשבוע לאחר מכן הדגיש דרשן תפילות 

באוניברסיטת טהראן את חובת הציות למנהיג העליון ואמר, כי ללא תמיכת המנהיג 

עלולה הממשלה לאבד את תמיכת העם. הוא ציין, כי המנהיג אינו משמש רק כשליט 

 
 . 2011באפריל   29,  אפתאד"אחמד ח'אתמי: על הבכירים לדעת שתמיכת העם אינו מוחלטת",  31
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חכם הדת המחזיק בסמכויות מוחלטות אלא גם כמקור חיקוי עבור מיליוני מאמינים 

יצייתו באופן מוחלט  באיראן ומחוצה   לה. לדבריו, רצון האל הוא שכל המאמינים 

כממלא המשמש  העליון,  במעשיהם. - למנהיג  זאת  ויבטאו  האדמה,  פני  על  מקומו 

צדיקי טען, כי שרי הממשלה הם ראשית כל ברואיו של האל ושיעים הכפופים באופן 

א כי  סיפר,  הוא  בממשלה.  שרים  מכן  לאחר  ורק  העליון  למנהיג  משרי  מוחלט  חד 

נתונה אפילו   בידי ח'אמנהאי  כי  הממשלה ביטא את חובת הציות למנהיג באומרו, 

עליו  אסורה  תהיה  היא  כזה  ובמקרה  אחמדינז'אד  של  אשתו  את  לגרש  הסמכות 

  32).חראם(

לפרשת  בעצמו  להתייחס  העליון  המנהיג  נאלץ  בנושא,  הציבורית  הסערה  רקע  על 

הלך ביקור במחוז פארס, טען ח'אמנהאי, כי  פיטורי שר המודיעין. בנאום, שנשא במ

קיימת   בהם  במקרים  אלא  ובעבודתה  הממשלה  בהחלטות  להתערב  נוהג  אינו 

התעלמות מהאינטרס הלאומי, כפי שהיה, לדבריו, בפרשת פיטורי השר. ח'אמנהאי 

גם מתח ביקורת על אופן סיקור הפרשה באמצעי התקשורת וטען, כי אופן הסיקור  

המתחים את  על  החריף  ונוצל  בחברה  לטעון, -הפנימיים  כדי  הזרה  התקשורת  ידי 

   33שבאיראן קיים "שלטון כפול" וכי הנשיא אינו מציית לדברי המנהיג.

שמרני כביטוי נוסף להתחזקות -ידי הממסד המסורתי-התנהלות הנשיא נתפשה על

 ) בתוך המחנה השמרני. מבקרי הנשיא האשימו זרם י אנחראפי-ריאן'ג"זרם סוטה" (

זה המזוהה עם הנשיא ועם תומכיו, ובראשם חתנו ויועצו הפוליטי מעורר המחלוקת, 

ואנטי  משיחיות  תפישות  באימוץ  משאא'י,  רחים  ובהעדפת -אספנדיאר  קלריקליות 

לאומיות  טרום-תפישות  דתיות -איראניות  תפישות  פני  על  אסלאמיות. -אסלאמיות 

וררים בחו"ל, כי יש להעדיף הצהיר משאא'י בכנס של איראנים המתג 2010באוגוסט 

) איראן  אסכולת  של  בעולם  הפצתה  איראן-מכתבאת  הזהות י  את  המדגישה   (

( -הלאומית  האסלאם   אסכולת  את  ולא  האיראנית  אסלאם -מכתבתרבותית  ) י 

 
 . 2011במאי   6,  נהפארסי, "אם כבוד המנהיג יגרש את אשתו של הנשיא, היא תהיה אסורה עליו" 32
 .  2011באפריל   25,  בפרסית   BBCחוסר בהירות בנוגע לציות אחמדינז'אד לצו של מנהיג איראן", " 33
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האיראנים. של  הדתית  הזהות  את  ממדיניות    34המדגישה  כחלק  נתפסו  הצהרותיו 

אסלאמיות ועוררו ביקורת - אניות פרהממשלתית מכוונת, שנועדה לקדם מסורות איר

 שמרני והאשמתו בעידוד תפיסות לאומניות חילוניות. -חריפה בממסד הדתי

על נתפשת  וממשלתו  הנשיא  על  זה  זרם  של  הגוברת  השמרני-השפעתו  הזרם  - ידי 

" עקרון  על  משמעותי  כאיום  השולט  ההלכהמסורתי  חכם  של שלטון  מעמדו  ועל   "

באפריל   העליון.  הרדיקלי,    2011המנהיג  הדת  איש  תקי - מוחמדאיתאללה  הזהיר 

יזדי, שנחשב למורהו הרוחני של אחמדינז'אד בראשית דרכו, מפני השפעתם -מצבאח 

ואנטי סוטים  רעיונות  של  מצבאח - הגוברת  מחשבות -קלריקלים.  כי  טען  יזדי 

קלריקליות היו רווחות בקרב חלק מהבכירים האיראנים - חילוניות, ליברליות ואנטי

האופוזיציה מראש למנהיגי  עוד  מוגבלות  אינן  הן  כיום  אך  המהפכה,  ית 

 35הרפורמיסטית וניכרות גם בקרב אישים נוספים בחברה. 

למערכה נגד "הזרם הסוטה" הצטרפו עד מהרה גם משמרות המהפכה. בסוף אפריל  

עלי ג'עפרי, כי "זרם סוטה חדש" -הצהיר מפקד משמרות המהפכה דאז, מוחמד  2011

י בקרב השמרנים וכי בכוונתו להיאבק בעתיד נגד המהפכה בדומה לאופן פועל בחשא

על רקע   2009.36-שבו פעלה האופוזיציה הרפורמיסטית לאחר הבחירות לנשיאות ב

של  מקורביו  את  לדכא  השלטונות  מאמצי  גברו  למנהיג,  הנשיא  בין  העימות 

משאא'י. ויועצו  ב  37אחמדינז'אד  לעומתי  מג'לס  של  לאחר 2012  מארסבחירתו   ,

שהמשטר פסל באופן גורף את מועמדותם של תומכי הנשיא מלהתמודד בבחירות, 

 הפכה את אחמדינז'אד למעשה ל"ברווז צולע". 

שמונה שנים לאחר ניצחונו המפתיע, סיים גם אחמדינז'אד את כהונתו כנשיא כשהוא 

תמיכה בלתי , אם כי המשיך ליהנות גם בשנים הבאות מגילויי  מבודד וחבול פוליטית

. בדומה לרפסנג'אני, ניסה אחמדינז'אד לשוב ולהתמודד מבוטלת מצד חלקים בציבור

 
 . 2010באוגוסט  4,  ג'האן ניוז"משאא'י: צריך להציג את אסכולת איראן, לא את אסכולת האסלאם",  34
 .  2011באפריל   22,  צאדק ניוזיזדי", - "אזהרת איתאללה מצבאח 35
 . 2011באפריל   24,  רדיו פרדא פקד משמרות המהפכה: זרם סוטה חדש קם להיאבק נגד המהפכה",  "מ 36
 .  2011במאי  4,  רדיו פרדא "מעצר כמה ממקורביו של אספנדיאר רחים משאא'י",   37
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ציבורית,  בפעילות  המשיך  אף  הוא  האסלאמית.  הרפובליקה  לנשיאות  בבחירות 

על שנוצלו  המדינה,  ברחבי  ובנסיעות  פומביות  אזרחים -בהופעות  עם  לפגישות  ידו 

חאני. המשטר לא היה מוכן, עם זאת, למחול ולהטחת ביקורת כנגד מדיניות הנשיא רו

לאחמדינז'אד על יציאתו המתריסה נגד מנהיגותו של ח'אמנהאי ומועמדותו בבחירות 

. גם הפעם הוכיח הממסד השמרני  "מועצת שומרי החוקה"ידי  -נפסלה על   2017בשנת  

להציב בפניו מעז  כי הוא נחוש לשמר את מעמדו ולדחוק מהמערכת הפוליטית כל מי ש

 אתגר פוליטי או רעיוני.  

 

 רוחאני; הבטחה נוספת שנכזבה  

בדומה לשני קודמיו בתפקיד הנשיא, גם ניצחונו של חסן רוחאני בבחירות לנשיאות 

היה מפתיע. רוחאני, שנמנה על מייסדי המשטר האיראני   2013ביוני    14-באיראן ב

המשטר, בשירות  תפקידים  של  ארוכה  שורה  מילא  מתון,  כשמרן  זה    ונחשב  בכלל 

רגישות, בהן מזכיר   -2005(  "המועצה העליונה לביטחון לאומי"בשורה של עמדות 

חבר  1989 ח'אמנהאי,  של  האישיים  נציגיו  משני  כאחד  היום,  עד  המועצה  וחבר   (

המשטר" של  האינטרס  לקביעת  המומחים"וחבר    1991-מ   "המועצה  מאז   "מועצת 

ת ביטאו גישה שונה ביחס לקודמו  . עם זאת, הצהרותיו הפומביות במסע הבחירו1999

במדיניות  תמורות  בישרה  בחירתו  חוץ.  בסוגיות  והן  פנים  בענייני  הן  בתפקיד 

האיראנית אם כי הוא עצמו נותר מחויב לדרכה של המהפכה האסלאמית ולעקרון 

. ניצחונו הסוחף של רוחאני בבחירות עורר בציבור ציפיות רבות שלטון חכם ההלכה

הכלכלה  שחילוץ  בכך  משוכנע  היה  מצדו  רוחאני  הכלכלי.  בתחום  בעיקר  לשינוי, 

האיראנית מן המשבר שבו היא נתונה מחייב את הסרת הסנקציות, גם במחיר של 

הצנטריפוגות   כי  ושוב,  שוב  הדגיש  לכן  הגרעין.  בסוגיית  הגרעין במתקפשרות  ני 

 38צריכות להסתובב, אך זאת רק בתנאי שגם חיי האזרחים והכלכלה ינועו קדימה.

 
38 ., June 7, 2013AP"Iranian candidates quarrel over nuclear talks", li Akbar Dareini, A 
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מאז בחירתו ביקש רוחאני להוביל שינויים על בסיס הבטחותיו לציבור בוחריו במהלך 

מערכת הבחירות, דוגמת: שיפור המצב הכלכלי, הקלת האווירה הביטחונית בחברה,  

והרחבת חופש שחרור אסירים   ולמיעוטים האתניים  זכויות לנשים  פוליטיים, מתן 

כי רוחאני אינו מזוהה עם הזרם הרפורמיסטי בפוליטיקה האיראנית,  הביטוי. אף 

ולמציאות  הזמן  לתנאי  המהפכנית  האידיאולוגיה  את  להתאים  בצורך  הכיר  הוא 

טוי בשורת העכשווית. מחויבות הנשיא לתמורות חברתיות ותרבותיות באה לידי בי

התרבותי.  החופש  ובעידוד  האזרח  חירויות  בהרחבת  תמיכה  ביטא  בהן  הצהרות 

ב ששודר  טלוויזיוני,  במלאת    26-בריאיון  הצהיר    100בנובמבר  לממשלתו,  ימים 

רוחאני כי אין בכוונת הממשלה להתערב בסוגיות תרבותיות, שמעורבותה בהן אינה 

ממשלתית בתרבות  מעוניינים  "איננו  הכריז   חיונית.  תרבותית",  בממשלה  אם  כי 

חופש   39רוחאני. להגברת  מחויבותו  את  והדגיש  רוחאני  שב  אומנים  עם  בפגישה 

יצירה  וכי  חירות  ללא  לאומנות  משמעות  אין  כי  ציין,  הוא  והאומנות.  התרבות 

אומנותית אפשרית רק במסגרת חופשית. האומנים אינם מהווים, לדבריו, איום על 

 40הממשלה לבטוח באומנים ולא להתערב בפעילותם.ביטחון המדינה ועל 

שר   של  בהצהרותיו  גם  ביטוי  לידי  באה  תרבותיות  לרפורמות  הממשלה  מחויבות 

ג'נתי. בשונה מאביו, איש הדת הבכיר איתאללה אחמד   עלי  ההכוונה האסלאמית, 

ומזוהה עם הימין השמרני הרדיקלי,   "מועצת שומרי החוקה"המשמש כמזכיר    ,ג'נתי

והעיתונות.   אימץ הביטוי  לחופש  הקשורות  בסוגיות  יחסית  ליברלית  גישה  בנו 

"אל  הטלוויזיה  לרשת  ינואר  בחודש  שהעניק  האנגלית, -בריאיון,  בשפה  ג'זירה" 

הספרות  העיתונות,  בתחומי  החירויות  להרחבת  חותרת  הממשלה  כי  השר  הצהיר 

מגבלות על פעילות והקולנוע. הוא ציין, כי משרדו מתנגד לסגירת עיתונים ולהטלת  

סופרים, אומנים ויוצרי קולנוע, אם כי הודה שקביעת המדיניות בעניינים אלה נתונה 

בידי הרשות השופטת. בהתבטאות מעוררת מחלוקת, שגררה ביקורת חריפה   עתיםל

 
בנובמבר   26,  אתר הנשיאעשרה במאה הימים הראשונים לעבודתה", - "הצגה לציבור של דוח התנהלות הממשלה האחת 39

2013 . 
 .  2014בינואר   10,  אפתאב ניוז"דיווח מהפגישה הרשמית הראשונה של האומנים עם הנשיא",  40
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להתאים  השופטת  הרשות  על  כי  ג'נתי  ציין  השופטת,  וברשות  הפוליטית  במערכת 

נה ואף הביע תקווה, כי האווירה החדשה שנוצרה  עצמה להתפתחויות החדשות במדי

 41תוביל לשינויים גם ברשות זו.

מחויבות הממשלה ליישום רפורמות אזרחיות הדרגתיות לא נותרה מוגבלת למישור  

ההצהרתי בלבד אלא ניכרה גם בשינוי מדיניות בפועל בתחומים מסוימים הנתונים 

שרד המדעים וההשכלה הגבוהה לאחריותה. סמוך לראשית כהונת הממשלה הודיע מ

על החלטתו להשיב לאוניברסיטאות כמה עשרות סטודנטים ומרצים, שהושעו בשנים 

התיר    2013בספטמבר    42האחרונות מלימודים או מהוראה בשל פעילותם הפוליטית.

המאגד   זה  מוסד  הקולנוע".  "בית  את  מחדש  לפתוח  האסלאמית  ההכוונה  משרד 

מ תעשיי   5,000-למעלה  בראשית  עובדי  נסגר  האיראנית  הקולנוע  בהוראת   2012ת 

משרד ההכוונה, שטען כי מנהליו פועלים בניגוד לערכי המהפכה ומשתפים פעולה עם 

אגודת  פעילות  את  לחדש  הממשלה  כוונת  על  דווח  במקביל  המשטר.  מתנגדי 

 2009.43העיתונאים, שנסגרה בעקבות מהומות 

בת גם  ביטוי  לידי  באה  הקלות  לבצע  האסלאמי. כוונה  הלבוש  קוד  אכיפת  חום 

פעילות   2013בנובמבר   את  לבטל  הנשיא  בכוונת  כי  האיראנית,  התקשורת  דיווחה 

הלבוש  קוד  אכיפת  סמכויות  את  ולהעביר  הערים  ברחובות  הצניעות"  "משמרות 

 44האסלאמי מידי כוחות ביטחון הפנים לידי משרד הפנים הנתון לשליטתו הישירה.

ת ביטחון הפנים שלא לאמץ גישה קיצונית ביחס למדיניות רוחאני הינחה את כוחו

האכיפה האסלאמית ולהקפיד על כבוד האדם. זאת, בהתאם לעמדה המסויגת אותה 

ביטא במהלך מערכת הבחירות ביחס למדיניות אכיפת הקוד האסלאמי במתכונתה  

הנוכחית. הכשרתו הדתית לצד השכלתו האקדמית המערבית, הרקע הממסדי שלו 

דט שקיבל מהציבור איפשרה לו לנסות ולקדם את מדיניותו תוך שהוא מנסה והמנ

 
41 " , January 11, 2014. AljazeeraAli Jannati: Unblocking Iran’s social media",  
42 ., November 12, 2013The Guardian Ghazal Golshiri, "Banned students reinstated in Iran", 
 . 2014בינואר   5,  כלמה "הבטחה לפתוח מחדש את איגוד העיתונאים עד תום חודש די [ינואר]",   43
 .  2013בנובמבר  12,  תאבנאכ "האם הגיע סופם של סיורי ההכוונה [משמרות הצניעות]?",  44
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המנהיג  ובראשם:  המרכזיים,  הכוח  מוקדי  עם  מעימותים  שניתן  כמה  עד  להימנע 

 העליון, הממסד הדתי ומשמרות המהפכה. 

פנימיים,  שינויים  להוביל  רוחאני  יוזמותיו של ממשל  כי  שעד מהרה התברר,  אלא 

ייוותרו חסרי מענה שבבסיסם צמצום המ  לא  בחיי האזרחים,  עורבות הממשלתית 

מצד השמרנים. המשטר נאלץ אומנם לאפשר לנשיא לקדם שינויים מסוימים מתוך  

בכירי   לשינוי.  האיראני  הציבור  לדרישת  בנוגע  הבחירות  תוצאות  במשמעות  הכרה 

הנשיא  בפני  להציב  נחישות  זאת,  עם  גילו,  העליון,  המנהיג  ובראשם  המשטר, 

וממשלתו "קווים אדומים" שחצייתם עלולה, בראייתם, לערער את ערכי המהפכה 

ולהציב אתגר של ממש על יציבותו. זאת, במיוחד לנוכח ניסיון העבר מתקופת כהונתו 

 של הנשיא הרפורמיסטי, מוחמד ח'אתמי. 

חלק  ולהסיר  הפנימית  בזירה  הפתיחות  את  להרחיב  הנשיא  כוונות  שהתבררו  ככל 

המוטלות על הרשתות החברתיות ועל פעילותם של אנשי תרבות ואומנות, מהמגבלות  

המהפכה.  ובמשמרות  הפוליטית  במערכת  הדתי,  בממסד  כלפיו  הביקורת  גברה  כך 

אסלאם" היקנתה - השכלתו הדתית של הנשיא רוחאני הנושא בתואר הדתי "חוג'ת אל

, עם זאת, ביקורת לו מעמד מיוחד המקל עליו ליישם את מדיניותו. מעמד זה לא מנע

לת'אראת" -כלפי מדיניותו מצד חוגים רדיקלים. בראשית דצמבר פרסם האתר "יא

ה הימין  תנועת  עם  חריף    מיליטנטיתהמזוהה  פרשנות  מאמר  חזבאללה"  "אנצאר 

"אדון  הנשיא. במאמר שכותרתו:  מוביל  כנגד המדיניות התרבותית אותה  במיוחד 

דוקטור, האם הינך איש דת?" (משחק מילים על שם משפחתו של הנשיא, שמשמעותו 

ההכוונה  שמשרד  לכך  מובילה  מדיניותו  כי  נכתב  דת"),  "איש  היא  בפרסית 

מופעי מוסיקה מערבית עבור קהל מעורב של גברים ונשים   האסלאמית מתיר לקיים

התרבותיים  ערכיה  על  מאיימת  הסרטים  לתעשיית  ביחס  הליברלית  גישתו  וכי 
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והדתיים של איראן. "אם הינך איש דת, הציפיה ממך היא שהתרבות בממשלתך תנוע 

 45בכיוון הדת והרוחניות", סיכם האתר.

בכירים גורמים  מצד  גם  נשמעה  למדיניות   ביקורת  ביחס  הן  המהפכה  במשמרות 

וביל רוחאני והן ביחס למהלכיו המדיניים בזירה הבינלאומית. ברקע  ההפנים אותה  

לביקורת מצד משמרות המהפכה ניתן לציין את מאמצי הנשיא לצמצם את השפעתם 

במערכת הפוליטית ובכלכלה. מאמצים אלה באו לידי ביטוי, בין היתר, בצמצום ייצוג 

פרויקטים משמרות   ממספר  המהפכה  משמרות  ובדחיקת  בממשלה  המהפכה 

הביע מפקד   2013כלכליים. בנאום באוניברסיטת "אמאם צאדק" בטהראן בדצמבר  

עלי ג'עפרי, את הסתייגותו מההשפעה המערבית הגוברת -משמרות המהפכה, מוחמד

בנוגע רוחאני  לדברי  במרומז  ג'עפרי  כן התייחס  כמו  ענייני המדינה.  לצורך    בניהול 

להרחיק את משמרות המהפכה מן הפוליטיקה וטען, כי האיום המשמעותי ביותר על 

המהפכה האסלאמית הוא בזירה הפוליטית ומשמרות המהפכה המחויבים להגן על 

 46הישגי המהפכה אינם יכולים להישאר שקטים לנוכח איום זה.

ה ונקט גם הממסד השמרני לא הסתפק בביקורת גוברת ביחס לממשלה ולמדיניות

ניסיונות לרפורמות מרחיקות לכת.  נחישותו לבלום  בצעדים מעשיים, שביטאו את 

זמן קצר לאחר בחירת הנשיא שוחררו כמה עשרות פעילים פוליטיים, שרבים מהם 

פוליטיים  אסירים  עשרות  מאסרם.  תקופת  את  להשלים  קרובים  היו  או  השלימו 

השלטונו עצרו  ובמקביל  במאסר  זאת,  עם  רשתות נותרו,  ופעילי  אומנים  מספר  ת 

 2013חברתיות. גם במדיניות חופש הביטוי והעיתונות לא חל כל שינוי. באוקטובר  

נסגר העיתון הרפורמיסטי "בהאר" ועורכו נעצר. כמו כן מנעו השלטונות את הוצאתם 

חסימת  פעילותם.  את  לחדש  אמורים  שהיו  רפורמיסטים,  עיתונים  כמה  של  לאור 

דובר הרשות   הרשתות החברתיות נותרה, אף היא, בעינה. בראשית דצמבר הבהיר 

ע'לאם  והתובע הכללי,  עוד רשת הפייסבוק -השופטת  כל  כי  חוסין מוחסני אז'האי, 

 
 .  2013בדצמבר  4,  לת'אראת- יא"אדון דוקטור! האם אתה "איש דת" [רוחאני]?",  45
 . 2013בדצמבר   11,  רדיו פרדא"תגובת מפקד משמרות המהפכה לנאום זריף בנוגע ליכולת הצבאית של איראן",  46
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מעודדת שחיתות וכוללת תכנים פליליים ותכנים הפוגעים בביטחון ובמוסר, לא יחול 

   47שינוי בעמדת הרשות השופטת בנוגע לשימוש בה.

כנ בחירתו  עלי מאז  העליון,  המנהיג  מצד  מגיבוי  כלל  בדרך  רוחאני  נהנה  שיא 

מול  המדיני  התהליך  את  לקדם  היתר,  בין  לו,  שאיפשר  הוא  זה  גיבוי  ח'אמנהאי. 

ארצות  עם  ומתן  משא  ולנהל  הגרעין  בסוגית  עם -המערב  נותר,  ח'אמנהאי  הברית. 

דתית על זאת, מחויב לתפישת עולמו השמרנית ובכמה הזדמנויות מתח ביקורת נקו

ניצל המנהיג פגישה עם חברי   2013הנשיא מחשש לפגיעה בערכי המהפכה. בדצמבר  

"המועצה העליונה של המהפכה התרבותית" על מנת לתת ביטוי לתפישותיו בענייני 

פומבית   ביקורת  ולמתוח  מרומזת    –תרבות  כי  את    -אף  לצמצם  הנשיא  כוונת  על 

חברי המועצה, שבראשה עומד הנשיא,   מעורבות ממשלתו בנושאים אלה. בנאומו בפני

הזכיר ח'אמנהאי לרוחאני כי ממשלתו נדרשת לפקח על ניהול ענייני התרבות. דבריו 

ימים לממשלתו, שבו ציין כי אין   100נתפסו כביקורת על דברי הנשיא בריאיון לרגל  

מפני  התריע  גם  המנהיג  תרבות.  בסוגיות  לצורך  שלא  להתערב  ממשלתו  בכוונת 

על   "המתקפה להשפיע  המערב  מדינות  מאמצי  כי  וטען  המערבית  התרבותית" 

הצעירים האיראנים באמצעות רשתות תקשורת, רשת האינטרנט, ספרים ומשחקי 

 48ילדים מהווה איום חמור על איראן.

הברית בלט ניסיונו של המנהיג העליון לרסן את   גם בסוגיית המדיניות ביחס לארצות 

נורמליזציה עימה. ההכרה בצורך להגיע להסדר גרעיני רוחאני ולמנוע כל אפשרות ל

עם המערב, שיאפשר את הסרת הסנקציות הכלכליות, אילצה את ח'אמנהאי להתיר  

הברית. עם זאת, ובניגוד לעמדת הנשיא שראה   לרוחאני לנהל משא ומתן עם ארצות

י הברית פוטנציאל לאימוץ מדיניות פתוחה יותר כלפ  בהידברות הישירה עם ארצות

לנרמול  אפשרות  כל  השוללת  העקרונית  בעמדתו  העליון  המנהיג  נותר  המערב, 

היחסים בין טהראן לוושינגטון גם לאחר שהושג הסכם הגרעין. בעבור ח'אמנהאי, 

 
 .  2013בדצמבר  2,  סוכנות הידיעות איסנא "אין מחלוקת בין כוחות ביטחון הפנים לרשות השופטת בנוגע לפייסבוק",  47
 . 2013בדצמבר  10, אתר המנהיג העליוןהמהפכה",  "פגישת חברי המועצה העליונה של המהפכה התרבותית עם מנהיג 48
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למדיניות האנטי והאחראית  בעולם  הרעות  כל  היא מקור  איראנית - ארצות הברית 

נהאי והפגין גישה נוקשה באזור ובעולם. גם לאחר שאישר הידברות עימה, שב ח'אמ

ארצות  נגד  לעמוד  תמשיך  ארצו  כי  והבטיח  לפשרה  נרחב  מקום  מותירה  שאינה 

במאי   הגרעין  מהסכם  טראמפ  הנשיא  של  פרישתו  על  2018הברית.  ידי  -נתפסה 

ועל  הברית  ארצות  על  לסמוך  ניתן  לא  כי  הבסיסית  לתפיסתו  כהוכחה  ח'אמנהאי 

עין היתה רק תירוץ בידיה ללחוץ על איראן, הסכמים שנחתמו עימה, וכי תוכנית הגר

 לבודדה ולהחלישה כדי להכשיר את הקרקע לשינוי המשטר באיראן. 

להגברת  הפרט,  חירויות  להרחבת  מחויבותו  את  להדגיש  המשיך  מצידו,  רוחאני, 

המגבלות  ולהסרת  הציבורית  במערכת  ודתיים  אתניים  ומיעוטים  נשים  שילוב 

אך המשך שליטת השמרנים במוסדות השלטון שאינם   המוטלות על רשתות חברתיות,

לא  החוק,  ואכיפת  הביטחון  ובמנגנוני  השופטת  ברשות  הציבור,  ידי  על  נבחרים 

איפשרו לו לממש את הבטחותיו. הוא העדיף, לפיכך, לבחור את מאבקיו בזהירות 

ולהתמקד בסוגיות כלכליות ובקידום התהליך המדיני מול המערב בסוגיית הגרעין 

 ם הסרת הסנקציות.  לש

הוצגה אומנם כתמיכה   2017-בחירתו לתקופת כהונה נוספת בבחירות שהתקיימו ב

בדרכו של רוחאני ובמדיניות אותה הנהיג בקדנציה הראשונה שלו. הוא זכה ביותר  

אחוזים מהקולות, בעוד שיריבו המרכזי, איש הדת השמרני אבראהים ראיסי   57-מ

מ בפחות  מהקול   39-זכה  עוד  אחוזים  הגרעין  הסכם  בהשגת  שתמך  רוחאני,  ות. 

ב בבחירות  במעמדה 2013-כמועמד  משמעותי  לשיפור  הביא  ההסכם  כי  הדגיש   ,

הבינלאומי של איראן ואת השיפור המסוים במצב הכלכלי. חרף אכזבתם מרוחאני 

על כך שלא מימש את הבטחותיו לקדם רפורמות אזרחיות ולשפר את מצב זכויות 

פרט, הבינו הרפורמיסטים כי אם לא יבחרו בו, הם עלולים להביא האדם וחירויות ה

לבחירתו של נשיא שמרן, שיגביר עוד יותר את המתיחות עם מדינות המערב, ובראשן 

ארצות הברית. במאבק הפוליטי בין המחנה הפרגמטי החותר לשינוי, גם אם מוגבל 

לום אותם, שבו אזרחי והדרגתי, לבין המחנה השמרני החושש מפני שינויים ונחוש לב
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איראן והביעו את העדפתם לדרכם של המתונים, על פני התפיסות האידיאולוגיות 

 .המיושנות והנוקשות שייצג ראיסי

הבטחותיו  את  לממש  יותר  אף  רוחאני  התקשה  לכהונתו  השנייה  שבקדנציה  אלא 

חירויות הפרט. חופש הפעולה שלוולציבור,   והרחבת   בראשן שיפור המצב הכלכלי 

על בימין -הוגבל  המסורתיים  יריביו  מצד  הן  גברה  נגדו  והביקורת  השמרנים  ידי 

 2018השמרני ובמשמרות המהפכה, והן מצד תומכיו במחנה הרפורמיסטי. באפריל  

לשלושה  רוחאני  בין  שהתקיימה  פגישה,  על  איראנים  תקשורת  אמצעי  דיווחו 

אכבר  -ס לשעבר, עליממקורביו: הנשיא לשעבר, מוחמד ח'אתמי; יושב ראש המג'ל 

נאטק נורי, וסגן הנשיא, אסחאק ג'האנגירי. בפגישה, שבה נדון מצבה של המדינה, 

פתרון  בהן  לציבור,  הבטחותיו  את  בהקדם  לממש  עליו  כי  הנשיא  מקורבי  הדגישו 

מיר הרפורמיסטית,  האופוזיציה  מנהיגי  שני  ושחרור  הכלכליות  חוסין -המצוקות 

. הם הזהירו כי אם  2011ית בו הם נתונים מאז שנת  מוסוי ומהדי כרובי, ממעצר הב

ציפיות האזרחים לא ייענו, יהיו לכך השלכות על תוצאות הבחירות לנשיאות בשנת 

2021.49  

והסרת  הגרעין  הסכם  בעקבות  ניכר  לשיפור  הנשיא  של  תקוותיו  הכלכלי,  במישור 

לעתיד הסכם   הסנקציות לא התממשו. כשלים כלכליים מבניים, חוסר הוודאות בנוגע

איראן  עם  העסקים  מחידוש  מערביות  חברות  של  המתמשכת  והסתייגותן  הגרעין 

גם בטרם הודיע  בפני המשטר שורה של אתגרים כלכליים חריפים  המשיכו להציב 

על פרישת ארצו מהסכם הגרעין. על   2018נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, במאי  

גל מחאה רחב היקף, שביטא תסכול   2017רקע המשבר הכלכלי המחריף פרץ בדצמבר  

 גובר בקרב הציבור לנוכח המצוקות המחריפות וכישלון השלטונות לספק להן מענה. 

שמא  שחששו  הרפורמיסטי,  במחנה  תומכיו  מצד  גם  גברה  הנשיא  כלפי  הביקורת 

כישלון ממשלתו יחזק את הקיצונים או יסלול את הדרך לעלייתו של זרם פופוליסטי 

 
"דברים המיוחסים לעבדאללה נורי: בפגישת הארבעה בבית רוחאני נידונה סוגיית מעצר הבית [של מנהיגי האופוזיציה   49

 .  2018באפריל   20,  אנתח'אבהרפורמיסטית]",   
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ה בעקבות ניצחונו של מחמוד אחמדינז'אד בבחירות לנשיאות בקיץ חדש, כשם שקר

. בכירים רפורמיסטים מתחו ביקורת על כישלון הנשיא לממש את הבטחותיו. 2005

הפעיל הרפורמיסטי עבדאללה נאצרי תקף בחריפות את הנשיא ואמר כי היה עדיף  

בסמכויותיו   אילו במקום למתוח ביקורת על פקידיו הבכירים, היה רוחאני משתמש

הרפורמיסטי  לעיתון  בריאיון  המדינה.  לבעיות  מעשיים  פתרונות  לקדם  מנת  על 

הפופולארית  המסרים  אפליקציית  טלגרם,  חסימת  את  נאצרי  הביא  "אעתמאד" 

ביותר במדינה, ששימשה לטענת השלטונות להסתה ולהתארגנות במהלך גל המחאה 

סוף   למ2017של  הנשיא  הבטחות  בין  לפער  כדוגמא  מצד  ,  בפועל  הננקטת  דיניות 

 50השלטונות.

רבה  במידה  ששיקפה  מדיניות  הנשיא  נקט  השנייה  כהונתו  לתקופת  נבחר  מאז 

התעלמות מדרישות הרפורמיסטים, שתמכו בו בבחירות, והתקרבות למחנה השמרני. 

הבטחותיו  ובזניחת  בממשלתו  הנשיא  שביצע  במינויים  ביטוי  לידי  באה  זו  מגמה 

החדשה   ממשלתו  הרכבת  בעת  אזרחיות.  מאיוש להימנע  רוחאני  בחר  לרפורמות 

ובני   נשים  שילב  ולא  רפורמיסטים  במועמדים  רגישים  הנחשבים  הממשלה  משרדי 

ומבכר   ימינה"  "שובר  הוא  כי  הרושם  את  חיזקה  התנהלותו  בממשלתו.  מיעוטים 

עם המחנה  פעולה  ולשתף  בימין השמרני, מאשר להמשיך  לגורמים מתונים  לחבור 

נשיאות. גם בתחומים הקשורים הרפורמיסטי, שתמך בו בשתי מערכות הבחירות ל

לחירויות הפרט זנח הנשיא במידה רבה את הבטחות הבחירות שלו. הוא לא קידם, 

למשל, את שחרור שני מנהיגי האופוזיציה הרפורמיסטית ממעצר הבית בו הם נתונים 

חרף הבטחותיו החוזרות ונישנות, ואף לא מנע מגבלות חדשות על   2011מאז פברואר  

 נשיא הרפורמיסטי לשעבר, מוחמד ח'אתמי. תנועותיו של ה

התנהלות זו שיקפה את זהותו כפוליטיקאי שמרן ביסודו, את סדרי העדיפויות שלו, 

הפוליטיות ארוכות הטווח.  ואת שאיפותיו  מול הממסד השמרני  כוחו  מגבלות  את 

 
באפריל   21,  אעתמאדראה שמעל לרוחאני",  "רוחאני רק נוקט עמדה במקום להשתמש בכוחו, [רשת] טלגרם נחסמה בהו 50

2018 . 
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, מעולם לא השתייך למחנה הרפורמיסטי, בשר מבשרו של המשטר המהפכנירוחאני,  

הסתייע בו לשם בחירתו כנשיא. אם בקדנציה הראשונה שלו כנשיא עוד נזקק אם כי 

רוחאני לתמיכת הרפורמיסטים על מנת להבטיח את בחירתו מחדש, הרי שבקדנציה 

השנייה שלו היה משוחרר במידה רבה מכבלי הקואליציה עימם. זאת ועוד, הנשיא 

לקד במאמציו  השמרני  הממסד  מצד  משמעותיות  במגבלות  ולו נתקל  שינויים,  ם 

לתמיכת  הנשיא  הזדקק  הכלכליים  יעדיו  קידום  לשם  ביותר.  וההדרגתיים  הקלים 

מרכזי  בנתח  השולטים  המהפכה  משמרות  מצד  פעולה  לשיתוף  ואף  ח'אמנהאי 

 .בכלכלה וחששו לפגיעה באינטרסים שלהם

הנסיבות הבינלאומיות, ובראשן השינוי במדיניות הממשל האמריקאי כלפי איראן, 

בתקופת הצי לוושינגטון  טהראן  בין  העימות  החרפת  הנשיא.  בפני  אילוץ  הן  אף  בו 

טראמפ   הנשיא  של  אחדות )  2020-2016(כהונתו  להפגין  המשטר  ראשי  את  חייבה 

ייתכן כי גם לשאיפותיו הפוליטיות ארוכות הטווח של הנשיא  .דעים, ולו למרעית עין

גם על חשבון תמיכת   --שמרני  רוחאני היה משקל בהעדפתו לחבור לגורמים בממסד ה

מעל  הניצב  פוליטי  כמנהיג  עצמו  לסמן  ניסה  הנשיא  כי  ייתכן  הרפורמיסטים. 

למחלוקות הפוליטיות בין שמרנים לרפורמיסטים ולבסס את מעמדו בקרב הממסד 

הדתי השמרני לקראת המאבק הצפוי על ירושת המנהיג העליון, תפקיד שיש להניח 

 .מד לוכי רוחאני רואה עצמו כמוע

בהשגת  לו  סייעו  לא  מהרפורמיסטים  עצמו  להרחיק  רוחאני  של  שמאמציו  אלא 

תמיכה בקרב יריביו בימין השמרני. בשעה שתומכיו המסורתיים של הנשיא הסירו  

בהדרגה את תמיכתם בו, יריביו הפוליטיים בימין השמרני, בממסד הדתי ובמשמרות 

ד רוחאני גברה אף יותר בעקבות המהפכה החריפו את המתקפות נגדו. הביקורת כנג

במאי   הגרעין  . מתנגדיו, שהסתייגו מלכתחילה 2018נסיגת ארצות הברית מהסכם 

שבמסגרתו  כניעה,  להסכם  הובילה  הפייסנית  מדיניותו  כי  טענו  הגרעין,  מהסכם 

ביטוי לעוצמת ההתנגדות הסכימה איראן לוויתורים כואבים בלי לקבל כל תמורה.  

ל היה  ניתן  הלרוחאני  השנה  ביום  ב  42-מצוא  שצוין  האסלאמית,   10- למהפכה 
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בעיר  2021בפברואר   הרכובות  בתהלוכות  שהשתתפה  אופנועים  רוכבי  כשקבוצת   ,

לרוחאני".    "מוות  קריאות  צעקה  רוחאני אצפהאן  גם  נאלץ  קודמיו,  לשני  בדומה 

 לסיים את כהונתו כהבטחה שנכזבה במידה רבה. 

 

 בדרך לשינוי חוקתי@ 

הפוליטיים,  הכוח  מוקדי  ליתר  הנשיא  שבין  הבעייתיים  הגומלין  יחסי  רקע  על 

המכהן   הנשיא  להדחת  קריאות  השנים  במהלך  נשמעו  העליון,  המנהיג  ובראשם 

כך, למשל, במהלך העימות שפרץ בין הנשיא אחמדינז'אד למנהיג סביב    מתפקידו.  

ם עם הממסד השמרני פיטוריו של שר המודיעין, קראו כמה אמצעי תקשורת המזוהי

במרומז את הנשיא אחמדינז'אד   הישווה  להדיח את הנשיא. האתר השמרני "אלף"

. במאמר פרשנות, שפרסם 1981ידי המג'לס בשנת  - צדר, שהודח על-לנשיא לשעבר בני

צדר?", נכתב, כי  -צדר לבני-האתר בעיצומו של המשבר תחת הכותרת: "כיצד הפך בני

דרכו סמל לסטייה מעקרונות המהפכה, אך במשך הזמן צדר לא היה בראשית  -גם בני

- הוא עבר תהליך שהפך אותו מנשיא נבחר לסמל לבגידה בעם, במהפכה ובמשטר. בני 

 של  לרצונו בהתאם יפעל שהוא בתנאי אך ורק בו יתמכו צדר לא הבין, שאזרחי איראן

עצמו הקיף  הוא. ומיני'ח איתאללה, המהפכה מנהיג  יצרו ש, מזיקים ביועצים את 

, לס'המג לעמוד בפני ויוכל הציבור והמנהיג ידי-על  נתמך הוא כי האשליה את אצלו

 כיוון , ביקורת לקבל מוכן היה לא הוא. המהפכה ומשמרות השופטת  הרשות, החוק

 מוכן היה לא אף הוא מסוים  בשלב. ממנו ומוכשר ממנו טוב איש שאין, שסבר

 אלה  אם גם, מחיר בכל רצונותיו את לממש יכול שהוא, וחשב המנהיג לדברי להקשיב

 אנשי את השפיל הוא. והמהפכה המשטר של האינטרסים עם אחד בקנה עולים אינם

 העצמי  הביטחון, העקשנות, שהגאווה היתה והתוצאה מביקורתם והתעלם הדת
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הנשיא   51להיות. שהפך למה אותו הפכו הכנועים ויועציו המופרז להדחת  קריאות 

   52נשמעו גם במהלך כהונתו של רוחאני.

בהנהגת   השמרני  לממסד  האחרונים  הנשיאים  ארבעת  בין  המורכבים  היחסים 

לשינויים חוקתיים במסגרתם תוחלף הביאו גם לקידום שורה של יוזמות    ח'אמנהאי

באופן השיטה הנשיאותית בשיטת ממשל פרלמנטרית. ביטול משרת הנשיא, הנבחר  

על ממשלה, -ישיר  בראש  והחלפתו  לציבור,  וראשונה  בראש  ומחויב  האזרחים  ידי 

על יאפשר-הנבחר  המג'לס,  הרשות מ  ידי  על  ופיקוח  שליטה  של  יותר  רבה  ידה 

התייחס ח'אמנהאי בעצמו לאפשרות לבטל את הנשיאות.   2011באוקטובר  המבצעת.  

שיאותית בשיטה פרלמנטרית, הוא ציין, כי לא תהיה כל בעיה להחליף את השיטה הנ

הקרוב. בעתיד  יתרחש  לא  שהדבר  העריך  כי  אם  זאת,  לעשות  יוחלט  חבר    53אם 

המג'לס מוחמד דהקאן התייחס, אף הוא, לאפשרות לבטל את משרת הנשיאות ואמר,  

המערכת  וכי  לשנותו  ניתן  שלא  במשטר  היחיד  החלק  הוא  העליון  המנהיג  כי 

יעילה. לעומתו, הזהיר הנשיא לשעבר רפסנג'אני, הנשיאותית בצורתה הנוכחית אינה  

  54כי ביטול השיטה הנשיאותית יגביל את השפעת העם.

יכוח סביב האפשרות לבטל את משרת הנשיא ולחדש את משרת ראש הממשלה ווה

מג'לס  חברי  קבוצת  כאשר  רוחאני,  הנשיא  של  השנייה  הקדנציה  במהלך  התחדש 

אמר חבר המג'לס השמרני,   2017ה. באוקטובר  העלתה יוזמה לשינוי חוקתי בעניין ז

מולא, כי לשיטה הפרלמנטרית יהיו תוצאות חיוביות. הוא הדגיש, -עזתאללה יוספיאן 

עם זאת, כי חברי המג'לס בוחנים מהם הצעדים הדרושים על מנת לקדם את שינוי 

החוקה ושוקלים לשלוח מכתב למנהיג העליון כדי לקבל את אישורו למהלך או את 

 
 .  2011באפריל   30,  אלףצדר?",  -צדר לבני -"כיצד הפך בני 51
52 , November 18, Tehran Times", So far 37 legislators have signed letter to impeach Rouhani: MP"

2019; "Majlis Drops Rouhani Impeachment 'In The Interest Of Expediency'", Iran International, 20 
October, 2020.  

53 The Washington ", Iran’s supreme leader floats proposal to abolish presidency" Thomas Erdbrink,
Post, October 25, 2011. 

במאי   yjc( ,3העיתונאים הצעירים (מועדון   "משטר פרלמנטרי או משטר ראש ממשלה, האם משרת הנשיא תבוטל?", 54
2015 . 
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גם הפעם עוררה היוזמה התנגדות, בעיקר    55חייתו לנשיא לבצע בחינה של החוק.הנ

צאדק  הרפורמיסטי,  הפוליטי  והפרשן  האינטלקטואל  רפורמיסטים.  חוגים  מצד 

זיבאכלאם, הביע את התנגדותו הנחרצת ליוזמת חברי המג'לס בטענה, שזו תשים קץ 

 56ידי העם.-להצבעה הישירה על

הנשיא מתפקידו או לבטל את השיטה הנשיאותית הקיימת    כלל היוזמות להדיח את

הנשיאים בפני   עתיםלא הבשילו בסופו של דבר לכדי מעשה. חרף האתגרים, שהציבו ל

בידו להשתמש בסמכויותיו כדי לאכוף את רצונו על הנשיא גם  מנהיג איראן, עלה 

להביא   במסגרת השיטה הקיימת. נראה כי ח'אמנהאי מבכר להחליש נשיא מכהן ולא

, המשמש להדחתו, שעלולה לעורר תגובה ציבורית חריפה. זאת ועוד, קיומו של נשיא

לעזאזל",    עתיםל "שעיר  המנהיג  עבור  את קרובות  עליו  להטיל  למנהיג  מאפשר 

להסיט לעברו חלק מהביקורת ,  האחריות לאתגרים ולבעיות בפניהם ניצבת המדינה

) לבין "הממשלה" נזאםולנסות לשמר בדרך זו את ההבחנה בין "המשטר" (  הציבורית

לא ייפלא כי גם יוזמות, שעלו מפעם לפעם במג'לס להדיח את הנשיא, לא זכו    .)דולת(

הודה   2021לשיתוף פעולה מצד ח'אמנהאי. בריאיון לאתר חדשות איראני בפברואר  

לשעבר, פרידון עבאסי, כי בכל   חבר המג'לס וראש הארגון האיראני לאנרגיה אטומית

פעם שעלתה במג'לס יוזמה להדיח את הנשיא רוחאני, העבירה לשכת המנהיג מסר  

לכך". ח'אמנהאי מתנגד  בביטול משרת    אפואניכר    57לפיו  מעוניין  יותר משהוא  כי 

 הנשיא באופן מוחלט, מעדיף ח'אמנהאי נשיא חלש הנתון לפיקוחו ולמרותו. 

 
באוקטובר   1,  סוכנות הידיעות של המג'לסידי חברי מג'לס למנהיג לצורך בחינת החוקה",  - "אפשרות לשליחת מכתב על 55

2017 . 
 . 2017באוקטובר    3, סוכנות הידיעות איסנא "התנגדות מפורשת של זיבאכלאם לשינוי המשטר הנשיאותי",  56
 .  2021בפברואר  6, ג'מאראן: אני מועמד עצמאי לנשיאות, רוחאני צריך להיות מודח", "פרידון עבאסי 57
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הזרמים   פרק ג': שמרנים, רפורמיסטים ומשמרות המהפכה:
 הפוליטיים והתמורות באליטה השלטונית 

  

פרסם הפרשן הפוליטי האיראני הגולה סעיד ברזין פוסט בחשבון   2021בינואר    15-ב

המרכזיים   הפוליטיים  הזרמים  של  מצבם  את  סיכם  שבו  שלו,  באיראן הפייסבוק 

"השמרנים  הברית.  ארצות  כנשיא  טראמפ  דונלד  של  כהונתו  שנות  ארבע  בתום 

שנואים יותר, אכזריים יותר ודומיננטיים יותר; הרפורמיסטים פושטי רגל, מבודדים 

יותר". ומיואש  יותר  מרדני  יותר,  עני  והעם  את   1ומפוצלים;  היטב  שיקפו  דבריו 

ים באיראן בשנים האחרונות. השמרנים מצוקתם של שני הזרמים הפוליטיים המרכזי

ידי -שולטים אומנם ברוב מוקדי הכוח הפוליטיים, אך נתפסים כבלתי רלבנטיים על

רבים מאזרחי איראן, בעיקר הדור הצעיר, ונכשלים במאמציהם לגייס את תמיכת 

הציבור ולספק מענה לדרישות האזרחים. הרפורמיסטים, לעומתם, נדחקו מעמדות 

פוליטי זו השפעה  במציאות  יעילה.  פוליטית  חלופה  עוד  להציע  מצליחים  ואינם  ות 

אמון  וחוסר  הקצנה  של  מגמות  ומתחזקות  הציבור  בקרב  הייאוש  תחושת  גוברת 

שפרצו  המחאה,  הפגנות  במהלך  שנשמעו  הקריאות,  בכללותה.  הפוליטית  במערכת 

מיסטים, שמרנים, רפור", בנוסח  2019ובדצמבר    2018ראשית    –  2017באיראן בשלהי  

המחנות  שני  כלפי  אמון  אובדן  אודות  על  מעידות  כולכם",  עבור  נגמר  הסיפור 

 הפוליטיים המרכזיים.

על רקע כישלונם של המחנות הפוליטיים המרכזיים, לא ייפלא כי בשנים האחרונות 

) בציפייה י נזאמי-י ג'ומהורי-ראיסגברו הקולות באיראן לבחירתו של "נשיא צבאי" (

כל לנצל את ניסיונו הצבאי כדי להנהיג את הרשות המבצעת ולהתמודד  שנשיא כזה יו

ומחוץ. במארס   בפני איראן מבית  הניצבים  יותר עם האתגרים  רבה   2018ביעילות 

מוחמד לשעבר,  המג'לס  חבר  פור-אמר  משמרות - עלי  יוצא  עצמו  שהוא  מוח'תאר, 

בריאיון כי "אין ספק שנש המהפכה,  יכול לאתר החדשות "ח'בר אונליין"  יא צבאי 

 
 .  2021בינואר  https://www.facebook.com/saeed.barzin  ,15דף הפייסבוק של סעיד ברזין,   1
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דבריו זכו לתמיכה מצד הפעיל הפוליטי הרדיקלי   2להציל את המדינה מבעיותיה".

אללה המיליטנטית -חוסיין  הקבוצה  של  המתאמת  המועצה  ראש  המשמש  כרם, 

שאמר חזבאללה",  "אנצאר  יותר   האסלאמית  מתאים  אסטרטגי  צבאי  "אדם  כי 

שעל   יבינו  איראן  אזרחי  אם  וכי  הנשיאות",  "חובתה לתפקיד  את  למלא  איראן 

   3האזורית", אין ספק שהם יצביעו עבור אדם כזה.

ביוני   איראן  לנשיאות  הבחירות  זה,   2021לקראת  בעניין  הציבורי  הדיון  התגבר 

חוסין  בראשם  המהפכה,  במשמרות  לשעבר  בכירים  קצינים  שכמה  לאחר  במיוחד 

על הכריזו  איראן,  מנהיג  של  ויועצו  לשעבר  ההגנה  שר  להתמודד    דהקאן,  כוונתם 

בבחירות. בשנות השמונים היה דהקאן מפקד משמרות המהפכה בלבנון ובין מקימי 

 1992-מונה למפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה וב  1990ארגון חזבאללה. בשנת  

לסגן ראש המטה הכללי של משמרות המהפכה. מועמדותו של דהקאן עוררה מחדש 

איש   של  כשירותו  בסוגיית  השיח  הפוליטיקאי את  הנשיא.  לתפקיד  לשעבר  צבא 

השמרני מוחסן רפיקדוסת, שהיה ממקימי משמרות המהפכה ושימש שר משמרות 

בראיון לעיתון "המשהרי" תמיכה בבחירתו של איש  המהפכה בשנות השמונים, הביע

צבא לנשיא. רפיקדוסת טען כי בתנאים הכלכליים הקשים הנוכחיים, ראוי לבחון מי 

ם עדיף עבור עתיד המדינה, וכי אם ייבחר איש צבא, הוא יכול להציל מבין המועמדי

 4.את העם מן המצב הקשה

 

 קווים לדמותם של הזרמים הפוליטיים באיראן

על  האסלאמית  המהפכה  מאז  נשלטים  באיראן  הפוליטיים  הכוח  מוקדי  ידי  -כל 

המשטר אליטה מהפכנית השולטת ברשת של מוסדות ומקבלי החלטות המהווים את  

). כל הזרמים הפועלים במסגרת המשטר מקבלים את כללי המשחק שלו, אינם אםזנ(

 
 .  2018 מארסב 18,  ח'בר אונלייןמוח'תאר: איש צבא שייבחר כנשיא יציל את המדינה", -"פור  2
 .  2018באפריל    8, ח'בר אונלייןכרם: איש צבא אסטרטגי ראוי יותר לנשיאות", -"אללה 3
 .  2020בספטמבר   27,  המשהרי"אני מסכים לנשיא צבאי",  4
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חותרים לשינוי, ועל אחת כמה וכמה לביטול השיטה השלטת. מי שקורא לשינויים 

, נדחק שלטון חכם ההלכהרדיקלים ומערער על עצם קיומו של המשטר או של עקרון  

בבח להתמודד  רשאי  אינו  הפוליטית,  עלמהאליטה  נפסל  שמתמודד  ומי  ידי -ירות 

 . "מועצת שומרי החוקה"

זמן קצר לאחר עלייתו לשלטון החל ח'ומיני להיפטר בזה אחר זה משותפיו למחנה 

, דוכאו 1981המהפכני, שנאבקו נגד השאה. מאז התבססות אנשי הדת בשלטון בסתיו  

ת או נאלצו רוב מוקדי האופוזיציה ורבים מפעילי האופוזיציה נכלאו, ירדו למחתר

לגלות מארצם. פעילותם של רוב ארגוני האופוזיציה המוכרים מוגבלת כיום בעיקר  

לגולה האיראנית באירופה ובצפון אמריקה והיא מתאפיינת לרוב בפיצול פנימי על 

בסיס פוליטי, אידיאולוגי, פרסונלי או אתני. בין קבוצות האופוזיציה השונות קיימות 

והן עוינות זו את זו לא פחות משהן שונאות את המשטר   יריבויות פנימיות חריפות

 הנוכחי באיראן. 

בולט הגולה  האופוזיציה  פעילות  ארגון  ים  במסגרת  ח'לק-מוג'אהדין"כיום    "י 

איראן" של  הלאומית  ההתנגדות  כזרוע ,  ו"מועצת  ומשמשת  בפאריס  הפועלת 

של השאה המודח   וקבוצות מלוכניות המתכנסות סביב רזא פהלוי, בנו,  הפוליטית שלו

י ח'לק מציג אידיאולוגיה המשלבת רעיונות -הגולה בארצות הברית. ארגון מוג'אהדין

באיראן - יםיאסלאמ המלוכני  המשטר  נגד  הארגון  פעילות  ומרכסיסטים.  שיעים 

החלה בראשית שנות השבעים. בעבר, נכלל הארגון ברשימת ארגוני הטרור בארצות 

בותו בביצוע פיגועי טרור באיראן, בכלל זה מספר הברית ובאיחוד האירופי בשל מעור 

פיגועים נגד מטרות מערביות. זמן קצר לאחר המהפכה האסלאמית, התפתח עימות 

חריף בין הארגון למשטר החדש, שנקט צעדי דיכוי קיצוניים נגד פעיליו. בעקבות כך 

ואף  העביר הארגון את עיקר פעילותו לעיראק, שם התייצב לצד משטר סדאם חוסין  

איראן  נגד  עיראק  צבא  שניהל  מבצעים  במספר  השמונים  שנות  במהלך  השתתף 
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במסגרת המלחמה בין שתי המדינות. בשל כך, איראנים רבים מחשיבים את פעילי 

  5הארגון לבוגדים, והיקף התמיכה בו באיראן גופא מוגבל מאוד.

חוגים עם  בגלוי  המזדהות  קבוצות  של  פעילותן  גברה  האחרונות  מלוכניים   בשנים 

וקוראים לכינון משטר מלוכני חוקתי באיראן בהנהגתו של רזא פהלוי. בגלי המחאה 

השושלת   למייסד  אהדה  קריאות  תקדים  חסר  באופן  בלטו  באיראן  האחרונים 

במהפכה  שהודח  המלוכני  המשטר  להחזרת  קריאות  נשמעו  ואף  הפהלוית 

ליאורה הנדלמן כפי שציינה  יותר מ-האסלאמית. אך  אשר שאיפה להחלפת  בעבור, 

נוסף  ביטוי  מהווה  הפהלוית  לשושלת  הנוסטלגיה  באחר,  אחד  אוטוקרטי  משטר 

מצוקותיהם  נוכח  באיראן  שונים  ציבורים  בקרב  המצטבר  הרצון  שביעות  לחוסר 

לציבור   הבטחותיהם  במימוש  השלטונות  כישלון  נוכח  במיוחד  בהווה,  הגוברות 

  6בעשורים האחרונים, בעיקר במישור הכלכלי.

הפוליטית  האליטה  נחלקה  לאומית,  אחדות  של  עין  מראית  לשמר  מאמציה  חרף 

שזכו   מרכזיים,  אידיאולוגיים  מחנות  לשני  השמונים  שנות  ראשית  מאז  באיראן 

לכינויים ולהגדרות שונים (ימין ושמאל, רדיקלים ומתונים, רפורמיסטים ושמרנים 

יותר. כל חלוקה פשטנית של הזרמים וכיו"ב), שכל אחד מהם נחלק לסיעות קטנות  

אינה  שהיא  משום  בעייתית,  היא  במערב,  מקובלת  שהיא  כפי  באיראן,  הפוליטיים 

משקפת את התייחסותם המורכבת של הזרמים השונים לנושאים חברתיים, כלכליים  

ומדיניים. כך, למשל, תמך השמאל האסלאמי בשנות השמונים בייצוא המהפכה, אך 

פתיחות חברתית בזירה הפנימית. הנשיא אחמדינז'אד היה מזוהה נקט עמדות בזכות  

עם המחנה השמרני, אך מדיניותו בסוגיות כלכליות, חברתיות ודתיות שיקפה למעשה 

קלריקליות ועמדותיו ביחס למדיניות חוץ היו רדיקליות. - מגמות פופוליסטיות ואנטי

 עתים יצוניים במשנהו, וליתרה מזו, אישים מסוימים היו מתונים בנושא מסוים, אך ק

מזומנות הביעו דעות מתונות בהזדמנות אחת והשקפות קיצוניות יותר בהזדמנויות 

 
ביהייב (השיח ברשתות  בות ברשתות לכינוס האופוזיציה האיראנית", התגו  רז צימט, "שונאים את המוג'אהדין ח'לק: 5

 . 2017, יולי  7, גיליון  5ך  , כר, מרכז משה דיין החברתיות במזה"ת)
   . 2018בינואר    14, הסדנה להיסטוריה חברתית,  הארץ",  ?ם באיראן באמת מתגעגעים לשאהבעבור, "הא-ליאורה הנדלמן  6
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שהמערכת  משום  זמן,  לאורך  תקפות  אינן  הנהוגות  החלוקות  ועוד,  זאת  אחרות. 

