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املقدمة
منذ 100 عام وبعد بداية حقبة جديدة من حكومة نظام رضا شاه يف 1920 أصبح 
اجملتمع اإليراين يرقد حتت وطأة امللكية الديكتاتورية، فذهبت األفكار األساسية للثورة ومن مجلتها 
من  واسعاً  ترحيباً  ملكية رضا شاه  فقد القت يف حينها  الرايح،  أدراج  القانون  حاكمية وسلطة 
اإليرانيي، والسيما املثقفي وأصحاب العقول النرية منهم، وذلك عائد لكوهنم قد سئموا من تلكؤ 
حكومتهم السابقة وعدم كفاءهتا يف إدارة البلد، يف حي مل يكونوا يعرفوا تبعات ديكتاتورية حكومة 

رضا شاه.
واليوم وبعد 100 عام من الوقائع التأرخيية ترقد إيران حتت وطأة ظروف مشابة، فاجملتمع 
يبدو متعبا من حصار مفروض ودولة غري مستقرة وجائحة كوروان، حىت وصل ابلبعض إىل أن 
حساب  على  وإن كان  للمجتمع،  والنفسي  االقتصادي  الوضع  لتأمي  مأمن  أي  على  يبحث 
البلد من  لينقذ  األمور  بزمام  الدميقراطية، أي أن ميسك شخص مقتدر  القيم  او سحق  تقويض 
إبراهيم رئيسي وعلوه من  لو كان من خالل االستبداد، فهل صوت  االقتصادية، حىت  الفوضى 
جهة، وسكوت جزء من اجملتمع أمام اقتداره من جهة أخرى يوحي إىل أن اجملتمع اإليراين مل يعد 

يتقبل الدميقراطية؟
لقد تسارعت وترية األحداث يف إيران ابلسنوات األخرية، فبعد تعرض الرئيس السابق حسن 
روحاين للنقد الالذع، وأتييده من قبل اإلصالحيي، مت انتخابه رئيساً لدورة اثنية عام 2017، 
اندلعت احتجاجات كانون األول 2017؛  بتغيريات مهمة يف حقبته األخرية، وقد  إيران  مرت 
وتصاعد  النووي،  االتفاق  من  املتحدة  الوالايت  وانسحاب  االقتصادية،  األزمات  بعض  بسبب 
املشاكل االقتصادية، مبا يف ذلك التضخم يف السوق وهبوط العملة اإليرانية بشكل خميف، تلتها 

الثورة أم االستبداد؟ 
المجتمع اإليراني في ظل السوشيل ميديا إلى أين؟

تأمالت في الظروف االجتماعية التي أطاحت باإلصالحيين في االنتخابات

محمد رهبري *

*  طالب دكتوراه يف علم االجتماع السياسي. 
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احتجاجات تشرين الثاين 2017 جراء ارتفاع أسعار الوقود، مث اغتيال قاسم سليماين، وحادثة 
الطائرة األوكرانية اليت سقطت بصاروخ احلرس الثوري ابخلطأ، واليت اخفاها األخري مث أكدها الحقاً، 

كل هذا كان من مجلة األحداث اليت أثرت أتثرياً عميقاً وسلبياً على اجملتمع اإليراين.
وظهرت أوىل النتائج لتلك التحوالت يف انتخاابت جمالس احملافظات يف مارس 2017، 
جمالس  انتخاابت  يف  مشاركة  رقم  أدىن  وهو  الناخبي،  من  فقط   42% يشارك سوى  مل  حيث 
احملافظات يف أتريخ اجلمهورية االسالمية، وبعدها ظهرت أدىن نسبة مشاركة لالنتخاابت الرائسية 
فكانت األدىن يف أتريخ اجلمهورية اإلسالمية، واليت انتخب فيها إبراهيم رئيسي بتأييد اخلط احملافظ 

بواقع 18 مليون صوت.
وهناك عدة عوامل سببت تقلص املشاركة السياسية أمهها: اإلحباط من القدرة على التاثري 
السياسي، وتطور هذا املفهوم انجم من شعور املواطن من أنه ليس إبمكانه التأثري على احلكومة 
وقراراهتا، وما إذا مت منحهم مثل فرصة التأثري أم ال؟، كذلك فشل حسن روحاين يف حتقيق وعوده 
الوزراء  تعيي  على  احلكومة  قدرة  وعدم  الفقر،  نسبة  وتقليل  احلظر  رفع  مجلتها،  من  وشعاراته 
دور حاسم  أداء  على  احلكومة  قدرة  بفكرة »عدم  اإليرانيي  اذهان  عزز يف  ما  وهذا  الكفوئي، 
ملستقبلهم«، وهو ما ظهر جلياً يف خطاب الكثري من النشطاء السياسيي، فعلى سبيل املثال »بزاد 
نبوي« احد السياسيي الفاعلي ورئيس التيار االصالحي، كان قد طلب من الناخبي املشاركة 
الفاعلة يف انتخاابت 2017، وكما ورد عن موقع »خرب أونالين« نقاًل عن صحيفة »اعتماد« 
اإلصالحية: إن رئيسي اجلمهورية والسلطة القضائية ال ميتلكان سوى 10 إىل %15 من اختيارات 
انتخاابت  للعزوف عن  املهمة  العوامل  أحد  السياسي هو  ابلتأثري  اإلحساس  فعدم  البالد،  إدارة 
جمالس احملافظات ورائسة اجلمهورية، واالبتعاد عن التأثري السياسي ينتج االنفعال الشعيب، فلو أيقن 
الناخب ان لصوته األثر يف تقرير املصري او تغيري الواقع، ألصبحت املشاركة أعلى بكثري مما هي 

