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-1979 (ןבאיראאמיתלהאסהמהפכה ותריבביםוהתשתוהמאורעאחדהיא ) 1977

וביומוםימדיכמעטהעריםתובוברחונערכהמהפכהבמהלך .דשהחהןראיאבתולדות

הלקהבדעתהיטבנחרתואלההפגנותאנשים.אלפי-מאותותתםשהןשבההפגנות

המהפכה.תודומיסאחדאתבהןשמזההלמיתוהע

הזרמיםכלכמעטחלקבהוונטל ,וקבוצותםינוארגמספרחיללוהמהפכהאת

הוא ,המהפכניתבתניעהיהמרכזבזרםבעיקרקיאעמזהבמאמרבמדינה.גיםולו,יאיהא

ההמוניםאתשעוררוהכוחותאחדאתאבחן.אהעלמאבידיהונהגאשרהאסלאמי,הזרם

ןוהראשבשלבצוושנפבסיסמאותבמיוחדאתמקדוהמהפכה,תוסיסמאהמהפכניבתהליך

אלהסמאותיסנים.וההמתנועתשלבשהיה ,) 1979מאיעד 1978ארוינ(המהפכהשל

העממיתהתמיכהבגיוסוהאסלאמיתהגיהאידיאולובהנחלתמרכזיתפקידלעתיםמילאו

החברהשלהרוחהלכיאתלשקףהיטיבוןהרובפיעלהמהפכני.יהאסלאמלרעיון

שלרהוסיפאתתןובאמצעלספראפשרלמעשהו ,בקרבהפרטיםשלאוהאיראנית

המהפכה.
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שהתפרסמוסיסמאותכולליםאלו .ראשונייםממקורותהואלמאמרהגלםחומרעיקר

שידוריבקלטותצפייהתוךליקטתיאשרהאיראניםהממלכתייםהתקשורתבכלי

שסיקרוהשידוריםובמיוחד ,המהפכהתקופתשלהרדיולשידוריוהאזנההטלוויזיה

הואנרחבשימושעשיתישבומקורעודהאיראנית.השידוררשותעבורההפגנותאת

אשר ,) Kamali (~~אליעליהאיראניהדיןעורךשפרסם("המהפכה")~?~לאננהספר

נעזרתיאלהמלבדסיסמאות.א 4905 , 1979מאיעד 1978מינוארהמהפכה,בעתליקט

מצוטטותבחלקםואשרהאסלאמית,המהפכהאירועיהשתלשלותאתשניתחובמחקרים

סיסמאות.גם

כללירקעא.

 ?סיסמהמהי . 1

ללשוןחדרהיסיסמהיהעבריתהמילהמרכזי".ירעיוןהמביעהקצרהמימרההיאסמהיס"

בימינואךי,סימןיאויאותיהיאבמקורמשמעותה . syssemoתהעתיקההיווניתמןחז"ל

מימרהיכלומר: " sloganהאנגליתהמילהשנושאתהמשמעותאלולמשמעייותספהונ

יכולהכלומר ,סמנטיתמבחינהאוטונומימשפטהיאהסיסמהכללבדרךמסר.'המביעה

 2 .חיצונילטכסטקשרללא ,עצמהבפנילעמוד

קצריםטקסטיםהן ,קירוכתובותכנףאמרות ,לפתגמיםבדומהתעמולה,סיסמאות

ניתותממסיסמהמשמעותהפקתזאת,עםרחב.מילוליבהקשריםיתלושאינם ,מאוד

קדם"הנחותמניחהסיסמהמוען ,והפוליטיתיוהתרבהחברתי,ההקשרדיעתיבבהכרח

 3הנמען,שלרקעההמידעלגבימסוימות

העומדיםאלהומרוכז,קצרמסרלקהלרילהעבהואתעמולהסיסמתשלתפקידה

השימושמטרתנחרצת,בצורהמסוימתעמדהבאמצעותהיעלהבמנסיםמאחוריה

ביצירתןומךשקעיםמבטאות,הןשאותוהרעיוןשללהטמעהלהביאהיאבסיסמאות

הם:הסיסמהמאפייניהזאת,המטרהאתביעילותשישרתוכדירביםותכנוןמחשבה

פשטניתוכןוכןנמרץ,קיצור ',פואטייעיצובזכירתה,עלשתקלקליטהבלשוןשימוש

בסיסמה 4הסיסמה,של ) processing (ז:יהל~ךלעשותהיעדקהלאתשמחייבועמום

מיליםדתיאולאימי ,היסטוריגי,פסיכולו ,תרבותימטעןהנושאותבמיליםשימושעושים

שימושמחייבהרבהקיצורת,ורגשאו/ומיידיתציאציהואסבשומעלעורךשמטרתן

מבניםאסוננס), ,tזליטרציהחריזה,וגמת(דמצלוליאמצעזהובכללרטורייםבאמצעים

לאוזן.וערבהקליטהתהיהשהסיסמהמנתעל ,ועודחדיםומיתחביריים

 .) Fuj :גtwa i' : 1990 (פוגייבויהשלבמאמרייתמצוטטכמאלישלבספרותימסאובסתטוהבולא
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הגופיםביןמהתקשורתחלקהואלהעבירמיועדתתעמולהשסיסמתהפוליטיהמסר

המסר sתקשורת,ערוץ ,םמדיובשבילהחוץנכךלשםהאזרחים,ציבורוביןהפוליטיים

היאשהמטרהווךיומכבקול,אותןקורארבכשהמוךמועצםמביעותשהסיסמאות

השניהערוץהמוניות,באספותולבקאותןקוראיםאכןרבה,לתחודהיזכושסיסמאות

קצר,טקסטיותהבההסיסמה,הגרפי:החזותי,הערוץהואסיממאותותרמועבשבו

 ,הסיסמאותאתמדקלמיםרקלאהמוניותהתאספויותבואכן,לשלטים,במיוחדמתאימה

עלגרפיטיסיסמאותלמצואאפשרזאתמלבדנושא,שהקהלשלטיםעלותכתובגםהן

כרוזים,ובנותובעיתקירות,

ומהפכהסיסמאות , 2

להמחשה,רבה,חשיבותלסיסמאותנורעהמהפכניותתנועותשלההיסטוריהלאורך

ררלעוהצליחהאשרשוויוךי, ,אחווהיחופש,הצרפתיתהמהפכהסיסמתאתנזכיראםדי

תזכורתוהוותה ,הושמעהשהיאעתלבכעזיםורגשותעמדותהצרפתיהעםודעתבת

נלחם,שלמענןהמטרותשל

 ,הקיומיבמצבםלשינויהשואפיםאלהשלנחלתםהןמהפכניותאידיאולוגיות

בוהניהשפהלתרבות;הדוקקשרקשורותמהפכניותתנועותהמניעותהאידיאולוגיות

המהפכניתהתנועהולעיתיםתרבותיים,שינויתהליכימשקפיםהמהפכהשלם)יריוא(

יותמהפכנסיסמאךתשלוהרעיונותהשפהתרבותי,'שינוישלחשובסוכןהיאעצמה

מבטאותהסיסמאותהמהפכנית,התנועהשלהאידיאולוגיהאתלכ,ךבהתאםמשקפות,

הקיימיםהסדריםהרסהכפולה:מטרתהאתבעיקראלא ,התנועהשלמצעהאתרקלא

אחרים,בפתםוהחל

שלמחדשלעיצובאמצעימשמשתהיאת,במעצגםאלאמשקפתרקלאהסיסמה

שלודעתםבתחדשותותבותגועמדותמעוררתהיאשכך ,הפרטשלההכרהעולם

לסייעהיאכלשהומהפכניזרםשלהתעמולהבמסעסיסמאותשלמטרתן ?ההמונים,

האנשיםמספרפיעלנמדדמהפכניפלגכלשלשכוחומכיווךהחדשה,המציאותבעיצוב

אותושלהמצעצדקתבההמוניםשכנועבתפקידלסיסמאותנועדוסביבוהמתקבצים

מהפכני,התהליךתוךאלאנשיםשלהאפשרככלרבמספרלסחוףוךובניסיגפל

באייאןהאסלאמיתבמהפכהבסיסמאןתהשימןשב.

שלתקופההראשוזהשלבשלבים:בשניחיךבלהאפשרןבאיראהמהפכניבתהליך

שלומשטר nנפילעם , 1979וארבפברוהסתיימו 1977בסוףשהחלוציבוריותמהומות

עםבבדבדהמלוכהנגדהמאבקהתרחשזובתקופה א,)א[פהלווירזאמחמד ,אההש

 .הדמותשלקצרההיפיוגרבמופיעהשבולנפסחמפנות ,]א!כאוכמו ,םיבעומרםייבסןגראותיותא
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עצרותאפיינוהזההשלבאת .]ב[חימיניבראשותחדשמשטרשלהאלטרנטיבההצגת

שבוהזמןפרקהואהשניהשלב .באיראןהמרכזיותהעריםברחובותמשתתפיםרבות

אפשרלדעתי, Kפקיה.הולאית"ימוסדהמוסלמיההלכהכםחשלטוןאתחימייניייצב

ואת , 1979וארבפברהשאהמשטרנפילתעלבהכרזהזהבשלשלתחילתואתלקבוע

האסלאמית.הרפובליקהחוקתעלהמאבקיםהתחוללושבוהחודשהוא , 1979וניבישיאו

שונותמהפכניותותנועותאידיאולוגיותקבוצותחלקלקחוהמהפכניבמחנה

כאשרהראשון,בשלבמשותף.מכנהלהןשימשהולמשטרולשאהשההתנגדות

ריכןבהעחימינישלבצלואלותנועותהסתופפווגידים,עורקרמהלשאהההתנגדות

ההבדליםהשטחפניעלועלוובשהמהפכהניצחוןעםהניצחון.אללהנהיגןיכולתואת

הקבוצותביןכוחמאבקיעיקרבהשניהשלבאתמאפייניםולפיכי ,הפלגיםיןב

בדצמבריתהאסלאמהוקהחורישאעדלמעשהנמשיזהשלב 8היריבות.ותיהמהפכנ

 9במאבק.האסלאמיהפלגניצחוןאתסימןאשר , 1979

למהפכהשקדמוותבתקופגםנפוץוהיההאיראנילעםזראינוותבסיסמאהשימוש

השראתןשמקורותבסיסמאהשתמשו 1911-1905שלהחוקתיתבמהפגההאסלאמית.

יצועבאתליוואשרבסיסמאות,השאההשתמשהששיםבשנותםגהצרפתית.כבמהפכה

 ~'פינה:בכל,ענקשלטיעלשהוצבההסיסמהוביניהן ,הנהיגשהואהלבנהיגהמהפכה'

בבלימתלסייענועדהאשריותר"]טוביםהחייםילדיםפחות םע"['~ ~.:..ג.(, ~

.טובאיראןהילודהקצב

ומים,בנאאותןקראומספור.רבותהיוהאסלאמיתהמהפכהבתקופתהסיסמאות

אוםושעריקירותעלרוססואחרות ,שלטיםעלשנכתביהןבהיוגנות.בהפובהצהרות

לה.באוצאכיוםיבעיתונשהופצווכרוזיםבמנשריםשהופיעווהיו ,הדריבצדיקושקשו

אנטי"חימיניסטיות.סיסמאותוהשאהבעדסיסמאותגםהיומהפכההסיסמאותלצד

למשטרואופוזיציההופיעהכאשר ,השנילבבשעיקרבהופיעוהאחרוןמהסוגסיסמאות

המהפכנית.התנועהשהפיצהבסיסמאותאתמקדזהבחיבורחימיני.'של

והיאמיני,יחגיבששאיתהתאקורטי,תממשלשיטתמצייןהמינחההלכה.חכםשלטין-~קיהלא~נ;ייי 1א
חכםהךת,איששלטיןעלהמביססתממשלשיטתמציגהזותורההאסלאמית.המהפכהבעקביתבאיראןיישמה

האסלאמי.ההלכה
נאלץמערבית,השפעהבעלותקבוצותשלמלחץכתוצאה :)ה~~ר /oז,וביי~לא~~(החוקתיתהמהפכהב

קינטסיטוציונית,מלרכהשלינוןכהייתהמשמעותהלאיראן.שניתנההראשונההחוקהעל-1906בלחותםהשאה

 .) 86יעמ , 1996נשרי:(מהשוניםהטחמוקךיביןאיזוניםייצירתרשויותהפרךתעם

אחתשללמעמדאיראןשללקידומהיסידית,לרפירמהתכנית- )~ידלאב" ?i ~~(הנהלבהמהפכהג
למדינייתהמעצהתכניתשימשה , 1963בינוארעםלבמשאשאושרהלאחר .םלובעותרביהמפותחותהמדיטת
ליישוםארציבי Kומשמרצועיקראתיווןכהשאהאיראן.שלהלאומיתויטיתהפולהכלכלית, ,החברתיח

-117יעמ , 1996רי:(מנשעקרונותיה 116 (. 

