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איראןאתצאתולפניהשאח
חמייניאיאת-אללה

השאחשלבסילוקוהמהפכההושלמה1979שנת
הדתיהממסרעל-ידיהשלטוןובתפיסתמאיראן
מטרותשתיהלאומית".החזית"מפלגתעםבשיתוף
העיקרייםמהלכיהתיאור-האחת:הבאיםלדברים

כלפיהם,השאחותגובותהאסלאמית"המהפכה"של

וו.מהפכהשללהיווצרותהוהסיבותהרקעניתוחתוך
היהאשר(הצבאשלהתנהגותובחינת-והאחרת

והחברתיתהפוליטיתבמערבתדומיננטיגורם

עללעמודבניסיוןהמשבר,לאורךהשאח)בתקופת
והמפתיעההפתאומיתלקריסתושגרמוהסיבות
האסלאמית".מ"המהפכהכתוצאה

באיראןהמאורעותהשתלשלות
שולימאורעהיההאיראניתהשריפהאבקחביתאתשהציתהזיק
מטעםבעיתוןכתבההתפרסמה1978בינוארהמציאות:מחויבובלתי

חמייני.איאת-אללההגולה,השיעיהמנהיגהותקףבההממשלה,
הפגנתלטהרן)דרומית(קוםבעירהתקיימההכתבהעלבתגובה

ובמהלכההצבאעל-ידיבכוחדוכאהההפגנהלתיאולוגיה.סטודנטים
הרוגיעלהאבלתוםעםבפברואר,סטודנטים.עשרותכמהנהרגו

אזעדשבהןשבגדולההמשטר,נגדנוספותהפגנותנערכוההפגנה
השלגכדורהחלמאזאנשים.מספרנהרגותבריז)בעירשהתקיימה(
גלפרץהמוסלמית)האבלתקופת(יוםלארבעיםואחתלהתגלגל,
ביתהוצתכאשרבאוגוסט,21ב-לשיאןהגיעוההפגנותחדש.הפגנות
כאשרספטמבר,ובחודשאנשים,מאותונספואבראןבעירקולנוע
השאח.נגדהפגנותבמהלךבטהרןנהרגואנשיםעשרותכמה

בספטמברב-9הוכרזוגואיםההולכיםהמהומותגליאתלבלוםבמטרה
מתוגברותצבאויחידותצבאי,משטרנוספותעריםבו-11בטהרן
אולםקצר,לזמןהרוחותאתהרגיעהצבאיהמשטרהבירה.לעירנכנסו

שביתותגלפרץלהןובנוסףהמהומות,התחדשוספטמברסוףלקראת
תעשייתכוללהאיראני,המשקשלמרכזייםמגזריםכמההקיףאשר
במדינה.הכלכלייםהחייםשללשיתוקםוהביאהנפט,

שהביא(הנפטתעשייתשלהנמשךשיתוקההגואה,המהומותגל
ל-1.4ליוםנפטחביותמיליוןמ-5.6האיראניהנפטתפוקתלירידת

עזריאל.וסגןי.ש.תא"לשלבהערותיהםהסתייעהמחבר

כפוהאופוזיציה,ממנהיגיכמהעםהשאחשלמגעיווכישלוןמיליון),

צבאיתממשלהשלכינונהעלבנובמברב-6להכריזהשאחעל

הממשלהאזהרי.רוזהג'ולםגנרל-האיראניהרמטכ"לבראשות
תוגברוכנו:עלבאירגוןוהסדרהחוקלהחזרתבמהירותפעלההצבאית

הרוחותלהרגעתנהלייםצעדיםמספרוננקטובטהרן,הצבאכוחות

ומעצרהלילה,עוצרהארכתהעיתונות,עלהצנזורהחידוששכללו
סנג'בי.כריםהלאומית"החזית"ראשביניהםאופוזיציהאנשי

שחיתויותבחשדנאסרוהאופוזיציהאתלפייסכוונהומתוךבמקביל,

ביניהם(באיראןבממשלותבעברשכיהנוושריםציבוראישימספר

-לשעברהביטחוןשירותיוראשהוביידהלשעברהממשלהראש

אולםבמהומות,זמניתלהפוגההביאוהצבאיתהממשלהצעדינצירי).
חדשישלהמוסלמיםהחגיםתחילתעםדצמבר,חודשבראשית

ובעריםבטהרןדמיםמהומותשלחדשגלפרץו"צפר"מחרם""

לושקדמומאלהבהרבהנרחבבהיקףשהיהזהמהומותגלהגדולות.

להסלמהבמקבילופצועים.הרוגיםבמאותוהסתכםהחודיםכלנמשך

במישורגםהמשטרעללחציםהשאחמתנגדיהפעילובמהומות,

השוניםבמגזריםהעבודהוהאטתהשביתותהחרפתעל-ידיהכלכלי,

קרובעדהתפוקהירדהבההנפט,בתעשייתובמיוחדהמשק,של

דצמברבחודשאפואהיהבאיראן,ההתפתחויותשלשיאןלאפס.

אזרחיבמריאלאבלבד,במהומותהמדובראיןכינוכחוהכלכאשר

שנערכוהענקהפגנותומקיפה.כלליתמהפכהשלממדיםולבששגאה

השיעיהאבלביוםשנערכההשקטהההפגנהובמיוחדזהבחודש

שונותהערכותפיעלבהשהשתתפודצמבר,11-10-עאשורא""
האופוזיציה,שלהרבהעצמתהאתהמחישומפגינים,ממיליוןיותר

זהבחודשההפגנותנהנתה.ממנוהרחבההתמיכהבסיסעלוהצביעו
הדעותחילוקיכלפניעלגישרהולמשטרולשאחהשנאהכיהוכיחו

השקפותבעליופלגיםגופיםביןפעולהלשיתוףוהביאההעם,בקרב

תמיכהכלכמעטחסרהשאהכילכלהתגלהזאתעםמנוגדות.עולם

המוחלטתהאנרכיהבלבד.הצבאעלנשעןהואוכיציבורית,

למדינאיבדצמברב-20לפנותהשאחאתהביאהבאיראןשהשתררה

ממשלה,להרכיבולבקשוצדיקיחסייןג'ולאם-הוותיקהאופוזיציה
אזרחית.ממשלהלהקיםמנסיונוימיםמספרלאחרנסוגהלהאולם

בח'תיאר,שהפורהלאומית",החזית"לאישהשאחפנהזאתבעקבות

הגנרלשלהצבאיתממשלתובמקוםאזרחית,ממשלהלהקיםוביקשו
לשאח,התפטרותואתשהגישאזהרי
לאחרוכשבועהשאח,בפניממשלתואתבחיתיארהציגבינוארב-6

בעקבותזו.ממשלההםאףהאיראנייםהפרלמנטבתישניאישרומכן
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לטיפול"(איראןאתהשאחבינוארב-16יצאבח'תיארממשלתהקמת
עוצריםמועצתמינהצאתושקודםלאחרהגדרתו),עפ"י-רפואי"

