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بــدأت الحتجاجــات فــي إقليــم األحــواز فــي منتصــف يوليــو 2021م، 
ة حّتــى حلظــة إعــداد تقديــر املوقــف هــذا. وقــد ســبقت  ول تــزال مســتمرَّ
فــط  النِّ ــال  ُعمَّ احتجاجــات  مــن  واســعة  موجــٌة  الحتجاجــات  هــذه 
املتعاقديــن بــدأت فــي 20 يونيــو املاضــي، وذلــك فــي أكثــر مــن 80 مركــًزا 
ــت احتجاجــات ُأخــرى البــاد،  ــا مبختلــف محافظــات إيــران، وعمَّ نفطًيّ
بزيــادة احلــّد األدنــى لألجــور،  ــة  وذلــك علــى خلفيــة مطالــب عماليَّ

ــال، وحتســن بيئــة العمــل. ات الُعمَّ وعــدم تأخيــر مســتحقَّ
رات هذه الحتجاجات، والعوامل  ُيلِقي هذا التقدير الضوء على تطوُّ
التي تقف خلفها، وِســماتها الرئيســة، وكيفية تعاطي النظام مع هذه 
ــة  ــة واإلقليميَّ املوجــة مــن الحتجاجــات، وكذلــك ردود الفعــل الدوليَّ

علــى الحتجاجــات، وأخيــًرا مســتقبل هــذه الحتجاجــات.
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د احتجاجات على نقص المياه ًل: ليست مجرَّ أوَّ

اّتســعت فــي األحــواز االحتجاجــات منــذ منتصــف يوليــو، علــى خلفيــة 
أزمــة ُشــّح امليــاه التــي يعانــي منهــا هــذه احملافظــة، حيــث إنَّ أكثــر مــن 
702 قريــٍة فــي األحــواز تعانــي مــن مشــكالت فــي امليــاه، وقــد تســبَّب 
ان  اجلفــاف وُشــّح امليــاه فــي األشــهر األخيــرة مبشــاكل كثيــرة لُســكَّ
ى هــذا إلــى نفــوق عــدٍد كبيــٍر  هــذه املناطــق مــن املزارعــن والُرعــاة، وأدَّ

مــن املواشــي.
ِّدة الحتجاجات األحواز شكل )١(: احملافظات التي شهدت احتجاجات مؤي

https://bit.ly/3l5n6GS :املصدر

ــواء االحتجاجــات، ســواًء مــن خــالل احلــوار أو  حاولــت الُســلطة احت
القمــع، مــع محاولــة معاجلــة األســباب املباشــرة لألزمــة، غيــر أنَّ 
ة، بــل اّتســع نطاقهــا، وذلــك فــي مواجهة  االحتجاجــات ال تــزال مســتمرَّ
آلــة القمــع التــي تواجــه املتظاهريــن. وتســبَّبت املواجهــة فــي مقتــل 9 

https://bit.ly/3l5n6GS
https://iranintl.com/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://iranintl.com/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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أشــخاص حّتــى اآلن، فضــاًل عــن مئــات املصابــن واملعتقلــن، واّتخــذت 
ــون شــعارات منهــا  االحتجاجــات أبعــاًدا سياســية، حيــث رفــع احملتجُّ
»املــوت للديكتاتــور«، فــي إشــارة للمرشــد خامنئــي، و»هيهــات منــا 
الذلَّــة«، و»كفــى أيُّهــا اإليرانيــون، أظهــروا حمّيتكــم«، و»اإليرانــي ميــوت 
ــون  د احملتجُّ ــران وكــرج، ردَّ وال يقبــل الــُذّل«، وفــي مــدن أُخــرى كطه

شــعار »يــا شــاه إيــران ارجــع إلــى إيــران«.
احتجاجاتهــم،  زخــم  علــى  احلفــاظ  فــي  املتظاهــرون  جنــح  وقــد 
ــة  باالعتمــاد علــى وســائل التواُصــل االجتماعــي، وبــّث فيديوهــات حيَّ
لالحتجاجــات، فضــاًل عــن توثيــق قمــع األجهــزة األمنيــة وتعاُملهــا 
اّتســاع  فــي  مــردوده  لــه  كان  الــذي  األمــر  ــن؛  احملتجِّ مــع  بقســوة 
ــن احملافظــات، فضــاًل  ــي األحــواز وغيرهــا م نطــاق االحتجاجــات ف
ــلطات  ــات الُس ف ــي ضــّد تصرُّ ــي وآخــر دول ــف داخل عــن تشــكيل موق