מאוניברסיטתצעדונשיםאלפיםרתכעשכאשר , 8.3.1979נ·שנערכההנשיםהפגנתהיאלכךדונמהך
הנשיםעלכיחימינישלופסיקתכגנדהנשיםהתקוממותאתביטאהזוהפגנההממשלה.ראשלמשרדתהראן
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אתהפיץמילדעתאין ,לדוגמהכךהסיסמאות,רובאתהשמיעאוכתבמיידועלא

הסיסמאותרוב ,אותהצעקואנשיםוכמהלשאה"]"מוות( '~ ,;.L ר--יי<.. ~"'-י<..הסיסמה

או ,הפשוטהעםשלולוקכאלאליהןלהתייחסואפשראנונימיות,הןלהלןהמצוטטות

היאשליההנחההפשוט,העםאתלשלהבבכוחםשהיהיחידיםשלקולםכאל

היקפהאתלאמורדרךאיןאםגםהמהפכני,התהליךעלהשפעההייתהאכןשלסיסמאות

שלריבונניחזו,בהנחהספקונטילנחמיראםאףשלה,האפקטיביותמידתאתאו

להתעלםנוכללא ,אזגם ,המהפכניהתהליךעלממששלהשפעההייתהלאהסיסמאות

המסריםשללמצער, ,או ,החברהשלהרוחהלכישלמהימןשיקוףמשוםבהןשהיהמכך

להמונים,להעבירסוינהמהפכניותשהתנועות

 ,בהושהיהאלימותגילוייאףעלרחבה,עממיתלתמיכהזכתההאסלאמיתהמהפכה

המסיביתההשתתפותעלבהוברהתבססההיא ,אדרבאין;ומזמאבקשלאופילההיהלא

נהוהראשבמחציתבאיראןהפוליטייםבמאבקיםשהוכחכפיברחרבות,המפגיניםשל

השלטון,אתלתפוסשביקשמיכלשלובידיחיונינשקה'רחוב'היה ,העשריםהמאהשל

הסבוריםישבחברה,המהפכנייםהרעיונותבהפצתוסייעו ,שכנועאמצעיהיוהסיסמאות

ביומו,ןןוםימדיהמהפכניתעהובתנהמשתתפיםמעגלהתרחבהסיסמאותבזכותכי

 ,המהפכניתבתנועההעםשלנרחבתהשתתפותללאאפשריהיהלאהמהפכהןוניצח

באשרספקבךלהטילשאי·אפשרהמאפיין"טרוצקי:שלחוובניסלהשתמשכלונזהלעניין

שלההיסטוריה ] .. ,(היסטורייםמאורעותעלםיההמונשלההשפעההואלמהפכה

 12 ,"הפוליטיתלזירהניםוההמשלתקיפהכניסהובראשונהבראשהיאלגביהמהפכה

ההמוןעבראיךהיא:האסלאמיתהמהפכהמחקרןבמרכתוהעומדתוהשאלאחת

הרי ,סמכותונגדאלימהלאופוזיציההשאהשלמשטרועםשקטהמהשלמההאיראני

 ·איהפשוטהאיראניהאזרחחשהשאהשלמשטרופתותקכלשבמשךלהניחנוכל

עממיתהתקוממותפרצהלאכןפיעלואף ,רבותממצוקותבל 9וןומהשלטןושביעות·רצ

עותימסיהסיסמאותהמהפכה?שלתהולהתפרצשגרםהניצוץאואפהיהמה , 1977לפני

 ,המהפכניבתהליךההמוניםותגובהתנהבדעותהטרנספורמציההתרחשהכיצדלהבין

 13העם,בקרבששררהרוחהלךאתמבטאותהןשכן

הראשוןהמהפכהבשלבהסיסמאותג.

השאהשלהלגיטימיות,שלילתך

דורותזהשהורגלההאיראניתלאומהחדשרעיוןבבחינתהייתההאסלאמיתהמהפכה

סלידתאתעילהבהרבותהסיסמאותשימשושלההראשוןבשלבי,כנומללשלטוןרבים

ימיני"חלתימי"מתיגכדתויארקראיקנוזהפגנהבמהלך ,)וףגהכלאתהמכסהבדתעירי(אדור'צתיעטל
 ."רהטוטקלדיתווי"מ
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הוכשרהכךפהלווי.רואמחמדהשאהשו,בראשעמדממיוהמלוכנימהמשטרהעם

החדש.המשטראתלקבלהקהלדעת

ממספרבהרבהגדולבשאההעוסקיםהביטוייםשמספרמגלהבסיסמאותןעיו

נגד"כ :באומרו ][גבוארגאןמהדיידבראתמצטטמנדיוארגני.ימיבחהעוסקיםהביטויים

השאהשהשמצתמכאן ן".השאהיינגדמשתייםיותרהיומינייבחתמיכהסיסמתכל

והושמעוהוצגו ,המהפכהלפניי.נימיחשלשמומהאדרתתריוחשובההייתהומשטרו

פסליותים,בהקירותעלונתלתמונותיוהשאה:שלהיוקרהוהסמכותסמלימקוםבכל

הספריםשלוןהראשדובעמו ,והעיירותהעריםשלתיוהמרכויכרותבכהוצבו

מחייחלקיוההשאהסמל,תמונתו.התנוססההממשלהמשרדימטעםשהתפרסמו

שלאמעשההיוהייצוגיםהסמליםשלבפומביהשמצותהאיראני.העםשלםוהיומי

 ,נדירההייתההשאהשלהאוטוריטהנגדגלויהיציאהלעבריינים.יצפוהיהונשועייעשה

הוה?החששאתמשקףהבאהסיפור 15בגנרתו.ברלדהעורחדריםבחדריורק

הרמדאן .הרמדאןשלהאחרוניםהימיםעשרתהחלו 1978באוגוסטושנייםבעשרים

םיפרחוהעניקוותבוברחולהתפלהמונים )!אל-פטר.עידשלדולהגההיגבחגהסתיים

 , SJ./ו jז , JגI 9ן ", 1 'המגפיניםקראומהלכהבו ,קטנההגפנהנערכהןבתהראלחיילים.

שלהעצמינםחוטיב .יי)אסלאמיתרפובליקה ,חופשעצמאות,"( ' "-L.,..... uנו s'/.נ J 6 0:י

אחדיםהחלושאה,אוררחובאתחצוכאשרבתהלוכתם.ושהדרימככלגברהמפגינים

 :אמרהונבהלהבהפגנהשצפתהוקנהאישה .)"לשאהמוותויי ' c.L..;,..>7 ~<י-<...'לקרואמהם

'~ ~ _,.s r..r<' ~~' כאשררקוברחה. ]"אתכםיהרגו ,תאמרואלתאמרו,אל(יי

 16 .רהוחונרגעהדברעשולאבאוורהחייליםכיראתה

פרסוםדוגמת ,מחתרתיתבפעילותהאופוזיציההתרכזה 1977נובמבראמצעעד

והןפובאות.הישנשלןוהחייאתחדשותהתארגנויותהקמת ,מנשריםהפצת ,עיתונים

מהלךב!אךי).ג 5{י-ת!~~(יפשוהחועתנוית)בו;וליי-ה Vf '~(יהלאומיתהחויתילפעולחורו

דעיאתםוגגיחםיסלמוהמשואלבחודשדבאחהרמדאן,חודשסיוםעםהצום.הפסקתחג-אל·פטרדיעא
 .) 1008עמי , E[2: m (הרמדאןצוםפתתקוקשייסיוםאתןהמציי ,אל·פטר

ולשתן.חהיהשלהןהבולטשהמאפייןהמרכזתנועותמביןהזקהח-מל,) 'בהה·יג(תמיהלאותזיהחב
מידהקניפיעלתודמומתקנאורותעולםתווהשקפלאומית-ליברליתאולוגיהידיאכללבדרךשהציגולמרות

סביבולאאישיםסביבוהתלכדהןהאיראנית.בחברהמעמדןאתבססלואלמפלגותהצליחולא ,מערביים
לגות,מפשל ,ריותאופחותהרמונית,ליציהאקוכלהפעיהחזית' .שובמגמפלגתיוןארגואוריתסדותוגיאידיאול

 ]ז(ח'תיארביורשאהפ ,החזית')'גנהי(מוו(ביגיאסנםיכרזאיוהליטייםוהפיגיההמנ .המהפכהלניצחרןךומסעד

דמוקרטימשטרלכינוןהטיפהיהחזיתיניי).ראיהאהעםמפלגתינהיג(מפרוהריושדרוי)איראןמפלגתימנהיג(

לאאךלמלוךלופשרשיאהשאהעםןתוממשאאבייסגגניהל 1978בדצבמרעודהמלוכה.אתפסלהלאךא
 .) 73-72עוני , 1988(וננשרי:חדשהלמונשלהותמסטירבתוהערליזציהבהליהאצתותךלשלוט,

יתהחז'עםוקהדקשרבשפעלהדתייםאינטלקטואליםשלמרכזתנעות- )אזאדי ....תזנה(החופשתנעותנ
עתיתנוהלכההמהפכהאחרלו.ה(טאלקאנימחמדראיתאללה )ג 1בזארגאןיהדמועמדבראשה '.יתומאהל
 .) 91 , 73 , 60יעונ , 1988 :נשרי(מחימינישהתווהקרב 'פשרהח
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 , 1906חוקתאתמחדשלאכוףוקראוהבאזאר,אלקהילתבצמודאלותנועותפעלו 1977

הייתהלאהקריאהההתחלתיבשלבכלומרהחוקתית.דןהמהפכהלאחרשהתקבלה

אתממחישההבאההסיסמא .הקייםבמשטררפורמותלערוךאלאהשאהאתלהדיח

החווקה:להחלתהדרישה

~ 1 ..>:! J (S1.,r.-1 u LA1-.? ul ~ lנ_,.; L...I u ז..>""' I ~ 

 "החוקה.שלמדויקבביצועמעוניןהאיראני"העם

בפסיקהובלעייותנכבדמעמדלמגילסבוקבעההשאהסמכותעלסייג'םהטילההחוקה

תובאמצעחוקיםלחוקקריכונותלעםהוענקה-1907מקהולחבנספח .רגישיםבנושאים

השריעה)(הדתיהחוקוביןהפרלמנטחקיקתביןסתירהלמנועכדיאולםלמ.יכמגנציגיו

חקיקההצעותעלוטולהטילהזכותניתנהולה ,דתחכמימועצתנוןיכעלחלטוה

סיבותבשל 18 .)השאהשלשלטונוסוףעדמומשלאזה(סעיףהדתתיעקרונאתתושנוגד

ולהרחבתהאדםזכויותלשיפורפתהי(שצזהמרכתנועת :הפלגיםלשניהיהאלו

ליישםנטרסיא ,ח)וכדיויבמעניקההייתהקהו(שהחהדתיהפלגו )ותיהאזרחהחירויות

הבאות:תוסיסמאבשתיטוייבדיילבאות 1906שלהחוקהליישוםהדרישותתה.וא

לףוסנוסחה-ללוההגשאהא-דיןפרימטבזמןניתנהאשרקהו"הח

 "בוטלההדםשופךשאהרזאמחמדבזמןתנהינאשרוזו

ם"יההמונשלהאינטרסיםכלעלשיענהכך ,צועילביראוה]וקהח[אוהההחוק"