عليها اليوم؛ وابلتايل سيكون االنتقال إىل الدميقراطية أمراً صعباً جداً.
تقليص املشاركة يف االنتخاابت يليه تشكيل الربملان برؤى مفرطة ومغايرة للحرية والتعددية 
الدميقراطية،  القيم  بنقض  مكرتث  غري  أبنه  اإليراين  اجملتمع  من  إنذار  فكان جرس  والدميقراطية، 
فسكوت اجملتمع إزاء القرارات املناقضة للدميقراطية من قبيل إعطاء املزيد من الصالحيات لإلذاعة 
والتلفزيون للحد من الصحافة املستقلة، أو القرارات اليت تفرض املزيد من القيود على االنتخاابت 

يف ايران.
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أولوايته،  من  اقتصادية غريت  يعاين من مشكالت  اإليراين  املواطن  يوضح أبن  وكل هذا 
حىت أصبح غري مباٍل ابلتحوالت اليت تضع القيم الدميقراطية وعملية اإلصالح حتت اخلطر، وهذا 
اليت أجراها مركز إحصاء اجلامعيي اإليرانيي »ايسبا« يف شباط 2021،  ما اكدته االحصائية 
حيث حصل خيار »احلرية يف االنتخاابت الرائسية« يف اإلحصاء الذي اجراه أدىن نسبة بي مجيع 
االختيارات من حيث األولوية، فقد مشل هذا اإلحصاء الوطين عدة أجوبة على السؤال اآليت وهو: 
»ما هي االولوية اليت تفضلها يف احلكومة املقبلة«؟ وتضمنت األجوبة التالية: »احلرية، وحتسي 
العالقات الدولية واالقليمية، والعدالة، ومحاية املنتوج احمللي، واألمن يف قبال اهلجمات األجنبية«، 
حيث كان خيار العدالة متصدراً بنسبة %31,2 مث دعم املنتج احمللي وحتسي العالقات الدولية 
كالمها بـ%20، مث %10,7 ذهب خليار االمن يف قبال اهلجمات االجنبية، أما احلرية فحلت 

أخريًة بنسبة 3,5%.
وكان جرس اإلنذار الثاين هو استعداد اجملتمع للقبول ابالستبداد، وهذه العالئم تدل على أن 
املطلب األهم للمواطن اإليراين أصبح اقتصادايً وليس احلرية والقيم الدميقراطية، وهذا ما اتضح جلياً 
يف االنتخاابت األخرية، حينما ابتعد املرشحون عن شعارات حرية التعبري ورفع التمييز السياسي 
واالجتماعي وحرية تكوين اجملتمعات، وجلأوا اىل الشعارات الشعبوية والوعود االقتصادية، الشيء 
الذي دفع شرحية كبرية من اجملتمع اإليراين حنوهم، فالعزوف عن املشاركة السياسية وإعطاء األولوية 

للملف االقتصادي واألمين سيدفع إىل ظهور دولة ذات ميول شعبوية. 
وقد مت االستناد يف هذا البحث إىل الرؤية املستقبلية يف تفكيك وحتليل االجتاهات السياسية 
يف ايران ابلسنوات االخرية، من خالل رصد املصادر املعلوماتية وحتليل دوافعها، وهلذا الغرض واثناء 
مراجعة االحباث مت مجع وحتليل البياانت بطريقة التجميع، حيث اعتمد على معيار تكتل اجملتمع 

اإليراين بعد حوادث تشرين الثاين 2017، وسقوط الطائرة األوكرانية.
ويسعى هذا البحث أيضاً إىل فك االلتباسات واإلجابة عن السؤال التايل وهو: هل ينتظر 
مستقبل إيران ثورة أخرى، أو أن هناك حكومة استبدادية سلطوية ستحكم البالد يف األعوام املقبلة؟ 
وعليه فإن السؤال الرئيسي هو إذا مل حتصل ثورة يف إيران فهل النظام اإليراين سيكون منغلقاً أكثر 
على نفسه يف مواجهة األزمات بداًل من انفتاحه؟ وهل هناك سبيل إليران لدوام مسري الدميقراطية؟ 
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ماذا أبنتظار اجملتمع االيراين؟
هل اجملتمع اإليراين متجه حنو ثورة أخرى؟ لإلجابة عن هذا السؤال جيب أواًل التعرف على 
الظروف والعوامل اليت تؤدي إىل الثورة، ويتناول الكاتب »حسي بشريية« يف كتابه )من األزمة إىل 

االهنيار( عوامل اهنيار النظام السياسي من انحية قدرة الدولة والتعبئة واحلركة الثورية.
فمن انحية التعبئة واحلركة الثورية يعتقد بشرييه أن هناك أربعة عوامل جيب أن تتواجد إلجناح 

الثورة وهي: 
1ـ االستياء العام. 

2ـ التنظيم. 
3ـ أيديولوجية الثورية. 

4ـ القيادة. 
فهل تتوافر هذه العوامل يف إيران؟

ومع زايدة إخفاق احلكومة واالهنيارات االقتصادية يزداد االستياء والسخط العام، وإذا ما 
استمر هذا االستياء فسينظم املخالفون صفوفهم واصواهتم بغية إبراز اعرتاضهم على ما جيري، وهذا 
التنظيم أصبح أسهل بكثري مع انتشار شبكات التواصل االجتماعي، وابالساس فأن الكثري من 
احلركات يف القرن الـ21 تشكلت عرب مواقع التواصل االجتماعي، وهي احلركات اليت تسمى اليوم 
بـ«احلركات بدون قائد« )كاستلز 2016 : 227(، وأن مسامهة شبكات التواصل بتشكيل حراك 
بدون حمور يسقط تلك احلركات الثورية؛ ألن احلركة حباجة إىل حمور وتنظيم وقائد، ال أن تكون 

اتئهة يف مواقع التواصل.
الثورية اليت تسعى إىل  التمييز بي احلركات االجتماعية اإلصالحية واحلركات  ومن الضروري 
أحناء  العثور على حركات بدون حمور وذات أهداف إصالحية يف كل  قلب نظام سياسي. وميكن 
العامل، لكن ال ميكن العثور على حركة ثورية انجحة تشكلت من خالل التواصل االجتماعي، فغياب 
القائد الثوري الذي يروج أليديولوجية الثورة سيعرض احلركة اليت »بدون حمور« لالنكسار، لكن السؤال 