اإليرانيــة.
وقــد شــهدت االحتجاجــات تضاُمًنــا شــعبًيّا، ظهــرت مالمحــه فــي 
فــي  مظاهــرات  منهــا  األحــواز،  خــارج  التظاُهــرات  نطــاق  اّتســاع 
اثلــة فــي محافظــات  مدينــة تبريــز فــي 24 يوليــو، واحتجاجــاٍت ُمَ
بوشــهر وطهــران وأصفهــان ولرســتان وكرمانشــاه، ومتَّ اعتقــال بعــض 
املتظاهريــن أو الذيــن دعــوا لالحتجاجــات، كمــا أعلــن أكثــر مــن 200 
ــن فــي األحــواز، فضــاًل عــن  محــاٍم عــن تعاُطفهــم ودعمهــم للمحتجِّ
إعــراب عــدٍد كبيــٍر مــن الســينمائين والُنشــطاء الثقافيــن واّتــاد 
ــاب اإليرانيــن فــي إجــراءات منفصلــة عــن تعاُطفهــم مــع أهالــي  الُكتَّ
ــْن والتجمع  األحــواز »املظلومــن«، مبــا فــي ذلــك نشــر بيانــْن احتجاجيَّ
فــي دار الفّنانــن، وطالبــوا بحــلٍّ ِســلْمي ملشــاكلهم، وقــام عــدد مــن 
النُشــطاء املدنيــن باالحتجــاج تضاُمًنــا مــع األحوازيــن، ومتَّ اعتقالهــم 

ــة نرجــس محمــدي. ــم الناشــطة احلقوقي ة ســاعات، منه ــدَّ لِع

https://iranintl.com/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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أنَّهــا  أو  ــًرا،  إيــران مشــكلة ظهــرت مؤخَّ امليــاه فــي  أزمــة  تَُعــد  وال 
ــر املنــاخ  ترجــع فقــط إلــى اجلفــاف وانخفــاض هطــول األمطــار وتغيُّ
ــف  ــوء إدارة ِمل ــل كان ُس ــاس احلــراري، ب الناجــم عــن ظاهــرة االحتب
امليــاه واإلفــراط فــي اســتخدامها فــي الصناعــة والزراعــة وسياســات 
يــة  يــة وِجدِّ التنميــة العشــوائية فــي هــذه القطاعــات، عامــاًل أكثــر أهمِّ

فــي إحــداث هــذه املشــكلة.
علــى مــدى أربعــة عقــود، لــم تُعــِط الُســلطات العنايــة الكافيــة للبيئــة، 
بالفوائــد  فقــط  واالهتمــام  املُســتدامة،  غيــر  التنميــة  ت  أدَّ حيــث 
قصيــرة املــدى، إلــى تدهــُور البيئــة علــى نطــاق واســع، وُفقــدان املــوارد 
ر الباحثــون فــي هــذا املجــال مــن  الطبيعيــة مثــل امليــاه. وقــد حــذَّ
هــذه السياســات، وتهديدهــا ألمــن إيــران املائــي والغذائــي واألمــن 
ــًرا  االجتماعــي والسياســي، وكان اعتقــال الُســلطات لُعلمــاء البيئة مؤشِّ

ــف. ــل الُســلطات مــع هــذا امِلل ــى منــط تعاُم عل
بــداًل عــن التدبيــر والتخطيــط الســليم، كان إســناد ِملــف امليــاه للحــرس 
الثــوري فــي إنشــاء الســدود بكثافــة علــى مجــاري األنهــار دون دراســة 
علميــة وافيــه، ســبًبا فــي انــدالع األزمــة. ويفيــد بذلــك حديــث نائــب 
رئيــس البرملــان الســابق علــي مطهــري، بقولــه إنَّ جــزًءا مــن املشــكلة 
فــي األحــواز اليــوم هــو املوقــع اخلطــأ لســّد غتونــد، ودعوته الســتخدام 
أفضــل اخُلبــراء، اإليرانيــن وغيــر اإليرانيــن، فــي تنفيــذ مشــاريع 

التنميــة.
ــدالع  ــة، َفمــع ان ــي نصيبهــا مــن األزمــة احلاليَّ ــل حكومــة روحان تتحمَّ
املــدن  مــن  كبيــٍر  عــدٍد  فــي  الكهربــاء  انقطــاع  علــى  االحتجاجــات 
اإليرانيــة خــالل يوليــو 2021م، اّتهــت الُســلطة إلــى ســّد الفجــوة 
فــي العجــز بالكهربــاء البالــغ 10 آالف ميغــاواط، مــن خــالل زيــادة 
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ــق امليــاه مــن الســدود لزيــادة إنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة،  الت تدفُّ معــدَّ
ــا فــي تأمــن امليــاه الالزمــة  وبعــض هــذه الســدود يلعــب دوًرا هاًمّ
ه  للُشــرب ولقطاعــات الزراعــة وتربيــة املاشــية والهــور العظيــم، وقــد نــوَّ
اخُلبــراء فــي حينــه إلــى أنَّ ذلــك ســيؤدِّي لتفاُقــم مشــكالت امليــاه فــي 
البــالد، خــالل شــهر ســبتمبر املقبــل والنصــف األول مــن اخلريــف؛ مــا 
ة، وســيتم تصديرهــا حلكومــة رئيســي  يعنــى أنَّ األزمــة ســتظلَّ مســتمرَّ