היאהינרכוהמיכקבעזוכחוקה 35סעיףו ,ציוניתונסטיטקומלוכהכוננה 1906חוקת

זה:סעיףשללעגניחיקויהיאהבאההדוגמא 19 .האלמתת

 "לשאהקייענהעםאשר ,לאמתתהואתומו"

ההיןכש ,ברחכוליעבסוהאיראזבסייניהבעמדממחלקסשהשיק) :יתלמילי(ראזבאהיחרוס-רא!~אא
ן.יראאלתכלבכזירכמידקתפםלה
 .החירבהתיכזעל<בללכידיעליסשנעארבלכסיבחרשנ ,סיחבר 270זביראניהאלמנטפרה-סגמילב

ושלתשהתחתרית).אהקאגילתשושהד(גנ 1906מהפכתלאחרהסדנואןרכאינהואשהרתרחהנבהמיעצה
תחתהמודקידתפאלמלהמשיךסלגיהמה.שאהמדיניותרורואשעיצולברכמכשיצהעמוהשימשהיתווהלפה

שלהעתידיתתהודמעלןאאירבימניפהקמאבהתהתחזקועםנותחרוהאסינשבעטמלהאסלאמיתכהמהפה
מותפורהריכותימםירנמשהיות,יקרהעיעותסהשתייןבקבמאלזירתהפךןכמהלב ,כהפהמהושלמדינהה

 ), 86עמי , 1996שרי:מנ(

ההפכהמפרצהתיפתקוב . 1907-1896סבשניראןיבאששלטיאריהקאגךמלה-השא Jא"דיפרמטי

 .ט)מנ(פרלסג'למיחיקהןלאיראהתנניובעקבותיההחוקתית,
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רלאחהחרחשהבמהפכההתפנית

בתשעה-המשטרהשעשתההניסיון

פגישהלפןר 1977במברובנעשר

סטודנטיםאלפיםכעשרתשל

בותקבע .אריאמהרטתבאוניברסי

ושלגדהאופוןיציההחלהזהארוע

יצאוםוהסטודנטיות,בהרחואת

תוךברחובוח.וצעדווסיםפמהקמ

אנטי-ממסדיות.סיסמאותםקוראישהם

שלבשלתחילתואתמסמזזהמאורע

 .המהפכניבתהליךההמוניותההפגנות

 , 1978בינוארחרחבוהאלוהפגנות

מטעםהעיתוניםדחבאפרסוםבעקבות

מאמרשל-יאטלאעאתי-הממשלה

תיאראשרחימיני,אתוגינהשתקף

האימפריאליזםשלחרבירכשכאותו

נערכהרלמאמבהובתג .םלאבאסוגעפבכךוהאישיות.מטרותיולקידוםהדתאתהמנצל

לתיאולוגיה.םיסטודנט 4,000שלהפגנהלתהראן)יתדרומ(ם Rעירבדשובחבשבעה

 20סטודנטים.עשרותכמהנהרגותוובעימההפגנהאתלדכאנשלחהצבא

חימ"('למעןהמן{יחהפנ{ה

אתישותהמדגקריאותםג 1906חוקתאתליישםהקריאהלצדלהופיעהחלומעתה

הייתהלשאה""מוותהסיסמהפעולותיה.ושלהפהלוויתהמונרכיהשלאי-הלגיטימיות

 .השאהרמשטסךלחיאתהורשבדהזאת,אי-הלגיטימיותלהדגשתיותרבהקיצוניתהדרך

עליונהישותבפניםששוטחיחינהבתשמקורהאהבהבסיסמהגםמופיעהזךקריאה

תוקףלהלתתיכדשקללה,זוהילמעשהמישהו.שללמותושתגרוםממנהקשיםבשמכ

הנעלם.!>אמאםוהןאל-חסי .אל-חסןעלי. :םהאמאמיובארבעתלבאםינשבע

שלויכהמרהורם(התרעישריתבשיעהמחמד.הנביאשלמורתלאחדהמוסלמיתהעדהמנהיג-א/?אםא
כמונחהמעטןת,חסיזנחשבהאמאם .מחמדהנביאשללזןדקשניהשבחשכתלדדגההאמאמיםהועלוהשיעה)

לפיירה.כפלנחשכןתלןןתצייאןםהאמאשלורתבמסכהדנהאיהד.תונשאיבכלעליונהוכמסטתהאליירעל

ורתמלבש .יואצאציזבבירןשהברתועתןאמהאמאזומיעלןדידכזאתושןדכימינהדמחממאמיתהאהאומנה
כמצבנמצא ,שערשהניםהאמאם ,בנןכיהונהאמהגתבשהיןרש,אחריןשהןתירכלאעשרהאחדהאמאםשל
םרהזשלשמוזכוהנעלםיהאמאםיןיוניכןמכא .כמהדיתמחןרשהלהופערתעדי)גה(יעייזמניתהיעדדןתשל

-1169יעמ , EP ;נ(עיעהבשכוירהמ 1163 (. 
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השאה,אתהמת ,ם"אלוהי

השאהאתהמתעלי,א

השאהאתהמתחסן,ב

השאה,אזnהמת,גחסין

 "השאהאתהמתמהדי,'

שללמותומייחלהואשבולמצבהעםהגיעכיצדהסברלמצואגוכלהבאותבסיסמאות

המהפכה:לפרוץשהביאוסיבותמספרןבהנזכרותאגגוכבדרךשליטו,

<.s\]j ~ ..::.u>)l..... ':;".Y-" §.:...:;...גו <.sJ4:: ~ i .)..1 ..ג..o 

.J:ג.נ.;י L;. ~ _'_גץ f'..I .גA .;-A j5. ~ )ffi I '1.. ;:,_ ~'יי:י ..I.)j .) ג..ז..o 

תועלת.חסרתגלתההתוויפהלממשלת ,איברתהיהח'מיני,"מר

שלךהלבנההמהפכהתתקיים]לא[לעולםלעולםלעםהשאהןביברית

 "כצהרבההתגלתה

בצעדיםולנקוטתדמיתואתלשנותהשאהשלשמאמציוהיאזוסיסמהשלמשמעותה

הברית.עמויכרותלאהעםוכיפרי,הניבולאלמהפכהשקדמהבתקופההעםלמען

עולהמהסיסמההלבנה.''המהפכה-השאהשלמפעלועלביקורתנמתחתכןכמו

בלבד:השאהשללמהפכההייתהוהעם',השאהכת'מהפלהיותשנועדהשהמהפכה,

 21מפרותיה.בהנהולאממבהחלקעצמוראהלאהעם

היהבשיעה.וןהראשהאמאםוד,מחמשלוחתנודודו'ןב , 661-656בשניםשלט-~אוב י~~בןע.ויא
רצופההייתהעלישלותופיליחתקופתמחמד.שלובשליחותהראשוניםהמאמיניםאחדו ,הרביעיליףיהח

 .) 386-381עמי , EP :ת .פהובכחנרצכוח.ומאבקימלחמות

-243עמי , EP: l1(נבשיעההשניהאמאםמחמד.הנביאשלובתפאטמה,שלבנה-ע.ויבןן 9אל"r:וב 240 (. 

מפורסםהואה.,בשיעשיליהשהאמאםהיה ,אל'חסןשליואחומחמדהנביאשלנכדו-ע.ויןבןי 9א"לי:ז
הסתייםהמרדהצעירה.המוסלמיתהמדינהראשותעלמעאויהאבןדיזיהאמייףיהחל'כנגדקובמאבשל

קרבשדקיהשיעיתנהוהאמפיעלו.סיעתינובסיןחאל"שלבקרבםותבמ , 680רבובאוקטיבכרבלאאדיהבטרג
למנותהחלויכרבלאאמקרבהחל .)יאל"~i:ודאא:ד 9 (המרטיריםוןאדלכינויזכההואיוחסיןשלדמותואתןה
עלי.צדנאצאיהאמאמיםשושלתאת
העןלםשליט-המוסלמיתהאמונהיפעל .הנכונה"בדרךהמונחה"מילולי:בתרגום- )תיערב(די~~ד

מחמ,דהנביאממשפחתשמוצאו ,במהדינהוהאמהמוסלמית.הדתתחתצדקןבישליטאשרלקצו,ובואלפני

התרי'השיעהלפי .לסונה)בניגוד(בשיעהמרכןימוטיבמהוויםהמחודשת,להופעתועדהומניתותוובהיעדר
כפייתהואייעהשהמהדיאתהמייחדןסףנמאפיין .)הנעלם(האמאםהשנים"עשרהאמאםואההמהדיעשרית,

 .) 1238-1230עמי , EP: V (סלמיומה:םולהעשארעלהשיעה

השאהאיפשרקרטר,הברית,ותארצנשיאשלתןישרלדובמענההאופוזיציהתעויתבבלחץ , 1977ב"ה
סירמכסהאתהקמעלשחררמןכןהשאההיההחופש,,יכוישלארוכותשניםלאחרת.ויממסליברליוציה

 .) 129עמי , 1988רי:(מנש .בפניוסההמכהוטחזאת,משעשהךא ,בעצמושיצרהדחוסהלחץ
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מרכזיגורםהיתהיהלבנההימהפכהפתובתקהמערבשלהנצלניתהנוכחותהגתברות

אתעושקיםשהזריםמעיקהתחושהשררהןבאיראהמהפכניות.ההתפרצויותבוי,בל

לניצולחיסמלהייתהבאיראןזריםרבבותשלהפיזיתהנוכחותהאיראנים.הנפטאוצרות

 22משטרו.שסימלמהובכלבשאהשתמכוכמינתפסוהזרים ,כןעליתרהמתמשך.

זה:רוחהלךמבטאתהבאההסיסמה

Lנ. I b ~ I ~ ~ .iג.}.($ I ~ 

.}. i b.J ~ י..r. ~. 

~ Jנ. ..כ-! U;!I ~ ~($ 

~ ...r. ~~. 
jA ~ .bL..t Y. jA ~ .נ-! bL..t 

הזרים,משרתאיראןשל"השאה

הפהלווית.השושלתעלץ)בו(תרהאלקללת

שיעורללאאותנודיכאהזההבושהחסר

לשאה".מוותלשאה,מוות

לטיני:לכתבעתיקבתהיאהנההסיסמה,שלהצליליהאפקטלהמחשת

Shah-e Iran kunad nUkari-i ajnabi 

selsel.h-i pa.hlavi תila'ant-i haq bar 

bi hayaa .thulm-i bihad be-ma תaKarde 

Marg bar Shah, Marg bar Shah 

 ,בהקבלהערוכיםצמדיםשביבתמקצביחידתהיאהסיסמההטקסט,עיצובמבחינת

החזרה:הואלאוזן)בעיקר(ולעיןהבולטהמצלולאמצעיעצמו.תוךבנחרזצמדוכל

מכונההשאהחוזר.פזמוןמעיןכאןהמשמש )לשאה(מוות Marg bar Shahהביטוי

ואילו Z3 :האימפריאליזםשלהאינטרסיםכימשרתנתפסהואשכןי,הזריםימשרתכאן

"מוותהפזמוןחוזרהבאהבסיסמאגםוגד).ב( ~.ב.....Lמכונההואאחרותבסיסמאות

לשאה":

הדיכוי,משאתחתנחיה"לא

החירותבדרךחייבואתנקריב

לשאה"מוותלשאה,מוות

אףשהייתה,עמובניעלהשאהשלידולהכבדתמתייחסותהאחרונותהסיסמאותשתי

ההתעלמותבלטההשאהשלמשטרושהתחזקככלההתנגדות.בליבויחשובאושנהיא

אי-אתמדגישותהבאותהסיסמאות Z4האדם.זכויותבהפגיעהוגברההאזרחמחירויות

ומשטרו:מהשאההעםשלרצונושביעות
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 L...;. ~ 35 ,L.;.) ~ L.; L. u, (. (.;נ.
לאמיליוך 35 ,רזאבךהשאה),שלשמווגםרצוךשביעותת:(מילולירזאבא"א

 ")רזא(לאמרוצים

~ .) L...;..) C:. r.'י' .) C:. ~ .)L.....כ , 

~ .) I C:. ~ C:..).JJ ..J ~ C ' 
d....ו ~ J ~ " . 1. . 36 I • ' .. : ~ L.; ;. '.< . L...;. ,~ ~ ~ U .) ..>יייי-'""':.) 