את   בולטים  אישים  שינו  הזמן  ובמרוצת  ומשתנה  דינאמית  היא  הפוליטית 

פוליטיו בריתות  ונוצרו  הקבוצה השקפותיהם  למשל,  כך,  חדשות.  וקואליציות  ת 

בשנות השמונים, תמכה במחצית השנייה של שנות  שהוגדרה בדרך כלל כ"רדיקלית"

התנועה  של  המובהק  לסמלה  שנחשב  ח'אתמי,  במוחמד  דווקא  התשעים 

 הרפורמיסטית.  

 

 התפתחות הזרמים הפוליטיים מהמהפכה ועד שנות התשעים 

ליברליות -לאומיות ואסלאמיות-קבוצות דתיות  בראשית המהפכה, השתתפו מספר 

אבו הנשיא  של  הדחתו  לאחר  המהפכנית.  בני- בהנהגה  ביוני  -אלחסן  , 1981צדר 

שתמכו   הקבוצות  של  המוחלט  בניצחונן  שנתיים  שנמשך  הכוחות  מאבק  הסתיים 

. גם לאחר התבססות המונופול של אנשי הדת בשלטון, שלטון חכם ההלכהבעקרון  

מתיחויו "מפלגת הופיעו  במסגרת  שפעלו  מתחרים,  פוליטיים  זרמים  בין  חריפות  ת 

 . 1980הרפובליקה האסלאמית", שנוסדה בפברואר 

לאורך שנות השמונים תואר בדרך כלל המאבק הפוליטי הפנימי כיריבות בין שמאל 

אסלאמי וימין מסורתי. מחנה הימין היה מורכב מדתיים מסורתיים, בעיקר אנשי דת 

כנוקרטים דתיים, שתמכו במדיניות חוץ ופנים פרגמטית המכוונת שמרנים וכמה ט

דת  אנשי  מקרב  גויס  השמאל  לעומתם,  במהפכה.  שהושג  מה  את  לשמר  בעיקר 

בכלכלה  בתמיכתם  במיוחד  דוגמטית,  יותר  בגישה  שדגלו  חברתיים,  ומהפכנים 

בהגדרות  נעשה שימוש  כך  ובייצוא המהפכה. אחר  ובשליטה ממשלתית  אגליטרית 

ות בהתייחסות לקבוצות השונות, שביקשו לאפיין את ההבדלים בגישותיהן, כך  אחר

ימין מסורתי ביחס לקבוצות שמרניות יותר שקידשו את האידיאולוגיה, ימין חדש 
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), טלבאן - אצלאחביחס לפרגמטיסטים ותומכי הרפורמה (או רפורמיסטים, בפרסית:  

   7שביקשו פתרונות מעשיים יותר.

השמו שנות  דת מראשית  אנשי  החזיקו  התשעים,  שנות  ראשית  ועד  נים 

כרדיקלים)  גם  הוגדרו  (שחלקם  האסלאמי  השמאל  עם  המזוהים  ואינטלקטואלים 

הרפובליקה  מפלגת  של  פירוקה  עם  השמונים,  שנות  בשלהי  בפרלמנט.  ברוב 

ידי המאבקים בין המחנות, הופיעו שתי -, לאחר שזו שותקה על 1987-האסלאמית ב

י -י רוחאניון- מג'מעשל אנשי דת: "מועצת אנשי הדת הלוחמים" (  אגודות פוליטיות

הלוחמים" מבארז הדת  אנשי  ו"אגודת  האסלאמי,  השמאל  עם  מזוהה  שהיתה   ,(

 שמרני. -), שהיתה מזוהה עם האגף הימניי מבארז-י רוחאניון-ג'אמעה(

מגמת התעצמות כוחם של השמאל האסלאמי והרדיקלים התהפכה לאחר מותו של 

ח'ומיני ועם בחירת רפסנג'אני לנשיאות. אחד מצעדיו הראשונים של הנשיא החדש 

פור ממשרת שר הפנים ומוחמד -היה הדחת השרים הרדיקלים מהממשלה (מוחתשמי 

ל הבחירות  ערב  המודיעין).  שר  מתפקיד  המומחים" רישהרי  הגיע   1990-ב  "מועצת 

כשירות דתית למועמדים   קבעה בחינות  "מועצת שומרי החוקה"העימות לשיא נוסף.  

רבים   היו  מספיקים,  דתיים  כישורים  היעדר  של  בטענה  מלהתמודד  הנפסלים  ובין 

הדין  בתי  ראש  כרובי,  מהדי  המג'לס,  ראש  יושב  כמו  אז,  הרדיקלי  הזרם  מראשי 

   8פור.-המהפכניים לשעבר, צאדק ח'לח'אלי, וכן מוחתשמי

, פנו "מועצת המומחים"בלאחר שהשפעתם חוסלה ברשות המבצעת ומעמדם נפגע  

מאז כינוסו של המג'לס לראשונה   מג'לס.רפסנג'אני ואנשיו לבצר את מעמדם גם ב

בעקבות המהפכה החוקתית הוא מבטא את ריבונות העם. מאז המהפכה  1906בשנת  

אין  ולמג'לס  העליון,  המנהיג  בידי  הפוליטית  הסמכות  אמנם  נתונה  האסלאמית 

ה האיראנית, בעיקר בתחומי מדיניות החוץ. אף השפעה רבה על קביעת האסטרטגי 

פי כן, המג'לס אינו חסר חשיבות. ראשית, יש בידיו סמכויות המוקנות לו מתוקף -על

 
 .  43  מנשרי, איראן לאחר ח'מיני, עמ' 7
 .  48שם, עמ'   8
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לאומיים, אישור תקציב המדינה ויכולת -החוקה, ובהן אישור אמנות והסכמים בין

ת. להדיח שרים או למנוע את מינויים, כפי שעשה מספר פעמים גם בשנים האחרונו

בתנאים מסוימים אף יכול המג'לס להמליץ, ברוב מיוחד, על הדחת נשיא, כפי שעשה  

שנית,   .חסן בני סדר-, כאשר המליץ על הדחת הנשיא אבו אל1981פעם אחת ביוני  

המהפכה   מאז  המתנהלים  הפוליטיים  לעימותים  מרכזית  זירה  מהווה  המג'לס 

על אף  שונים.  פוליטיים  זרמים  בין  ש-האסלאמית  בחירות פי  הן  למג'לס  הבחירות 

בפוליטיקה  המרכזיים  הזרמים  אחד  עם  מזוהים  המועמדים  שרוב  הרי  אישיות, 

לארבע שנים בשטה איזורית למג'לס מתקיימות אחת  בחירות  אישית. -האיראנית. 

מושבים, שחמישה מתוכם שמורים למיעוטים הדתיים המוכרים באיראן   290במג'לס  

נציג אחד למיעוט ארמני, נציג למיעוט הנוצרי האשורי, (שני נציגים למיעוט הנוצרי ה

ונציג אחד למיעוט הזורואסטרי) לו   .היהודי  על אף הסמכויות הנרחבות, שהוענקו 

- בהתאם לחוקת איראן, הרי שלאורך השנים נעשה שימוש במגבלות פורמליות ובלתי

יסכן    , על מנת להבטיח, שהמג'לס לא"מועצת שומרי החוקה"פורמליות, במיוחד ב

 את הערכים הבסיסיים של הרפובליקה האסלאמית ולא יאיים על ההנהגה השלטת. 

ב הפרלמנטריות  הדת   1992-בבחירות  אנשי  אגודות  שתי  בין  העימות  עיקר  נסוב 

הלוחמים. ל"מועצת אנשי הדת הלוחמים" הצטרפו מי שמכונים רדיקלים ול"אגודת 

המחנות  פרגמטיסטים.  שכונו  רבים ממי  הצטרפו  השמרנית  הלוחמים"  הדת  אנשי 

הצי שבדיון  נושא  בכל  כמעט  מנוגדות  עמדות  ייצגו  דגלו השונים  השמרנים  בורי. 

בשמירת הנאמנות הדוגמטית ושאבו את כוחם מאנשי דת שמרנים, מסוחרי הבאזאר 

בכמה  כמו  מסוימים,  בנושאים  פרגמטיות  ביטאו  הם  המסורתי.  הביניים  וממעמד 

סוגיות כלכליות, אך רדיקליות באחרים, בעיקר בנושאי תרבות והתנגדות להשפעה 

צידדו הפרגמטיסטים  באיראן.  מהסיסמאות   זרה  מסוימת  בנסיגה  כלל  בדרך 

המהפכניות אשר נראו להם כבר בלתי רלבנטיות או בלתי ניתנות ליישום. הם ראו 

בשיקומה הכלכלי של המדינה את משימתה העיקרית של הממשלה בתום המלחמה 

וכן עם  עם מדינות המערב  כולל  איראן,  יחסי החוץ של  בשיפור  וצידדו  עיראק  עם 
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"ראקציונ איראן משטרים  כי  האמינו  מצידם,  הרדיקלים,  המוסלמי.  בעולם  רים" 

העומדות  הבעיות  את  לפתור  בעת  ובה  המהפכנית,  בתורה  ולדבוק  להמשיך  יכולה 

והטיפו  כל הצעה לשפר את היחסים עם ארצות הברית  נגד  חוצץ  יצאו  בפניה. הם 

עשור  למאמץ ניכר יותר להפיץ את תורתם מעבר לגבול. ביקורתם הנוקבת בראשית ה 

השני למהפכה היתה נגד המדיניות החברתית והכלכלית שנקטה הממשלה בראשות 

השמאל   9רפסנג'אני. עם  מזוהים  שהיו  המועמדים,  רוב  נפסלו  הבחירות  ערב 

על והרדיקלים,  החוקה"ידי  -האסלאמי  שומרי  להשתלטות "מועצת  שהביא  מה   ,

בין   הפעולה  שיתוף  המג'לס.  על  השמרני  עד הימין  שנמשך  לרפסנג'אני,  ח'אמנהאי 

ראשית שנות התשעים, שלל למעשה מהשמאל האסלאמי כמעט את כל מוקדי הכוח 

   10שלו ואילץ אותו לפרוש באופן זמני מהפוליטיקה.

 

 עליית הרפורמיסטים והמענה מצד השמרנים 

החל מהמחצית השנייה של שנות התשעים התרחקו בהדרגה החוגים הפרגמטיסטים 

שמרני וגילו נחישות רבה יותר להיאבק על דרכם ולבצר לעצמם עמדת כוח מהימין ה

במג'לס כדי לנצלה לקידום השקפותיהם. הם חברו לרדיקלים כנגד השמרנים, שהיו 

"משרתי  חדשה:  תנועה  כינון  היה  לנחישותם  הבולט  הביטוי  בעבר.  בריתם  בעלי 

 ) איראן"  של  סאנזדגי-כארגזאראנ השיקום  איראן- י  הי  שעל  הכריזו  ),   16קמתה 

. כניסתם למרוץ של משרתי השיקום החדירה רוח  1996ממקורבי רפסנג'אני בינואר  

מתנגדי  את  וליכדה  הרפורמה  למצדדי  תקווה  נתנה  הפוליטית,  במערכת  חדשה 

ובשיתוף   11השמרנות. כלכלית  במודרניזציה  תמכו  האלה  הפרגמטיים  השמרנים 

ינה מודרנית תוך דגש על פיתוח כלכלי פעולה עם המערב וחתרו להפוך את איראן למד

 ותיעוש.  

 
 .  49-51מנשרי, איראן לאחר ח'מיני, ע"ע   9

10 Buchta, p. 17. 
 .  53מנשרי, איראן לאחר ח'מיני, עמ'   11
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ב לנשיאות  במוקדי   1997-בתקופה שלפני הבחירות  הגבירו השמרנים את אחיזתם 

בין   הפנימי  הכוחות  במאזן  העליון.  המנהיג  מתמיכת  ונהנו  החשובים  השליטה 

ידי ח'אמנהאי, לבין הפרגמטיסטים בראשות רפסנג'אני, חל - השמרנים, שנתמכו על 

בשינוי   למג'לס  הבחירות  לקראת  ב  1996-ניכר  החוגים 1997-ולנשיאות  כאשר   ,

התמקדו  בעבר  אם  משותפת.  חזית  ליצירת  הפרגמטיסטי  למחנה  חברו  הרדיקלים 

הרדיקלים בביקורת נגד הפרגמטיסטים ויצאו חוצץ נגד רפסנג'אני, עתה הם ראו את  

 של.  הסכנה למהפכה דווקא בביצור מעמדם של השמרנים במנגנוני הממ

ב למג'לס  שבבחירות  הדת   1992-בעוד  אנשי  אגודות  שתי  בין  היה  העימות  עיקר 

 הלוחמים, עתה היה עיקר המאבק בין שתי תנועות, שנמנו אז עם הקבוצה הראשונה:

ידי הרדיקלים. -שמרנים מזה ופרגמטיסטים ושוחרי הרפורמה מזה, שנתמכו עתה על

שנייה של שנות התשעים כשהוא הזרם הרפורמיסטי צבר תאוצה במהלך המחצית ה

נישא על גלי תמיכה ציבורית רחבה וניזון ממורת רוח נרחבת של הציבור האיראני 

של  רב  מספר  כלל  הרפורמיסטי  המחנה  המשטר.  ומהתנהלות  המהפכה  מהישגי 

קבוצות אינטרס וארגונים פוליטיים וייצג שכבות נרחבות בציבור, שהמכנה המשותף 

ן לשינוי המצב הקיים, אם כי במסגרת כללי המשחק של הבסיסי לכולם הוא הרצו

המשטר   של  קיומו  עצם  על  ערערו  לא  הרפורמיסטים  האסלאמית.  הרפובליקה 

שיאפשרו  תיקונים,  להכניס  ביקשו  היותר  ולכל  הנוכחית  במתכונתו  האסלאמי 

רצו  אותם  התיקונים,  אם  גם  שנים.  לאורך  לשרוד  סיכוייו  את  להגביר  למשטר 

לקדם, עשויים היו בטווח הרחוק להביא לשינוי מהותי יותר במאפייני הרפורמיסטים  

המשטר באיראן, הרי שלפחות הזרם המרכזי בקרב הרפורמיסטים הדגיש את הצורך  

השמרני,  מהזרם  בשונה  (רבולוציוני).  מהפכני  ולא  (אבולוציוני)  הדרגתי  בשינוי 

את הדמוקרטיה, ששילם מס שפתיים בלבד לדמוקרטיה, הציג הזרם הרפורמיסטי  

מזו,  יתרה  עצמו.  בפני  כאידיאל  האסלאמית,  הדמוקרטיה  את  ובמיוחד 

להמשך   חיוני  כצורך  האסלאמית  הדמוקרטיה  יישום  את  הציגו  הרפורמיסטים 
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בנוסף על כך, דגלו הרפורמיסטים בקידום   12הישרדותה של הרפובליקה האסלאמית.

כלכלית,   בפתיחות  והחברתית,  הפוליטית  השליטה  בהקלת  האזרחית,  החברה 

 בהגברת הקשרים עם העולם החיצוני ובשיפור הקשרים עם המערב. 

ח'אתמי  מוחמד  של  בחירתו  היתה  הרפורמיסטי  המחנה  בהתפתחות  מפנה  נקודת 

במאי   איראן  ה1997לנשיא  שנות  סוף  את  .  סימנו  האלפיים  שנות  וראשית  תשעים 

הפוליטיים  המוסדות  על  להשתלט  הצליחו  עת  הרפורמיסטים,  של  השיא  תקופת 

וזכו   הרפורמיסטים  שבו  לנשיאות,  בבחירות  ניצחונם  לאחר  שנתיים  הנבחרים. 

בשנת   המקומיות  למועצות  שהתקיימו  הראשונות,  בבחירות  סוחף  . 1999בניצחון 

שם - בח'ורדאד, שהקימו הרפורמיסטים ונקראה על  2-ת הזכתה חזי  2000בבחירות  

התאריך האיראני בו זכה מוחמד ח'אתמי בניצחונו הסוחף בבחירות לנשיאות, ברוב  

 מוחץ.  

השתלטות הרפורמיסטים על הרשות המחוקקת הביאה, עם זאת, לעימות מחריף בין  

ורמיסטים המג'לס לבין הנהגת המשטר השמרנית. שורת הניצחונות שבהם זכו הרפ

ידי הממסד השמרני כאיום חמור על ערכי המהפכה ואף על עצם יציבות -נתפסה על

במימוש  החנית"  ל"חוד  להפוך  מהמג'לס  למנוע  נחושים  היו  השמרנים  המשטר. 

הרפורמות של הנשיא ח'אתמי ועד מהרה הסתבר, כי הרפורמיסטים כבולים בכבלי 

ת תוכניותיהם בכיוון רפורמות השיטה השלטונית הקיימת ואינם מצליחים לקדם א

של  כוחם  את  לנטרל  החלו  השמרנים  האזרחית.  החברה  וחיזוק  פוליטיות 

והן   ,"מועצת שומרי החוקה"הרפורמיסטים הן באמצעים חוקיים, בעיקר באמצעות  

 באמצעות דיכוי פוליטי ואזרחי. 

ו , המוסמכת לפסול חוקים שנחקק "מועצת שומרי החוקה"פסלה    2004-2000בשנים  

אותן -על הליברליות,  החוק  הצעות  רוב  את  בבחירות,  מועמדים  ולסנן  המג'לס  ידי 

) השביעי  למג'לס  הבחירות  לקראת  להעביר.  המג'לס  השמרנים 2004ביקש  היו   (

 
 .  54ההלכה, עמ' שלטון חכם ליטבק,  12
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"מועצת שומרי  נחושים שלא להסתכן שוב בניצחון רפורמיסטי. ערב הבחירות פסלה  

רפור  החוקה" ככולם  רובם  מועמדים,  מאלפיים  חברי למעלה  אף  וחלקם  מיסטים 

מג'לס מכהנים. בעקבות הפסילה הגורפת נשמעו קריאות בקרב המחנה הרפורמיסטי 

כ ההצבעה  שיעור  היה  הבחירות  ביום  הבחירות.  נמוך    50-להחרמת  אחוזים: 

אחוזים), אך גבוה מספיק על מנת   70-משמעותית משיעור הבחירות הקודמות (קרוב ל

היכולת את  מהרפורמיסטים  לגיטימיות.   לשלול  אינן  הבחירות  תוצאות  כי  לטעון, 

-מן המושבים במג'לס, והרפורמיסטים זכו בפחות מ  150-השמרנים השיגו למעלה מ

 מושבים.  60

של  בתהליך  שהחלו  השמרנים,  החלו  הרפורמיסטים  של  צעדיהם  להצרת  במקביל 

ים חשבון נפש פוליטי בעקבות תבוסותיהם, בהתארגנות מחודשת. מסוף שנות התשע 

החל לצמוח זרם שמרני חדש. לפוליטיקה האיראנית נכנסו צעירים בני הדור השני של 

עיראק ששירתו במשמרות המהפכה ובבסיג', -המהפכה, רובם בוגרי מלחמת איראן

בראייתם  נשחקו  אשר  האסלאמית,  המהפכה  של  היסוד  ערכי  את  לשמר  שביקשו 

הדגישו במקביל את הצורך  בתקופת כהונתם של הנשיאים רפסנג'אני וח'אתמי, אך  

בפיתוח כלכלי וברפורמות כלכליות, שיאפשרו לתת מענה למצוקות הכלכליות ברוח 

 עקרונות הצדק החברתי. השמרנים החדשים, שזכו לכינוי "אצולגראיאן" (מילולית:

של  הוותיק  לדור  הן  ממשית  כחלופה  עצמם  להציג  ביקשו  בעקרונות),  הדבקים 

רל כבלתי  שנתפסו  עלהשמרנים,  בעיקר  והן -וונטיים,  באיראן,  הצעיר  הדור  ידי 

במידה  נתפסו  זכויות אזרח  ולמען  פוליטיות  לרפורמות  לרפורמיסטים, שבמאבקם 

את  לממש  הרפורמיסטים  כישלון  הבסיסיים.  המהפכה  ערכי  על  כאיום  רבה 

ציבורית,  תמיכה  לגייס  הזדמנות  החדשים  השמרנים  בידי  סיפק  תוכניותיהם 

חזון על  הכלכליים   המבוססת  התנאים  ושיפור  כלכלי  פיתוח  המדגיש  חלופי 

פנו השמרנים   2005והחברתיים על פני רפורמות פוליטיות. בבחירות לנשיאות בשנת  

ולפריפריה   הנמוך  העירוני  למעמד  בעיקר  אחמדינז'אד  מחמוד  בהנהגת  החדשים 

לעקרונו לחזור  קראו  הם  המהפכניים.  לאידיאלים  שמחויבים  כמי  עצמם  ת והציגו 
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עצמית,  להישענות  והטיפו  המסורתי  לימין  בדומה  המהפכני  העידן  של  הטהורים 

של  ובאסלאמיזציה  לעניים  העושר  בחלוקת  המדינה,  בשליטת  אגליטרית  לכלכלה 

 החברה, כולל בתחומי התרבות והאומנות.  

מאמצי הדיכוי של השמרנים לא פסקו גם לאחר השתלטותם המחודשת על המג'לס 

. אלה הובילו 2009) והגיעו לשיאם בעקבות מהומות  2005הנשיאות (  ) ועל מוסד2004(

המפלגות  וכמסיתים.  כבוגדים  הרפורמיסטים  האופוזיציה  מנהיגי  של  להוקעתם 

הרפורמיסטיות נאסרו, פעילים רפורמיסטים בולטים נעצרו או נאלצו לגלות מאיראן 

 סגרו.וכמעט כל כלי התקשורת המזוהים עם האופוזיציה הרפורמיסטית נ

 

 חשבון הנפש של הרפורמיסטים 

השמרני והרפורמיסטי,  בעשור האחרון מנהלים שני המחנות הפוליטיים המרכזיים:

דיון בהמשך דרכם. במחנה השמרני עלתה הדרישה לחשבון נפש לנוכח שורת תבוסות 

. עיקר  2016-ובבחירות הפרלמנטריות ב   2013-שנרשמו לחובתו בבחירות לנשיאות ב

הפ הציבור,  הביקורת  תמיכת  את  לגייס  השמרנים  של  בכישלונם  התמקדה  נימית 

לקדם  הכישלון  לדיון  עלה  זאת,  לעומת  הרפורמיסטי,  במחנה  הצעירים.  ובמיוחד 

 רפורמות אזרחיות, ולו מוגבלות. 

הדיכוי הפוליטי והשתלטותם המחודשת של השמרנים על המוסדות הנבחרים חוללו 

הרפורמיסטים.   בקרב  מחודשת  לאחר  חשיבה  שפרצה  המחאה,  תנועת  כישלון 

בריאיון לשירות .  ("התנועה הירוקה"), הוביל לחשבון נפש  2009- הבחירות לנשיאות ב

התקשורת הגרמני "דוייטשה וולה" בשפה הפרסית, מתח הפעיל הרפורמיסטי הבכיר,  

עבאס עבדי, ביקורת על אופן התנהלותה של האופוזיציה הרפורמיסטית. עבדי ייחס 

כי   וטען,  המחאה  במהלך  שאימצה  השגויה  לאסטרטגיה  האופוזיציה  חולשת  את 

שאימצה  לרחובות"  "היציאה  שגויה,   אסטרטגיית  היתה  הירוקה"  "התנועה 

ידה לא היו עקביות והיא נעדרה הנהגה ריכוזית - הסיסמאות והדרישות שהועלו על 
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הדיכוי  לצעדי  רק  התנועה  היחלשות  את  לייחס  ניתן  לא  עבדי,  לדברי  וכריזמטית. 

על  חדשה - שננקטו  תופעה  מהווה  אינו  האופוזיציה  שדיכוי  כיוון  השלטונות,  ידי 

חולשה המרכזית של האופוזיציה, לדעת עבדי, היתה העדר הנהגה באיראן. נקודת ה

ייצאו  האופוזיציה  שתומכי  ייתכן  ולא  מונהגת  להיות  חברתית  תנועה  על  ריכוזית. 

ותוכל  ההפגנות  על  שתפקח  בהנהגה,  צורך  יש  מכוונת.  יד  בהעדר  ברחובות  להפגין 

   13חון.להגיב ולהכווין את המפגינים במקרה של התנגשות עם כוחות הביט

- הדיכוי הפוליטי המתמשך, ובעיקר פסילתם ההמונית של מועמדים רפורמיסטים על

, הציבו בפני המחנה הרפורמיסטי דילמה בנוגע לשאלת "מועצת שומרי החוקה"ידי  

בשנת   הפרלמנטריות  הבחירות  לקראת  בבחירות.  החליטו   2012ההשתתפות 

ת בטענה כי השלטונות לא  הארגונים הרפורמיסטים המרכזיים להחרים את הבחירו 

הבטיחו את התנאים הראויים לקיום בחירות הוגנות. החרמת הבחירות הותירה את 

המאבק הפוליטי בידי מספר רשימות מועמדים המזוהות עם הימין השמרני והובילה 

 .לבחירתו של מג'לס בשליטה שמרנית מוחלטת

לנשיאות   הבחירות  בקרב  2013לקראת  החשש  גבר  זאת,  לעומת  הרפורמיסטים , 

החליטו  לכן  הרדיקלי.  הימין  עם  המזוהים  המועמדים  אחד  של  מניצחון 

הרפורמיסטים להתייצב מאחורי חסן רוחאני, איש דת שמרני מתון, שהיה מזוהה 

שמרני. במאמצם לחזק את סיכוייו של -מאז המהפכה האסלאמית עם הממסד הדתי

פורים טרם הבחירות, את רוחאני לנצח אף הסכימו הרפורמיסטים להסיר, ימים ס

מוחמד המתון  הרפורמיסטי  המתמודד  של  עארף-מועמדותו  של   .רזא  התייצבותם 

רבים מהרפורמיסטים לצד רוחאני ביטאה הכרה במגבלות כוחם והעדפת קואליציה 

שוב   להוביל  היתה  שעלולה  הבחירות,  החרמת  פני  על  פרגמטי  שמרני  מועמד  עם 

פופוליסטי   או  רדיקלי  נשיא  של לבחירת  המפתיעה  תבוסתו  אחמדינז'אד.  כדוגמת 

בשנת   לנשיאות  בבחירות  אחמדינז'אד, 2005רפסנג'אני  של  לעלייתו  שהובילה   ,

 
בפברואר   12,  בפרסית  דויטשה וולה"עבאס עבדי: התנועה הירוקה צריכה להעביר את הכדור למגרשה של הממשלה",  13

2010  . 
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יסכימו לאחד כוחות עם  ניצחת לכך שאם לא  היוותה עבור הרפורמיסטים הוכחה 

אף  קשה  במציאות  שוב  עצמם  ימצאו  הם  במיעוטו,  כרע  בעיניהם  שנחשב  רוחאני, 

 יותר. 

הרפורמיסטים מאחורי רוחאני ותומכיו, שחלקם נקטו עמדה תקיפה נגד    התייצבות

  –, ביטאה השלמה עם הצורך להסתפק  2009מנהיגי הרפורמיסטים במהלך מהומות  

בשיפור המצב הכלכלי, בהגברת הפתיחות למערב ובצמצום   –לפחות בטווח הקצר  

סטים גברה  מוגבל והדרגתי של מעורבות הממשלה בחיי האזרחים. בקרב הרפורמי

רפורמות  לקדם  בניסיון  התשעים  שנות  ממחצית  החל  התמקדותם  כי  ההכרה 

פוליטיות על פני מאמץ לפיתוח כלכלי ולשיפור התנאים הכלכליים והחברתיים של 

אזרחי איראן פגעה ביכולתם לגייס תמיכה ציבורית נרחבת, בעיקר בקרב השכבות 

ליברליז בקידום תהליכי  הצורך  על  הדגש  במהלך התקופה, החלשות.  פוליטית  ציה 

שבה שלטו הרפורמיסטים במוסדות הפוליטיים הנבחרים, הביא לכך, שהם נתפסו 

ידי חלקים נרחבים בציבור האיראני כמייצגם של מעמדות הביניים, המשכילים -על

ממצוקותיהן  ומנותקים  בחברה  החלשות  מהשכבות  המנוכרים  והאינטלקטואלים, 

דימוי והכלכליות.  זה    החברתיות  גם   -בעייתי  לקדם  הרפורמיסטים  כישלון  לצד 

איפשר לזרם השמרני לשוב    -רפורמות פוליטיות בשל התנגדות הממסד הדתי השמרני  

ולגייס תמיכה ציבורית על בסיס חזון חלופי המדגיש פיתוח כלכלי וצדק חברתי על 

גבר  האחרונות  בשנים  הפוליטיים  כישלונותיהם  לאור  פוליטיות.  רפורמות  ה פני 

כלכליים,  נושאים  על  יותר  רב  דגש  לשים  עליהם  כי  הרפורמיסטים,  בקרב  ההכרה 

לבטא בצורה ברורה יותר את מחויבותם לשיפור מצבם הכלכלי של אזרחי איראן ולא 

 להותיר את המאבק לקידום צדק חברתי בידי המחנה השמרני.

ב למג'לס  הבחירות  דומה.    2016-לקראת  אסטרטגיה  הרפורמיסטים  חרף  אימצו 

על מועמדיהם  של  המכריע  רובם  החוקה"ידי  -פסילת  שומרי  קראו   "מועצת 

הרפורמיסטים להשתתפות המונית בבחירות, והתלכדו סביב קואליציה של תומכי 

הנשיא רוחאני מן המרכז הפוליטי עם מועמדים מטעם האגף המתון במחנה השמרני.  
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מדרישותיהם,   חלק  על  מוצהר  באופן  ויתרו  לא  הם  זאת,  אסירים עם  שחרור  כגון 

- שיעור ההצבעה בבחירות היה גבוה יחסית, כ  .פוליטיים וקידום רפורמות אזרחיות

מבעלי זכות ההצבעה. לשיעור ההצבעה הגבוה יחסית תרמה קריאתם של כלל    60%

הגורמים במערכת הפוליטית האיראנית להצבעה המונית בבחירות. המתונים קיוו כי  

כוחם על רקע התמיכה שממנה הם נהנים בדרך כלל שיעור הצבעה גבוה יגביר את  

לתמיכת  נוסף  כביטוי  הגבוה  ההצבעה  שיעור  את  להציג  ביקשו  השמרנים  בציבור. 

בבחירות הצליחו המתונים, תומכי הנשיא רוחאני,  להגדיל באופן   .הציבור במשטר

ש גים) לגונצי  30-20דרמטי את ייצוגם במג'לס והפכו ממיעוט זניח יחסית במג'לס (

זכו המתונים   100-משמעותי של כ יותר במג'לס החדש. במחוז טהראן  ואף  נציגים 

בכל   וזכו  סוחף  למחוז.  30בניצחון  המוקצים  רשמו   14המושבים  אחרים  במחוזות 

עמדת בידם  לשמר  להם  שאיפשרו  יותר,  טובים  הישגים  השמרנים  כוח -לעצמם 

על  הבאות  השנים  בארבע  להתבסס  היה  יכול  הנשיא  אך  בפרלמנט,  משמעותית 

מתונים  שמרנים  מתונים,  רפורמיסטים  על  המבוססת  יחסית  נוחה  קואליציה 

 ומועמדים עצמאיים.  

לממש את הבטחות הבחירות שלו בקדנציה הראשונה  האכזבה מכישלונו של רוחאני

בבחירות גם  ) לא מנעה את המשך תמיכתם של הרפורמיסטים בנשיא  2017-2013שלו (

. אחד מראשי הרפורמיסטים, עבאס עבדי, הודה בריאיון עיתונאי  2017- לנשיאות ב 

כי  טען  הוא  ריאליות.  אינן  מהנשיא  הרפורמיסטים  ציפיות  כי  הבחירות  לאחר 

זכויות  לממ  את  לקדם  השחיתות,  נגד  להיאבק  הרצון  או  היכולת  אין  רוחאני  שלת 

כל  רפורמה משמעותית בכלכלה, אך לרפורמיסטים לא היתה  האזרחים או לחולל 

היו  הם  בחירתו  שעל  מועמד  נבחר  היה  כן  שאלמלא  ברוחאני,  לתמוך  אלא  ברירה 

ורמיסטים להשקיע מתחרטים הרבה יותר. עבדי ציין כי על הכוחות הפוליטיים הרפ

 
 . 2016בפברואר   28, הפורום לחשיבה אזורית", באיראן: הישג גדול למתונים, ניצחון לשיטה 2016בחירות  רז צימט, " 14
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את עיקר מרצם בגיוס חברתי ובהרחבת השפעתם הציבורית, שהם המפתח המרכזי 

 15.לשינוי פוליטי בעתיד

מסוף   באיראן  שפרצו  המחאה  גלי  רקע  של 2017על  מתפקודו  הנמשכת  האכזבה   ,

הנשיא רוחאני ומצוקת הרפורמיסטים, התחדש השיח הנוקב במחנה הרפורמיסטי 

ה תנועת  עתיד  בחירות  סביב  לאחר  החדשה  ממשלתו  הרכבת  בעת   2017רפורמות. 

התחוור כי הנשיא, שהעדיף להימנע מעימות עם הממסד הדתי השמרני, בחר להתעלם 

הנחשבים  הממשלה  משרדי  מאיוש  נמנע  הרפורמיסטים,  של  דרישותיהם  מרוב 

רגישים במועמדים רפורמיסטים ולא שילב נשים ובני מיעוטים בממשלתו. התנהלות 

שיח פנימי זה שיקף   שיא העלתה מחדש את שאלת תמיכת הרפורמיסטים בנשיא.הנ

חשש גובר בממסד האיראני, על אגפיו השונים, מפני השפעתם הגוברת של יסודות 

) היוצאים כנגד שני המחנות הפוליטיים בראנדאזאן רדיקלים ("חתרניים", בפרסית:

המשטר. האתגרים הפנימיים והחיצוניים המרכזיים וקוראים תיגר על עצם קיומו של  

הניצבים בפני הרפובליקה האסלאמית חידדו את הדילמה בקרב הרפורמיסטים בין 

הצורך לתמוך בנשיא כרע הכרחי לבין החשש להיות מזוהים עם כישלונותיו, שעלולים 

 .להוביל להתחזקות קיצונים משמאל או מימין

וכ ישלון הממשלה לספק מענה למצוקות לנוכח העימות הגובר בין הציבור למשטר 

האזרחים, החלו אנשי רוח רפורמיסטים בולטים להזהיר מפני פעילותם של גורמים 

מוג'אהדין הגולה,  האופוזיציה  בארגון  פעילים  דוגמת  ומתנגדי  -רדיקלים,  ח'לק,  י 

משטר התומכים בהשבת המשטר המלוכני, שאינם מסתפקים ברפורמות הדרגתיות 

וי משטר כולל. לטענת הרפורמיסטים, אף כי פעילותם של מתנגדי אלא חותרים לשינ

הציבור   על  שהשפעתם  הרי  לאיראן,  מחוץ  בעיקר  זה  בשלב  מתמקדת  המשטר 

תיכשל  והממשלה  יחריפו  הפנימיות  שהמצוקות  ככל  להתרחב  עלולה  האיראני 

 .בפתרונן

 
 . 2017בנובמבר  7, משרק ניוזברצינות בשחיתות",   עבדי: לממשלה הזו אין יכולת ואין רצון להיאבק" 15
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סטיים איונות לתקשורת קראו אינטלקטואלים ופעילים פוליטיים רפורמייבשורת ר

לבחון מחדש את אסטרטגיית הפעולה של התנועה הרפורמיסטית, כדי שתוכל להציב  

עצמה כחלופה רלוונטית הן למחנה השמרני והן לאופוזיציה הרדיקלית, המערערת 

על עצם קיומה של הרפובליקה האסלאמית. השיח במחנה הרפורמיסטי ביטא אומנם 

ף מצד ה"חתרנים", אך הוא שיקף חילוקי דעות מסוימים ביחס למידת האיום הנשק

לבחון  הרפורמות,  בתנועת  שינוי  תהליכי  לקדם  לצורך  בנוגע  למדי  רחבה  הסכמה 

מחדש את יחסה עם הממשלה ולחדד את מסריה באופן שיאפשר לה לבדל עצמה הן 

. מהשמרנים והן מהחוגים הרדיקלים המבכרים שינוי מהפכני על פני שינוי הדרגתי

טי, מחמוד צאדקי, קרא לאמץ קו ביקורתי ותקיף יותר על חבר המג'לס הרפורמיס

מנת לזכות באמון הציבור. בריאיון עיתונאי אמר צאדקי, כי הרפורמיסטים צריכים 

הסתייעות  תוך  באיראן  אלים  משטר  שינוי  לחולל  החתרנים"  "מזימות  את  לסכל 

וכ אלימים  באמצעים  רפורמות  לקדם  ניתן  לא  כי  הדגיש  הוא  זרים.  י  בגורמים 

או  בביטחונה  באינטרסים הלאומיים של איראן,  לפגוע  יאפשרו  לא  הרפורמיסטים 

בשלמותה הטריטוריאלית. בה בעת הוא הדגיש, כי הרדיקלים מנצלים את כישלון 

לפיכך,   במעמדם.  ולפגוע  להכפישם  מנת  על  הרפורמיסטים  אדישות  ואת  הממשלה 

פעילו את  להרחיב  משתיקתם,  לחדול  צריכים  תוכנית  הרפורמיסטים  ולגבש  תם 

החברתיות  הפוליטיות,  הכלכליות,  הבעיות  עם  ההתמודדות  לאופן  בנוגע  ברורה 

   16והתרבותיות הניצבות בפני הציבור.

גברה תחושת הייאוש בקרב הרפורמיסטים.   2021לקראת הבחירות לנשיאות ביוני  

והפרשן  האינטלקטואל  הישווה  "שרק",  הרפורמיסטי  בעיתון  שפרסם  במאמר 

ני הרפורמיסט צאדק זיבאכלאם את הרפורמיסטים האיראנים לחולה הזקוק האירא

- למכונת הנשמה כדי להישאר בחיים עד לבחירות. הוא ציין כי בשונה מהבחירות ב

, כאשר איראנים רבים הגיעו לקלפיות ברגע האחרון כדי למנוע את בחירתו של 2017

י לא  נס  ראיסי, הפעם אפילו  מיליון   24-ביא חלק מ איש הדת השמרני אברארהים 

 
 . 2018ביוני   11,  אעתמאד"הרפורמה היא הדרך היחידה לנטרל את מזימות החתרנים",  16



105 
 

לרוחאני. לדבריו, הניסיון המר של תקופת כהונתו השנייה   2017-הבוחרים שהצביעו ב

של רוחאני הוכיח למצביעים, שלהצבעתם אין השפעה של ממש ושהממשלה תמשיך  

 17במדיניותה ללא קשר לדרישות המצביעים.

סם חודשים תחושת המצוקה במחנה הרפורמיסטי ניכרה היטב בטור דעה, שהתפר

י איראן" תחת הכותרת: "היו שלום, רפורמות". -ספורים טרם הבחירות באתר "עצר 

המעשית  והתנהלותה  רוחאני  ממשלת  שחולשת  טען  מוחמדי,  ג'עפר  האתר,  עורך 

ההצבעה  שיעור  הרפורמה.  תנועת  של  והרשמית  ההיסטורית  להסתלקותה  הובילו 

לטותם המחודשת של השמרנים והשת  2020הנמוך בבחירות הפרלמנטריות בפברואר  

על המג'לס היו רק ההתחלה. זהו גורלם הבלתי נמנע של הרפורמיסטים, שבמקום 

לגבש אסטרטגיה ותוכנית פעולה מעשית ליישום רפורמות אמיתיות ועממיות, הם 

צורך   יש  שעדיין  למרות  דבר.  ללא  שנותרו  לפתע  וגילו  ספציפיים  אישים  על  סמכו 

המדינה בענייני  במתכונתה ברפורמה  הרפורמה  שתנועת  הרי  מוחמדי,  סיכם   ,

הנוכחית מגיעה לסופה לאחר שאיבדה לא רק את האסטרטגיה שלה אלא את הבסיס 

   18החברתי שלה.

בנוסף על כך, התחדש הוויכוח בין האגף השמאלי לאגף הימני במחנה הרפורמיסטי 

מועמד בשאלת החרמת הבחירות. האגף השמאלי סבר שעל הרפורמיסטים להציב  

משלהם לקראת הבחירות ולא להסכים לתמוך במועמד שמרני פרגמטי, גם אם כל 

התנועה  של  הפוליטי  והאסטרטג  העיתונאי  ייפסלו.  הרפורמיסטים  המועמדים 

, 2000הרפורמיסטית, סעיד חג'אריאן, שנפצע קשה בניסיון התנקשות בחייו בשנת  

רות בקיומן החופשי ואם כי על הרפורמיסטים להתנות את השתתפותם בבחיהצהיר  

האגף    19הכוונה היא "להנדס את הבחירות", הרי שעליהם להימנע מלהשתתף בהם.

הימני, לעומת זאת, צידד בהמשך האסטרטגיה המבוססת על חבירה לכוחות מתונים 

 
 .  2020בספטמבר   6,  שרק"הנשמה מלאכותית לרפורמיסטים",  17
 .  2020בספטמבר   3, י איראן-עצר "היו שלום, רפורמות",  18
  20,  אעתמאד", ]"מועצת שומרי החוקה"ידי -"לא ניתן להפקיד את גורל המדינה בידי אישור [המועמדים לבחירות על  19

 . 2021בינואר  
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במג'לס  רוחאני  תומכי  סיעת  בראש  שעמד  עארף,  רזא  מוחמד  השמרני.  במחנה 

רות לקואליציה עם שמרנים מתונים, אך בתנאי ), לא פסל אפש 2020-2016העשירי (

שלפני הבחירות ייקבע בדיוק מה יהיה חלקו של כל זרם בפעילות הממשלה ובאיוש 

  20התפקידים בממשלה.

 

 חשבון הנפש של השמרנים 

- בעוד שהרפורמיסטים נכשלו במאמציהם לקדם את יעדיהם הפוליטיים ונדחקו על

זוכים  ידי הממסד השמרני מעמדות   השפעה, נאלצו גם השמרנים להודות כי אינם 

בתמיכה ציבורית נרחבת. במאבק הפוליטי בין המחנה החותר לשינוי, גם אם מוגבל 

ונחוש לבלום אותם, העדיפו  והדרגתי, לבין המחנה השמרני, החושש מפני שינויים 

איראן   להשפיע    –אזרחי  יכלו  שבה  פעם  כך   –בכל  יותר.  המתונים  של  דרכם  , את 

, 2017למשל, בבחירות למועצות המקומיות שנערכו במקביל לבחירות לנשיאות בשנת  

בהישגים משמעותיים.  עם המחנה הרפורמיסטי  רשימות המועמדים המזוהים  זכו 

שנים זכו מועמדים רפורמיסטים (בהם מספר שיא של שש נשים)   14לראשונה מזה  

הרפורמיסטים    21בכל   טהראן.  העיר  במועצת  בערים המושבים  גם  בניצחון  זכו 

א ובהן  אחרות,  הקדושה צמרכזיות  העיר  ואפילו  תבריז  יזד,  כרג',  שיראז,  פהאן, 

 משהד, מקום מושבו של איש הדת השמרני ראיסי. 

את הקושי שבפניו ניצב הימין השמרני במאמציו לגייס את תמיכת הציבור האיראני 

לדר רלוונטי  מענה  לספק  השמרנים  בכישלון  להסביר  הן ניתן  איראן  אזרחי  ישות 

בתחום הכלכלי והן בתחום חירויות הפרט. מצוקותיהם הכלכליות והחברתיות של 

שמרני, וחייבו חשיבה  -אזרחי איראן ודרישתם לשינוי לא נעלמו מעיני הממסד הדתי

אימצו המועמדים   2017מחודשת בקרב השמרנים. במערכת הבחירות לנשיאות בשנת  

גישה   –ללא הועיל    – ראיסי ומוחמד באקר קאליבאף  השמרנים הבולטים, אבראהים  

 
בינואר   31, סוכנות הידיעות איסנא"במקרה של כינון קואליציה בבחירות, צריך להבהיר את התשומות והתפוקות",  20

2021   . 
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בעיקר  הפוטנציאליים,  המצביעים  תמיכת  את  לגייס  בניסיון  פופוליסטית  כלכלית 

הדור   ובעיקר  האזרחים,  תמיכת  את  לגייס  במאמציהם  החלשות.  השכבות  מקרב 

הצעיר, פנו המועמדים השמרנים גם לשימוש נרחב ברשתות החברתיות, חרף גישתו 

ידו ככלים בשירות -ת מצד הימין השמרני באיראן כלפי הרשתות הנתפסות עלהחשדני

את   לרשת  העלה  כאשר  ראיסי,  לעשות  הגדיל  המערבית.  התרבותית"  "המתקפה 

ככל  נועדה,  התמונה  הפצת  תתלו.  אמיר  הידוע  האיראני  הראפר  בחברת  תמונתו 

עג כלפי איש הנראה, לשפר את תדמיתו בקרב הצעירים, אך עוררה בעיקר תגובות ל

 .21הדת השמרני, שהואשם באופורטוניזם

זאת ועוד, הכרתם של רבים במחנה השמרני בציפייה הציבורית לשינוי ובצורך לספק 

ל הביאה  האזרחים  למצוקות  השמרנית   עתיםמענה  העולם  תפיסת  להתאמת 

בתפיסות   לאחוז  המשיכו  השמרני  במחנה  שחלקים  בעוד  המשתנה.  למציאות 

ו נחושים לבלום כל אפשרות לשינוי, שמרנים אחרים אימצו למעשה מהפכניות ונותר

עמדות שהיו בעבר נחלתם של הרפורמיסטים בלבד. גורמים במחנה השמרני, דוגמת  

הנשיא רוחאני ויושב ראש המג'לס לשעבר, עלי לאריג'אני, הכירו בצורך להתאים את  

כי נותרו מחויבים   האידיאולוגיה המהפכנית לתנאי הזמן ולמציאות העכשווית. אף

שלטון חכם  לדרכה של המהפכה האסלאמית ולשיטה השלטונית המבוססת על עקרון  

, הם לא שללו עוד שינויים הדרגתיים ומוגבלים בתחומים מסוימים, דוגמת ההלכה

בחברה,  הביטחונית  האווירה  הקלת  האזרחים,  בחיי  הממשלה  מעורבות  צמצום 

מ חלק  ביטול  פוליטיים,  אסירים  הביטוי שחרור  חופש  הרחבת  נשים,  נגד  האפליה 

התחזקותם של חוגים פרגמטיים   .הברית  ופתיחות כלפי המערב ואף כלפי לארצות

לכינון  הדרך  את  סללה  רוחאני,  היה  הבולט  שמייצגם  השמרני,  במחנה  אלה 

קואליציות ובריתות פוליטיות חדשות בין המרכז הפרגמטי, שכונה באיראן "הדבקים 

) שמרניםלגראיאן),  אעתדאבמתינות"  גורמים  מול  אל  הרפורמיסטים  - לבין 

 
21 , June 1, monitor-alian rapper may have cost Raisi the presidency", Holly Dagres, "This young Iran

2017.  
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), המזוהה עם האגף י פאידארי-ג'בההמהפכניים, דוגמת "חזית העמידה האיתנה" (

 הרדיקלי במחנה השמרני.  

השיח המתנהל בשנים האחרונות במחנה השמרני מתמקד בפער המתרחב בין הימין 

הדור   ובמיוחד  האיראני,  והציבור  הדתיים השמרני  מהערכים  המתרחק  הצעיר 

למצוקותיו  פתרונות  לספק  יכולת  השמרנים  שבידי  עוד  סבור  ואינו  והמהפכניים 

ולדרישותיו. אחד המבקרים הבולטים בקרב השמרנים הוא פרופ' אמיר מוחביאן, 

במחנה  המובילים  האסטרטגים  לאחד  כיום  הנחשב  ועיתונאי  בכיר  פוליטי  פרשן 

לתקשורת האיראנית הצביע מוחביאן על הצורך להתאים איונות  יהשמרני. בשורת ר

את הימין השמרני לשינויים החברתיים המתחוללים בעשורים האחרונים באיראן, 

וזאת מבלי להתפשר על ערכיו הדתיים. לטענתו, בעקבות ניצחונו המפתיע של ח'אתמי 

משורותיה  1997בבחירות   ודחקו  פופוליסטית  גישה  השמרנים  אימצו  ם לנשיאות, 

ולאריג'אני,  רוחאני  רפסנג'אני,  בהם  מסורתיים,  שמרנים  ופוליטיקאים  דת  אנשי 

שנחשבו לעמודי התווך של המחנה. השגת השלטון הפכה יעד מרכזי עבור השמרנים, 

של  דרכם  את  לחקות  העדיפו  השמרנים  זהות.  ואובדן  ערכים  על  ויתור  במחיר  גם 

ציבורי תמיכה  ולגייס  לנסות  במקום  צעירים הרפורמיסטים  בקרב  זאת  בכלל  ת, 

בדרכם שלהם. מוחביאן קרא לשמרנים להישאר נאמנים לערכיהם  ומעמד הביניים,

ובמיוחד   הציבור,  לדרישות  מעשיים  ופתרונות  חדשה  אסטרטגיה  לגבש  גם  אך 

מבניים,  שינויים  על  גם  המליץ  הוא  הפרט.  וחירויות  הכלכלה  בתחומי  הצעירים, 

מועצה לאומית שיחזקו את הקשר עם הציבור הרחב   ובראשם כינוס קונגרס לאומי או

 22.ויפעלו לשיקום המחנה השמרני

- לקריאה לרפורמה במחנה השמרני הצטרף גם ראש עיריית טהראן לשעבר, מוחמד 

ימים ספורים לפני הבחירות.   2017באקר קאליבאף, שפרש מהמרוץ לנשיאות בשנת  

שהביא המקומיות,  למועצות  הבחירות  תוצאות  של בעקבות  המוחלט  לניצחונם  ו 

 
,  פרארו; "מוחביאן: הפגישה עם תתלו היתה אסון", 2017באוגוסט   8, פרארו"מוחביאן: תבוסות האצולגראיאן יימשכו",  22

 .  2017במאי  22
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הרפורמיסטים בעיריית טהראן, נאלץ קאליבאף לפרוש גם מתפקידו כראש עיר. בסוף 

באיראן,   2017יולי   המהפכניים"  ל"צעירים  שהופנה  פומבי  פרסם קאליבאף מכתב 

שבו קרא לביקורת עצמית ולרפורמות במחנה השמרני. הוא טען כי תבוסת השמרנים 

נבעה מבעיות מבנ יות ומהתנהלות לקויה המחייבות שינוי בסיסי והקמת  בבחירות 

"ניאו יריביו -זרם  מצד  ביקורת  אומנם  עורר  מכתבו  הצעירים.  בהובלת  שמרני" 

הפוליטיים, שטענו כי כל כוונתו היא לשמר את מעמדו הפוליטי לאחר תבוסתו, אך  

מנת   על  המלצותיו  את  לאמץ  שקראו  השמרני  במחנה  רבים  מצד  לתמיכה  זכה  גם 

 .23שר לשמרנים לזכות מחדש באמון הציבורלאפ

 

 הצרתה של האליטה השלטונית באיראן

דחיקתם של הרפורמיסטים מהמוסדות הפוליטיים הנבחרים שיקפה את הסמכותנות 

הגוברת של המשטר, שצמצם את גבולות הקונצנזוס הפוליטי ודחק החוצה כל גורם  

לא   2009האופוזיציה הרפורמיסטית לאחר מהומות  פוליטי ורעיוני מתחרה. בדיכוי  

הועבר    2011  מארסתם תהליך הדרתם הפוליטית של יריביו הפוליטיים של המשטר. ב

רפסנג'אני,   האשמי-אכברהנשיא לשעבר ואחד הפוליטיקאים רבי ההשפעה באיראן,  

, לאחר שהוקע כמשתף פעולה עם מנהיגי "מועצת המומחים"מתפקידו כיושב ראש  

ערב    "מועצת שומרי החוקה"ידי  -רמיסטים. פסילת מועמדותו של רפסנג'אני עלהרפו

בשנת   לנשיאות  פוליטיים   2013הבחירות  כוחות  של  בדחיקתם  נוסף  שלב  ביטאה 

ידי המשטר אל מחוץ לקונצנזוס הפוליטי. לאחר שהושלם דיכויים -משמעותיים על

נג מאמציו  את  המשטר  הפנה  בריתם,  ובעלי  הרפורמיסטים  בימין של  יריביו  ד 

על הוגדרו  אלה  אחמדינז'אד.  מחמוד  לשעבר,  הנשיא  של  תומכיו  ידי  - הפוליטי, 

הדתי הדת -הממסד  אנשי  כנגד  המתריסות  עמדותיהם  בשל  סוטה"  כ"זרם  שמרני 

 .שלטון חכם ההלכהותפיסת 

 
 .  2017ביולי   22,  תסניםבשינוי יסודי", שמרנות: יש צורך - "מכתבו של מוחמד באקר קאליבאף בנוגע לניאו 23
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נכדו של מכונן המהפכה לא היה חסין מפני מאמצי השלטונות להדיר את רגלי  גם 

ות להרפורמיסטים  הבחירות  ערב  השלטון.  ממוסדות  המומחים" ומכיהם   "מועצת 

את מועמדותו של חסן ח'ומיני, נכדו   "מועצת שומרי החוקה"פסלה    2016בפברואר  

שבין   לבולט  הנחשב  ח'ומיני  האסלאמית.  המהפכה  מכונן  של  של   15הצעיר  נכדיו 

נית. מנהיג המהפכה מזוהה כיום עם הזרם הרפורמיסטי המתון בפוליטיקה האירא

הבקיאות  לבחינת  התייצב  שלא  בכך  מועמדותו  פסילת  את  הצדיקה  המועצה 

על  נדחתה  זו  ידי -ההלכתית, שהתקיימה כחלק מהליך סינון המועמדים, אך טענה 

עם  הקרובים  וליחסיו  המתונות  הפוליטיות  לעמדותיו  פסילתו  את  שייחסו  תומכיו 

ח'ומיני במספר הזדמנויות בשנים האחרונות נתקל    24הנשיא רוחאני ועם רפסנג'אני.

גורמים בימין הרדיקלי בשל עמדותיו. המהפכה החלה    אפוא בפני התנכלויות מצד 

 לטרוף לא רק את ילדיה, כי אם גם את נכדיה. 

תהליך זה הביא להצרת האליטה הפוליטית השלטת באיראן. המשטר דיכא כל מוקד 

בש הפוליטית  המערכת  את  למעשה  והותיר  חלופי  פוליטי  של כוח  מוחלטת  ליטה 

אגפים שונים במחנה השמרני. במערכות הבחירות האחרונות לנשיאות ולמג'לס עיקר 

המאבק אינו מתנהל עוד בין שמאל אסלאמי וימין או בין רפורמיסטים לשמרנים כי 

 רדיקלי יותר ופרגמטי יותר.  אם בין זרמים שונים במחנה השמרני:

לא רק   "מועצת שומרי החוקה"פסלה    2020בבחירות שהתקיימו למג'לס בפברואר  

מועמדים רפורמיסטים מובהקים אלא גם את רוב המועמדים המזוהים עם תומכי 

מ למעלה  של  פסילתם  רוחאני.  כמה   50-הנשיא  גם  ביניהם  מהמועמדים,  אחוזים 

המהפכה  מאז  ביותר  הנמוך  ההצבעה  לשיעור  תרמה  מכהנים,  מג'לס  חברי  עשרות 

ושיעור ההצבעה   "מועצת שומרי החוקה"בד. התערבות  אחוזים בל  42-האסלאמית, כ

הנמוך הביאו לניצחון גורף של הימין השמרני בבחירות. השמרנים הצליחו להגדיל 

המושבים,   290מתוך    200- במידה דרמטית את ייצוגם במג'לס וזכו ברוב מוחלט של כ

 
24 26 January , Press Associated"Reformer Hassan Khomeini barred from Iran clerical body ballot", 

2016. 
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זכו בפחות מ  ים מושבים. הישגים משמעותיים של השמרנ  20- בעוד הרפורמיסטים 

של  מסורתיים  תמיכה  למעוזי  כלל  בדרך  הנחשבים  בחירה,  במחוזות  גם  נרשמו 

זכו   שבו  טהראן,  במחוז  ותבריז.  יזד  טהראן,  בהם  הרפורמיסטי,  המחנה 

בבחירות   כל    2016הרפורמיסטים  על  השתלטו  כאשר  סוחף  המושבים   30בניצחון 

ל המושבים. המוקצים למחוז זה, הצליחו השמרנים להחזיר לעצמם את השליטה בכ

מוחמד לשעבר,  טהראן  עיריית  הרשימה -ראש  בראש  שהוצב  קאליבאף,  באקר 

השמרנית המאוחדת, דורג במקום הראשון בבחירות בטהראן בפער גדול על פני יתר  

 25המועמדים.