הסיכוייםנראובח'תיארממשלתשלהקמתהמאזמקומו.אתשתמלא

לכהןשהוזמנואישיםמספרלמדי.קלושיםבמצבשליטתהלהצלחת
להזמנהסירבוההגנה)שרלמשרתמועמדשהיהג'אםהגנרלכמו(בה
בח'תיאראתהגדירהואחורמה".מלחמת"עליההכריזוחמייניזו

אתלהגבירלתומכיווקראחוקית,כבלתיממשלתוואתכבוגד
הודיעאףבינוארבו-13הפלתה,אתלהחישכדיוהשביתותההפגנות

להקיםיהיהשתפקידהמהפכניתאסלאמיתמועצהפועלתבאיראןכי

מפלגתוהלאומית",החזית"הודיעהלכךבנוסףהזמנית.הממשלהאת
משורותיה.סילוקועלבחיתיארשל

הדתילמנהיגלאפשרבחיתיארנאלץעליו,הגובריםהלחציםלאור

פברואר,בתחילתואכןלאיראן,לשובחמייניאיאת-אללההגולה,
לאיראן.חמייניחזרשובו,אתלמנועהצבאשלמספרניסיונותלאחר

לאחר-לשיאובח'תיארלביןבינוהעימותאתהביאחמיינישלשובו
מהדיהוותיק,האופוזיציהאישאתחמיינימינהומהומותהפגנות

כיקבעשבוצוהוציאאףחמיינימטעמו.הממשלהלראשבזרגן
העימותאולם,האסלאם.חוקיאתמפריםבזרגןלממשלתהמתנגדים

בפברוארה-9שישי,ביום-רבזמןנמשךלאלבח'תיארחמייניבין
לביןחמייניתומכיביןקשיםקרבותבטהראןהאויירהילבבסיספרצו
הצבאביןקרבותפרצובמקביללמקום.שחשוהקיסריהמשמרחיילי

שלנפילתהנוספים.מקומותבמספרחמיינילאנשיהממשלהותומכי
בפברואר,ה-10בשבת,ופתאומית:מהירההייתהבחיתיארממשלת

חלקעודנוטלאינוכיוהודיעמבח'תיארתמיכתואתהצבאהסיר
ממשלתהתמוטטהזוהכרזהבעקבותלחמייני.בח'תיארשביןבסכסוך
המהפכה".כוחות"לידיעברבאיראןוהשלטוןבח'תיאר

השאחמהלכי
השאחהיטיבלא1978,בינוארבאיראן,המאורעותבתחילתנבר

שלמשמעותםמלואעלעמדולאהקרב",תמונת"אתלקרוא
הססנית,התנהגותוהייתההמשברכללאורך-כןעלהאירועים.

השאחנטההמאורעותפררןעםואנכרוניסטית.החלטיתבלתי
כ"גורמיםידועלשהוגדרואתהקומוניסטיםאתבפריצתםלהאשים

האופוזיציהבגורמיבהתראהוהסתפקשמאלנים",אסלאמיים

ל"איראניסטן".איראןשלהפיכתהאתיתירלאכינחרצתובהבהרה

ניצניכלפיקשהידלנקוטובמקוםהתקיפות,להכרזותיובמקבילאולם

מספרביצועעל-ידיהאופוזיציהדעתאתלהפיסהשאחניסהההפגנות
ב-10מהומותבעקבות(פיטוריואתלראותישזהרקעעלמחוות.

נצירי.גנרלסוואק),(הפנימייםהביטחוןשירותיראששלבמאי)

המאורעותכלפיהשאחשלמצידוראשוהקלתשאננותשלזהיחס
הקולנועאסוןכיהואהמתקבלהרושםלערך.אוגוסטאמצעעדנמשך
השאחבהתייחסותהמפנהנקודתאתהיווהבאוגוסט)ב)-21באבדן

חומרתעלהשאחאתלראשונההעמידזהאסוןכינראהלמאורעות.
גורםאינהפלגיהכלעלהאופוזיציהכילמסקנהוהביאוהמאורעות

הביאהזואבחנהובהתראות.באיומיםולפוטרוממנולהתעלםשניתן

עדנקטאותהבמהומות,לטיפולוהגזר"המקל"שיטחלאימוץאותו
ודיכוייןההפגנותכלפיתקיפותגילויהיהזושיטהשלעיקרהלנפילתו.

פיוסצעדיונקיטתגיסאמחדבאש,שימושתוךאףולעיתיםקשה,ביד
לפלגבמגמהממנה,חלקיםעםלהידברותוניסיוןהאופחיציהכלפי
אתלראותישזהרקעעלגיסא.מאידךשורותיהאתהאפשרככל

ג'עפרשלבאוגוסטב-26ומינויואמוזגרהממשלהראששלפיטוריו

צעדיאתוכןהדתיים,החוגיםעלממנויותרהמקובלאמאמי,שריף
השנהבלוחלשימושחזרה(מינויהעםהממשלהשנקטההפיוס

בתיוסגירתהעיתונותעלהצנזורהביטולהקיסרי,במקוםהאסלמי
האופוזיציהלריצויהניסיונותהועילומשלאהימורים).ובתיקזינו

והולכים,הגובריםהמהומותגליעלוכתגובההמקל,אתהשאחהניף

זאת,עםבאיראן.עריםב-12צבאימשטרעלבספטמברב-9הוכרז
לצעדיםובמקבילהאופוזיציה,בפניהדלתאתהשאחטרקלאעדיין

נגדבמסעפתחזובמסגרתפיוס.בצעדיהמשיךאלהתקיפים
כןמפתח.מתפקידיצבא)אנשיכולל(בהאיםאישיםוסילקהשחיתות

להרגעתלהביאבניסיוןאופוזיציהגורמימספרעםבמגעיםפתח
הרוחות.

השאחניסהלאבנובמברב-6הצבאיתהממשלהשלכינונהלאחרגם
עדהמהומותאתולדכאמתנגדיועלעולואתהמידהעליתרלהכביד
לואיפשרולאלצבאחפשיתידנתןלאהשאחכינראההיסוד.

הצבאיהמשטראמנם,ההמונים.לריסוןעוצמתומלואאתלהפעיל

באש,שימושתוךהפגנותמספרדיכאואףמנעצעדימספרנקט

ואכן,מחיר.בכלהפגנותדיכוישלבכיווןשינויכלניכרלאואולם

מהרהשעדהריונרגע,הולךהמצבכיהרושםנוצרקצרשלזמןלמרות

נואשניסיוןתוךהשאח.פניעלוטפחודצמברחודשמאורעותבאו
אנשיבראשותאזרחיתממשלהלהקיםניסההואכסאואתלהציל

לונכונהכאןגםאולםהרוחות.להרגעתשתפעלמתוניםאופוזיציה
ועלכלום,בלאהסתחמוצדיקיהאופחיציוניהמנהיגעםמגעיואכזבה.

אתלעזובנאלץהואבחיתיארממשלתשלהקמתהלאפשרמנת
איראן.