(הבך),רזאמחמדשלמהפרצוףמחציתהואהאב)(השאהרזאשלאחדפרצוף"

,נפרחשלםופיפרצשניהםאשרףאשלמהפרצוףמחצית

אדםהםהאב)(השאהרזאשאינם/מרוציםלאמיליון 36הקדמונים,דברילפי

"גרזא /מרוצהאחד

בניועלעליוםגאלאהשאה,שלמדיניותועלרקלאיקורתבנמתחתזובסיסמה

נהנההשאהמחפירים,חייםבתנאימצוישהעםבעתמעמו:ניכורוועלמשפחתו,

לוומדביקותאותו,המכפישותבסיסמאותמשתקפתכלפיוהשנאההחיים.מתענוגות

טיפש):(וגםחמורהשאהמכונההבאותותבדוגמאגנאי,תארי

החמור"לשאה"מוות

L.t ~ b .נC-.נC-"::' .) 1 ~~, 1..)-:' ..::. Jי:~ .,rב.~~ 

.J ~ י=+' ~~, t ~ ~ <S ~ b .,r0-.(. .ב , 

אספסת,ורךבעקניתי ,רתךנעיאתשמעתי,ראהיישאחנש

שלי"הסייחשתמות,כדי(אותה)לךאתןלאאך

באסלאםנחשבהכלבהשאה,לביזוינוספתמטפורהמשמשתכלבלבאוכלבהמילה

במגע,עמהלבואשאיןוטמאה,בזויהלחיה

>"~ y. ~ <s &......, 

הכלב"לפהלוי"מוות

ילדיםשירשלפתיחהשורתהיאי,) C _,_:; ..,....:; atal matal tu tule) '<Ll--ג:-JJב I 'שורהה

הדמויותכאחתנודעהוהיא ,מדיניותועלגדולההשפעהלההייתההשאה.שלהתאומהואחות-tז~ךףא
 .) 35 'עמ , 1988(מנשרי:הוכהמלבמשפחתתחתוהמוש

ת.ילגליצאשעמההשאה,שלהשלישיתיאשת-~ךחב

שאה,רזאמחמד '"~ .:..L (. ~השאהשלשמי , 2ן;ירצ.שביעית .:..L = 1 (.דרמשמעיתי:איהרזא,ג
המלכים.מלךשפירושילשאהרתוא-'א::י~זקאהד
דועה.יאיראניתאמירהעלכפרפראזהנוצרהזוסיסמהה

כלבלבת~לה=
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הבנעשהסיסמאותשלגדולובמגויומפורסם,

שתייםלדוגמהנביאפתיחה.כשררתשימרש

מהן:

L.t • .u_,:; y J::u. j:;1 נ/~ <L1_,.:i 

כלבלב"הראהשאהתולה,תומתל"אתל

תולה,תומתל"אתל

ננסאחדשאהלנויש

כלבלבים,אארבעהלויש

 ,לקרטראותהונתנופרחאשתושם

אותהאכהאניאםזקנה,זאתאמר:קרטר

תמות"היא

פרחוהמלגהשאהרזאמחמדונשיאפרחאשתוהשאה,מברזיםאלובשוררת

שבסיסמההמסרקרטר.דאז,חבריתארצות

אשתואתאפילולמסורמוכוהואכיעדרבהכהאמריקאיתלהשפעהוןנתשהשאההוא

בשאחמיניאופיבעלותהשמצותבהטחתבחלולאשהמפגיניםמסתברלקרטר.

בעינינחשבההבריתשארצותהעובדהאתטויבילידימביאהגםזוסיסמאובמקורביו.

האיראנית.בחברהששרררהחרלייםוכמקררוהפריצותהשחיתותכאםמהאיראניםוחלק

השאהמוצגהבאותהדוגמאותובשתיפריצות,רלאשתולשאהייחסוותנוספסיסמאות

מידות:וכחסרכמושחתזונה,שלכבנה

המרלדתמוכררוצח,הדם,מוצץהתליין,לשאהמוות"

ממזר"ניאוף,שלילרדשתיין,כלב,שלמאפייניםבעלמלוכל,ך

ראוי,דברהואהזהלשאה"מוות

נאוף"שלילודהואהשאה

מוסרית:כבלתיפרחמתוארתהבארתבדוגמאות

(.$1 y .&i י-F ~»~ Lד~~ .)J ~ J ~ I.) L:; J'}' . J ~~ 

Aנ<LIכ..בJ 1 .)J ",~ ~ ,,_,ב.~ $1.) '.<..>ן":'"_נו' .f..o _,:; ~~~~ 

 .השאהשלילדיולארבעתונהיהכא
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 ,ביותרהבושהחסרתהאישה ,אתהוי"

הברך)עד(מילולית:הצןוארעדובשחיתותבחרפהשקועהאת

אחרמישהושלבחיקןישנהאתפעםבכל

מלכה?"עצמך)(חןשבתאתהאםזונה,הי

(ד~אע.~את)המרובעיםמשקלעיקרוןיפעלבנויההאחרונההסיסמהמבנה,מבחינת

 25בזן.זומתחרזותלשלישית,פרטשכולן,צלעותארבעבנישירים

.)jL....... ~~ , ~ <SJ גrjJ ~ 

.) C: ~~ JI5: • ~ גr.) j ~ 

קומקוםגםעליו ,רותחחם"המי

עליה"קרטרבעודהכרהחסרתפרח

סיסמהזוהיהשנייה.השורהלהמחשתמשמשוקומקוםמיחםדוגמתביתכלידימוי

עשואלהבסיסמאות .) j ~ useהצלילהוא(החרוזמתחרזיםבתיהוכללאוזןערבה

כשהאזרחלדעתי,ביותר.והמשפילותהמבזותהקללותהןמיניותקללןתשכןרב,שימוש

השאה.שלטוןתחתשנרמסמכבודומקצתלעצמומשיבשהואחשהואאותןקראהפשוט

למעשיותןבאהבתהידועלעם,שעשועמשוםבהןהיההפסיכולוגיתהמשמעותמלבר

ולהלצות.

המאחדתוהשנאהסולידריותהאלימות:בצל . 2

 ; 1978בראשיתהמדינהברחבישנערכןהשאהנגדןתההפגנבכלקראוהסיסמאותאת

בשמונה-עשרןהלכה.גברהשלהןהאלימותמידתואשרבהדרגהשהתרחבןהפגנןת

בריבאזכרהטקסיהדתאנשיערכן ,ם J )'בהטבחהרוגיעלהאבלימיתוםעםבפברןאר,

התפתחיךיזא f י:Jיבעיר ,המוניותלהפגנותהטקסיםהפכומהרהעדולות.גדההערים

עלהכריזהעם 26נהרגו.אנשיםוכמההמהומותאתדיכאהצבאאלימים:לאירןעים

ואחתלהתגלגל,השלגכדורהחלמאזמותם.עללהתאבלשישכשהידיםבההרוגים

מרטיר.שלכמשמעותזומילהמשמשתקרובותלעיתיםעד.פרסית:/מערביתמילוליבתרגום-יד iJ ~א

מפנימוגןהואנסלחים,וחטאיכל :רביםביתרונותהשהידאתמזכההקרושיםמותהמוסלמיתהמסורתלפי
דהשהימותנחשבהמאמיניםבעיניב.יו"וגהעדןןכגלשרתועומדותיפהפיותושתייםשבעיםהקבר,חיבוטי
משפחתו ,וחסדטוהרשלמעטהכולההמוסלמיתהקהילהעלטהועהוא .למותתרוביוהנעלההאצילהלדרך

השהידיםמותעלרבדגשמושםכשיעהרכה,כהלתמיוזוכההערצהשללמושאהופכתהשהידשלהישירה
) EP: lX , 207-203יעמ (. 

דת.ללימוריחשובשיעימרכןהמהווהובאיראעירכ
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המפגיניםנשבעיםהבאותבסיסמאות 27חדש.הפגנותגלפרז(ארבעין)איוםלארבעים

שנשפך:השהיריםדםאתלנקום

ריז, f (!.ום Rשלההרוגים ,רותיהחבדרךההרוגיםשל"זכרם

מלבנו"ימושלא

המלוכניייהשורשאתורנעקאנחנוהמרטירים,שלהטהורהדםם"בש

 ,בדמךנשבעאנישהיד,"הוי

 "נית)(המהפכבתנועהנמשיךאנחנוהסופי,לניצחוןעד

הדם,באוקיינוסהרבהכךכלנשחהונ"אנח

 "החירותלחוףשנגיעעד

העםבקרבהדעותחילוקימעלגישרהולמשטרולשאההשנאהכיהוכיחוהענקהפגנות

יכולתגילואלהפלגיםהשאה.מתנגדיבקרבחשוניםהפלגיםביןפעולהלשיתוףוהביאה

פחותולשמורביניהם,שחצצוהעמוקיםהאידיאולוגייםמההבדליםםלהתעלמופלאה

נגדבמאבקעמל)(וחדת·יהפעולהיותיאחדועלהמהפכניהמחנהשלמותעליותראו

השוניםהחברתייםוהמעמדותהארגוניםמביעיםהבאותבסיסמאות 28למיגורו.עדהשאה

לסולידריות:קריאה

ידריות"כסוליחדשלנו,המדוכאם"הע

סטודנט,הוימרצהסטודנט,"מרצה,

הקולוניאליסטיתחתרבותאתנשרשאשרעדנתאחדוכולנאנחנו

סטודנט,מרצה,

חופש"שלחפירנקיםאשרעדנתאחדכולנואנחנו

שניעלשפסחואלובקרבכייחודעממית,תמיכהלגיוסשאיפהמכטאותהסיסמאות

מקרבהיוהמשתתפיםכיכלט 1978יוניתחילתשלההפגנותבמהלך ,ואכןהסעיפים.