ــدة. اجلدي
ــاه فــي  ــد أزمــة املي ــص احلكومــة مــن مســؤوليتها، وتُع مــع ذلــك، تتملَّ
األحــواز نتيجــَة سلســلة مــن الظواهــر الطبيعيــة، وال ســيَّما اجلفــاف 
العــام، فضــاًل عــن تداعيــات اإلجــراءات القســرية املرتبطــة  هــذا 
بالعقوبــات األمريكيــة، والتــي منعــت نقــل التكنولوجيــا واالســتثمار فــي 

ــع. ــد أمــام الوقائ ــاه باألحــواز، وهــي اّدعــاءاٌت ال تصُم قطــاع املي
قوّيًــا  ــًزا  محفِّ يــزال  وال  كان  امليــاه  نقــص  أنَّ  مــن  الرغــم  وعلــى 
لالحتجاجــات التــي تشــهدها األحــواز علــى مــدى األيــام املاضيــة، لكــن 
هنــاك واقــٌع أكثــر تعقيــًدا يقــف خلــف هــذا الغضــب املتنامــي فــي 
هــذه املناطــق، يتعلَّــق بسياســات التهميــش وعــدم املســاواة التــي يعانــي 
منهــا اإلقليــم، علــى الرغــم مــن أنَّــه يَُعــد أغنــى أقاليــم إيــران وأكثرهــا 
تنوُّعــا فــي املــوارد الطبيعيــة؛ فعلــى ســبيل املثــال، يَُعــُد اإلقليــم أغنــى 
ل  مناطــق إيــران باملــوارد املائيــة، حيــث يُضــّم خمســة أنهــار كبيــرة تشــكِّ
أكثــر مــن ثُلــث امليــاه اجلاريــة فــي إيــران، منهــا أنهــار كارون والكرخــة 
واجلراحــي، وِمــن ثــمَّ يُفتــَرض أنَّــه مصــدر أســاٌس مليــاه الشــرب والــري 

ان اإلقليــم فقــط. لكامــل إيــران، وليــس لُســكَّ
كمــا يَُعــُد اإلقليــم هــو أصــل إنتــاج صــادرات الطاقــة فــي إيــران، فهــو 
ل حوالــي 87% مــن إنتــاج النِّفــط فــي البــالد، و90% مــن إنتــاج  يشــكِّ
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الغــاز، و74% مــن إنتــاج الكهربــاء عبــر الســدود واملصــادر الطبيعيــة، 
والغــاز  النِّفــط  احتياطــي  اإلقليــم  أرض  ل  تشــكِّ لذلــك  باإلضافــة 
األساســي للبــالد، أي إنَّهــا أهــمَّ مخــزن نفطــي للبــالد، ومــع ذلــك فــإنَّ 
اإلقليــم هــو األكثــر فقــًرا وتهميًشــا علــى املســتوى االقتصــادي وإقصــاًء 

علــى املســتوى السياســي.
التــي  املُمنَهجــة،  بالسياســات  وثيقــة  ِصلــة  لهــا  إًذا  الغضــب  حالــة 
تّتبعهــا الُســلطة ضــّد األقلِّيــة الِعرقيــة العربيــة فــي إيــران، وقــد طالــت 
ــم الــذي  ــاه ذاتهــا، فاإلقلي سياســات التمييــز ضــّد العــرب مســألة املي
تقطنــه أغلبيــة عربيــة يعانــي مــن نقــص امليــاه بشــكٍل غيــر متناســب؛ 
بســبب تويــل نهــر كارون إلــى محافظــات كرمــان ويــزد وأصفهــان 
التــي تفتقــر إلــى امليــاه. وَوفًقــا للُخبــراء، لــم يتــم تويــل ميــاه نهــر 
د الُشــرب، لكــن بشــكل أساســي لألغــراض الصناعيــة،  كارون ملجــرَّ
وكانــت هــذه احملافظــات املركزيــة الثــالث أيًضــا الوجهــة الرئيســة 
لالســتثمارات الصناعيــة اإليرانيــة، مبــا فــي ذلــك صناعــات الســّيارات 
والُصلــب. تلــك االســتثمارات زادت مــن حاجــة احملافظات للمياه، وكان 
ذلــك علــى حســاب األحــواز، وليــس مــن قبيــل املصادفــة أنَّ احملافظات 
التــي تســتفيد مــن تويــل امليــاه واالســتثمارات الصناعيــة، هــي فــي 
ــان  ان ذوو األصــل الفارســي )كرم ــكَّ ــة بالُس ــات مأهول ــب مقاطع الغال