סימנימספרמעוררתהמשברשלביכללאורךהשאחשלהתנהגותו

שנתמאזבאיראןשלטאשרזה,מנוסהשליטכיצדלהביןקשהשאלה:
הסכנותכלביןהאלההשניםכלבמשךדרכולנווטוהשכיל1941,

שלזההיהבהםשהחשובהפיכהניסיונותמספרזהובכלל(לושארבו
והסיכוניםהמצבבהעהכתחמורכהבאופןשגה1953-1951(,מוצדק,

במצב.בטיפולוטקטיותטעויותשלרצופהשורהוביצעבוהטמונים
הטעויותשרשרתאתמסביריםעיקרייםגורמיםשניכינראה

1978:תחילתמאזבארצוהמאורעותכלפיוכיחסוהשאחבהתנהגות
לאלקובהב"מחלה",השאחלקהלשלטונוהאחרונותבשניםראשית,

יתרמעלעצמוהעלאתמגלומניה,מסוגו:אבסולוטייםשליטיםמעט
פסליהימצאות(ציבורייםלגילוייםמעבראל.לדרגתעדהאנושבני

ציבורימשרדבכלתמונתותלייתרבים,ציבורייםבמקומותהשאח
מעמו,השאחשלוגוברתההולכתלהתנתקותוהתופעההביאהוכיו"ב),
תוךלעוזריו,השאחשלהתייחסותורוחו.להלכירגישותוואיבוד
אמתדיווחילוהעבירלאמיועציושאישלכךגרמהעליונותו,הדגשת

רוצהשהשאחהעריכואותןוהערכותעובדותבאוזניוהשמיעואלא

יועציםחברמוקףבארמונו,השאחישבבומצבנוצרכךלשמוע.

חוביידה,לשעברהממשלהראשנצירי,-הסוואקכראש(מצומצם

דעותיועללערערהעזלאאשרעלאם)-לשעברהחצרשר

ידעלאמכךכתוצאהומגמתי.מסולףבמידעוהלעיטווהחלטותיו

עללעמודהיהיכוללאמכךוכתוצאהבארצו,המתרחשאתהשאח
סברהשאחכינראהנגדו.המהפכהלצמיחתשהביאוההתפתחויות

בקרברבהמאהדהנהנההואכילשלטונוהאחרוניםהרגעיםעדכמעט

במאורעות.מצידוראשלהקלתשתרםדברהעם,
המהומותכנגדקשהידמדיניותנקטלאשהשאחלכךנוספתסיבה

השאחעלקרטרממשלשהפעילבלחציםלדעתילראותישבתחילתן,

הנשיאשלהתבטאויותיו1977.בתחילתכברהאדםזכויותבנושא

באיראןרביםעל-ידינתפסואשרהאדם,זכויותבנושאקרטר

עלקרטרשלולחציוהשאח,משטרשלאופיוכלפיישירותכמכוונות

האדם,זכויותבנושאלאיראןהצבאיהסיועאתבהתנייתושלווהשאח
ליברליזציה.שלמדיניותלנקוט1977תחילתמאז.השאחאתהביאו

אתוהזינהראש,להריםממתנגדיולרביםאפשרהזומדיניות
ההלכאשרגםכינראההמהפכה.אתשהצמיחההפנימיתהדינמיקה

נגדדרסטייםצעדיםנקיטתושקלהמאורעותחומרתעללעמודהשאח
ביןזאת,מלעשותנמנעהואספטמבר-נובמבר),בחודשים(מתנגדיו

קרטר.ממשלמתגובתחששובשלהיתר

197921אפריל266,מערכות""
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הקיסריהמשמרחיילי

האסלאמית"המהפכה"שלשורשיה

הראוימןהאסלאמית",המהפכה"שלשורשיהעללעמודהמנסהכל
ה-60,שנותראשיתמאזבאיראןהעיקריותההתרחשויותאתשישחזר

באיראן.יומרניותרפורמותלהנהיגהשאחשלניסיונותיואתובעיקר

שניםתוךאיראןאתלקדםהשאחשלניסיונוכילומרניתןכללית

המפותחותהמדינותביןשמקומהלמדינהמפגרתממדינהספורות

היוההברה,תהומיבכלרפורמותבשורתביטוישמצאוהמתועשות,

ביצועחברולכךהאיראנית.החברהשלהעיכוליכולתמכדימהירים

שהגבירוהשליט,בדרגנרחביםשחיתותוגילוייהרפורמותשלכושל

בעם.נרחבותשכבותבקרבוהתסכולההתמרמרותרגשותאת.
להלן.

השאחשלהרפורמותתכניתשלהכללייםקוויהאתבקצרהאתאר
שתרמושבההעיקרייםבמאפייניםהתמקדותתוךהלבנה")המהפכה"(

המהפכניים".ה"רגשותלליבוי

לכתמרחיקתרפורמותתכניתבאיראןהתבצעהה-60שנותמתחילת

מרפורמההחלוהכלכלה.החברהשטחימרביתאתהקיפהאשר
כמעמדהגדולותהאחוזותבעלישלכוחםאתששברהנרחבתאגררית
תהליכידרךאדמותיהם,עלבעלותרביםלאיכריםוהעניקהחברתי,

וכלההמפעלים,ברוומיהפועליםושיתוףמוגבריםואורבניזציהתיעוש

הרפורמותשלהמהירהביצועקצבהחינוך.במערכתמקיפהברפורמה

איראןשלהעיקריהכנסתהמקורשהנפט,השאחשלמהערכתונבע

שלושיםעדעשריםתוךמחשיבותו)לאבד-לחלופיןאו(לאזולעלול

לאשאםרדיקליים,שינוייםלביצועאלהשניםלנצלישולפיכךשנה.

זהמואץקצבעוד.תחזורשלאפעמיתחדהזדמנותאיראןתאבדכן

למודרניזציהיסודותשהניחהגםהחיים,תחומיבכלטרנספורמציהשל

תופעותבעקבותוהןכושל,ביצועבעקבותהן(הביאבאיראןותיעוש
מואץבקצבהמתנהלותרפורמותבכלאינטגרליחלקהמהוותלוואי
החברתיבמישורהחלכבדות-משקל;בעיותשללהיווצרותןזה)מעין

הולכתלתסיסההביאואשרבעיותוהפוליטי,הכלכליבמישוריםיכלה

האוכלוסיה.שלנרחביםסקטוריםבקרבהשאחכנגדוגוברת

השאחאמנם,מושלם.הרפורמותביצועהיהלאהאגרריבתחום
רביםאיכריםאולםהגדולות,האחוזותמבעלירביםקרקעותהחרים
משלהםקרקעותללאנותרונפש)מיליוןכ-6אחתהערכהעפ"י(
וכךמשפחתם,לקרובימאדמותיהםחלקיםהעבירורביםאדמותובעלי

האיכריםקיבלולאבנוסף,השאח.שלהההרמהפקודתאתעקפו

זולעובדהוגםהאיראניהחקלאימהבנקהצורךדיומענקיםמלוות
כיאפוארואיםאנותואלקחה.1פיתוחעלשליליתהשפעההייתה