העניים,העירונייםכאשר , 1978יוניאחריהשתנההמצבהעירוני.הבורגניהמעמד

השתתפותםהרחוב.בהפגנותלהשתתףהחלובמפעלים,ופועליםבנייהפועלייוחדבמ

ואפילואלפיםלמאותצועדיםשלאלפיםמעשרותהמפגיניםמספראתשהגדילהרקלא

 29האופוזיציה.שלהמעמדיההרכבאתשינתהאףאלאלמיליונים,

לנושאעצמםאתלשייךיכלוכקהלהפרטיםים.רבוןבלשמנוסחותהכאותהסיסמאות

לעוררנועדואלהייםביטוהמהפכני.מהמכלולכחלקעצמםאתולזהותיאנחנוי,הסיסמה,

ביהדות.לשלושיםבדומההמוסלמית,האבלתקופת-ך~ע.יך I5א
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לנטילתיעבורהואמשקיףשלעמדהמנקיטתבמאזין:פסיכולוגילשינויולגרוםהזדהות,

 .המהפכניבתהליךפעילחלק

נקום"כולנו-אקוםאניםראתקרםאתהייאם

מזרין,קרבלערוךקראואומזוין,קרבהייתהכאילוהמהפכניתהתנועהאתתיארורבים

מזוין"קרבבאמצעותהכוחאת"נכניע

יכולים"שאתםנשקכליבכלהצטיידו ,רים"צעי

העשריםיובלותגיגבח , 1978באוגוסטשבתשעה-עשרלאחרלשיאןהגיעוההפגנות

ב~:;גאדאןהפועליםשברובע Rexבקולנועשרפהפרצהא, 1953להפיכתוחמישה

אתהאשימההממשלה 30וילדים.נשיםברים,גמאותמארבעיותרשללמותםשהביאה

.בכהסאןןאסוכניאתהאשימההאופוזיציהואילוהקולנוע,ביתבהצתתהאופוזיציה

ווהאשימםיההרוגשלהמוניותלהלוויותמשפחהקרוביכמאה-אלףהתאספןלמחרת

את"ז.pרפו ,לשאה"מוות" 31האבלים:קראוהעירברחובותצעידתםבעתהסאוןאכ,את

השאהאשמים,אתם"חיילים, ,הפהלווית"העריצותשלשנהלחמישים"סוףהשאה",

 32הפהלווית",לשושלתמוות" ,"נבלהרא

ללכתצריךהשאה . 3

המונרכיהשלעתידהסביבאי-ודאותשלעננותלהתקבץהחלוכברזוהפגנהלאחר

כמהומותכמוה ,דאןבאבאלהפגנהכיציין Was .נ1gton Post hiה-כתבוית.הפהלן

צריךהשאה"[ 'בI~ :--ג.רl בI~'אחד:מסרהיההקודמים,החודשיםבשמונתשנערכו

המשיכוהמפגיניםאולם ,ויתוריםבעודהמשברעםלהתמודדניסההשאה 33ללכת"],

הסיסמאות:אתברחובותלצעוק

 "בקרובולייפ"השאה

ההאלמהדאז,הממשלהראשמצדקמחמדבהנהגתהנפט,אתסרפמהיהלא 1951בשנת- 1953כתיהפא
לכךרםגרודניןתסמכויותיריובלרכזמצדקשלוניוסינב.רה"ואהיבריטנעםומריבייכלכללמשברמהגר

אתלהריחהשאהניסיון ,קך~~אתורלאסוניסהממשלהלראש!אסדירלהגנאתהשאהמינה 1953שבאוגוסט
יונהמבאמצעותהצבאהשתלטימיםארבעהכעבוראך .) 15.8.1953 (לרומאחברוהשאה ,נכשלמצדק
 .) 1976 :נצר(לארצוזרחוהשאהאנשיו,ומצדקעלםיניפגהמ

ןמשטרשלדיעיןוהמויטחןןבהוןארגרי, /lo <;:ו;י'י~וI_זזז~אתע.אל ?t ~יז;וא~' Iא Q 'שלהתיבותראשי-אבוו 1א Qכ
תיןתוהתרבהחכרתיות,הפעילויותכלעליקוחבפהארגוןעסקותולפעילחרונותהאבשניםי.הפרסהשאהשל

 M . (שאההשלולמשטררבתדמיתיקנזגרמהוןגהארשלהברוטאליתותופעילבאיראן.והאינטלקטואליות
1999 , PEME רן_ Savilk', i ' ~וiI 1 A667-666עמ' ,נ (. 
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לכל,ה"נידונההשאהשלזוממשלההאל,בשםהאל,"בשם

 "לקצםהגיעוחייך ,הזקןהכלבפהלווי"

"השאה[ 'נ--!ונ ~~ונ .;;....L 'אלו:מיל,םהגהחימיניגםהמהפכהטרםהאחרוניםבחודשים

זכתהלאמעולםאךרבים,איראניםשלבלבםספקללאעברהזומחשבהללכת"].צריך

אזעדהעם.בלבאומץהפיחהוא "ללכתצריךהשאה"אמר:כשחימיניפומבי.לביטוי

הזעםאתמינייחהתירבהצהרתומאל,ה.ברורההשאהשלמשטרוהמשכיותהייתה

הזעםאתליבההואמהפכה.שלחדשהלאפשרותפתחופתחהשאהכלפיבעםהעצור

הטבורחבלאתחימיניחתךזהבאופן .השאהנגדהצעדיםנקיטתאתזירזוכךהזה

 34נרכית.והמהילהיסטורהאיראניםאתשקשר

אתלפייסובניסיוןהממשלה,ראשאתהשאהפיטראבאדאןמאורעותלאחרכשבוע

צעדיםנעשובמקביל .]ד[~ן;רא~יריף W רו;.ע'~הסנאט,ראששבויאתתחתיומינההדתיים

משלחתלאיראן.לשובלחימיניהממשלהשלהזמנה-בהםוםייהדתסולפינוספים

 35לשוב.סירבהואאך ,ולותגמקום ,שבעיראקףגילניצאהממשלתית

ששהעדבאוגוסטושבעהמעשריםהממשלהראשבתפקידכיהןאמאמיףישר

לקראתבהכנותמצליחות.פעולותיוכאילוהיהנר~הכהונתובתחילת . 1978בנובמבר

כינקבעובוהאופוזיציהמנהיגיעםלהסדראמאמישריףהגיעפ\?ר"אלעידהפגנות

מנהיגייבטיחוהכביש,צדיבהצבאדויעמשבמהלכןלהפגנות,אישוריםלמתןבתמורה

אל"דיבעאכן,ו .אישיבאופןהשאהאתושיתקפסיסמאותמקריאתלהימנעזיציהוהאופ

 :מתגכרו ,יחסיתמתונותסיסמאותנקראובספטמברבארבעהשנהבאותהשנערךפטר

בחורתרוצים"אנו ,"הפוליטייםהעציריםאת"שחררו ,"מהאומהחלקהוא"הצבא

 36 ."אחיכם?אתםיהורגאתםמדוע ,ליםייהחאחינויהו"חימיני",

העמקהעלוהעירואחרישבאוהימיםשלושתאך ,מכשולללאעבראל"פטרעיר

להימנעוקראשמנהיגיהםלמרותלרחובותלורוםהמשיכוםינוההמהמשבר.שלדרסטית

שביעות"איבתוהו.עלוהדתאנשיאתלשדלוןבניסיאמאמישריףשלצעדיו 37 .מכך

הבאה:בסיסמהמתבטאתממשלתוהרצון

y:u ~ tS""L:.1 , 4..ג Y:U ~' 4..ג ,tS""L:.1 ~ j 6..:jJ ~~ 

(מנהיג),אמאםאינך ,(אציל)שריףאינך,אמאמישריףיי

 "התקופהשלונותוסרסוראלא

המחריףוהעימותאסלאמיתבליקהורפשללהקמתההקריאה . 4

והתחלפה , 1906חוקתאתליישםהקריאההשתנתהכוחצברההמהפכניתשהתנועהככל

הפכהולבסוף ,פעולותיהושלהפהלוויתהמונרכיהשלאי"הלגיטימיותעלבטענה
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המלוכהשלהדיסקרדיטציהלתהליך .הפוליטיתהמערכתאתמחדשצבלעלדרישה

ממשללההמנוגדתהפוליטיתהאלטרנטיבהעיצובשלמקבילתהליךנתלווהקתיתוהח

אסלאמי.

והקהל ,משתתפיםמיליוןמחצייותרהשתתפובספטמברבשבעהשנערכהבהפגנה

הסיסמה:תהראןברחובותקראהנהראשונהבפעםיותר;תיורדיקלסיסמאותלקרואהחל

משוםהיהאסלאמיתלרפובליקההרדיקליתקריאהב ."אסלאמיתרפובליקהצי!:רואנו"

 38.1906לחוקתלחזרההמתונההקריאהעלויתור

 ,כלומר,לריעההשקביעתאמצעותב 1906לחוקתחלופהמציעותהבאותהסיסאמות

המדינה:לחוקאל,בשמקורוהדתיהחוק

האחדות,שלנטרסיםהאיעלשישמורהואהשריעה)(המקודשהחוק"רק

 ,הריאקציהשלהאינטרסיםעלשומרת ) 1906(שלהחוקה

 "!אחריהשוללתלכואל

 ,פוליטיפיוסלא ,חוקהלא"

 "האסלאמיתהרפובליקהאוההרצויידיחההמשטר

ן,אירבאהרצויוןהשלטכדפוס ')"יL....1 c.S c..r( (.~(יתיאסלאמהיקרפובליהמונחאת

אתהעדיפוויוחסידיימינח .לפריזהגעתועם , 1978ברקטובאוניימיחלראשונההשמיע

המלוכהשלתזה-האנטיהיא ,פתםלהשקליקה,ברפושכןהרפובליקני,המפשלדפוס

משקףרפובליקנישלטוןכימינייחסברכןוכמבלבד.בשםחוקתיתשהיאהאוטוקרטית,

ילמכיאסלאמיתליקהבורפיהמונחכילצייןישזאתעם .האיראניתהאומהרצוןאת

 ,האסלאםדתון,הריבוהואהעםשבההרפובליקה,לזה:זהיםוגדמניםגמוששניכוובת

 1978נובמרבביסבפרינדמולהיכתבלמינייחשהעניקאיוןבר 39ון.בהריהואהאלשבה

י:אסלאמיתרפובליקהיהמושגאתפינייחהסביר

רצותאבשקיימיםכפייקותלבהרפווגיסלכלןומתכואני ,רפובליקהומריבא"

מכניםשאנוהבהסיאסלאמית.שהיאחוקהעלמבוססתזורפובליקה ,אולם .תואחר

כלגםםותוכמ ,למועמדיםהתנאיםשכלהיא ,האסלאמיתהרפובליקהאותה

הפקומותבכלוכמירפובליקניהיההמשטר ] ... J .םהאסלאעלמבוססיםהחוקים

 40 "האחרים.

הקיימת:החוקהשלמלאולביטהמפגיניםורשיםדהבאותותבסיסמא

 z Eן:(לאםבאסםיזאתיבוהמושלהאינטרסיםשמירתעלהמיפקדחוק ,אלבירשמקוהדתייקהח-יעהשרא
IX , 328-321עמי (. 
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 "המהפכניםצרכיעללענותלהוכיאינהאופןשוםבהחוקה"

 "פסולההחוקה"

חוקהלאפיוס,לא ,חוקה"לא

 "ממשיכה(המהפכנית)עהנוהת ,הבוגדהשאהלמותעד

וקה:בחהתומכיםגםאלא ,גונתהעצמההחוקהרקלא

 "חרבשכיריהםהחוקהתרמכי"

בחרקההיוםתומכיםמאתמול,השחיתותמפיצי"

אייז"רסתאח )מפלגת(שלהשכיריםלנציגיםמררת

על 1978בספטמברבתשעההוכרזוגואיםההולכיםהמהומותגליאתלבלוםבמטרה

מתוגברותצבאיחידותנוספות,גדולותבעריםמכןלאחרויומיים ,בתהראןצבאימשטר

סוףלקראתאולםקצר,לזמןהרוחותאתהרגיעהצבאיהמשטרהבירה,לעירונכנס

מוקדיםכמהשהקיףשביתותגלפרץגםאלא ,התחדשושהמהומותרקלאספטמבר

לשיתוקםהביאהשביתותגל ,הנפטתעשיית-זהבכללוהאיראני,קמשהשלמרכזיים

 • 2ות,הקטנלעריםהתפשטואף,ושככולאההגפנות .ו,במדינההכלכלייםהחייםשל

אתיותחתמינהמחרתול ,הממשלהראשאתהשאהפיטר 1978מברבנובבחמישה

הואבהםכשהבולטגנרלים,ממשלתהרכיבהלהארי, ijז 15א Iך~ילאםהגנרל ,ל"הרמטכ

אישיםוכמההוחמרההעיתונותעלהצנזורהאוויסי,הגנרל ,לעבודההחדשהשר .... : :. 