املطروح هو: هل ابت من املمكن والدة حركة ذات قائد ثوري يف ظل التوسعة للعامل االفرتاضي؟.
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أضعاف   5 مبعدل  ختريبياً  دوراً  الرسائل  تؤدي  االجتماعي  التواصل  شبكات  توسع  وبعد 
دور الرسائل اإلجيابية، وهذا ما رسخ سياسة الفضح يف خمتلف اجملتمعات،  )كاستلز، 1400 : 
18(، ويقول اتمسون: “التكاشف هو صراع من أجل القدرة”، وهنا يتم طرح الثقة واملصداقية، 
)Thompson, 2000, 245(. وطبعاً السياسة الفاضحة ال ميكن أن تكون موازية للفساد 
الفاضح، وال تقتصر سياسة الفضح ابلضرورة على املعامالت املالية الفاسدة، وال تستند ابلضرورة 
السريع  االنتشار  قابلية  يتم نشره وأبي صورة كانت، ميتلك  إىل احلقيقة، فأي خرب من االخبار 
من خالل الفضاء االلكرتوين أو عامل اإلنرتنت، )McNair, 2006(، فالشائعة اليت تطلقها 
العامل اإللكرتوين  الشبكات اإللكرتونية تكون سريعة االنتشار وهذه واحدة من خصائص جمتمع 
كما يقول »كاستلز«، حيث يضيف: »الشكل االكثر أتثريا يف اهلجمة السياسية هو تدمري الثقة 
عن طريق اهلدم االخالقي لشخصية الفرد وصورته كقائد«، ولقد سهلت سياسة الفضح من عملية 

تدمري مكانة القائد، ألن وضعه حتت بند املساءلة جيعل من عملية التسقيط ممكنة جداً.
النتيجة أن هذا النوع من السياسة ال ينتج ظهور أي قائد، وابلتايل ال يوجد زعيم ثوري؛ 
ألنه مبجرد انتشار مقبولية أي فرد يف اجملتمع تسارع اجلهات املعارضة إىل تشويه مسعته وطرح نقاط 
ظل  يف  سهلة  عملية  وهذه  واضمحالهلا،  مكانته  تدين  أجل  من  وواضح؛  واسع  بشكل  ضعغه 
انتشار الفضاء اإللكرتوين، وإن إقبال رواد التواصل االجتماعي على هذا احملتوى، عائد إىل سهولة 
استخدام مثل تلك السياسات عرب الفضاء اإللكرتوين أو السوشيل ميداي، وإمكانيته يف هتدمي أي 
الكاريزما، يف حي يقول  قائد ثوري ميتلك  وجه سياسي؛ وابلتايل فهناك صعوبة ابلغة يف والدة 
»بشرييه«: »من الدالالت االلتزامية لنجاح الثورة وجود ايدلوجية خاصة وقائد ثوري« )بشرييه، 

.)7 :1394
ولرمبا لو كانت شبكات التواصل االجتماعي قد ولدت يف القرن العشرين ملا جنحت الكثري 
من الثورات الكربى يف ذلك احلي، ألن كل قائد لدية بعض نقاط الضعف املصاحبة لعمله، ومل 
يكن االطالع على نقاط الضعف هذه ابلسهولة اليت عليها اليوم، ويف الواقع فإن القوى واألحزاب 

السياسية متارس الفضح، لذا فوالدة شخصية مقبولة بعموم اجملتمع وبتلك الظروف أمر مستبعد.
ليس  حيث  ذلك،  تؤيد  أدلة كثرية  وهناك  ذكر  ما  عن  مبعزل  فليس  اإليراين  اجملتمع  أما 

ابستطاعة أي شخص أن حيظى مبقبولية يف عموم اجملتمع.
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ويف النتيجة: عند غياب املقبولية العامة يف اجملتمع ستكون إمكانية ظهور قائد ثوري أمراً 
منتفياً، ويف حال غياب القائد الثوري تكون حدوث ثورة انجحة أمراً مستبعاً؛ وعليه فمع حجم 
االستياء العام وعدم كفاءة احلكومة، فإن أي ثورة يف إيران حمكوم عليها ابلفشل؛ ألن من أهم 
مقومات جناح الثورة هو وجود ايدلوجية وقائد ثوري مقبول لدى عامة اجملتمع، ومبا أن هذا ال ميكن 
اجياده فاالمر منتفي، وهذا يف حال النظر إىل قدرة الدولة، وان الشرط االساسي يف اهنيار الدولة 
قمع  التوتر يف  يظهر جليا غياب هذا  األمين، حيث  اجلهاز احلكومي واجلهاز  التوتر بي  يكون 

اعرتاضات 2019 بصورة مقتدرة ومتماسكة.
وحبسب ما مر ذكره فإن إمكانية والدة أيديولوجية وقائد ثوري جديد قد ينتج ثورة يف إيران، 
يبدو أمراً مستبعداً للمستقبل البعيد، ولكن إذا غابت احتمالية وقوع ثورة فما هو مستقبل النظام 
السياسي اإليراين ابلنظر إىل األزمات احمليطة با؟، وهل سيتبع تلك األزمات انفتاح أفق جديدة 
ومسري دميقراطي وانفراج جديد للمجتمع اإليراين، أم سنشهد انغالقاً أكثر من النظام السياسي؟.

من أجل حتليل هذا املوضوع جيب أواًل حبث األزمات املوجودة يف ايران وخصوصا االزمة 
بشأن  هارت(  )اينغل  وبعده  ليبست(  مارتن  )سيمور  نظري  ابحثون  أوضح  فكما  االقتصادية، 
توسعة الدميقراطية، حيث ذهبوا إىل أن »التوسعة االقتصادية تشكل أرضية مهمة لبناء الدميقراطية، 
Inglehrat and Wel- )وهناك مالزمة واضحة بي الدميقراطية املثمرة والتوسع االقتصادي، 

مدى  ما  اإليراين،  اجملتمع  على  احلاكمة  االقتصادية  األزمات  إىل  فبالنظر   ،)zel,2008: 14
احتمالية ظهور دميقراطية انجعة وفعالة يف إيران؟.