הנהניםביןלהיותהיואמוריםשלכאורההגורמים,בקרבאפילו

רצון.שביעותלאינרחבבסיסנוצרמהרפורמות,העיקריים

השאח.נגדהדתיהממסדאתאףהאגרריותהרפורמותקוממובנוסף,

קרקעשטחיהדתאנשימידיהופקעוהלבנה"המהפכה"במסגרת
לעצמהמקורוהןחשובהכנסהמקורהןלהם,ששימשונרחבים
גםכייצויןהדת.באנשיקשותפגעזהצעדוחברתית,פוליטית

המהפכה"במסגרתהופקעוחמייניאיאת-אללהשלממשפחתו

חמייניאתשקוממוהגורמיםאהדהיהוהדבררבים,קרקעותהלכנה"

ה-60.שנותבראשיתעודהשאחכנגד

ותהליךהלבנה"המהפכה"במסגרתשהתבצעהנרחבהתיעוש

גדולמעמדשללהיווצרותוהביאואליו,שנלווההמהירהאורבניזציה

בפרט.ובטהרן-בכללהגדולותבעריםהולםדיורחסריפועליםשל
אנושייםלאבתנאיםהחייםפועליםשלזהשמעמדטבעיאךזההיה

השאח.נגדלתסיסהנוחהחממהיהווהצרלחםעלוהניזונים
כנגדהםאףקוממוהלבנה"ל"מהפכהשנחלווהמודרניזציהמהלילי,

תהליךנתקללמשלכךבאוכלוסיה.מעטיםלאסקטוריםהשאח

היתרביןביטויומצאאליושנלווההחילוןובמיוחד(המודרניזציה

מצדחריפהבהתנגדותלצבא)נשיםובגיוסלנשיםזכויותשוויוןבמתן

מנהיגישלמעמדםלערעוריביאשהדברחששאשרהדתיהממסד

העםלהמוניהיהקשהבנוסף,באיראן,השפעהכעלכגורםהדת

למודרניזציהלהסתגלהדת,מעמדחזקבקרבםאשרהפשוט,

הכלכליתמהבחינהגםמודרניים.ומנהגיםרעיונותשלולחדירתם

שלביצועןהיהלמשלכךעיוותים:מספרהלבנה"המהפכה"יצרה

מרביתסוציאלית:מבחינהצודקובלחימאוזןבלתיהרפורמות

רעבוהעםשהמוניבעודמצומצמת,אליטהבידיהתרכזוההכנסות

מצדביותרנרחביםשחיתותגילוייהלבנה"ל"מהפכההתלווכןללחם.

בקרבוהתמרמרותתסכולרגשותלהיווצרותשהביאוהשליט,המעמד
בעיותמספרהאחרונותבשניםועלוצצולכךבנוסףהעם.המוני

שלחקלאיתצמיחהשיעורמואצת,כאינפלציהקונקרטיותכלכליות

ןאריאמ,2הוןובריחתמקצועיאדםבכוחמחסורלשנה,מ-3%פחות

ומשמעותימרכזימחדלהעם.המוןבקרבהתסיסהאתהגבירואשר

במקבילפיתוחה,איהיההלבנה"המהפכה"בביצועביותר

מודרניתפוליטיתמערכתשלוהחברתיות,הכלכליותלהתפתחויות

שיצרההחברתייםהזעזועיםאתלקלוטמסוגלתשתהאועצמאית,
בעםהגואיםוהתסכולהזעםרגשותאתולנתבהלבנה"ה"מהפכה
עלבמיוחדבלטזומעיןפוליטיתמערכתשלחסרונהרצויים.לאפיקים

ערבשהיווהומקצועימשכילבינייםמעמדשלהמהירהצמיחתורקע

מוקדיביןהיהואשרהעובדת,האוכלוסיהמכללכ-13%המהפכה

השאח.כנגדהעיקרייםהמרי
'

שלניכריםחלקיםבקרבמתמשכתלתסיסההביאאלהסיבותמכלול

ואיחדההשטח,לפנימתחתשניםבמשךהתרחשהזותסיסההעם.

-ביותרחלשביניהםוהחברתיהרעיונישהקשררבים,גורמימ

להוציא(השטחפניעלהשניםבמשךעלתהלאהיאלשאח.בשנאתם

שהנהיגהברזלידמדיניותבשלבעיקרספורדיות),התפרצויותמספר

האיראנייםהביטחוןשירותיבאמצעותלפועלהוצאהואשרהשאח,

העם.שכבותכלעלחיתיתםהטילואשר

השאחשלהליברליזציהמדיניות
פתחקרטר,ממשלשלפעילותולתחילתובמקביל1977,שנתבתחילת

האדםלזכויותהנוגעבכלליברליזציהיתרשלבמדיניותהשאח
אסיריםשלמבוקרבשחרורביטויהמצאהזוהפוליטית.ולפעילות

בגורמיבטיפולהקשורותהסוואקמסמכויותחלקוכנטילתפוליטיים,

.Strain.andTransformationSociety:PersianFischer,51חן:א.1.
AmirsadeghiI.ש).(,Centu~ilran,T~entiethי.א.,,1977ק,184
Afairs.Foreign.1978,0]crisisthe~andIranBdl,14..James:קם.2163.
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והוקלושופרוכןכמשטרה).(אחריםלגופיםוהעברתםהאופוזיציה

הצנזורהבמקצתוהוקלהאופוזיציהגורמיכנגדהמשפטייםההליכים
הפוליטית.

בקרבפוליטיתהתעוררות1977בתחילתהחלהאלה,צעדיםבעקבות

עלחריפהביקורתבמתיחתשהתבטאההאיראני,בציבורשוניםחוגים

הפוליטית.הפעילותוהגבלתהפרטזכויותדיכויעלובעיקרהמשטר,

המילולימהתחוםעברה1978,ובתחילתוגברההלכהזוהתעוררות

שלהליברליזציהמדיניותכיהסתברמהרהעדהמעשים.לתחום

הביאהשלארקלאקרטר,ממשלבלחץעליונכפתהשכאמורהשאח,

שכן,האסלאמית".ל"מהפכההביאהאףאלאבאיראןפנימילייצוב
קשהדיכויממשטרמוקדמתהכנהללאפתאומיבאופןלעבורהניסיון

שלומבוקראיטילשחרורשיביאבמקוםליברלי,למשטרביותר
מהירהבצורהאלהלחציםשללשחרורםהביאהפנימיים,המתהים

נשלטת.ובלחי

האסלאמית"ב"מהפכההעיקרייםהאופוזיציהגורמי
בעיקרלשאחההתנגדותנושאיהיובכללועד1977שעדהשניםב-15

הדתיהממסדהפך1978תחילתמאזאולםחילוניים.פוליטייםגורמים

עיקרייםגורמיםשניבאיראן.הפנימייםבמאורעותהדומיננטילגורם

היההאחדהשאח.לשלטוןהדתיהממסדשלהתנגדותוביסודעמדו

שהתבצעוהאגרריותהרפורמותבשלהשאחעלהדתאנשישלכעסם

שטחימידיהםהופקעובמסגרתןואשרהלבנה"המהפכה"במסגרת

-והאחרמרכזי,ועצמההכנסהמקורלהםששימשוגדולים,קרקע

מדיניותבעקבותבאיראן,הדתשללעתידההדתאנשישלחרדתם

מהדתלהתרחקותהביאואשרהחברתיותוהרפורמותהסקולריזציה

השפעהבעלכגורםהדתמנהיגישלמעמדםולערעורוהמסורת

הנמוכותהשכבותבקרבנרחבתמיכהבסיסהדתילממסדבאיראן.