התחבורה,הנפט,ענפיזהובכלל ,משותקהמשקהיהםיהעובדשביתותעקב 43נאסרו,

מחסורהורגשדצמברוףבסו ,נפסקהנפטייצואהממשלה,משרדיואףיםקבנה ,החשמל

שמשתקףכפיןההמולאהדתזכתהלאהגנרליםממשלתגם ··ית,מקומלצריכהאףבנפט

 :הבאהבסיסמה

I .נ.<. ......!.. ~נ <S.>LA <s.>LAjl 't.S"'"" 

 "כלבתחולהכלבהואאזהארי ,רוסיכלבהואסייוו"א

מילים:במשחקשימושתוךככלביםמתואריםהגנרליםשני

~ .ul..i.;. .>IJ.):' J.>j • בjl (ג.> <s §.נ.~ l.כ.....O~ 

 "אפשרייתלבשלטונוהאריזא ,תןשלאחהואצהובכלב"

 ·חדמשטרינןרכעלהאשההודעיכאשר , 1915במרסהוקמהרתסאחיזימפלתגיהתחייה,'-ךא.tיr?I:וייזא
אחרות,מפלנותקיוםעלרסואאליהרףלהצטהאיראניםכלעלציווההשאההלבנה,המהפכהגרתבמסמפלתג~
 ,) 1988(נצר:השאהשלדבריכעושהבציבורנתפסההמפלגה

ם,ורמאיצבועיםםיפרטשנייןנדמייןעלהמצביעהפרסית,בשפהעממיביטוי-תן"שלאחיאהצהיבכלב"ב
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שלהנפטתעשייתאזורעלצבאימשטראוויסיהשליטנהיבמדששררהמצבתובקבע

n לפטרואייםהזיקוק,יבתועליפידיעלשנבחרהיהשביתהמועצתיאתעצר ,סתאךזיוי

אחריםומפגינים ,נאסרוהשביתהמנהיגי 45לעבודתם.ישובושלאהנפטחברתפועליאת

וכתוצאהםלעבודתשבומהעובדיםאחוזיםםששיבכוח.ואףבאיומיםלעבודההוחזרו

 ,הקירעלשרוססהשאהנגדהגרפיטיאתבצבעכיסההצבא .הנפטתפוקתעלתהמכך

ממשלתשניהלההמסע ."טובהכפויהעםהשאה,"יחיבסיסמאותהקיראתוכיסה

הביאוהצבאיתהממשלהיצעד 46נוספים.מעצריםורכונע ,נמשךתוהשחיתנגדםינרלגה

החגיםתחילתעם , 1978דצמברחודשבראשיתאולםומית,במהזמניתהוגלהפ

האמאםמותעלאבלימימצייניםעיםיהששבמהלכם Kפרוצמחרםחדשישלסלמיםוהמ

 47גדולות.ובעריםבתהראךדמיםמהומותשלחדשגלפרץד,אל-חסי

אישוריםינפיקוולאעוצריכפוהרשויותכיאזהאריקבעי,הימיםעשרתילקראת

ולצעוקהגגותעלללכתמהמאמינים ]והטאלקאנימחמודסידיקשבבתגובהלהפגנות.

ראשיתלילותאתבילואלפיםואכד,יותריי].בבהגדולהואאללה"( ~ Iו.uנ "אכבר"אללה

תכריכיםעטואחריםאלפים ~ I נu. 1אכבראללהקוראים:כשהםהגגותעלמחרםחודש

 .הלילהעוצרהפרתתוךלרחובותונהרולמות,תםונונכאתלהמחישכדילבנים

בתאסועאריותחמוריםאירועיםמפנימחששאיש.מאותשבענהרגוואלםועיריבא

אל-דיבעשהושגלזהומהדהסכםוהציעהמשטרנסוגל,האבימישלשיאם,כראואשוע

 48 .פטר

בדרוםרותבהקבביתישאאלפיםששתנאספו , 1978בדצמברשמונה ,שישיוםיב

מוות"['~7ג.ז ' ...U:. ~ )l 7ג. ~"'"<אורקוהם ,המהפכההרוגירונקבשם , 1תהרא

תשעה ,ראשוךםובימסיביתלהפגנהתוכניותהכינוהם .]"ימיניחעלשלוםלשאה,

 ,שעותשששנמשכה ,השקטהפגנה lבתהרארכהענכ.ךבתאסועאאחריימיים 49רם. nבמ

מהימיםשנייםכיכשיהע.כיותרחשוכהמשמעותלמחרםלמית.סהמוהשנהשלהראשןוהחושר-םך (I ~א
שנההשליהשנשדוהח-ר p ~ .) 494יעמ , EP: Vll (והעאשוראאועאסהתמהלכו:כויניםצמיותרכהקדושים

ות.הצגוכלערוךונהוגחסיו,שללמותוהארבעיםיוםמצויוזהכחודשרע.מזלשללחודשנחשבהמוסלמית.

-408יעמ • EP: Xוכן: • 765-764עמי . Efl: VIII (ו:רע.ז:הוטקסי 406 (. 

ר,השאיןכ ,שנקראהמשום ,םיבקמאהיינאפהאסלאםשכהיטסוריתדתיתקריאהזוהי-ראבכאללה·כ
ןצחנני"(אנחנןהתבטא:האיתאללות)כמשטרירבכדתאיש(ירימנתטאיתאללהו.כמהלכולקרכהיציאהלפני

(מבתטירי "]העם 1תוכבשכלשלותדוהאחיאכבראללהיהסיסמהכאללה.נהוהאמתבזכווההיסטוריהכמהלך
-עמי , 1988 :רםאצלמצוטט • 1980כיוני 21קם,בהשישיוםיכדרשת 20 \ 2 (. 

 ,המסופרלפים.וצלשיעיםוסגפניםשיעיםדתאנשיםיגןהנהזכיום .מחרםודשבחתשעה-אתסיעאג

שללילוב .הבניא)אל(אליןיצטרףחיסן)(הואבורבקיכוהודיועעליאבןחסיןשלבחלומומחמדהבניאהופיע
וכן: • 615-607יעמ • Efl :ח 1פי:עלוחייו.עלהקץיקיץלמחרתכימשפחותניבוליוכלותמישרבהואהיום.אותו

על,ןאבןאחרסישללנפילתןהשנהיוםאתצמייןזהיוםמחרם.חודשברהעש-~ךאאשע. .) 464יעמ , E/: Vוו
השיעיהעןלםיבחכרזהכיוםנערכותואכל.זיכרוןםיוזהו .)נ"הלס 680 (יכרבלאארבקבבטאלאכיאכו

 .) 464עמי , Efl: Vll (בטאלאביןאבעלישלבניורשאישלארחסיןשלהריגתםושחזוראבלותכתהלו
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 ,]ו[ יו;:א'~~ 9וטאלקאניעמדוובראשה

בקם,בתבריז,נערכודומיםםיאירוע

בראשהעומדיםובמשהד,באצפהאן

האנשיםבעדלעצורניסוההפגנות

במהרהאך ,"לשאהוות"ממלקרוא

האסלאם)(סמלירוקיםםידגלויתרו,א

ושחוריםקדושים)מות(סמלאדומים

קראווהמפגיניםו,הונפהשיעה)(סמל

איראו",שלרופפיקהדאתנהרוגייאנחנו

' 1 .) Lו> .) (ג.,_ ' 5A.) ~ ~ .ג.:..S CtS ~ 

~ t>.)I ' ]"חושבעדייןאתההאםיהאראז

זוסיסמה ,]"קלטותעל-ידינעשהשהכל

גנרלשלטענתועלבתגובהנאמרה

םיהאנשמקריאותשחלקהארי Tא

שהוכנומקלטותהושמעובהפגנות

יריקולותהכילוושהקלטותמראש,

 "גאהאימם,ןהלה"השאיותרדםכצמאהצבאאתלהציגשנועדו

האיסלמיתהמהפכהמאירעותאתהמתארקילאז'
קראואחריםמפגינים ,באמתמשהיה

בבוקרתהלוכות,שתינערכובאצפהאןהאמריקאי",המלקהאתייתלולעם","נשק

סניף ,מיני'חשלתמונותהושמוובמקומםהשאהשלפסליםהוסרוובמהלכן ,ובצוהריים

 s,סהותקפוהסאוואכומפהמסעדותקולנוע,בתיבאש,הועלהבנקשל

שלושהבו,תמיכההפגנותמספרגםויהאך ,השאהנגדוהיההפגנותרובאמנם

תוךלעיתיםת,ושוננעריםהשאהבעדהפגנותלארגןהצבאניסהעאשורא,אחריימים

 ,מיני'חשלתמונותקרעוהחיילים ,בהןלהשתתףאנשיםלדרבןשכוונהבאלימותשימוש

ואילצואופנועניםעצרוהםהשאה,נגדגרפיפיבצבע,וכיסוהלאוםבצבעידגליםשמו

"יחי[ ' ,j4 ~ t>L.....i 'ולקרואשלהםהרוחמגניעלהשאהשלתמונותלשיםאותם

הבאות:בסיסמאותלמצואניתןאלוןימעלפעולותפיפוסיתתגובה SIהשאה"],

לשאהי)מוות'(שובנכתובאנחנוהקיר)(אתבצבעתצבעואםגם"

לשאהי)"'מוותעליוכתוב(שיהיהבליריקייוותרלאקיראף

אינהןמהאחתשאף ,סמאותיסשישיםלהםרואושהצבאי,למשטריההאופוזיצמנהיגיביןשנערךבהסכםא
סיסמאותויקראוותגנלהפיצטרפורדיקליותשקבוצותלמנועיכלולאהמצעדראשיזאת,עםלשאה.רהקשו
 .) 523יעמרהמיאן,ב(אהשאהגבד
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 ,בצבעילשאהמוותי )הכתובתאת(למחוקוליכאתה"

 "?האנשיםותבבמלזאתלהסיריכולאתההאםאך

המחישווהןמפגינים,אלפימאותהשתתפושבהןענקהפגנותנערכו 1978דצמברב

ראההשאהולמשטרו.לשאההתהומיתהשנאהואתהאופוזיציהשלהרבהעצמתהאת

אזרחיתממשלהשלמכינונהמנוסןואי ,בכוחוהשביתותההפגנותאתלדכאיוכללאכי

ועםאבייסגנעםומתןמשאלנהלהשאההחלדצמברבסוף .תירוציבכהימתמשתיהנה

הותשעבעשריםלפיכ,ך .פריהניבולאואלדיוניםאך ',תיהלאומיתיחזבםיאחרמנהיגים

אזרחיתממשלהלהקיםממנוביקשו ,]ז[אריתיבחלשאהפיורהשאהפנה 1978בדצמבר

שלושיםבלשאה.התפטרותואתשהגישאזהארי,הגנרלשלהצבאיתממשלתובמקום

הודיעימיםמספרכעבוראיראןממשלתלראשתיאריבחאתהשאהמינה 1978רבדצמב

מועצתהיכהמלוימועצתהוקמה 13.1.79ב .) 2.1.79 (חו"לבליחופשהילצאתכוונתועל

תיאריחבממשלתהקמתבעקבות 52 •היעדרותובעתהשאהמקוםאתשתמלאעוצרים,

התקבלההשאהתבעזימשפחתו.עםיחדבינוארעשרבששהןאיראאתהשאהיצא

שלעגוותסיסמאוהומצאזהבהקשר 53התחבקו.ואזרחיםחיילים ;ברחובותבשמחה

השאהבריחתאתמציגהלהלןרהוהקריקטעכברים.כמנוסתוההציגועזיבתולאופן

 .ואחרירודףלשאה"ת"מוותוסיסמאשלנחילכאשר

, 
.tJ-,.JI' 

.. .;-;:-j-..ו~. 