ويــزد وأصفهــان(.
ل البطالــة احلقيقــي فــي معظــم مناطــق إقليــم األحــواز يتــراوح  إنَّ معــدَّ
بــن 45-50%، ويفتقــر اإلقليــم إلــى اخلدمــات األساســية وضعــف 
ان اإلقليم بصورة أساســية من ُفرص  البنية التحتية، وال يســتفيد ُســكَّ
رهــا صناعــة النِّفــط والغــاز وصناعــة البتروكيماويــات،  العمــل التــي توفِّ
ــة،  ــروة احليواني ــى الزراعــة والث ــم عل ان اإلقلي ــكَّ ــل يعتمــد ُمعظــم ُس ب
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ــزة للغضــب الكامــن خلــف االحتجاجــات. وفــي  وهــذه عوامــل محفِّ
ــرى بعــض  ــل، وي ــال بدائ ــم ب ان اإلقلي ــكَّ ــاه ُس ــر، تركــت أزمــة املي األخي
ان هــذه  اخُلبــراء أنَّ هــذه السياســات مقصــودة؛ بغــرض دفــع ُســكَّ
ان مــن أُصــول فارســية ولوريــة  املناطــق إلــى الهجــرة وإحاللهــم بُســكَّ
التمييــز والتهميــش  أكثــر والًء للدولــة وللنظــام. وال شــكَّ أن هــذا 
واإلقصــاء لــه دور فــي تطــوُّرات األزمــة باألحــواز، خــالل هــذه املوجــة 

مــن االحتجاجــات.
وباملُجَمــل، ميكــن القــول: إنَّ الِســمات األساســية الحتجاجــات األحــواز 
تتمثَّــل فــي اســتمرار اّتســاع جغرافيــا االحتجــاج يوًمــا بعــد يــوم، والدور 
ــر  ــادة هــذا احلــراك، فضــاًل عــن الدعــم غي ــي قي ــر للشــباب ف الكبي
ــات  ن ــون فــي األحــواز مــن مختلــف مكوِّ ــاه احملتجُّ ــذي يلق املســبوق ال
الشــعب اإليرانــي، وفشــل رهــان النظــام اإليرانــي علــى إعطــاء احلراك 

ــا. ــا وانفصالًيّ األحــوازي طابًعــا ِعرقًيّ

ثانًيا: مزيج من القمع والسياسة لحتواء األزمة

ــة  َتَظهــر تعاُمــل الُســلطات اإليرانيــة مــع موجــة االحتجاجــات احلاليَّ
وفــق اّتاهــن رئيســْن؛ مختلفــن فــي الوســائل واألدوات، ومّتفقــن 
ــًرا وعــدم  علــى هــدف واحــد، وهــو إخمــاد هــذه االحتجاجــات مبكِّ

اّتســاع نطاقهــا.
1.التعامــل األمنــي: لطاملــا تعاملــت الُســلطات اإليرانيــة عبــر الســنن 
مــع موجــات االحتجاجــات، التــي تشــهدها مختلــف املناطــق واملــدن 
اإليرانيــة مــن حــن إلــى آخــر عبــر اّتبــاع عــدٍد مــن اإلجــراءات األمنيــة 
تُعُدهــا تهديــًدا  والعســكرية إلنهــاء االحتجاجــات املتزايــدة، والتــي 
خطيــًرا ملســتقبل النظــام اإليرانــي. وتتمثَّــل أهــم اآلليــات األمنيــة 
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ملواجهــة االحتجاجــات احلاليــة مــن جانــب الُســلطات اإليرانيــة، فــي 
ــي: التال

ة القمعيــة واحلضــور املكثَّــف لقــّوات األمــن ووحــدات  أ. اســتخدام القــوَّ
مــع  التعاُمــل  فــي  »البســيج«،  ميليشــيات  وكذلــك  الثــوري  احلــرس 
ــة، وكذلــك  ــن عبــر الذخيــرة احليَّ ي للمحتجِّ االحتجاجــات والتصــدِّ
بتكثيــف حمــالت االعتقــال والتهديــد. وأســفر هــذا األســلوب القمعــي 
مــن ِقبــل الُســلطات األمنيــة فــي ســقوط عــدٍد مــن الضحايــا واعتقــال 

عــدٍد مــن املتظاهريــن.
ب. فــرض طــوق أمنــي علــى املــدن اإليرانيــة التــي شــهدت احتجاجــات، 
والســيَّما مدينــة األحــواز، والتــي تَُعــّد مســرًحا النطــالق الشــرارة 
األولــى الحتجاجــات امليــاه. كمــا أنَّ زيــارة قائــد احلــرس الثوري حســن 
ــًرا  ــن مؤشِّ ــي األحــواز، تعطــي للمحتجِّ ــز املظاهــرات ف ســالمي ملرك
ــي  ــع، ف ــي ســوف يســتخدم أقصــى درجــات القم ــأنَّ النظــام اإليران ب
ــارة  ر آخــر لزي ــرِّ ــد أي مب حــال اســتمرار االحتجاجــات، حيــث ال يُوَج
ة عســكرية فــي النظــام اإليرانــي ملركــز االحتجاجــات،  قائــد أعلــى قــوَّ
ــن وإرســال رســالة بــأنَّ النظــام اإليرانــي ســوف  ســوى تخويــف احملتجِّ
ة والقمــع. إضافــًة لذلــك،  يواجــه االحتجاجــات بأقصــى قــدر مــن القــوَّ
ــي  ــّوات مكافحــة الشــغب ف ــن وق ــّوات األم ــي ق حشــد النظــام اإليران
األحــواز وعــدًدا مــن املــدن الكبــرى ملواجهــة املتظاهريــن، وقــد أســفرت 
ــن عــن مصــرع أحــد أفــراد  املواجهــات بــن قــوات األمــن واحملتجِّ