החילוןתהליכיאתיפהנעיןראולאאשרהאיראנית,בחברה

הפיננסייםלאמצעיםבנוסףזה,נרחבתמיכהבסיסוהמודרניזציה.

הםהשניםבמשךהדתיהממסדשרכשהטובההארגוניהוהיכולת

אלפימאותלהוציאלוואפשרוהניכרתעצמתואתזהלגוףשהקנו

בשאחהמאבקמשךשכלהריזאת,עםלרחובות.פנטייםמפגינים

עיקריים:פלגיםלשניהדתיתההנהגהנחלקה

זהפלגחמייני.איאת-אללההגולההמנהיגשלבהנהגתוהקיצוניהפלג

והתמידכלשהילפשרהנכונותוחוסרנוקשותמאבקוכללאורךגילה

מזוין)ומאבקאזרחימרישלבדרך(השאחשלטוןלהפלתבתביעתו,

הכריזמהבשלהןזה,פלגבמקומו.אסלאמיתרפובליקהולהקמת

הבכירהדתיכמנהיגהעםבעיניוסמכותוחמייני,מנהיגו,שלהאישית

המובילהכוחהיההקיצוניותתביעותיובשלוהןבאיראן,השיעיםשל

לשאחמתנגדיםסביבהשריכזהשואבתאבןוהיה1978,במאורעות

שונים.מחוגים

שהחשובהמתונים,הדתאנשיניצבוהדתיבממסדהקיצוניהפלגמול

משניהיהזוקבוצהשלתפקידהמדרי.שריעתהאיאת-אללההואבהם

הקיצוניהפלגאחרנגררההיאהאסלאמית".המהפכה"בהתפתחות

לעמדותיו.המנוגדותעמדותלהציגהתקשתהאףקרובותולעיתים

פחותחריפותכהתבטאויותהתבטאהמשברבתקופתזהפלגשליחודו

להמשךיסכימושהםלכךסימניםובמספרהקיצוניהפלגשלמאלה

מעמדםיובטחואםמקוצצות),בסמכויותכיאם(השאחשלטון

ודרישותיהם.

נגדבמאבקוהדתיהממסדעםפעולהשיתפופוליטייםגורמיםמספר

החזית"מפלגתובראשםהליברלייםהחוגיםבלטואלהביןהשאח.

בעיקרמורכביםהליברלייםהחוגיםהשמאל.וגורמיהלאומית"

המעמדואנשיחופשייםמקצועותבעליסטודנטים,מאינטלקטואלים,

הליברליזציהאתשניצלוהראשוניםלמעשההיואלהחוגיםהבינוני.

1978במהלךנדחקואךהאזרחי,המרילהגברתב-1977השאחשל

הייתהאלהחוגיםשלפעילותםעיקרהדתיים.החוגיםעל-ידילצל

ידידן
ל--

י'
ונ,%%""י%""יך18%%%%

ק)

רחובבקרבותהאסלאמית"ה"מהפכהאנשי

היתר,ביןהמשטר,שלודמוקרטיזציהליברליזציהיתרלהשגתמכוונת

בדומההרב-מפלגתית,הפוליטיתהמערכתשלחידושהבאמצעות

-פעלוזוובמסגרתהמערב,במדינותהקיימיםהמשטריםלמתכונות

באיראן.הפרטזכויותדיכויכנגדנרחבות

החזית"מפלגתהיאהליברלייםהחוגיםשלהעיקריתהמייצגת

המשךלמעשהמהווהוהיאסנג'בי,כריםעומדבראשההלאומית"

זושמפלגהלמרותזאת,עםהחמישים.משנותמוצדקשללתנועתו

שלאהריוהמשכיל,הליברליהציבורבקרבניכרתמהשפעהנהנית

מוגבלהאוכלוסיהשלהעממיותהשכבותבקרבכוחההדתי,כממסד

מוללרחובות.מפגיניםאלפיעשרותלהוציאמסוגלתאינהוהיאלמדי,

גםנמניתשעליהםהרדיקלי,השמאלחוגיניצביםהליברלייםהחוגים

מחוץרבותשניםשהייתהה"טודה"האיראניתהקומוניסטיתהמפלגה

הסטודנטיםבקרבבמיוחדגדולהאלהחוגיםשלהשפעתםלחוק.

נהניםהםכןכמו1978.במהומותפעילגורםהיוואשדזהפזעלים,

בקשריםועומדיםבחו"להלומדיםרביםאיראנייםסטודנטיםמתמיכת

אינוהאיראניהשמאלבעולם.אחריםשמאלנייםוארגוניםתנועותעם

הואשכן(מנוסההיטב,מאורגןהואאולםמספרית,מבחינהגדולגוף

מפתחעמדותמספרעלושולטשנים)מזהבמחתרתבשאחנלחם

הנפט.תעשייתהיאבהןשהחשובההאיראנית,בכלכלה
שורריםהאסלאמיתבמהפכהחלקשנטלואלהגורמיםביןכייצוין

היחידהמשותףוהמכנהניכרים,ואידיאולוגייםפוליטייםדעותניגודי

הפעולהששיתוףהיותלפיכךולמשטרו.לשאחהשנאההיאשלהם

פנימעללצוףביניהםהדעותחילוקיצפוייםבעיקרוטקטיהיהביניהם

שלמשטרוהפלתקריהמשותפת,מטרתםשהושגהלאחרהשטח

השאח.

מאפייניםקווים-האיראניהצבא

האיראניהצבאנחשב1979,בפברוארהפתאומיתלהתפוררותועד

במהלךבמזה"ת.ביותרוהמודרנייםההזקיםהגדולים,הצבאותלאחד

שמנהומתקדםממדיםגדלצבאבאיראןלהקיםהשאחהצליהשלטונו
דיביזיות)3היבשהבכוחותכ-285,000מתוכםחיילים,כ-413,000

בזרועכ-100,000עצמאיות),חטיבות4חי"ר,דיביזיות3שריון,

הנשקמיטבעמדהאיראניהצבאלרשותהים.בחילכו-28,000האוויר

ן84-4,צ'יפטיין,מסוג(טנקיםל-2000קרובזהובכללהמערבי,

ע-41(מטוסיכ-80ביניהם(סילוןמטוסיכ-400סקורפיוה,ן4-,60

ארבעפריגטות,ארבעמשחתות,שלושכולל(שיטכליכו-30

תופחרו(.3קורבטות

1978-19797.אסטרטגים;לנימחיםהמכףשדמהתנחלנלקחורגתוניס3.