החזרת השליטה המוחלטת במג'לס לידי השמרנים מהווה המשך למגמת ההקצנה, 

שאפיינה את המערכת הפוליטית באיראן בשנים האחרונות, בעיקר על רקע החרפת  

ניצבה  שבפניהם  החיצוניים  והאתגרים  העממית  המחאה  גלי  מבית,  המצוקות 

א טראמפ. הרפובליקה האסלאמית, ובראשם מדיניות מקסימום הלחצים של הנשי

אתגרים אלה ייצרו לחץ גובר על השלטונות להפגין אחדות שורות מבית וכלפי חוץ, 

מאמצי הדיכוי הופנו לא רק כלפי פעילים פוליטיים או ולהגביר את הדיכוי הפנימי.  

על רקע מאמצי המשטר לשמר בידיו .  תמפגינים אלא גם כלפי מוסדות חברה אזרחי

ידי  -על  אספקת שירותים חברתיים לאזרחיםנוע  למ בלעדיות על הקשר עם הציבור ו

המדינה מצד  לשליטה  נתונים  שאינם  מתחרים  מוסדותגורמים  גם  הפכו  חברה   , 

הוציא בית משפט    2021במרץ  מנגנוני אכיפת החוק.  מצד  גובר  יעד לדיכוי  אזרחית  

לפירוק   צו  אבאיראן  עלי",  האימאם  ע"ש  הסטודנטים  בלתי "אגודת  צדקה  -רגון 

 2020יוני  בלקידום מאבק בעוני, במיוחד בקרב נשים וילדים.    1999-וסד ב, שנממשלתי

מבכיריהנעצרו   ושניים  מימנדינז'אד,  שארמין  האגודה,  על   מייסד  ידי -שהואשמו 

 
, גיליון  מבט על ניצחון שמרני ידוע מראש", המכון למחקרי ביטחון לאומי,  רז צימט, "הבחירות הפרלמנטריות באיראן: 25

 .  2020בפברואר   24המכון למחקרי ביטחון לאומי, ,  1262
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משמרות המהפכה בפעילות נגד הביטחון הלאומי, בפגיעה בכבודו של מנהיג איראן 

   26ובקיום קשרים עם ישראל.

) ושל חוסין סלאמי 2019מינויו של אבראהים ראיסי לראש הרשות השופטת (מארס  

(אפריל   המהפכה  משמרות  הפרגמטי, 2019למפקד  המחנה  את  יותר  עוד  החלישו   (

הנוקשה  המדיניות  עם  קו  ליישר  נאלצו  רוחאני,  חסן  הנשיא  ובראשם  שמייצגיו, 

השלט מהאליטה  מתחרים  זרמים  של  דחיקתם  המנהיג.  על שמוביל  מצביעה  ונית 

הדתי הממסד  השלטון. - נחישות  מוסדות  בכל  שלו  הדומיננטיות  את  לשמר  שמרני 

את  מחזקת  לסופו,  מתקרב  הנוכחי  המנהיג  עידן  כי  המשטר,  הערכת  שגם  נראה 

המאמצים להכשיר את הקרקע לירושת ח'אמנהאי ולוודא כי השליטה במוקדי הכוח 

ר, נשמרת בידי נאמניו תוך הדרת כל ידי הציבו-השונים, בהם גם אלה הנבחרים על

גורם הקורא תיגר על בלעדיות השמרנים מהמערכת הפוליטית. זאת, גם במחיר פגיעה 

 נוספת באמון הציבור ובעקרון ייצוגיות העם. 

מרכזי.  תפקיד  איראן  מנהיג  מילא  המדינה  במוסדות  השמרנית  השליטה  בביצור 

ב כמנהיג  בחירתו  ל1989-לאחר  ח'אמנהאי  חתר  המהפכה ,  מכונן  של  בדרכו  לכת 

ולהפוך לסמכות הניצבת מעל כל זרועות הממשל ויכולה לאזן בין מחנות יריבים. אך  

ח'אמנהאי   שיראזי,  אצע'ר  שציין  מקודמו    –כפי  הסמכות   –בשונה  בעל  היה  לא 

האישית והכריזמה הדרושות כדי לאזן בין המחנות הפוליטיים היריבים ולכן נזקק  

ויות יותר  יציבות להישען  את  לבסס  חתרו  לעמדותיו,  שותפים  שהיו  כוחות  על  ר 

תמיכה. לו  לספק  מסוגלים  והיו  מפירותיו  וליהנות  בשונה   27המשטר  מזו,  יתרה 

ומתווך,   מפשר  בעמדת  הפוליטיים  המחנות  מעל  עצמו  להעמיד  שהקפיד  מח'ומיני, 

 הפך ח'אמנהאי מבחינות רבות לגורם המזוהה עם המחנה השמרני. 

 
26 Radio Free Europe/Radio Poverty NGO", -"Iranian Court Orders Dissolution Of Prominent Anti

Liberty, March 4, 2021 זרחית באיראן, ראה: מצב החברה הא; להרחבה עלSohrab Razzaghi, State of Civil 
Society in Iran 2010, Arseh Sevom & University of Amsterdam Knowledge Programme for Civil 

Society in West Asia, September 2010. 
27  lamic RepublicThe Constitution of Iran: Politics and the State in the IsAsghar Schirazi, 

(London: Tauris, 1997), p. 78. 
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ל זרמים פוליטיים ורעיוניים חלופיים מהמערכת הפוליטית סייעה אומנם דחיקתם ש

הדתי לממסד  הקצר  אך  -בטווח  הפוליטית,  בצמרת  מעמדו  את  לשמר  שמרני 

במאמציה לדכא כל מוקד כוח אחר, היא צמצמה למעשה את מרחב התמרון שלה 

בסיס  את  רבה  במידה  ואיבדה  הפנימיים  הפוליטיים  האתגרים  עם  בהתמודדות 

את ה שמבטא  אסלאמי,  מרכיב  בין  לשלב  בעבר  שהתיימר  המשטר,  של  לגיטימיות 

דמוקרטי מרכיב  לבין  האל,  במצב -ריבונות  העם.  ריבונות  את  שמבטא  רפובליקני, 

כוח  מוקדי  על  ויותר  יותר  להתבסס  ח'אמנהאי  בהנהגת  המשטר  נאלץ  זה  עניינים 

 בראשם משמרות המהפכה. והנאמנים לו באופן אישי, 

 

 ה השלטונית ועלייתם של משמרות המהפכה האליט

המהפכה  משמרות  של  התחזקותם  עם  השתלב  החדש  השמרני  הימין  של  עלייתו 

מדור   הדת  אנשי  של  מקומם  את  ובכלכלה.  האיראנית  בפוליטיקה  מרכזי  כשחקן 

המייסדים תפסו צעירים בני דור הביניים של המהפכה, שצמחו במוסדות המשטר,  

ייסדי הימין החדש לא היו אנשי דת, אלא טכנוקרטים לרבות משמרות המהפכה. מ

איראן  מלחמת  בוגרי  דור  האיראנית,  בפוליטיקה  החדש  הדור  בעיקר - בני  עיראק 

בזמן  עוצבה  שתודעתם  מנהיגים,  של  זה  חדש  דור  המהפכה.  משמרות  משורות 

שתודעתם  המהפכה,  מנהיגי  של  הוותיקה  הגוורדיה  את  להחליף  ביקש  המלחמה, 

 בשנות המאבק נגד המשטר המלוכני.  עוצבה בעיקר

בשנות השמונים בלטה נוכחותם של אנשי הדת באליטה השלטונית. אנשי דת רבים 

ידי ח'ומיני למשרות בכירות וכנציגיו במערכת הממסדית הרשמית וסיפקו -מונו על

בעומק  וכלה  המנהיג  מלשכת  החל  המדינה  של  המפתח  במוסדות  שליטה  לו 

של אנשי דת נהנו מהשפעה רבה גם בחברה ובכלכלה. כך, רשתות    28הביורוקרטיה.

לשם  הביורוקרטיה  דרך  לנווט  שיוכל  חזק  לפטרון  איראנים  יזמים  נזקקו  למשל, 

 
28 ds, p. 54.Mullas, Guards, and Bonya 
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קרובות, פטרון זה היה איש הדת. בדרך   עתיםהשגת רישיונות נדרשים לפעילותם. ל

זו השיגו אנשי העסקים תומכים ואילו אנשי הדת, שהציעו את שירותיהם לסוחרים 

הכנסות,  לצורך  להישען  יכלו  עליה  פטרונית  רשת  לבנות  יכלו  העסקים,  ולאנשי 

 29קשרים וקידום אינטרסים עסקיים נוספים.

משמר היוו  לא  המהפכה  של  הראשון  העשור  פוליטי במהלך  שחקן  המהפכה  ות 

נועדה להגן על הישגיה של המהפכה האסלאמית   1980-משמעותי. הקמת הארגון ב

ועל הרפובליקה האסלאמית ולהוות משקל נגד מבצעי ופוליטי לצבא איראן, שהיה 

איראן מלחמת  המלוכני.  המשטר  עם  מובהק  באופן  (-מזוהה  ) 1988-1980עיראק 

טל המאמץ הצבאי והפכה אותו למעשה לצבא חייבה את משמרות המהפכה לשאת בנ

שני לכל דבר הנחשב לארגון הצבאי המרכזי והמוביל באיראן וזוכה מצד השלטונות 

 לעדיפות ברורה על פני הצבא הסדיר.  

כניסתם של יוצאי משמרות המהפכה לזירה הפוליטית החלה לאחר המלחמה, כאשר  

קריירות אזרחיות בממשל, קצינים לשעבר בארגון החליפו את מדי הצבא שלהם ב

הדיפלומטי,  במערך  המחוזי,  במנהל  המקומי,  בממשל  השופטת,  ברשות 

התחזקות מעמדם    30באוניברסיטאות, במכוני מחקר, בעסקים ובחברות תעשייתיות.

הדת  אנשי  של  ההדרגתית  לנסיגתם  במקביל  התרחשה  המהפכה  משמרות  של 

חקן משמעותי בפוליטיקה מהשירות הממשלתי. בהפיכתם של משמרות המהפכה לש

ובכלכלה מילא ח'אמנהאי תפקיד מרכזי. כמה חודשים לאחר בחירתו של ח'אמנהאי 

למנהיג עליון, התפטר הנשיא דאז רפסנג'אני מתפקידו כסגן מפקד הכוחות המזוינים 

עם  המלחמה  סיום  שעם  הנחה  מתוך  הנראה  ככל  לח'אמנהאי,  זו  סמכות  והעביר 

הכוחות   של  תפקידם  את עיראק,  להפוך  החל  מצדו  ח'אמנהאי  יקטן.  המזוינים 

משמרות המהפכה לא רק למכשיר פוליטי וכלכלי אלא לכוח משמעותי שיהיה נאמן 

 
29 Ibid. p. 55. 
30 Borouherdi & Rahimkhani, "The Office of the Supreme Leader", p. 152. 
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לו. פעילותו הכלכלית והפוליטית של הארגון נועדה להתנהל מחוץ לסמכות הממשלה 

 31ומשמרות המהפכה היו אמורים להיות מחויבים אך ורק למנהיג עצמו.

והם  הפוליטית  מעורבותם  את  המהפכה  משמרות  הגבירו  השמונים  שנות  מסוף 

יום גורם כוח מרכזי במערכת הפוליטית האיראנית, כמו גם בכלכלה. חרף  כמהווים  

ח'ומיני,  רוחאללה  איתאללה  האסלאמית,  המהפכה  מכונן  של  הפוליטית  צוואתו 

הפוליטיים, בחיים  להתערב  המזוינים  הכוחות  מן  למנוע  שמעורבותם   שקרא  הרי 

הפוליטית נמשכת ואף גברה, במיוחד מאז עליית הרפורמיסטים בסוף שנות התשעים, 

משמעית לצד הימין -כאשר בכירים במשמרות המהפכה התייצבו בצורה ברורה וחד

השמרני ונגד בכירים במחנה הרפורמיסטי ואף צידדו במועמדותם של פוליטיקאים 

ג'עפרי למפקד  עלי-מינויו של מוחמד 32למג'לס.שמרנים במערכות בחירות לנשיאות ו

בשנת   המהפכה  הארגון   2007משמרות  של  מעורבותו  בהגברת  חשוב  שלב  סימן 

ג'עפרי כי משמרות המהפכה אינם  הדגיש 2007בפוליטיקה. בנאום שנשא בספטמבר  

ממדי, וכי משימתם היא לשמור על המהפכה ועל הישגיה מפני אויבים -ארגון צבאי חד

"צבאי   מבית. שאינו  כארגון  המהפכה  משמרות  את  ג'עפרי  תיאר  יותר  מאוחר 

   33לחלוטין" אלא גם "פוליטי ואידיאולוגי".

מעורבות משמרות המהפכה בפוליטיקה ניכרה גם בהשתלבותם הגוברת של מפקדים 

לשעבר בארגון בתפקידים פוליטיים בכירים. מגמה זו הואצה בעקבות היבחרו כנשיא 

אחמדינז'אד   איראןשל  מלחמת  יוצאי  של  משילובם  החדש, -כחלק  בימין  עיראק 

ככל הנראה, חבר   היה,  לא  עצמו  פי שאחמדינז'אד  על  היה ממבשריו. אף  שהנשיא 

רשמי במשמרות המהפכה ושימש מתנדב במיליציית הבסיג' במהלך המלחמה, הוא 

 
31 ", p. 53.Mehdi Khalaji, "Tightening the Reins 
32 , September 5, 2009.Tehran Bureau"IRGC declares open war on the reform movement",  
33 , Fall Middle East QuarterlyAli Alfoneh, "The Revolutionary Guards' Role in Iranian Politics", 

2008, pp. 3-14 ;:להרחבה נוספת אודות מעורבות משמרות המהפכה בפוליטיקה, ראה 
Frederic Wehrey, Jerrold D. Green, Brian Nichiporuk, Alireza Nader, Lydia Hansell, Rasool Nafisi, S. 
R. Bohandy, "The Rise of the Pasdaran Assessing the Domestic Roles of Iran’s Islamic Revolutionary 

Guards Corps", RAND, 2009; Afshon Ostovar, Vanguard of the Imam: Religion, Politics, and 
Iran's Revolutionary Guards (Oxford: Oxdord University Press, 2016).  
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בחירתו  לאחר  המהפכה.  של משמרות  ביותר  הקרובים  הברית  מבעלי  לאחד  נחשב 

תפקיד    2005נת  בש מילאו  והבסיג'  המהפכה  משמרות  כי  הפוליטיים  יריביו  טענו 

משמרות  יוצאי  שרים  במינוי  לארגון  כך  על  גמל  אחמדינז'אד  בבחירתו.  מרכזי 

ו  45מבין    18המהפכה.   הראשונה  אחמדינז'אד  ממשלת  חברי   42מבין    19-חברי 

א של שרים יוצאי מספר שי  –ממשלתו השנייה היו חברים לשעבר במשמרות המהפכה  

השתלבותם של קצינים לשעבר במערכת הפוליטית שיקפה   34הארגון מאז המהפכה.

בהפיכת  זו  מגמה  להסביר  ניתן  האיראנית.  הפוליטית  האליטה  בהרכב  שינויים 

הכוחות המזוינים לאמצעי מרכזי למוביליזציה חברתית ופוליטית, בדומה למדינות 

ש במקביל לירידה נמשכת במספר אנשי הדת אחרות במזרח התיכון. תהליך זה מתרח

המיוצגים במוסדות הפוליטיים הנבחרים על ידי הציבור. כך, למשל, מספר אנשי הדת 

- ) ל1988-1984במג'לס השני ( 153-) ו1984-1980במג'לס הראשון ( 164-ירד מ במג'לס

 35).-2021עשר (- במג'לס האחד  31-) ול2016-2020בלבד במג'לס העשירי ( 61

בבחירות  ניצ אחמדינז'אד  של  המחלוקת  מעורר  שפרצו   2009חונו  והמהומות 

ומשמרות  אחמדינז'אד  בהובלת  צבאית"  ל"הפיכה  בנוגע  טענות  עוררו  בעקבותיהן 

המשמעותי  לתפקיד  הוכחה  באיראן  בהתפתחויות  ראו  במערב  חוקרים  המהפכה. 

בחירות הגובר של משמרות המהפכה בפוליטיקה האיראנית. כמה מהם הציגו את ה

יותר מהערכים התיאוקרטיים "כביטוי ל מהפכה שקטה, שהרחיקה את איראן אף 

צבאית". ביטחונית  מדינה  לכיוון  שלה,  המהפכניים  ביוני    36והרפובליקניים 

שני חוקרים כי הבחירות יחזקו עוד יותר את הקשרים בין אחמדינז'אד  העריכו 2009

ה התיאוקרטיה  להפיכת  ויביאו  המהפכה,  צבאית למשמרות  לרודנות  איראנית 

בחורף    37אידיאולוגית. גרסו  אחרים  חוקרים  ל"מדינה 2011שני  הפכה  איראן  כי   ,

בחירות   וכי  צבאי   2009פרטוריאנית",  ידי מעמד  על  בפועל  ל"הפיכה  ביטוי  מהוות 

 
34  Postrevolutionary Iran: A Political HandbookMehrzad Boroujerdi & Kourosh Rahimkhani, 

(Syracuse: Syracuse University Press, 2018). P. 165. 
 .  2020בפברואר    25,  תסניםעשר הוקצו לאנשי דת?",  -"כמה מהמושבים במג'לס האחד 35
36 , 28 August 2009.The GuardianHenry Newman, "The grip of Iran's Revolutionary Guards",  
37 ., June 16, 2009The New York Times ,"Danielle Pletka & Ali Alfoneh, "Iran's Hidden Revolution 
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עולה והמועמד המועדף עליו, מחמוד אחמדינז'אד, כנגד האוליגרכיה של אנשי הדת 

  38".1978-1979האיראנית של  שעלתה לשלטון במהפכה

, 2011אלא שבעיצומו של המשבר הפוליטי בין הנשיא אחמדינז'אד למנהיג באפריל  

משמעי וברור לצד המנהיג ונגד הנשיא, במאמץ -באופן חד ניצבו משמרות המהפכה

מערכת היחסים   39.להגן לא רק על יציבות המשטר כי אם גם על האינטרסים שלהם

הנשיא  של  כהונתו  בתקופת  גם  נמשכו  לנשיא  המהפכה  משמרות  בין  המורכבת 

רוחאני, כאשר בכירים בארגון השמיעו ביקורת גוברת על מדיניותו. ברקע לביקורת 

זו ניתן לציין את מאמצי הנשיא לצמצם את השפעת משמרות המהפכה בפוליטיקה 

באוניברסיטת "אמאם צאדק"   ו. בנאוםובכלכלה, ואת מדיניות החוץ הפייסנית של

בדצמבר   הסתייגותו   2013בטהראן  את  ג'עפרי  המהפכה  משמרות  מפקד  הביע 

מההשפעה המערבית הגוברת בניהול ענייני המדינה. כמו כן התייחס ג'עפרי במרומז 

לדברי רוחאני בנוגע לצורך להרחיק את משמרות המהפכה מן הפוליטיקה וטען כי 

בי המשמעותי  וכי  האיום  הפוליטית,  בזירה  הוא  האסלאמית  המהפכה  על  ותר 

משמרות המהפכה המחויבים להגן על הישגי המהפכה אינם יכולים להישאר שקטים 

 40.לנוכח איום זה

על המהפכה -אף  במשמרות  לשעבר  בכירים  מפקדים  של  השתלבותם  כן,  פי 

, לשעבר זכה עלי שמח'אני  2001-בפוליטיקה האיראנית לא עלתה יפה בדרך כלל. ב

העליונה  המועצה  מזכיר  כיום  המשמש  המהפכה,  משמרות  של  הים  חיל  מפקד 

מקולות הבוחרים בבחירות לנשיאות, שבהן זכה  אחוזים  2.6-לביטחון לאומי, רק ב

כעבור ארבע שנים זכה ראש עיריית טהראן  41מוחמד ח'אתמי לתקופת כהונה שנייה.

יר במשמרות המהפכה וכמפקד באקר קאליבאף, ששימש כקצין בכ-לשעבר, מוחמד

בכ הפנים,  ביטחון  מחמוד   אחוזים  14-כוחות  ניצח  שבהן  בבחירות,  מהקולות 

 
38 Khomeini Iran: Praetorianism 2.0", -Tov & Nathan Gonzalez, "The Militarization of Post-Elliot Hen

The Washington Quarterly, 34:1, Winter 2011, pp. 45-59. 
39 June 26, 2011.RAND Blog, The  lireza Nader, "Ahmadinejad vs. the Revolutionary Guards",A 
 .  2013בדצמבר   10,  המשהרי "תגובת מפקד משמרות המהפכה להצהרות זריף, עמדתו של ג'עפרי בנוגע לשיחות ז'נבה",  40
41 , 11 June 2001.Radio Free Europe/Radio Liberty, "Iran Report: June 11, 2001" 
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כיום   42אחמדינז'אד. המכהן  רזאא'י,  מוחסן  לשעבר,  המהפכה  משמרות  מפקד 

לקביעת האינטרס של המשטר"כמזכיר   הוא את מועמדותו "המועצה  , שהגיש אף 

סיום המרוץ. בבחירות מעוררות המחלוקת בבחירות אלה, פרש מהן זמן קצר לפני  

לזיוף  2009של   הרפורמיסטית  האופוזיציה  טענות  רקע  על  למהומות  שהובילו   ,

ב רזאא'י  זכה  אחמדינז'אד,  של  מחדש  ניצחונו  את  לאפשר  כדי   1.73-תוצאותיהן 

, שבהן ניצח חסן רוחאני, קיבל רזאא'י רק 2013אחוזים בלבד מהקולות. בבחירות  

אחוזים   16.5מהקולות ואילו קאליבאף, שאף הוא התמודד שוב, קיבל  אחוזים    10.6

 43.מהקולות

זאת ועוד, מפקדים בכירים לשעבר המשתלבים בפוליטיקה אינם מייצגים בהכרח את 

היומון  המהפכה.  ומשמרות  המזוינים  הכוחות  של  הפרטיקולריים  האינטרסים 

במידה רבה של צדק, כי ,  2021לקראת הבחירות לנשיאות   הרפורמיסטי "שרק" טען

ניתן להתייחס לחלק מהמועמדים הפוטנציאליים בבחירות, שכיהנו בתפקידים  לא 

בכירים במשמרות המהפכה, כאל "אנשי צבא". לטענת היומון, המחנה השמרני מנסה 

באקר -להבליט את עברם הצבאי של מועמדים מטעמו כגון מוחסן רזאא'י, מוחמד

חוס או  שמח'אני  עלי  הציבורית קאליבאף,  תדמיתם  את  לשפר  מנת  על  דהקאן,  ין 

הבעייתית בשל היותם פוליטיקאים שמרנים. קאליבאף שימש אומנם במשך שנים 

מכהן  הוא  אך  הפנים,  ביטחון  ובכוחות  המהפכה  במשמרות  פיקוד  בתפקידי 

-כפוליטיקאי מזה שנים רבות. גם רזאא'י פרש ממשמרות המהפכה כבר לפני קרוב ל

להחשיבו כיום ככלכלן יותר מאשר כאיש צבא. דהקאן שימש אף הוא שנה, וניתן    30

בתפקידים בכירים במשמרות המהפכה ובמשרד ההגנה, אך בשנים האחרונות הוא 

כיהן בתפקידים שאינם צבאיים כדוגמת ראש "קרן השהיד", יועצו של המנהיג וחבר  

 44."המועצה לקביעת האינטרס של המשטר"

 
42 (Princeton University and Syracuse l Iran Data Porta"2005 PRESIDENTIAL ELECTION", 

University). 
43 Ibid. "2009 PRESIDENTIAL ELECTION",  
 . 2020בספטמבר   30,  שרק "אלה אינם אנשי צבא",  44
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ית, הרחיבו משמרות המהפכה גם את מעורבותם בניהול במקביל למעורבותם הפוליט

, כאשר הם 2004ענייני הכלכלה. ביטוי לעוצמתם של משמרות המהפכה ניתן במאי  

מנעו את פתיחתו של שדה התעופה הבינלאומי החדש ע"ש האמאם ח'ומיני בטהראן 

כי  תור - בטענה, כי קיים חשש ביטחוני בשל מעורבותם של עובדי קונסורציום אוסטרי

בהפעלת השדה. השפעתם הגוברת של הכוחות המזוינים בכלכלה באה לידי ביטוי גם  

"תוסעה  מובין", שכמה מחברותיו קשורות למשמרות - י אעתמאד - בזכיית תאגיד  י 

אחוזים ממניות   50ובמסגרתה הונפקו    2009המהפכה, בעיסקה שנחתמה בספטמבר  

   45טהראן.חברת התקשורת האיראנית בתוספת מניה אחת בבורסה ב 

בעיקר באמצעות תאגיד הבינוי של   את פעילותם הכלכליתהגבירו  משמרות המהפכה  

עיראק בשנת -אנביאא'". תאגיד זה הוקם בתום מלחמת איראן - הארגון, "ח'אתם אל 

בהנחיית המנהיג העליון על מנת לסייע בשיקום הכלכלה והתשתיות, שנפגעו   1989

רות המהפכה ומפקדו ממונה ישירות קשות במהלך המלחמה. התאגיד כפוף למשמ

ידי מפקד משמרות המהפכה. מאז הקמתו נמסרו לידי התאגיד מאות פרויקטים -על

כ כיום  מעסיק  והוא  גדולים  מ  5,000-כלכליים  ולמעלה  וקבלנים  אלף   150- חברות 

עובדים. פעילותו מתמקדת בשלושה תחומים מרכזיים: פרויקטים בתחום האנרגיה 

, פיתוח שדות גז ונפט, הקמת בתי זיקוק, בניית מכלי אחסון נפט הכוללים, בין היתר

והנחת צינורות נפט וגז; פרויקטים בתחומי הפיתוח ההנדסי הכוללים הקמת נמלים, 

ניקוז  ורשתות  תעלות  מים,  צינורות  סכרים,  ברזל,  מסילות  כבישים,  מנהרות, 

בעוני הכוללים   ופרויקטים למאבק  פיתוח ופרויקטים בתעשיית המכרות;  תוכניות 

בפריפריה.  ודת  חברה  תרבות,  מרכזי  והקמת  חקלאי  פיתוח  נחשלים,  באזורים 

התאגיד מהווה כיום את "חוד החנית" במעורבותם הכלכלית של משמרות המהפכה 

 46.אחוזים מהכלכלה האיראנית 40עד  20פי הערכות שונות, על -החולשים, על

 
45 The Robert Tait, "Revolutionary Guards buy 51% stake in Iran's telecommunications company", 

Guardian, 7 October 2009. 
המכון למחקרי ביטחון  , מבט עלרז צימט, "מאמץ משמרות המהפכה להעמיק את חדירתם לפרויקטים של פיתוח באיראן",  46

 .2017באפריל   2, 913לאומי, גיליון  
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המתאפש המהפכה,  משמרות  של  הגוברת  הרבים מעורבותם  המשאבים  בזכות  רת 

העומדים לרשותם, נחוצה להם לא רק כדי להבטיח את האינטרסים הכלכליים של 

הארגון, כי אם גם לשמר בידיהם עוצמה פוליטית במאזן הכוחות הפנימי באיראן,  

את  ולהעמיק  שלהם  הציבורי  הדימוי  את  לשפר  הנשיא,  מול  בהתמודדות  בעיקר 

ואולם,   .ביטחוניים הנוגעים ליציבות המשטר  חדירתם לחברה המשרתת אינטרסים

משמרות  מעורבות  את  להגביל  הקוראים  באיראן  הקולות  גברו  האחרונות  בשנים 

המהפכה בכלכלה. לטענת המבקרים, המשך מעורבות התאגיד בפרויקטים כלכליים 

לאומיים מנציח את חולשת המגזר הפרטי ויוצר פתח לשחיתות בשל ההטבות במס 

וכפיפותו הישירה למשמרות המהפכה, המונעת פיקוח וביקורת יעילים.   להן הוא זוכה

בינואר   האיראני  הפרלמנט  של  המחקרים  מרכז  שפרסם  את 2016דוח,  ציין   ,

מעורבותם של גופים ממשלתיים וממשלתיים למחצה (במשתמע משמרות המהפכה 

כאחד    וקרנות איראניות גדולות שבשליטת המשטר) בניהול חברות כלכליות גדולות

הגורמים המסכנים השקעות זרות באיראן החיוניות לפיתוחה הכלכלי בעקבות הסרת 

 47.הסנקציות

גם הנשיא רוחאני ביטא בכמה הזדמנויות ביקורת סביב מעורבות הארגון בכלכלה 

הצהיר הנשיא, כי ממשלתו מחויבת   2017האיראנית. בפגישה עם אנשי עסקים ביוני  

טען   אך  הכלכלה,  לתוכנית להפרטת  בהתאם  ממש  של  הפרטה  לממש  ניתן  לא  כי 

בשנת   העליון  המנהיג  הכריז  בידי  2006שעליה  שהיו  מהכלכלה  ש"חלקים  מאחר   ,

לא  חמושה".-ממשלה  ממשלה  לידי  הועברו  את    48חמושה  רוחאני  ביטא  בכך 

הסתייגותו משליטתם הנמשכת של משמרות המהפכה בחלקים נרחבים מהכלכלה 

האיראנית, שנתפסה בעיניו כגורם המעכב את התקדמות המשק האיראני, במיוחד  

לאחר הסרת הסנקציות בעקבות הסכם הגרעין ופתיחת הזדמנויות חדשות להשקעות 

 .זרות בכלכלה

 
 .  2016בינואר  25,  אתר מרכז המחקרים של המג'לס"פתולוגיה של מצב ההשקעות הזרות בשוק ההון האיראני",  47
 . 2017ביוני    23,  רדיו פרדאחמושה הועברו לידי ממשלה חמושה", -"רוחאני: חלקים מהכלכלה שהיתה בידי ממשלה לא  48
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ת המהפכה באיראן מעוררת עניין רב גם מצד חוקרים השפעתם הגוברת של משמרו

האיראנית.  המדינה  של  המיליטריזציה  בתהליך  האחרונות  בשנים  שדנו  במערב, 

בחירתו של מוחמד ליושב-בעקבות  ראש המג'לס לאחר הבחירות -באקר קאליבאף 

, ועל רקע ההיערכות לבחירות לנשיאות איראן, העלו 2020הפרלמנטריות בפברואר  

הטורבן"  חוקרים מ"חובשי  עוברת  באיראן  הפוליטית  העוצמה  כי  האפשרות  את 

השתלטות  לקראת  הבא  השלב  וכי  הצבא),  (אנשי  המגפיים"  ל"נועלי  הדת)  (אנשי 

משמרות המהפכה על הממשלה האיראנית עשוי לבוא לידי ביטוי בבחירתו של מועמד 

פשרית של התמודדותם הא  49המזוהה עם משמרות המהפכה לנשיאות הרפובליקה.

של  ל"מיליטריזציה  כביטוי  הוצגה  בבחירות  המהפכה  במשמרות  לשעבר  בכירים 

"בדיוק  הנשיאות  על  ערוכים להשתלט  ולכך שמשמרות המהפכה  איראן",  נשיאות 

 50."כשם שהשתלטו על הפרלמנט 

ניתוח היסטורי של יחסי הגומלין בין משמרות המהפכה למדינה האיראנית ולמערכת 

מחייב, עם זאת, בחינה מושכלת ומפוכחת, במיוחד לאור ניסיון   הפוליטית באיראן

העבר המעיד על נאמנותם המוחלטת של משמרות המהפכה למנהיג איראן ולעקרון  

ההלכה חכם  המדינה שלטון  של  ממש  של  למיליטריזציה  הסיכויים  כי  נראה   .

אוחז  ח'אמנהאי  עלי  הנוכחי  העליון  המנהיג  עוד  כל  למדי,  קלושים   האיראנית 

ח'אמנהאי,  של  שלטונו  תחת  התחזקו  אכן  המהפכה  משמרות  השלטון.  במושכות 

זקוקים  המהפכה  משמרות  גם  אך  משטרו,  יציבות  את  להבטיח  כדי  להם  הזקוק 

שציינו כפי  לגיטימציה.  כמקור  ואמיר - עלי למנהיג  אשראקי  מהדוי,  - רזא  חוסיין 

ל ריחוק מעסקי  משמרות המהפכה יכולים ליהנות מכל העולמות, כארגון השומר ע

השלטון ומתערב בו רק כאשר הוא מוצא לנכון. שני החוקרים ציינו כי אם משמרות 

יומיים, יהיה עליהם לבצע התאמות ופשרות -המהפכה ינהלו את ענייני המדינה היום

 
49 utionary Guards Are Poised to Take Over Ali Reza Eshraghi & Amir Hossein Mahdavi, "The Revol

Iran", Foreign Affairs, August 27, 2020. 
50 RUSI Kasar Aarabi, "The Militarisation of Iran’s Presidency: The IRGC and the 2021 Elections", 

Commentary, 1 October 2020. 
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בדימוי המהפכני שלהם. לפגוע  כי    51שעלולות  גם לטעון  ניתן  זו  נוסף על הסתייגות 

מצד אחד    –כפילות המאפיינת את המערכת האיראנית  ח'אמנהאי עצמו מרוויח מה

שאינם  מוסדות  שני  ומצד  הנשיאות,  ובראשם  הציבור,  ידי  על  הנבחרים  מוסדות 

נבחרים על ידי הציבור, כדוגמת משמרות המהפכה. מציאות זו מאפשרת לו לתמרן 

בצורה טובה יותר בין מוקדי הכוח השונים, ולפיכך אין לו אינטרס של ממש לאפשר  

 .למשמרות המהפכה להשתלט על מוקדי הכוח הנבחרים

מותו של ח'אמנהאי עשוי להאיץ את תהליך המיליטריזציה של המדינה האיראנית, 

איראן  של  ולהפיכתה  חלופי  שלטוני  למודל  למעבר  הקרקע  את  להכשיר  אף  ואולי 

לאוטוקרטיה צבאית. בשלב זה אין למשמרות המהפכה מעמד פוליטי עצמאי והם 

למנהיג וזקוקים לו, אך הדבר עשוי להשתנות בעתיד. ייתכן כי בשלב ראשון   כפופים

ינסו משמרות המהפכה לחזק את השפעתם הישירה על המנהיג הבא ולחתור לסוג של 

נשיא  ועל  יותר  מצומצמות  סמכויות  בעל  דתי  מנהיג  על  המבוסס  דואלי,  שלטון 

בהמשך לשלטון יחיד    "צבאי" משורות משמרות המהפכה. שלטון כזה עשוי להתפתח

של מנהיג צבאי. איראן כבר התנסתה בתהליך דומה כאשר מכונן השושלת הפהלוית, 

משנת   החל  שלט  ח'אן,  רזא  הצבא  (מלך)    1921קצין  השאה  תחת  ממשלה  כראש 

. 1925-הקאג'ארי האחרון אחמד שאה, עד שהביא להדחתו והכריז על עצמו כשאה ב

ה המשטר  של  הלגיטימציה  משבר  הנמשכת לנוכח  והשחיקה  באיראן  אסלאמי 

זמן  לאורך  זקוקים  יהיו  ברור אם משמרות המהפכה  לא  במעמדם של אנשי הדת, 

 .למנהיג העליון לצורך קבלת לגיטימציה דתית

השתלטות משמרות המהפכה על המערכת הפוליטית האיראנית עשויה להיות בעלת  

רבים   חוץ.  וכלפי  מבית  מדיניותה  על  לכת  מרחיקות  משמרות השלכות  מיוצאי 

איראן מלחמת  בוגרי  מקרב  בעיקר  נחשפו - המהפכה,  ולא  באיראן  שגדלו  עיראק, 

קוראים  הם  החדש.  השמרני  הזרם  עם  מזוהים  מערביים,  ולהשפעה  לחינוך  כמעט 

 
51 .Mahdavi Eshraghi & 
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קרובות גישה ניצית, לאומנית   עתיםלחזור לערכי המהפכה האסלאמית ומאמצים ל

הגורסת כי המערב נמצא בתהליכי ומתריסה כלפי המערב, על בסיס השקפת עולם  

שקיעה, וכי על איראן לנקוט מדיניות תקיפה בחתירתה להשפעה אזורית ואף לעוצמה 

בינלאומית. עמדה זו עשויה להשפיע על מדיניות איראן בסוגיות חוץ מרכזיות, בהן 

ובעלות  הברית  ארצות  כלפי  וגישתה  באזור  האיראניות  השאיפות  הגרעין,  תוכנית 

בעול ליוצאי בריתה  להתייחס  שלא  זאת,  עם  הראוי,  מן  ישראל.  וכלפי  הערבי  ם 

משמרות  חברי  אחת.  מקשה  כאל  בכלל  המהפכה  ולמשמרות  המהפכה  משמרות 

ומכאן שגם השקפותיהם  ומגוון,  וכלכלי שונה  פוליטי, חברתי  המהפכה באו מרקע 

 .הפוליטיות מגוונות ביותר

ת תלוי בגורמים נוספים, ביניהם בסיכומו של דבר, עתידה של הפוליטיקה האיראני

התפתחות היחסים בין איראן למערב, התהליכים החברתיים והדמוגרפיים והמצב  

המערכת  לבין  המהפכה  משמרות  בין  הגומלין  יחסי  על  ישפיעו  אלה  כל  הכלכלי. 

 .הפוליטית, ועל זהותה של הרפובליקה האסלאמית לאחר עידן ח'אמנהאי
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 פרק ד': ילדים, צעירים ומזדקנים ברפובליקה האסלאמית 

 

פרסמה צעירה איראנית אלמונית תגובה לרשומה שפרסם שר    2013באוקטובר    18-ב

ג'ואד זריף, בדף הפייסבוק שלו ועסק ברשמיו מסבב שיחות -החוץ האיראני, מוחמד 

במכתב התגובה שלה פירטה הצעירה בת הגרעין, שהתקיים שבוע קודם לכן בז'נבה.  

את המצוקות עימן היא מתמודדת בשגרת חייה. היא ציינה, כי התארסה לפני   26-ה

זוגה, דוקטורנט -שלוש שנים אך בשל בעיות כספיות אין היא יכולה  להתחתן עם בן

שאינו מוצא עבודה. "החיים שלנו הרוסים בלי כסף ובלי עבודה", כתבה הצעירה. היא 

הטובות סיפר האוניברסיטאות  באחת  שני  תואר  ללימודי  לאחרונה  התקבלה  כי  ה, 

בטהראן, אך אינה יכולה לנסוע שלוש פעמים בשבוע לטהראן משום שמחיר כרטיסי 

זוגי אינו יכול לתמוך בי ואיני יכולה -הנסיעה באוטובוס נמצא מחוץ להישג ידה. "בן

במיוחד ועדיין לא קיבלתי אותן. לקחת כסף מאבי. הלוואות הסטודנטים לא יעזרו לי  

גרוני כאשר אני  פעמים רבות חשבתי לפרוש מהלימודים, אך הדמעות חונקות את 

חושבת עד כמה התאמצתי על מנת להתקבל". "איני יודעת אם יש לך ילדים או לא", 

[...] דמיין  וילדיך למדתם, אך  כיצד אתה  יודעת  "ואיני  כתבה הצעירה לשר החוץ, 

 ה ללמוד בתנאים הקשים ביותר [...] אני על סף דיכאון".לעצמך כיצד ז

בהמשך מכתבה הדגישה הצעירה, כי אינה מעוניינת לזכות ברחמיו של איש וכל רצונה 

העניקה  משפחתי  שבה  במדינתי,  מדוע  איראנית.  "אני  זכויותיה.  את  לדרוש  הוא 

לי תזונה ראויה?   חללים ויוצאי צבא, איני זוכה לרווחה? מדוע אני מובטלת? מדוע אין

מדוע אין לי כסף? מדוע מתייחסים אליי כמו לזבל למרות הציונים והרזומה שלי? 

היכן היא? מה ממנה מגיע אליי? האם יעסיקו אותי באנרגיה   - האנרגיה הגרעינית הזו  

בן את  או  בעונות -הגרעינית  ומתרבים.  גדלים  חובותינו  שלו?  הגאוניות  כל  עם  זוגי 

כל הזמן, אז היכן הביטחון האנרגטי הזה? אפילו אם הדבר טוב הקיץ החשמל מנותק  

לעתיד המדינה, מדוע אנחנו צריכים להיות הקורבנות? מדוע פיתוח דור העתיד צריך 

[...] באיזו שפה אומר לך אדוני, שאיני  גבי האפר שלנו? במה חטאנו?  להיעשות על 
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ני חיה רק פעם אחת. רוצה את האנרגיה הגרעינית במחיר הצעירות ובמחיר חיי. א

[לאנרגיה  המוחלטת  הזכות  את  מוכרת  אני  בעצב.  לי  די  שמחה.  להיות  רוצה  אני 

גרעינית]. שמישהו יבוא לקנות. אני רוצה בתמורה עבודה, כסף, בית, נדוניה פשוטה 

 וביטוח בריאות".  

בסיום מכתבה פנתה הצעירה לשר החוץ בקריאה נרגשת לפעול להסרתן המהירה של 

שיש הסנקצי כדי שתדע,  זה  לך את  "אני אומרת  איראן.  על  שהוטלו  הכלכליות  ות 

אנשים כמוני שרק חיים אך כל העת מייחלים למות. עשה משהו על מנת לשים קץ 

לסנקציות, כדי שהמחירים ירדו, כדי ששכר הדירה יוזל, כדי שהמזון יוזל, כדי ששוק 

במחיר חיי אדם, כדי שנזכה   העבודה יצמח, כדי שהתרופות והטיפול הרפואי לא יעלו

ולרווחה. עשה משהו כדי שמישהי כמוני שאוהבת ללמוד, שרק התאמצה  לביטחון 

בחייה, היתה סבלנית ולא סטתה מהדרך לא תסבול ממחלות עצבים בגיל הזה ולא 

להתחתן  יוכלו  שהצעירים  כדי  משהו  עשה  הלימודים.  את  לעזוב  הזמן  כל  תחשוב 

אנ תזדרז.  רק   [...] עם בנוחות  מספיק  חיינו.  בימי  יקרה  לא  שהדבר  פוחדת  י 

השישים  שנות  ילידי  עבור  יותר  עמוק  קבר  לחפור  שצריך  אמר  מישהו  הסנקציות. 

פי לוח השנה הכללי], כדי שיהיה בו מקום למשאלות הרבות שהם -[שנות השמונים על

 1צריכים לקחת עימם לקבר".

מכתבה של הצעירה עורר זמן קצר לאחר פרסומו תגובות נרגשות רבות מצד גולשים 

באתרי האינטרנט וברשתות החברתיות באיראן ומחוצה לה. לא בכדי עורר המכתב 

של  מצוקותיהם  את  הגולשים  בעיני  ביטאה  האלמונית  הצעירה  כך.  כל  רב  עניין 

ארצם ותחושת הייאוש  צעירים איראנים רבים על רקע המשבר הכלכלי המחריף ב

מהמטרות  היו  והכלכליות  החברתיות  המצוקות  הקלת  להם.  הצפוי  העתיד  מפני 

החשובות של המהפכה האסלאמית, אך גם למעלה מארבעה עשורים לאחר המהפכה 

הרפובליקה  אזרחי  של  למצוקותיהם  ראוי  מענה  לספק  איראן  מנהיגי  הצליחו  לא 

 
עם   26תגובת הצעירה התפרסמה בדף הפייסבוק של שר החוץ זריף. לנוסח מכתבה בפרסית, ראה: "כאב הלב של צעירה בת   1

 Dalghak.Irani ,18הבלוג   , "פי לוח השנה הכללי]- ץ! מוקדש לדור השרוף של שנות השישים [שנות השמונים על שר החו 
 .  2013באוקטובר  
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מצוקו  הצעיר.  הדור  של  ובעיקר  בין האסלאמית,  הפער  להעמקת  גורמות  אלה  ת 

בפני  משמעותי  אתגר  המציבים  חברתיים  תהליכים  ומעודדות  למשטר  הצעירים 

 הרפובליקה האסלאמית וערכי המהפכה. 

 

 מדיניות הילודה והתפתחותה  –מגמות דמוגרפיות באיראן 

מאז המהפכה האסלאמית עברה מדיניות תכנון הילודה שינויים מרחיקי לכת. לאחר 

במטרה    1967ה הושעתה התוכנית לתכנון המשפחה, שהונהגה רשמית בקיץ  המהפכ

פסק   המהפכה  לאחר  קצר  זמן  האוכלוסייה.  של  הטבעי  הריבוי  קצב  את  להפחית 

אומנם מכונן המהפכה, איתאללה רוחאללה ח'ומיני, כי אין מניעה דתית להשתמש 

חלק   פורקה,  המשפחה  תכנון  של  המנהלת  המועצה  אך  מניעה,  גדול באמצעי 

נותרה  המניעה  אמצעי  ואספקת  צומצמו  או  נסגרו  משפחה  לתכנון  מהמרפאות 

) החלו שלטונות איראן  1980עיראק (ספטמבר  -מוגבלת. לאחר פרוץ מלחמת איראן 

ה גודל  את  גם   אוכלוסייהלהציג  לאומי.  וביטחון  צבאית  לעוצמה  מרכזי  כמקור 

על המשפחה  מעמד  את  לחזק  המשטר  עידוד  -מדיניות  חזרת   ואיםנישידי  ועידוד 

האישה לביתה הובילה לעליה בשיעור הילודה במחצית הראשונה של שנות השמונים. 

  2אחוזים בשנה. 3.9גדלה האוכלוסייה בקצב של  1986פי מפקד האוכלוסין של -על

עיראק הכיר המשטר בכך שגידול אוכלוסייה בלתי מבוקר עלול - בתום מלחמת איראן

לית ופיתוח. הקושי הגובר של הממשלה לספק את צרכי  להפוך בלם בפני צמיחה כלכ

החברה והמשק חיזק את ההכרה בקרב ראשי המשטר, כי יש צורך במדיניות ברורה 

בספטמבר   ילודה.  בסוגיות   1988להגבלת  שעסק  לאומי,  סמינר  במשהד  התקיים 

כי   נקבע,  הסמינר  בסיכום  האוכלוסין.  גידול  בנושא  לדון  ונועד  ופיתוח  אוכלוסייה 

 
 . 235-267ע"ע  בעבור, -מנשרי והנדלמןניר, "מדיניות הילודה ברפובליקה האסלאמית של איראן", בתוך: -שירי רותם  2
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אוכלוסייה גדולה מהווה איום על הכלכלה וסכנה לעתיד המדינה והודגש, שעל מנת 

   3להגביל את הילודה יש צורך בהחייאת תוכנית תכנון המשפחה.

אומצה תכנית שנועדה להגביל את מספר ההריונות והילדים במשפחה.   1989בדצמבר  

משפחות מרובות חוק תכנון המשפחה שכלל, בין היתר, ביטול תמריצים כלכליים ל

בשנת   במג'לס  אושר  קטנות,  משפחות  עידוד  לצד  התוכנית 1993ילדים,  במסגרת   .

ומרכזים  מרפאות  והוקמו  התקשורת  ובאמצעי  החינוך  במערכת  הסברה  החלה 

רפואיים שסיפקו שירותים לתכנון משפחה. כמו כן עודדו השלטונות שימוש באמצעי 

ז ועיקור.  סירוס  ניתוחי  זה  ובכלל  הדרכה  מניעה,  לעבור  נדרשו  אף  צעירים  וגות 

רישיון   קבלת  לפני  מניעה  להגבלת    4.נישואיםבאמצעי  המשטר  שניהל  במערכה, 

הילודה, שולבו גם אנשי דת בכירים, שהדגישו, כי האסלאם אינו אוסר על שימוש 

רווחתם  נמצאת  קוראן  ולפסוקי  הנביא  למסורות  בהתאם  וכי  מניעה,  באמצעי 

בראש סדר העדיפויות וניתן, לפיכך, להגביל את קצב גידול   הכלכלית של המוסלמים

 האוכלוסייה בתנאים מסוימים. 

משמעותית,   הצלחה  נחל  הילודה  תכנון  מדיניות  עלחידוש  הירידה  -אף  שמגמת  פי 

האסלאמית. המהפכה  של  הראשון  בעשור  כבר  החלה  חלה   5בפריון  השנים  לאורך 

 1.47,  1991אחוזים בשנת    2.46- ל  1986אחוזים בשנת    3.91-צניחה בשיעור הילודה מ

בשנת   בשנת    1.29- ו  1996אחוזים  שנות   2011.6אחוזים  מראשית  החל  זאת,  עם 

האלפיים גברה הביקורת על מדיניות זו מצד חוגים שמרניים ודתיים, בטענה כי אין 

השכבה   בה צורך יותר וכי היא תביא בעתיד לנטל על המדינה, בדמות קושי כלכלי על

הכריז המנהיג העליון   2012הצעירה המצטמצמת לתמוך באוכלוסייה הזקנה. ביולי  

ח'אמנהאי, כי יש לבחון מחדש את מדינות צמצום הילודה מתוך כוונה להגדיל את 

 
3 e Politics of Population Policy in the Islamic Republic of Homa Hoodfar and Samad Assadpour, “Th

Iran”, Studies in Family Planning, vol.31, no.1, March 2000, p.24. 
4  , 24 April 2002.BBC NewsJim Muir, "Condoms help check Iran birth rate",  
5 Fouladi, "The Islamic Republic of Iran’s New Population Policy and Recent Changes -Marie Ladier

in Fertility", Iranian Studies, published online, 9 March 2021. 
 .  0202מאי  ב 10,  סוכנות הידיעות מהר ביותר בהיסטוריה של איראן",   תמוה"השנה בה נרשם שיעור "גידול האוכלוסין" ה  6
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ביולי  שנשא  בנאום  האיראנית.  החברה  הזדקנות  תהליך  את  ולבלום  האוכלוסייה 

ן כי מדיניות זו הייתה נכונה לשעתה, בכנס של בכירי המשטר טען מנהיג אירא   2012

אך הייתה זו טעות להמשיך בה בשנים שחלפו מאז. הוא ציין כי מחקרים מדעיים 

דבר   של  ובסופו  החברה  הזדקנות  את  תאיץ  הנוכחית  שהמדיניות  כך  על  מצביעים 

   7תוביל להתכווצות האוכלוסייה ועל כן יש לבחון אותה מחדש ברצינות.

סימנה את ראשיתו של שינוי משמעותי במדיניות תכנון הילודה הצהרתו של המנהיג  

בשלהי   הילודה.  לעידוד  ראשונים  ולצעדים  מטה  לעבודת  ותורגמה   2012באיראן, 

לעידוד   כוללת  תוכנית  על  התרבותית"  המהפכה  של  העליונה  "המועצה  הודיעה 

תקשורת הילודה. התוכנית כללה, בין היתר, פעילות הסברה לעידוד ילודה באמצעי ה

לעידוד   תוכניות  גיבוש  החינוך;  ה  נישואיםובמערכת  גיל  עידוד  נישואיםולהורדת   ;

נשים בתפקידים שיאפשרו להן לממש את "אחריותן המשפחתית" כנשים  העסקת 

וכאימהות; הענקת ביטוח רפואי חינם לאימהות ולתינוקות עד גיל שנתיים; סל מזון 

פחות בעלות הכנסה נמוכה; תשלום מלא חינם וטיפול רפואי חינם לתינוקות של מש

עבור טיפולי פוריות; הארכת חופשת הלידה לתשעה חודשים עם אפשרות להארכה  

חודשים נוספים; הנהגת חופשת לידה בת   21נוספת של החופשה (ללא תשלום) עד  

שבועיים לאבות; הענקת הקלות לסטודנטיות אימהות; הקלות בעבודה לנשים הרות 

עד ילדים  מרובות 5גיל    ובעלות  משפחות  עבור  ארוך  לטווח  המשכנתאות  הגדלת   ;

השירות  תקופת  וקיצור  ילדים;  מרובות  למשפחות  דירות  בשיפוץ  הטבות  ילדים; 

ילדים. ובעלי  נשואים  לגברים  השימוש   8הצבאי  את  השלטונות  הגבילו  כן,  כמו 

 9באמצעי מניעה ואסרו על ניתוחי עיקור וסירוס אלא במקרים מסכני חיים.

על צמצום  -אף  מגמת  את  כה  עד  הפכו  לא  אלה  מהלכים  כן,  באיראן. הילודה  פי 

בספטמבר   שנערך  האוכלוסין  מפקד  גידול   2016תוצאות  בשיעור  הירידה  כי  העלו 

 
 . 2012באוקטובר   10,  בפרסית  BBCאיתאללה ח'אמנהאי: גם אני שותף לטעות של הפיקוח על האוכלוסייה", " 7
  21,  סוכנות הידיעות איסנאכה התרבותית",  פידי המועצה העליונה של המה - "הוכרזו פרטי מדיניות האוכלוסין שאושרה על 8

   . 2012באוקטובר  
9 , 16 January Iran International, "ontraception for Tribal AreasCrevents PIran's Ministry of Health "

2021.  
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על ילודה.  ולעודד  לשוב  המשטר  מאמצי  חרף  נמשכת  תוצאות -האוכלוסייה  פי 

אדם (גידול של - ון בנימילי  80-המפקד, מנתה אוכלוסיית איראן בעת עריכתו קרוב ל

בשנת    4.8-כ הקודם  המפקד  מאז  איש  ירידה 2011מיליון  על  הצביעו  הנתונים   .(

אחוזים בשנת   1.29-נמשכת, אף כי מצומצמת, בשיעור גידול האוכלוסייה השנתי מ

(   1.24-ל  2011 ו  1.97אחוזים  בערים  בשנת    0.73-אחוזים  בכפרים)  . 2016אחוזים 

א ניכרת  אוכלוסיית איראן ממשיכה  גבוה של צעירים, אך  ומנם להתאפיין בשיעור 

-אחוזים מהאוכלוסייה הם בני למטה מ   49.1האצה בתהליך הזדקנות האוכלוסייה:

אחוזים מעל   6.1-ו   64עד    30אחוזים בגילאי    44.8),  2011-אחוזים ב  55-(לעומת כ  30

גודלה של אחוזים במפקד הקודם). עוד הראו תוצאות המפקד כי    5.7(לעומת    65לגיל  

, וגודלה של 2016בשנת    3.3-ל  2011נפשות בשנת    3.5-משפחה עירונית ממוצעת ירד מ

. שיעור המשפחות המונות חמש נפשות ויותר 3.4-ל   3.7-משפחה כפרית ממוצעת ירד מ

אחוזים בלבד, שיעור המשפחות הכוללות ארבע   15-אחוזים ל  21-ירד באופן ניכר מ

אחוזים, שיעור המשפחות המונות שלוש נפשות   27.6-אחוזים ל  26.3-נפשות עלה מ

- אחוזים, שיעור המשפחות המונות שתי נפשות עלה מ  28.5- אחוזים ל  27.1-עלה מ 

- אחוזים ושיעור משקי הבית הכוללים אדם אחד בלבד עלה מ  20.7-אחוזים ל  18.4

   10אחוזים. 8.5-אחוזים ל 17.

נרשמה לראשונה ירידה בגידול   2020-2019מגמה זו נמשכה גם בשנים הבאות ובשנת  

מ ירד  הלידות  מספר  אחד.  מאחוז  הנמוך  בשיעור  בשנת   1.57-האוכלוסייה  מיליון 

בשנת    1.196-ל  2015-2016 הלאומי    202011-.2019מיליון  האיראני  המרכז  מנתוני 

בראשית   שהתפרסמו  בירידה  2021לסטטיסטיקה,  נמצא  הפריון  שיעור  כי  עלה   ,

  12ילדים בממוצע. 1.2- ל  2019-2020מתמדת והגיע בשנת 

 
10 , Iran Data Portal"Selected Findings of the 2016 National Population and Housing Census", 

https://irandataportal.syr.edu/census/census-2016. 
 .  2020במאי   10, מהר סוכנות הידיעות  בה נרשם שיעור "גידול האוכלוסין" המוזר ביותר בהיסטוריה של איראן",   "השנה 11
 .2021בפברואר   6,  י איראן-עצר "מדוע המתכון לגידול האוכלוסייה אינו מספק מענה?",  12
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ניתן להסביר בתהליכי העומק החברתיים   ילודה  ולעודד  כישלון המשטר לשוב  את 

והתרבותיים שעוברים על החברה האיראנית ובמצוקות הכלכליות בפניהן ניצב הדור  

 נישואיםהצעיר. תהליכים חברתיים של מודרניזציה, בתוכם עלייה מתמדת בגיל ה

ובירידה בש זוגות הממוצע  יעור הפריון כתוצאה מהרחבת ההשכלה, ושאיפתם של 

על  להשפיע  המשטר  של  כוחו  את  מגבילים  הכלכלית  רווחתם  את  לשפר  איראנים 

בשנת   שערכו  מחקר  הצעיר.  הדור  על  ובעיקר  המדינה,  חוקרים שני    2015אזרחי 

 תהליכי  עת איראני לסוציולוגיה הצביע על קשר ישיר בין -איראנים והתפרסם בכתב

האיראנית החברה  שעוברת  ואינדיבידואליזם  בשיעור  חילון  הנמשכת  הירידה  לבין 

חילון,  דתיות,  בין  הקשר  את  בדק  המחקר  האסלאמית.  ברפובליקה  הפריון 

המחוזות   31מתוך    28-אינדיבידואליזם וזיקה לערכי המשפחה לבין שיעור הפריון ב

הראן מבוסס על נתוני שתי אוניברסיטאות בטמ  באיראן. מחקרם של הסוציולוגים

על שנערך  והמגמות",  הערכים  במחצית -"סקר  האסלאמית  ההכוונה  משרד  ידי 

הראשונה של העשור הקודם ובחן מגמות עומק בחברה האיראנית. ממצאי המחקר 

לבין   העלו כי קיים קשר ישיר בין עליה בשיעור החילון והתחזקות האינדיבידואליזם

עו הפריון. מהמחקר  בשיעור  ורשת, שבהן ירידה  שיראז  כמו טהראן,  בערים  כי  לה 

נמצאו ביטויים רבים יחסית של חילון או של אינדיבידואליזם, שיעור הפריון היה 

לחילון  הנטייה  שבהן  ויזד,  זאהדאן  כמו  בערים  זאת,  לעומת  יותר.  נמוך 

 13ואינדיבידואליזם בלטה פחות, שיעור הפריון היה גבוה יותר.