الدميقراطية هي وجود جمتمع  أهم شروط حتقق  أن أحد  يرون  الباحثي  الكثري من  وهناك 
مدين ومؤسسات قوية نظري الباحث )لري دينامند( )دايموند، 1994: 7و8(، فمن انحية يواجه 
النشاط املؤسسايت مشاكل تنظيمية، ومن انحية اخرى تغري النشاط السياسي وفقدت الكياانت 
نتيجته  فكانت  االجتماعي،  التواصل  توسع شبكات  السابقة، بسبب  اعتبارها وأمهيتها  األخرى 
اخنفاض املشاركة السياسية والفاعلة؛ وابلتايل يبدو أننا نواجه ظروفا تتضاءل فيها قيم الدميقراطية، 

وتضعف به الكياانت املدنية اليت هي من اساسيات تشكيل الدميقراطية يوما بعد آخر.
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تقليل اعتبار املؤسسات املدنية يف إيران 
تؤدي شبكات التواصل االجتماعي والفضاء اإللكرتوين دوراً واسعاً يف إيران، حيث يستخدم 
أكثر من %80 من الشعب اإليراين تقنية اإلنرتنت، ومع توسع البىن التحتية للتقنية املعلوماتية 
فإن تقنية النت متاحة ألبعد القرى النائية يف إيران؛ وهذا ما أثر على الفهم السياسي والتحوالت 
السياسية لعامة الناس، لذا تتأثر السياسة من خالل انفذة االستخدام املتزايد للنت ومواقع التواصل 
لعامة افراد اجملتمع، حيث تعد سياسة الفضح والتشهري أمراً مالزماً وال ينفك عن سياسة اإلعالم 
أضعاف  مخسة  تعادل  اليت  السلبية  للرسائل  العالية  للفعالية  ونظراً   ،)393 )کاستلز،2011: 
أو كاذبة، ابتت عملة  السياسيي طبقاً ألخبار واقعية كانت  االجيابية منها، فأن عملية تسقيط 
رائجة لذلك الوسط، علما أن غلبة سياسة التشهري على مواقع اإلنرتنت اليت حتولت إىل أهم انفذة 
لتلقي األخبار، هلا التأثري السياسي الكبري، وعملية تضعيف هوية األحزاب وتقليل مجهور حزب 
معي وحمببه، هو نتيجة النتشار سياسة الفضح والتشهري، ومن انحية أخرى فأن الرتويج املتزامن 
لـ«ثقافة الدعاية« بي السياسيي ورجال الدولة والكياانت، واليت يرى فيها األفراد مصاحلهم مرجحة 
.)Tumber, 2004: 1122(  على مصاحل اجملموعة تقبع حتت أتثري انتشار سياسة التسقيط

ويف النتيجة: فإن السياسات الشعبوية اليت تعلن من خالل افراد معيني حتل حمل الكياانت 
السياسية، وتضاعف من تقليل هيبة األحزاب السياسية، فيتأثر املواطن بسياسة التسقيط وإضعاف 
االلتفات  يتم  املرشحي،  ومواقف  السياسي  الربانمج  إىل  االلتفات  من  وبداًل  احلزبية،  اهلوية 
)Edwards and Dan, 1999(، وهذا يسهم يف إضعاف  الفردية،  القادة  خلصوصيات 
مقبولية  األحزاب واحلصول على  أسوار  متخطياً  نفسه  يطرح  أن  املرشح ابستطاعته  الكتل؛ ألن 

انتخابية بسلوك شعيب.
فتوسيع  فحسب،  الفضح  سياسة  على  السياسية  والكتل  األحزاب  إضعاف  يقتصر  وال 
شبكات التواصل االجتماعي وشيوع سياسة الفضح فيها أيضاً تضعف كثرياً من الكياانت السياسية، 
حيث نواجه اليوم يف ظل انتشار شبكات التواصل تغيري مفهوم عضوية الفرد احلزيب، ويف هذه الفرتة 
يستفيد املرشح كفرد أكثر من املنظمة أو املؤسسة السياسية؛ بسبب قلة تكاليف الدعاية االنتخابية 
وسهولة ايصال املعلومة، ألن تكاليف التنسيق ابلنسبة للمنظمات ابهظة جداً، ومع وجود اإلعالم 
اإللكرتوين يولد منافس جديد للتنسيق، فاألفراد الذين يرغبون إباثرة قضية أو املشاركة يف صراع أو 
مناظرة ما، يستطيعون االخنراط بسهولة دون اللجوء إىل أي شخص أو االرتباط مبنظمة سياسية، 
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املنظمات يف  العضوية داخل  العضوية من خالل اخنفاض مستوى  التغيري مبفهوم  كما تعزز هذا 
العامل، )Lazer et al. 2009; Conte et al. 2012; Pentland 2014.(، لذا 

فإننا اليوم نواجه نوعاً من زوال العضوية وتقليصها يف األحزاب والكياانت السياسية. 
وهذا املوضوع ميكن مشاهدته بكثرة يف إيران، فبالكاد تستطيع األحزاب السياسية زايدة 
االنتخاابت  بعد  مساعيهم  وأما  املوجودة،  والقواني  السياسية  الثقافة  بسبب  السياسي  نفوذها 
الرائسية 2017 فواجهت مشكالت كثرية يف إيران، حيث كبلت سياسة الفضح أذرع األحزاب 
الكبرية واملؤثرة، فأدت اىل تقليل مقبوليتها وتقليص أعضائها، فعلى سبيل املثال احلزب اإلصالحي 
)احتاد ملت( أي احتاد الشعب، واجه تقلصاً واضحاً بعد انتخاابت 2017، حيث قدم العديد 
من أعضائه استقالتهم بصورة علنية وغري علنية، متاح على رابط: 
تويرت  منصة  اآلن  السياسية جيدون  للمشاركة  األحزاب  هذه  إىل  اللجوء  اعتادوا  الذين  والشباب 