*"197923אפריל266,מטרכוח""



כזה.היקףרחבצבאשלהקמתומאחוריעמדועיקריותסיבותשתי
הונעכאןהחוץ.מדיניותבתחוםשיקוליםעלמתבססתהראשונה

מפניהחששגיסא,מחדכפולה:שיקוליםמערכתעל-ידיהשאח

ולו(לבלמהמנתשעלוההכרהברה"מ,-איראןשלהצפוניתשכנתה
שלהמפרץ"שוטר"ומדיניותחזקצבאבהקמתצורךישחלקי)באורח
שלהודעתהלאחרובמיוחד(ה-60שנותסוףמאזגיסא:מאידךהשאח,
מהמפרץכוחותיהאתלהוציאכוונתהעלב-1968בריטניהממשלת
נעוצהאיראןלביטחוןהערבותכיבדעהלהחזיקהשאחהחלהפרסי)
הצבא,שלהמואצתבהגדלתוהחלולפיכךהביציו,4חזקהבאיראן
גורםהפרסי,במפרץהדומיננטילגורםאיראןאתלהפוךבמטרה
ביטויהמצאההשאחשלזומדיניותובאיזור.היציבותעלשישמור
עומאן,לסולטןלסייעאיראניותיחידותבשיגורב-1972,המעשי
ד'פאר.בחבלהקומוניסטיםבמורדיםבמלחמתוקאבוס,
הייתהכזהגודלבסדרצבאלהקמתהעיקרית,ולדעתיהשניה,הסיבה
כמשטרים(השאחשלשמשטרוהיותהשאח.שלמשטרושמירת

השאחדאגהצבא,עלרבהבמידהנשעןלו)שקדמורביםאבסולוטיים
מבית,התקוממותכללדכאדיוגדולשיהיהכךצבאואתלבנות

כךלשםתמיד.לומובטחתתהיהמסויגתוהבלחיהמוחלטתושתמיכתו
בראשנתונהשנאמנותופרטי,צבאלמעיןהצבאאתהשאחהפך

היההשאחלמדינה.נאמנותולפניאףהפהלוית,לשושלתובראשונה

לדרגתעדבוהמינוייםאתאישיתקבעהואהצבא.שלהעליוןמפקדו
כןשמינה.הקציניםשלהאישיתנאמנותםאתלושהבטיחדבראל"מ,
נחשבבושהשירותגבוהחברתימעמדבעללגוףצבאואתהשאחהפך

שונותהנאהוטובותהצבאלאנשיגבוהשכרתשלוםעל-ידייוקרתי,
דאגלכךנוסףמשלו.ותיאטראותבתי-קולנועמסגדים,כגון:לצבא
המיעוטיםבניטהרתעלמצבאומובחרותיחידותלהשתיתהשאח

אב".כ"דמותנחשבהואבהםמאזוריםתורכים)בלוצ'ים,כורדים,(

וכןאלה,כלאלה.יחידותנאמנותאוטומטיבאופןלוהקנתהזופעולה
ליצירתיחדחברובצבאהאיראניהחיילשעברהסוציאליזציהתהליך

השאח.שלפרטיצבאשלאופיובעללשאח,מוחלטבאופןנאמןצבא

האסלאמית"ו"המהפכההצבא

לעזיבתוועד1978מינוארהאסלאמית"המהפכה"שלביכללאורך

דרגיוכלעלהצבאגילהמכןלאחרכשנההמדינהאתהשאחשל

השאחהחליטכאשרגםלשאח.מסוייגתובלתימותניתבלתינאמנות
היסוסים,וללאבתקיפותהצבאפעלהמפגינים,כלפיניכרכוחלהפעיל

המפגיניםעלבאשהצבאפתחבהןתקריותמעטלאהיו1978ובמהלך

ציותאיעריקה,שלתופעותהיוושםפהאמנם,מהם.רביםוהרג
יריעלדווחבהםמקריםמספרואףמפקדיהםשלירילפקודתחיילים

עלדצמברבסוףבעיתונותדווחלמשלכך(קציניהםעלחייליםשל
לטהרן),הסמוכיםלאביזןבקסרקטיניחייליהםעל-ידיקצינים12רצח
כיודאותשלבמידהלקבועוניתןחריגות,תופעותבפירושהיואלהאך

השאח.מאחוריהצבאעמדככלל
חדמפנהחל1979(,ינואר(איראןאתהשאחשלעזיבתולאחר

הצבאיבממסדעמוקיםסדקיםנפערועיןכהרףהצבא.בהתנהגות

מכוונתהייתהאליוהאובייקטללאלפתענותרהצבאלכאורה.המוצק
להעבירהצבאהיהיכולאליהסמכות,כלבמדינהנותרהלאנאמנותו.

לאבח'תיאראולםלבח'תיאר,נאמןאמנםנשארהואנאמנותו.את
למרותלפיכך,לשאח.שווה-ערךתחליףואופןפניםבשוםהיווה

תוךמהומותדיכויזהובכלל(בח'תיארלהוראותנשמעשהצבא
העריקותהפנימית.ההתפוררותסממניבקרבוורבוהלכובאש)שימוש

גלוימריהיווצרותלפקודות,סירובשלמקריםגםרבוורבו,הלכו

השאחשלבתפיסתוהמפנהנקודתאחב-1965הודו-פקיסטןבמלחסחהרואיםיש4.
חForeignTheCottreU,3.4111-למשלראההפרסי.במפרץאיראןשלתפקידהאת
ReviewIStrategic.Shah,ofthe:.Policyע118()1975ק.32

ולמרותזאת,עםבזה.וכיוצאהאווירבחילטכנייםקציניםבקרב
הריהעצמי,ובביטחונוהצבאבליכודיותשחלואלהסחףתהליכי

בהוכחתוכישלונובפברואר)ב)-10הצבאשלהמוחלטתהתמוטטותו
הרצוילאפיקולכוונוהמצבעללהשתלטהמסוגלפוליטיכגורםעצמו

תמיכתואתהצבאהסירמדועגדולים:שאלהסימנימספרמעוררתלו,
ביןמהמאבקיצאמדועהשאח?על-ידילמשרתושהתמנהמבחיתיאר,
לבצעהגנרליםניסולאמדועתנאים?כלללאלחמייניבח'תיאר

עלהאסלאמית"המהפכה"שלהשתלטותהאתולמנועצבאיתהפיכה
להתמוטטותהקולראתלתלותהמנסיםלאלהבניגודאיראן?