 

 באיראן; אבטלה ו#בריחת מוחות# משבר הצעירים 

המגמות הדמוגרפיות הנוכחיות מציבות בפני המשטר אתגרים משמעותיים. הצעירים 

יוצרים לחץ כבד על שוק העבודה ועל המדינה, שאינה מצליחה לייצר מספיק מקומות 

עבודה. המשבר הכלכלי החמור בפניו ניצבת איראן בשנים האחרונות ממשיך להציב  

 
באיראן (על בסיס ניתוח משני של נתוני סקר  ח'אלד, "שינויים תרבותיים וירידת הפריון - מית'ם מוחמדי ואמיר רסתגאר 13

 . 180-159, ע"ע  2015,  2, גיליון 26, כרך  סוציולוגיה יישומית",  )הערכים והמגמות של האיראנים 
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נובע   מבעיות מבניות במשק האיראני, אתגר מרכזי בפני המשטר האסלאמי. חלקו 

כגון היקף שחיתות נרחב, מעורבות יתר של הממשלה ומשמרות המהפכה בכלכלה, 

נובע  חלקו  מנפט,  המדינה  בהכנסות  האחרון)  בעשור  משמעותית  (שפחתה  תלות 

בהשלכות  נעוץ  וחלקו  הכלכלית,  המדיניות  של  כושל  ומניהול  הממשל  ממדיניות 

על איראן מצד הקהילה הבינלאומית בשל תוכניתה הסנקציות הכלכליות, שהוטלו  

אך  האוכלוסייה,  כלל  בקרב  אומנם  ניכרים  הכלכלי  המשבר  סימני  הגרעינית. 

 1,000-בקרב כ  2012השפעותיו בולטות במיוחד בקרב הצעירים. בסקר שנערך בשנת  

בגילאי   איראנים  הדחופים   25עד    16צעירים  האתגרים  שני  מהם  הצעירים  נשאלו 

אחוזים   28מהנשאלים ציינו את האבטלה,  אחוזים    41ניצבים בפני איראן.  ביותר ה

בכלל,   כלכלה  נושאי  האינפלציה,  אחוזים    19ציינו  את  יוקר  אחוזים    8ציינו  ציינו 

   14ציינו נושאים אחרים.אחוזים  5-יינו סמים ואחוזים צ 7 מחיה,

גדל והולך ביכולתו   קצב הריבוי הגבוה בשנות השמונים והמיתון הכלכלי הובילו לפער

של המשק האיראני לספק מענה לכמות הצעירים המיועדים להיכנס לשוק העבודה  

שנה. אומיד  2019בראשית    מדי  לסטטיסטיקה,  הלאומי  המרכז  ראש  עלי - עדכן 

האיראנית   השנה  של  הראשונים  החודשים  בתשעת  כי  במארס (פרסאא'י,  שהחלה 

אלף מקומות   900-אלף מקומות עבודה חדשים, אך יש צורך בכ  550-נוצרו כ  )2018

 15עבודה חדשים על מנת לספק מענה למצטרפים החדשים מדי שנה לשוק העבודה.

בשנים   באיראן  הממוצע  האבטלה  ל  2000-2019שיעור  קרוב    16אחוזים.  11.7-היה 

רים משכילים. בין משבר האבטלה ניכר במיוחד בקרב צעירים, בראש וראשונה צעי

אחוזים מהמובטלים. אבטלת  70-כ 30היוו צעירים מתחת לגיל  2006-ל 1996השנים 

, ולאחר מכן 2007-אחוזים ב  19.2-ל  1984אחוזים בשנת    13.7- גברים צעירים עלתה מ 

 37.9-ל   1997-אחוזים ב  16.9- . אבטלת נשים צעירות עלתה מ2008-אחוזים ב  23.4-ל

 
14 14 Young "Youth in Iran: A Story Half Told, Values, Priorities and Perspectives of Iranian Youth", 

Public Research Paper Series, no. 1 – Iran (Intermedia & Small Media, May 2013). 
15 Ahmad Alavi, "Iran's Official Figures Indicate Alarming Unemployment Rate Later This Year", 

Radio Farda, January 9, 2019. 
16 ", slamic Rep.Iran, I -Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) "

International Labour Organization, ILOSTAT database. Data retrieved on January 29, 2021. 
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פי נתוני המרכז האיראני -על  2008.17-אחוזים ב  46.3-מכן לולאחר    2007-אחוזים ב

אחוזים בקרב צעירים   26- ל   2020-2019לסטטיסטיקה הגיע שיעור האבטלה בשנת  

. שיעור האבטלה הכולל 35-18אחוזים בקרב צעירים בגילים    17.9-ול  24-15בגילים  

   18אחוזים. 10.7ומעלה עמד על   15מגיל 

מה לרוב מדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה, משפיעה אבטלת צעירים באיראן, בדו

על צעירים משכילים יותר מאשר על אלה שאינם משכילים. שיעור האבטלה בקרב  

שיעור   זאת,  לעומת  יותר.  נמוך  מתיכונית  למטה  השכלה  בעלי  איראנים  צעירים 

בין   נובע,  יותר. הדבר  גבוהה  ומעלה  האבטלה בקרב צעירים בעלי השכלה תיכונית 

היתר, מאיכותה הנמוכה של מערכת החינוך ומהעדר התאמה בין תכני הלימוד לצרכי  

המעסיקים. רבים מבוגרי בתי הספר התיכוניים והמוסדות להשכלה גבוהה נאלצים 

עדכן שר העבודה והשירותים   2020במאי    19להמתין זמן רב עד לקבלת עבודה ראשונה.

כי  ,  החברתיים רביעי,  מבוגרי  40עלי  מובטלים   אחוזים  באיראן  האוניברסיטאות 

   20כי שיעור זה צפוי לעלות אף יותר.הזהיר ו

הקשיים הכלכליים המחריפים, בראשם משבר האבטלה והאינפלציה, בשילוב מגמות 

והחברתית,  הפוליטית  היציבות  וחוסר  הפרט  חופש  על  ההגבלות  המודרניזציה, 

עבור צעירים רבים בעלי כישורים  מגבילים את האפשרויות לפיתוח עצמי ולשגשוג  

והשכלה גבוהים ונחשבים גורמים מרכזיים המעודדים "בריחת מוחות" נרחבת. בעבר  

באוקטובר   התופעה.  מחומרת  להמעיט  בממשל  בכירים  שר    2010ניסו  הצהיר 

כי קיימת הפרזה וכי הנתונים  המדעים, כאמראן דאנשג'ו,  בהערכת ממדי התופעה 

אינ חומרתה  על  בספק.המעידים  מוטלים  ואף  עדכניים  לענייני   21ם  סגנו  גם 

 
17 , 44:6, Iranian StudiesIsfahani, "Iranian Youth in Times of Economic Crisis", -Djavad Salehi

October 2011, p. 795. 
18 , May 16, 2020.Financial Tribune, "SCI Reports 26% Youth Unemployment " 
19 The ", Growing Up in Iran: Tough Times for the Revolution's Children"Isfahani, -Djavad Salehi

Brown Journal of World Affairs, Vol. 15, No. 1 (FALL / WINTER 2008), p. 65. 
- אלף מקומות עבודה בשנה יוריד את האבטלה לשיעור חד  900אחוזים מבוגרי האוניברסיטאות מובטלים, יצירת  40" 20
 . 2020במאי   14,  פארס פרתי", ס

 . 2010במאי   7,  רדיו פרדא"שר המדעים האיראני: איני מקבל [שיש] בריחת מוחות",  21
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"בריחת  המושג  כי  וטען  הבעיה  בחומרת  המעיט  מולאבאשי,  מחמוד  סטודנטים, 

בנובמבר   ואינו מדעי.  ריק מתוכן  כי איראן אינה   2010מוחות" הוא  ציין סגן השר 

חילופי  במשמעות  מוחות",  "מעגל  מקיימת  אלא  מוחות",  "בריחת  בפני  ניצבת 

איראנים סטודנט סטודנטים  של  בתופעה  פסול  כל  שאין  וטען  המשיך  הוא  ים. 

כאל  לתופעה  להתייחס  ניתן  לא  וכי  בחו"ל  מתקדמים  לתארים  ללמוד  המבקשים 

   22"בריחת מוחות".

הצהרות אלה נתקלו בחוסר אמון ובביקורת ציבורית חריפה בטענה כי הן מעידות על 

הר העיתון  החמורה.  מהתופעה  הממשלה  האשים התעלמות  "אבתכאר"  פורמיסטי 

את בכירי הממשלה כי הצהרותיהם אינן תורמות להתמודדות עם התופעה המהווה 

כך שבשנת  על  נתונים המצביעים  על החברה האיראנית. העיתון הביא  איום חמור 

מומחים, בהם לפחות שניים עד שלושה בעלי   15לבדה עזבו את איראן מדי יום    2008

פרסם היומון הרפורמיסטי "שרק" תוצאות מחקר שעסק   2201במאי    23תואר שלישי.

אולימפיות  בתחרויות  במדליות  שזכו  איראנים,  צעירים  בקרב  מוחות"  ב"בריחת 

- פי נתוני המחקר כ-למדעים (במקצועות הפיזיקה, כימיה, מתמטיקה ומחשבים). על

אולימפיות   62 בתחרויות  במדליות  שזכו  האיראנים,  התלמידים  מקרב  אחוזים 

השנים  שנע בין  ב  225מתוך    140(  2007-ו  1993רכו  שהשתתפו   53-תלמידים 

אולימפיאדות מדעיות בשנים אלה), היגרו בתום לימודיהם למערב, רובם לארצות 

 76.7אחוזים מזוכי המדליות באולימפיאדות לפיזיקה,    70-הברית ולקנדה. קרוב ל

למתמטיקה,   באולימפיאדות  המדליות  מזוכי  המדליות   אחוזים  50אחוזים  מזוכי 

אחוזים מזוכי המדליות באולימפיאדות לכימיה בחרו   50-באולימפיאדות למחשבים ו

מ למעלה  כי  עולה  בעיתון  שהתפרסמו  מהנתונים  לחו"ל.  פרופסורים   500- להגר 

איראנים, מספר המהווה כחמישית ממספר המרצים ברחבי איראן, לימדו במוסדות 

 
 . 2010מבר  בנוב  2, תאבנאכ"תגובת סגן שר המדעים לבריחת המוחות",   22
 . 2010באוקטובר   23,  אבתכאר ויכוח בין הממשלה למבקרים בנוגע לבריחת מוחות", " 23
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אחוזים   70-ציטט מחקרים לפיהם למעלה מ  להשכלה גבוהה בארצות הברית. העיתון

   24מבוגרי התואר השלישי באוניברסיטת טהראן שוקלים להגר מאיראן.

ב בחומרת התופעה.  להכיר  הנכונות מצד השלטונות  גברה   2014-בשנים האחרונות 

אלף מומחים  150-השר האיראני למדעים ולטכנולוגיה, רזא פרג'י דאנא, כי כצהיר ה

מהגרים   המדע איראנים  אולימפיאדת  זוכי  לכבוד  בטקס  שנה.  מדי  לחו"ל 

תרבי באוניברסיטת  שנערכה  מילסטודנטים,  את ות  השר  הגדיר  בטהראן,  דרס 

"בריחת המוחות" כגורם המרכזי להפסדים כלכליים בקרב מדינות מתפתחות. הוא 

ציין כי איראן משקיעה כמיליון דולר מדי שנה בהכשרת כל מומחה ומשמעות הגירתם 

מיליארד דולר   150אלף מומחים לחו"ל בשנה היא סיוע איראני בהיקף של    150של  

ליציאת  מתנגדת  אינה  איראן  כי  והדגיש  הוסיף  דאנא  פרג'י  זרות.  למדינות  בשנה 

לארצם  סטודנטים חוזרים  אינם  שרבים מהם  העובדה  אך  בחו"ל,  לימודים  לצרכי 

עותיים. בניגוד למצב  בהעדר תנאים מספקים מסבה למדינה הפסדים כלכליים משמ

באיראן, הציג השר את סין כדוגמא למדינה המצליחה להשיב אליה צעירים משכילים 

לאחר   במיוחד  גבוהות  משכורות  הצעת  באמצעות  הברית  בארצות  ללמוד  שיצאו 

העוזבים   המומחים  מספר  אחר  במעקב  מסתפקת  זאת,  לעומת  איראן,  חזרתם. 

 25אותה.

רים האיראנים לחו"ל מדי שנה בו נקב השר, הרי  גם אם קיימת הפרזה במספר המהג 

הקרן   שפרסמה  מנתונים  ולהשלכותיה.  התופעה  לחומרת  בנוגע  ספק  שאין 

עלה, כי איראן ממוקמת במקום   2011) בשנת  NSFהאמריקאית הלאומית למדעים ( 

הברית  בארצות  הלומדים  הדוקטורנטים  למספר  ביחס  סין)  (אחרי  בעולם  השני 

מהדוקטורנטים האיראנים אחוזים    89-ה בתום לימודיהם. כומתכוונים להישאר ב

  26הלומדים בארצות הברית הביעו את רצונם להישאר בה לאחר קבלת הדוקטורט.

 
 .  2012במאי    29,  שרק "בריחת מוחות מהרפובליקה האסלאמית",  24
 . 2014בינואר   7,  אנתח'אב, מיליארד דולרים של הון איראני מבוזבזים בשל בריחת מוחות" 150שר המדעים:   25
. להרחבה נוספת בנוגע להיקף  2014בינואר   10, בהאר ניוז "איראן ממוקמת במקום השני בעולם בתחום בריחת מוחות",  26

 מאיראן, ראה:  "בריחת המוחות"
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בראשית  -על שפרסמה  נתונים,  איראנים   2021פי  לענייני  העליונה  "המועצה 

המתגוררים מחוץ לאיראן", מתגוררים יותר מארבעה מיליון איראנים מחוץ לארצם. 

ולקנדה)  47 הברית  לארצות  המכריע  (רובם  לאמריקה  היגרו  מהם   29,   אחוזים 

אחוזים למדינות   14אחוזים לאירופה (בעיקר לבריטניה, לגרמניה, לשבדיה ולצרפת),  

אחוזים לאסיה ולאוקיאניה   10-ערב ולאפריקה (רובם לאיחוד האמירויות ולעיראק) ו

אחוזים מהאיראנים שהיגרו   74-תר מיו  27(בעיקר לתורכיה, לאוסטרליה ולמלזיה).

ו גבוהה  השכלה  בעלי  הם  (  72-לחו"ל  העבודה  בגיל  מהם  סקר 64עד    18אחוזים   .(

על בשנת  -שנערך  בטהראן  שריף  מאוניברסיטת  חוקרים  טרם   2020ידי  כי  העלה 

,  2018המשבר הכלכלי, שהחריף בעקבות השבת הסנקציות הכלכליות על איראן במאי  

אחוזים בעקבות   63-דנטים הביעו רצון להגר ושיעור זה גדל לאחוזים מהסטו  30-כ

אחוזים מאלה שהביעו רצון להגר, הביעו רצון לחזור    16החרפת המשבר הכלכלי. רק  

אחוזים   50-אחוזים לא רצו לשוב להתגורר באיראן ו  38ולהתגורר בעתיד באיראן,  

החליטו. לנ  28טרם  הלאומי  המרכז  ראש  טען  אלה  לנתונים  ולשיפור  בתגובה  יטור 

סביבת העסקים והעבודה במשרד לעניינים כלכליים, עלי פירוזי, כי אילו היה ניתן 

יותר   למשוך  ניתן  היה  בחו"ל,  המתגוררים  מהאיראנים  בלבד  אחד  אחוז  להחזיר 

גם הסוציולוג מג'יד אבהרי התייחס לנזק     29ממיליארד דולרים של הון זר לאיראן.

מאיראן. בריאיון לעיתון  הכלכלי, החברתי והמדעי הנגרם כתוצאה מ"בריחת מוחות"

י מלי" ציטט אבהרי מומחה של הבנק העולמי שטען, כי הנזק הכלכלי שנגרם  -"ארמאן

 30מנפט.לאיראן כתוצאה מהתופעה הוא בהיקף הגבוה פי שניים מהכנסות המדינה 

מצוקתם הכלכלית הגוברת של הצעירים האיראנים הובילה גם למעורבותם בתופעות 

כגון: חמורות,  צעירים   חברתיות  של  הגוברת  מעורבותם  בסמים.  ושימוש  פשיעה 

כך,  נוקב.  ציבורי  שיח  האחרונות  בשנים  עוררה  הכלכלי  המשבר  רקע  על  בפשיעה 

 
Pooya Azadi, Matin Mirramezani & Mohsen B. Mesgaran, Migration and Brain Drain from Iran, 

Stanford Iran 2040 Project, Working Paper No. 9, April 2020. 
 . 2021בפברואר  16,  באזאר   י-תחליל "פריסה גיאוגרפית של האיראנים המתגוררים מחוץ למדינה",   27
 . 2020באוגוסט  3, י איראן-עצר ", ?"מדוע ולאן מהגרים האיראנים 28
 .  2021בפברואר   AliFiroozi19  ,17@חשבון הטוויטר של עלי פירוזי,   29
 .  2021בינואר  21, י מלי-ארמאןמאשר המלחמה [עם עיראק]",   300"בריחת מוחות גורמת נזק פי   30
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בראשית   להורג  הפומבית  הוצאתם  גררה  שהואשמו   2013למשל,  צעירים,  שני  של 

בביצוע שוד מזוין בטהראן, תגובות חריגות בקרב הציבור ובאמצעי התקשורת. השוד, 

, עורר הד ציבורי נרחב לאחר שתועד בסרטון שצולם במצלמת 2012שבוצע בדצמבר  

אחד   טען  משפטם  במהלך  החברתיות.  וברשתות  האינטרנט  באתרי  והופץ  אבטחה 

את השוד על מנת להבטיח טיפול רפואי עבור אימו החולה.   הנאשמים, כי נאלץ לבצע

הוצאתם להורג של שני הצעירים התקבלה בהסתייגות מצד אזרחים רבים, שהאשימו 

את הממשלה באחריות למעשי פשיעה המבוצעים על רקע המשבר הכלכלי. במאמר 

הגנבים  שרוב  כך,  על  מצביעים  מחקרים  כי  נכתב  "אלף"  השמרני  באתר  פרשנות 

. האתר גרס, כי אף  25-הפושעים הם צעירים מובטלים, שגילם הממוצע הוא פחות מו

שרוב  -על שהעובדה  הרי  לגניבה,  תירוץ  לשמש  יכולים  אינם  ועוני  שאבטלה  פי 

את  ולהפנות  משנתם  במדינה  הבכירים  את  להעיר  צריכה  מובטלים  הם  השודדים 

   31תשומת ליבם לצורך לפתור את משבר האבטלה.

מסו יותר, במקרים  אף  קיצוניות  לתופעות  הצעירים  של  מצוקותיהם  הביאו  ימים 

אמר חוסין ביגלארי, מנהל אגודת התמיכה בחולי   2011כגון: סחר באיברים. ביולי  

עבור   כלכליות  הזדמנויות  בהעדר  כי  עיתונאי  בריאיון  כרמאנשאה,  במחוז  כליות 

- ל   20לים הנעים בין  צעירים במחוז, התרחבה התופעה של צעירים וצעירות, רובם בגי

, המוכנים למכור את כלייתם על מנת להבטיח את הכנסתם. הוא ציין, כי צעירים  30

במאמציהם  לטהראן,  במיוחד  המדינה,  ברחבי  גדולות  לערים  לנסוע  מוכנים  רבים 

   32להשיג מחיר גבוה ככל הניתן עבור כלייתם.

 

 משבר הנישואים באיראן

 
 . 2013בינואר   20,  אלף"יצירת אינפלציה גבוהה היא גם סוג של שוד מזוין",   31
. להרחבה נוספת בנוגע לשוק מכירת הכליות באיראן,  2011ביולי   9, תאבנאכ"כניסת צעירות לשוק מכירת הכליות",   32

 Shashank Bengali & Ramin Mostaghim, "'Kidney for sale’: Iran has a legal market for the  ראה:
organs, but the system doesn’t always work", Los Angeles Times, October 15, 2017. 
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למצוקותיהם של הצעירי בולט  נקלע  ביטוי  אליו  ניכר במשבר החריף  ם האיראנים 

הנישואים  בגיל  משמעותית  בעליה  מתבטא  זה  משבר  באיראן.  הנישואים  מוסד 

אינן  אלה  מגמות  כי  אף  איראנים.  זוגות  בקרב  הגירושים  שיעור  ובגידול  הממוצע 

ייחודיות רק לאיראן, הרי שברפובליקה האסלאמית הן נתפסות כביטוי לאימוץ אורח 

אסלאמית של החברה האיראנית ועל קדושת - י המערער על זהותה הדתיתחיים מערב

, כי "משבר הנישואים" ניצב במוקד דיון ציבורי נרחב  אפואמוסד המשפחה. לא ייפלא  

 בתקשורת האיראנית, באקדמיה ובקרב פוליטיקאים ואנשי דת בכירים.

נקבע שגיל ה כינון הרפובליקה האסלאמית  לבנות הוא    נישואיםלאחר   9המינימלי 

 נישואים להעלות את גיל ה  "מועצת שומרי החוקה"אישרה    2002. בשנת  14ולבנים  

עבור בנים. גיל הנישואים הממוצע בפועל הן בקרב    15- עבור בנות ול  13-המינימלי ל 

פי נתוני הארגון האיראני -גברים והן בקרב נשים גבוה, עם זאת, באופן משמעותי. על 

לנשים בשנת   23.4-לגברים ו  26.7-הממוצע מ  נישואיםין, עלה גיל הלרישום אוכלוס

ו  27.6-ל  2012-2011 בשנת    23.5-לגברים  מספר  2020-2019לנשים  ירד  במקביל   .

הצביעו   2016נתוני הארגון נכון לראשית שנת    33בהתמדה בעשור האחרון.  נישואיםה

לא התחתנו מעולם   34-20מיליון צעירים איראנים בקבוצת הגיל    11-על כך שלמעלה מ

   34לא התחתנו מעולם.  29והנשים מעל גיל    34מיליון מקרב הגברים מעל גיל    1.3ואילו  

עליית גיל הנישואים הממוצע במקביל לעליית שיעור הגירושים הביאו לגידול במספר 

על  באיראן.  צאלח- הרווקים  ג'ואד  הכלכלן  שביצע  ניתוח,  החל - פי  חלה  אצפהאני, 

עליה משמעותית בשיעור הרווקים. שיעור הגברים הרווקים בגילאי משנות השמונים  

אחוזים   43.3- ול   1997אחוזים בשנת    32.1-ל   1984-אחוזים ב  23.2- עלה מ  29עד    25

מ 2007בשנת   עלה  הרווקות  הנשים  שיעור  בשנת    9.8-.  אחוזים   19-ל  1984אחוזים 

בשיעור הצעירים    עליה חדה נרשמה גם  2007.35אחוזים בשנת    31.7-ול  1997בשנת  

 
 . 2021בפברואר  1,  אקתצאד אונליין"תנאי החיים של האיראנים בפתח הכניסה למאה חדשה [לפי לוח השנה האיראני]",   33
בפברואר    1, סוכנות הידיעות מהר ", אפשרותהעדר רצון או : נישואיםדחיית ה ;שאינם רואים את צבע הנעורים נישואים" 34

2016 . 
35 .4p. 80", Isfahani, "Iranian Youth in Times of Economic Crisis-Salehi 
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בשנת   הוריהם.  בבית  לגור  הצעירים   33.9התגוררו    1984הנשארים  מכלל  אחוזים 

בגילים   בבית   11.8-ו  29-25העירוניים  אלה  בגילים  העירוניות  מהצעירות  אחוזים 

אחוזים   56.2-עלה שיעור הצעירים המתגוררים בבית הוריהם ל  2008הוריהם. בשנת  

לא   36אחוזים.  29.8-להתגורר בבית הוריהם עלה ל  ואילו שיעור הצעירות שהמשיכו

טבאבאא'י  עלאמה  מאוניברסיטת  סוציאלי  עובד  זאהדי,  מוחמד  ד"ר  כינה  בכדי 

כ"עשור הרווקות" והזהיר, כי  שני של המאה העשרים ואחת  בטהראן, את העשור ה 

 37בקרב נשים. 35-בקרב גברים ול 40-גיל הנישואים הממוצע עלול להגיע ל

ערכי בקרב הצעירים -ראנים הצביעו על קשיים כלכליים, שינוי תפיסתיחוקרים אי

ה בגיל  הנמשכת  לעליה  המרכזיים  כגורמים  הנשים  השכלת   נישואים והתרחבות 

בעיקר בשיעור אבטלה גבוה,   נישואיםאבהרי תלה את העלייה בגיל המג'יד  הממוצע.  

ובמחירי דיור גבוהים, המפחיתים את רצונם של צעיר ים להינשא בגיל באינפלציה 

את  ומעדיפות  באוניברסיטאות  הלומדות  הנשים  במספר  נמשכת  בעליה  וכן  צעיר, 

צעיר. בגיל  נישואים  פני  על  לימודיהן  עמד -על  38המשך  שבראשו  המחקר,  נתוני  פי 

אבהרי, מהווים רכישת דירה והצורך לשלם נדוניה את מקור הדאגה המרכזי עבור  

ו להינשא  המבקשים  איראנים  את צעירים  לדחות  לפיכך,  מעדיפים,  מהם  רבים 

   39נישואיהם לגיל מאוחר יותר.

שידרה הטלוויזיה האיראנית עימות טלוויזיוני מיוחד בהשתתפות    2013באוקטובר  

חוקרים מהאקדמיה ופוליטיקאים, שהוקדש למשבר הנישואים בקרב צעירים. רוב  

הממוצע   הנישואים  בגיל  העלייה  את  הסבירו  בעימות  בסיבות המשתתפים  בעיקר 

הקשורות  תרבותיות  ובסיבות  הדיור,  ומחירי  האבטלה  משבר  ובראשן  כלכליות, 

לאימוץ ערכים תרבותיים מערביים, התרחקות מאורח חיים אסלאמי ואימוץ גישה 

הספורט  שר  השני.  המין  בני  עם  לקשריהם  ביחס  הצעירים  בקרב  יותר  ליברלית 

 
36 Ibid, p. 800 ,14 , ,.2014ם: וראה ג MarchThe GuardianWhy Iran's youth don't fly the nest", " 
 .  2013ביולי   15,  איראן אמרוז"גידול חיי הרווקות במטרופולינים של איראן",  37
 מארסב  10, סוכנות הידיעות מהר הזמניים במדינה",   נישואיםאחוזים במספר ה  25] ועלייה של שואיםני "ירידה בגיל [ה  38

 . 2009בספטמבר  26,  פרדא ניוז מיליון תומאן",  30בטהראן הם לפחות   נישואים ; "הוצאות ה 2008
 . 2009בספטמבר   26,  גויא ניוזמיליון תומאן",  30בטהראן היא לפחות    נישואים"עלות ה 39
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'אד, מוחמד עבאסי, טען במהלך והצעירים בממשלתו היוצאת של הנשיא אחמדינז

העימות כי אף כי קשה לקבוע אילו מבין הגורמים: כלכליים או תרבותיים, חשובים 

יותר בהיווצרות המשבר, הרי שהצעירים עצמם מייחסים לסוגיות הכלכליות חשיבות 

  40רבה יותר. 

 ידי -על   2013אמירה זו של עבאסי נתמכת במידה רבה בתוצאות מחקר, שבוצע בשנת  

בקרב   והצעירים  הספורט  בגילאים    800משרד  בטהראן  בסקר  40עד    18צעירים   .

אחוזים מהנשאלים, כי הם רואים אומנם   35-שנערך במסגרת המחקר ציינו למעלה מ

בנישואים דבר חיוני, אך בתנאים הנוכחיים אין ביכולתם להינשא ולהקים משפחה. 

והכנסה נמוכה כגורמים המרכזיים בעוד שרוב הגברים הרווקים ציינו בעיות כלכליות  

להחלטתם שלא להינשא, רוב הצעירות הרווקות תלו את הגורם המרכזי לכך ברצונן 

בלימודיהן. בשנת    41להמשיך  לאוניברסיטאות  הכניסה   59היו    2014-2015בבחינות 

אחוזים מקרב הנרשמים נשים. מחקרים, שנעשו בשנים האחרונות באיראן, מצביעים 

שהלימוד כך  גיל על  את  בממוצע  שנים  שלוש  עד  בשנתיים  עיכבו  האקדמיים  ים 

 1,200בקרב    2013-2012הנישואים. במחקר שבוצע מטעם אוניברסיטת טהראן בשנת  

אחוזים מהן, כי הסיבה    21בחמש ערים באיראן, השיבו    44-25נשים רווקות בגילאים  

  42המרכזית לרווקותן היא רצונן להמשיך בלימודים.

התפיסות בקרב הצעירים בנוגע למוסד הנישואים מהווה גורם נוסף לעליה בגיל שינוי  

ש כך,  על  הצביע  טהראן  באוניברסיטת  מחקר  מהצעירים   90-הנישואים.  אחוזים 

מציאת  לאחר  הוא  גברים  עבור  לנישואים  האידיאלי  שהגיל  סבורים,  האיראנים 

עירים סבורים, שהגיל אחוזים מהצ  50-עבודה והשגת יכולת כלכלית ראויה, ואילו כ

 
 .  2013באוקטובר    12,  אלף"היכן נמצא קשר הנישואים של הצעירים?",  40
 . 2013במאי   16, י איראן- עצר "כמה אחוז מהצעירות רוצות להתחתן?",  41
בפברואר    1, סוכנות הידיעות מהר ", אפשרותעדר ה רצון או : נישואיםדחיית ה; שאינם רואים את צבע הנעורים נישואים" 42

2016 . 
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והשגת  האקדמיים  הלימודים  סיום  לאחר  הוא  נשים  עבור  לנישואים  האידיאלי 

 43עצמאות כלכלית.

נוספת שזכתה  הגדולות, תופעה  בערים  ובמיוחד  באיראן,  רווחת  בשנים האחרונות 

בית משותף ומתגוררים תחת -לכינוי "חתונה לבנה". הכוונה לבני זוג המנהלים משק

ת אך אינם נשואים באופן רשמי ואינם מוכרים כנשואים בעיני החוק. קורת גג אח 

הסדר זה מאפשר להם להימנע מהוצאות החתונה הגבוהות ומספק לנשים דרך נוחה 

לשמר את עצמאותן הכלכלית ולפטור עצמן מהאפליה הנהוגה בחוק נגד נשים בזמן 

במחקר שנערך בטהראן, במשהד ובאצפהאן בקרב   44.גירושיםנישואיהן ובמקרה של  

עד    25אחוזים מהזוגות במחקר היו בני    45זוגות שנישאו ב"חתונה לבנה" עלה כי    213

אחוזים מהם בעלי תואר שני ושלישי.   23-אחוזים מהם בעלי השכלה גבוהה ו  62.  30

ת ורק אחוזים כבעלי אמונה מסוימ  57דתיים,  -אחוזים מהם הגדירו עצמם כבלתי  39

אחוזים מהזוגות ציינו כי אין בכוונתם לעגן   47אחוזים הגדירו עצמם כדתיים.    2.9

מ להימנע  רצון  על  הצביעו  הזוגות  רוב  רשמי.  באופן  ביניהם  הקשר   נישואים את 

רשמיים, חופש בחירה של בן או בת הזוג, העדר ביטחון תעסוקתי והכנסה מספקת  

תופעה זו נחשבת, מטבע הדברים,   45".כגורמים מרכזיים להעדפת "החתונה הלבנה

פסולה לחלוטין בעיני השלטונות והממסד הדתי המתייחסים ל"חתונה לבנה" כסוג 

 של ניאוף.

לעליה בגיל הנישואים ולגידול בשיעור הגירושים נלווים גם עליה חדה בשיעור נישואי 

ישואים פי האסלאם השיעי. נ-ההנאה הזמניים ("מותעה" או "סיע'ה"), המותרים על

זמניים מאפשרים למעשה מסגרת חוקית לקיום יחסים לפני הנישואים העולה בקנה 

פרסם הארגון לרישום אוכלוסין נתונים שהצביעו על   2013בשלהי  אחד עם ההלכה.  

 2013אחוזים במספר הנישואים הזמניים במחצית הראשונה של שנת    10-עליה של כ

 
 , שם. שם 43
44 , 9 Global Voices"Iranian Couples Are Increasingly Living Together Outside of Marriage", 

February 2016. 
באוגוסט   14, י איראן-עצר "נתונים בנוגע לחתונה לבנה באיראן: משך הנישואים הלבנים באיראן בין שנה לשלוש",   45

2018  . 
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לה. שקדמה  בשנה  המקבילה  התקופה  אמאן  46לעומת  קראא'י- הסוציולוג  - אללה 

לעוקדם  מ היתר,  בין  ההנאה,  נישואי  התרחבות  את  בעבר  הזהב  תלה  מחירי  ליית 

יותר ויותר למוסד  רשמית ולפנות במסגרת נישואים להימנע מהגורמת לגברים רבים 

הנישואים הזמניים, שאינו מחייב תשלום מוהר הנקוב בזהב. הוא הוסיף, כי במקביל 

המוהר חלה עליה משמעותית גם בהוצאות החתונה ומשפחות רבות אינן לעליית גובה  

מסוגלות לעמוד בהן. לנוכח מציאות זו מעדיפות נשים רבות להמשיך ולהתגורר עם 

הזהיר   הסוציולוג  משפחות.  מהקמת  להימנע  מעדיפים  הגברים  ואילו  משפחותיהן 

מחקר שנערך    47חה.מפני המשך מגמה זו שעלולה להוביל, לדבריו, למשבר בחיי המשפ

בערים טהראן, משהד ואצפהאן תלה בסיבות כלכליות, בצרכים   2017-2016בשנים  

פי מחקר זה, -מיניים ובצרכים נפשיים את הגורמים המרכזיים לנישואים זמניים. על

   48התנסו בנישואים זמניים. 18- אחוזים מהצעירים בני למטה מ  37-קרוב ל

ה בקרב פוליטיקאים ואנשי דת בכירים באיראן באיראן מעורר דאג  נישואיםמשבר ה

ה בגיל  המתמשכת  לעלייה  פתרון  למצוא  ובשיעור   נישואיםהמבקשים  הממוצע 

. לנוכח צביונו האסלאמי של המשטר האיראני, נחשבים שלמות המשפחה גירושיםה

ומוסד הנישואים כבעלי חשיבות מיוחדת מבחינה ערכית. משבר הנישואים מהווה 

ות והממסד הדתי ביטוי נוסף להשפעתה השלילית של תרבות המערב  מבחינת השלטונ

על החברה האיראנית ובעיקר על הדור הצעיר, וכן על הערכים האסלאמיים, שעליהם 

מפני  המזהירים  הקולות  גברו  האחרון  בעשור  האסלאמית.  הרפובליקה  מבוססת 

, את  השלכות משבר הנישואים על החברה בטענה שהוא מחליש את מוסד המשפחה

 49הדת ואת המוסר המיני בחברה. 

העלייה בגיל הנישואים מעודדת קיום יחסי מין טרם הנישואים בקרב צעירים ותופעה 

בערכי   פגיעה  מפני  הדתי  והממסד  השלטונות  מצד  החשש  את  יותר  אף  מגבירה  זו 

 
 . 2013בנובמבר   16,  ח'בר אונליין"מה אומרים נתוני הארגון לרישום?",  46
 . 2012בינואר   27,  ח'בר אונלייןהזמניים במקביל למחירי המטבעות",  נישואים "עליית ה  47
 .  2018במארס   1,  ח'בר אונליין"מהי הסיבה העיקרית לנטייה לנישואים זמניים? מאמץ לתיקון חוק הנישואים הזמניים",   48
בפברואר    1, סוכנות הידיעות מהר ", אפשרותהעדר רצון או : נישואיםדחיית ה; שאינם רואים את צבע הנעורים נישואים" 49

2016 . 
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באוקטובר   "המהפכה   2012האסלאם.  על  תחקיר  כתבת  "מלית"  האתר  פרסם 

בליקה האסלאמית בשני העשורים האחרונים. הכתבה דנה המינית" שעוברת הרפו

צעירים  בקרב  הנישואים  לפני  מין  יחסי  קיום  תופעת  של  הדרגתית  בהתרחבות 

איראנים על אף הפיקוח ההדוק מצד השלטונות על יחסים בין המינים. האתר ציין, 

שבשני  הרי  מצומצמות,  חברתיות  לשכבות  מוגבלת  התופעה  היתה  בעבר  אם  כי 

ים האחרונים היא התרחבה כמעט לכלל השכבות החברתיות. השינוי בהרגלי העשור

המין של צעירים איראנים אינו מבטא, לטענת "מלית", חיקוי של דפוסים מערביים 

אלא נובע מסיבות עמוקות יותר הקשורות לתהליכים המתחוללים בחברה האיראנית 

גות הצעירים ומתפישתם בעשורים האחרונים. המהפכה המינית נובעת משינוי בהתנה

השונה ביחס לחייהם ולקשריהם האישיים. האתר הצביע על ארבעה גורמים מרכזיים 

הניצבים בבסיס המהפכה המינית באיראן. הראשון הוא תהליך העיור, הגורם לכך  

שצעירים רבים משתחררים מהפיקוח ההדוק מצד קרובי משפחה או מכרים ומאפשר  

יחסים מערכות  לקיים  אחרים.   לצעירים  של  מעיניהם  הרחק  יותר  רבה  בחופשיות 

גורם שני הוא התרחבות אמצעי התקשורת (טלפונים ניידים ואינטרנט) המאפשרים 

לצעירים לנהל קשרים עם בני המין השני בקלות רבה יותר וללא פיקוח. גורם שלישי 

של שונים  מודלים  המציגים  והאינטרנט  הלווייניים  הטלוויזיה  ערוצי  חדירת   הוא 

התנהגות מינית וקשרים בין גברים לנשים. הגורם האחרון הוא התרחבות ההשכלה 

הגבוהה המאפשרת קשרים נרחבים בין סטודנטים לסטודנטיות. האתר הביא נתונים 

והצביע על כך    2008ידי ארגון הצעירים הלאומי של איראן בשנת  -ממחקר שנערך על

לנ  58-ש מחוץ  מין  יחסי  קיימו  מהצעירים  צעירים אחוזים  האתר,  לטענת  ישואים. 

רבים אינם מתייחסים עוד ליחסי מין לפני הנישואים כטאבו, אינם מתביישים לדבר  

בעניין.  הקיימות  והמגבלות  המסורות  על  גלויה  ביקורת  מותחים  ואף  הנושא  על 
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מאפשרת  שהיא  כיוון  הנישואים,  בגיל  לעליה  יותר  עוד  תורמת  המינית  המהפכה 

 50הל חיים עצמאיים ללא צורך להינשא.לצעירים ולצעירות לנ

נאדרי, כי הממשלה אינה נוקטת  -הזהירה הסוציולוגית אפסר אפשאר  2019בדצמבר  

בצעדים הדרושים להסרת המגבלות בפני נישואים טבעיים בחברה ולפיכך אין תקווה 

בחברה והמצב אף צפוי להחריף.   גירושיםלשיפור משבר הנישואים ולירידת נתוני ה

בשיעור ההיא הצב לירידה  כגורם המרכזי  על המצב הכלכלי  ולעליית   נישואיםיעה 

ידי הממשלה לצעירים -. לטענתה, אין די בהלוואות הנישואים הניתנות עלגירושיםה

המוזל  הדיור  בתחום  ולסייע  צעירים  בקרב  האבטלה  במשבר  לטפל  ממשלה  ועל 

גורמת לירידה   התפשטות תופעת "החתונה הלבנה"טענה שנאדרי  -לצעירים. אפשאר

אנשי   51, ללידת ילדים מחוץ למסגרת הנישואים ולהפחתת הילודה.נישואיםבהיקף ה

דת איראנים נדרשו, אף הם, למשבר הנישואים בקרב הצעירים וגם הם תלו בדרך  

אסלאם חוסין - כלל את הסיבות למשבר בגורמים כלכליים. כך, למשל, אמר חוג'ת אל

שי בעיר אבדאנאן שבמחוז אילאם במערב איראן, חאג'ילרי, דרשן תפילות יום השי

צעירים  בקרב  הנישואים  בגיל  לעליה  מרכזית  סיבה  מהווים  כלכליים  גורמים  כי 

 52ולגידול בשיעור הגירושים בחברה. 

דרכים  במציאת  מיוחדת  חשיבות  איראן  שלטונות  רואים  הנישואים  משבר  לנוכח 

מחמוד   של  בחירתו  עם  בפתרונו.  בשנת  שיסייעו  לנשיא  אחת 2005אחמדינז'אד   ,

רזא"   "אהבת  לקרן  דולר  ממיליארד  למעלה  להקציב  היתה  הראשונות  מיוזמותיו 

ורכישת דירה.   נישואים), שנועדה לסייע לזוגות צעירים בהשגת עבודה,  י רזא -מהר(

משבר   את  לפתור  בו  היה  לא  אך  המצוקה  על  הקל  הממשלה  מצד  זה  כלכלי  סיוע 

ונתו כנשיא התברר כי התוכנית נכשלה כישלון חרוץ. בניית רוב  . בתום כהנישואיםה

גם  דיור מספקות  ובהעדר תשתיות  הושלמה  לא  במסגרת התוכנית  שניבנו  הדירות 

 
. להרחבה בנוגע למהפכה המינית  2012באוקטובר  10,  מליתהאסורים",    "אנא קחו ברצינות את התפשטות היחסים 50

 ,Janet Afary, Sexual Politics in Modern Iran (Cambridge: Cambridge University Press באיראן, ראה:
2009).  

 . 2019בדצמבר   25, שפקנא"ד"ר אפסר אפשאר נאדרי: התרחבות החתונה המכונה לבנה תיצור בעיות רבות בעתיד",   51
   .2013באוקטובר   13,  סוכנות הידיעות איסנא"גורמים כלכליים הם הגורם החשוב ביותר לעליית גיל הנישואים",  52
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הדירות שבנייתן הסתיימה לא יכלו לאכלס דיירים, שחלקם כבר שילמו את מחיר  

הצהיר זמן   אחמד אח'ונדי,- הדירה. השר לפיתוח עירוני בממשלת חסן רוחאני, עבאס

קצר לאחר ראשית כהונתה של הממשלה, כי אלפי יחידות דיור הוקמו ללא תשתיות 

מים, גז וביוב ובמקומות שאינם מתאימים. הוא ציין, כי במאתיים אלף יחידות דיור  

גם חוק, שאושר בפרלמנט האיראני בדצמבר    53שניבנו אין תשתית ראויה למגורים.

ם באמצעות סיוע כספי לזוגות צעירים נשואים ובמתן ונועד לעודד נישואי צעירי  2005

הפועל  אל  יצא  לא  התעסוקה,  ובתחום  הלוואות  בקבלת  נשואים  לצעירים  הקלות 

הכרת השלטונות בצורך לספק מענה   54בסופו של דבר בשל החרפת המשבר הכלכלי.

שהתחייב   רוחאני,  הנשיא  של  בחירתו  לאחר  גם  נמשכה  הצעירים  למצוקות  דחוף 

ב בקיץ  לאחר  בקרב    2013חירתו  האבטלה  לנושא  מיוחדת  לב  תשומת  להקדיש 

באבטלת  הטיפול  כי  הצהיר,  הוא  בנושא.  לטיפול  מעשית  תוכנית  ולגבש  הצעירים 

צעירים בכלל ואבטלת צעירים משכילים בפרט וכי הנושא נמצא בעדיפות עליונה של 

  55המשבר הכלכלי.יושמו בשל ממשלתו, אך גם הבטחות אלה לא 

ר שמאמצי הממשלה להביא לפתרון משבר הנישואים באמצעות מתן סיוע כלכלי מאח

בקיץ   חדשים.  התמודדות  לדרכי  איראן  שלטונות  פנו  יפה,  עלו  שר   2007לא  עורר 

מוחמדי, סערה ציבורית, לאחר שהציע כי הממשלה -הפנים האיראני, מוצטפא פור

לצעירים לסייע  מנת  על  הזמניים  הנישואים  מוסד  את  יכולת,    תעודד  מיעוטי 

נישואים זמניים באסלאם   נישואיםשמתקשים לבוא בברית   כי  קבועים. הוא ציין, 

נועדו לספק גם את צרכיהם המיניים והרגשיים של צעירים, שאינם יכולים להינשא. 

בהתאם לכך הציע השר, שהמדינה תעודד נישואים זמניים ושגם מוסדות הדת יתנו 

ויפעלו   זו  חשובה  לסוגיה  האיראנית.דעתם  בחברה  התופעה  במג'לס   56לעידוד  גם 

בגיל מאוחר עלולים   נישואיםזמניים, בטענה ש  נישואיםנשמעו קולות בזכות עידוד  

 
 .  2013באוקטובר   23, תסנים"צריך להפסיק את דיור מהר",  53
 . 2019בדצמבר   18, משרק ניוז"החוק להקלת הנישואים שנכתב שלא על מנת ליישמו",  54
  3,  פרדא ניוז "אבטלה, מהבטחה למעשה! כמה מסיסמאות הבחירות של רוחאני בנוגע להורדת שיעור האבטלה התממשו?",  55

 . 2015בפברואר  
 . 2007במאי    31,  הידיעות פארססוכנות  "שר הפנים: צריך לעודד נישואים זמניים בכפייה במדינה",  56
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הנישואים,  למסגרת  מחוץ  אינטימיים  יחסים  לקיים  וצעירות  צעירים  להביא 

וכתוצאה מכך תגבר השחיתות המוסרית בחברה. הצעות אלה עוררו ביקורת חריפה 

צד פעילי זכויות אדם וחוגים רפורמיסטיים, שהזהירו כי הדבר יוביל לפגיעה בעיקר מ

המקומיות. הנשים  של  ובמעמדן  המשפחה  בשנים   57במוסד  הוקמו  כך,  על  בנוסף 

להדריך   מנת  על  איראן  ברחבי  ערים  במספר  נישואים  לייעוץ  מרכזים  האחרונות 

האיראני אמר בראשית צעירים בנושאים הקשורים לנישואים. בכיר בארגון הרווחה  

עובדים  2021 המעסיקות  ומרפאות  פסיכולוגיים  ושירותים  ייעוץ  מרכזי  מאות  כי   ,

   58סוציאליים פועלים ברחבי המדינה ומספקים שירותי ייעוץ לזוגות.

להינשא   צעירים  זוגות  לעודד  הניסיונות  גם  לצד  על נעשו  מגבלות  להטיל  ניסיונות 

במחצית   רווקים.  מוחמד  איים  2008צעירים  ח'וראסאן,  צפון  מחוז  סין  וח-מושל 

יינשאו  לא  אם  במחוז  ניהול  בתפקידי  המכהנים  רווקים  גברים  לפטר  ג'האנבח'ש, 

חברת  59בהקדם. ממנהלי  אחד  גם  איים  מכן,  לאחר  קצר  הגדולה ה  זמן  אנרגיה 

יינשאו עד חודש ספטמבר   עובדי חברה, שלא  כי  יפוטרו מעבודתם.  2008"פארס"   ,

כי   ציין  עובדים הוא  להעסקת  המידה  מאמות  אחת  הם  משפחה  והקמת  נישואים 

 60את חובתם הדתית והמוסרית.  כל הרווקים והרווקות לממשלכן נדרשים  בחברה ו

טיל מס על מי שמסרב להתחתן. איש הציע איש דת איראני לה   2020במחצית שנת  

 נישואים הדת השמרני מוחמד אדריסי קרא למג'לס להעביר חקיקה שתהפוך את ה

גיל   מעל  רווקים  על  מס  ולהטיל  מהם   28לחובה  למנוע  וכן  מהכנסתם  רבע  בשווי 

משרות ניהוליות ולאסור עליהם ללמד באוניברסיטאות או להחזיק במשרות מפתח 

   61אחרות.

 
 . 2007ביוני    7,  דויטשה וולה בפרסית"הדיון בעידוד נישואים זמניים באיראן",  57
 . 2021בינואר    15, איראן י-עצר ", 1398עד  1395משנת   נישואים "ירידה בשיעור ה  58
 . 2008ביוני    9,  י איראן-עצר "תקנה חדשה: עמיתים גברים ונשים! תתחתנו עד סוף הקיץ, אחרת...",   59
 Marry or lose job, says Iran"; 2008ביוני    2,  אפתאב ניוז "אולטימטום לנישואים כפויים באזור המיוחד פארס",  60

firm", BBC News, June 10, 2008. 
61 Radio Or Pay 'Singles Tax', Conservative Cleric In Iran Says",  Maryam Sinaiee, "Get Married

Farda, June 7, 2020 
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ת המשמעותיות והיומרניות ביותר במסגרת מאמצי השלטונות להתמודד  אחת היוזמו 

היא הצעת החוק לעידוד נישואי צעירים, שעלתה על סדר יומו   נישואיםעם משבר ה 

בשנת   המג'לס  על  2013של  בנובמבר  -ואושרה  המכונה: 2015ידו  החוק  הצעת   .

א לעודד  גם  נועדה  המשפחה"  ולקידום  לאוכלוסייה  הכוללת  הילודה "התוכנית  ת 

לבחון מחדש את מדיניות   2012בעקבות הנחיית המנהיג העליון, עלי ח'אמנהאי, בקיץ  

הנכללים  המרכזיים  הפרקים  חמשת  מתוך  שניים  באיראן.  הנהוגה  הילודה  תכנון 

שנועדו  הצעדים  את  מפרט  בהצעה  השני  הפרק  הנישואים.  במשבר  עוסקים  בחוק 

כולל אלה  צעדים  הנישואים.  גיל  את  לימוד להוריד  תוכניות  גיבוש  היתר,  בין  ים, 

בגיל המתאים; עידוד העסקת נשים במשרות התואמות את   נישואיםוהסברה לעידוד  

אחוזים לפחות מתקציבי המחקר במוסדות   15"תפקיד הנשים במשפחה"; הקצאת  

מעונות  הקמת  ילודה;  ועידוד  משפחה  בנושאי  הקשורים  מחקרים  לביצוע  המחקר 

ה עבור סטודנטים נשואים ועבור סטודנטיות בעלות ילדים; במוסדות להשכלה גבוה

מתן עדיפות בתעסוקה במגזרים הממשלתי והפרטי לגברים בעלי ילדים, לאחר מכן  

לגברים נשואים ללא ילדים ולאחר מכן לנשים בעלות ילדים; מתן עדיפות בתעסוקה 

רו קליטת  על  חמורות  מגבלות  רווקים;  עובדים  פני  על  נשואים  וקים לעובדים 

מחקר   במוסדות  גבוהה,  להשכלה  במוסדות  באוניברסיטאות,  מדעיות  במועצות 

נשואים  לחיילים  מיוחד  ממשלתי  סיוע  הענקת  ספר;  בבתי  הוראה  ובתפקידי 

בראשית  נשואים  לזוגות  בנקאיות  והלוואות  הקלות  מתן  נשואים;  ולסטודנטים 

 ות בעלי ילדים.   דרכם; וסיוע לדיור לזוגות נשואים חסרי דיור, בעדיפות לזוג

הפרק השלישי בחוק דן בצעדים להורדת שיעור הגירושים. צעדים אלה כוללים, בין 

לדון   המוסמכים  השופטת  הרשות  לעובדי  אישורים  למתן  התנאים  הקשחת  היתר, 

בסכסוכים משפחתיים; הגברת המעורבות מצד ארגון הרווחה הלאומי, ארגון הבסיג' 

במתן שירותי ייעוץ בפתרון מחלוקות משפחתיות על מנת וארגון הצעירים הלאומי  

טיפול  להשלים  שיצליחו  ולשופטים  דין  לעורכי  הטבות  מתן  גירושים;  למנוע 

באמצעי  תוכניות  שידור  בגירושים;  ולא  בית  בשלום  משפחתיים  בסכסוכים 
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התקשורת הממלכתיים וגיבוש תוכניות לימוד הכוללות מסרים המעודדים נישואים 

  62מפני ההשלכות החמורות והמצוקות הנגרמות כתוצאה מגירושים. ומזהירים

הצעת החוק עוררה ביקורת, בעיקר מצד פעילות למען זכויות הנשים, שהביעו חשש 

שמא יישומו יוביל להגברת האפליה הנהוגה כיום נגד נשים באיראן. את הביקורת 

גברים נשואים   בהצעת החוק הקובע עדיפות להעסקת  9החריפה ביותר עורר סעיף  

וגברים בכלל על פני העסקת נשים בכלל ונשים רווקות בפרט. מבקרי ההצעה טענו, 

משכילות  נשים  ובעיקר  נשים,  בקרב  האבטלה  מצוקת  את  יחריף  זה  סעיף  כי 

רבות. תעסוקתיות  הזדמנויות  למצוא  ממילא  שהלא   63המתקשות  הסוציולוגית 

ילנא" ביקורת חריפה על הצעת החוק פור מתחה בריאיון לסוכנות הידיעות "א - כאזמי

המרכזיות  והכלכליות  החברתיות  למצוקות  מענה  מספקת  אינה  היא  כי  וטענה, 

הניצבות בפני החברה האיראנית, ובראשן העוני והאבטלה, ואשר מהוות, לדבריה,  

פור יצאה בתוקף נגד סעיף  -גורם מרכזי לבעיות עימן החוק מנסה להתמודד. כאזמי

וט  9 החוק  נשים בהצעת  של  להוצאתן  יביא  נשים,  נגד  אפליה  ייצור  הוא  כי  ענה 

משכילות רבות משוק העבודה ולהפחתת האפשרויות התעסוקתיות הפתוחות בפני 

נשים. אפליה זו מנוגדת, לדבריה, למבוא להצעת החוק בו נטען, כי החוק נועד לעודד  

ן לשם פיתוח צעירים על מנת לנצל את חלון ההזדמנויות הדמוגרפי הנוכחי באירא

בחוק  המוצעות  לדרכים  בהתייחסה  הצעירים.  של  יכולותיהם  על  בהתבסס  כלכלי 

כאזמי  טענה  הגירושים  תופעת  עם  מתעלמת  -להתמודדות  החוק  הצעת  כי  פור, 

ממחקרים המצביעים על הצורך למנוע סכסוכים משפחתיים קשים מלכתחילה משום 

זוג. היא גם -ר פרצו בין בנישקשה מאוד למנוע גירושים לאחר שסכסוכים כאלה כב

הזהירה, כי החוק יביא לכך שרווקות רבות ירדו אל מתחת לקו העוני, כיוון שהוא 

מתייחס רק לצורך לבטח נשים נשואות. החוק המוצע כולל, לדבריה, מספר הצעות 

שעשויות לשפר את רווחתם של זוגות נשואים, אך השפעתו בהשגת יעדיו המרכזיים 

 
 . 2013ביוני   16,  תסנים"הנוסח המלא של התוכנית הכוללת לאוכלוסייה ולקידום המשפחה",   62
,  הידיעות איסנאוכנות  "מנצורי: תוכנית האוכלוסייה וקידום המשפחה גורמת לאפליה מגדרית בתחום תעסוקת נשים", ס 63

 . 2013באוקטובר   21
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ד. היא ציינה, כי מחקרים שנעשו בשנים האחרונות בנוגע לירידת תהיה מוגבלת מאו

מעידים   הגירושים  שיעור  ולעליית  הממוצע  הנישואים  גיל  לעליית  הילודה,  שיעור 

בבירור, כי בעיות חברתיות, כלכליות ותרבותיות הן שגורמות לתופעות אלה ואילו 

  64החוק המוצע אינו מספק מענה לבעיות הללו.