الشــرطة وجــرح آخــر مبدينــة ماهشــهر جنــوب األحــواز.
ج. جتنيــد امليليشــيات التابعــة لهــا واملنتشــرة فــي عــدٍد مــن الــدول 
املجــاورة؛ لســحق االضطرابــات األحوازيــة، فاســتقدمت الُســلطات 
ــا فــي  ــة له ــر مــن 1500 عنصــر مــن امليليشــيات املواليَ ــة أكث اإليراني

https://www.akhbaralaan.net/news/world/2021/07/25/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d8%aa%d8%af-%d9%84%d9%8036%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%af-10-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%88%d9%85%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%8a%d9%86
https://www.akhbaralaan.net/news/world/2021/07/25/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d8%aa%d8%af-%d9%84%d9%8036%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%af-10-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%88%d9%85%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%8a%d9%86
https://www.akhbaralaan.net/news/world/2021/07/25/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d8%aa%d8%af-%d9%84%d9%8036%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%af-10-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%88%d9%85%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%8a%d9%86
https://www.akhbaralaan.net/news/world/2021/07/25/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d8%aa%d8%af-%d9%84%d9%8036%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%af-10-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%89-%d9%88%d9%85%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%8a%d9%86
https://iranwire.com/fa/news/khuzestan/51147
https://iranwire.com/fa/news/khuzestan/51147
https://mena-monitor.org/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://mena-monitor.org/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://mena-monitor.org/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://mena-monitor.org/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
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العــراق والتابعــة مليليشــيات «احلشــد الشــعبي»؛ ملســاندتها فــي قمــع 
االحتجاجــات املندلعــة علــى األراضــي اإليرانيــة.

د. تعطيــل اإلنترنــت وأدوات »التواُصــل الجتماعــي»؛ مــن أجــل إبطــاء 
ــي املعلومــات عــن مراكــز انتشــار االحتجاجــات، واحلــّد مــن ُقــدرة  تلقِّ
اجلمهــور علــى التعبيــر عــن الســخط السياســي أو التواُصــل داخلًيّــا أو 
مــع العالــم اخلارجــي. وهــو أســلوب ينتهجــه النظــام اإليرانــي عــادًة فــي 

ة تشــهد فيهــا البــالد مظاهــرات احتجاجيــة واســعة. ُّكل مــرَّ
هــذا التعاُمــل األمنــي مــع االحتجاجــات، ُقوِبــل برفــض شــديد مــن 
فــن وفّنانــن  نــات الشــعب اإليرانــي مــن سياســين ومثقَّ ُمختلــف مكوِّ
ورياضيــن، كمــا انتقــد الرئيســان األســبقان محمــد خاتــي ومحمــود 
ــة وأســاليب  ــْن مختلفــن، اإلجــراءات األمني أحمــدي جنــاد، فــي بيان

ــة مــع احتجاجــات األحــواز. ــل القمعي التعاُم
2. التعاطــي السياســي مــن ِقَبــل النظــام اإليرانــي: بالتزاُمــن مــع تغليــب 
البُعــد األمنــي فــي احتــواء موجــة االحتجاجــات املتســارعة، َعمــَد 
النظــام اإليرانــي إلــى اّتخــاذ معاجلــاٍت ســريعة تهــدُف إلــى امتصــاص 
ــن، ســواًء عبــر تقــدمي وعــود بإجــراء إصالحات ســريعة  غضــب احملتجِّ
لألســباب املباشــرة النــدالع هــذه األزمــة، أو عبــر تقــاُذف االّتهامــات 
ــر  ــارات السياســية املختلفــة، أو عب ــن التّي ــر وســوء اإلدارة ب بالتقصي
ــل أطــراف خارجيــة فــي تريــك هــذه  توجيــه أصابــع االّتهــام بتدخُّ

االحتجاجــات واســتغاللها ألســباٍب سياســية.
محــاولت التهدئــة وامتصــاص الغضــب مــن ِقبــل مســؤولي النظــام أ. 

اإليراني، والتي جاءت مغايرًة ألسلوبهم في التعاطي مع االحتجاجات 
الســابقة فــي إيــران؛ فتصريحــات املســؤولن وتغطيــة بعــض اإلعــالم 
مالــت إلــى تغطيــِة االحتجاجــات بطريقــة ُمســيَطر عليهــا، بجانــب 
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ــن، بهــدف احتــواء غضبهــم، وتقليــص  إظهــار التعاُطــف مــع احملتجِّ
دائــرة االحتجاجــات بشــكٍل أســرع.