4C.~ 

~~ 
-~.~~~~~~~~~.~~=~---~ 

לשאה"רתר"מ
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השאה:למנוסתלועגותאותבההסיסמאותגם

4 (>t..;. 4ייJ .) .נ-i .)I ~ J 

 "ורדבצ'א(לבוש)כשהוארחב"השאה

בגבריותוספקמטילהגםשהיאאלא ,ללעגהשאהאתשמהשהיארקלאזוסיסמה

חריף.וןבלעלנחשבאיראןברבלגנשיותייחוס .אישהתחפושתבאותובתארה

לשירותים:בהקשרהשאהמתוארהבאותותבסיסמא

בשירותיםשבורבגעםיושבהשאה"

 "במיםמלא )בוליקכלישלסוג(הבאפתאליהבתיאריבחצועק:הוא

ליראתומקוריההזא(שעדהשאהשלורתיאובאמצעותצחוק,לעוררהיארהמטהכאן

 .םאחריידחסבלומרכ ,בחיתיארשלוחסדבהתלויםניאוכחסרהעם)של

הלךשאהבשםנופת"טי

הניאגרה)!"(ידיתאתמשכו

הסיסמהן,בכמוהניגארה.לידבהכתוהשלטעלפרודיהמשמשתהשאהעזיבתלתיאור

 .לצואהמושווההשאהשכן ,שלההתוכןמבחינתגעתופ

 A...גL.Jt .).)<Lב o .J.ג>.ג.

'.;. Lכ.. dj .י(. ~י?-נ'-'J .) W 

 "גלשהדודהשלהמרק ,נמלט )באף(החטטןיימחמד

תיאר'ובחימינ'ח .ד

לדמןקרטיתהאסלמיתהמהפכהזביהמאבק.ו

אותנקשלהגואהבגלנשטףדמוקרטילאפיקהמהפכהאתלתעליתיארבחשלנווסיינ

אתהציגהואתיאר.'בחשלממשלתונגדחורמהעדמלחמההכריזינמייחת.יאסלאמ

ההפגנותאתירבלהגלתומכיווקרא ,חוקיתילתכבממשלתוואתכבוגדחיתיארב

פועלתשבאיראןחימיניהודיעינוארבעשרשלושהבהפלתה.אתלהחישכדיוהשביתות

זאתמלבדהזמנית.הממשלהאתלהקיםיהיהותפקידה ',האסלאמיתהמהפכהועצתימ

 S4משורותיה.אריתיבחשלוקוסילעלית'הלאומהחזיתיהודיעה

לטובתההפגנותאךתיאר;'בחלטובתהפגנותנערכויניימחשלהעולהוחוכמול

הארבעיןםיוחל 1978ארובינבתשעה-עשרכמה.פיאדירותהיוהשאהונגדמינייח

ישאיוןממיליותרתיאר.יחבכנגדניתוהמלהפגנהובקראניוחימיחסיו,האמאםתולמ

 sS :הבאותהסיסמאותאתוקראותהראוברחובותצעדו
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Ct.נ .? r..>" _,ן.כ~. Ct.ן,_~ נ cJ -~ ~ 'ןג.L:;JJ ~ cJ 

שניהם"אעלקללה- )יאריתבח(אוכפואתלאוהשאה),(ורהחמאתלא ,םיצורא"ל

שלבדרךהבעיה)אתליישבמנסההוא(ו ,השאהאתםירוצלאאומרים:אנחנו"

ממשלה,ראשהחלפת

החלפתעל-ידיהבעיה)אתליישבמנסהא(והוחמור,רוציםלא :םיאומראנחנו

 "החמוראוכף

הוספת )יד'"<'לעהמרקטעםאתותלשנמנסההךא(ו ,מרקרוציםלא :אומריםאנחנו"

 ,החומוסגרגירי

החלפתעל-ידי)הבעיהאתבליישמנסההוא(וחמור,רוציםלאאומרים:ואנחנ

ירייהחמשלוכפוא

לאכולהעםאתלפתותןלניסיוהממשלהראשהחלפתתושווימהאחרונהבסיסמה

המרקאתלאכולרוצהוניאכללשהעםדובעחומוס,גרגיריהוספתשלבדרךמהמרק

ומתנגד ,האשהשלרךמשטבעודןמעוניילאהעםיראן:באשהיהלמצבמטפורהזוהיהזה,

הגברתהותאזוהיכשלמעשההממשלה,ראשהחלפתעותבאמצוכנעללהשאירולניסיון

אדרת,נוייבש

ייהחרבשכיריכלעלקללה- )תיאריבח(שאהפיוראתולא ,השאהאתציםורלא"

שימושישזןבסיסמה ,האימפריאליזםשלחרבכשכיריןכאמתואריםובחיתיארהשאה

הסיסמהאתלהביןניתןשאה,שלבן ,נסיךבפרסיתמשמעוריושאהפמילים:במשחק

אתרוציםאנןאין"או ,"השאהשלבנואתולאהשאהאתרוציםאנוןי"אאופנים:בשני

 ,"תיאריבחריושאהפאתולאהשאה

לחוללהשאהשלהנואשיםשבניסיונותיוהתועלתחוסראתמציגותאלומאותסיס

 ,רהוהתפאשינויכיאהקורהעםקולעולהתוהסיסמאמתוךהמלוכני,שטרבמשינויים

תיהםולדרישוןפתרהאיננו ,דמוקרטיתתפיסהלבעממשלהראשיומינרלומכ

שלקיתונותתחתאיראןאתלנהלתיאריבחהמשיךהשאהעזיבתלאחרהפוליטיות,

ביקורת:

~ .I>J4-! J ~ r..>" ~ .)1.,.. '  j 1>.)1,ג. 4 ~ ..,.1(.0

רגלים"ןאילקלטתאךלטת,בקמדוברכיטועןאתה ,העלובארחיתיב"

ם(קיהן"תשעלקללה-ן)נאשאאו(~אש~ןולאתלהעלתישארם Rא"להאמירה:עלתבוססמזומסהיסא
 ,)ןראיבאעריםשתיהןנאשאןו
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אריתיבחשלתיוולהאשמבהקשרנאמרואלהדברים

נאומיםבאמצעותפועלהואכיחימיניכלפי

במטרהלאיראןונשלחיםקלטות,עלהמוקלטים

מרי.לעורר

ית:(מילולתתפטראםסמכות,,חסריאריתבח"

הצירה),תלך

האופיוםואתארוחהלךיספקהאיראניהעם

 "הקצריםחייךלסוףעדשלי

 ן~~~בבששהלאיראולשובכוונתועלהודיעחימיני

הלבנהילימהפכההשנהיוםבינואר),וששה(עשרים

חימיני:שללשובוהאיראניםהמוניציפייתאתמבטאותהבאותהסיסמאותהשאה.של

-1989 (ת'מי('האיתאללה 1919 ( 

• • ..·.·, 1 Lu ' 
~.~ i" .-,_,נ 

שתגיע"מצפהי,אנני"חימי

~. do ח"-:'.) ..:;.........u1_,.:;<)I 

לבואך"(צופיה)האומהעין"חימיני,

.4..lIJ 'i! (!! 'i ~ J.) rי= ~ ~ ct.L.J1 (J.) jl 

לקבלחולכיםאנחנואללה,אלאאלוהין"א

 Kאללה"רוחפניאת

אללה.רוחעםהמתחרזתבצורהבשהאדהבחלקישימושישזובסיסמה

גררזהצעדהתעופה.שדהאתבחיתיארסגרחזרתועלחימינידעתיהבעקבות

 56 .בשבתמפגיניםמיליוןמחציותפחלאושלשישיביוםאלפיםמאותשלמחאההפגנות

הסיסמה:בקריאתזהצעדנגדמחההעם

שלך,הנחיתהמסלולהואשלנוהלבחימיני,ייחימיני,

שלי"הדםמוצץהאויבימות,וימות,הלוואי

איראןישלהאסלאמיתוה'רפובליקהח'מינישלנצחינו . 2

לאיראן·לשובהגולחלמנהיגלאפשרנאלץהואאר,יתיבחעלהגובריםהלחציםנוכח

שנותחמש-עשרהלאחרלאיראן,חימיניחזר , 1979בפברואראחדשישי,ביוםואכן,

חימיני.שלמשמותיוהאל.רוח :מילולית-חt:.ז?להןרא
הואומחמדאללהמבלעדיאלוהיאיןהאסלאם:בבריתהנכנסשאומרהנוסחהעדות.ןבילולית:-אדה (iוpב

 .) 201יעמ , El: IX (בתפילהנכללתוהיאאללה,'שליח
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העימותאתהביאיניימחשלשובו 5ו.דפניאתקידםאישמיליוןכשנישלקהלגלות.

לס.יהמגומסמכותתיארימבחהמתעלםכשליטנהגחימינילשיא.תיאריבחןביוובינ

שם ,תיאורטיתמבחינהתקפההייתהנרכיהוהמובשלטוןעדייןהיהיתיארבחכאשר

בביתשנערךמהנאוםביותרהזכורהמשפטיחיד.בנאוםיתיארבחלממשלתקץחימיני

 I uUJ .,.:; u--o ~ t..r" ..::..JJJלאקסטזה:למהפכניםשגרםזההואתהראן,שלהקברות

ומלאמדוכאעםשלהקולקטיביהקולזההיה .]"בפיההזוהממשלהאתאכהאני"[ !~(.

 58ציפייה.

ופרצ ,ארובפברשנייםשישי,ביום :רבזמןנמשךלאלבחיתיאריימינחביןהעימות

המלכותיהמשמרחיילייןבוחימיניתומכייןבקשיםותבקרבתהראןהאווירחילבבסיס

הממשלהלתומכיהצבאביןקרבותאחריםבמקומותגםפרצובמקביללמקום.שחשו

והודיעמבחיתיארתמיכתואתהצבאהסירבפברואר,עשרה ,בשבתחימיני.אנשיובין

 S9 .לחימינייתיארבחביןבסכסוךחלקעודנוטלאינוכי

העיר:רדיותחנתהודיעהבערבששבשעהבפברוארעשרבאחדלמחרת,

 "המהפכהקול ,איראןשלהאמיתיהקול ,תהראןקולןכא"

יאסלאמיתלירפובליקהכנילומממשטרהמעבראתזאתבעקבותשאפשרהפורמליהצעד

הצביעויהאסלאמיתהממשלהישלנהוכינבעדמרץ.חודשבסוףשנערךמשאלהיה

רפובליקהשלכינונהעלימיניחהכריז 1979באפרילבאחד 60מהמצביעים.אחוזים 92.8

היוםזהונקבר;(המלוכה)"השטןכי:וקבע ,באיראןדחאנשישלבהנהגתםאסלאמית

 61 .אללה"משטרשלהראשון

ביוגרפיותרשימותנספח:

השושלתמייסד ,פהלווישאהרזאשלובנ- ) 1980-1919 (פהלוויראזונחונר ]א[

שלוהפלתודיכויולאחרו.אבישלוהדחתלאחר 1941בשנתוןלשלטעלההפהלווית.

לפתוחהיהיכולוהוא ,מעמדוהתחזק ) 1953 (מצדקמחמדהממשלהראששלטון

מחמדהשישים.שנותמראשיתהלבנהיהמהפכהיתכניתראשןבומקיפותברפורמות

משטרוהמוסלמית.הזהותחשבוןעלהמדינהשלהאיראניתזהותהלחיזוקפעלרזא

ויותריותרשלטונונעשהבהדרגהישראל.ועםהבריתארצותעםהדוקיםקשריםקיים

המשטרהאתמאודחיזקכןוחד"מפלגתימשטריםוהקהמפלגותאתביטלהואאבסולוטי.