 

 הזדקנות החברה האיראנית משבר 

בשל   הארוך  בטווח  גם  פחות  לא  חמור  אתגר  מציבים  הדמוגרפיים  התהליכים 

בספטמבר   האוכלוסייה.  הזדקנות  על  הבריאות   2020השפעתם  שר  יועץ  העריך 

יגיע בשנת   65תקי ג'ע'תאא'י, כי שיעור האזרחים הזקנים מעל גיל  -האיראני, מוחמד

לעומת  אחוזים מהאוכלו   20-ל  2042-2041 זאת   5-ו   2020אחוזים בשנת    9.28סייה. 

על ההזדקנות האוכלוסייה     1976.65אחוזים בלבד בשנת   שלטונות צפויה להקשות 

על  המוטל  הכלכלי  העול  את  תכביד  מספקים,  רווחה  שירותי  זמן  לאורך  להבטיח 

מערכת  לטובת  הכלכליים  מהמשאבים  ניכר  חלק  להקצות  אותה  ותאלץ  המדינה 

סוציאל שכוח תמיכה  בשעה  זאת,  לקשישים.  המיועדים  חברתיים  ושירותים  ית 

העבודה צפוי להצטמצם וקרנות הפנסיה, הסובלות כבר כיום מגירעון תקציבי חמור, 

 עלולות לקרוס. 

הסוגיות  לאחת  האחרונות  בשנים  הפכה  באיראן  הגמלאים  אוכלוסיית  מצוקת 

באיר היום  סדר  על  הניצבות  המרכזיות  והכלכליות  השיח החברתיות  במוקד  אן. 

הציבורי סביב מצוקה זו ניתן לציין את החרפת המשבר בקרנות הפנסיה המציב אתגר  

משמעותי בפני שלטונות איראן. מיזם מחקרי איראני, המפרסם מדי שנה דוח אודות 

בעיות היסוד המרכזיות הניצבות בפני איראן ומשפיעות על עתידה, הגדיר בדוח שלו 

שנת   על,  2019-2018לסיכום  מגוונים -שנכתב  מתחומים  מומחים  של  שורה  ידי 

 
בספטמבר   30,  סוכנות הידיעות אילנא ה ולקידום המשפחה יקרה אך לא יעילה במיוחד", י"התוכנית הכוללת לאוכלוסי  64

2013  . 
בספטמבר   30,  אירנא סוכנות הידיעות ), 2042-2041[  1420אחוזים עד שנת   20-יה הזקנה במדינה תהיה כי "האוכלוס 65

2020 . 
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(כלכלה, חברה, תרבות, מדע וטכנולוגיה, בריאות וכיו"ב), את משבר קרנות הפנסיה 

   66כאחת הבעיות המרכזיות הניצבות בפני איראן בשנים הקרובות.

ברקע למשבר החריף ממנו סובלות קרנות הפנסיה ניתן לציין את תהליך ההזדקנות, 

אופן משמעותי את מספר הגמלאים הנזקקים לתמיכה סוציאלית מדי שנה שמגדיל ב

ומקטין במקביל את מספר העובדים המשלמים דמי ביטוח. גם המשבר הכלכלי, החוב  

של הממשלה שאינה עומדת בהתחייבויותיה לקרנות הפנסיה וניהול כושל של הקרנות 

הרווחה דאז, עלי רביעי, העריך שר העבודה ו   2016ביוני    67עצמן תרמו לבעיות אלה.

מיליארד דולרים   11-כי קרנות הפנסיה באיראן סובלות מגירעון תקציבי בסך של כ

קבוע. גידול  במגמת  קרוב    68הנמצא  להקצות  האחרונות  בשנים  נאלצה  הממשלה 

למיליארד דולרים בשנה מתקציב המדינה כדי לכסות את הגירעונות הקשים מהם 

הס חרף  הפנסיה.  קרנות  הגירעונות סובלות  על  לכסות  כדי  בו  אין  הממשלתי,  יוע 

, כי  2017הגדלים. בכיר לשעבר בארגון לביטוח סוציאלי אמר בהרצאה בטהראן בסוף  

על המשולמות  באיראן -הקצבאות  הפועלות  המרכזיות  הפנסיה  קרנות  שתי  ידי 

בין   מכסות  המדינה)  עובדי  של  הפנסיה  וקרן  סוציאלי  לביטוח   52-ל  48(הארגון 

ם בלבד מהצרכים המספקים לניהול חיים ראויים של אוכלוסיית הגמלאים, אחוזי

מחצית  לפחות  לפיכך,  האינפלציה.  האצת  בשל  בגמלאות  השחיקה  לנוכח  במיוחד 

אחוזים   30-מהגמלאים נאלצים להמשיך ולעבוד חרף המגבלות החוקיות. זאת ועוד, כ

 69מאוכלוסיית איראן כלל אינה מבוטחת.

ה המצוקות  רקע  מחאה על  באיראן  מתנהלת  הפנסיה  קרנות  וקריסת  כלכליות 

ומקומית    –מתמשכת   מזדמנת  כי  בשנים   -אם  מצבם.  על  המוחים  גמלאים  של 

האחרונות התקיימו ברחבי איראן שורה של הפגנות גמלאים במחאה על השחיקה 

 
 . 2018באוגוסט  www.ifs1397.ir ,31,  אינדבאן",  1397"מחקר עתיד איראן לשנת   66
שיטות רגל של קרנות  ; "צונאמי פ 2016בנובמבר   12, אקתצאד אונליין"התנהלות קרנות הפנסיה בשווקים הפיננסיים",  67

 .  2016בדצמבר   11,  י נו-צובחהפנסיה", 
68 , January 27, monitor-alNavid Kalhor, "Why pension funds in Iran could face bankruptcy tsunami", 

2017.  
69 , November 20, 2017.Financial Tribune"Iran’s Pension Funds: An Unfolding Crisis",  
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בהם  מחאה  שלטי  נשאו  המפגינים  הפנסיה.  בקרנות  והמשבר  בקצבאות  הנמשכת 

למצוק  הגמלאות התייחסו  שחיקת  המחיה,  יוקר  רקע  על  הגוברת  הכלכלית  תם 

הממשלה  במיוחד  השלטונות,  של  ידם  אוזלת  על  ביקורת  מתחו  העוני,  והחרפת 

גובה  את  לעדכן  ודרשו  והחברתיות  הכלכליות  למצוקות  מענה  במתן  והמג'לס, 

  70הגמלאות.

כיום לחץ על בסיכומו של דבר, הירידה הדרסטית בילודה יצרה גל צעירים היוצרים  

מספק.   באופן  נענה  אינו  אשר  העבודה  האוכלוסייה   ,יזדקנולכששוק  על  נטל  יהוו 

במארס   בהם.  לתמוך  ותתקשה  שתצטמצם  איראן,   2018העובדת,  נשיא  סגן  נשא 

אסחאק ג'האנגירי, נאום בו התייחס לאתגרים העומדים בפני הממשלה במאמציה 

יל  למיליוני  תעסוקתי,  במיוחד  פתרון,  הראשון למצוא  העשור  השמונים,  שנות  ידי 

האסלאמית בפני   .למהפכה  אתגר  מציבים  השמונים  שנות  ילידי  כי  טען  ג'האנגירי 

החל מבית הספר היסודי, דרך לימודי התיכון   –שלטונות המדינה בכל שלב בחיים  

והאוניברסיטה וכלה בהשתלבות בשוק העבודה. הוא התריע מפני אתגר חמור נוסף 

ותו דור יזדקן ויהפוך לעול על המדינה, שתצטרך לספק לו שירותי שיתעורר כאשר א

 71.רווחה

דבריו של ג'האנגירי עוררו ביקורת ציבורית חריפה, בטענה כי יש בהם משום הטלת 

אחריות על ילידי שנות השמונים למצבם הקשה. לטענת המבקרים, האחריות היא על 

השלטונות, ובכלל זה על ג'האנגירי עצמו, שמילא מאז שנות השמונים תפקידי ניהול 

פרסם   הנאום,  לאחר  יומיים  בממשל.  מאמר  בכירים  דאננדה  מוסטפא  העיתונאי 

"עצר  שנות -באתר  ילידי  של  לעולם  בואם  את  שעודדו  אלה  כי  טען  בו  איראן",  י 

השמונים כדי להגדיל את אוכלוסיית איראן בעיצומה של המלחמה עם עיראק, היו 

 
 ,"October 17, Radio Farda"Retirees Come Out To Protest Meager Pensions In Iran ,של: ראה, למ  70

2018; "Iranian retirees protest against 'inadequate' pensions", Middle East Monitor, January 2, 2019; 
"Retired Government Employees Protest In Iran Demanding Higher Pensions", Radio Free 

Europe/Radio Liberty, February 15, 2021;  
  1, אעתמאד"ילידי שנות השישים [השמונים לפי לוח השנה האיראני] מציבים בפנינו בעיה בכל שלב שהם נכנסים אליו",  71
 . 2018 מארסב
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איננו אשמים", כתב דאננדה, "כאשר נולדנו היה מספר "  .צריכים לחשוב על עתידם

עד שנאלצנו ללמוד לעתים בבוקר ולעתים בצהריים. ישבנו שלושה בתי הספר כה קטן,  

תלמידים מאחורי שולחן אחד. מצוקת המקום הייתה כה גדולה עד שבזמן המבחנים 

יהיו  לא  שחלילה  כדי  הרצפה,  על  לשבת  נאלץ  הספסל  באמצע  שישב  התלמיד 

בזמן  בלבד  אחד  בכדור  להסתפק  התלמידים  נאלצו  כיצד  תיאר  הוא  העתקות". 

הפסקות, עמדו שלוש שעות בתור כדי להירשם לבחינות הכניסה לאוניברסיטה, וגם ה

אז לא הצליחו להתקבל ללימודים בשל מצוקת המקום באוניברסיטאות. כך היה גם 

דאננדה,  סיכם  מובטלים",  אוניברסיטאות  בוגרי  של  דור  "אנחנו  לעבודה.  בקבלה 

 72."דינה"איננו הבעיה. הבעיה היא החלטותיהם של בכירי המ

כי מאמצי המשטר   אפואלאחר המהפכה האסלאמית נראה    השנלמעלה מארבעים  

לא עלו   -צעירים וזקנים כאחד    –לספק מענה למצוקותיהם הגוברת של אזרחי איראן  

בשנת   הצעירים   1999יפה.  כי  טהראן,  מאוניברסיטת  זיבאכלאם  צאדק  פרופ'  טען 

בא השיגו  שהוריהם  ממה  מרוצים  אינם  האסלאמית האיראנים  המהפכה  מצעות 

המצוקות הכלכליות והחברתיות אינן נסתרות   73ותוהים בעבור מה היתה המהפכה.

אומנם מעיניהם של בכירי המשטר, אך בשלב זה לא נראה כי יש ביכולתם לספק להן 

 מענה מספק.

 
 . 2018 מארסב 3, י איראן-עצר "מר ג'האנגירי! אנחנו ילידי שנות השישים חפים מפשע",  72
73 , February 5, The Christian Science Monitor Scott Peterson, “Tug of war to win Iran’s youths”,

1999. 
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ואינדיבידואליות בחברה  פרק ה': הזדהות לאומית, קולקטיביות  
 האיראנית 

 

ברחבי    2014בינואר    30-ב קולנוע  בתי  עשרות  על  נלהבים  צופים  רבבות  הסתערו 

האיראני,  לקולנוע  מחווה  במסגרת  בחינם  סרט  להקרנת  להיכנס  במאמץ  איראן, 

למהפכה האסלאמית. הנהירה   35-שהתאחדות בתי הקולנוע ארגנה לרגל יום השנה ה

לאולמות ההקרנה הפכה עד מהרה את "יום הקולנוע" ליום המתקפה על ההמונית  

ניפצו  ערים  בכמה  ממש.  של  קרב  לזירת  מהמקרים  בחלק  שהפכו  הקולנוע,  בתי 

נאלצה  משהד  ובעיר  פנימה,  בדרכם  האולמות  של  הזכוכית  חלונות  את  ההמונים 

עוררה התנהגותם הפרועה של הצופים    1.המשטרה להתערב לנוכח הסתערות ההמון

ביקורת ציבורית ותקשורתית. אזרחים רבים הביעו זעזוע עמוק לנוכח מה שהגדירו  

ובלתי מבזה  עצמם -כהתנהגות  להשפיל  רבים המוכנים  כך שיש  על  והלינו  מוסרית 

 עבור כרטיס קולנוע במדינה המתגאה במורשתה ההיסטורית והתרבותית המפוארת. 

ביטוי נוסף למשבר הערכי בו נתונה  ההסתערות ההמונית על בתי הקולנוע נתפסה כ

השנה  יום  לאירועי  גם  נקשר  זה  משבר  בדבר  הציבורי  השיח  האיראנית.  החברה 

למהפכה האסלאמית. חלק מהגולשים שהגיבו לאירועים ברשתות החברתיות מצאו 

יום המהפכה  בין העימותים הפיזיים שפרצו בבתי הקולנוע לתהלוכות  חוט מקשר 

ע שנשא בעבר אופי פוליטי ומהפכני לקרנבל צבעוני ונעדר  שהפכו, לדבריהם, מאירו

בדף   הגולשים  אחד  שפרסם  ברשומה  ולקניות.  לבילוי  בעיקר  המוקדש  משמעות 

הפייסבוק נכתב כי רק מעטים מהמשתתפים בתהלוכות הגיעו במטרה לבטא עמדות 

י פוליטיות. מרבית האזרחים ראו בהן הזדמנות לבילוי משפחתי ביום החופשה הלאומ 

   2בירידים, שהוקמו לצורך כך לאורך הרחובות, ולמפגשים חברתיים.

המהפכה  מאז  עוברת  אשר  ומשתנה,  מורכבת  חברה  היא  האיראנית  החברה 

התהליכים  לכת.  מרחיקי  תרבותיים  ושינויים  דמוגרפיות  תמורות  האסלאמית 

 
1 uary 2014., 1 FebrPayvand"Iranians flock to movie theaters on free admission day",  
 .  2014בפברואר,   11, פייסבוקאפרז פלאח, "מ[רחוב] אנקלאב [מהפכה] ל[רחוב] אזאדי [חירות]", -אמיר 2
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החשיפה  המדינה,  למוסדות  החברה  בין  הגומלין  ביחסי  התמורות  הדמוגרפיים, 

גוברת למערב והמודרניזציה מעודדות תהליכי עומק המעמידים בפני הרפובליקה ה

והמודרניזציה  ההתמערבות  תהליכי  ומורכבים.  גדולים  אתגרים  האסלאמית 

ערכיים,  שינויים  מעודדים  גם  אלא  מערבי  חיים  אורח  לאימוץ  רק  לא  מובילים 

לסול למחויבות  ואחרים  האיראנית  הזהות  למרכיבי  קשורים  ידריות שחלקם 

 החברתית ולנטייה גוברת לאינדיבידואליזם ולבורחנות (אסקפיזם). 

 

 הזדהות פרסית לעומת הזדהות דתית בזהות הלאומית האיראנית 

את   איראן  שימרה  השביעית  במאה  האסלאם  דת  והגעת  הערבי  הכיבוש  לאחר  גם 

ף  ייחודיותה התרבותית והאתנית, תושביה נותרו איראנים ושפתם נותרה פרסית, א 

פי שהושפעה מאוד מהערבית. מורכבות הזהות האיראנית קשורה למתח בין שני -על

הלשונית הפרסית  המסורת  האחד,  עיקריים:  הזדהות  הטרום- מוקדי  זו  - אתנית, 

המסורת  והשני,  השביעית,  במאה  הערבי  הכיבוש  אחרי  שהתגבשה  וזו  אסלאמית 

האסלאמית הכרזת  -הדתית  עם  בעיקר  באיראן  שהשתרשה  כדת שיעית,  השיעה 

על בשנת  - המדינה  הצפוית  השושלת  הטרום1501ידי  העבר  הדגשת  של -.  אסלאמי 

תרבותית הפכה בתקופה הפהלוית שקדמה למהפכה - איראן כמקור לגאווה לאומית

איראן.  של  הלאומית  לזהותה  ובסיס  הלאומי  בנרטיב  מרכזי  למרכיב  האסלאמית 

האתני הממד  את  הדגיש  שאה  רזא  הזה-מוחמד  של  וטיפח  לשוני  האיראנית,  ות 

הקדם  עברה  בפיאור  ביטוי  לי  שבא  דבר  מובהקת,  חילונית  של -לאומיות  אסלאמי 

 איראן.  

הלאומיות  את  אומנם  שלל  ח'ומיני,  רוחאללה  האסלאמית,  המהפכה  מכונן 

כאידיאולוגיה לגיטימית והעמיד את האסלאם כבסיס הבלעדי לזהותה של איראן. 

בחלוף השנים אימצה הרפובליקה האסלאמית ליטבק,  מאיר  עם זאת, כפי שהראה  

הוא  האסלאם  במסגרתה  מודרנית  אסלאמית  לאומיות  יצרה  ואף  הלאומיות,  את 

המאפשר ללאומיות האיראנית להגשים את הפוטנציאל הטמון בה ולהגיע לביטויה 
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המלא. המתח בין שני מוקדי ההזדהות בזהות האיראנית לא נעלם, אך בחלוף השנים  

נתזה: לאומיות דתית המדגישה את מרכזיות האסלאם כגורם תרבותי הוא הוביל לסי

הקדם התרבויות  של  היבטים  יחדיו  ומשלבת  זו  זהות  בעיצוב  אסלאמית -דומיננטי 

המשטר   של  הבוטה  לחילוניות  האסלאמי  המשטר  של  עוינותו  חרף  והאסלאמית. 

של אסלאמי  -הפהלוי והסתייגותו ממאמצי המשטר הישן להדגיש את עברה הטרום

אותו  הציגה  אם  אף  הלאומי  הנרטיב  את  האסלאמית  הרפובליקה  אימצה  איראן, 

השנה   עתיםל בלוח  השינוי  את  ביטלה  האסלאמית  הרפובליקה  אסלאמי.  בלבוש 

, שהתחיל את ספירת השנים עם מייסד  1976האימפריאלי שיזם מוחמד רזא שאה ב־

 ) ול. היא שימרה, עם לפנה"ס), כורש הגד  331  -  539האימפריה האח'מנית הפרסית 

זאת, את לוח השנה האיראני שקבע רזא שאה, המבוסס על השמש ושמות החודשים 

יתרה   שבו לקוחים מהמסורת הפרסית, אך מתחיל בהגירת הנביא ממכה למדינה. 

  21-מזו, השלטון שימר את החגים הפרסיים, ובראשם הנורוז, ראש השנה הנחגג ב

המארסב במהלך  לאביב.  הראשון  היום  את  ,  להציג  המשטר  דוברי  החלו  אף  שנים 

  3הנורוז כחג בעל חשיבות סמלית בשיעה.

טיפוח הלאומיות הדתית נעשה בחלקו בתגובה לתהליכי עומק בחברה האיראנית. לא  

אלא בלבד  זו   המהפכה,  לאחר  נשמרה  הפרסית  התרבותית  הזהות  של  שעוצמתה 

אסלאמית. בעוד שהמאמץ מצד המשטר - היא אף גברה על הזהות הדתית  עתיםשל

המלוכני לעצב חברה חילונית הביא דווקא להתחזקות ההזדהות הדתית, הרי שהפער 

המתרחב בין המשטר האסלאמי לציבור, ובעיקר לדור הצעיר, הניע איראנים רבים, 

ומית על פני זה במיוחד צעירים, להעדיף את מוקד ההזדהות הפרסית בזהותם הלא

השיעי. מחקר שנערך באיראן בעשור הראשון של המאה העשרים ואחת  - האסלאמי

הצביע על ירידה במקומה של הדת בזהות הלאומית האיראנית. בסקר שנערך בשנת 

עצמם    2005 את  (לעומת    42הגדירו  לכול  מעל  כאיראנים  מהנשאלים   34אחוזים 

 
37-, ע"ע  143, גיליון  רבעון להיסטוריה -  זמנים", ם לרפובליקה האסלאמיתפהלויהלאומיות באיראן מה" ,  מאיר ליטבק 3

24 . 
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רו עצמם כמוסלמים מעל לכול (לעומת  אחוזים הגדי  50), ואילו  2000אחוזים בשנת  

   4).2000אחוזים בשנת  61

טרום מסורות  של  קיומן  ראש -המשך  כגון:  האסלאמית,  ברפובליקה  אסלאמיות 

לצורך   שנחוג  מסורתי  טקס  סורי",  ה"צ'הארשנבה  ומסורת  (נורוז)  הפרסי  השנה 

הות תרבותי בז- סילוק הרע ערב ראש השנה, מעיד על עוצמתו של המרכיב הלאומי 

האיראנית. מאז המהפכה האסלאמית עוררו טקסי ה"צ'הארשנבה סורי" התנגדות 

האסלאמית  להלכה  מנוגדים  הם  כי  בטענה  באיראן,  בכירים  דת  אנשי  בקרב  עזה 

ונועדו לפגוע בזהותה האסלאמית של הרפובליקה. כך, למשל, פסק איש הדת הבכיר,  

מכארם נאצר  בבח-איתאללה  הם  החג  מנהגי  כי  שיש שיראזי,  תפלה  אמונה  ינת 

ביקורים  הבית,  ניקוי  כמו  הנורוז  את  המלווים  מהמנהגים  חלק  לדעתו,  לבטלה. 

חברתיים וסיוע לנזקקים הם טובים, בעוד שאחרים, ובהם הדלקת המדורות ביום 

שיראזי הצביע -ה"צ'הארשנבה סורי", הם אמונות תפלות שיש להימנע מהן. מכארם

ה במנהגי  הכרוכות  הסכנות  על  קשות גם  גופניות  לפגיעות  לעתים  הגורמים  חג, 

איש הדת הבכיר, איתאללה צאפי גולפאיגאני, פסק אף הוא   5בחוגגים סביב המדורות.

מסורות  החייאת  משום  בהן  שיש  מכיוון  האש  חגיגות  את  לקיים  איסור  חל  כי 

הטרום להופעת -מהתקופה  שקדמה  הבערות  תקופת  (ַג'אִהִלַּיה).  אסלאמית 

 6האסלאם.

קיומם בע עם  להשלים  השלטונות  נאלצו  אלה,  טקסים  על  לאסור  כישלונם  קבות 

ולהסתפק בפיקוח עליהם, במטרה למנוע את הפיכתם לזירת התנגשויות בין צעירים 

לבין כוחות הביטחון, כפי שארע במספר הזדמנויות בעבר. בנוסף פועלים השלטונות 

ם ומסוכנים, כגון נפצים לצמצם את הפגיעה בנפש כתוצאה משימוש בחומרים דליקי

על  בבירור  מעידים  האש  חגיגות  על  ולפקח  להמשיך  השלטונות  מאמצי  וזיקוקין. 

 
4 Mansoor Moaddel, "Religious Regimes and Prospects for Liberal Politics: Futures of Iran, Iraq, and 

Saudi-Arabia", World Values Research WVR, Volume 1, Number 2, 2008. 
 . 2016 מארסב 15,  סוכנות הידיעות אירנא שיראזי: צ'הארשנבה סורי הוא מעשה של אמונה תפלה", -"איתאללה מכארם 5
 . 2004 מארסב  14,  רדיו פרדא"אחד ממקורות החיקוי של קום כינה את צ'הארשנבה סורי תרבות ג'אהליה ואמונה תפלה",  6



157 
 

כשם  סורי",  ה"צ'הארשנבה  מסורת  את  לבטל  האסלאמית  הרפובליקה  כישלון 

שנכשלה בניסיונותיה לבטל את הנורוז במסגרת תהליך האסלאמיזציה, אותו ביקש 

הראשונ בשנים  ליישם.  החדש  איראן השלטון  שלטונות  שאפו  המהפכה  שלאחר  ות 

האסלאמית.  במורשת  ככפירה  שנחשבו  האיראנית,  השנה  ראש  טקסי  את  לבטל 

כך, למשל, קרא  הנורוז.  לביטול  רדיקלים לקרוא  דת  לאורך השנים המשיכו אנשי 

(בו -איתאללה אבו אלקאסם ח'זעלי במספר הזדמנויות לקבוע את חג ע'דיר השיעי 

טאלב כיורשו) במקום -ת מינה הנביא מוחמד את עלי בן אבופי המסורת השיעי-על

אסלאמיים לא ראוי הנורוז להיות מצוין כחג -הנורוז בטענה כי בשל שורשיו הטרום

 7ברפובליקה האסלאמית.

השמרני.  בימין  פרגמטיים  חוגים  בקרב  גם  הסתייגות  עוררה  ח'זאעלי  של  הצעתו 

"עצר  2008בדצמבר   האתר  ביקור- מתח  איראן"  הדת י  איש  של  הצהרותיו  על  ת 

הרדיקלי בטענה שחשיבותו של חג ע'דיר אינה מוטלת בספק, אך אין בכך כדי להפחית 

על  לבוא  צריך  אינו  הנורוז  הנורוז.  ובהם  אחרים,  לאומיים  חגים  של  מחשיבותם 

חשבון ע'דיר וחג ע'דיר אינו צריך לבוא על חשבון הנורוז, שכן לשניהם יש מקום חשוב 

אנים. עוד טען האתר, כי אין כל מקום להשוות בין שני החגים הללו ואין בקרב האיר

זה ראוי לבזות את הנורוז ולפגוע בתרבות האיראנית בהצהרות חסרות בסיס. הנורוז  

מהווה את אחת המסורות היפות של האיראנים. הוא מקשר בין העם האיראני לבין  

את   לו  ומקנה  הקדומה  וההיסטורית  התרבותית  העם מורשתו  הייחודית.  זהותו 

י איראן", לא יסלח למי שמבקש לשים את מסורותיו הדתיות -האיראני, הזהיר "עצר

 8או הלאומיות ללעג.

הטרום שהמסורות  בלבד  זו  ברפובליקה - לא  גם  להתקיים  המשיכו  אסלאמיות 

האחרונות  בשנים  התפתחה  הבינוני  מהמעמד  צעירים  שבקרב  אלא  האסלאמית, 

המדגישה נגד  הקדם  תרבות  הפרסי  המרכיב  האיראנית -את  בלאומיות  אסלאמי 

 
 . 2008במאי    11,  רדיו זמאנה"איתאללה ח'זעלי: חג ע'דיר צריך להחליף את נורוז",   7
 . 2008צמבר בד  13, איראן  י-עצר "אל תתקוף כל כך את הנורוז של האיראנים",  8
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כהתרסה נגד האסלאם. בתהליך זה מנוצלים אירועים וסמלים היסטוריים להבניית 

נרטיב לאומי וזהות לאומית מתחרים לאלה שהמשטר מנסה לעודד. הביטוי המובהק 

ימפריה לתרבות זו הוא ציון "יום כורש הגדול", שנועד להנציח את זכרו של מייסד הא

האח'מנית. המנהג, שהחל בעשור האחרון ואינו נכלל בלוח השנה האיראני הרשמי, 

הדתי המרכיב  את  להדגיש  המשטר  מצד  המתמשך  למאמץ  בניגוד  אסלאמי -עומד 

פרסי. לא בכדי, הטילו השלטונות מגבלות  -בזהות האיראנית על פני המרכיב התרבותי

 על עריכת טקסים בסמוך לקבר כורש. 

באוקטובר, המועד שבו נכנס המלך כורש לבבל לצורך    29-רש הגדול" נקבע ל"יום כו

כיבושה, כפי שעולה ממספר עדויות היסטוריות. בתקופה הפהלוית הובלטה דמותו 

של כורש בניסיון להעניק לגיטימציה לשלטון המלוכני ולסייע לו בגיבוש עוגן היסטורי 

עם התבססות הציג במחקרו, כי  ביובסיס הצדקה אידיאולוגי למדיניותו. מנחם מרח

מתחייה  ממש  של  פחד  חשו  לא  כבר  מנהיגיו  המהפכה,  שלטון  והתמסדות 

לסגת  הדתי  הממסד  החל  מכך,  כתוצאה  האיראנית.  הלאומיות  של  אידיאולוגית 

אסלאמי של איראן. בתקופת נשיאותו של -לגישה פייסנית ומכילה ביחס לעבר הקדם

אסלאמיים -י מוחשי להשלמה עם מאפייניה הקדםמוחמד ח'אתמי ניתן ביטוי פוליט

של הזהות האיראנית עם ביקורו בפרספוליס, אתר ארכיאולוגי שזוהה יותר מכל עם 

ב  יורשיו של כורש.  קיים   2010בספטמבר    13-האדרת המלוכה האיראנית בתקופת 

הנשיא אחמדינז'אד קבלת פנים חגיגית לגליל כורש, שהושאל לבקשת איראן למספר  

חרוטה חודש עליו  חרס  עשוי  צילינדר  הוא  הגליל  בלונדון.  הבריטי  מהמוזיאון  ים 

בשנת   האח'מנית  הפרסית  האימפריה  מייסד  מפי  הספירה    538הצהרה  לפני 

זה  המאפשרת לכל העמים הנכבשים לקיים את פולחנם בהתאם לאמונתם. אירוע 

אופן בוטה היה יוצא דופן ברפובליקה האסלאמית משום שבעצם קיומו חרג הנשיא ב

הנשיא  דיבר  הטקס  במהלך  המהפכני.  השלטון  של  המנחה  מהאידיאולוגיה 
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המשך   מהווה  שלו  האדם  זכויות  הצהרת  כי  ואמר,  כורש  של  בשבחו  אחמדיזנ'אד 

  9לדרכם של הנביאים.

, עם ציון "יום כורש", פרצו התנגשויות אלימות בין כוחות הביטחון 2016באוקטובר  

מערבה  -תחם הקבר בפאסארגאד שבמחוז פארס בדרוםלאלפי אזרחים שהגיעו למ

של איראן, לאחר שמספר אזרחים החלו לקרוא סיסמאות בגנות המשטר. לקראת 

ב  כורש  התקהלות   2017-יום  על  לאסור  כוונתם  על  מראש  איראן  שלטונות  הודיעו 

למתחם.  המובילות  הראשיות  בדרכים  מחסומים  הציבו  ואף  הקבר,  ליד  אזרחים 

המהפכה במחוז פארס הזהיר כי כוחות הביטחון והרשות השופטת מפקד משמרות  

מהפכניים" לקיים אירועים בסמוך לקבר ולערער בכך את - לא יאפשרו ל"כוחות אנטי

   10היציבות במחוז.

בתגובה לכך, השיקו גולשים איראנים קמפיין רשתי שנועד לעודד השתתפות אזרחים 

המגבלות שהטילו השלטונות. הגולשים הציגו את באירועים לציון היום, ולמחות על  

כורש כדמות מופת וכסמל לאומי שראוי להנצחה והצביעו על חשיבותו ההיסטורית. 

וסרטונים  תמונות  והעלו  לזכרו  הטקסים  את  למנוע  המשטר  מאמצי  את  גינו  הם 

המתעדים את המחסומים שהוצבו בדרכים הראשיות המובילות לקבר, כשבחלקם 

אזרחים העושים דרכם ברגל דרך ההרים על מנת להגיע למתחם. גולשים ניתן לראות  

רבים הנגידו בין המגבלות שהטיל המשטר על קיום אירועי "יום כורש" למאמצים 

לרגל  העלייה  לעידוד  אוקטובר  חודש  במהלך  מטעמו  שהושקעו  והיקרים  הרבים 

בעיראק במסגרת ה"ארבעין", המועד המציין ארבעים   למקומות הקדושים לשיעה 

יום לאחר צום העאשוראא'. אחד הגולשים הלין על כך שהשלטונות מספקים לעולי 

מסוקים  ומעלים  הכבישים  את  סוגרים  שהם  בשעה  בחינם,  מוניות  לעיראק  הרגל 

כורש. לקבר  הנוסעים  על האזרחים  מנת לפקח  על  ניצלו   11לאוויר  מתנגדי המשטר 

 
,  איראן אז ועכשיובעבור, -הנדלמן , בתוך:"זהות לאומית ומורשת היסטורית בצל דמותו של המלך כורש"מנחם מרחבי,  9

 .  163-149ע  ע"
סוכנות  מהפכניים ב[מחוז] פארס",  -"משמרות המהפכה והרשות השופטת לא יאפשרו כל תוכנית בעלת תכנים אנטי  10

 . 2017באוקטובר   28,  הידיעות פארס
11 @gholledena,   2017באוקטובר   31 ,טוויטר . 
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ולערעור הלגיטימציה שלו. הם הציגו הזדמנות זו להבעת מחאה נגד השלטון האיראני  

את המגבלות על קיום הטקסים כביטוי לפחד המשטר מפני מחאת האזרחים, ואת  

כאנטי הדת  אנשי  הלאומית  - שלטון  מורשתו  את  לטשטש  המבקש  איראני 

וההיסטורית של עמו. "היום הוכח בבירור, שהרפובליקה האסלאמית ואיראן אינם 

 12חד הם", צייץ אחד הגולשים.

כמזימה "מערבית  כורש"  "יום  נשמע קולם של תומכי המשטר שהציגו את  -מנגד, 

באיראן  יסודות השלטון  לערער את  שנועדה  לה שותפים מתנגדי המשטר,  ציונית" 

ולפגוע באסלאם. בתגובה למאמצי ההנצחה של כורש הגדול צייץ איש הדת השמרני 

איתאללה עבאס כעבי, כי אילו כורש היה קם מקברו וחוזה    "מועצת המומחים "וחבר  

הוסיף על כך    13בעוצמתה של איראן תחת האסלאם, הרי שהיה מזדרז להתאסלם.

דרשן תפילות יום השישי בשיראז, איתאללה אסדאללה אימאני, שיצא בחריפות נגד 

ף" חסר היום בטענה כי אויבי המשטר וחוגים מלוכניים איראנים יצרו "אירוע מזוי

על מנת לזרוע פילוג   כל ביסוס היסטורי ששורשיו הם "תורניים (יהודיים) וישראלים"

 14בעם האיראני.

השיח שהתפתח בעקבות המגבלות שהטיל המשטר האיראני על קיום אירועי "יום 

כורש" הבליט את הוויכוח הציבורי סביב מדיניות המשטר בסוגיית הזהות הלאומית 

מהראן סולאתי הישווה את מאמצי המשטר למניעת הנצחת   האיראנית. הסוציולוג

האסלאמית.  הזהות  את  למחוק  הפהלוי  השאה  של  הכושלים  לניסיונותיו  כורש 

מדיניות  כי  מוכיח  שהדבר  וטען  כורש"  ב"יום  הגובר  העיסוק  על  הצביע  סולאתי 

הטרום התרבותית  זהותם  את  מחזקת  רק  איראן. -המשטר  אזרחי  של  אסלאמית 

במ  מנסה לדבריו,  האיראנית,  הזהות  של  השונים  מרכיביה  בין  ולשלב  לנסות  קום 

המשטר "לאסלם" את החברה האיראנית. כתוצאה מכך, הפך, לדבריו, קבר כורש 

 
12 @shahinmilani81 , 2017באוקטובר    29,  טוויטר  . 
13 @kabi_abbas ,  2017באוקטובר  29  ,טוויטר . 
באוקטובר] המצוין כיום כורש יש שורשים   31באבאן [   7- לאירוע המזויף של ה "דרשן תפילות יום השישי בשיראז:  14

 . 2017באוקטובר  28,  סוכנות הידיעות פארס תורניים וישראלים", 
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תחליף (מטאפורי) לאבן הקדושה (כעבה) שבעיר מכה שבסעודיה ככיוון התפילה עבור  

האיראנים. מהצעירים  ה  15חלק  אף  הצביע  "תאבנאכ"  החדשותי  על האתר  וא 

חוסר  ועל  כורש,  להנצחת  מייחסים  איראן  מאזרחי  שרבים  הגוברת,  החשיבות 

היעילות שבצעדי המשטר נגד הטקסים לזכרו. במאמר דעה שפרסם האתר נכתב כי  

לא זו בלבד שהכבוד שאזרחים איראנים מייחסים למכונן האימפריה הפרסית אינו 

ל  ניתן  איראן, אלא שאף  ביטחונה הלאומי של  לחיזוק הסולידריות מסכן את  נצלו 

 16הלאומית והרגש הלאומי בקרב אזרחי המדינה.

 

 הזדהות לאומית איראנית מול #האחר# 

ניסיון  בכל  להיאבק  ונכונים  והתרבותית  ההיסטורית  במורשתם  גאים  האיראנים 

הלאומית־תרבותית.   זהותם  על  ובלערער  בפטריוטיות  רואה  עצמו  אהבת המשטר 

שהמולדת   חיוביים  לנצל  ערכים  במדיניותוניתן  עממית  תמיכה  תחושת   .לגיוס 

דוגמה לכך ניתן   17תבטאת במיוחד מול "האחר" שאינו איראני.הזדהות הלאומית מה

בנובמבר   באיראן  שהתעוררו  הזעם  בתגובות  סרטון   2010למצוא  הפצת  בעקבות 

הצהיר  בנאום  נסראללה.  חסן  חזבאללה,  מזכ"ל  של  נאומו  את  שתיעד  יוטיוב 

נסראללה כי שורשיה של איראן הם ערביים ולא פרסיים, וכי אין בנמצא באיראן דבר 

אלא רק ציוויליזציה אסלאמית ודתו הערבית   ציוויליזציה פרסית','הנקרא 'פרסי' או  

של הנביא מוחמד. הוא טען כי גם מכונני המהפכה האסלאמית היו ממוצא ערבי, ואף 

מנהיגה הנוכחי של איראן ח'אמנהאי נושא תואר 'סייד' המעיד על מוצאו משושלת 

  18ערבית של צאצאי הנביא.

 
 . 2017באוקטובר  27, טלגרם,  solati_mehran@"הנצחת כורש אינה השאלה",  15
 . 2017באוקטובר   28,  תאבנאכ העממית של כורש", תו  רשמיים למניעת הנצח -"תחילת המאמצים הבלתי 16
" ,The Presentation of the “Self” and the “Other” in Postrevolutionary Golnar Mehranראה בהקשר זה:   17

Iranian School Textbooxs", in: Keddie & Matthee (eds.), Iran and the Surrounding World (Seattle & 
London: University of Washington Press, 2002), pp. 232-253. 

 . 2010בנובמבר   8,  בפרסית BBC"נאום מעורר מחלוקת של מזכ"ל חזבאללה בנוגע לציוויליזציה האיראנית",  18



162 
 

טרנט ותגובות זועמים מצד הפצת הסרטון עוררה סערה בקרב גולשים איראנים באינ

בלוגרים איראנים. אחד הבלוגרים כתב בתגובה לדברי נצראללה כי הם משקפים את 

האיראנית  הציוויליזציה  האיראנית,  התרבות  האיראנית,  האומה  שבה  המציאות 

האינטלקטואל האיראני הגולה מוחסן כאדיור    19ומשאבי איראן שבויים בידי זרים. 

וא דחה את דברי נצראללה והתייחס להבדל בין האיראנים הגיב, אף הוא, לנאום. ה

ערב, היו האיראנים בעלי תרבות וציוויליזציה -לערבים. בניגוד לערבים של חצי האי 

גדולה ומילאו תפקיד מרכזי גם בציוויליזציה המוסלמית לאחר קבלת האסלאם. הוא 

האיראניות וכי  הערבית  מזו  נבדלת  האיראנית  הציוויליזציה  כי  והאסלאם   גרס 

להפחית  ניתן  ולא  האיראנית  הלאומית  בזהות  מרכזיים  רכיבים  שני  מהווים 

 20בחשיבותו של אחד מהם ביחס לאחר.

ל מתורגמות  האיראניות  הלאומיות  כלפי   עתיםהתחושות  במיוחד  גזענות,  לגילויי 

הערבים. במקרים, שבהם התעוררה מתיחות בין איראן לשכנותיה הערביות, נרשמו 

גי  אחת  באיראן. לא  החברתיות  וברשתות  התקשורת  באמצעי  והסתה  גזענות  לויי 

גילויים אלה אינם רק תוצר של חילוקי דעות על בסיס פוליטי בין איראן לשכנותיה, 

הם מונעים גם מתחושת עליונות אתנית ותרבותית. לאורך ההיסטוריה שימרה   שכן

ידי הערבים במאה -לאיראן את ייחודיותה התרבותית והאתנית וגם לאחר כיבושה ע

- השביעית לספירה נותרו תושביה איראנים ושימרו את שפתם. אימוץ האסלאם על

ידי האיראנים לא הסיר את המתיחות, שהתקיימה ביניהם לבין הערבים, ואף הביאה 

תרומתם  למידת  בנוגע  התרבותית  התחרות  ולהתגברות  ביניהם  המאבק  להחרפת 

 21להתפתחות התרבות האסלאמית.

הפרסיםהעוינ בין  ההיסטורית  הציבורי  -ות  בשיח  היטב  מורגשת  לערבים  איראנים 

כך,  המתרס.  צדי  משני  וערבים  איראנים  ניצבים  בהן  בסוגיות  ובמיוחד  באיראן, 

 
  הבלוג"חסן נצראללה, עם כל חוסר ההכרה שלו, הבין שאיראן נלקחה כבת ערובה",   19

greenmanifesto.wordpress.com ,7   2010בנובמבר . 
 . 2010בנובמבר   Kadivar.com  ,10יליזציה הפרסית שלנו עם העולם",  ו"איננו מחליפים את התרבות והציו  20
21 Iran at the Crossroads: Shirin T. Hunter, “Iran and the Arab World”, in: Miron Rezun (ed.), 

Global Relations in a Turbulent Decade (Boulder, San Francisco & Oxford, 1990), p. 98. 
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בערב   צעירים  איראנים  רגל  עולי  שני  של  המינית  הטרדתם  פרשת  עוררה  למשל, 

אפריל   בראשית  כלפ  2015הסעודית  גזענות  וגילויי  רוחות  ברשתות סערת  ערבים  י 

,היו בדרכם חזרה לאיראן לאחר שעלו   15-ו  14החברתיות באיראן. שני הצעירים, בני  

התעופה  בשדה  לטענתם,  עוכבו,  הם  הסעודית.  בערב  הקדושים  למקומות  לרגל 

שני  בהם  ביצעו  בו  נפרד  לחדר  והועברו  ממשפחותיהם  הופרדו  בג'דה,  הבינלאומי 

 כדי חיפוש גופני שערכו בהם.  שוטרים סעודים מעשים מגונים תוך 

במיוחד   חריפות  תגובות  התעופה  בשדה  התקרית  עוררה  הרשמיים  הגינויים  לצד 

בקרב הציבור האיראני. אלה באו לידי ביטוי בהפגנות מחוץ לנציגויות הדיפלומטיות 

בהפגנות  החברתיות.  ברשתות  גולשים  של  ובתגובות  באיראן  הסעודית  ערב  של 

שגרירות סעודיה בטהראן והקונסוליה הסעודית בעיר משהד השתתפו שנערכו מול  

בני דרשו -אלפי  הסעודי,  המלוכה  בית  בגנות  סיסמאות  הניפו  המפגינים  אדם. 

התנצלות סעודית רשמית וקראו לסגור את שגרירות סעודיה ולגרש את מיופה הכוח 

של אזרחים בעקבות הפרשה הופיעו ברשתות החברתיות תגובות זועמות    22בטהראן.

איראנים, שלוו בגילויי גזענות כלפי הערבים. לצד ביקורת כלפי השלטונות הסעודים 

פוגעניות  אמירות  גם  התגובות  כללו  בחומרה,  השוטרים  שני  את  להעניש  ודרישה 

וגזעניות נגד הערבים ככלל, תוך שימוש בכינויי גנאי, כגון: "כלבים טמאים", "אוכלי 

מל "ערבים  וחגבים",  התקרית לטאות  כי  טענו  גולשים  כמה  ו"ברברים".  וכלכים" 

גם   23בשדה התעופה משקפת נכוחה את אופיים של הערבים ואת המנטליות שלהם.

עורר   2015עולי רגל איראנים באסון במינא שבערב הסעודית בספטמבר    464מותם של  

ניים משחקי רשת גזע גילויי נאצה והסתה נגד ערבים ברשת, שכללו, בין היתר, הפצת  

 24הקוראים לפגוע בערבים.

 
22 Radio Free  Arab Sentiment",-Frud Behzan, "Alleged Assault On Iranian Teens Stokes Anti

Europe/Radio Liberty, April 14, 2015. 
ביהייב (השיח ברשתות  ", ערבים אוכלי לטאות וחגבים: גילויי הסתה וגזענות ברשתות החברתיות באיראן רז צימט, "  23

 .  2015, נובמבר 10, גיליון 3, כרך  במזה"ת)
 . 2015בספטמבר  TVanoto M  ,18אתר ערוץ הטלוויזיה  "הכה את הערבי: משחק גזעני שנחסם",  24
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בקיץ   שהתפרסמו  מין   2018דיווחים,  תיירות  פריחת  אודות  האיראנית  בתקשורת 

דיווחים אלה,  לפי  ערבים.  כלפי  וגזענות  עוינות  גילויי  עוררו, אף הם,  בעיר משהד, 

רזא,  השמיני  השיעי  האימאם  של  לקברו  לרגל  העולים  עיראקים,  רווקים  גברים 

שהותם את  מקומיות.  מנצלים  נשים  עם  מין  יחסי  לקיים  מנת  על  בעקבות   25בעיר 

דיווחים אלה, הוצגו עולי הרגל הערבים ברשתות החברתיות האיראניות כרודפי מין 

כוונתם היא לפגוע בכבוד הנשים האיראניות ובכבוד העם האיראני בכלל: "לפני שכל  

שנה   40ניות, לפני  שנה הערבים פלשו לארצנו במטרה לאנוס את הנשים האירא  1,400

איראן למלחמת  הבנות -[בהתייחס  את  לאנוס  כדי  לארצנו  פלשו  הערבים  עיראק], 

בנות  עם  מין  יחסי  לקיים  כדי  ארצנו  את  תוקפים  הערבים  וכיום  האיראניות, 

 26איראניות", צייץ אחד הגולשים.

ההסתה נגד הערבים מציבה בפני שלטונות איראן שתי בעיות מרכזיות: ראשית, היא 

לחזק  עלולה  היא  ושנית,  הערבי,  העולם  עם  הקשרים  את  לשפר  במאמציה  פוגעת 

מכלל  אחוזים  כשני  המונים  באיראן,  הערבי  המיעוט  בני  בקרב  בדלניות  מגמות 

נות ברשתות החברתיות יצאו אוכלוסייתה. אשר על כן, על רקע התגברות ביטויי הגזע

והאינטלקטואל   העיתונאי  בתופעה.  להיאבק  בקריאה  איראנים  תקשורת  כלי  כמה 

עטו מפני התגברות ההסתה הגזענית נגד -הרפורמיסטי עבאס עבדי הזהיר במאמר פרי

ביטחונה  את  לסכן  לדבריו,  העלולה,  האיראניות  החברתיות  ברשתות  הערבים 

ן כי חילוקי הדעות בין איראן לשכנותיה הערביות יצרו  ויציבותה של איראן. עבדי ציי

גזעניים   עלבונות  להפצת  נוחה  מנוגדים  קרקע  אלו  עלבונות  הווירטואלי.  במרחב 

שרבים  העובדה  לנוכח  ובמיוחד  עבדי,  הדגיש  והאסלאמיים,  האנושיים  לערכים 

ולם מאזרחי איראן הם ערבים. עוד הוא הוסיף כי החברה האיראנית הייתה מאז ומע

חברה הטרוגנית ולשמירה על כבוד הדדי בין אזרחיה יש חשיבות עליונה, וכי תקנות 

לפיכך,   ,ממשלתיות אוסרות אומנם על הסתה גזענית, אך הדבר אינו מעוגן בחוק ויש

 
 . 2018באוגוסט,   26,  איסנא סוכנות הידיעות סיפור נסיעות השוליים של גברים עיראקים לאיראן", " 25
26 @PesarNoah  , 2018באוגוסט   28, טוויטר  . 
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גם האתר השמרני "אלף"   27צורך בחקיקה שתאסור מפורשות פגיעה על רקע גזעני.

אנטי  דעות  הפצת  מפני  ו-הזהיר  שנגזר ערביות  לזכור  צריכים  האיראנים  כי  הדגיש 

עליהם לחיות לצד הערבים ולטפח קשרים טובים עם כל שכניהם, להימנע מסטיגמות 

נשים  חובבי  עצלנים,  כטיפשים,  הערבים  לכל  להתייחס  ולא  קדומות  ומדעות 

   28וקיצוניים.

גם  אלא  הפרסים  רק  לא  שותפים  הלאומית  הסולידריות  לתחושת  כי  לציין  ראוי 

פחות חלק מבני הקבוצות האתניות והתרבותיות השונות המרכיבות את איראן. בני ל

המיעוטים, ובהם התורכים האזרים, הכורדים, הערבים, הבאלוצ'ים והתורכמנים, 

של  מאוכלוסייתה  למחצית  קרוב  כיום  כוללים  הפריפריה  באזורי  בעיקר  השוכנים 

ש הם  המשטר.  בפני  פשוט  לא  אתגר  מציבים  והם  באיזורי  איראן  בעיקר  וכנים 

התורכים כיווניה:  מכל  איראן  את  ומקיפים  בצפון-הפריפריה  מערב,  -האזרים 

בדרום הבאלוצ'ים  במערב,  בצפון-הכורדים  התורכמנים  והערבים -מזרח,  מזרח 

לכדי   הרבות  האתניות  הקהילות  את  לשלב  המרכזי  השלטון  מאמצי  בח'וזסתאן. 

הא בעיותיהן  את  פתר  לא  אחת  לאומית  האתניים קהילה  המיעוטים  בני  מיתיות. 

והסמכות  העוצמה  למוקדי  שווה  בגישה  זכו  ולא  נפרדים  באזורים  מרוכזים  נותרו 

 במדינה, למעט המיעוט האזרי שנציגיו הצליחו להשתלב באליטה השלטת. 

תביעות  האזרים,  למעט  האתניים,  המיעוטים  העלו  האסלאמית  המהפכה  אחרי 

בני המיעוטים טוענים לאפליה מכוונת וקיפוח ידי המשטר.  -לאוטונומיה שנדחו על

- מצד השלטון המרכזי. אסטרטגיית הפיתוח הריכוזית של איראן יצרה פערים סוציו

אקונומים רחבים בין המרכז לפריפריה וחלוקה בלתי מאוזנת של משאבי המדינה.  

התרבות   לימוד  ובמניעת  ובתעסוקה  בחינוך  באפליה  השלטונות  מואשמים  כן  כמו 

ידי בני  -ת והשפות המקומיות בבתי הספר במחוזות המאוכלסים בעיקר עלהמקומי

על הוראת השפות  ציבורי מתמשך  המיעוטים. לאורך שנים מתנהל באיראן מאבק 

 
 .  2015באפריל   12,  אעתמאד"אנו אוסרים על עלבונות לאומיים וגזעיים",   27
 . 2015באוקטובר,   15,  אלף ביקורת על שנאת הערבים הנפוצה",  28
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סעיף   את  לממש  בדרישה  שמכיר    15האתניות  האסלאמית,  הרפובליקה  בחוקת 

בשפת   בזכותם של בני המיעוטים האתניים ללמוד בבתי הספר שאותם הם פוקדים

השפה  כי  קובע  האסלאמית,  המהפכה  מאז  בפועל  מיושם  שאינו  זה,  סעיף  אמם. 

ושבטיות  היא פרסית אך מתיר את השימוש בשפות מקומיות  הרשמית של איראן 

הספר בבתי  הספרות  ובהוראת  התקשורת  באמצעי  לפרסית.  בעיתונות,  במקביל 

חוגים רפורמיסטים   מדיניות זו מעוררת ביקורת הן בקרב בני המיעוטים והן בקרב

ביומון הרפורמיסטי "שרק", טען העיתונאי   2014באיראן. במאמר שהתפרסם בינואר  

זארע כהנמואי, כי הוראה בשפת האם היא זכות אזרחית שלא ניתן להתעלם -אצע'ר

ממנה, זכות שמעוגנת בחוקה האיראנית ובאמנות בינלאומיות שונות. הוראת השפות 

פגוע במעמד הפרסית כשם שהוראת האנגלית או הערבית המקומיות גם אינה צפויה ל

לדברי   להיעשות,  צריכה  אינה  הפרסית  על  ההגנה  הפרסית.  את  מחלישה  אינה 

העיתונאי, על חשבון פגיעה בשפות אחרות או במחיר שלילת הזכויות של הקבוצות 

  29האתניות.

ל ומזינה  באיראן  רבה  רגישות  שנים  מזה  מעוררת  האתנית  הפגנות   עתיםהסוגייה 

לשוניים. -מחאה ואף עימותים אלימים באזורים בהם מתגוררים מיעוטים אתניים

לאחר    2006במאי   אזרביג'אן,  במחוז  נוספות  ובערים  תבריז  בעיר  מהומות  פרצו 

תורכית דובר  הוצג  בה  קריקטורה  פרסם  "איראן"  הממשלתי  אזרית -שהעיתון 

שבוע  30כג'וק. למספר  היומון  נסגר  המהומות  בפברואר  בעקבות  שבה   2014ות. 

שנתפסה  טלוויזיה,  סדרת  של  שידורה  בעקבות  אתני  רקע  על  מתיחות  והתעוררה 

מערב איראן. הסדרה ההיסטורית -כפגיעה בבני המיעוט הבח'תיארי המרוכז בדרום

אזרחים  של  זעמם  את  עוררה  הממלכתית  בטלוויזיה  ששודרה  ישנה"  "ארץ 

ה ממוצא בח'תיארי כמשתפת פעולה  המשתייכים למיעוט זה, לאחר שהציגה משפח

עם הכובשים הבריטים באיראן במלחמת העולם השנייה. בעקבות הפגנות אלימות 

 
 .  2014בינואר    29,  שרק"לימוד שפות האם הוא זכות או מזימה?",   29
30 Radio Free Europe/Radio "Iran: Cartoon Protests Point To Growing Frustration Among Azeris", 

Liberty, May 31, 2006. 
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מערב המדינה נאלצה רשות השידור להפסיק את שידור  -שפרצו במספר ערים בדרום

   31הסדרה.

משחקי כדורגל בין קבוצת הכדורגל "תראקתור סאזי" מהעיר תבריז מעוררים, אף 

מפעם לפעם מתיחות אתניות כאשר אוהדי הקבוצה משמיעים סיסמאות תמיכה הם,  

איראן". אינה  אזרביג'אן  "דרום  בנוסח  בדלניות  קריאות  ואף  ככלל,   32באזרביג'אן 

- השתלבות האזרים באיראן נחשבת מוצלחת למדי יחסית ליתר המיעוטים האתניים 

למחצה. רוב האזרים רואים   לשוניים, ומנהיג איראן, עלי ח'אמנהאי, הוא בעצמו אזרי

שבמשך מאות  היתר משום  בין  פרסים),  אינם  כי  (אף  איראנים  כפטריוטים  עצמם 

שנים הם היו למעשה האליטה הפוליטית באיראן, עד עליית השושלת הפהלוית. עם 

 1991זאת, בעקבות התפרקות ברית המועצות וכינונה של אזרביג'אן העצמאית בשנת  

הלאומית התודעה  את   התחזקה  הזדמנויות  במספר  האשימה  אף  ואיראן  האזרית 

אזריבג'אן בעידוד בדלנות בקרב אזרחיה ממוצא אזרי. במהלך הקרבות, שהתחדשו 

בין ארמניה לאזרביג'אן במובלעת נגורנו קרבאך שבקווקז, פרצו כמה   2020בספטמבר  

ון הפגנות בהשתתפות מאות בני אדם בתבריז ובערים נוספות במחוזות האזרים בצפ

פוזרו   מקרים  ובכמה  אזרביג'אן,  בזכות  קריאות  נשמעו  הללו  בהפנות  איראן. 

 33ידי כוחות ביטחון הפנים.-המפגינים על

במחוזות ח'וזסתאן, בלוצ'סתאן וכורדיסטאן מתנהל עימות אלים הנמשך זה שנים 

כשני  המהווים  הבלוצ'ים,  מחתרתיים.  בדלניים  לארגונים  איראן  שלטונות  בין 

בלוצ'סתאן, והמיעוט הערבי  -כלוסיית איראן ומרוכזים במחוז סיסתאן אחוזים מאו

המרוכז במחוז ח'וזתסאן סובלים מאפליה נמשכת בחינוך ובתעסוקה ומעלים מפעם 

מבני  חלק  כלפיהם.  הנהוגה  האפליה  סיום  ולמען  לאוטונומיה  תביעות  לפעם 

על שום היותם   המיעוטים האלה, בעיקר הבלוצ'ים, סובלים ממדיניות של קיפוח כפול

 
31 , 14 February 2014.Global Voices, "t a TV show in IranProtests erupt agains " 
32 , The Central Analytical Articles, "Football Nationalism Among Iran's Azeris"Emil Souleimanov, 

Asia-Caucasus Analyst, June 24, 2015. 
33 Radio Free Karabakh Conflict", -"Protests Erupt In Iran Backing Azerbaijan In Nagorno

Europe/Radio Liberty, October 2, 2020. 
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בלוצ'סתאן, הסמוך לגבולה של איראן עם -לשוני וסונים. במחוז סיסתאן-מיעוט אתני 

העוסקים  רבים,  סמים  מבריחי  וכן  בלוצ'ים  בדלניים  ארגונים  פועלים  פקיסטאן, 

בהברחות אופיום, הירואין וחשיש מאפגניסטאן דרך איראן לאירופה. פעולות טרור  

בנות. לרגישותו הרבה של מחוז ח'וזסתאן, הסמוך  שהתרחשו במחוז גבו מאות קור

לגבולה של איראן עם עיראק, תורמת העובדה כי בארות הנפט במחוז מהוות מקור  

גולמי. גם במחוז זה אירעו במהלך השנים   80-לכ אחוזים מהכנסות המדינה מנפט 

 התנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ממוצא ערבי. 