השכבותבקרבבתסיסהליכודיותו,בחוסרהצבאשלהפתאומית
נראההעם,נגדלהילחםנכונותםובאיהפשוטיםהחייליםשלהנרחבות

כילטעתניתןהבכירה.בקצונההתופעהשורשיאתלראותישכי
רבותשניםבמשךשעוצבכפיהבכירה,האיראניתהקצונהשלאופיה
שתשתלטצבאיתהפיכהלבצעלהאפשרשלאכזההיההשאחעל-ידי

המדינה.על

היהתפקידוובתוקףהצבאשלהעליוןמפקדוהיההשאחכאמור,
אשרהסופית,הסמכותהיההואביותר.הבכירההביטחוניתהפונקציה
זהמצבלכאורה,שולייםנושאיםכוללכמעט,נושאכללגביהחליטה

כן,עליתרממשי.תוכןמכלוהרמטכ"לההגנהשרמשרותלריקוןגרם
קציניו,אללהתנהגנטהלשלטונו,האחרונותבשניםובמיוחדהשאח,

יראהבעקבותיוגררזהיחסעבדים.כאלשבהם,ביותרהבכיריםכולל

שלעמידתםבאישהתבטאהכלפיו,הבכירההקצונהמצדמוחלטת
ביקורתיתויכולתיוצרתמחשבההתפתחותובחוסרדעתםעלהקצינים

בקציניםהשאחנהגצבאית,הפיכהמפניחששוועקבבנוסף,בקרבם.
יותרלקבלהשאחנהגלאלמשלכךומשול".הפרד"בשיטתהבכירים

מכנהלהיווצרותהזדמנותלמנועכדיאצלולדיווחאחדבכירמקצין
ביניהם.משותף

גוף-המושגשלהמקובלבמובןמטכ"להיהלאהאיראניבצבא
כלהיהולאשונים,מבצעייםבנושאיםודןפעםמדיהמתכנסעליון

האישי.במישורולאהמקצועיבמישורלא-בינזרועיפעולהשיתוף
מינוייהיוזובמסגרתהשאחעלמקובלותשהיונוספותטכניקות
ונתקריחוקשיצרומינוייםבכירים,לתפקידיםהמיעוטיםמבניקצינים
רביעימינוי-אלהשבמינוייםהבולט(להםהכפופיםלביןבינם

לדרגתזההבדרגהשהיוסגנהמפקדמינויהאוויר):חיללמפקדהכורדי
ביניהם.מתמידיםמתחיםשיצרדברמפקדם,

עלפיקוחגוףהצבאיהמודיעיןאגףבמסגרתפעלאלהלכלבנוסף
אפואברורהקצונה.בקרבסטיה"גילוי"כלאחרעקבאשרקצינים

כללמנועכוונהמתוךשנבנההבכיר,הצבאיהפיקודשלכזהמבנהכי
התארגנותבפנימכשולהיווההשאח,כנגדלהפיכהמצידוהתארגנות
הייתההבכירההאיראניתהקצונהשהן.נסיבותבכלהשלטוןלתפיסת

רגיליםהיושלאמאנשיםהמורכבומפורדמפוצלגוףלמעשה
מסגרתכלהיעדרלכךחברומשקל.כבדותהחלטותלקבלומסוגלים

בץאישיתואיבההדדיתחשדנותואווירתבינזרועיפעולהשיתוףשל
ביצוע.יכולתחסרלגוףהצבאיתהצמרתאתלהפוךכדיהאנשים
קרדינליתהחלטהלקבלהצורךבפניזהגוףהועמדכאשרלפיכך,

זוהחלטהשלמשקלהכובדתחתכרעהואזמן,לחץותוךמשברבעת
בחייהם.מחבריולרביםשעלתהטעותועשה
שישיבימיהקלעיםמאחוריהמהלכיםעלמלאיםפרטיםבידינואין

שלפתאומיתלהסרההביאואשרבפברואר)ו-10)9הקריטייםושבת
אתהצבאהסירמקורותמספרפיעלמבח'תיאר.הצבאתמיכת
הגנרליםרועשוחליפין"עסקת"בעקבותבח'תיארמממשלתתמיכתו

התחייבבזרגןואילומהמשחקלצאתמצידוהסכיםהצבאבזרגן;עם

לרעה.בגנרליםלפגועשלא
התפתוכיצדלהביןוקשהביותרתמוההזומעיןעסקהנראיתלכאורה
ועברם)מעמדםבתוקף(הםכיביודעםזו,מעיןלעסקההגנרלים
הסכנההיותםעקבתמיינישלהשחורה"הרשימה"בראשנמצאים
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עםעסקהכיהעריכולאהאמנםלשלטונו?העיקריתהפוטנציאלית
הואהאמיתיההחלטותמקבלשכןלבטלהברכהבחזקתתהאבזרגן

חמייני?

הבכירה.הצמרתבאופיהיאאףנעוצהלכךהתשובהכינראה
החלטותלקבלהצבאיתההנהגהשליכולתהאיבעקבותלהערכתי,

עללסמוךניתןמצבבאיזה(עמדהבפניהןהחמורותהבעיותולאור
הגנרליםניסווכו')המצב?עללהשתלטהצבאמסוגלהאמנםהצבא?

אתהסוףעדלשקולבלאבדרכם,שנקלעהראשוןבפתרוןלהיתלות
תוצאותיו.

סיכום
בכפיפהלהציבניתןבאיראן1978שלהאסלאמית"המהפכה"את

שללהפלתןשהביאועממיותמהפכותשלארוכהשורהעםאחת
במהפכהוכלההצרפתיתבמהפכההחלאבסולוטיות:מונרכיות

שקדמומהמהפכותזומהפכההמבדילהמועצות.בבריתהקומוניסטית
אידיאולוגיותע"יהונחוהאחרותשהמהפכותשבעודהעובדההיאלה

חברתיסדרלהרוסביקשואשראידיאולוגיותרדיקליות,חילוניות
המהפכה"שלשביסודההריבמקומו,חדשסדרולבנותישןופוליטי

ושאיפהריאקציונית,דתיתאידיאולוגיהבעיקרעומדתהאסלאמית"

הישן.הסדראללעבר,אחורהולשובחדשסדרלהרוס
תסיסהשלמתמשךתהליךשלשיאומהווההאסלאמית"המהפכה"

משטרוכנגדבאוכלוסיה,נרחבותשככותמצדוגוברתהולכתפנימית
רקעעלה-60,שנותבראשיתעודשהחלהתסיסההשאח,של

מנוגדים,פוליטייםפלגיםליכדהזותסיסההלבנה".המהפכה"

כנגדביניהםפעולהלשתףוהביאתםהמשותף,עלרבביניהםשהמנוגד
ושמאלניםקומוניסטיםליברלים,דת,אנשיעצמםמצאוכךהשאח.

שלטוןוהפלתמשותפתמטרההשגתלמעןיחדיוחובריםקיצוניים
למעשההכתיבאשרוזהבאיראן,במאורעותהמובילהגורםהשאח.

הודותאשרהדתי,הממסדהיההאסלאמית"המהפכה"שלאופיהאת
למהומותלהקנותהצליחההמוניםבקרבשלוהנרחבהתמיכהלבסיס

ביטוישמצאהנרחבת,עממיתלמהפכהולהפכןניכרתדינמיקה
אנשים,אלפימאותשכללואלימות)חלקן(ובהפגנותבהתפרעויות

מזה.יותראףולעיתים
בהססנות,התאפיינההאחרונההשנהכלבמשךהשאחשלהתנהגותו

טעויותשלארוכהשורהובביצועעקביותבחוסרהחלטיות,בחוסר
פייסניתגישהונקטהחגורהאתריפההואבמצב:בטיפולוטקטיות

קשהידמדיניותונקטלהדקה,עליושהיהבמקוםהמתמרדיםכלפי
לוויתורים.מתאימיםשהיובעיתויים

בהתפתחותהמה,במידתעדייןוהסתומותהמעניינות,הנקודותאחת
כללאורךהצבאשלהתנהגותוהיאהאסלאמית"המהפכה"של

העולמיתבעיתונותרביםדיווחיםנמסרו1978שנתבמהלךהמשבר.

