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 המחיה, ליוקר הגרעין הסכם בין
לשמרנים, הרפורמיסטים בין

 באמת מה • לפוליטיקה הכלכלה בין
 האיראנית המחאה מאחורי עומד
 שמוציאה ,2009 מאז ביותר הגדולה

 מפגינים אלפי האחרונים בימים
 פניה והאם לרחובות, מורא חסרי

להפיכה? או לדעיכה
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 טוענים "הם
 שהמשטר

 את להם גנב
 האסלאם".

 מפגינים
 באיראן,
השבוע
str/afp צילום:





 ש״אויביה באומרו למאורעות חמינאי
במדי ההפגנות את מעודדים איראן של

 נשק כסף, באמצעות האחרונים בימים נה
 היא המפתיעה הקריאה אבל ביון". וסוכני
בא היושב הכתר לנסיך הפונה זו דווקא
 אותו המבקשת פהלווי, רזא הברית, רצות

 השמרנים מידי האיראני העם את להציל

יחד. גם והרפורמיסטים
 מחדש התעוררות היא הזו "המחאה

 ״,1999 יולי של והמשך 2009 מחאת של
במ בכיר חוקר שאהוור, מולי ד״ר טוען

 "מדובר חיפה. באוניברסיטת עזרי רכז
 לכך ביטוי וזה מחאה, גלי של במחזוריות

מהמש רצון שבעת אינה שהאוכלוסייה

 נגד הקריאה הוא הזו במחאה החידוש טר.
 2009ב־ כאחד. והשמרנים הרפורמיסטים

 שהיה מוסאווי, חוסיין במיר תמך העם
הק את שומעים אנחנו וכיום רפורמיסט,

 פהלווי, רזא השאה, של לבן שלהם ריאה
שבזמנו הוא שלהם המסר להצילם. שיבוא

 "האיראנים
 לו: אומרים

 משאיר אתה
 העם את
 כמו ומי עני

 אלוהים".
חמינאי

צילומים:
רויטרס

 מתיחות
חאנ1ר בצמרת.

ותו כתובת סדר, היו הקודם המשטר של
 אתה לחמינאי: אומרים בעצם הם כנית.

 אלוהים. כמו וחי עני העם את משאיר
 אבל לדיקטטור', ׳מוות צעקו הם כה עד

 המפורש". שמו את אומרים הפעם
 למחאה? המובהק הגורם מה

האירא של היכולת חוסר היא "הסיבה
 70%כ־ כמשמעו. פשוטו להתקיים, נים

המש להתקיים. מתקשים מהאנשים
 נאלצים אנשים מספיקות, אינן כורות
 גבוהות ההוצאות עבודות, בשתי לעבוד

 מהנשים וחלק הממוצע, מהשכר יותר
 ברירה. בלית כפרוצות לעבוד יוצאות
 מגיע הצעירים בקרב האבטלה שיעור

".40%ל־

הכסף איפה
תו הנוכחית המחאה מומחים, לדברי

במט עצמו חמינאי ידי על בכלל כננה

 רוחאני, הנשיא של במשטרו לפגוע רה

 כאמור ונחשב ביצועית, זרוע המהווה
 חטף הרחב הציבור שבפועל אלא מתון.

 שהחל ומה מחמינאי, המחאה מוקד את
 גדל - ״מושתלים״ כמה של בהתקוממות

 אותנטית מחאה להפגנת והפך במהרה
העם. כל של

 הלקו כי לרחובות העם יצא 2009"ב־

 הרפורמיסט, מוסאווי מסוים, נשיא בחר
טוענת השמרן", אחמדינג׳ד את וקיבל

צו המפגינים "כיום גינדין. עילם ד״ר
לכול נגמר רפורמים, ׳שמרנים, עקים:

 רפורמיסט דורשים לא הם כלומר כם!׳
 הם אלא האסלאמית, הרפובליקה בראש

 בכלל. אסלאמית רפובליקה רוצים לא
רפובלי חירות, ׳עצמאות, צועקים: הם

ומ דת הפרדת רוצים הם איראנית׳. קה
 אדוק, מוסלמי יהיה - שרוצה מי . דינה

 כפייה ללא חילוני, יהיה - שירצה ומי

 ששוררת כפי שהוא, סוג משום דתית
טו הם האחרונות. השנים 39ב־ במדינה

האסלאם". את להם גנב שהמשטר ענים
 דרישה עולה לא השונים "מהקולות

העיק שהסיבה נראה אלא דת, לחופש
 כלכלית", היא המחאה את שמניעה רית

 הרפורמי־ "בתקופה שאהוור. ד״ר אומר
 1997מ־ האתמ־ מוחמר הנשיא של סטית

 לעם, רווחה אנחת הייתה 2005 ועד
שנ אבל ביטוי. חופש אפשר הוא כי

 המהומות התחוללו שנבחר, לאחר תיים

 המהפכה ומשמרות חמינאי .1999ב־
 חירויות מתן נגד ויפעלו יתנגדו תמיד

ואזרח". פרט
 של תקוותו גם עומדת המחאה מאחורי

 לאחר כלכלית להקלה האיראני העם
 בעקבות המדינה על הסנקציות הסרת

 המעצמות עם שנחתם הגרעין הסכם
 ובחירתו הסנקציות סיום .2015 ביולי

 שאיפה עמם הביאו רוחאני הנשיא של
 הקטן האדם של הכלכלי מצבו לשיפור
 מעט לא כעת קרה. לא זה אך ברחוב,

הכסף? איפה תוהים: מהמפגינים
 לא באיראן היו האחרונות "בשנתיים

ומ שכר פיגורי רקע על שביתות מעט
 אחר במוקד פעם בכל כלכלית, צוקה
 אומר סוג", משום פוליטי ביטוי וללא
 אליאנס מרכז ראש ליטבק, מאיר פרופ׳

 אביב. תל באוניברסיטת איראן ללימודי
התפר המצוקות כל הנוכחית, "במחאה

בין הדוק קשר שישנו הבין והעם יחד, צו

₪ F1 חיפה אוניברסיטת שאהוור, סרלי ד״ר: 
 של היכולת חוסר עומד המחאה "מאחורי

 לעבוד נאלצים אנשים להתקיים. מהאיראנים 70%כ־
 מהשכר, יותר גבוהות ההוצאות עבודות, בשתי
 ברירה. בלית כפרוצות לעבוד יוצאות מהנשים וחלק

"40%ל־ מגיע הצעירים בקרב האבטלה שיעור