وإطالق اهلاشتاكات أكثر فائدة؛ إلشباع رغباهتم مبمارسة النشاط السياسي.
تتعدى  بل  فحسب،  السياسية  الكياانت  على  تقتصر  ال  الكياانت  إضعاف  قضية  إن 
للكياانت املدنية وغري احلكومية، اليت أتثرت ابملناخ السياسي احلاكم يف إيران على مر السني، 
فللمطبات االقتصادية أتثري مباشر على الكياانت املدنية وتوجهاهتا، ففي أعقاب اخلروج األمريكي 
من االتفاق النووي وتصاعد وترية األزمات االقتصادية يف إيران، أعرض الكثري من الناس عن خوض 
النشاطات املدنية، من أجل إنقاذ حياهتم االقتصادية، ومن أهم هذه املؤسسات مجعية اإلمام علي 
غري  علي كيان شعيب  اإلمام  اإللكرتوين »مجعية  موقعها  على  اليت كتبت  الطالب،  إلغاثة  )ع( 
حكومي ومستقل ابلكامل وغري سياسي، السكان املستهدفون من مجعية اإلمام علي هم األطفال 
والنساء يف الضواحي واألحياء املهمشة«، ومت بعدها القبض على املدير التنفيذي يف متوز 2020، 
للمجتمع  اإلمام علي  اليت قدمتها مجعية  الرغم من اخلدمات  فعلى   ،2021 وحل اجلمعية عام 
املنظمة، إال أن تفككها فشل  21 عاماً، ونشاطات عشرة آالف متطوع يف هذه  اإليراين منذ 
ببعض  يف توعية اجملتمع الغارق ابلعقوابت واملشاكل االقتصادية، فمر عليها مرور الكرام مكتفياً 

اتغريدات االعرتاضية اخلجولة غرب تويرت.
الطفل واملرأة،  أغلقت جتمعات أخرى مهتمة بشؤون  فقد  اإلمام علي  وعلى غرار مجعية 
املدنية وتقليص  الكياانت  فإغالق  الشمس« يف حي كانت نشاطاهتا مؤثرة جداً،  مثل: »بيت 
اعضاء ونشاط الكياانت السياسية والتقليل من شأهنا، انتج من توسع مواقع التواصل االجتماعي 

https://www.zeitoons.com/77329
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من جهة، ونشوب األزمة االقتصادية عقب العقوابت من جهة أخرى، مما أضعف اجملتمع املدين 
اإليراين؛ وابلنتيجة فقد عزز من قبول اجملتمع لصوت شعيب مقتدر.

ومل تؤثر املشكالت االقتصادية جراء العقوابت على الكياانت املدنية فقط، بل كان لزايدة 
للمواطن  الشرائية  القدرة  تقليص  األبرز يف  الدور   ،2020 التضخم يف  العمالت وازدايد  أسعار 
اإليراين إىل %46,2، وتقلص حجم الطبقة املتوسطة حىت أصبح العامل الذي من املمكن أن 

ينهض ابلدميقراطية يواجه مشكالت مجة.
العالج االقتصادي واضعاف مكانة الدولة املنتخبة

اليت سرعان ما حتولت إىل  الوقود،  2018 جراء غالء أسعار  الثاين  احتجاجات تشرين 
احتجاجات ضد النظام السياسي يف السنوات القليلة املاضية، فكانت من أهم األحداث السياسية 
واالجتماعية يف إيران، فبعد أن عجزت احلكومة املنتخبة عن اإليفاء بوعودها اليت قطعتها للشعب، 
جلأت إىل زايدة اسعار الوقود بصورة مفاجئة، مما أاثر سخط وحفيظة اتباعها السابقي، وأطلق 
النار على احملتجي يف الشوارع، ومرر قانون األسعار اجلديد مع خمالفة جملس النواب، وبعد توسع 
رقعة االحتجاجات قطعت خدمة اإلنرتنت يف إيران لعدة أايم، وكانت احلكومة اليت وعدت بزايدة 
احلرايت املشروعة هي وراء ذلك القطع، كما تركت هذه األحداث أتثرياً عميقاً يف اجملتمع اإليراين، 
حيث يقف اإليرانيون اليوم أمام تساؤل وهو: »هل املشاركة يف االنتخاابت وجلب حكومة معتدلة 
سيغري من الواقع شيئًا«؟ فأين يكمن الفارق بي الدولة املعتدلة والدولة املستبدة، وهل للمشاركة 

االنتخابية أتثري على سياسات احلكومة؟.
سعت احلكومة املنتخبة إىل إجراء معاجلات اقتصادية عن طريق تغيري نسيب يف أسعار الوقود، 
مستفيدة من طريقة عالج الصدمة، إال أهنا كانت غافلة عن ان اجراء هذه الطريقة لن تكون مقبولة 
 Elliott et al,( ،إال إذا  كانت مصحوبًة بوعود ابالستقرار االقتصادي والنمو غري التضخمي
170 :1994(، لكن يف وقت يعاين فيه الناس من األزمات االقتصادية وارتفاع التضخم، فال 
أمل يف االستقرار االقتصادي الذي ينتج ارتفاعا أبسعار الوقود، والذي يبدو أنه أاثر احتجاجات 

شعبية واسعة. 
وإذا ما فشلت اإلصالحات االقتصادية ودخلت احلكومة يف نفق مظلم سيكون الشعب 
متشائماً بعملية الدميقراطية، وسيكون عرضة لالستخدام وحتقيق مآرب من قبل احلركات اليسارية 
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أو اليمينية املناهضة للنظام، وفضاًل عن ذلك فإن فشل اإلصالح سيؤدي إىل تقويض مصداقية 
أو نقصاً  متزايداً  احلكومات الدميقراطية، فعلى سبيل املثال: األشخاص الذين يواجهون تضخماً 
املراكز  هيمنة  دائماً  يرجحون  الذين  أولئك  رغبات  جماراة  من  يتمكنوا  ال  قد  السوقية  السلع  يف 
االستبدادية على الفشل االقتصادي املستمر يف ظل احلكومات الدميقراطية، ويف مثل تلك الظروف 
قد حيظى القادة الذين يسعون إىل إنشاء قواعد استبدادية بتأييد شعيب، نتيجة الفشل االقتصادي 
يف ظل حكومة دميقراطية. )املصدر السابق( هذا ما حدث يف حكومة حسن روحاين املعتدلة، واليت 