המי מצד  התביעות  מתמקדותעיקר  האתניים  זאת,עוטים  עם  הזהות   ,  בשימור 

בקרב  מאיראן.  להתנתק  בדרישות  ולא  האפליות  ובהסרת  המקומיות  והתרבות 

כינון  הניבו  אף  מהן  שאחדות  להתבדלות,  תנועות  בעבר  פעלו  האתניות  הקבוצות 

של  הכורדית  הרפובליקה  כמו  בלבד,  קצרה  לתקופה  אם  גם  עצמאיות  מדינות 

והרפובלי השנייה. מהאבאד  העולם  מלחמת  בתום  אזרביג'אן  של  התורכית  קה 

התפרצויות אלימות נרשמו באזורי המיעוטים גם לאחר המהפכה האסלאמית, בעיקר  

בשנתיים הראשונות למהפכה. החשש המתמיד מניסיונות התבדלות של המיעוטים 

לולה מייצר רגישות מיוחדת לכל ניסיון חיצוני לעודד בדלנות אתנית בתוך איראן שע

עורר כינוסה   2012להביא לערעור לכידותה הטריטוריאלית ולהתפוררותה. בינואר  

בקהיר של ועידת תמיכה בתושבי המיעוט הערבי בח'וזסתאן תגובות ביקורת וזעם 

של  נציגים  השתתפו  בוועידה  באיראן.  החברתיות  וברשתות  התקשורת  באמצעי 

אהואז   לשחרור  הבדלנית  ח'וזסת(התנועה  מחוז  שעלבירת  המחוז -אן  מכונה  שמה 

אל)בערבית ממכללת  נציגים  המוסלמי,  מהעולם  דת  אנשי  וכמה - ,  בקהיר  אזהר 

נציגים של תנועות פוליטיות מצריות המזוהות עם התנועות האסלאמיות, ובראשם 

ע'פור, יועצו של הנשיא דאז, מוחמד מורסי. כינוס זה שנערך במקביל - עמאד עבד אל

הא החוץ  שר  שקיים  עלילביקור  של -יראני,  זעמם  את  עורר  בקהיר  צאלחי,  אכבר 

איראנים רבים, שיצאו נגד גילויי בדלנות באיראן, תקפו בחריפות את ממשלת מצרים 
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נגד  הפועלת  מצרים  נגד  חריפה  איראנית  תגובה  דרשו  ואף  מורסי  הנשיא  ואת 

 34האינטרסים של איראן וקוראת תיגר על שלמותה הטריטוריאלית.

על ו- אף  כן,  איראן  פי  השונות,  האתניות  הקבוצות  בין  העמוקים  ההבדלים  חרף 

לאורך  מיוחדת  לאומית  זהות  ובעלת  נפרדת  ותרבותית  פוליטית  כישות  מתקיימת 

מאות שנים. זאת, בשונה ממדינות הלאום במזרח התיכון הערבי, שגבולותיהן עוצבו  

הרב בין ידי מעצמות המערב. גם השוני  -בעיקר לאחר מלחמת העולם הראשונה על

ושיעים)  (סונים  הדתי  שיוכם  האתניים,  המיעוטים  של  ההיסטורית  התפתחותם 

ומידת האינטגרציה שלהם בחברה האיראנית מפחית במידה משמעותית את האיום 

מצד המיעוטים על לכידותה הלאומית של איראן. יתרה מזו, אי אפשר להכחיש את  

ומים שונים, למשל המלחמה קשרי התרבות והזיכרון המשותפים לאיראנים בני לא

 נגד עיראק.  

 

 אינדיבידואליזציה ובורחנות *אסקפיזם( בחברה האיראנית 

בחברה   אינדיבידואליזציה  תהליכי  התגברות  על  להצביע  ניתן  התשעים  שנות  מאז 

האיראנית, בעיקר בקרב הדור השני של המהפכה. התנהגות הצעירים מעוררת שיח 

ו נתונה החברה האיראנית. מגמה זו בולטת בעיקר  ציבורי נוקב סביב המשבר הערכי ב

בקרב מעמד הביניים האיראני על רקע החשיפה הגוברת של החברה האיראנית בכלל 

ומעמד הביניים בפרט לתרבות המערב. בשנים האחרונות גברה הביקורת הפנימית 

התנהגות  דפוסי  באימוץ  הניכרות  האיראנית  החברה  לחולשות  ביחס  באיראן 

בהעדר סולידריות חברתית ובנטייה גוברת לאינדיבידואליזם ולבורחנות  מערביים,  

תרבות  של  הגוברת  בהשפעתה  אלה  חולשות  תלו  מהמבקרים  חלק  (אסקפיזם). 

אותן  תלו  שאחרים  בעוד  העירוני,  הביניים  ממעמד  צעירים  בקרב  בעיקר  המערב, 

 במשבר הכלכלי המחריף ובמצוקות החברתיות. 

 
34 , January 11, 2013.monitor-al, "Egypt, Iran Walk Sectarian Tightrope In Relations " 
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פרסם עיתונאי איראני כתבה בה הצביע על "החיים הכפולים" של מעמד    2010  מארסב

ולהשתתף   אלכוהול  לשתות  חיים,  "לעשות  הזדמנות  כל  המנצל  האיראני  הביניים 

מהומות   לאחר  בלבד  אחת  שנה  בנוגע   2009במסיבות".  לטענה  העיתונאי  התייחס 

מלחמ מיוצאי  אחד  איראן.  אזרחי  מצד  חברתית  מחויבות  איראןלהעדר  עיראק -ת 

שיתף את העיתונאי בתחושותיו: "במהלך המלחמה, חיילים היו גאים לאבד איבר, 

מכיוון שהם האמינו שהם נלחמים עבור דבר מה קדוש. הילדים בימינו אינם חשים 

בביקורת חברתית נוספת הלין פעיל   35כך. הם אינם יודעים עבור מה הם נלחמים".

ז אלבורז  הרפורמיסטי  את הסטודנטים  איבדו  הביניים  מעמד  שבני  כך  על  אהדי 

בני מעמד הביניים,   ובעיקר  הסולידריות החברתית שלהם. לטענתו, אזרחי איראן, 

מעוניינים בכל זכויותיהם האזרחיות של אזרחים בחברה דמוקרטית מודרנית, אך 

אינם מוכנים לשאת באחריות חברתית, להפגין סולידריות חברתית בסיסית או אף 

ימות פשוטות, כגון: ניקוי הרחובות שסביב בתיהם. הם פועלים רק למען למלא מש

גם חוקרת מדעי המדינה ופעילת זכויות הנשים, פאטמה   36עצמם ולא למען אחרים.

בריאיון  בפוליטיקה.  מעיסוק  להתרחק  הביניים  מעמד  נטיית  על  הצביעה  צאדקי, 

הביניים למעמד  ההתייחסות  את  צאדקי  הגדירה  "שרק"  כבעל   לעיתון  האיראני 

מעודדת  החברתיות  הרשתות  התרחבות  לדבריה,  כ"מיתוס".  פוליטי  פוטנציאל 

לשם  פוליטי  מחיר  לשלם  הצעירים  נכונות  את  ומצמצמת  מפוליטיקה  התרחקות 

ומעדיפים  מפוליטיקה  מתרחקים  הביניים  מעמד  בני  פוליטיות.  חירויות  השגת 

  37להתמקד בחייהם הפרטיים ובמרחב האישי שלהם.

הפך ניסיון של חברת מוצרי החלב האיראנית "צ'ופאן" לשבור את שיא   2013אפריל  ב

גינס בייצור הגלידה הגדולה בעולם מושא לביקורת חברתית חריפה. אירוע השקת 

בצפון סקי  באתר  שהתקיים  אזרחים, -הגלידה,  אלפי  עשרות  בהשתתפות  טהראן 

בים גלידה מתוך הגביע הסתיים במהומה לאחר שמארגניו סירבו לחלק למבקרים הר

 
35 ., March 20, 2010Global VoicesMiddle Class",  Jafar Farshian," The Double Lives of Tehran's 
 .  2012באוקטובר,   16,  באמדאד ח'בר אלבורז זאהדי, "ביקורת על מעמד הביניים האיראני",  36
 .  2013 מארסב  5, שרק"המיתוס של מעמד הביניים",  37
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בתגובה הלין בלוגר איראני כי   38הענק בטענה כי הגלידה תחולק בין מוסדות צדקה.

ספורים  חודשים  שנעצר  רפורמיסטי  ובלוגר  עיתונאי  ח'זעלי,  מהדי  שתומכי  בשעה 

קודם לכן בשל פעילותו נגד הממשלה ושבת רעב בכלא אווין שבטהראן, מציינים מאה 

אזרחי למעצרו,  כדי    ימים  אלא  למענו  להפגין  מנת  על  שלא  לרחובות  יצאו  טהראן 

לצפות בגלידה הגדולה בעולם החשובה בעיניהם יותר מגורלו של אסיר פוליטי השובת 

  39רעב.

האבל ההמוני של צעירי איראן על מותו של זמר הפופ, מורתזא פאשאא'י, בנובמבר  

בחברה. מסע הלווייתו של הזמר,  עורר, אף הוא, דיון ער בנוגע לתהליכי עומק    2014

, הפך לאירוע ההתקהלות הגדול ביותר מאז המחאה 30שמת ממחלת הסרטן בגיל  

וחולל ביקורת פנימית ביחס לנטייתה הגוברת   2009העממית שפקדה את איראן בשנת  

של החברה האיראנית לאינדיבידואליזם ולאסקפיזם פוליטי, המתבטא בהתרחקות 

בעניי מעיסוק  בידור  הצעירים  לפעילויות  זמנם  את  להקדיש  ובחירה  פוליטיים  נים 

 2014בדצמבר    9-ופנאי. בכנס, שקיימה אגודת הסוציולוגיה באוניברסיטת טהראן ב

- על רקע התגובות העממיות למותו של פאשאא'י, הטיח  הסוציולוג האיראני, יוסף

כך שבעוד   עלי אבאזרי, ביקורת חריפה בחברה האיראנית ובשלטונות. הוא הלין על

כאשר   באדישותו  הציבור  נותר  עזות,  ציבוריות  תגובות  עורר  פאשאא'י  של  שמותו 

מחוז  תושבי  של  הקשות  מצוקותיהם  את  שהציג  תיעודי  סרט  לאחרונה  הוקרן 

מזרח המדינה. הוא ציין כי תגובות הציבור למות הזמר  -בלוצ'יסתאן בדרום-סיסתאן 

החברה   של  התרבותית  הרגל  פשיטת  על  השלטונות. מעידות  בעידוד  האיראנית 

עוררו, לדבריו, פחד הדדי בין המשטר לציבור. פחד זה הביא לכינון   2009מהומות קיץ  

הדה תהליך  את  שקידמה  לשלטונות  האזרחים  בין  החברה. - ברית  של  פוליטיזציה 

זו  מגמה  מעודדים  השלטונות  ואילו  פוליטית  ממעורבות  מתרחקים  האזרחים 

ועידוד  באמצעות שילובם בפוליטי וזמרים פופולאריים  קה של אומנים, ספורטאים 

 
38 -largest tub of iceIranian dairy company claims world record for the "Saeed Kamali Dehghan, 

cream", The Guardian, 2 April 2013. 
 . 2013באפריל   cabin.blogspot.-zareh ,2הבלוג "גלידה או ד"ר מהדי ח'זעלי",   39
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את  לבטא  לאזרחים  המאפשרים  הפופ,  זמר  של  ההלוויה  מסע  כדוגמת  טקסים, 

   40פוליטיות.-תחושותיהם בדרכים לא

העדפתם של צעירים רבים את הבילוי במרכזי קניות ופנאי על פני מעורבות חברתית  

התעורר    2016ביוני  חברתית נוקבת.    ופוליטית הפכה במהלך השנים מושא לביקורת

צעירים  אלפי  שארגנו  היקף  רחבי  חברתיים  מפגשים  בעקבות  נרחב  ציבורי  שיח 

הלימודים.  שנת  סיום  את  לחגוג  מנת  על  החברתיות  הרשתות  באמצעות  איראנים 

ה "דור  כלפי  וזלזול  לעג  ביטויי  כללו  מהתגובות  שנות Z-רבות  ילידי  האיראנים,   "

ראשונה של העשור הראשון של המאה העשרים ואחת, בטענה התשעים והמחצית ה

כי הם מעדיפים לחגוג ולבלות, ללא כל תכלית ראויה, במתחמי בידור וקניות. זאת, 

, 1979-לעומת ילידי שנות החמישים והשישים שהובילו את המהפכה האסלאמית ב

טייתם . נ2009וילידי שנות השמונים וראשית שנות התשעים שהובילו את מהומות  

- הבולטת של הצעירים בני מעמד הביניים העירוני למפגשים נטולי תכלית פוליטית

על הוצגה  פוליטי.-חברתית  לאסקפיזם  כביטוי  המבקרים  והפעיל   41ידי  העיתונאי 

הרפורמיסטי עבאס עבדי הצביע על התנהגות הצעירים כביטוי לפער הדורי המתרחב  

ויות המדינה. המדינה סבורה שיש ומתח ביקורת על המענה הבלתי מספק מצד רש

אפשרי  בלתי  הדבר  אך  החינוך,  מערכת  באמצעות  זה  לפער  מענה  לספק  ביכולתה 

דורי נהרס -משום שהדור הצעיר מתקומם נגד אבותיו והערכים שלהם. האמון הבין

סדרי   וכן  השתנו  הערכים  לו.  שקדמו  הדורות  ניסיון  את  מכבד  אינו  הצעיר  והדור 

וסגנון ה בני   42חיים.העדיפויות  אין משמעות הדבר בהכרח כי הצעירים האיראנים 

שהם  אלא  כלשהו,  תרבותי  או  לאומי  לקולקטיב  מחויבים  אינם  הביניים  מעמד 

מעוניינים להגדיר בעצמם את הקולקטיבים אליהם הם משתייכים ונכונותם להקריב  

 למען הכלל והקולקטיב פוחתת. 

 
"סערה סביב נאום אחד, מרתזא  ; 2014בדצמבר  15,  דוייטשה וולה בפרסית"מתופעת פאשאא'י לתופעת אבאד'רי",   40

 .  2014בדצמבר  12,  רדיו פרדאפאשאא'י, יוסף אבאזרי ורשתות חברתיות", 
יהייב (השיח ברשתות החברתיות במזרח  ב",  באיראן: מתארגנים ברשתות החברתיות וחוגגים בקניון- Zר ה, "דורז צימט 41

 .2017, יולי  7, גיליון  4כרך   ,התיכון)
 . 2016ביוני   9 ,פרארו"צעדי ילידי שנות השמונים" [האלפיים לפי לוח השנה האיראני],  42
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אמצעי תקשורת המזוהים ב  בעיקרביקורת חריפה כנגד התנהגות הצעירים נמתחה  

שייחס השמרני,  הימין  ערכי    ועם  על  כאיום  הנתפשת  המערבית  לחדירה  אותה 

בעיתון שהתפרסם  במאמר,  אמרוז",    המהפכה.  בימין "וטן  חוגים  עם  המזוהה 

נכתב כי בשונה מילדי שנות השמונים, שהתאספו לצורך מפגשים דתיים, הרדיקלי,  

אה פוליטיים, דור הצעירים כיום מוכן להתאסף ניצחונות ספורטיביים או אירועי מח 

במרכז קניות ללא כל היכרות מוקדמת או מכנה משותף. תופעה זו מעידה, לטענת 

ערכי  החלשות  ועל  האיראנית  החברה  נקלעה  אליו  הערכי"  "הואקום  על  היומון, 

החברה המסורתית, כגון: צניעות, כבוד המשפחה והערכה עצמית. העיתון התייחס 

נות הצעירים באמצעות הרשתות החברתיות וטען, כי הצעירים האיראנים להתארג

ידי המרחב הווירטואלי. הם -שואבים את עיקר המידע שלהם מהרשתות ומובלים על

עוקבים  "לייקים",  הם  מצדם  להערכה  שזוכה  ומה  ברשת  ארוכות  שעות  מבזבזים 

ין דפוסי התנהגות חדשים או ציוצים מחדש. הצעירים האיראנים אינם מבחינים עוד ב

בלתי באופן  ומתנהגים  במציאות  המקובלים  לאלה  ברשת  גם - המקובלים  מוסרי 

   43במפגשים אמיתיים.

הגדיר את , שי צאדק" המזוהה עם משמרות המהפכה -שבועון "צובחהגדיל לעשות ה

ה מאמר   Z-דור  האסלאמית.  הרפובליקה  על  רציני"  כ"איום  שהתפרסם האיראני   ,

במרץ   הקושי    ,2021בשבועון  על  ההצביע  בדור  מדורות Z-לשלוט  שבשונה  משום   ,

. השבועון הזהיר כי העדר תשומת לב "טבע מרדני באופן בסיסי"קודמים, הוא בעל  

התרבותי  הממסד  עתיד  על  לאיום  להפיכתו  הקרקע  את  להכשיר  עלול  זה  לדור 

עלולה  זה  דור  בני  של  והחברתי  הפוליטי  תפקידם  התחזקות  במדינה.  והפוליטי 

נגד בני הדורות הקודמים, משום שהם רואים בהם אחראים כלהגביר את מאבקם  

כחותם של הצעירים האיראנים במרחב הווירטואלי, שנוצר לבעיותיהם. זאת ועוד, נו

האסלאמית, -על למהפכה  המתנגדות  במערב  אחרות  ומדינות  הברית  ארצות  ידי 

 
  14,  וטן אמרוזניתוח תופעת המפגש של [ילידי] שנות השמונים [שנות האלפיים לפי לוח השנה האיראני] במתחם כורש",  43

 . 2016ביוני, 
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האיראני נתון בשליטת האויב    Z-גורמת לכך שחלק ניכר מהמרחב החינוכי של דור ה

 44ולכן יש צורך להיערך כבר מעכשיו למאבק באיום זה.

 

 לאומית וגאווה לאומית  קולקטיביות- הזדהות  

האיראנית  החברה  ממשיכה  האינדיבידואליסטיות,  הנטיות  התחזקות  חרף 

כמו  למסגרות  רבה  במחויבות  המתבטא  קולקטיביזם  של  רבה  במידה  להתאפיין 

משפחה ולזהות הלאומית והתרבותית המשותפת ובהפגנת סולידריות, במיוחד מול 

ס חשיבות רבה להשתייכות לקבוצה אויב חיצוני. החברה האיראנית ממשיכה לייח

) פנימית  זו. ח'ודיחברתית  קבוצה  של  ולציפיות  לנורמות  התואמת  ולהתנהגות   (

מהמעמדות  רבים  צעירים  של  נטייתם  על  הצביעה  האשמי  מאנאתה  הסוציולוגית 

הנמוכים לקונפורמיות במאמץ לשמר את כבודם העצמי ולאפשר לעצמם להתקדם 

החברתית.   המוביליות  השכבות בסולם  בני  צעירים  כי  האשמי  הראתה  במחקרה 

דווקא לפעול בהתאם מעדיפים  החלשות אינם נוטים להתקומם נגד המוסכמות אלא  

לקודים מקובלים של התנהגות חברתית במטרה לזכות בהזדמנויות כלכליות ולשפר  

  45את סיכוייהם להתקדם.

במיוחד   בולטת  קולקטיביות  תחושות  של  ובמצבי  עוצמתם  לאומיים  במשברים 

את מחוז   2017חירום, למשל אסונות טבע. רעידת האדמה העזה, שפקדה בנובמבר  

גילויים של התגייסות  הולידה  הרוגים,  למאות  והביאה  איראן  במערב  כרמאנשאה 

"הסהר  באמצעות  לתרומות  במקביל  השלטון.  במוסדות  אמון  חוסר  לצד  לאומית 

וארגוני צדקה ש לנזקקים, האדום" האיראני  וציוד הומניטרי  ונים, שאספו כספים 

ידוענים  של  פרטיים  חשבונות  באמצעות  תרומות  של  דולרים  אלפי  מאות  נאספו 

גם במהלך התפרצות מגפת הקורונה באו לידי ביטוי    46שהתגייסו לסייע לנפגעי הרעש.

 
 . 2021במרץ   7,  י צאדק - צובחועתיד איראן",  Z-"דור ה 44
45 (New York: New  Coming of Age in Iran: Poverty and the Struggle for DignityManata Hashemi, 

York University Press, 2020). 
46 , monitor-aland mistrust of authorities",  — "Earthquake response shows Iranians' nationalism

November 27, 2017.  
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חיוני  וציוד  מזון  באספקת  לסייע  אזרחים  התגייסות  שכללו  סולידריות  גילויי 

קקים, התנדבות אזרחים לסייע בבתי חולים או לטפל בגופות של מתים מהמחלה לנז

וקניונים. חנויות  בעלי  ידי  על  לשוכרים  ופטורים  הקלות  עסקים   47ומתן  אנשי  גם 

כספים  וגייסו  מהמשבר  כלכלית  שנפגעו  אזרחים  לטובת  התגייסו  מסחר  ולשכות 

 48להקמת מרכזים רפואיים ולאספקת ציוד רפואי.

כי   למאמץ  אף  להתגייס  מבעבר  פחותה  נכונות  מגלים  רבים  איראנים  אזרחים 

קולקטיבי בשם אידיאולוגיה כזו או אחרת, המשטר ממשיך לשמר בידיו יכולת לגייס 

של  המכונן  המיתוס  כגון:  ודתיים,  לאומיים  סמלים  סביב  הציבור  תמיכת  את 

בן חוסיין  עלי, בקרב  -כרבלאא' המספר את הקרבתו של האימאם השיעי הראשון, 

בשנת   לשימוש   680כרבלאא'  בדומה  הראשון.  יזיד  האומיי,  החליף  נגד  לספירה 

עיראק, הפכו הדגשת סמלים דתיים -ברטוריקה דתית שיעית במהלך מלחמת איראן

לשיעה  הקדושים  המקומות  הגנת  למען  ההקרבה  ערך  של  נס  על  והעלאה  שיעים 

בעק המשטר  של  ההסברה  במאמצי  מרכזי  מוטיב  המעורבות בסוריה  העמקת  בות 

הצבאית האיראנית בסוריה ובעיראק, שגבתה מחיר כבד מלוחמי משמרות המהפכה 

שנשלחו לחזית. הגם שמאמצים אלה אינם מונעים לחלוטין ביקורת ציבורית כלפי 

במידה   למשטר  סייעו  הם  המדינה,  לגבולות  מחוץ  האיראנית  הצבאית  המעורבות 

מצי הלחימה. לנוכח החלשות הלהט הדתי, מסוימת לגייס את תמיכת הציבור במא

לגיוס  לאומית  גאווה  של  תחושות  וניצל  הדתית  הלאומיות  את  המשטר  טיפח 

האוכלוסייה לתמיכה עממית במדיניותו. התלכדות הציבור סביב סמלים לאומיים 

משמרות  ללוחם  שנערכה  ההמונית  בהלוויה  למשל,  ביטוי,  לידי  באה  ודתיים 

חוג'ג'י, מוחסן  על  המהפכה,  בשבי  עיראק-שנלקח  בגבול  דאע"ש  ארגון  סוריה - ידי 

באוגוסט   ראשו  בעריפת  להורג  הוצג 2017והוצא  מותו  לאחר  ההסברה  במאמצי   .

 
47 , "19-Iranians look to each other, not government, for solidarity amidst COVID" ,Rohollah Faghihi

al-monitor, March 26, 2020. 
48 March 19, , monitor-alWill Iran's economy collapse under coronavirus crisis?", "Bijan Khajehpour, 

2020. 
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עלי, שגם ראשו נערף  -הלוחם בכמה כרזות לצד דמותו של האימאם השיעי חוסיין בן

בעיר  -על הלווייתו  בטקס  אזרחים  המוני  השתתפות  כרבלאא'.  בקרב  המסורת  פי 

והסולידריות א הלאומיים  הרגשות  עוצמת  על  העידה  ספטמבר  בסוף  צפהאן 

  49החברתית.

של מפקד כוח קודס   2020בראשית ינואר  גם התגובות לחיסולו בידי ארצות הברית  

הלאומיים ב הרגשות  לעוצמת  ביטוי  סיפק  סולימאני,  קאסם  המהפכה,  משמרות 

ו המדכא  המשטר  של  נציג  בו  ראו  שרבים  בעוד  המהפכה  באיראן.  משמרות  של 

הנושאים באחריות למותם של אלפי אזרחים באיראן ומחוצה לה, הרי שבעיני חלקים 

על חיסולו  לאומי.  וכגיבור  כסמל  נתפס  הוא  האיראני  בציבור  ארצות -נרחבים  ידי 

להשקפה  קשר  ללא  ובריבונותה,  איראן  של  הלאומי  בכבודה  כפגיעה  הוצג  הברית 

המשטר ומדיניותו. אחד הגולשים האיראנים הדגיש   פוליטית או לעמדת הציבור כלפי

בציוץ שפרסם בחשבון הטוויטר שלו, כי אהב את סולימאני, אף שאינו נחשב לתומך  

החורג  באופן  כמותו  רבים  ועבור  עבורו  יקר  היה  קודס  כוח  מפקד  וכי  המשטר, 

 מחילוקי דעות דתיים ופוליטיים. "אדם שנלחם אפילו יום אחד בלבד למען אדמתו, 

הגולש. צייץ  עבורי",  להסביר    50יקר  ניתן  סולימאני  למות  החריפות  התגובות  את 

בעשור   בתקשורת  חשיפתו  שהתגברה  ככל  הייחודית.  ובדמותו  פעילותו  במאפייני 

האחרון והתעצב דימויו כמפקד מוכשר, התרבו ביטויי התמיכה והאהדה הציבורית 

ת החשיפה התקשורתית לה זכה כלפיו. גילויי התמיכה בו התגברו, אף יותר, בעקבו

. לכך תרם גם 2014בשל מעורבותו במערכה נגד דאע"ש בעיראק ובסוריה החל מקיץ  

וקשת ענייה  במשפחה  שגדל  סולימאני,  של  האישי  העיר  - הרקע  ליד  בכפר קטן  יום 

כרמאן והצליח לטפס במהירות בשרשרת הפיקוד, במיוחד במהלך שירותו במלחמת 

 עיראק. - איראן

 
49 ., September 28, 2017onitorm-lasoldier beheaded by IS", Thousands turn out in Iran for burial of  " 
50 @RashaShidmaher , 2020בינואר   5,  טוויטר  . 
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ביותר ההתגייסו הבולט  באופן  התבטאה  סולימאני  של  מותו  סביב  הציבורית  ת 

בהשתתפות מיליוני איראנים במסע הלוויה, שנמשך מספר ימים ועבר במספר ערים 

בדרך לעיר הולדתו כרמאן. העומס הכבד אף הוביל לרמיסתם למוות של כמה עשרות 

שי עוררה  בלוויה  ההמונית  ההשתתפות  מאות.  של  ולפציעתם  רשתי אזרחים  ח 

בהשתתפות אישי רוח, עיתונאים ופעילים פוליטיים איראנים בולטים. כך, לדוגמה, 

מוחמד הרפורמיסטי,  הפוליטי  והפעיל  הסוציולוג  פוסט -פרסם  ג'לאא'יפור,  רזא 

בחשבון הטלגרם שלו ובו תיאר את הלוויה כאירוע ההמוני ביותר באיראן מזה שני 

כי שאל רבים ממשתתפ ציין  ונענה עלעשורים. הוא  ידי -י הלוויה אם אולצו להגיע 

כולם בשלילה. לדבריו, משתתפי הלוויה השתייכו הן למעמד הבינוני והן למעמדות 

הנמוכים והרכב הגילאים והמגדר היה מגוון. הגם שרבים מקרב המשתתפים בלוויה, 

גם  היו  השמרני,  המחנה  עם  המזוהות  בעמדות  החזיקו  ג'לאא'יפור,  שוחח  שעימם 

היו   אזרחים אף  חלקם  או אחר.  כזה  פוליטי  עם מחנה  מזוהים  שאינם  השורה  מן 

ביקשו  אך  חוץ,  ומדיניות  פנים  בסוגיות  המהפכה  משמרות  מהתנהלות  מסויגים 

עיראק ובמערכה נגד -להוקיר כבוד לסולימאני על רקע השתתפותו במלחמת איראן

על שנתפס  לחיסולו,  התנגדות  להביע  או  לטרור-דאע"ש,  כביטוי  מצד    ידם  מדינתי 

וחסר -ארצות  לאומי  היסטורי,  כ"אירוע  הלוויה  את  סיכם  ג'לאא'יפור  הברית. 

 51תקדים", שביטא סולידריות לאומית וחברתית רחבה.

התגובות לחיסול סולימאני שיקפו במידה רבה את המורכבות המאפיינת את הציבור  

רחים איראנים באיראן. חרף מגמות של אינדיבידואליזציה ומחויבות פוחתת מצד אז

כלפי המשטר והמהפכה האסלאמית, ממשיכה החברה האיראנית להתאפיין במידה 

ובהפגנת  המשותפת  והתרבותית  הלאומית  לזהות  קולקטיבית  מחויבות  של  רבה 

הדבר   חיצוני.  אויב  מצד  ובמיוחד  איראן,  על  מתקפה  של  סוג  כל  כנגד  סולידריות 

לאומיים המזוהים עם המדינה   מתבטא במיוחד בהתלכדות הציבורית סביב סמלים

האיראנית. עם זאת, החברה האיראנית אינה הומוגנית ומידת הזדהות האזרחים עם 

 
 . 2020בינואר    6, טלגרם, @m.jalaeipour  "כמה עדויות בהלוויה רבת העוצמה של היום", 51
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סמלים לאומיים, ובמיוחד כאלו המזוהים עם המשטר, משתנה בהתאם להשקפתם 

שנערך   הענק  ההלוויה  מסע  לאחר  ספורים  ימים  התקבלה  לכך  דוגמה  הפוליטית. 

מפגינים בטהראן את תמונותיו. הדבר נעשה במחאה   לסולימאני, עת השחיתו מספר

המטוס  התרסקות  לנסיבות  באשר  המשטר  שהפיץ  השקריים  הדיווחים  על 

בינואר, שהופל בידי חיל האוויר של משמרות המהפכה וגרם למותם   8-האוקראיני ב

  52של עשרות אזרחים איראנים.

ל משמשות  האחרון  כפלטפורמה   עתיםבעשור  החברתיות  הרשתות  קרובות 

להתגייסות ציבורית רחבה לקידום סוגיות הנתפשות בעיני הציבור האיראני כבעלות 

ערך לאומי משמעותי. כניסתה של המדיה הדיגיטלית החדשה נתפשה בעבר כבעלת  

לאומיות ואינדיבידואליות ולהחלשת הזהות הלאומית -פוטנציאל להעצמת מגמות על 

טען ניקולס נגרפונטה, ארכיטקט המיזם "מחשב במאה   1997ת. בשנת  והקולקטיבי

של  הטכנולוגי  המכון  של  המדיה  מעבדת  כראש  אז  ששימש  ילד",  לכל  דולרים 

), כי "עשרים שנה מהיום, ילדים הרגילים לברר על מדינות אחרות MITמסצ'וסטס (

לאומיות". מהי  ידעו  לא  עכבר,  לחיצת  ה  53באמצעות  מהשיח  לשפוט  מתנהל אם 

ברשתות החברתיות האיראניות, דומה כי הערכתו היתה נאיבית מדי. ניקי אח'ואן 

יחידים  של  התקבצותם  על  מקלות  האינטרנט  שטכנולוגיות  שבעוד  כך  על  הצביעה 

המרוחקים זה מזה, הרי שהלאומיות ממשיכה לשאת בעיקר הנטל של גיוס המונים, 

מאפשרת. הדיגיטלית  הווירטוא  54שהמדיה  ביטוי המרחב  צורת  לכאורה  מהווה  לי 

אינדיבידואלית ופרטית במרחב הציבורי, אך מספק לאיראנים רבים לא רק ערוצי 

זהות  בסיס  על  תמיכה  ולגיוס  סולידריות  להבעת  מקום  אלא  חלופיים  תקשורת 

  55לאומית קולקטיבית.

 
52 , 11 January BBC News"Iran plane crash: Demands for justice after admission jet was shot down", 

2020.  
53 ., November 25, 1997ReutersNegroponte: Internet is way to world peace", " 
54 Brunswick, -(New Electronic Iran: The Cultural Politics of an Online EvolutionNiki Akhavan, 

New-Jeresy & London, 2013). P. 33. 
55 Comparative Gholam Khiabani & Annabelle Sreberny, "The Politics of/in Blogging in Iran", 

Studies of South Asia, Africa & the Middle East, Vol. 27, No. 3 (2007), p. 573. 



179 
 

להתעלות מעל חילוקי   עתיםהשיח הרשתי מבטא זהות לאומית משותפת המצליחה ל 

של  תגובותיהם  האיראנית.  החברה  את  כלל  בדרך  המאפיינים  הפוליטיים  הדעות 

לאומיים,  על סמלים  להגן  ונכונות  לאומי  כבוד  גולשים איראנים משקפות תחושת 

במיוחד כאשר הם מוצאים עצמם בעימות עם "האחר" שאינו איראני. ככל שהשימוש 

קרב מגזרים נוספים של החברה האיראנית, כך  ברשתות החברתיות הולך ומתפשט ב

יכולתה של הזהות הקולקטיבית האיראנית לשמש בסיס לגיוס אזרחים  גוברת  גם 

לקידום יעדים לאומיים משותפים. דומה אפוא כי לא זו בלבד שהזהות הלאומית לא 

נוסף להשמיע את   נחלשה בעידן הרשתות החברתיות אלא אף מצאה לעצמה ערוץ 

 הקולה.  

משותפת.  תח עתיקה  היסטוריה  על  מבוססת  האיראנית  הלאומית  הזהות  ושת 

ולעוצמה.  בינלאומי  למעמד  הראויה  עליונה  כאומה  עצמם  רואים  רבים  איראנים 

בה הם  בזכות עברם המפואר למציאות  הגדולה מצד האיראנים  בין תחושת  הפער 

כלפיהם ומתנשא  משפיל  יחס  של  ביטוי  לכל  מיוחדת  רגישות  מעורר  אם חיים   .

משקעי העבר ומידה   עתיםבהתייחסותם של איראנים רבים כלפי הערבים משתקפת ל 

ביחס  המערב  מדינות  של  התנהלותן  כלפי  שגישתם  הרי  התנשאות,  של  מסוימת 

לארצם מבטאת חוסר נכונות לשאת התנשאות, זלזול או פגיעה בגאוותם הלאומית. 

מוחמד האיראני,  החוץ  שר  זו  תפיסה  לתאר  שהעניק ג'וא-היטיב  בריאיון  זריף,  ד 

לעיתון "אעתמאד" שבו התייחס לתחושתם הייחודית של האיראנים   2021בינואר  

כלפי עצמם. "אף איראני אינו יכול לקבל שארצות הברית נותנת לו הנחיות", אמר 

זריף, "ואין זה משנה באיזו קבוצה, רעיון או מחשבה הוא תומך". לדברי זריף, הזהות 

ות התרבותית הקדומה ביותר בעולם והאיראנים אינם יכולים האיראנית היא הזה

   56לקבל שמישהו אחר ישלוט בהם בכוח.

 
 . 2021בינואר   23, מאדאעת"ריאיון אעתמאד עם שר החוץ",   56
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קרובות את התפישה הקולקטיבית לפיה איראן   עתיםתגובות איראניות משקפות ל

ראויה לכבוד ולהכרה בינלאומית במעמדה ובזכויותיה. בכל פעם בה אזרחי איראן 

ת ארצם מופרות ללא הצדקה, הם מפנים את זעמם חשים מושפלים וסבורים כי זכויו

המבקשים לפגוע בזכויותיהם הלגיטימיות. החשיפה הגוברת למערב   כלפי "הזרים"

ולמודרניזציה הביאה אומנם לאימוץ אורח חיים מערבי וגישות ליברליות יותר. חרף  

וין הגישה האוהדת ביחס למערב, בעיקר בקרב צעירים, מפגין הציבור האיראני יחס ע

וביקורתי כלפי כל ביטוי להתנשאות מערבית או להפעלת לחצים מצד מדינות המערב  

על איראן בניסיון לאלצה להשלים עם תכתיבי המערב. החוקר האמריקאי ממוצא 

בשנת   שביקר  סקוטן,  עלי  שלו   2006איראני,  הדוקטורט  עבודת  במסגרת  באיראן 

ב האיראני כלפי ארצות הברית לצד באנתרופולוגיה, הצביע על יחס חיובי ביותר ברחו

ביקורת כלפי מדיניות הממשל האמריקאי. הוא ציין, כי לא זו בלבד שרבים באיראן 

עליה  וחושבים  אותה  מעריצים  אף  שהם  אלא  הברית  ארצות  את  שונאים  אינם 

במושגים של גן עדן נטול בעיות. אלא שלצד גישה זו, קיימת לדבריו התנגדות חריפה 

מע לכל  מאחורי  וגורפת  האיראנים  רוב  את  המאחדת  באיראן  אמריקאית  ורבות 

המשטר. סקוטן תיאר מפגש חברתי בפרבר של טהראן במהלכו התיישב לצידם של 

צעירים בשנות העשרים שלהם. אחד הצעירים אמר: "עד כמה שאני שונא את המשטר 

יותר מכך. אם ארצות הברית תתקוף את איראן , הזה, אני אוהב את המדינה שלי 

הדבר".  אותו  לך  יגיד  והוא  אחר  אחד  כל  תשאל  חיי.  את  לסכן  הראשון  אהיה 

עם ארצות  היחסים  של  בנורמליזציה  תומכים  האיראנים  של סקוטן,  להתרשמותו 

הברית, אך מתנגדים לכל מעורבות זרה בענייניהם הפנימיים ויהיו מוכנים להתגייס 

   57לתמיכה במשטר על מנת לסכל התקפה מבחוץ.

להסנקצי נתפסו  איראן  על  שהוטלו  הכלכליות  על  עתים ות  הציבור  -קרובות  ידי 

האיראני כביטוי נוסף לניסיון נמשך מצד מדינות המערב למנוע מארצם לממש את 

 
57 , January 19, The Christian Science MonitorAli G. Scotten, "Iranians' love affair with America", 

2007. 
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בתחושת  וכפגיעה  וטכנולוגית  מדעית  התקדמות  ולהשיג  הלגיטימיות  זכויותיה 

י של אזרחי הגאווה הלאומית שלהם. השפעתם הקשה של הסנקציות על מצבם הכלכל

ל וגרמה  בקרבם  ה"קורבנות"  תחושת  את  חיזקה  האסלאמית   עתים הרפובליקה 

כלפי המשטר האיראני שהוביל ולא רק  להפניית האשמה במצבם כלפי מדינות המערב  

ידי המשטר  -לע הסנקציות הכלכליות  לעיתים אף נוצלו  במדיניותו להטלת הסנקציות.  

ה  –בטהראן   של  ופוחתת  הולכת  במידה  כי  נגד   -צלחה  אם  ציבורית  לגיוס תמיכה 

 מדינות המערב, שהוצגו כנושאות האשמה המרכזית בהחרפת המצוקות הכלכליות. 

ועוד,   סקרי דעת קהל הצביעו על התנגדות הציבור האיראני לכניעה לדרישות זאת 

איראן   אזרחי  כי  אף  חיוניים.  לאומיים  באינטרסים  כפגיעה  הנתפסות  מערביות 

מהמחיר הכבד הכרוך בהמשך הסנקציות, רבים מהם אימצו במהלך השנים הסתייגו  

גישה עוינת כלפי המערב, שנתפס במידה רבה כאחראי למצבם הקשה. סקר, שביצעה 

 2013ינואר    –  2012חברת הסקרים האמריקאית "גאלופ" במהלך החודשים דצמבר  

 47תן העלה, כי  ונועד לבחון את תחושות הציבור האיראני ביחס לסנקציות ולהשפע

אחוזים מאזרחי איראן הטילו את האחריות למצבם הכלכלי הקשה על ארצות הברית 

 58אחוזים בלבד שראו את ממשלתם כאחראית למצבם. 10לעומת 

האחרונות,  בשנים  האמריקאית  מרילנד  אוניברסיטת  שפרסמה  סקרים,  של  סדרה 

לתכתי להיכנע  בהתנגדותו  ממשיך  האיראני  הציבור  כי  מערביים. העלתה  בים 

עלה כי רוב הציבור האיראני מתנגד להפסקת ניסויי   2021מתוצאות סקר בפברואר  

הטילים או להפסקת העשרת האורניום במתקני הגרעין של איראן אפילו בתמורה 

אחוזים השיבו כי הדרישה להפסקת ניסויי הטילים   83.4להקלות נוספות בסנקציות.  

השיבו כי הדרישה להפסקת העשרת האורניום   אחוזים  84.5- אינה מקובלת עליהם ו 

בספק    עתיםמהימנותם של סקרי דעת קהל באיראן נתונה ל  59אינה מקובלת עליהם.

בשל המגבלות שמטיל המשטר על חופש הביטוי של האזרחים ומציבות אתגר בפני 

 
58 ., February 3, 2013GallupIranians Feel Bite of Sanctions, Blame U.S., Not Own Leaders",  
59 Nancy Gallagher, Ebrahim Mohseni & Clay Ramsay, "Iranian Public Opinion at the Start of the 

Biden Administration", University of Maryland CISSM, February 24, 2021. 
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היכולת לבצע סקר, במיוחד ביחס לשאלות בנושאים הנתפסים כ"רגישים". עם זאת, 

ידי עורכי הסקר, הצלבה בין -קורתית של המתודולוגיה בה נעשה שימוש על בחינה בי

תוצאות סקרים שונים והניסיון המצטבר של כמה מכוני מחקר אקדמיים בעריכת 

סקרים באיראן מאפשרים ללמד במידה רבה על עמדות הציבור האיראני בסוגיות 

 שונות. 

נוסף לעוצמת התחושות הלאומיות בחברה האיראנ ניביטוי  בתגובות תן למצוא  ית 

. הנאום, בו הציג 2017הסוערות לנאומו של הנשיא דונלד טראמפ במחצית אוקטובר  

הנשיא את האסטרטגיה החדשה שלו להתמודדות מול הרפובליקה האסלאמית, עורר  

תגובות זעם חריפות מצד איראנים, במיוחד מאחר שכינה בנאומו את המפרץ הפרסי 

נחשב בעיני האיראנים לפגיעה קשה בגאוותם הלאומית. בכינוי "המפרץ הערבי", ה

בעקבות הנאום הוצפו הרשתות החברתיות בתגובות זועמות של איראנים תוך שימוש 

  60"המפרץ הפרסי" כדי לתקוף את הנשיא טראמפ. בתיוג:

על  שנתפס  מה  כנגד  קולקטיבית  איראנית  הלאומי -התגייסות  בכבודם  כזלזול  ידם 

בלטה גם בתגובות באיראן לריאיון, שהעניק ראש ממשלת   תחושת הכבוד הלאומי

בשפה הפרסית. את עיקר   BBC-לשירות ה  2013ישראל, בנימין נתניהו, באוקטובר  

חמתם של האיראנים העלו דברי נתניהו לפיהם אזרחי איראן אינם זכאים ליהנות 

מסממני התרבות המערבית. ראש הממשלה אמר בריאיון כי אילו אזרחי איראן היו 

חופשיים, הם היו לובשים מכנסי ג'ינס, מאזינים למוסיקה מערבית ונהנים מבחירות 

על  61חופשיות. ניתן פי  -אף  לישראל,  בסוגיית היחס  בעינה  נותרה  שמדיניות איראן 

לראות בשנים האחרונות ניצנים של שינוי מסוים בהתייחסויות מצד חלק מהציבור  

האיראני כלפי ישראל. אף כי שינוי זה מוגבל בדרך כלל לחוגים נטולי השפעה של ממש 

מסוימות באיראן,   על עיצוב המדיניות, הרי שיש בו כדי לבטא את דעתן של קבוצות

בעקבות מחדל   2020ובעיקר הדור הצעיר. כך, למשל, בהפגנות מחאה שנערכו בינואר  

 
60 Kay Armin Serjoie," Trump's Gaffe About the 'Arabian Gulf' Enraged Iran More Than His 

Strategy", TIME, October 16, 2017. 
61  3., 7 October, 201BBCIranians mock Netanyahu over jeans comment", " 
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על האוקראיני  המטוס  של  בשוגג  מפגינים -הפלתו  נראו  המהפכה,  משמרות  ידי 

על  שהונחו  וישראל  הברית  ארצות  לדגלי  מסביב  בטהראן  שהתקיימו  במחאות 

הדגלים. סירובם של הסטודנטים לדרוך  הקרקע, כשרובם בוחר להימנע מלדרוך על  

על דגלי ישראל, ולא בפעם הראשונה, העיד על קולות שונים המערערים על המדיניות 

   62הרשמית של איראן ביחס לישראל.

חרף שינוי זה, עורר הריאיון שהעניק נתניהו תגובות עוינות. ביקורת על דברי נתניהו 

פוליטיות השקפות  בעלי  איראנים  מצד  איראנים   נשמעה  גולים  גם  ובהם  שונות, 

ומתנגדי משטר. עיקר המחאה כנגד ראש ממשלת ישראל התנהלה ברשת הטוויטר,  

שהוצפה בעשרות תמונות של גולשים איראנים בהן הם נראים כשהם לבושים במכנסי 

ג'ינס. גם במקרה זה עוררה תחושת העלבון, שחשו אזרחים איראנים רבים לנוכח מה 

על  כה- שנתפס  סוערות ידם  תגובות  ישראל,  ממשלת  ראש  מצד  וזלזול  תנשאות 

ניכר    63שביטאו נכונות מצד רבים מהם להתגייס במטרה להגן על גאוותם הלאומית.

מאמצי אפוא כי לצד מגמות השינוי החברתיות, הפער המתרחב בין המשטר לציבור ו

דהות לדחוק מרכיבים מסוימים בזהות הלאומית האיראנית, תחושת ההזהשלטונות  

נותר והשקפותיה   ההלאומית  גווניה  על  האיראנית  החברה  של  קבוע  מאפיין 

 הפוליטיות השונות. 

 
62 Regime Protests, Iranians Repeatedly Refuse to Trample American, Israeli -Amid Anti"Shiri Moshe, 

Flags", the Algemeiner, January 16, 2020.  
63 , 7 October 2013.Jazeera-al"Iranians show Netanyahu their jeans",  
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 פרק ו': חילון והתמערבות בחברה האיראנית 

 

יוני   חודש  מוחמד   2014בראשית  איתאללה  "-לקה  מזכיר  כני,  מהדוי  מועצת רזא 

לב חמור  המומחים" כעבור מספר  , בהתקף  לעולמו  והלך  בתרדמת  בעקבותיו שקע 

כני העלו אלפי -שבועות. זמן קצר לאחר פרסום הדיווחים על התקף הלב של מהדוי

גולשים איראנים תגובות שמחה לרשתות החברתיות, בהן ייחלו למותו ולעגו למצבו 

הקשה. רבים מהם מתחו ביקורת על המאמצים שהושקעו לשיפור מצבו בטענה כי 

בר בבזבוז כספי ציבור. אחד הגולשים ייחל למותו המהיר של איש הדת "כדי שלא מדו

החולים". דיווח, שהתפרסם באמצעי התקשורת אודות הפגיעה -יתפוס מיטה בבית

המוחית הקשה שנגרמה לו בעקבות התקף הלב בו לקה, גררה תגובות לועגות, כגון:  

עם מוח אך לא השתמש בו,   למאובן הזה היה מוח?", "הוא חי תשעים שנים "האם

כני למומיה לאחר  -אחד הגולשים אף הציע להפוך את מהדוי אז מה ההבדל?" וכיו"ב.  

נוסף   ולהציגו ב"מוזיאון אנשי הדת" על מנת למנוע את הפיכת קברו למקום  מותו 

- לעליה לרגל. זאת ועוד, רבים מהגולשים לא הסתפקו באיחולים למותו של מהדוי

של אנשי דת בכירים נוספים, בהם איתאללה אחמד ג'נתי, איש דת   כני, וייחלו למותם

יליד   בכיר  בגילו 1927רדיקלי  גם  במשטר  בכירים  בתפקידים  לשאת  הממשיך   ,

שעות  המופלג.  גילו  בגין  לעג  לגילויי  מושא  ג'נתי  הפך  האחרונות  בשנים  המופלג. 

לפני שלקה בליבו השתתף מהדוי ג'נתי בטקס ממלכת-ספורות  יום כני לצד  י לציון 

מותו של מכונן המהפכה האסלאמית, איתאללה ח'ומיני. הופעתם המשותפת בלבוש 

דומה עוררה תגובות מצד אזרחים שטענו בלעג כי ג'נתי הצליח לשטות שוב במלאך 

  1המוות ולשרוד.

סיפקו עדות   "מועצת המומחים" התגובות להידרדרות במצבו הבריאותי של מזכיר  

הנמשכ לשחיקה  במקביל נוספת  באיראן.  הדת  אנשי  של  הציבורי  במעמדם  ת 

 
",  כביטוי לשחיקת מעמד אנשי הדת באיראן "מועצת המומחים"התגובות להידרדרות במצבו הבריאותי של יו”ר רז צימט, "  1
 .) 2014ר (ספטמב  8גיליון , 2 כרך , ) יהייב (השיח ברשתות החברתיות במזה”תב
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הדתית הזהות  חשבון  על  הפרסית  הלאומית  הזהות  חווה - להתחזקות  אסלאמית, 

החברה האיראנית תהליכי חילון וניכור גובר בין הציבור לאנשי הדת. בכירים בממסד 

מפני  האחרונות  בשנים  והזהירו  שבו  ממסדיים  איראניים  תקשורת  ואמצעי  הדתי 

ת מעמדם של אנשי הדת, התפשטותה של התרבות המערבית החומרנית לאיראן שחיק

 והתרחקות הציבור מהדת. 

 

 מגמת החילון בחברה האיראנית 

הפוליטיזציה המופרזת של הדת באיראן, כישלונו של המשטר לפתור את בעיותיה 

חברתיות הקשות של איראן והשחיתות הנרחבת, צמצמו את תמיכתן של - הכלכליות

ת נרחבות של הציבור במשטר המהפכני, וחשוב יותר, החלישו את כוח המשיכה שכבו

בחברה  נרחבים  חלקים  ההיסטורית,  האירוניה  למרבה  ההמונים.  בעיני  הדת  של 

האיראנית עברו תהליך חילון עמוק יותר מזה הקיים במדינות המוסלמיות אחרות 

  2י.באזור, דווקא בגלל תחושת המחנק התרבותי עקב השלטון הדת

-משמעותו של תהליך החילון באיראן שונה מזו המוכרת במערב. החוקרים יוסף עלי

אבאזרי, עבאס ואריג' כאזמי ומהדי פרג'י הצביעו על כך שרוב הציבור נותר דתי, אך  

מתרחק מהממסד הדתי. לטענתם, לא ניתן לדבר על "מותה של הדת" באיראן, משום 

בחיי  מרכזי  תפקיד  למלא  ממשיכה  רבה    שהדת  חשיבות  נודעת  ועדיין  היומיום 

הכרח לסמלים דתיים, להוראה הדתית ולמוסדות הדת. החילון אינו בא לידי ביטוי ב

היחלשות האמונה הדתית והתודעה הדתית כי אם באובדן הסמכותיות של מוסדות ב

להשתמש  השלטונית  המערכת  מאמצי  על  הצביעו  אלה  חוקרים  הדת.  ואנשי  הדת 

וצמה פוליטית ובאמצעי התקשורת הנתונים לשליטתם כדי לכפות באידיאולוגיה, בע

את הדת על הציבור כגורם מרכזי בהאצת תהליכי החילון. אף כי החברה האיראנית 

 
 .  32ליטבק, הממסד הדתי ברפובליקה האסלאמית, עמ'   2
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ממשיכה להתאפיין במידה רבה של דתיות, הרי שגם אזרחים דתיים מגלים נכונות  

 3ה בציבור. פחותה ליטול חלק בפעולות דתיות הנושאות אופי קהילתי, כגון תפיל

בשנים האחרונות נערכו  חיזוק חלקי להערכת החוקרים ניתן למצוא בשורת סקרים, ש

יחס הציבור כלפי סוגיות דתיות.   ISPAידי מכון הסקרים האיראני  -על ובדקו את 

סקרים אלה מצביעים על כך שרוב מוחלט בציבור האיראני (שרובו ככולו מוסלמי) 

ב שנערך  בסקר  הדת.  בעקרונות  לדבוק  מ  2016-ממשיך  למעלה   אחוזים   75-השיבו 

אחוזים   63מהנשאלים כי הם מרגישים קרובים או קרובים מאוד לאלוהים, לעומת  

. גם יחס הציבור כלפי פגיעה בכבודם של קודשי 2009בחיוב לשאלה זו בשנת  שהשיבו  

אחוזים מהנשאלים יחס של   85הביעו    2016-האסלאם לא השתנה באופן משמעותי. ב

-) ו2009אחוזים בשנת    91.4שנאה כלפי מי שפוגע בכבודו של הנביא מוחמד (לעומת  

  4).2009אחוזים בשנת  94.5מת אחוזים הביעו שנאה כלפי מי שפוגע בקוראן (לעו 68

ידי -ניתן למצוא ביטוי לחשיבותה הנמשכת של הדת בחיי היומיום בסקר, שנערך על

האיראני   הסקרים  שתקופת  ב   ISPAמכון  העלה  הסקר  אחוזים   47-הקורונה. 

מהנשאלים ציינו כי חשיבות הדת ואלוהים גברה אצלם בעקבות התפרצות המגפה. 

אחוזים בלבד השיבו כי מעמדם    3.5-א חל שינוי בעניין זה ו אחוזים השיבו כי ל  48.4

המגפה. בעקבות  בעיניהם  נפגע  והדת  אלוהים  רבים    5של  איראנים  כי  אפוא  ניכר 

ממשיכים לפנות לדת, ובמיוחד בזמנים קשים, ועדיין רואים בה מקור להגנה, למשל 

ית במצבי  מפני מחלה. הדת גם מספקת עבורם תחושה של זהות קולקטיבית החיונ

 חירום.

על של -אף  הדתית  בהתנהגותם  מתמשך  שינוי  על  קהל  דעת  סקרי  מצביעים  כן,  פי 

בשנת   ISPAאזרחי איראן ובמידת השמרנות הדתית שלהם. כך, למשל, הצביע סקר  

 
3  Secularization in Iranian society", in:, "Mehdi Farajiazemi & Karij Vbbas Abazari, Ali Aousef Y

Mehdi Samati (ed.), Media, Culture and Society in Iran: Living with Globalization and the Islamic 
State (New York: Routledge, 2008), pp 238-254. 

 . 2020בספטמבר  21, אעתמאדהדתיים של החברה האיראנית?: ירידה בשמרנות הציבור",   ה"לאן מועדים מאפייני 4
 . 2020באפריל   18, משרק ניוז"השפעת משבר הקורונה על האמונות הדתיות של האזרחים",  5
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אחוזים מאזרחי טהראן (לעומת   41-אחוזים מכלל אזרחי איראן ו  52על כך שרק    2018

שנערך    55 בסקר  בשנת  אחוזים  בלבד  בחודש הרמדאן. סקר  2015בטהראן  צמים   (

ב כי    2014-שנערך  בעיה    70הראה  כל  רואים  אינם  כי  השיבו  מהנשאלים  אחוזים 

). הסקרים גם הצביעו 2009אחוזים בשנת    54בהאזנה למוסיקה מפי אישה (לעומת  

   6ומעלה. 50לעומת בני  30על ירידה במידת הדתיות של האוכלוסייה שמתחת לגיל 

הקפדה על קוד הלבוש האסלאמי, במיוחד  -התרחקות הציבור מהדת ניכרת היטב באי

על עטיית הרעלה  חובת  לקיום  הציבור מהמסגדים. -ביחס  רגלי  ובהדרת  נשים,  ידי 

אחוזים   70העלה כי    2018ידי מרכז המחקרים של המג'לס בקיץ  -מחקר שנערך על

אחוזים   15-ל  10ההלכתי. בין    מהנשים אינן מקפידות על לבוש הרעלה בהתאם לציווי

ורק  הקפידו  לא  הנשים  מ על ן  אחוזים מה  13כלל על לבוש הרעלה  שמרו בקפדנות 

עטיית הרעלה. המחקר הצביע על יחס הפוך בין רמת ההשכלה לשיעור ההקפדה חובת  

על עטיית הרעלה. כמו כן מצא המחקר שנשים צעירות יותר מקפידות פחות על עטיית 

הראה עוד  בסוגיית   הרעלה.  ממשלתית  להתערבות  מתנגד  הציבור  רוב  כי  הסקר 

הרעלה וכי התנגדות זו ניכרת גם בקרב נשים המקפידות בעצמן על לבוש הרעלה. בעוד 

ידי  - אחוזים מהנשאלים בסקר שנערך במסגרת המחקר סברו שלבוש רעלה על  80-ש

רק   מסורתיות,  או  הלכתיות  מסיבות  חיוני  הוא  הביעו    40נשים  תמיכה  אחוזים 

זה. בעניין  השלטונות  המרכז   7בהתערבות  של  במחקר  גם  עלו  דומים  ממצאים 

ב אסטרטגיים  המשטר"למחקרים  של  האינטרס  לקביעת  שביצע "מועצה  מחקר   .