ــت فــي  ــم تلَّ ــن وتهدئته ــوادر محــاوالت امتصــاص غضــب احملتجِّ ب
عــن حــّق  دافــع  األعلــى علــي خامنئــي، حــن  املرشــد  تصريحــات 
ــن فــي أن يغضبــوا ويخرجــوا إلى الشــوارع، ومطالبته احلكومة  احملتجِّ
اإليرانيــة اجلديــدة بوضــع أزمــة هــذا اإلقليم على رأس ُســلَّم أولوياتها. 
كمــا نــأى خامنئــي بنفســه عــن دوره فــي األزمــة، عبــر إلقــاء اللــوم علــى 
احلكومــات، وذلــك بالقــول: إنَّ مشــكالت األحــواز وُشــّح امليــاه ســببها 

عــدم االنصيــاع لتوصياتــه وتوجيهاتــه.
بجانــب ذلــك، أعلــن الرئيــس املنتهيــة واليتــه حســن روحانــي، تشــكيل 
ــات األزمــة، وإطــالق وعــود  ــة طــوارئ إســتراتيجية لبحــث تداعي جلن
يــة بــدأت بإرســال مســؤولن عســكرين وسياســين  مبعاجلــات جدِّ
إســحاق  ل  األوَّ نائبــه  روحانــي  أرســل  كمــا  امليــاه،  أزمــة  ملعاجلــة 
األزمــة،  أســباب  علــى  مباشــرًة  للوقــوف  اإلقليــم؛  إلــى  جهانغيــري 
ــر، ســعت احلكومــة  ومحاولــة خلــق معاجلــات ســريعة. بجانــب مــا ُذِك
الحتــواء االحتجاجــات عبــر التواُصــل مع شــيوخ القبائل ورموز املجتمع 
ــة  ــل العربي ــن شــيوخ القبائ ــري عــدًدا م ــث زار جهانغي األحــوازي، حي
ــي خفــض  ــل املســاهمة ف ــم مقاب ــة مطالبه ــي األحــواز، ووعــد بتلبيَ ف
ة االحتجاجــات، حيــث أعلــن عــن فتــح بوابــات ســّد الكرخــة إلعــادة  حــدَّ
د عــدًدا مــن  ــا احلــرس الثــوري فقــد زوَّ نســبة امليــاه إلــى األنهــر. أمَّ
املناطــق بـــ 60 صهريًجــا، وفيمــا يُخــّص الُســلطة القضائيــة فقــد أمــر 
ــز املجــال بأســرع مــا ميكــن لإلفــراج عــن األشــخاص  رئيســها بتجهي
الذيــن ُوِضعــوا تــت املالحظــة خــالل أحــداث األيــام األخيــرة فــي 
كات لم تُكن  هــذه احملافظــة بســبب االحتجاجــات األخيــرة. هــذه التحــرُّ

https://www.bbc.com/persian/iran-features-57941545
https://www.bbc.com/persian/iran-features-57941545
https://www.rfi.fr/fa/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/20210723-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.rfi.fr/fa/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/20210723-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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ي، الــذي  يــة التحــدِّ لتحــُدث لــو لــم يشــعر النظــام اإليرانــي مبــدى جدِّ
ــه السياســي وكذلــك احلقوقــي،  له هــذا احلــراك فــي بُعَديْ بــات يشــكِّ
ــع دائرتــه أكثــر وأكثــر، والســيَّما بعــد التضاُمــن الــذي  واحتماليــة توسُّ

ــي مــع احتجاجــات األحــواز. أظهــره الشــارع اإليران
ة  وحــول دالالت جلــوء النظــام للتهدئــة، ميكــن القــول: إنَّهــا تعــود لِعــدَّ
ال  وحياتــي  مصيــري  مطلــب  االحتجــاج  ســبب  أنَّ  هــا  أهمَّ أســباب 
مجــال للقمــع فــي الســيطرة عليــه، كمــا أنَّــه كاشــف ملــدى فشــل النظــام 
وتديــًدا احلــرس الثــوري، الــذي تولَّى مســؤولية إنشــاء مئات الســدود 
ــة وافيــة، وتســبَّب فــي بعــض احلــاالت  فــي إيــران دون دراســات علميَّ
ــة  ــة الغضــب الراهن ــا يخشــى النظــام أن تلتحــم حال ــوارث. كم ــي ك ف
ــق بانقطــاع الكهربــاء وُشــّح امليــاه مــع حالــة  علــى خلفيــة مطالــب تتعلَّ
الغضــب السياســي، التــي ظهــرت فــي عــدم املشــاركة فــي االنتخابــات؛ 
ــى غــرار احتجاجــات 2009م. إنَّ  فتقــود إلــى احتجاجــات واســعة عل
د لالحتجاجــات، بعــدم  ــة وضــع إطــار محــدَّ ــد مــن التهدئ النظــام يري
اكتســابها مزيــًدا مــن التســييس، وبالتالــي يرغــب النظــام فــي أاّل تتــدَّ 
االحتجاجــات إلــى حــن تولِّــي إبراهيــم رئيســي الُســلطة، وبالتالــي 
تهيــد أجــواء هادئــة مــن أجــل تريــر مشــروعه وتنفيــذ برنامجــه، 
حيــث ســتؤدِّي االحتجاجــات إلــى فــرض قيــود عليــه فــي بدايــة واليتــه، 
ومنــح »اإلصالحيــن« ُفرصة للعودة للمشــهد، واســتغالل االحتجاجات 
ضــّد رئيســي، كمــا ســبق أن اســتغلّها احملافظــون فــي إضعــاف شــعبية 