לאמץהשאחעלהגנרליםלוחציםלפיהםאחרים,שוניםוממקורות
תאםלאבפועלהמצבכינראההמתמרדים.כלפינוקשהמדיניות
עלהשאחלפנירבזמןעמדוהגנרליםכיאמנםיתכןאלה.דיווחים
שהייתההיחסיםבמסכתכילהאמיןקשהאךהמאורעות,חומרת
הגנרליםהעזוהמוחלטת),עליונותוהודגשהבה(לבינםבינוקיימת

הגנרליםניסואםגם-כןעליתרהשאח.עיניאתולהאירלנסות

עללדברמקוםלדעתיאיןהמצב,חומרתעלהשאחאתלהעמיד
לאורךכיאפוארואיםאנוהשאח,עלהצבאיהממסדשהפעיללחצים

אתהאיראניהצבאמילאלאהאסלאמית"המהפכה"שלביכל
ביורוקרטיות,במערכותהצבאיהממסדכללבדרךשממלאהפונקציה

בכיווןהשלטתהאליטהעלהלחציםהפעלתשבהן:האוטוקרטיותכולל
הדרך,כללאורךנגררגוףהצבאהיהדנןבמקרהנוקשה.ידמדיניות

להשפיעניסיוןוללאערעורכלללאהשאחמדיניותאתביצעאשרגוף
הביטחוניתהצמרתשלהמוחלטתחולשתהלו.הנראהבכיווןעליה

בהתמוטטותווהמפורשהבולטביטויהאתמצאההאיראנית
ב)-10האסלאמית"המהפכה"מולהצבאשלוהמוחלטתהפתאומית

אתמשמעיחדבאורחהמחישהאשרהתמוטטות,בפברואר)
לפחותמהצבא,ונטלההבכירההאיראניתהקצונהשלהאימפוטנטיות

במערכתעצמאיכוחלגורםלהפוךהאפשרותאתהקרוב,בטווח
האיראנית.הפוליטית

זהבשלבמדימוקדםכילינראהלאיראן?העתידבחובוצופןמה
וקוויאיראןשלבעתידדמותהלגביובהשערותבהערכותלהסתכן

תנקוט.אותםהעיקרייםהמדיניות

נכנסתאיראן-כעתכברברורהאחתיסודעובדתכינראהזאת,עם
משכואתלהאריךשקשהפנימית,יציבותאישללשלבאלהבימים
להיחשףמתחיליםעתהכברממנו.בצאתהתלבשאותההצורה,ואת

לשםביניהםפעולהששיתפוהשוניםהכוחותביןהראשוניםהבקיעים
בריתמעיןבאיראןלמעשהשולטתכיוםהשאח.משטרשלהפלתו
לה,המקורביםוהגורמיםהלאומית"החזית"אנשיביןקדושה"בלתי"

מינואשרהדתי,הממסדאנשיוביןבזרגן,ממשלתאתהמרכיבים

בתפקידיםכיוםמחזיקיםלאאמנםהדתאנשיזו.ממשלהלמעשה
וברורהקלעים,מאחוריבחוטיםהמושכיםהםאךפורמליים,ביצועיים

שרכשו.הכוחעמדותעללוותרבכוונתםאיןכי

היום.כברהשטחפניעללעלותמתחילאלהגורמיםשניביןהקיטוב

רפובליקה"באיראןלהקיםרוציםהדתיהממסדשאנשיבעוד
כולל(המערבייםהחייםודפוסיהמנהגיםכלאתולשרשאסלאמית"
-שכזהובתורמערבי,מושגחמיינילדברישהיא-הדמוקרטיה

המתוניםהלאומית"החזית"אנשיהריבאיראן,שהשתרשופסול)
חברתיתמערכתשללהקמתהחותריםהליברליתההשקפהובעלי

עלעלהלאעדייןזהקיטובבאיראן.ומתקדמתדמוקרטיתופוליטית
של-הדדיתבביקורתביטויוזהבשלבומוצאחריפים,עימותפסי

שללהורגההוצאותעלבזרגןושלמרס),תחילת(בזרגןעלחמייני
אךהמהפכניות".ה"ועדותופעילותהישןלמשטרהמקורביםגורמים

בעתיד.ויחריףילךשהואאפשרותמכלללהוציאאין
כלשהוייצוגקיבלולאאשרהקיצוני,השמאלארגונישלמבחינתמ
להשתלטשואפיםוהםהמהפכה,עדייןהסתיימהלאבזרגן,בממשלת

הקומוניסטיתהמפלגהכולל(אלהארגוניםאיראן.עלדברשלבסופו
מבחינהקטניםאמנםהםסובייטית)בהשראההפועלתה"טודה"-

מוקדיםבמספררבהומהשפעהטובמארגוןנהניםהםואולםמספרית,
כילהניחלפיכךסבירהאיראנית.הנפטכתעשייתבאיראן,כלכליים
הפוליטיתבזירההאחרונההמילהאתעדייןאמרולאהשמאלארגוני

האיראנית.

איראןשלהטריטוריאליתשלמותהלעצםסכנהנשקפתלכךבנוסף

בעברניצלואשרבלוצ'ים),כורדים,(שונותבדלניותקבוצותמצד
שלטעודכללאוטונומיה.תביעותלהעלאתבאיראן,קשיםמצבים
הקשההידומדיניותהפטרנליסטיתאישיותוהספיקובאיראן,השאח

נפילתעםואולםאיראן,שלשלמותהעללשמורמנתעלנקטבה

צפוייםמקומו,אתשתמלאלגיטימציהבעלתסמכותובהיעדרהשאח,
אנוכיוםוכברשונות,בדלניותקבוצותעל-ידיהמצבלניצולניסיונות
הכורדי.המיעוטבקרבהתמרדויותעלשומעים

קונקרטיותבעיותמספרעםלהתמודדאיראןצריכהזאת,לכלבנוסף

הנשקופריקתאיראן,שלההרוסהכלכלתהשיקוםזהובכללקשות
ומעללהתחמשות,האנרכיהאתשניצלואזרחיםשלרביםמאלפים

לעםשישהגבוהותהציפיותברמתהממשלהשלעמידה-לכל
ממנה.
הקרובבעתידצפויותבאיראןכילקבועניתןזה,סיבותמכלוללאור

השלכותלודאיקרובתהיינהשלתוצאותיהןרבות,התפתחויות
ששהבינלאומי.במישורוהןהאזוריבמישורהןלכת,מרחיקות
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