אחוזים בשנת   34.8העלה כי קרוב למחצית מהנשאלים (לעומת    2014המרכז בשנת  

   8לממשלה להתערב בה. ) השיבו כי סוגיית הרעלה היא עניין פרטי וכי אסור 2006

הלבוש  קוד  לאכיפת  הצעיר,  הדור  ובמיוחד  הציבור,  בקרב  הגוברת  ההתנגדות 

צוות  מצא  למשל,  כך,  יצירתיים.  לפתרונות  מסוימים  במקרים  הביאה  האסלאמי 

 
 , שם. שם 6
ביולי   28,  ח'בר אונלייןהגדרה ההלכתית", בהתאם ל אחוזים מהנשים אינן עוטות רעלה  70ים של המג'לס:  "מרכז המחקר  7

2018  . 
 . 2018בפברואר   3, ח'בר אונליין"תגובת מרכז מחקרים להסרת הרעלה ברחובות טהראן",  8
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לחמוק  המבקשות  נשים  עבור  פיתרון  איראנים  יישומים  מפתחי  של  אנונימי 

"פטרול   באיראן  המכונים  הצניעות  (ממשמרות  ארשאד-גשתההכוונה"  אנשי י   .(

הצוות פיתחו יישום לטלפונים סלולאריים המודיע למשתמשים על נקודות ביקורת 

בדומה  שונה,  במסלול  בחירה  ידי  על  מהן  לחמוק  ומאפשר  הצניעות  משמרות  של 

ז. בהודעה מטעם מפתחי היישום המכונה "גרשאד", הוסבר המניע ייוליישום המוכר ו 

" לפיתוחו.  הזכות הברורה שהוביל  עבור מימוש  מושפלים  להיות  צריכים  אנו  למה 

היישום.  באתר  נכתב  רוצים?",  שאנחנו  מה  ללבוש  הזכות  שהיא  שלנו,  ביותר 

"הרשתות החברתיות ואתרי האינטרנט מלאים בתמונות של נשים, שהוכו ונגררו על 

פיתרון עוד נכתב בהודעה כי מפתחי היישום חיפשו    ."הקרקע בידי משמרות הצניעות

שיספק דרך מעשית להתנגד לעוצמת חוסר הצדק לצד רמת סיכון נמוכה, שתשיב חלק 

  9מהחירויות לאזרחי איראן.

ניתן למצוא ביטוי נוסף, גם אם אנקדוטלי, למגמות החילון באיראן בשמות הנבחרים 

עבאס עבדי החוקר והפעיל הרפורמיסטי  ידי  -ידי הורים לילדיהם. מחקר שנערך על-על

חלה ירידה משמעותית בשיעור התינוקות בטהראן  2016-ל 1996ה כי בין השנים העל

 10שקיבלו מהוריהם שמות הלקוחים מהמסורת האסלאמית, כגון: פאטמה וחוסין.

 5החוקר פימאן אסדזאדה הצביע על מגמה דומה בקרב ילדות באיראן. כך, למשל,  

של הנביא מוחמד ואשתו   אחוזים בלבד מהילדות באיראן נקראו בשם "פאטמה" (בתו

בן עלי  הראשון  השיעי  האימאם  בשנת  -של  טאלב)  אחוזים   12לעומת    2017אבו 

בשנת   זה  בשם  שנקראו  "זהרא"   3.  2012מהילדות  בשם  נקראו  מהילדות  אחוזים 

. לעומת זאת, חלה עלייה 2012אחוזים בשנת    8לעומת    2017(כינויה של פאטמה) בשנת  

תת לבנותיהם שמות פרסיים המושפעים, בין היתר, בהעדפתם של הורים איראנים ל

"הפרי האסור", האיראנית  מדמויות פופולריות בטלוויזיה, למשל "הסתי" מהסדרה  

או "אווא" על שם הזמרת אווא   2007בשנת  ממלכתית באיראן  ששודרה בטלוויזיה ה

 
9 , 9 February 2016.BBC"Iranian youth get app to dodge morality police",  

10 , January 28, 2018.Tehran Times"What names Tehrani parents choose for their children?",  
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בהראם, מהמשתתפות הבולטות בתוכנית הכישרונות המוסיקליים, ששודרה בערוץ 

  11המשדר מלונדון. Manotoוויזיה בפרסית הטל

התרחקות האזרחים מהדת אינה נעלמת מעיניהם של בכירי הממסד הדתי או מבקרי 

הזהיר דרשן תפילות יום   2014המשטר. ערב יום השנה למהפכה האסלאמית בשנת  

הודא, כי החברה האיראנית גרועה -השישי בעיר משהד, איתאללה סיד אחמד עלם אל

יותר מאשר טרם המהפכה. הוא הלין על העדפת הצעירים כיום   מבחינה תרבותית 

לצפות בשידורי הטלוויזיה בלוויין ובסרטי קולנוע ולהאזין למוזיקה, במקום לעסוק 

עבדי התייחס להתרחקות הדור הצעיר מערכיה הרשמיים של   12.בענייני דת עבאס 

ת מאז המהפכה להשפיע הרפובליקה האסלאמית והצביע על כישלון מאמצי השלטונו

בין   הפער  הממלכתיים.  התקשורת  ואמצעי  החינוך  מערכת  באמצעות  הצעירים  על 

הדור הצעיר לערכי המהפכה רק הולך ומעמיק והדרך היחידה לספק לו מענה הוא 

 13באמצעות הכרת המשטר בקיומו של דור חדש ובצרכיו הייחודיים.

 

 שחיקת מעמדם של אנשי הדת 

החי לתהליך  באיראן. במקביל  הדת  אנשי  של  במעמדם  מתמשכת  ירידה  ניכרת  לון 

מפני  חששם  את  המשקפות  דת,  אנשי  של  עדויות  התפרסמו  האחרונות  בשנים 

האזרחים.  לבין  בינם  המחריף  לניכור  צוהר  ומספקות  הציבורי  במעמדם  השחיקה 

ממדיה  אודות  על  מעידים  האיראנית  בתקשורת  זה  בעניין  המתרבים  הפרסומים 

הגוברת בממסד הדתי להשלכותיה האפשריות. החרפת המשבר הכלכלי, והמודעות  

כישלונם המתמשך של השלטונות לספק פתרונות למצוקות הכלכליות והחברתיות 

את   מגבירים  והממשלתי  הציבורי  בשירות  השחיתות  וגילויי  המדינה  אזרחי  של 

 
11 @PeymanAsadzade , 2020במאי   7,  טוויטר . 
 . 2014בינואר  13,  סוכנות הידיעות איסנארה נעקרו",  "דרשן תפילות יום השישי במשהד: שורשי התרבות והדת בחב 12
 . 2021בינואר   10, אעתמאד "היכן הסכנה העיקרית?",  13
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  תחושת התסכול בקרב האזרחים. אלה מחפשים אשמים ומוצאים אותם גם בקרב

 אנשי הדת המזוהים עם השלטון ונתפסים במידה רבה כאשמים במחדליו. 

תופעה  אינה  האסלאמית  המהפכה  לאחר  האיראנים  הדת  אנשי  במעמד  השחיקה 

חסן כדיור (שנאסר בפברואר  ואסלאם מ- חדשה. כבר בשנות התשעים הלין חוג'ת אל

סובלים  1999 הדת  אנשי  של  המוחלט  הרוב  כי  על  מארצו)  לגלות  מחוסר    ונאלץ 

קולקטיבית  כאשמים  ונתפשים  בשלטון  אשר  הדת  אנשי  של  הגובר  הפופולריות 

השלטון. ברסן  האוחזים  אלה  של  ובעוולות  והשתרשה   14במשגים  הלכה  זו  תפישה 

במחנה  בעיקר  ועיתונאים,  אינטלקטואלים  דת,  אנשי  בקרב  האחרונות  בשנים 

עד ה לטענתם,  במחנה השמרני.  ובאגף הפרגמטי  מהפכה האסלאמית הרפורמיסטי 

היו אנשי הדת מזוהים עם מאבקם של האזרחים למען צדק חברתי ונגד דיכוי מצד  

השלטונות, וזיהוי זה תרם רבות לאהדה כלפיהם בקרב האזרחים. כיום הם מזוהים 

עם המשטר האסלאמי ובמקום לבקר את השלטונות ולפקח על פעילותם, הם הפכו  

גם מעמדם הכלכלי הטוב יחסית של אנשי הדת למוציאים לפועל של מדיניות המשטר.  

והימנעותם מקשר הדוק ושוטף עם האזרחים מרחיקים אותם מהאזרחים הפשוטים, 

 .שאינם רואים עוד בהם נציגי הדת כי אם נציגי השלטון

מוחמד  2017באוקטובר   הרפורמיסטי,  הדת  איש  השפעותיה  - הלין  על  אבטחי,  עלי 

מסד הדתי מאז המהפכה. הוא ציין כי במציאות השליליות של הפוליטיזציה שעבר המ

הרשות  וראש  הנשיא  העליון,  המנהיג  ובהן  הבכירות,  השלטוניות  המשרות  שבה 

ידי אנשי דת, אזרחים רבים תולים באנשי הדת את האשמה - השופטת, מוחזקות על 

הבעיה. שורש  את  בהם  ורואים  המתפשטת  ולשחיתות  הכלכלי  עורך    15למשבר  גם 

י אסלאמי", מסיח מוהאג'רי, טען במאמר ביקורת יוצא -"ג'ומהורי  העיתון השמרני

כי אנשי הדת חורגים מתפקידם המסורתי במסגדים   2017דופן שפרסם בספטמבר  

וצבאיות, שאינן מעניינם  פוליטיות, כלכליות  עוסקים בסוגיות  ובמכללות הדתיות, 

 
 .  28מנשרי, איראן לאחר ח'מיני, עמ'   14
 .  2017באוקטובר  2,  ח'בר אונליין"אבטחי: המכללות הדתיות הפכו לממשלתיים",  15
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הציבורית בתדמיתם  בכך  התי   .ופוגעים  בעצמו,  דת  איש  בפרשנותו מוהאג'רי,  יחס 

למספר תופעות אשר לשיטתו מטילות דופי באנשי דת ופוגעות בערכי הדת והמהפכה. 

בבתי  מטפלים"  דת  "אנשי  העסקת  פוליגמיה,  לעידוד  דרשות  ניצול  מנה  הוא  בהן 

חולים ובתחנות הרכבת התחתית המשיבים לשאלות הלכתיות של אזרחים, הופעות 

עצמם  את  המציגים  שרלטנים  של  של   בתקשורת  החובבני  והעיסוק  דת,  כאנשי 

בלבד   זו  לא  לטענתו,  צבאיות  או  כלכליות  פוליטיות,  בסוגיות  ודרשנים  מטיפים 

שמדובר בחריגה מתפקידם המסורתי של אנשי הדת, אלא שהדבר פוגע בשמם הטוב  

ומנוצל לרעה, בעיקר ברשתות החברתיות, כדי ללעוג לדת ולאמונה. מוהאג'רי הדגיש 

ן הציבור תימנע אם יוגבר הפיקוח מצד אנשי הדת הבכירים על תכני כי הפגיעה באמו

דרשות במסגדים, תכנים בלתי רצויים באמצעי התקשורת הממלכתיים לא ישודרו 

 .16ונוכחותם של אנשי דת תוגבל למסגדים ומכללות דתיות

אל חוג'ת  הדת  כלפי - איש  הביקורתיות  בעמדותיו  הידוע  נקויאן,  נאצר  אסלאם 

כי אנשי הדת מאבדים בהדרגה את  המערכת השלטונית באיראן, הזהיר, אף הוא, 

מעמדם. בריאיון לאתר חדשות איראני הגיב נקויאן לסערה שפרצה באיראן לאחר  

מה במחצית אוגוסט שמחאת אנשי דת נגד המצב הכלכלי והשחיתות הפושה, שהתקיי 

במכללה הדתית המרכזית בעיר קום, הפכה להפגנה חריפה נגד הנשיא רוחאני.   2018

במהלך ההפגנה נשמעו קריאות בוטות בגנותו ואף הונף שלט, שהזהירו כי גורלו עלול 

לשעבר,   הנשיא  של  כגורלו  בינואר   האשמי-אכברלהיות  לעולמו  שהלך  רפסנג'אני, 

רות לגמרי. נקויאן אמר כי אנשי הדת שימשו בעבר גב עבור בנסיבות שאינן ברו 2017

הרגישים  בנושאים  אפילו  עימם  והתייעצו  בהם  בטחו  עליהם,  שסמכו  האזרחים 

במעמדם   פגעה  פוליטיים  בעניינים  הדת  אנשי  שמעורבות  אלא  ביותר.  והאישיים 

ים הציבורי ואזרחים רבים אף אינם מוכנים כיום להשיב להם בשלום כאשר הם פוגש

אותם ברחוב. הוא ציין כי הפער המתרחב בין השלטונות לאזרחים מציב את אנשי 

הדת בפני דילמה, משום שעליהם לבחור בין השלטון, שהם מהווים חלק מרכזי בו,  

 
 .  2017בספטמבר   10,  י אסלאמי- ג'ומהורי"זה אינו תפקידם של אנשי הדת",  16
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לבין האזרחים הפשוטים, הסובלים מעוולותיו. נקויאן הדגיש כי אין כל פסול בכך  

ביקורתי או  פוליטית  עמדה  נוקטים  דת  כלל שאנשי  כלפי  להפנותה  עליהם  אך  ת, 

 17.הזרמים הפוליטיים ולא כלפי זרם אחד בלבד, במשתמע הזרם הרפורמיסטי המתון

פרי דעה  טור  איראנים  אתרים  כמה  פרסמו  זה  לריאיון  מהראב -בסמוך  של  עטו 

אדקניא, איש דת המשמש מרצה במכללה הדתית בקום, שהלין על העוינות הגוברת צ

אדקניא הודה כי הוא נמנע צדת מצד אזרחים במרחב הציבורי.  המופנית כלפי אנשי ה

לרוב מלהסתובב ברחובות טהראן בלבוש מסורתי של איש דת, וזאת על מנת להימנע 

מתגובות עוינות מצד אזרחים. הוא סיפר כי באחרונה נאלץ לנסוע לטהראן ברכבת 

מבטי בו  שתלו  אזרחים,  מצד  שנאה  בגילויי  ונתקל  דתי  בלבוש  עוינים התחתית  ם 

וחלקם אף קראו לעברו קריאות גנאי. "אדם צעיר התקדם לעברי ואמר בכעס: עזבו  

אדקניא תיאר את החוויה המטלטלת שעבר  צאותנו בשקט, הרסתם את הדת שלנו". 

במהלך הנסיעה, כאשר אף אחד מבין הנוסעים לא הציע לו מושב ברכבת חרף גילו 

ברכיי, אך הדבר לא היה אפשרי. בין המתקדם. "ניסיתי להסתיר את הכאב שחשתי ב

 18."המבטים שננעצו בי הבחנתי באלה שהיו שמחים לראות אותי נופל

ניתן למצוא גם זו  שניהל איש דת בשם רזא תאראן החל  בבלוג אישי עדות למגמה 

, בשם "מכתבים מהמכללה הדתית". הבלוג פתח צוהר מרתק לחיי 2011באוקטובר  

ן ואיפשר הצצה ייחודית לממסד הדתי השיעי וליחסים היומיום של אנשי הדת באירא

המורכבים שבין אנשי הדת לאזרחי הרפובליקה האסלאמית. אחת התופעות שבאו 

לידי ביטוי בבלוג היתה התרחבות הניכור בין אנשי הדת לאזרחים. תאראן תלה את  

הניכור הזה בשחיקה במעמדם של אנשי הדת הנמשכת מאז המהפכה האסלאמית. 

צ הם הוא  הפשוטים.  האזרחים  עם  שוטפים  הדת קשרים  אנשי  קיימו  בעבר  כי  יין 

באופן  עימם  ונפגשו  משפחתיות  בשמחות  השתתפו  בבתיהם,  האזרחים  את  ביקרו 

מבחינה  בהם  תמכו  וגם  עיקרי  סמכות  מקור  הדת  באנשי  ראו  האזרחים  יומיומי. 

 
 .  2018בספטמבר  14,  ח'בר אונליין"נקויאן: אנשי הדת נתונים במבוכה גדולה",  17
 .  2018בספטמבר   9, גויא ניוז"הודאת איש דת בשנאת העם כלפי אנשי הדת",  18
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יום השישי   כיום, רבים מאנשי הדת מסתפקים בהעברת דרשות  במסגדים  כספית. 

וכמעט שאינם מקיימים קשר שוטף עם האזרחים. אזרחים רבים כבר אינם רואים 

את  לייצג  הדת  מאנשי  מצפים  האזרחים  השלטון.  נציגי  אם  כי  הדת  נציגי  בהם 

דרישותיהם כלפי השלטון ולא לחשוש למתוח ביקורת כאשר הנהגת המדינה נוקטת 

יין כי אנשי הדת הבכירים זוכים במדיניות שגויה, למשל בענייני  כלכלה. תאראן צ

עדיין ליחס של כבוד מצד הציבור אך קיימת אהדה ציבורית רבה יותר כלפי אנשי דת 

יותר  שמתעניינים  הדת,  אנשי  לעומת  האזרחים  מצוקות  את  יותר  טוב  המבינים 

במדינה,  המחירים  בעליית  מאשר  מופשטים  דת  ובענייני  נשים  של  שיערן  בסוגיית 

במדינה. יתר על כן, רבים   גירושיםובעלייה המתמשכת בשיעור הבתאונות הדרכים  

מאנשי הדת כבר אינם מקפידים לנהל אורח חיים צנוע ופשוט, שאפיין אותם בעבר. 

או  לאיראן  מחוץ  לומדים  וילדיהם  טובות  ובשכונות  מידות  בבתי  מתגוררים  הם 

י הדת לאזרחים נוסעים במכוניות פאר. כל אלה גורמים לניכור הולך וגובר בין אנש

  19המעדיפים לצפות בתוכניות בידור ולא בדרשות דתיות.

עמדתם הבלתי מתפשרת של אנשי דת שמרנים, למשל התנגדותם לקיומם של מופעי 

אף  מוזיקה בפומבי והתעקשותם לאכוף את קוד הלבוש האסלאמי, מרחיקה אותם  

את אורח החיים  מהצעירים הטוענים נגדם כי גישתם הקיצונית אינה תואמת  יותר  

המודרני וכי הם מעדיפים לעסוק בזוטות במקום לטפל במצוקותיהם האמיתיות של 

במהלך   מופעים   2016האזרחים.  של  לקיומם  בנוגע  נוקב  עימות  באיראן  התנהל 

מוסיקליים. ברקע לעימות ניצבה החלטת הממשלה שלא לחייב עוד מארגני מופעים 

הוו  קיומם.  לצורך  משטרתי  אישור  בעקבות בקבלת  לשיאו  הגיע  זה  בעניין  יכוח 

אל אחמד  איתאללה  משהד,  בעיר  השישי  יום  תפילות  דרשן  מצד  חריפה  - ביקורת 

הודא, שקבע כי אין להתיר קיום מופעים בעיר והצהיר כי מי שמבקש לחיות בעיר בה  

 20מתקיימת פעילות תרבותית חופשית יכול להעתיק את מקום מגוריו לעיר אחרת.

 
 .  n.blogfa.comrezatara"מכתבים מהמכללה הדתית", רזא תאראן,  19
 . 2016באוגוסט   12, י איראן-עצר "איתאללה עלם אלהודא: אסור לקיים קונצרטים בעיר של האימאם רזא",  20
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ב עוררו  פומבי שפרסמה קבוצתדבריו  דעת  בגילוי  ציבורית חריפה.  צעירים,  יקורת 

ממשהד נכתב, כי מוטב לאיש הדת הבכיר לפעול בסוגיות דחופות  סטודנטים ואמנים

כגון עירו,  אזרחי  את  המטרידות  יותר  הכלכלית וחשובות  והחברתית,  המצוקה 

לנסו במקום  והאלימות,  הפשיעה  הקבצנים,  תופעת  לסמים,  למנוע ההתמכרות  ת 

  21מאזרחי העיר את זכותם החוקית להאזין לקונצרטים.

פרשה נוספת שהסעירה את הציבור האיראני באותה עת היתה מועד קיומו של משחק 

לדרום איראן  בין  העולם  -כדורגל  גביע  מוקדמות  במסגרת  משחק 2018קוריאה   .

שהתברר    הכדורגל גרר, אף הוא, ביקורת עזה מצד חלק מאנשי הדת השמרנים לאחר

כי מועדו נקבע ליום ה"תאסועא", אחד משני ימי האבל הנהוגים בשיעה לזכר מותם 

לספירה).   680עלי, וחסידיו בקרב כרבלאא' (-של האימאם השיעי השלישי, חוסיין בן

בראש המתנגדים עמד איש הדת השמרני איתאללה מוחמד יזדי, שהצהיר כי המשחק 

האוהדי מצד  שמחה  גילויי  לעורר  ממשרד  עלול  ודרש  האבלות  באווירת  שיפגעו  ם 

בתגובה שלח חבר המג'לס עלי מוטהרי מכתב חריף ליזדי בו טען    22הספורט לבטלו.

כי עמדתו הבלתי מתפשרת עלולה להביא לפגיעה באהדה הציבורית כלפי אנשי הדת 

- ומזכירה את התנהלות הכנסייה הקתולית בימי הביניים שהובילה לנטישת הדת על

ת חריפות מצד  התנגדות חלק מאנשי הדת לקיום המשחק גררה תגובו  23ידי האזרחים.

הרדיקלים  הדת  אנשי  תגובת  את  הגדירו  מהם  רבים  החברתיות.  ברשתות  גולשים 

כטיפשית ומגוחכת וטענו כי ניתן לסמוך על הציבור שיידע לכבד את רוח ימי האבל 

גם אם משחק הכדורגל יתקיים במועדו. כמה גולשים הציעו בלעג כי במקום לשמוח 

את   האוהדים  ילקו  שער,  הבקעת  האבלות לאחר  בטקסי  שמקובל  כפי  עצמם 

  24השיעים.

 
 . 2016באוגוסט  bipanahii  ,16@ראה מכתב הקבוצה בערוץ הטלגרם  21
 . 2016אוקטובר, ב  3,  גויא ניוזדרום קוריאה בשל התאסועא", -איתאללה יזדי דורש לבטל את משחק הכדורגל איראן 22
 . 2016באוקטובר,   4, י איראן-עצר דרום קוריאה",  - "מכתב מוטהרי לאיתאללה יזדי בנוגע למשחק איראן 23
24 @GarCia_RaStDaSt , 2016באוקטובר   9, טוויטר . 
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את  ומנצלים  משהד  לעיר  לרגל  העולים  עיראקים  רווקים  גברים  אודות  דיווחים 

נוצלו, אף הם, למתקפות  נשים מקומיות  עם  מין  יחסי  לקיים  מנת  על  בה  שהותם 

חריפות נגד המוסר הכפול של אנשי הדת השמרנים. קברו של האימאם השיעי השמיני 

בקיץ  רזא מהו העולם המוסלמי.  שיעים מרחבי  רגל  עולי  עבור  יעד מרכזי   2018וה 

הזהיר מוחמד קאנעי, ראש התאחדות המלונות במחוז ח'וראסאן המזרחית, שמשהד  

היא בירתה, מפני השלכות התופעה וציין כי היא פוגעת בתדמיתה של איראן בעיראק, 

אזרחים   25איראנים רבים.  ההופכת דומה יותר ויותר לזו שיש לתאילנד בראייתם של

רבים את חשיפת התופעה כדי לתקוף את אנשי הדת השמרנים ולשים אותם ללעג,  

הודא. לטענתם, -ובמיוחד את דרשן תפילות יום השישי במשהד, איתאללה עלם אל 

הצדקה  לה  מספקים  אף  אלא  התופעה  נגד  פועלים  אינם  הדת  שאנשי  בלבד  זו  לא 

פי האסלאם השיעי. הם ציינו -ניים המותרים עלהלכתית במסגרת נישואי הנאה זמ

כי בשעה שאנשי הדת הבכירים מחילים איסורים על קיומם של מופעי מוסיקה בעיר, 

שתיית  בגין  בחומרה  ומענישים  האסלאמי  הלבוש  קוד  את  קפדני  באופן  אוכפים 

הם  העיר,  של  והמוסרי  הדתי  צביונה  את  לשמר  מאמציהם  במסגרת  אלכוהול 

רות המין להתקיים בעיר באופן חופשי: "מדוע קיומם של קונצרטים מאפשרים לתיי

דירות תיירים [המשמשות לקיום   6,000נחשב במשהד לחרפה עבור האימאם רזא, אך  

גולשת אחרת   26יחסי מין בין עולי רגל לנשים איראניות] לא!", צייצה אחת הגולשות.

הודא שהצהיר בעבר כי הוא מתנגד לקיומם -הזכירה את דבריו של איתאללה עלם אל

של שווקים ומופעי מוסיקה במשהד משום שאלה עלולים לערער את זהותה של העיר  

הקדושה: "אף אחד לא אומר לו, שהוא בעצמו האויב הגדול ביותר של הזהות, ועלבון  

רטים, אך אין לו שום בעיה עם צעירות המוכרות עבור המשהדים. הוא מתנגד לקונצ 

 27את גופן במחתרת לעולי רגל בשל העוני".

 
 .2018באוגוסט,   26,  סוכנות הידיעות איסנא סיפור נסיעות השוליים של גברים עיראקים לאיראן", " 25
26 osseiniMahshidH@ , 2018באוגוסט   28,  טוויטר . 
27 @Sadafbanooo , 2018באוגוסט   28,  טוויטר  . 
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אחד הביטויים הנפוצים לשחיקה במעמד הדת, ובמיוחד במעמדם של אנשי הדת, הוא 

הציבור   רגלי  הדרת  במסגדים.  השישי  יום  בתפילות  אזרחים  בהשתתפות  הירידה 

אזרחים רבים כלפי אנשי הדת ואף היא מהמסגדים מבטאת היטב את הניכור שחשים  

בקיץ   השלטונות.  מעיני  נעלמת  חוצות   2017אינה  שלטי  טהראן  שלטונות  הציבו 

- שנועדו לעודד תפילה במסגדים. על רקע מערכה הסברתית זו התפרסם באתר "עצר 

את  וקשר  במסגדים  איראן  אזרחי  של  הדלה  מנוכחותם  שהזהיר  מאמר  איראן"  י 

ת המופנית כלפי אנשי הדת מצד הציבור, בעיקר הדור הצעיר. המגמה לעוינות הגובר

יעצו   –במאמר נכתב כי במשך מאות שנים קיימו אנשי דת קשר הדוק עם המאמינים  

התפילות  משפחתיים.  סכסוכים  ופתרו  דתיים  ובטקסים  בחגיגות  השתתפו  להם, 

ניהול   והדרשות במסגדים היו רק חלק קטן מעבודתם. כיום מבכרים אנשי דת משרות

הדתיים  למרכזים  נוסעים  מהם  רבים  שונות.  בוועדות  וחברות  הציבורי  במגזר 

עם  אך  הדתית,  הכשרתם  לצורך  שבעיראק  ונג'ף  שבאיראן  קום  בערים  החשובים 

הדת.  בהפצת  לעסוק  במקום  ניהוליות  משרות  לוקחים  הם  לקהילותיהם  שובם 

הדת שאנשי  הדבר  פירוש  אין  כי  הודגש  להימנ  במאמר  ממעורבות צריכים  ע 

או מהשפעה על ניהול ענייני המדינה, אך אין הדבר מחייב כהונה במשרות  פוליטית

ניהוליות. כל עוד אנשי דת יעדיפו משרות אלה על פני נוכחות במסגדים, אלה ימשיכו  

לעמוד ריקים מאדם. יתרה מזאת, עצתם של אנשי הדת חשובה עתה מתמיד נוכח 

והמשכיל מח רציניות העובדה שהדור הצעיר  ומחפש תשובות  ביקורתי  לעולם,  ובר 

ניהול, הם לא יהיו  ומשכנעות. אם אנשי הדת יהיו עסוקים מבוקר עד ערב בענייני 

 .28מסוגלים למשוך את הדור הצעיר גם אם יוצבו אלפי שלטי חוצות ברחבי העיר

החרפת המשבר הכלכלי לא רק עוררה ביקורת על אורח החיים הראוותני של חלק  

הדת הבכירים אלא גם על העדפת המדינה את ההשקעות במוסדות דת על פני   מאנשי

מענה למצוקות האזרחים הנזקקים. כאשר הגיש הנשיא רוחאני את הצעת התקציב  

 10-לאישור המג'לס, כללה ההצעה הגדלת התקציב למוסדות דת ב  2019-2018לשנת  

 
 . 2017בספטמבר  13, איראן -עצר  , "העם, המסגד או אנשי הדת: איפה הבעיה?" 28
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יות גדל בתקופת  אחוזים. בסמוך להגשת התקציב התברר כי תקציב המכללות הדת

אחוזים בלבד בתקציבי החינוך    17אחוזים לעומת גידול של    26-כהונתו של רוחאני ב

למשל. יש    29והבריאות,  כי  בטענה  חריפה  ציבורית  ביקורת  גררה  התקציב  הצעת 

מצוקות  פתרון  לטובת  הדת  למוסדות  המוקצים  הגדולים  המשאבים  את  להפנות 

ש המחאה  בצל  נשמעה  הביקורת  דצמבר  האזרחים.  בסוף  משהד    2018פרצה  בעיר 

ממסדי. - והתפשטה במהירות בכל רחבי המדינה, תוך שהיא לובשת אופי פוליטי אנטי

בעקבות הביקורת הזדרזו בכירים במכללות הדתיות להגן על התקציב המיועד להם. 

דובר המכללות, עבאס רפעתי, טען במסיבת עיתונאים כי תקציב המכללות לא מגיע 

מ למחצית  בתקשורת אף  הדיווחים  כי  טען  הוא  טהראן.  אוניברסיטת  תקציב 

על מופצים  המכללות  לתקציב  בנוגע  החברתיות  אנטי-וברשתות  "גורמים  - ידי 

רק   לדבריו,  הדת.  אנשי  את  להחליש  המבקשים  מתקציב    10מהפכניים",  אחוזים 

רפעתי הוסיף כי רוב    .המכללות מגיע מהממשלה, והיתר בעיקר מתרומות והקדשים

מידי הדת באיראן חיים מתחת לקו העוני ורוב התקציב הממשלתי מיועד להקמת  תל

  30בתי ספר ולקידום פעילות תרבותית, ולא לסיוע לתלמידי הדת.

כי בדיקה של  אדק זיבאכלאם מאוניברסיטת טהראןצבתגובה לדברים השיב פרופ'  

תי העלתה מוסדות, קרנות וארגונים הפועלים בתחום הדתי והתרבו  44תקציבם של  

על רקע   31כי תקציב המכללות הדתיות גבוה לאין שיעור מתקציב האוניברסיטאות.

המכללות  ראשי  על  כי  נכתב  בו  מאמר  "תאבנאכ"  החדשות  אתר  פרסם  הוויכוח 

הדתיות לבחון את התנהלותם ולשאול עצמם מדוע העברת התקציבים למוסדותיהם 

כי נטען  עוד  שלילית.  כה  ציבורית  ביקורת  התמיכה   גוררת  בין  להשוות  מקום  אין 

שמוסדות  משום  באוניברסיטאות,  התמיכה  לבין  הדתיות  במכללות  הממשלתית 

הציבור   תרומות  כמו  נוספים  הכנסה  ממקורות  נהנים  אינם  הגבוהה  ההשכלה 

 
29 , January Financial Times, "Rouhani's budget transparency stokes Iran unrest"Najmeh Bozorgmehr, 

17, 2018.  
,  י איראן-עצר "דובר המכללות הדתיות: תקציב המכללות הדתיות לא מגיע אפילו למחצית מתקציב אוניברסיטת טהראן",   30

 .  2017בדצמבר   25
: השוואת תקציב המכללות הדתיות והאוניברסיטאות",   "מכתבו של זיבאכלאם לצדיקי, דרשן תפילות יום השישי בטהראן  31

 .  2018בינואר  16,  ראןי אי-עצר 
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יתר על כן, בעוד שתלמידי הדת   .והקדשים אסלאמיים, העומדים לרשות המכללות

מצומצ אם  גם  חודשית,  קצבה  ואף  מקבלים  דבר  מקבלים  אינם  סטודנטים  מת, 

למנוע  סיבה  אין  במעונות.  דירה  שכר  כגון  מההוצאות,  בחלק  לשאת  נדרשים 

מדוקטורנט באוניברסיטה משכורת בעוד שכל תלמיד דת זוכה לקצבה חודשית, נכתב 

 32ב"תאבנאכ".

הסוגייה עוררה ביקורת גם בקרב אנשי דת המזוהים עם המחנה הרפורמיסטי, בהם 

כי קבלת תקציבים ממשלתיים - דמוחמ תקי פאזל מייבודי, שטען בריאיון עיתונאי 

פוגעת בעצמאות המכללות הדתיות ומגבירה את תחושת הניכור בציבור הרחב כלפי 

אנשי הדת. בעוד שהתקציבים הדתיים גדלים, אמר, השפעת הדת בחברה קטנה ואמון 

יבור להפנות תקציבים הציבור במוסדות הדת נשחק, ולכן יש להתחשב בדרישת הצ

כך   מייבודי,  תגבר, אמר  ככל שעצמאותם של אנשי הדת  בנזקקים.  לטובת תמיכה 

איש הדת הרפורמיסטי הבכיר, איתאללה יוסף   33ישתפר יחסו של הציבור כלפיהם.

לטובת  הממשלתי  התקציב  להפניית  וקרא  לביקורת  הוא,  אף  הצטרף,  צאנעי, 

ם לא ישמרו המכללות הדתיות את עצמאותן מובטלים ונזקקים. הוא אף הזהיר כי א

   34הכלכלית מהממשלה, יוביל הדבר להעמקת השחיתות בממסד הדתי.

 

 תהליכי התמערבות בחברה האיראנית 

אימוץ אורח חיים מערבי וגישות גם להחשיפה הגוברת למערב ולמודרניזציה הביאה  

ליברליות יותר, בעיקר בקרב הצעירים, המתרחקים מערכי המהפכה ומאמצים אורח  

חיים מתירני יותר. צעירים רבים מבקשים למרוד בחוקי המשטר האסלאמי, בעיקר  

במרחב הפרטי, למשל באמצעות צריכת מוצרים ותרבות מערביים וקיומן של מסיבות 

 
 .  2017בדצמבר   27,  תאבנאכ"כמה נקודות בנוגע לתקציב המכללות הדתיות והאוניברסיטאות",  32
 .  2017בדצמבר   18, פרארוכמה תקציב מושקע במכללות הדתיות ומדוע?", " 33
לות הדתיות  : אסור לזהם את המכל]2018-2019[   1397"ביקורת חריפה של איתאללה צאנעי על הצעת התקציב   34

 .  2017בדצמבר    17,  כלמהבתקציבים ממשלתיים",  
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- על אף אי   35את הצעירים לפורקן עול הרחק מעיני השלטונות.  מחתרתיות המשמשות

וקיותן של אלו, האכיפה נגדן מצומצמת למדי משום שהמשטר רואה בהן כלי מבוקר ח

 לשחרור לחצים, שהיו עלולים להיות מופנים למחאה גלויה נגדו. 

האיראנית,  בחברה  יחסית  מצומצמת  שכבה  בעבר  אפיינו  ההתמערבות  תהליכי 

צעירים בני המעמד הבינוני והעליון בערים המרכזיות. אלא שתהליכי עיור,    ובמיוחד

הופעתם של אמצעי התקשורת החדשים (אינטרנט וטלפונים סלולאריים) והתרחבות 

התחבורה הציבורית בתוך הערים המרכזיות ובין הערים הביאו להתרחבות תהליכים 

וני מפקד האוכלוסין של שנת אלה הן בתוך הערים והן לכפרים באזורי הפריפריה. נת

באיראן    2016 העיור  מגמת  על המשך  אחוזים מהאוכלוסייה מתגוררת   74  - העידו 

כ (לעומת  בערים  בשנת    48-כיום  ו1978אחוזים  בכפרים   26- )  מתגוררת  אחוזים 

  36).1978אחוזים בשנת  52-(לעומת כ

משנ התפשטה  הצריכה  תרבות  במחקרה,  האשמי  שהראתה  כפי  כן,  על  ות יתר 

הכלכליים,  הפיתוח  מאמצי  בחברה.  הנמוכים  המעמדות  בקרב  גם  התשעים 

שהתאפיינו בהתרחבות עירונית מהירה ושיעורי אוריינות גבוהה, יצרו ציפיות גבוהות 

בקבלה  מעדיפות  נהנו  הנמוכים  מהמעמדות  צעירים  הכנסה.  מיעוטי  בקרב  גם 

שורי עבודה ומתמיכת למוסדות להשכלה גבוהה ולקורסים באנגלית, במחשבים ובכי

הכשרות  נמוכה,  בריבית  הלוואות  להם  שסיפקה  הסוציאלית,  הרווחה  מערכת 

מקצועיות, קצבאות, ביטוח סוציאלי וביטוח בריאות. כתוצאה מכך, פעילויות תרבות 

ופנאי, שהיו בעבר נחלתה של אליטה מצומצמת, התרחבו גם לאזורים נחשלים בתוך  

ולכפ טהראן,  דרום  למשל  שדן   37רים.הערים,  במחקרו,  האריס  כיואן  שהראה  כפי 

, חלוקת 2009בתפקיד שמילא מעמד הביניים בתנועת המחאה שפרצה באיראן בקיץ  

בעיר   עני כבר אינה מייצגת במידה רבה את המציאות  ולדרום  טהראן לצפון עשיר 

 
;  April 17, 2014Tehran Bureauthe secret party town",  –aryam Bakhshi, "Tehran M ,ראה, למשל:  35

"Raving Iran: The Story Behind Iran's Illegal Party Scene", Electronic Beats, 25 August 2016  . 
 . 2017באוגוסט  4, תאבנאכ"נתונים עדכניים בנוגע לאוכלוסייה הכפרית במדינה",  36
37 49-Hashemi, pp. 47 :להרחבה אודות מערכת הרווחה הסוציאלית באיראן, ראה ;A Social evan Harris, K 

Revolution: Politics and the Welfare State in Iran (Oakland: University of California Press, 2017. 
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בעשורים  באוכלוסייתה  שחלו  המשמעותיים  הדמוגרפיים  השינויים  לנוכח 

הצביע על כך ששכונות עניות ועשירות מתקיימות זו לצד זו במזרח  האחרונים. הוא  

הקלה   מהניידות  נהנים  ותושביהן  המהפכה  לאחר  הופיעו  רובן  ובמערבה.  העיר 

התחתית  הרכבת  בזכות  המתאפשרת  טהראן  של  השונים  חלקיה  בין  והמהירה 

לכך,   גרמה  החברתית  המוביליות  למערב.  מזרח  ובין  לדרום  צפון  בין  המחברת 

בשכונות רבות בטהראן קיימת חפיפה בין רמות תעסוקה והשכלה שונות והחלוקה ש

סוציו מעמד  בסיס  על  חד-הגיאוגרפית  אינה  כבר  שהייתה -אקונומי  כפי  משמעית 

 38בעבר.

בקרב   ויותר  יותר  גדלים  חלקים  אפיין  ומעמד  מותרות  מוצרי  אחר  החיפוש 

יוקרה, אי מלונות  בתי קפה,  הופעתם של  לווין, האוכלוסייה.  צלחות  נטרנט מהיר, 

שונות  חברתיות  משכבות  צעירים  של  רצונם  את  הגדירו  פנאי  ומרכזי  מסעדות 

כמו  מערביים  ומותגים  קעקועים  סלולאריים,  מכשירים  הגלובלי.  לשוק  להשתייך 

"אדידס" או "נייק" הפכו נפוצים יותר ויותר גם בקרב בני מעמד הביניים. צעירים 

להרשות לעצמם להשתתף בפעילויות מסוימות, כמו בילוי   מיעוטי הכנסה, שלא יכלו

בקניונים או במסעדות, פנו לאמצעים מגוונים כדי לייצר לעצמם מעמד וערך עצמי. 

לשווקים מקומיים כדי  ולכים  במקום ללכת לבתי קפה או קניונים יוקרתיים, הם ה

יהם כדי את חסכונותמנצלים  לרכוש חיקויים זולים של מותגים מערביים. אחרים  

 לרכוש מתנות יוקרתיות לבני משפחה או לחברים או להצטייד בטלפונים סלולאריים 

מותקנים יישומים מתקדמים של רשתות חברתיות בניסיון ליצור את הרושם בהם  

   39שהם משתייכים למעמד גבוה יותר.

זאת ועוד, גם בחברה הכפרית מתחוללים תהליכים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים 

 , דדים שינויים תרבותיים וערכיים. החוקר אריק הוגלונד הראה במחקר שדההמעו

 
38 The Brokered Exuberance of the Middle Class: An Ethnographic Analysis of Iran's "Kevan Harris, 

2009 Green Movement", Mobilization, An International Quarterly, Vol. 17, No. 4 (2012), pp. 435-
455. 

39 Hashemi, p. 52. 
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שבדרום פארס  במחוז  כפרים  בשבעה  על -שערך  שעברו  לשינויים  כי  איראן,  מערב 

כפרים אלה מאז המהפכה התלוו שינויים חברתיים. בחלק מהמשפחות המתגוררות 

לאלה של משפחות בני בכפרים ניכרו השינויים באימוץ ערכים וסגנון חיים הדומים  

המעמד הבינוני העירוני בעיר שיראז הסמוכה אליהם. התרחבות ההשכלה הגבוהה 

יותר בסוגיות של  גילו פתיחות רבה  והן  בקרב נשים הביאה לתמורות משמעותיות 

ודת. רוב הצעירות הודו שהן אינן מתפללות   נישואיםשוויון מגדרי, תעסוקת נשים,  

באופן קבוע ורבות מהן טענו שמסורות דתיות רבות הינן מיושנות. למעלה ממחצית 

רעלה. לעטות  באזורי   40מהן הסתייגו מהדרישה  צעירים  בקרב  ההתמערבות  גילויי 

הפריפריה אינם מהווים בהכרח ביטוי למרי נגד המשטר אלא חלק מניסיון למוביליות 

 חברתית באמצעות אימוץ סגנון חיים המאפיין צעירים בני מעמד הביניים.

חדירת ההשפעה המערבית הסתייעה בהתרחבות השימוש בצלחות לווין ובהמשך גם 

באינטרנט ובטלפונים הניידים. כבר בשנות התשעים הביעו בכירים איראנים דאגה 

פוסק -המאבק הבלתימהתרחבות השימוש בצלחות לווין בקרב אזרחי איראן על אף  

מצד השלטונות כנגד התקנות צלחות לוויין והשימוש בהם בבתי האזרחים. אנשי דת 

הזהירו מפני התופעה בטענה כי הן משמשות להחדרת תרבות המערב לאיראן. בשנת 

האזרחים   1995 את  וחייב  לווין  בצלחות  השימוש  על  שאסר  חוק  באיראן  נחקק 

במהלך השנים המשיכו כוחות ביטחון הפנים באיראן במבצעים   41להסירן מעל הגגות.

צלחות  אלפי  הוחרמו  במסגרתם  האזרחים  בתי  מעל  הלווין  צלחות  להסרת  עתיים 

לווין. מבצעים אלה נחלו, עם זאת, כישלון חרוץ ורוב צלחות הלווין שהוסרו הוחלפו 

זמן קצר בצלחות חדשות. בדצמבר   עלי הודה שר ההכוונה האסלא   2013תוך  מית, 

 
40 ural Iran", in: Roksana Bahramitash & Romen in Wmong Attitudes AEric Hooglung, "Changing 

Eric Hooglung, Gender in Contemporary Iran (London & New-York: Routledge, 2011), pp. 120-
135. 

 להרחבה בנוגע למדיניות המשטר כלפי צלחות לווין, ראה: 41
Fardin Alikhah, "The politics of satellite television in Iran", in: Mehdi Samati, Media, Culture and 

Society in Iran: Living with Globalization and the Islamic State (New York: Routledge, 2008), pp. 94-
110. 
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 70-ג'נתי, כי כשלו מאמצי השלטונות לאסור את השימוש בצלחות לווין וכי למעלה מ 

 42אחוזים מתושבי טהראן צופים בשידורים אלה.

ההשפעה המערבית הגוברת ניכרת במגוון תחומים, בהם מוסיקה, טלוויזיה, תרבות 

בות מערביים צריכה וסגנון חיים. בחלק מהמקרים רואים צעירים באימוץ סממני תר

למצוא  ניתן  לכך  דוגמא  האסלאמי.  המשטר  בחוקי  פרטי  מרד  של  סוג  בבחינת 

עוסקים שתכניה  ראפ  מוסיקת  של  לאיראן  ואף  גם    בחדירתה  בחברה  בפוליטיקה, 

זה של מוסיקה  נגד סוג  במין. בעשור האחרון הגבירו שלטונות איראן את המאבק 

ידי זמרי ראפ אושרו  -וקלטו עלשהפכה פופולרית בקרב צעירים. מספר שירים, שה

על מופצת - להפצה  זה  מסוג  המוסיקה  רוב  אך  האסלאמית,  ההכוונה  משרד  ידי 

באמצעות "השוק השחור" והאינטרנט. בין היתר סגרו השלטונות אולפנים, ששימשו 

בהן  מחתרתיות  הופעות  על  פשטו  הפנים  ביטחון  וכוחות  ראפ,  מוסיקת  להקלטות 

למש כך,  ראפ.  זמרי  באוגוסט  הופיעו  הביטחון  כוחות  פשטו  קונצרט   2007ל,  על 

מחתרתי בעיר כרג' ועצרו מאות צעירים. הזמנות לקונצרט, בו הושמעה מוסיקת רוק 

ידי זמרים וזמרות, נשלחו באמצעות האינטרנט ומיקום האירוע נשמר בסוד  -וראפ על

הגיע לידי פי כן, מידע בנוגע לאירוע  - עד שעות ספורות לפני תחילת האירוע. אף על

מהנוכחים, שהוגדרו    200-כוחות הביטחון, ואלה פשטו על הקונצרט, עצרו למעלה מ

תקליטורים -על אלכוהוליים,  משקאות  החרימו  וכן  שטן",  כ"עובדי  השלטונות  ידי 

 43ולבוש בלתי צנוע של נשים.

צריכה   מוצרי  של  בחיקויים  למצוא  ניתן  המערבית  התרבות  לאימוץ  מובהק  ביטוי 

כדוגמת רשת "מאשאמריקאים דונלד'ס", שהחלה לפעול בערים מרכזיות ברחבי  - , 

רשת  הפסיקה  מאז  קולה".  "פארסי  המקומי  המותג  או  התשעים,  בשנות  המדינה 

 
42 , 18 December 2013.The Associated Press"Iran says 70% of Tehran watching banned TV",  
43 , 6 August The GuardianRobert Tait, "Iranian morals police arrest 230 in raid on 'satanist' rave", 

2007; "Iranian Police Closing Rap Studios, Calling Out Rappers", BBC, 12 March 2007 .  להרחבה אודות
  התפשטות הראפ באיראן, ראה:

Sholeh Johnston, "Persian Rap: The Voice of Modern Iran's Youth", Journal of Persianate Studies, 
Vol. 1: Issue 1, 1 January 2008, pp. 102-119.  



203 
 

אזרחי  נאלצו  בעקבות המהפכה,  באיראן  פעילותה  המזון המהיר האמריקאית את 

האמריקאית. לרשת  מקומיים  בחיקויים  להסתפק  מצד   44המדינה  הגדול   החשש 

שלטונות איראן והממסד הדתי מפני חדירת המוצרים המערביים לאיראן בא לידי 

ימים  לאיראן.  מקדונלד'ס  רשת  של  כניסתה  אפשרות  על  לדיווח  בתגובות  ביטוי 

בקיץ   למערב  איראן  בין  הגרעין  הסכם  על  החתימה  לאחר  התפרסם   2015ספורים 

יראן. חרף הכחשות מצד דיווח כי הרשת מעוניינת לקבל רישיון לפתיחת סניפים בא

מקדונלד'ס הזדרזו באיראן להגיב על השמועות. בראיית השלטונות, חדירה תרבותית 

מערבית עלולה להגביר את השפעת תרבות הצריכה המערבית על החברה האיראנית, 

בראיית  שעלולים,  חברתיים  שינוי  תהליכי  ולהאיץ  הצעיר,  הדור  בני  על  במיוחד 

בטווח הארוך. כמה מאנשי הממסד הדתי והשמרני הביעו המשטר, לסכן את יציבותו  

הדת  איש  לאיראן.  האמריקאית"  התרבות  "סמל  של  לכניסתו  נחרצת  התנגדות 

השמרני הבכיר, רזא תקוי, העומד בראש מועצת קביעת המדיניות של דרשני תפילות 

יום השישי במסגדים, הזכיר כי אמריקה נותרה האויב מספר אחת של איראן והצטער  

הובהר   טרם  במדינה  מקדונלד'ס  של  סניפים  בפתיחת  מעוניינים  שאיראנים  כך  על 

האתר "משרק ניוז", מצדו, הדגיש את התנגדותו של המנהיג    45עתיד הסכם הגרעין.

העליון, עלי ח'אמנהאי, לחדירתן של חברות מערביות לאיראן, אשר נועדה לקדם את 

יראנית. בדומה לאימוץ לבוש תרבות הצריכה המערבית ולהביא להרס התרבות הא

מערבי, שעלול להוביל לשינוי התנהגותי, גם אימוץ מזון מערבי עלול להביא בהדרגה  

לשינוי בהתנהגותם של הצעירים. האתר הזכיר כי ח'אמנהאי כבר פסק בעבר נגד יבוא  

  46מוצרי צריכה מערביים לאיראן ואסר על כניסת מקדונלד'ס לאיראן.

הפ הכלכלי  המשבר  איראן בצל  על  שהושתו  הכלכליות  והסנקציות  איראן  את  וקד 

המערבית  הצריכה  תרבות  של  נזקיה  את  שמרנים  חוגים  הבליטו  האחרון,  בעשור 

 
44 , New York TimesThomas Erdbrink, "Iran Capitalizing on a Taste for America’s Biggest Brands", 

2 August 2015. 
 . 2015ביולי   24, דויטשה וולה בפרסית"תקוי: יש כאלה המצפים למקדונלד'ס האמריקאי",   45
; "מקדונלד'ס: [ניסיון]  2015ביולי   25,  משרק ניוז"הסיבה ההלכתית להתנגדות המנהיג לכניסת מותגים כגון מקדונלד'ס",  46

 . 2015ביולי   31,  משרק ניוז לעוור את התיאבון של האיראנים להסרת הסנקציות באמצעות מזון מהיר אמריקאי", 
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מאמר ביקורתי כנגד התרחבות   47שהתפשטה באיראן, בעיקר בקרב המעמד הבינוני.

החדשה" הצריכה  עם  "תרבות  המזוהה  "פארס"  הידיעות  בסוכנות  שהתפרסם   ,

מעמד  משמרות   את  תקף  המאמר  חברתי".  כ"פגע  התופעה  את  הגדיר  המהפכה, 

העליונים  המעמדות  מאחורי  מפגר  שאינו  כמי  עצמו  להציג  המנסה  הביניים 

ולהתחרות עימם בצריכת מוצרי יוקרה אף על פי שהכנסתם קטנה יותר. ברוח הכרזת 

כ"שנת  י)  לפי לוח השנה הכלל  2010-2009(   1388המנהיג העליון על השנה האיראנית  

חינוך,   באמצעות  באיראן  הצריכה  הרגלי  לשינוי  המאמר  קרא  בצריכה"  הרפורמה 

 48הסברה ופיקוח על מוצרי מותרות המיוצרים באיראן או מיובאים מחו"ל.

לאיראן. יום ואלנטיין ("חג האהבה") בהדרגה  גם מסורות מערביות הולכות וחודרות  

בפברואר אומץ בשנים האחרונות כחלק מביטויי   14-המצוין ברחבי העולם מדי שנה ב

ראוי  האם  בשאלה  מחלוקת  מעוררת  התופעה  התרחבות  אחרים.  מערבית  השפעה 

לציינו ברפובליקה האסלאמית. ככל שהתופעה מתרחבת בקרב הצעירים האיראנים, 

של  אמיתי  צורך  מייצגת  היא  כי  באיראן,  נרחבים  חוגים  בקרב  ההכרה  גם  גוברת 

ל וכי  פתרונות הצעירים  לספק  מבלי  עימה  להיאבק  או  ממנה  להתעלם  עוד  ניתן  א 

לאמץ    –שמרניים באיראן  - אפילו בקרב חוגים דתיים  –חלופיים. התוצאה היא נכונות  

אסלאמיות על מנת לספק את צרכיו ורצונותיו -מסורות לאומיות איראניות ואף טרום

על  יום האהבה  ציון  הדור הצעיר, למשל באמצעות  הזורואסטרית פי המסו-של  רת 

בחודש הפרסי בהמן המקביל   29-(יום ספ'נדארמד'גאן או אספנדארמד'גאן) המצוין ב

לנישואי   17-ל השנה  יום  או  ואלנטיין,  יום  לאחר  בלבד  ימים  שלושה  בפברואר, 

   49ידי הרפובליקה האסלאמית כיום המשפחה.-האימאם עלי ופאטמה, שנקבע על

 
ה" ואורח החיים הצרכני בשיח האסלאמי והמהפכני האיראני,  על המשמעות השלילית הנלווית בדרך כלל למושג "צריכ 47

 Abbas Varij Kazemi, "Iranian Cultural Studies and Urban Middle Class Hegemony", in Hadi ראה:
Khanik (ed.), Communications and Cultural Studies in Iran: Features and Queries (Tehran: 

Institute for Social and Cultural Studies, 2020), pp. 339-351. 
 .  2009ביולי   12,  סוכנות הידיעות פארס"תרבות הצריכה החדשה",  48
 .  2015בפברואר  14,  סוכנות הידיעות איכנאאסלאמי",  -"הצורך לקדם את האהבה על בסיס איראני 49
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בי, מעוררות אהדה רבה בקרב ילדים וילדות גם דמויות מערביות, למשל הבובה בר

באיראן ובמקביל הסתייגות בקרב חוגים שמרנים המזהירים מזה שנים מפני הגברת 

האיראנית התרבות  לערכי  המנוגדים  ערכים  של  פגיעה - השפעתם  ואף  אסלאמית 

בניסיון להתמודד עם השפעתן הגוברת של הבובות קן וברבי    50נפשית בקרב ילדים. 

ובות "דארא וסארא" כתחליף איראני מקורי. תכנונן והפצתן של הבובות, הומצאו הב

ואיראנים  אסלאמיים  ערכים  לקדם  נועדו  צנוע,  בלבוש  הלבושים  ואחות  אח 

הבובות  של  לשוק  חדירתן  עם  יותר  טובה  התמודדות  ולאפשר  מסורתיים 

הקלוקלת  האמריקאית  התרבות  להחדרת  נוסף  כאמצעי  שנתפשו  האמריקאיות, 

כי הבובות האיראניות לא הצליחו   51מוסרית.- יוהבלת זאת,  עד מהרה התברר, עם 

בשוק  לשלוט  ממשיכות  האמריקאיות  והבובות  איראן  ילדי  של  ליבם  את  לכבוש 

במספר  הביטחון  כוחות  פשטו  בתופעה  להיאבק  במאמץ  במדינה.  המשחקים 

  52הזדמנויות על חנויות שמכרו מוצרים אלה.

הפך, אף הוא, ביטוי להתמערבות המעורר התנגדות חריפה מחמד  -גידול כלבים כחיות

הדתי הממסד  כטמאים -מצד  השיעית  בהלכה  המוגדרים  כלבים,  החזקת  שמרני. 

), נתפסת כביטוי להשפעה מערבית משחיתה והפכה מאז המהפכה האסלאמית נג'ס(

בשנת   מכארם  2010בעייתית.  נאצר  איתאללה  הבכיר,  השמרני  הדת  איש  - הוציא 

כחיותיראזי,  ש כלבים  גידול  על  האוסר  הלכה  לשאילתה -פסק  בתשובה  מחמד. 