وصلت إىل السلطة بدعم من اإلصالحيي.
فتنفيذ إصالحات اقتصادية وبصورة سرية مع جتاهل مسؤولية احلكومة أمام السلطة التشريعية، 

قد يؤدي إىل إضعاف الدميقراطية، )املصدر السابق(. 
ونتيجة لتلك األحداث فقد ازداد انعدام الثقة ابلتيار الذي كان ينادي ابحلرية والدميقراطية 
يف احملافل السياسية الرمسية وهو التيار اإلصالحي، وتوسعت رقعة العزوف عن االنتخاابت؛ بسبب 
اهنيار الثقة ابلكياانت السياسية، لتوفر أرضية مناسبة لظهور سلطة استبدادية أكثر من أي وقت 

مضى.
ويف الوقت الذي يزداد فيه التأزم االقتصادي والسياسي واالستياء الشعيب، يوماً بعد اآلخر، 
ويف حال مل حتدث ثورة أو حرابً، ماذا سينتظر اجملتمع االيراين؟، قبل ذلك ينبغي أواًل تناول الظروف 

احلالية يف ايران.
خصائص اجملتمع االيراين احلايل

هناك عالمات كثرية تربز انقسام اجملتمع على قطبي وازدايد االستياء الشعيب يف إيران، فوفقاً 
الستطالع أجرته »ايسبا« )خربآنالين، 1398( وبعد احتجاجات كانون الثاين 2019 هناك 
%75 يعتربون االحتجاجات جاءت بداعي األحقية، وهذا داللة على حجم االستياء الواسع، 
يف حي كانت نسبة االستطالع حول ذات االحتجاجات سابقاً وصلت إىل %50 أبهنا ال تدر 
نفعا للمواطن اإليراين، ويف املقابل اعترب %42 من املستطلعي أبهنا تعود ابملنفعة، وتظهر هذه 
األرقام انقسام الشعب اإليراين بشان موضوعات عدة، وتشري إىل انقسامه إىل قطبي يف شبكات 
التواصل االجتماعي، وهو الشيء نفسه الذي لوحظ بعد اغتيال قاسم سليماين، علماً أن العديد 
من مستخدمي الفضاء اإللكرتوين مت حضرهم بعد ذلك بسبب فرحهم أو استيائهم، وإن العديد 
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منهم مل حيتملوا مساع أدىن رأي املخالف، وكل هذه شواهد حتكي عن انقسام اجملتمع قسمي، وكما 
رأينا بعد اغتيال قاسم سليماين يف 3 كانون الثاين 2020 ، حيث وصلت عملية حظر املشرتكي 
أو خروجهم يف تويرت )block and anfalo( إىل ذروهتا، الشيء الذي ولد نوعاً من القطبية 

وحذف األصوات املختلفة بي مستخدمي تويرت من اإليرانيي.
حيث  قطبي،  اىل  اإليراين  السياسي  املناخ  انقسام  إىل  أيضاً  األخرى  تويرت  بياانت  تشري 
حتول تويرت الفارسي إىل مصدر للنزاعات السياسية يف إيران، ويربز مؤشرات واضحة ودقيقة للوضع 
خالل  منقسماً  أصبح  اإليراين  املتابع  أن  إىل  عليها  احلصول  مت  اليت  البياانت  فتشري  السياسي، 
للجمهورية اإلسالمية، ومتطرف مدافع عن اجلمهورية  الراديكايل  للخط  عام واحد إىل »خمالف 
املعتدل، وتنقسم توجهات  املتابعي من اخلط اإلصالحي  أعداد  ازدادت  اإلسالمية، وقبل ذلك 

املتابعي ثالثة أقسام كل منهم حصل على الثلث بي رواد التويرت.
وحبسب تلك املعطيات فإن وضع أتباع اإلصالحيي وإن كان أفضل من القوى املتطرفة يف 
بداية تشرين الثاين 2019، إال أن الصعود النسيب ألتباعهم كان أبطأ بكثري من الفئتي األخريي؛ 
اخلط  بكثري من  أعلى   2020 أيلول  االجتاهي يف  لكال  املتطرفة  القوى  دائرة  وابلتايل أصبحت 
اإلصالحي املعتدل، ويتضح من ذلك أن االهتمام ابلصوت املعتدل قد اخنفض، فيما ارتفع الصوت 

املتطرف كثرياً لكال التوجهي يف تويرت الفارسي.
من جهة أخرى فإن الضعف احلاصل يف الكياانت السياسية واالجتماعية تعد ميزة  أخرى 
للمجتمع اإليراين، فاليوم ليست فقط األحزاب السياسية أو النقاابت لديها مشكالت تنظيمية، 
بل حىت النشطاء أيضاً يقبعون حتت وطأة أمنية مشددة، وأما األخبار اليت حتكي عن استجواب 
النشطاء املدنيي والسياسيي، والتعامل السيئ مع بعض األساتذة والعمال تؤيد الفكرة القائلة أبن 
األحزاب واجملاميع السياسية واالجتماعية ليس مبقدورها تنظيم كيان واسع، يف حي تواجه الكياانت 
احلالية قيوداً خمتلفة، وممكن مشاهدة مصداق واضح لتلك القيود يف السينما، بعد أن استطاعت 