روحانــي وإحبــاط برنامجــه.
مــن جهــة ثانيــة، فــإنَّ النظــام يســتعّد ملفاوضــات مــع الغــرب والواليــات 
نطــاق  اّتســاع  فــي  يرغــب  وال  النــووي،  االتفــاق  بشــأن  املتحــدة 
ــمَّ  ــد الضغــوط، ومــن ث ــم الوضــع اإلنســاني وتزايُ االحتجاجــات وتفاُق
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ــًة ملســاومة  منــح األطــراف األُخــرى علــى طاولــة املفاوضــات ورقــًة قويَّ
ـق  النظــام علــى مطالــب تصــّر عليهــا الواليــات املتحــدة، فيمــا يتعلَـّ
بتعديــل االتفــاق، وســلوك إيــران اإلقليمــي، والبرنامــج الصاروخــي.

ب. اّتهامــات بالعمالــة والتخويــن: رغــم التظاُهــر بالدفــاع عــن حقــوق 
ــن، لكــن يبــدو أنَّ نظريــة املؤامرة ســتكون حاضــرة على الدوام،  احملتجِّ
بوصفهــا الوســيلة الوحيــدة التــي يلجــأ إليهــا النظام للهــروب من املأزق 
احلالــي، والتغطيــة علــى فشــله فــي تلبيــة متطلَّبــات املواطنــن، حيــث 
ُعِزيــت األســباب الرئيســة النتشــار االحتجاجــات فــي مــدن األحــواز، 
إلــى وجــود «أعــداء» أجانــب «إعــالم منَشــّق» وكذلــك وجــود «جماعــات 
انفصاليــة» مدفوعــة مــن اخلــارج خلــف هــذه االحتجاجــات. كمــا 
ــر مــن ترديــد كلمــة »العــدو» فــي  أنَّ املرشــد علــي خامنئــي الــذي يُكِث
خطاباتــه، لــم يخــُرج هــو اآلخــر عــن هــذا الســياق فأملَــَح إلــى وجــود 
أصابــع خارجيــة تُفاِقــم املشــهد، وذلــك مبطالبتــه للمتظاهريــن بعــدم 
إعطــاء «أعــداء إيــران» ذريعــة، بوصــِف «العــدو» يســعى لالســتفادة مــن 
ــح  ــورة اإلســالمية وضــّد املصال ــالد والث هــذه االحتجاجــات ضــّد الب

ــة للشــعب اإليرانــي. العامَّ

ة خجولة وحسابات مرتبطة  ثالًثا: انتقادات دوليَّ
بمفاوضات فيينا

مــع تصاُعــد االحتجاجــات اإليرانيــة فــي األحــواز، ومنــذ اليــوم الثالــث 
حقوقيَّــة  ــة  دوليَّ مــات  منظَّ أبــدت  اجلــاري،  يوليــو  مــن  والعشــرين 
أدانــت  فقــد  املتظاهريــن،  مــع  تعاُطفهــا  مــات غيــر حكوميــة  ومنظَّ
املفوَّضة الســامية حلقوق اإلنســان في األمم املتحدة ميشــال باشــليت 
الُســلطات اإليرانيــة، وطالبتهــا بالتركيــز علــى اّتخــاذ إجــراءات ُمعتبـَـرة 
ة  ملعاجلــة معضلــة نقــص امليــاه فــي األحــواز، بــداًل مــن اســتخدام القــوَّ

https://www.farsnews.ir/news/14000428000487/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14000428000487/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://www.radiofarda.com/a/khamenei-vaccine-khuzestan-protets/31373390.html
https://www.radiofarda.com/a/khamenei-vaccine-khuzestan-protets/31373390.html
https://www.radiofarda.com/a/khamenei-vaccine-khuzestan-protets/31373390.html
https://www.radiofarda.com/a/khamenei-vaccine-khuzestan-protets/31373390.html
https://bit.ly/3ya4J74
https://bit.ly/3ya4J74
https://bit.ly/3ya4J74
https://bit.ly/3ya4J74
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املُفِرطــة واالعتقــاالت واســعة النطــاق لســحق االحتجاجــات وقمــع 
املتظاهريــن.