מחמד בערים -הלכתית, שהופנתה אליו בעניין זה על רקע התרחבות תופעת גידול כלבי

מחמד מהווה חיקוי עיוור של -הגדולות באיראן, פסק איש הדת הבכיר, כי גידול כלבי

הם וילדיהם. בפסיקתו המערב, בו רבים אוהבים את כלביהם יותר מאשר את נשותי

שיראזי, כי באסלאם קיימות התייחסויות רבות לטומאתם של הכלבים, -טען מכארם

על במפורש.-אף  לעניין  מתייחס  אינו  עצמו  שהקוראן  המערכה,   53פי  במסגרת 

 
 . 2010  מארסב 6, גרדאבסלאמית", "הבובה האמריקאית בארבי והפגיעה בביטחון הרך של הילדות של איראן הא 50
51 , The TelegraphCharlotte Bailey, "Muslim 'Barbie and Ken' dolls created by Iranian government", 

24 September 2008. 
 . 2012בינואר   22,  רדיו פרדא"עשרות חנויות נסגרו באיראן בשל מכירת בובת ברבי",  52
53 June 19,  Reuters,, "Iran cleric says dogs "unclean" and not to be kept as pets"Robin Pomeroy, 

2010.  
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שמנהלים בשנים האחרונות השלטונות לאכיפת הקוד האסלאמי, אסרו השלטונות 

ים משוטטים על מנת למנוע את הסתובבותם על הולכת כלבים במרחב הציבורי וכלב

במקומות ציבוריים. לפחות בחלק מהמקרים נלכדו גם כלבים, שנעו בלוויית בעליהם. 

מערביות". מ"השפעות  להיפטר  בניסיון  הוצדקה  הכלבים  מגבלות   54לכידת  למרות 

המעמדות  בני  בקרב  בעיקר  באיראן,  הכלבים  בעלי  במספר  העלייה  נמשכת  אלה 

 תגוררים בצפון טהראן.הגבוהים המ

השפעת התרבות המערבית אינה מוגבלת עוד רק לצעירים במרחב הפרטי והיא ניכרת 

להעדפותיו  מענה  לספק  בצורך  המכירים  הממלכתיים  התקשורת  באמצעי  אפילו 

ב הצעיר.  הדור  של  הממלכתית   2019בפברואר    16-התרבותיות  הטלוויזיה  החלה 

) בהנחיית מפיק י ג'דיד-עצרשם "עידן חדש" (האיראנית בשידור תוכנית ריאליטי ב

לתוכנית  איראנית  גירסה  היא  התוכנית  עליח'אני.  אחסאן  הטלוויזיה  ומגיש 

", המשודרת בארצות הברית משנת America's Got Talentהריאליטי האמריקאית "

. בדומה לגירסה האמריקאית, מדובר בתחרות שבה מציגים המתמודדים את 2006

מגוונים בפני ארבעה שופטים ובסופה זוכה המתמודד המועדף בפרס כישרונותיהם ה

כספי גבוה. התוכנית הפכה עד מהרה לאחת התוכניות הפופולריות באיראן ועוררה  

גל תגובות ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת המסורתיים המשקף את המתח 

מפני חדירה בין הדור הצעיר שנמשך לתרבות המערב לבין זרמים שמרניים החוששים  

תרבותית מערבית שעלולה, בראייתם, לערער את ערכי היסוד של המהפכה ואף את 

יציבות המשטר, אף כי במהלך התוכנית נשמרה הקפדה יתרה על קוד המוסר והלבוש 

האסלאמי. בין היתר לא התאפשרה שירת סולו של נשים, לא הושמעה מוסיקה בסגנון 

ים לנשים. בעוד שחלק מאמצעי התקשורת מערבי ונשמרה הפרדה בין מתחרים גבר

האמריקאית,  התוכנית  מחיקוי  הסתייגות  השמיעו  השמרני  הימין  עם  המזוהים 

אליה  שהתייחסו  שבהם,  הפרגמטיים  ובמיוחד  אחרים,  תקשורת  אמצעי  נמצאו 

בחיוב, במיוחד על רקע ההזדמנות שהיא מספקת עבור צעירים. בטור דעה שהתפרסם 

 
54 , 29 January 2019.BBC"Tehran bans dog walking in public spaces",  
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כתב כי בעוד שמערכת החינוך האיראנית אינה מייחסת כל י איראן" נ-באתר "עצר

חשיבות לכישרונות, אלא רק לרכישת ידע, מספקת התוכנית הזדמנות עבור צעירים 

ולטפחם. הציבור  בפני  כישרונותיהם  את  כלפי   55להציג  החיוביות  התגובות  בצד 

כנית התוכנית, בלטה ביקורת מרכזית שהתייחסה לעובדה כי מדובר בחיקוי של התו

האמריקאית. מספר גולשים הלינו על כך שאפילו התפאורה הועתקה מהמקור. "מדוע 

את העניין    56אנו האיראנים אוהבים כל כך חיקויים?", תהה אחד המגיבים בטוויטר.

כנגד  גוברת  ציבורית  ביקורת  רקע  על  לבחון  יש  החדשה  הריאליטי  בתוכנית  הרב 

על  קופאת  שזו  בטענה  האיראנית  תכני   הטלוויזיה  את  מתאימה  ואינה  שמריה 

 השידורים לדרישות הצופים. 

 

 השפעת תהליכי השינוי על היחס כלפי נשים 

האיראנית  החברה  ביחס  היטב  ניכרים  והתרבותיים  החברתיים  השינוי  תהליכי 

נשים  לנשים. בעשורים האחרונים גברה המודעות הציבורית לאפליה הנהוגה כלפי 

האסלאמית   ובהם ברפובליקה  שונים  בתחומים  החקיקה  לשינוי  הדרישה  וגברה 

, שילובן במשרות ציבוריות גירושיםוה  נישואיםמעמדן החוקי, זכויותיהן בתחום ה

ש כפי  רעלה.  לעטות  והאילוץ  המשטר -הנדלמןציינה  ופוליטיות  מבחינת  בעבור, 

ניצחון המהפכה ומה שראתה הצמרת השלטונית של אנשי הדת כתחיית  האיראני, 

י המוסר האסלאמיים התגלמו במידה רבה בחזותה ובהתנהגותה של אוכלוסיית ערכ

   57הנשים במדינה.

), חברו גורמים 1989) ומותו של ח'ומיני (1988עיראק (- בעקבות סיום מלחמת איראן

שונים והובילו בהדרגה לתמורות במדיניות המשטר באיראן כלפי הנשים, ולחידוש  

את  עיצב  שהמשטר  אסלאמי  בשיח  במעמדן  רפורמות  למען  הממוקדת  פעילותן 

 
 .2019בפברואר   17, י איראן-עצר , אך עם מטרה גדולה", America's Got Talent"עידן חדש: חיקוי של   55
56 @mSalarAhmadi , 2019בפברואר    17, טוויטר  . 
",  המשכיות ושינוי במאבק הנשים ברפובליקה האסלאמית  :תנועה ללא הנהגה, הנהגה ללא תנועה, "ליאורה הנדלמן־בעבור 57

 .63-50, ע"ע 143, גיליון  רבעון להיסטוריה –זמנים  
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שלאחר השיקום  בתקופת  בחקיקה  הנשים  הישגי  עיראק   גבולותיו.  עם  המלחמה 

של  הראשון  העשור  במרוצת  ניכרו  והשלכותיהם  מעורבות,  תגובות  באיראן  עוררו 

המאה העשרים ואחת. אווירת הרפורמות של שנות התשעים וראשית שנות האלפיים 

. עם זאת, 2005-התחלפה בהלך רוח שמרני על רקע בחירתו של אחמדינז'אד לנשיא ב

ו העשרים  המאה  של  הראשון  טכנולוגיים בעשור  ושכלולים  פיתוחים  בזכות  אחת, 

שבין   הפער  על  לגשר  הזדמנות  נוצרה  הניידים,  והטלפונים  האינטרנט  בדמות 

פרקטיקות הדיכוי שהפעיל המשטר וההגבלות שהטיל על חופש הביטוי והפרט לבין 

התקשורת  רשת  לליברליזציה.  באיראן  ונשים  סטודנטים  צעירים,  של  השאיפות 

ושת זהות פמיניסטית קולקטיבית, וגייסה תמיכה נרחבת בעיקר היעילה תרמה לתח

הליברלים  הרשת  ועיתונאי  הרוח  אנשי  הסטודנטים,  הצעירים,  אוכלוסיות  בקרב 

 58והרפורמיסטים.

הרשת הפכה לערוץ מרכזי לגיוס תמיכה במאבקים למען קידום זכויות הנשים והסרת 

למען שוויון" הייתה היוזמה   המגבלות החוקיות המפלות נשים. מקרב אלה, "שינוי

ימי  מאז  באיראן  חילוניות  פמיניסטיות  שהשיקו  ביותר  והמאורגנת  המקיפה 

הייתה לגייס   2006המהפכה. המטרה הראשונית של התוכנית שהוחלה באיראן בקיץ  

במאמציהם   59מיליון חתימות התומכות בביטול חוקים המגלמים אפליה של נשים.

במדי מעשיים  שינויים  שוחרי לחולל  נתקלים  הנשים  לזכויות  ביחס  המשטר  ניות 

שמרני לכל שינוי -זכויות הנשים בקשיים משמעותיים לנוכח התנגדות הממסד הדתי

להישאר   ערכי המהפכה. השלטונות מתקשים אומנם  לערעור  כפתח מסוכן  הנתפש 

הדוגמה  את  להתאים  רבים  במקרים  מסרבים  אך  הציבור,  לדרישות  אדישים 

ות המשתנה, במיוחד בנוגע לסוגיות כמו כפיית הרעלה, המהווה המהפכנית למציא

 אחד מסמליה המובהקים של הרפובליקה האסלאמית. 

 
 .  9, עמ' שם 58
 . 11, עמ' שם 59
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הביטויים  לאחד  האחרונות  בשנים  הפכה  הרעלה  כפיית  נגד  הציבורית  המערכה 

ביותר    –הבולטים   דווקא החשובים  לאו  כי  הנשים האיראניות   – אם  במאבקן של 

תה של וידא מואחד בימים הראשונים למחאה הציבורית, לשוויון זכויות. התייצבו

, כשהיא גלויית ראש במחאה נגד כפיית הרעלה הנהוגה 2017שפרצה באיראן בדצמבר  

שיצאו  נשים  עשרות  עבור  לחיקוי  למודל  במהרה  הפכה  האסלאמית,  ברפובליקה 

לרחובות במספר ערים מרכזיות באיראן, בראשן טהראן, והסירו את כיסוי הראש 

השיקה   2012להן. גל מחאה זה ביטא שלב נוסף במאבק נגד כפיית הרעלה. בקיץ  ש

קבוצת סטודנטים איראנים קמפיין בפייסבוק תחת הסיסמה: "רעלה בבחירה היא 

זכותה של האישה האיראנית". אלפי גולשים מאיראן ומחוצה לה הצטרפו למערכה  

ר לעטות  ברצונן  האם  בעצמן  להחליט  לנשים  לאפשר  במאי  בדרישה   2014עלה. 

מסיח  הגולה,  האיראנית  העיתונאית  ביוזמת  הרעלה  כפיית  נגד  הקמפיין  התחדש 

בו  באיראן"  הנשים  של  החשאית  "חירותן  בשם  פייסבוק  דף  שהשיקה  עלינז'אד, 

קראה לנשים איראניות לתעד עצמן ללא רעלה ולשתף את התמונות עם הגולשים. 

העלו נשים  ואלפי  רבה  להצלחה  זכה  במרחב    הקמפיין  אותן  המתעדות  תמונות 

,בניסיון לעורר מחדש את גל המחאה נגד    2017במאי    60הציבורי כשהן גלויות ראש.

קוד הלבוש הצנוע, הפיצה ַעליֶנז'אד בטוויטר את תג ההקבצה "ימי רביעי הלבנים", 

וקראה לנשים באיראן להצטלם בכל יום רביעי כשהן עוטות צעיף ראש לבן בדומה 

שמואחד   המפגינות לזו  את  זיכתה  התופעה  התרחבות  במחאתה.  להניף  בחרה 

הצטרפו  מקרים  במספר  המהפכה".  רחוב  של  "הבנות  בכינוי  החברתיות  ברשתות 

למחאה גברים וכן נשים דתיות שהביעו את התנגדותן לכפיית הרעלה, אף שהן עצמן 

 הקפידו להתלבש בהתאם לקוד הלבוש האסלאמי המחייב.  

נגד   מעיניהם של בכירי המשטר ואנשי סתרה  כפיית הרעלה לא נהתגברות המאבק 

  2015הדת ואף יצרה בקיעים ראשונים בעמדת הממסד הדתי כלפי סוגיה זו. במאי  

 
60  , 28 Deutche Welle"No hijab: an Iranian journalist offers women a stealthy freedom on Facebook", 

May, 2014. 
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רזא זאא'רי, התנגדות חריגה -אסלאם מוחמד- ביטא איש הדת האיראני, חוג'ת אל

טעות  הייתה  המהפכה  לאחר  זו  מדיניות  הנהגת  כי  טען  ואף  הרעלה  לכפיית 

לדבריו, שהש צריכה,  הייתה  הרעלה  מדיניות  ולתקנה.  בה  להודות  צריכים  לטונות 

להתבסס על העיקרון האסלאמי שלפיו "אין כפייה בדת" וכי אם יפעל המשטר בדרך 

יותר מאשר בדרך של  וניסיונות שכנוע, תהיה לדבר השפעה רבה  של עידוד הרעלה 

ישתה ואף מביאה לתוצאה כפייה. הוא ציין כי כפיית הרעלה אינה מעודדת את לב

לקריטריון  וחברתי  דתי  מעניין  להפיכתה  הובילה  הרעלה  שאכיפת  משום  הפוכה, 

פוליטי שבאמצעותו נבחנת נאמנותו של אזרח למשטר. כתוצאה מכך הפכה הרעלה 

רוח  מורת  או  למשטר  התנגדות  להבעת  לאמצעי  וצניעות  אמונה  דת,  של  מסמל 

דת, שהתפרסמו באתר החדשות "אלף", זכו  מהתנהגות השלטונות. דבריו של איש ה

כי  עמדתו  עם  והסכימו  לבו  אומץ  על  אותו  ששיבחו  רבים  גולשים  מצד  לתמיכה 

דווקא  כפיית הרעלה מובילה  וכי  הממשלה אינה צריכה להתערב בסוגיית הרעלה, 

לפגיעה באסלאם. אחד המגיבים באתר הביא כדוגמא את שתי בנותיו, המקפידות 

דווק הרעלה  נהוגה בלבוש  לא  שם  הערביות,  האמירויות  באיחוד  מבקרות  כשהן  א 

אף כי עמדתם של אנשי דת המבקרים את חובת הרעלה אינה משקפת    61חובת רעלה.

בהכרח את העמדה המקובלת בעניין זה בקרב אנשי הדת, הרי שקיומו של שיח פומבי 

חברתיות   בעניין זה עשוי להעיד על הכרה מצד השמרנים בכך שהפער הגדל בסוגיות

ותרבותיות בין הממסד הדתי לבין הציבור, ובעיקר הצעירים, מחייב בחינה מחודשת 

של מעורבות המשטר בחיי האזרחים וכי אחיזתם הנמשכת במוקדי הכוח הפוליטיים 

ובמנגנוני הביטחון ואכיפת החוק לא תספיק לאכוף את עמדותיהם על הציבור לאורך 

 זמן. 

רונות על זכותן של נשים נשואות לצאת לחו"ל ללא מאבק נוסף התנהל בשנים האח

התעוררה מחאה נרחבת בעקבות פרשת קפטן נבחרת   2015אישור בעליהן. בספטמבר  

להשתתף  -הקט  במטרה  לחו"ל  שיציאתה  ארדלאן,  נילופר  לנשים,  האיראנית  רגל 

 
 . 2015במאי  9,  אלף "קיומה של הרעלה הוא נס עם הטלוויזיה הזו; במקום צדק חברתי, אנחנו מתעסקים ברעלה",  61
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הייתה ארדלאן  פי חוק עקב התנגדות בעלה.  -רגל נשים נמנעה על-באליפות אסיה לקט 

אמורה לצאת למלזיה, אולם ברגע האחרון ביטלה את השתתפותה בתחרות מכיוון 

שבעלה סירב לאשר את נסיעתה. הפרשה גרמה סערה ציבורית באיראן ועוררה מחדש 

  62את התביעה לתיקון החוק המונע מנשים נשואות לצאת לחו"ל ללא אישור בעליהן. 

בקריאה  רשתות החברתיותמערכה הסברתית ב פעילי זכויות אדם איראנים השיקו

עצומה  על  הוחתמו  לחו"ל. אלפי אזרחים  ביציאתן  נשים  החוק המפלה  לשנות את 

הדורשת מן הממשלה ליזום שינוי חקיקה בטענה שהחוק אינו תואם את צרכי החברה 

ומהווה הפרה בוטה של חופש  גברים לנשים  בין  האיראנית, מנוגד לעקרון השוויון 

המעוגן   נשים,  של  הביןהתנועה  באמנה  הנשיא -גם  סגנית  אדם.  לזכויות  לאומית 

ורדי, נדרשה אף היא לפרשה והצהירה כי  -לענייני נשים ומשפחה, שאהינדוח'ת מולא 

"איסנא" אמרה  הידיעות  לסוכנות  בריאיון  לתיקון החוק.  דרכים  בוחנת  הממשלה 

של   אלף חתימות  11-הודעות דואר אלקטרוני ולמעלה מ  1,040ורדי כי קיבלה  -מולא 

כי מדובר בחוק שנחקק  אזרחים שקראו לממשלה לפעול לשינוי החוק. היא ציינה 

מצבן של הנשים באיראן, ושל החברה האיראנית בכלל,  בראשית שנות השבעים וכי

כדי   הממשלה  תפעל  החוק  יתוקן  לא  עוד  כל  כי  הוסיפה  היא  מאז.  מאוד  השתנה 

והספ המדע  בתחומי  העוסקות  לנשים  הפחות  לכל  בוועידות לאפשר  להשתתף  ורט 

בין מולא -ובתחרויות  מגבלה.  כל  ללא  בחו"ל  כי  -לאומיות  זאת,  עם  הדגישה,  ורדי 

הממשלה פועלת בעניין זה תוך שיתוף פעולה עם אנשי דת בכירים, וכי בכל מקרה אין 

הכוונה לאפשר לכלל הנשים לצאת לחו"ל באופן חופשי, כיוון שהדבר מנוגד לעמדת 

  63אנשי הדת.

כאשר מאמנת הנבחרת הלאומית לסקי אלפיני,   2021דומה התעוררה בראשית  פרשה  

ידי בעלה לצאת לאליפות העולם באיטליה.  בריאיון -סמירא זרגרי, לא הורשתה על

 
62 Radio Free Imposed Travel Ban", -Faces Husband Golnaz Esfandiari, "Iranian Female Soccer Star

Europe/Radio Liberty, September 14, 2015. 
בספטמבר   30,  סוכנות הידיעות איסנא"האגף לענייני נשים מבקש לתקן את החוק [בנוגע] להיתר בעל ליציאת [אשתו]",   63

2015 . 
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עיתונאי ציינה זרגרי, כי לאחר שסירבה לבקשת בעלה להתגרש ממנה, הוא מנע את 

לחו"ל. פרשנות  64יציאתה  שהתפרסםבמאמר  הרפו  ,  "אעתמאד" בעיתון  רמיסטי 

המשתנה תוך  להתאים את החוק למציאות , הועלתה דרישה בעקבות פרסום הפרשה

התחשבות בזכויותיהן של הנשים. כל עוד לא שונה החוק, המליצה היועצת המשפטית 

גראמיזאדגאן,  אשרף  הנשיא,  בלשכת  ומשפחה  נשים  לענייני  באגף  והפרלמנטרית 

ל בחוזה הנישואים ביניהם סעיף, שימנע מהם לנשים לדרוש מבעליהן המיועדים לכלו

   65לאסור על יציאתן לחו"ל בעתיד.

המודעות   האיראני  הציבור  בקרב  האחרונות  בשנים  גברה  כך,  נגד  בתוך  לאלימות 

העולמית שטפה גם את הרשת   MeToo#תנועת  .  מיניותההטרדות  תופעת הנשים ול

בפרסית כאשר אלפי נשים איראניות פרסמו עדויות על הטרדות מיניות והתעללות 

הזעזוע הגובר ממקרי , בין היתר,  מינית שעברו. להתרחבות השיח בסוגיות אלה תרם

במאי   המשפחה.  כבוד  חילול  רקע  על  ציבורית   2020רצח  באיראן סערה  התעוררה 

א בידי  רציחתה  בת  בעקבות  איראנית  צעירה  של  נרצחה 14ביה  אשרפי  רומינא   .

בן ה לאחר שאביה התנגד לנישואיהם.   35-באכזריות כשניסתה להימלט עם חברה 

שברו עשרות נשים איראניות את שתיקתן והעלו האשמות על הטרדות   2020באוגוסט  

ויות גברים, בהם גם האומן הידוע אידין אע'דאשלו. על רקע התפתח  130מיניות כנגד  

אלה גילו שלטונות איראן לראשונה נכונות לקדם חקיקה למאבק באלימות נגד נשים. 

הגישה ממשלת רוחאני למג'לס הצעת חוק שנועדה להפליל הטרדות   2021בראשית  

מיניות וגילויי אלימות נגד נשים במשפחה. ההצעה גם כללה דרישה להקמת מרכזים 

 66יעודית להגנה על נשים מפני אלימות.לקורבנות אלימות נגד נשים ומשטרת נשים י

 
64 The Associated Andrew Dampf, "Barred from travel by husband, Iran ski coach works remotely", 

Press, February 18, 2021. 
"איסור יציאתה של מאמנת נבחרת הסקי והדגשת שאלה בסיסית: האם ניתן להגן על המשפחה באמצעות חוקים ישנים?",   65

 . 2021בפברואר  21,  אעתמאד 
66 New York Fassihi, "Iran Moves to Outlaw Sexual Violence and Harassment of Women", Farnaz 

Times, 5 January 2021. 
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נע לא  הנשים  זכויות  לקידום  במשרות דרה  מהמאבק  נשים  לשילוב  הדרישה  גם 

ציבוריות ופוליטיות בכירות. לאחר המהפכה האסלאמית נמנע שילוב נשים במשרות 

פוליטיות בכירות בממשל. נשים שמרו על זכותן לבחור ולהתמודד בבחירות למג'לס,  

עט לחלוטין מתהליכי קבלת ההחלטות ברמה הלאומית. רק במחצית אך הודרו כמ

ובשנת   שר  כסגנית  אישה  מונתה  התשעים  הרפורמיסטי   1997שנות  הנשיא  מינה 

איכות  לענייני  כסגניתו  בחר  הוא  נשיא.  כסגנית  אישה  לראשונה  ח'אתמי  מוחמד 

סביבה את מעצומה אבתכאר, ששימשה כדוברת הסטודנטים האיראנים שהשתלטו 

בשנת   האמריקאית  השגרירות  הפעילות   1979על  לאחת  השנים  במהלך  והפכה 

בשנת   האיראנית.  הרפורמיסטית  בתנועה  הנשיא   2009הדומיננטיות  ביקש 

שלוש  הגיש  הוא  בממשלתו.  שרות  לתפקידי  נשים  לראשונה  למנות  אחמדינז'אד 

המג'לס    מועמדות לאישור המג'לס, אך רק אחת מהן, מרזיה דסתג'רדי, זכתה באישור

השמרני. דסתג'רדי, רופאה במקצועה וחברת מג'לס לשעבר, שימשה בעבר בתפקידים 

חולים. בחירתו של חסן רוחאני כנשיא -בכירים שונים במשרד הבריאות וכמנהלת בית

רוחאני   2013בקיץ   החדש.  בממשל  בכירות  למשרות  נשים  לקידום  ציפיות  עוררה 

לו למנות נשים לתפקידי שרות בממשלתו הבטחת הבחירות שמימוש  מ   , עם זאת,נמנע

על  רוב שמרני-מחשש לפסילתן  בידי  נשים ו  ידי המג'לס שנשלט אז  הסתפק במינוי 

- על  מרזיה אפח'ם, ששימשה כדוברת משרד החוץ, ונתה  מ  2015כסגניות נשיא. בשנת  

כשגרירת איראן במלזיה והפכה בכך לשגרירה האיראנית הראשונה מאז   די רוחאניי

 .המהפכה

(ב ) התחדש הוויכוח בנוגע 2021-ו  2017שתי מערכות הבחירות האחרונות לנשיאות 

הצהיר    2017- . ערב מערכת הבחירות באלה  בבחירותגם  לזכותן של נשים להתמודד  

עלי כאדח'ודאא'י, כי אין מניעה חוקית למנוע -, עבאס "מועצת שומרי החוקה"דובר  

כ זאת,  עם  הדגיש,  הוא  בבחירות.  להתמודד  בנוגע מנשים  הכריעה  המועצה טרם  י 

לפרשנות החוקתית המחייבת בעניין זה. הוא חזר על אמירה זו גם לקראת הבחירות 
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בחוקת איראן הקובע   115הוויכוח בעניין זה נסוב סביב הפרשנות לסעיף    2021.67-ב

כי אחד הקריטריונים למועמדים לנשיאות הוא היותו של המועמד "רג'ול סיאסי". 

עשוי   זה  לכהן בתפקיד, מכיוון שמשמעות המילה מונח  נשים  על  כאיסור  להתפרש 

כ"אדם  גם  להתפרש  עשוי  המונח  זאת,  עם  "גבר".  היא  ובפרסית  בערבית  "רג'ול" 

ידי מנסחי החוקה האיראנית לאחר  -פוליטי" ללא קשר למגדר. השימוש במונח זה על

אישה יכולה המהפכה האסלאמית היה מכוון ונועד לרצות הן את תומכי הגישה כי  

הבחירות  במערכות  מועמדותן  את  הגישו  נשים  מתנגדיה.  את  והן  כנשיאה  לשמש 

הנשים  כלל  של  מועמדותן  אך  התשעים,  החל משנות  באיראן  שהתקיימו  לנשיאות 

על  החוקה"ידי  -נפסלה  שומרי  סעיף  "מועצת  לפיה  הפרשנות  את  שאימצה   ,115 

 מתייחס לגברים בלבד. 

ופעילי    שומרי החוקה""מועצת  בעקבות הודעת דובר   הצטרפו חוגים רפורמיסטים 

זכויות נשים לדרישה לאשר מועמדותן של נשים וקראו למועצה להסיר את המגבלות 

הניצבות בפני נשים המבקשות להתמודד על משרת הנשיאות. פאיזה האשמי, פעילת 

לשעבר   הנשיא  של  ובתו  נשים  ל  האשמי- אכברזכויות  קראה  "מועצת רפסנג'אני, 

לקבוע במפורש שנשים יכולות להתמודד לנשיאות. היא ציינה שאביה   שומרי החוקה"

, שגיבשה את החוקה לאחר  "מועצת המומחים"ידי  -טען שאימוץ המונח "רג'ול" על 

המהפכה, נועדה לאפשר גם לנשים להתמודד לנשיאות, אך הדבר לא התאפשר בשל 

הפכה. היא ציינה כי הן במחנה האווירה החברתית השמרנית שהתחזקה לאחר המ

להתמודד   נשים  של  בזכותן  תמיכה  כעת  יש  השמרני  במחנה  והן  הרפורמיסטי 

   68בבחירות לנשיאות.

במחנה השמרני, לעומת זאת, ממשיכה להישמע התנגדות לשינוי הפרשנות שהייתה 

 נהוגה עד כה בנוגע להתמודדות נשים בבחירות ולרעיון של כהונת אישה נשיאה. חוסין 

השמרנית,  האסלאמית"  הקואליציה  "מפלגת  של  המרכזית  המועצה  חבר  אנוארי, 

 
 .  2020בספטמבר   13,  אנתח'אב "כדח'ודאאי: אולי תהיה לנו אישה נשיאה בעתיד, אין איסור חוקי [לכך]",  67
  28,  ח'בר אונליין] מנקודת מבטה של פאא'זה האשמי", 2120[   1400מועמדות נשים רפורמיסטיות ושמרניות בבחירות  3" 68

 .  2020בספטמבר 
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הביע את דעתו כי אישה בחברה האסלאמית אינה רשאית להחזיק בידיה את מושכות 

השלטון. הוא ציין כי חוקת איראן מכירה בנשיא כראש הרשות המבצעת וכסמכות 

ב לפיכך,  ואין,  העליון  המנהיג  אחרי  העליונה  לכהן הפוליטית  אישה  של  יכולתה 

זה בינתיים קולם של השמרנים, הרי שעצם   69.בתפקיד  גברה  זו  גם בסוגיה  כי  אף 

נשים בבחירות   "מועצת שומרי החוקה"נכונות   ולדון בסוגיית מועמדותן של  לשוב 

לנשיאות מעידה על הכרה גוברת מצד הממסד הדתי לספק מענה לדרישה הציבורית 

הנהוגה   לתהליכי להסיר חלק מהאפליה  כביטוי  ברפובליקה האסלאמית  נשים  נגד 

 השינוי המתחוללים בחברה האיראנית. 

 
 . 2016בדצמבר    12, רסאלת"האם גברים הם כמו נשים?",  69



216 
 

 סיכום: הפרדוקס האיראני 

 

נשא מנהיג איראן, עלי ח'אמנהאי, נאום בו התייחס לדברים שיוחסו   2018באוקטובר  

בכנס של חברי מיליציית זמן קצר קודם לכן לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.  

הבסיג' של  משמרות המהפכה באיצטדיון אזאדי בטהראן אמר ח'אמנהאי, כי שמע 

לאחרונה שנשיא ארצות הברית הציע לכמה ממנהיגי אירופה להמתין חודשיים או 

שמע   כאשר  כי  סיפר  ח'אמנהאי  גמורה".  תהיה  האסלאמית  "והרפובליקה  שלושה 

לכן, היו אלה "משרתיה של ארצות הברית בתוך   זאת, הוא נזכר שארבעים שנה קודם

חודשים,  שישה  "תמתינו  המילים:  אותם  בדיוק  לעצמם  לומר  שנהגו  איראן", 

והמשטר יהיה גמור". אלא שארבעים שנה חלפו מאז, והרפובליקה האסלאמית הפכה 

"משתיל דק לעץ חזק". עוד אמר ח'אמנהאי כי למשמע הערכותיו של הנשיא טראמפ, 

נזכר (במשמעות   הוא  בשנתו  כותנה  זרעי  הרואה  הגמל  על  המספר  העממי  בשיר 

  1"חלומות באספמיה").

של  הקרובה  קריסתו  על  שבישרו  הערכות  ובמערב  בישראל  נשמעו  השנים  במהלך 

המשטר האיראני. הערכות אלה התרבו בשנים האחרונות בצל הלחצים הגוברים על 

יותר מ וגילויים תכופים  על רקע הרפובליקה האסלאמית  בעבר של מחאה עממית. 

בקיץ  ישראלי  פרשן  והחרפת המשבר הכלכלי, העריך  איראן  נגד  חידוש הסנקציות 

כי "קריסת הכלכלה באיראן מתחילה תהליך של התפוררות משטר האייתולות  2018

גם קבוצות אופוזיציה גולות בישרו על קצו הקרוב של המשטר האיראני.   2מבפנים".

ך רזא פהלוי, בנו של מוחמד רזא שאה, שליטה האחרון של איראן הערי  2020בינואר  

עיתונאים  במסיבת  חודשים".  "בתוך  יקרוס  האיראני  המשטר  כי  המהפכה,  לפני 

בוושינגטון אמר פהלוי, שכף רגלו לא דרכה על אדמת איראן מאז נעוריו, כי המחאות 

הובילה לנפילת הזכירו לו את ההתקוממות ש  2020ובינואר    2019באיראן בנובמבר  

 
1 Tasnim  "Video of Leader's Reaction to US President's Dream of the Islamic Republic Collapse",

News, October 4, 2018. 
 .  2018ביוני   24,  מעריב, "הכלכלה באיראן מתחילה תהליך של התפוררות משטר האייתולות מבפניםקריסת " 2
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בראשית   הרפובליקה   1979.3אביו  של  ביכולתה  ספק  הטיל  טראמפ  הנשיא  גם 

איראן.  כלפי  נקט  בה  הלחצים"  מקסימום  "אסטרטגיית  את  לשרוד  האסלאמית 

בספטמבר   עיתונאי  לקרוס   2018בריאיון  עשוי  האיראני  המשטר  כי  הנשיא  העריך 

, השאלה היתה מתי הם ישתלטו בעקבות מדיניות ממשלו. "כאשר נכנסתי לבית הלבן

  4על המזרח התיכון. כעת השאלה היא האם ישרדו", אמר.

ומחוץ מציבים  והלחצים המחריפים מבית  כי תהליכי העומק החברתיים  אין ספק 

בפני איראן אתגר משמעותי, שעלול לאורך זמן לסכן את מעמדו ואף את יציבותו של 

איטיים ולא ברור מתי יבשילו לכדי  המשטר האסלאמי. אלא שתהליכים אלה הינם  

שינוי פוליטי, אם בכלל. הרפובליקה האסלאמית הצליחה לשרוד מלחמה קשה בת 

, משבר כלכלי עמוק 1989שמונה שנים עם עיראק, את מותו של מנהיג המהפכה בשנת  

שלטון ותנועות מחאה שחלקן קראו תיגר על עצם הלגיטימיות של המשטר ותפיסת  

ההלכה חרף  חכם  חלקים .  מצד  והתביעה  מבית  והמרובים  החריפים  האתגרים 

נכון לכתיבת שורות אלה  כי  נראה  ולרפורמות,  לשינויים  בציבור האיראני  נרחבים 

מסוגלת  יציבות,  של  רבה  מידה  על  השומרת  כמדינה  עצמה  לבסס  איראן  הצליחה 

שלטונית מערכת  ולכונן  חיצוניים  ולחצים  פנימיים  משברים  בפני   חוקתית -לעמוד 

מסודרת. אין ספק, שהמערכת מתקשה לספק מענה ללחצים הכבדים מבית, התובעים 

שינוי והתאמה לנסיבות משתנות, ונוקטת שיטות כוחניות לדכאם. עם זאת, אין דרך  

 לחזות מתי ובאיזו עוצמה יתפתח באיראן שינוי משברי.  

סרות  בשנים האחרונות ספגה איראן מהלומה אחר מהלומה: מסנקציות כלכליות ח

תקדים בהיקפן ועד מגפת הקורונה, מגלי מחאה עממית ועד חיסול מפקד כוח קודס 

הצלחת המשטר האיראני לצלוח משברים אלה במשמרות המהפכה קאסם סולימאני.  

ייתכן  כיצד  כפרדוקס:  להיראות  שעשוי  למה  בנוגע  מועטות  לא  תהיות  עוררה 

ת לא הצליחו לכפות עליה שהמצוקות החריפות בפניהן ניצבת הרפובליקה האסלאמי

 
3 , January 15, 2020. AFP"Iran crown prince predicts regime will collapse within months",  
4 September 6, News,  BloombergJustin Sink, "Trump says Iran’s survival as a country is in doubt", 

2018. 
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לסגת מיעדי העל שלה ועל אחת כמה וכמה לא הביאה לקריסת למתן את מדיניותה,  

הרושם    המשטר. מתקבל  ועוד,  הללו  כי  זאת  הנסיבות  לנוכח  מאמצת דווקא  היא 

עמדות נוקשות יותר ואינה מגלה כל נכונות לסטות ממדיניותה הן בסוגיות פנים והן 

נראה כי חרף הקשיים ממשיך המשטר האיראני יות החוץ.  בסוגיות הנוגעות למדינ

לשמר בידיו כמה עוצמות המאפשרות לו לצלוח את האתגרים. ראשית, שליטי איראן 

למדו היטב את לקח נפילתו של השאה במהפכה האסלאמית והם מוכנים להשתמש 

  בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי לדכא כל איום אפשרי. המשטר האיראני עדיין

אוחז באמצעי דיכוי משמעותיים ויעילים ואינו מהסס להשתמש בדיכוי ברוטלי של 

הפגנות המציבות אתגר על יציבותו. הפגנות הגולשות לאלימות מדוכאות ביד ברזל 

כי המשטר עדיין נהנה מתמיכה משמעותית בקרב מנגנוני יכר  תוך זמן קצר יחסית ונ

 כה הנאמנים לו ותלויים בו.  הביטחון ואכיפת החוק, ובראשם משמרות המהפ

חילוקי  חרף  פנימית  לכידות  על  לשמר  השלטת מצליחה  הפוליטית  האליטה  שנית, 

הדעות הנמשכים בצמרת האיראנית. ככל שהלחץ החיצוני גובר ומתחזקת התחושה 

על קיומה מול אויב מחוץ, מתגברים המאמצים  שהרפובליקה האסלאמית נאבקת 

ה לפחות למראית עין תוך מאמץ לנצל את האיומים מצד ההנהגה להפגין אחדות שור

את   מחזקת  האיום  תחושת  המשטר.  סביב  ציבורית  תמיכה  גיוס  לשם  החיצוניים 

להפגין  האיראנית  הצמרת  את  ומעודדים  המשטר  בשורות  הרדיקלים  הגורמים 

נחישות גם כלפי פנים ולהגביר את השליטה באזרחים, במיוחד במרחב הציבורי. יתר  

קי כן,  עלעל  הנבחרים  המוסדות  מקבילות:  פוליטיות  מערכות  שתי  של  ידי  -ומן 

ידי הציבור, בראשם המנהיג -הציבור, בראשם הנשיא, והמוסדות שאינם נבחרים על

העליון, מאפשרת למשטר להסיט לפחות חלק מהביקורת הציבורית כלפי הממשלה 

 .  המוצגים כאחראים למצב הקשה והנשיא

נהנה עדיין  המשטר  חברתיות   שלישית,  קבוצות  מצד  סבילה,  או  פעילה  מתמיכה, 

שונות. חלקן נאמנות לו מסיבות אידיאולוגיות ואחרות תלויות בו מבחינה כלכלית. 

גם מגזרים חברתיים שנהנו לפני המהפכה האסלאמית מעצמאות ביחס לשלטונות 
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ונטלו חלק בתנועה המהפכנית, בהם הממסד הדתי והבאזאר, איבדו במידה רבה את  

מאמצי ע בו.  תלויים  והפכו  השלטון  במנגנוני  השתלבו  המהפכה,  לאחר  צמאותם 

לחלוטין  תלוי  אותו  הפכו  הלמדני  הדתי  הממסד  על  מרותו  את  להשליט  המשטר 

בכוחו  משמעותית  לירידה  והביאו  המשטר  מצד  הפוליטית  ובתמיכה  במימון 

דיאולוגיים, ובהשפעתו. תהליך דומה עבר גם על מגזר הבאזאר המאופיין בקשרים אי

משפחתיים וכלכליים הדוקים עם הממסד הדתי. אנשי הבאזאר תרמו רבות לכינון 

אך כפי ,  המהפכה האסלאמית באמצעות תמיכה בתנועה המהפכנית ומימון פעילותה

שהראה ארנג כשאוורזיאן במחקרו, לאחר המהפכה חלה תמורה משמעותית במעמדו  

ת ענפי התעשייה במקביל להגברת כוחו לאור התפתחו . כוחו הכלכלי פחת  של הבאזאר 

הכוח   רבים.  כלכלה  ענפי  מהלאמת  כתוצאה  הציבורי  הסקטור  ועימו  המשטר  של 

קשריהם של סוחרי    5שהחזיק הבאזאר נפגע גם כתוצאה מהכפפתו למוסדות השלטון.

במחנה  המסורתית  תמיכתם  המשטר,  רשויות  ועם  הדתי  הממסד  עם  הבאזאר 

ר יציבות במדינה לטובת ניהול עסקיהם, הפכו אותם השמרני והאינטרס שלהם לשמ

במהלך השנים לתומכי שימור הסטטוס קוו הפוליטי והכלכלי באיראן, גם אם נטלו 

 חלק במחאות על רקע המצב הכלכלי.   עתיםל

זאת ועוד, בקרב הציבור האיראני עדיין ניכר חשש מפני שינוי מהפכני שיוביל לכאוס 

ידי גורמים רדיקלים במשמרות המהפכה ובמערכת -מנוצל עלפוליטי, שעלול להיות  

על או  לידיהם  השליטה  את  ליטול  מנת  על  ובראשם -הפוליטית  זרים,  גורמים  ידי 

ארצות הברית, לכפות על איראן סדר פוליטי חלופי שאינו עולה בהכרח בקנה אחד  

לולה עם רצונות האזרחים. בראייתם של איראנים רבים, החלופה למשטר הנוכחי ע

להיות גרועה אף יותר, למשל השתלטות משמרות המהפכה על מוקדי הכוח במדינה 

הערבי"  "האביב  אירועי  ניסיון  הנוכחית.  הפוליטית  המערכת  קריסת  של  במקרה 

 עתים בעשור האחרון חיזק אף יותר את התחושה כי יציבות ושינוי הדרגתי עדיפים ל

 
5  Bazaar and State in Iran: The Politics of the Tehran MarketplaceArang Keshavarzian, 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2007).  
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אינן   שתוצאותיהן  פוליטיות,  תהפוכות  פני  מגלישה על  החשש  מראש.  ידועות 

שלהי   של  המחאה  גל  במהלך  בלט  ולכאוס  כאשר  2018תחילת    –  2017לאלימות   ,

אזרחים רבים הסתייגו ממקרים בהם הושחת רכוש ציבורי ונעשה שימוש באלימות. 

אינה  "איראן  הסיסמה:  תחת  רשתי  קמפיין  אז  הושק  אף  החברתיות  ברשתות 

ביאו להסלמת המצב עד לכדי מלחמת אזרחים. סוריה", בו הוזהרו המפגינים לבל י

  –לפחות בטווח הקצר    –ניכר כי לפחות חלקים בציבור האיראני מוכנים להסתפק  

בחיי  הממשלה  מעורבות  של  והדרגתי  מוגבל  ובצמצום  הכלכלי  המצב  בשיפור 

של  המחאה  גלי  ולראייה,  שינוי מהפכני.  פני  על  הדרגתי  שינוי  ומבכרים  האזרחים 

האחרו יעדים  השנים  להשגת  כוונו  הם  כי  ונראה  בעיקרם  כלכלי  אופי  נשאו  נות 

ותעסוקתיות  כלכליות  דרישות  רקע  על  פרצו  ההפגנות  רוב  מוגבלים.  כלכליים 

 פי שבחלק מהמקרים נשמעות גם סיסמאות בגנות המשטר. -ספציפיות, אף על

מרכזיות.  חולשות  ממספר  סובלת  המחאה  תנועת  המשטר,  שבידי  העוצמות  לצד 

ית, היא עדיין לא הצליחה לגייס מסה קריטית של מפגינים. גם מהומות הדלק ראש

מהומות  2019בנובמבר   מאז  ביותר  הנרחבות  שהיו  הירוקה"),   2009,  ("המהפכה 

מאות כמה  ב- הקיפו  המתקיימות  ההפגנות  רוב  היותר.  לכל  איראנים  גרה שיאלפי 

   מוגבלות מאוד ומקיפות מאות או אלפי בני אדם לכל היותר.

שנית, רוב המחאות הן מקומיות. לא קיימת הנהגה ברמה הארצית וברוב המקרים  

לא ניתן להצביע על תיאום או אף על שיתוף פעולה בין מגזרים שונים הנוטלים חלק 

במחאה (נשים, פועלים, מורים וכיו"ב) וקיים קושי לתאם בין מוקדי המחאה השונים 

יוניים, כגון תעשיית הנפט, כפי שארע ברחבי המדינה ולהשבית מגזרים כלכליים ח

 במהלך המהפכה האסלאמית.  

לשכבות  משתייכים  האחרונות  בשנתיים  המחאה  בגלי  המפגינים  רוב  שלישית, 

ואילו מעמד הביניים העירוני, הנחשב עמוד השדרה של תנועות לשינוי  המוחלשות 

דווקא החרפ ברובו מחוץ למעגל המחאה.  נותר  באיראן,  וחברתי  ת המשבר  פוליטי 
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הכלכלי מחייבת את האזרחים, ובעיקר את מעמד הביניים העירוני, להתמקד במאבק 

פוליטיות  חירויות  לקידום  למאבק  להתפנות  ממנו  ומונעת  יומיומי  הישרדותי 

נז'אד, התייחס לתופעה זו כשטען כי שיפור  -ואזרחיות. הכלכלן האיראני, מוסא ע'ני

שאיפשר הוא  התשעים  בשנות  הכלכלי  דרישות   המצב  להעלות  הביניים  למעמד 

. אזרחים העסוקים 1997פוליטיות ולממשן באמצעות בחירת הנשיא ח'אתמי בשנת  

בעיקר בדרכים לשפר את מצבם הכלכלי אינם מתפנים, לדבריו, לעסוק בחירויותיהם 

  6הפוליטיות.

יותר את תלותם של העובדים, שרבים מהם  ועוד, המשבר הכלכלי הגביר עוד  זאת 

ביטחונם מוע את  יסכנו  שהם  הסיכוי  פוחת  בכך  בממשלה.  הציבורי,  במגזר  סקים 

ואזרחית פוליטית  מעורבות  באמצעות  והתעסוקתי  מעמד    .הכלכלי  של  הישארותו 

ארצית וחוצת - הביניים מחוץ למעגל המחאה מקשה על גיבוש קואליציה חברתית כלל

ן. רוב הפגנות הפועלים מגזרים, שהיא תנאי הכרחי לקידום שינויים פוליטיים באירא

על איגודים  -מאורגנות  במסגרת  חריג  באופן  להתארגן  שהצליחו  עובדים  ידי 

מקצועיים עצמאיים, כגון מורים ועובדי מפעל הסוכר "הפת תאפה" במחוז ח'וזסתאן 

מערב איראן. מדובר במקרים בודדים, משום ששלטונות איראן אוסרים על -שבדרום

מאיים ומתירים רק פעילות של איגודים "אסלאמיים" פעילות איגודים מקצועיים עצ

איגודים   של  פעילותם  המעסיקים.  ובאישור  המדינה  בחסות  הפועלים  רשמיים, 

מקצועיים עצמאיים מסייעת לחלק מהפועלים להתארגן למחאה, אך מדובר בתופעה 

 .חריגה יחסית

ה. רוב  בשל חולשות אלה, נותרה המחאה ברובה מקומית, מזדמנת ומוגבלת בהיקפ

ההפגנות והשביתות דועכות, בדרך כלל, כעבור מספר ימים או שבועות, אם בעקבות 

המחאה  מדיכוי  כתוצאה  ואם  המפגינים  לדרישות  השלטונות  מצד  חלקית  היענות 

באמצעות שימוש מוגבל בכוח ומעצרים. בעוד שתנועת המחאה מבית סובלת מקשיים 

 
 .   2010ביוני   19, סרמאיהנז'אד", - "מעמד הביניים באיראן לאחר המהפכה, ריאיון עם מוסא ע'ני 6
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צלת, חלשה ומתקשה לגייס תמיכה משמעותיים, האופוזיציה האיראנית הגולה מפו

בגולה  האופוזיציה  פעילות  איראן.  בתוך  הציבור  בקרב  משמעותית  ציבורית 

מהן  מונעות  השונות  הקבוצות  בין  החריפות  והיריבויות  פנימי  בפיצול  מתאפיינת 

 לשלב כוחות במאבק נגד המשטר הנוכחי באיראן. 

נרגס מוחמדי, מכתב מרגש שלחה העיתונאית ופעילת זכויות האדם,    2015בנובמבר  

מכלא אווין הידוע לשמצה בטהראן. היא שלחה את המכתב לשני ילדיה התאומים, 

הזדמנויות  במספר  כלואה  שהיתה  מוחמדי,  התשיעי.  הולדתם  ליום  וכיאנא,  עלי 

כהמשך לריצוי עונש מאסר של שש שנים    2015לאורך השנים, נכלאה מחדש במאי  

זוגה, העיתונאי הרפורמיסטי, בגין פע  2011שנגזר עליה בשנת   ילותה הפוליטית. בן 

שנים מצטברות בגין   14לאחר שבילה בכלא    2012תקי רחמאני, גלה לצרפת בשנת  

ולהמשיך   באיראן  להישאר  החליטה  מוחמדי  והפוליטית.  העיתונאית  פעילותו 

ילדיה  שני  עברו  האחרון  מאסרה  לאחר  קצר  זמן  האדם.  זכויות  למען  במאבקה 

 אביהם בפאריס, ומאז נאסר עליה ליצור עימם כל קשר. להתגורר עם

"כיאנא ועלי היקרים, ילדיי היקרים, יום הולדת שמח. הלוואי ויכולתי לכל הפחות 

מכתבה. היא סיפרה  לשמוע את קולכם ערב יום הולדתכם". כך פתחה מוחמדי את

זוכרת   על המפגש האחרון עימם בכלא "אווין" טרם נסיעתם לפאריס: "אהוביי, אני

את המפגש האחרון בינינו. התלהבתם לנסוע לפאריס ולראות את אביכם, ואני חשתי 

כדי   ביקשה מרשויות הכלא טלפון  כי  ציינה  ועצב מהפרידה מכם". מוחמדי  דכאון 

שתוכל להתקשר לילדיה, אך נענתה בשלילה בטענה שהיא אסירה ביטחונית הנשואה 

פוליטי שנמלט מאיראן. "במפגש האח  ביקשתי מכל אחד לכתוב  לאסיר  רון אתכם 

עבורי משפט אחד. כיאנא היקרה כתבה: 'אמא היקרה, אני אוהבת אותך', ועלי היקר  

כיאנא  שאת,  זוכרת  אני  פשע'.  אינה  ואזרחית  פוליטית  שפעילות  אומר  'אני  כתב: 

נמצא  אינו  אבא  כי  איתנו,  להישאר  צריכה  'אמא  ואמרת:  לעלי  התנגדת  היקרה, 

בהמ  ." בפנייתה לצידנו'  הולדתם.  ליום  אישי  באופן  ילדיה  את  מוחמדי  בירכה  שך 

אמרת  תמיד  ילד.  של  יכולתו  מכפי  יותר  שסבלת  יודעת  "אני  כתבה:  היא  לכיאנא 
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גילך   בנות  הילדות  כל  כיאנא היקרה,  זה.  לצד  זה  לחיות  וצריכים  שאנחנו משפחה 

לת מהן אפילו שואפות לכך, אך למרבה הצער, בארץ הזו ובארצות דומות לשלנו נשל

 הזכות ליהנות עם הוריהן מאלף ואחד תירוצים".

מוחמדי הסבירה לבתה את הסיבה להמשך מאבקה וכתבה לה כי לא ניתן לדבר על 

זכויות אדם וילדים ולהתייחס רק לילדיך שלך. היא תיארה את הלילה שבו החזיקה 

שהוצא להורג בידיה את מהנא, בתו בת השש של חאמד אחמדי, אסיר פוליטי כורדי,  

, מחוץ לחומות כלא רג'אא'י שהר, ובכתה ללא הפסקה. "בלילה ההוא  2015  מארסב

נותרתי לצידה ולא לצידך. לא יכולתי להשאיר אותה להמתין לבדה בלילה בפחד". 

לאחר מכן היא פנתה לעלי: "שמעתי שאתה אומר: יש לי אמא אמיצה ואני גאה בה. 

חדת משום דבר, אתה טועה". היא סיפרה כי  אך אם אתה חושב שאמא נרגס אינה פו

במהלך חייה פחדה מדברים רבים, כמו אובדן בנה, חייה וכבודה, אך המשיכה ללכת 

וכואבת. קשה  שהיא  כמה  עד  האדם,  זכויות  דרך  מאמינה,  היא  שבה  "אני   בדרך 

מתגעגעת אליכם", סיימה מוחמדי את מכתבה, "אך אני בטוחה שהיום שבו נהיה זה 

זה כ עוגה טעימה, תשימו בה תשעה לצד  משפחה בארצנו אינו רחוק. הלילה תקנו 

נרות עם אבא תקי, תכבו אותם יחדיו ותצלמו את הרגע הזה, כדי שתוכלו להראות 

 7לי ביום שבו ניפגש".

עיתונאים,  פוליטיים,  פעילים  עשרות  מעצר  רקע  על  התפרסם  מוחמדי  של  מכתבה 

שלטונות איראן ערב הבחירות הפרלמנטריות   ידי- פעילי רשתות חברתיות ואומנים על

פברואר   להתגייס 2016של  מוכן  הוא  כי  האיראני  הציבור  מוכיח  פעם  אחר  פעם   .

כה   עד  כי  אף  גסה.  ברגל  נרמסות  שזכויותיו  חש  הוא  כאשר  המשטר  כנגד  למאבק 

הדיכוי  הגברת  גם באמצעות  יציבותה  הרפובליקה האסלאמית לשמר את  הצליחה 

יר ביקורת ציבורית גוברת, הרי שאין בכך כדי לשים קץ לקריאתם הפנימי ואף במח

 הנמשכת של אזרחי איראן לשינוי. 

 
 .  2015בנובמבר   28,  מא זנאן"מכתבה של נרגס מוחמדי לרגל יום ההולדת של ילדיה",  7
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בסיכומו של דבר, החרפת המשבר הכלכלי לצד בעיות היסוד מהן סובלת הרפובליקה 

האסלאמית מגלמות פוטנציאל, שעשוי להעצים בעתיד את תנועת המחאה. עם זאת, 

יציבות המשטר תלויה ביכולתה להתגבר על חולשותיה הפיכתה לאיום משמעותי על  

הבסיסיות, בחבירת מעמד הביניים לפועלים, בשיפור יכולות הארגון ברמה הלאומית 

ובהעלאת דרישות פוליטיות המערערות על עצם קיומו של המשטר האסלאמי. איראן 

מהלך כבר ניצבה בעבר בפני אתגרים כלכליים משמעותיים, הציבור האיראני פיתח ב

השנים יכולת הסתגלות למשבר הכלכלי ולרשות המשטר עדיין עומדים אמצעי דיכוי 

ביכולתו של המשטר  כי אין  נראה  זה,  רבים למקרה של התרחבות המחאה. בשלב 

יסודות  את  לערער  המפגינים  של  ביכולתם  אין  גם  אך  המחאה,  המשך  את  למנוע 

 .המשטר

בחובם פוטנציאל לשינוי פוליטי עתידי  תהליכי השינוי בחברה האיראנית טומנים גם 

ברפובליקה האסלאמית, במיוחד לאחר מותו של המנהיג הנוכחי ח'אמנהאי. הבשלת  

גורמים,  זאת, בשורה של  עם  פוליטי תלויה,  שינוי  לכדי  מגמות העומק החברתיות 

במישור   במיוחד  הציבור,  לדרישות  מענה  לספק  האיראני  המשטר  נכונות  בהם: 

ת יחסי הגומלין בין מוקדי הכוח הפוליטיים והביטחוניים באיראן, הכלכלי; התפתחו

שהמשטר   הדיכוי  צעדי  יעילות  המהפכה;  ומשמרות  הנשיא  העליון,  המנהיג  ובהם 

 מפעיל כנגד גילויי מחאה והתנגדות; וההתפתחויות בזירה האזורית והבינלאומית. 

האי החברה  כי  מעלה  באיראן  המרכזיות  החברתיות  המגמות  חווה ניתוח  ראנית 

ברובה  הצעירה  האוכלוסייה  שינוי.  מעכבי  תהליכים  לצד  שינוי  מעודדי  תהליכים 

השמרני, אך  -מתרחקת מערכי המהפכה האסלאמית וקוראת תיגר על הממסד הדתי

ולשיפור  פוליטית  ליציבות  הדרגתי,  לשינוי  ההעדפה  את  מחזקת  החברה  הזדקנות 

ושחיקת מעמדם של אנשי הדת מציבים   כלכלי על פני שינוי מהפכני. תהליכי החילון

תרבותית ותחושת - אתגר בפני המשך שלטון אנשי הדת, אך עוצמת הזהות הלאומית

סמלים  סביב  ציבורית  תמיכה  לגייס  יכולת  המשטר  בידי  משמרות  הסולידריות 

תהליכי   מעודדת  ולמודרניזציה  למערב  החשיפה  דתיים.  ואף  לאומיים 
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גישות  ואימוץ  ללחץ   אינדיבידואליזציה  האזרחים  התנגדות  אך  יותר,  ליברליות 

מערבי חיצוני על ארצם ולתכתיבים זרים מעודדת נכונות "להתייצב מאחורי הדגל" 

 ולצד המשטר מול אויבים מחוץ. 

תהליכי השינוי בחברה האיראנית אינם נעלמים מעיני המשטר המודע לפער המתרחב  

בין הציבור למוסדות השלטון ומכיר בצורך לספק לו מענה, אף כי קיימים חילוקי 

דעות בצמרת השלטון לגבי הפתרונות הדרושים. הנשיא ח'אתמי ניסה להרחיב את 

פקיד אחמדינז'אד פעל לקידום חירויות הפרט ולקדם רפורמות אזרחיות, יורשו בת

חלוקה צודקת יותר של משאבי המדינה והדגיש את הזהות התרבותית הפרסית על 

הכלכלי   המצב  בשיפור  התמקד  רוחאני  הנשיא  האסלאמית.  הדתית  הזהות  פני 

ובקידום הסדר מדיני מול הקהילה הבינלאומית. ההכרה בתמורות החברתיות היא 

ודד עם אתגרי הפנים. עם זאת, ללא טיפול שורש  תנאי הכרחי להצלחת המשטר להתמ

ונכונות להתאים את האידיאולוגיה המהפכנית לאילוצי המציאות המשתנה, עלולים 

תהליכי העומק לאיים על יציבות המשטר לאורך זמן. כך או כך, המאבק על דמותה 

 של הרפובליקה האסלאמית רחוק מלהסתיים. 

 

 

 

 

 