מןהפהלוויתהשושלתנתקלההחילוניתמדיניותהבשלהסאוואכ.שלו,החשאית

ותפעילרזאמחמדאיפשרהשבעיםשנותבראשיתהדת.אנשישלתםובהתגנדההתחלה

ציבוריתפעילותהתירהשבעיםשנותוףבסו ,אדי W~רך~~ה"י 9Q 'האסלאמיבמרכזדתית

משנעשהלהדיחו.ודרישותעממיותמהומותבדמותתאוצהוצברהשהלכהמוגבלת,
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 . 16.1.1979ב"לאיראןמחוזקצרהלחופשהמשפחתווהשאהוצאיתקווהחסרהמצב

וטופלטןבסרחלהא.הומדינימקלטחיפושבםלבעונדדהאחרוניםחייוחודשיבמשך

להסגרתוותוהדרישבתהרןהאמריקניתהשגרירותתפיסתעם ,אולם .הבריתותבארצ

הברית.תומארצליציאתוםיניקהאמרהביאוהערובה,בנישחרורתמורתהשאהשל

העבירמותולפני . 1980וניביממחלתומתשםלמצרים,הזמינוסאדאת,מצרים,נשיא

י,שמואלביץאי{ .לאיראןהמלוכההחזרתלמעןלפעולווהשביע ,רזא ,לבנוהמלוכהאת

דימחמאמיר,מין:כו ; 2930עמי ,ג"תשל ,גנ ,העבריתהאנציקלופדיהוויי,פהלרזאמחמדי

 .] 761יעמג,"תשמ ,במילואים ,העבריתהאנציקלופדיהוויי,פהלאזר

-1989 (מוסיררוחאללהאיאתללההימיני ]ב[ ומדינאידעותהוגהדת,איש- ) 1902

םרבטנרצחמצטפא,איתאללהאביו,דת.אנשילמשפחתןמייחבעיירהנולדאיראני.

העלמאמגדוליאחדאצלללמודלאראכעברעשרה"תשעבגילשנה.להלאלרוחמלאה

 ,לקםברעיחאירעםפילוסופיה.ואתיקהדיימובלזכוהתר ,האיריאלכריסעבדישיח ,אז

ומץא ,העצמאיתמחשבתובשלרבהלפופולריותכוזורי.שיעולימדכךואחרלמדבהש

אשיתבר .רלמשטותלהתגנדהטיףשאהרזאקופתבתדעו .הטפותיובהמוסריוהממדלבו

הרפורמהליוזמותההתנגדותתנועתראשבכשעמדכמנהיגהתפרסםהשישיםשנות

מינייחנעצרכךשלבית.ברהארצותעםיראןאשלקשריהאתגינהכאשרו ,השאהשל

רואח ,תורכיהבשההקצרזמןמאיראן.הוגלה 1964בנובמבררבעהבאואחדותעמיםפ

וביסב .ובאימפריאליזםשאהבבקלמאלהטיףהמשיךםששבעיראק.ףילנגעברכך

מתנגדיעםקשריואתרקיחכן,וכמו.בתורתשדבקוצעיריםרתאנשישלןגרעיהתגבש

 ,השאהנגדיראןבאגלויחותפעילהחלה 1977ובסתיהדתי.סדממהמתוךשלאהשאה

 1978ברטובאוקבארבעהנית.כהמהפהתנועהשלרמעורעהבלתילמנהיגההפךניוחימי

דעתהתעניינותאתאליודממקכשהואמשס,ריז.פדליבלהתיישרבועמעיראקקסול

עדותההתנגדתנועתאתהנהיגו,בארצנרחבתעממיתהכלתמיהכוזועולםבקהלה

אתתפסקצרזמןתוךבו ,כמנצחלאיראןשב 1979רינואבאחדושלושיםבלניצחונה.

איתאללהיניימחי ,מנשריידוכן: , 52-51עמי , 1988 :נשרי(מורמלי.פןבאופגםוןהשלט

 .) 532-531יעמתשמ"ג, ,באיםומילהעברית,האנציקלופדיהמוסוי,'רוחאללה

-1995 (בזארגאימהדי ]ג[ מיתהאסלאהמהפכהשלהחשוביםמההוגיםאחד- ) 1907

 .תהראןבאוניברסיטתרצותלהוחזר 1935-1928בשניםיזבפרהנדסהלמדן.באירא

 ,מצדקדיכוילאחר .מצדקשללצדואקטיביפוליטיידתפקלאיממצדקמהפכתהלךבמ

החמישיםותנשבכבר . 1955בשנתנעצרךכומשוםמחתרתארגוניעםולהפעשיתף

הטיףרה,בהחעייתבוןלפתרראהשהרוכמקהאסלאםשליתבחיודמותשרטט

סתירהשאיןיחלהוכיכדמדעכאישיוקרתואתוניצלאהעלמשלוליטיתפותבלמעור

המהפכהערבהחופש.יתנועתייממקימהיה 1961 "ב .דמהוקיטכנולוגיהומדע,דתנין
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לשמשחימיניידיעלמונהכךובעקבותהמהפכני,במחנההבולטותהדמויותמןהיה

 , Dabashi : 1993וכן: , 6970יעמ , 1988(מנשרי:האסלאמי.במשטרראשוןממשלהראש

 .) 366-325עמי

כבן .-1960בקצרהלתקופהאיראןממשלתראשהיה-אמאמישריףגיעפר )ד[

הועדףהגנוה,המעמדבנימהאיתאללותחלקעםידידותקשרילושהיודתיתלמשפחה

 .) 514,עמי 1982(אברהמיאן:המתוניםהדתאנשיעםומתןמשאלניהולהשאהיידעל

המהפכהשלהחשוביםההוגיםאחד :) 1979-1910 (טאלקאנימחמודסידה][

הדתאנשישלהאדישותנגדיצאהואלשאה.התנגדותובשלנאסר-1939בהאסלאמית.

והתבטאהגדולההייתההפוליטייםבחייםמעורבותוהקומוניסטים.כנגדוכולמשטר,

הפוליטיותבעיותיהאתהאסלאמיתהמבטדתומנקניתחשנהםהרבים,בכתביו

פעמיםוהוגלהנכלאהלאומיתההתנגדותבתנועתחברותובשל .איראושלהחברתיותו

עמי , Mollssalli : 1999 (המומחיםבמועצתלחברונבחרמכלאושוחרר-1978ברבות.

282- 281 (. 

הלאומיתביחזיתמייסדחברהיהאיראני.מדינאי :) 1995-1904 (סגניאניכריםו](

-1977בתבעהחזיתכמנהיגמצדק.מחמדשלבממשלתוהחינוךכשרכיהןאיראן.'של

השאה,שלמשטרוכנגדהמהומותשלאןיבש , 1978בדצמבר .ותיפוליטחירויותיותר

נענו.לאלכתמרחיקותתופוליטילרפורמותתביעותיואך ,ממשלהכראשלכהןמןזהו

השאה.משטרבהפלתתמיכתועלוהודיעבפריסחימיניעםשגנפמכןלאחרקצרזמן

מהדישלהזמנרתבממשלתוהחוץלשרמונה , 1979בפברואר ,מינייחשלנצחונולאחר

-1981ב .הפונדמנטליסטיםעםדעותחילוקירקעעלהתפטר 1979באפרילן.בזארגא

 A. Menashe, "5anjabi, Karim ",(ב"בארהוהשתקעבחשאיןאיראאתעזב

1999 : PEME , 665עמי (. 

המדינהומרעמשפטלמדאיראני.מדינאי :) 1991-1914 (תיארינחשאהפיןר ][ז

חזרהנאצים.נגדבמלחמתויהצרפתבצבאחודשים 18במשךשירת-1940ב .בצרפת

-1952בשנים .לשמאלהקזיהייתהלבחיתיאר .-1946בלאיראן שרכסגןכיהן 1951

משירותלפרושנאלץמצדקשלוהפלתלאחרו ,מצדקמחמדשלבממשלתוהעבודה

בשל .יהנאצלמשטרהשווהושאות ,השאהשללמשטרוחריףמתנגדהיההואהציבורי.

גדול,איוםתחתנמצאכשמשטרו , 1979בינוארפעמים.מספרושוחררנאסרעמדותיו

לראשבחיתיאראתהשאהמינהפרו-מערבי,בושראוקנייםיהאמרעםאחתובעצה

חוקתיתמלוכהלהקמתקראאלא ,השאהאתלהדיחקראלאממשלהכראשממשלה.

וביהפונדמנטליסטים.שלהגוברתלהשפעתםהתנגדתיאריבחהבריטי.הדגםפיעל

החוגיםלאוהשמאללאהסאוואכ. ,השאהשלהחשאיתהמשטרהשלקהופירהיהמעשיו

שלחזרתועםאיראן.שלהלאומיתבחזיתמחברותוהודחוהוא,קיבלותוהאסלאמיים



98 I רחימיאואיילי

ממשלה.כראשמתפקידוחדהוהואמיתאלסאההפכהמהשלהנצחויונראןילאמינייח

ההתנגדותתנועתשלהקמתהעל 1979יוליבריזכהשם ,יסרלפונמלטלמחתרתדירהוא

יס,רנפ ,-1980בבאיראן.האסלאמיהמשטראתלהפילבמטרה ,איראןשלהלאומית

 .-1991בשםחצנרוהוא ,פעמייםלושיחקלאמזלואך ,חייובהתנקשותמניסיוןיצלנ

) 1999 : aphur", PEME ןA. Menashe, "Bakhtiar, Sl , 160יעמ- 159 .( 

 . 513עמי , 1982 :אןיאברהמ 30מקוםמראי

 . 513עמי , 1982 :רהמיאןבא 31
 . 197עמי, 1980 :פישר 32יסיסמה.'ךהער , 1989שושן:אבן

 . 513,עמי 1982 :אברהמיאן 33 . 9עוביחשב"!, :ביר 2
 . 366-325עמי , Dabashi : 1993 34 . 10-8יעוב,חשב"! :ריב 3
 . 111עמי , 1988 :גצר 35 . 8,עןכיחשב"! :גיר 4
 . 514יעמ , 1982מיאן:רהאב 36 . 10עובי ,!תשג"ביר: 5
 . 515עמי , 1982המיאן:ברא 37 . 4עמי 1988רם: 6
 . 515עמי • 1982אן:יאברהמ 38 . 13יעמ , 1988רם: 7
-143יעמ , 1996מנשרי: 8  . 96-95יעמ , 1988ם:ר 39 . 142
 . 95עמי • 1988 :םר 40 . 145יעמ , 1996מגשרי: 9

 . 20יעמ , 1988קרש: 41 . 31יעמ • 1988מבשרי: 10
 . 518יעמ ,אברהמיאן 42 . 68עובי , 1990וה:גוייפוגון
 . 518יעמ ,המיאןראב 43 . 496יעמ , 1982אברהמיאן: 12
 . 111עמי • 1988גצר: 44 . 69-68עמי • 1990 :הופוג'יגו 13
 . 518-518יעמ , 1982 :בארהמיאן 45 • 103עמי , 1988 :ריומנארג 14
 . 203-202 'עס , 1980 :פישר 46 . 72עמ' , 1990 :הווגוגייפ 15
 . 20יעמ , 1988 :שדק 47 . 214יעמ , 1980פישר: 16
 . 521עמי , 1982ן:איבארהמ 48 . 505יעמ , 1982ריאברהמיאן: 17
 . 205יעמ , 1980פישר: 49 87עמי , 1996מבשרי: 18
 . 205יעמ , 1980 :רפשי 50 . 83עמי , 1990ה:וונייפוג 19
ב 06יעמ , 1980 :פשיר SI . 505יעמ , 1982ן:אברהמיא 20

 . 111יעמ , 1988בצר: 52 . 130יעמ , 1996י:מבשר 21
 • 210יעמ , 1980 :פישר 53 . 129עמי , 1996י:מנשר 22
 . 21יעמ , 1988קרש: 54 . 73יעמ , 1988מגשרי: 23
 . 211עמ' , 1980 :פישר 55 . 127עמי , 1996י:רמגש 24
 . 211עמי , 1980פישר: S6 . 775עמי ,ב , 1989 :שישןןכא 25
 . 212-211,עמי 1980ישר:פ 57 . 506עמי , 1982אברהמיאן: 26
 422עמי • Dabaslu : 1993 58 . 20עמי , 1988קרש: 27
 . 21יעמ , Dabashi : 1993 59 . 81-80עמי , 1988י:רמגש 28
 . 91-89עמי , 1988 :מנשרי 60 . 510עמימיאן:הרבא 29

 . 81יעמ , 1988רס: 61
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