سحب بيان حترمي اإلذاعة والتلفزيون يف شباط لعام 2019 بضغوطات خارجية.
املدنية هو ما حدث مع مجعية  الكياانت  املصداق اآلخر حول الضغوطات والقيود حبق 
اإلمام علي )ع( -الذي مر ذكره-، وإىل جانب تلك املصاديق أيضاً إضعاف الكتل والكياانت 
النواب احلادي  االنتخابية، من خالل رد الصالحيات للكثري من املرشحي يف انتخاابت جملس 
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عشر، من قبل جملس صيانة الدستور، فقد أعلن اإلصالحيون -وهم قطب من أقطاب السياسة يف 
إيران عدم قدرهتم على تقدمي قائمة انتخابية،  )خرب اونالين، 2019(-؛ حىت وصل األمر إىل خلو 
قائمة اإلصالحيي من أي مرشح، األمر الذي يؤكد إضعاف بعض الكياانت اليت من شأهنا تقوية 
ورفد اواصر الدميقراطية، فضعف هذه الكياانت يؤدي اىل اختفاء التاثري السياسي، وهذا عامل من 
عوامل وضع العراقيل بعجلة الدميقراطية، أييت ذلك يف حال فقدان اجملتمع للثقة املتزايد ابملرشحي 

والكتل السياسية حتت أتثري سياسة التشهري، وهذه صفة أيضاً من صفات اجملتمع اإليراين.
وفضاًل عن صفات اجملتمع اإليراين األخرى هناك صفة االضطراب الناتج من الفرتة االنتقالية 
اليت مر با، والذي مت حبثه يف العديد من الدراسات، )رهربی، 1396: 165( فاجملتمع اإليراين 
وبعد ابتعاده لسني طويلة عن القيم الثورية، دخل مرحلة من القيم واألعراف اجلديدة، ومن املمكن 
القول إن القيم واألعراف الثورية قد ضعفت، حيث نشهد اليوم والدة قيم أخرى مل تتبلور بعد، وإن 
الفرتة االنتقالية أنتجت نوعاً من التفكك والطبقية االجتماعية، واليت تسمى بـ«الشذوذ« أبدبيات 

عامل االجتماع »دوركامي«. 
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هل االستبداد الشعيب يف طريقه للظهور؟ 
التوجه الشعيب عادة ما يكون ابلضد من التوجه النخبوي، حيث جياري ويناغم توجهات 
الشارع، وله كثري من التشابه مع سياسة خداع العوام، وكالمها يشريان إىل ظاهرة سياسية واحدة، 
حيث يوجد قائد سياسي يروم تلبية طلبات ورغبات طبقة كبرية من اجملتمع بطريقة متهورة، وألجل 
التوجه الشعيب قد حيل حمل  املعاصرة إن  السياسة  الدراسات  التشابه املشرتك فقد يقال يف  ذلك 

 .)patapan, 2019: 5( سياسة خداع العوام يف بعض األحيان
وقد أشار الكثري من احملققي إىل أن جوهر الشعبوية له بعض األسس.

األول: املفاضلة أو تصوير الفجوة بي عامة الناس والنخب، فالناس طيبون، والنخب فاسدة 
وبعيدة عن متناول يد الناس.

الثاين: إن حقيقة أن الشعبوية تعتقد أن السياسة جيب أن تبي املطالب العامة لعوام الناس، 
فعندما تضعف   ،)Mudde, 2004; Stanley, 2008( ،الشعبية السيادة  أفكار  ونقل 
الفجوة بي األحزاب التقليدية تندمج مع الظروف املتأزمة، وحينها تتاح الفرصة للحركات الشعبوية 
Müller, 2016; Taggart, 2000; Mouffe, 2005( وقد انتشر هذا األمر بعد 
عام 2017 بعد تسقيط مسعة الكياانت السياسية يف إيران، حتت شعار »اإلصالحيون واألصوليون 
انتهت القصة«، حيث أصبح هذا الشعار أول شعارات احتجاجات إيلول 2017، وقد القى 

استقبااًل واسعاً يف السنوات اليت تلت.
الثقة املتزايدة ابلنخب والكياانت السياسية، حتت أتثري سياسة الفضح  وعليه فإن انعدام 
وارتفاع حالة السخط اجلماهريي، جراء التأزم االقتصادي واالخفاق احلكومي، كل هذا ولد ارضية 
للمقبولية الشعبوية الذي بدوره ميهد ملعارضة النخبة، فعلى الرغم من اجلذور امللتوية للشعبوية، إال أن 
 Bugaric,( التقشف االقتصادي واإلصالحات اهليكلية بال شك هي من أهم العوامل املوجودة
396 :2019( فيما كانت إجراءات حكومة حسن روحاين بزايدة أسعار الوقود وصعقة العالج 

االقتصادي ساهم أيضاً يف إجياد هذه األرضية الشعبوية.
إخفاق احلكومة يف أزمة »كوروان« واليت أودت حبياة 496 شخصاً يف 26 أاير 2021، 
والتضخم املتزايد يف إيران والعقوابت النفطية واملصرفية أدت إىل انكماش املردود املايل للمواطن، 
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حيث ألقت أزمة اإلخفاق بظالهلا على اجملتمع لسنتي، فدور األزمة هو دور احملرك للشعبوية كما 
 Taggart, 2004:( »جاء يف كثري من الدراسات، »الشعبوية هي ردة فعل اإلحساس ابألزمة

. )275
وابلنتيجة هناك املزيد من املطالب الشعبية اليت مل تتحقق، كما هناك إخفاق متزايد يف تلبية 

 .)Laclau, 2005: 37-38( ،تلك املطالب
وبشكل عام كلما كان التصور حول الوضع االقتصادي أكثر سلبية من قبل عامة الناس كان 
امليل الشعبوي أكثر، )Rico and Anduiza, 2017: 378( وعدم االستجابة الدائمة 
لعامة الناس يؤدي إىل فقدان ثقته ابلكياانت السياسية )املصدر السابق(، وهذا ما حصل يف إيران، 
فاحلكومة اليت جاءت بوعود كبرية عام 2017، مل ختفق ابإليفاء بوعودها فحسب، بل مل تستطع 
احلفاظ على الوضع املوجود يف ضل احلصار األمريكي املفروض؛ وابلتايل أظهرت نتائج استطالع 
 ،47% إىل  الناس يف احلكومة وصلت  ثقة عامة  أن   2020 الثاين  20 تشرين  »غالوب« يف 
)Crabtree, 2020( أما نسبة احملبوبية لرئيس اجلمهورية حسن روحاين فقد وصلت إىل 4% 
واحلرمان  السياسية  ابلنخبة  الثقة  زوال  أتثري  1399(. وحتت  )فارس   ،2021 الثاين  يف كانون 
الناجم عن ارتفاع التفاوت االقتصادي، وانسالخ املواطن من األحزاب الرئيسية، كلها عوامل أثرت 
على هنوض احلركة الشعبوية الوطنية )Eatwell and Goodwin, 2018( وابت اجملتمع 

 .)Edelman, 2020:2( متقبل للشعبوية االستبدادية
وهذا يف الوقت الذي ابتت فيه العوامل الثقافية والطبقية اجملتمعية يف إيران سهلت لظهور 
الشعبوية االستبدادبة، ووفقاً لبعض الدراسات التجربية فإن توجه الناس حنو الشعبوية اليمينية انجم 
 Gidron and Hall, 2017:( .الثقافية الوضع االقتصادي والتطورات  من قلقهم بشأن 

 .)58
وتظهر التغيريات يف األعراف والقيم الناجتة عن التحوالت الثقافية يف إطار الشذوذ، فمن 
وجهة نظر عامل االجتماع »دوركامي« اجملتمع اجلماهريي يكون مظهراً لوضعية الشذوذ، حينما يرحب 
ابالستبداد، ومن أهم خاصيات احلركة اجلماهريية هي القمع الثقايف واالجتماعي، ويف طل التيار 
والتحشيد اجلماهريي ال ميكن ألي منظمة أو جمموعة الوقوف أو النهوض؛ ولذلك يعترب اجملتمع 
اجلماهريي ذا صبغة شعبوية، وتعد املطالب املشروعة هي املطالب اليت ختضع إىل إرادة اجلماهري. 
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وربط احملققون الثورة التكنولوجية واالعالم اجلمعي ابلشعبوية، كما تزامن هنوض االحزاب 
الشعبوية اليمينية يف كثري من البلدان بنهوض العامل االفرتاضي، حيث برز كأداة تكنولوجية جديدة 
Guer- )يتواصل من خالهلا السياسيون مع املواطني دون احلاجة للجوء لوسائل اإلعالم التقليدية 

rero-Solé et al, 2020: 8(. فضاًل عن أن العامل االفرتاضي أو اإللكرتوين يتسم ابحلرية 
 )Klinger and Svensson, 2015( ،اليت تسمح للشعبويي اهلجوم على الطبقة النخبوية

 .)Suiter et al., 2018( وابلتايل تكتمل عملية تقوي الشعبوية يف قبال النخبة

أكثر عاطفية وحساسية، وهذا  أن تكون  التواصل االجتماعي متيل إىل  وكذلك شبكات 
النمط يتماشى مع منط العالقات الشعبية اليت مرت آنفاً، عالوة على ان تشكيل العامل االفرتاضي 
والتواصل االجتماعي، أضفى على األحزاب سهولة يف الوصول للناخب من حيث التكلفة، كما 
حتررت من الوساطات وعوامل التدخل األخرى، وأن االرتباط مع الناخبي على املستوى البشري 

 .)Engesser et al., 2017( ،يكون ابالستفادة من الشخصنة واستهداف اآلخرين
ويف اخلتام ميكن القول: إن الثمرة النهائية مما مر ذكره هو أن أبرز صفات اجملتمع اإليراين 
بعد توسع الثورة التكنولوجية وشبكات التواصل االجتماعي أو العامل االفرتاضي، جنمت منها فقدان 
الثقة لدى عامة الناس ابلنخبة والكياانت السياسية، وزادت من السخط وعدم الرضا، وأدت إىل 
تقسيم اجملتمع  قطبي، وإجياد التفكك والطبقية اجملتمعية، إىل جانب فقدان الكياانت االجتماعية 
االستبداد  خللق  مناسباً  مناخاً  خلقت  األمور  هذه  فكل  االنتخابية؛  الكتل  وإضعاف  السياسية 

الشعيب وتقويته. 
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النتيجة 
إن املستقبل دائماً غري قابل للتكهن، ولكن التحوالت االجتماعية اليت حتصل يف إيران اليوم 
جتعل من التكهنات والفرضيات املستقبلية شيئاً ممكناً، وحبسب ما ذكر فإذا مل تندلع حرب يف إيران 
فلرمبا مل يذهب اجملتمع اإليراين حنو ثورة داخلية، بل بسبب اجملتمع اجلماهريي واألوضاع احلاكمة 
استبداد  السابقة، سنشهد والدة موجة  السني  واجملتمعية يف  السياسية  الكياانت  عليه وإضعاف 
شعبوي، ولكن هناك عدة عوامل قد متنع حدوث ذلك، فبالنظر للعقوابت املفروضة اليت كان هلا 
أتثري يف ضرب العمق االقتصادي واجملتمعي يف إيران، ومهدت لظهور االستبدادية الشعبوية، فإن 
رفع الظروف احمليطة ميكن أن مينع التغيريات احلاصلة، حيث إن إحياء االتفاق النووي وما يتبعه 
من حتسن وتعاف اقتصاديي لألشهر اليت ستليه، سيكون له األثر اإلجيايب قطعاً يف تعايف احلالة 
االقتصادية للمواطن، وسيلقي بظالله إجياابً على اجملتمع اإليراين مبرور الوقت، وأما إذا مل تسلط 
األضواء يف النزاعات االنتخابية على إحياء االتفاق النووي فسيعزف الناخب اإليراين عن صناديق 

االقرتاع؛ وابلتايل سيبقى قابعاً حتت أتثري الظروف اليت مر ذكرها.
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