ــة بــأنَّ أعــداد القتلــى وصــل إلى  مــة العفــو الدوليَّ حــت منظَّ بدورهــا صرَّ
نحــو ثمانيــة أشــخاص، مَبــن فيهــم شــاب لــم يتجــاوز ســّن املراهقــة. 
ة بإفــراط ودون  وَوفًقــا جلماعــات حقوقيــة، فــإنَّ إيــران تســتخدم القــوَّ

وجــه حــّق؛ بُغيَــة صــّد االحتجاجــات الشــعبية وقمعهــا.
أعلنــت منظمــة »هيومــن رايتــس واتــش« فــي بيــاٍن لهــا، أنَّ القــوات 
ة ُمفِرطــة، وحثَّــت احلكومــة علــى  ــن بقــوَّ اإليرانيــة تعاطــت مــع احملتجِّ
ــداًل  ــا، ب ــار إليه ــل املُش ــق بشــفافية« فــي حــاالت القمــع والقت »التحقي

ــن. ــل املســتمّر باملتظاهري مــن التنكي
ــن اإليرانيــن،  وقــد أبــدت الواليــات املتحــدة موقفهــا الداعــم للمحتجِّ
ث باســم وزارة اخلارجية األمريكيــة نيد برايس، في  حيــث علَّــق املتحــدِّ
الثانــي والعشــرين مــن يوليــو 2021م علــى االحتجاجــات، بقولــه »نحــن 
ندعــم حــّق اإليرانيــن فــي التظاُهــر الســلمي والتعبيــر عــن أنفســهم. 
يجــب أن يتمتَّــع اإليرانيــون بهــذه احلقــوق دون خــوف مــن العنف، ودون 
ــوم  ــّوات األمــن«. وفــي الي ــل ق ــال التعســفي مــن ِقبَ خــوف مــن االعتق
ث الرســمي جالينــا بورتــر التأكيــد نفســه،  التالــي، أعــادت نائبــة املتحــدِّ
ل مراقبــة الواليــات املتحــدة  ــْن؛ األوَّ مــع إيضاحهــا ألمريــن إضافيَّ
عــن كثــب لتقاريــر تُثِبــت إطــالق قــّوات األمــن اإليرانيــة للنــار علــى 
ل، وتقاريــر قطــع احلكومــة لإلنترنــت فــي املنطقــة،  املتظاهريــن الُعــزَّ
ــق بــرّد إدارة بايــدن االحتجاجــات إلــى ســنواٍت مــن  ــا الثانــي فيتعلَّ أمَّ
التهميــش احلكومــي وســوء اإلدارة للمــوارد املائيــة، والتــي فاقمــت 

اجلفــاف الشــديد الــذي تتعــرَّض لــه إيــران منــذ 50 عاًمــا مضــت.
وأخيــراً أصــدرت وزارة اخلارجيــة األمريكيــة فــي الثامــن والعشــرين 

https://bit.ly/2TCNts9
https://bit.ly/2TCNts9
https://reut.rs/3f1fHEv
https://reut.rs/3f1fHEv
https://bit.ly/3i4kpDp
https://bit.ly/3i4kpDp
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مــن يوليــو بياًنــا رســمًيّا بشــأن االحتجاجــات فــي إيــران، يُديــن إطــالق 
ــرم اســتخدام  النــار مــن ِقبــل القــّوات اإليرانيــة علــى املتظاهريــن، ويُجِّ
ــد مراقبتــه لألحــداث عــن كثــب، والســيَّما عمليَّــات قطــع  الُعنــف، ويؤكِّ
اإلنترنــت ومنــع املواطنــن مــن الوصــول إلــى املعلومــات إلكترونًيّــا. 
ملواطنيهــا  »الســماح  اإليرانيــة  احلكومــة  علــى  بــأنَّ  البيــان  وأردف 
يــة،  يــة التعبيــر والوصــول إلــى املعلومــات بحرِّ هــم فــي حرِّ مبمارســة حقِّ

مبــا فــي ذلــك مــا يكــون عبــر اإلنترنــت«.
ق إلــى مــا يجــري  وعلــى كل حــال، فــرادع الــدول الغربيــة عــن التطــرُّ
ل: حساســية املُنعَطــف  فــي الداخــل اإليرانــي مــرّده إلــى عاملــْن؛ األوَّ
الــذي وصلــت إليــه املباحثــات النوويــة فــي فيينــا، ومــا أعقــب ذلــك مــن 
تأجيــل طــارئ تبًعــا لفــوز إبراهيــم رئيســي بكرســي الُســلطة التنفيذيــة 
فــي إيــران، وإاّل فــإنَّ الواليــات املتحــدة ســبق أن أدرجــت العديــد مــن 
األســماء، أبرزهــم رئيســي ذاتــه علــى خلفيــة أداوره كرئيــس للُســلطة 

القضائيــة فــي قمــع تظاُهــرات عــام 2019م.
ات  دت باالنتهــاكات الصارخــة للقوَّ األطــراف األوروبيــة أيًضــا طاملــا نــدَّ
ــن، وفرضــت عقوبــات اقتصاديــة فــي  األمنيــة اإليرانيــة ضــّد احملتجِّ
هــذا اإلطــار، كان آخرهــا إدراج قائــد احلــرس الثــوري اإليراني حســن 
ســالمي وســبعة مــن قــادة ميليشــيا البســيج والشــرطة اإليرانيــة فــي 
الئحــة العقوبــات فــي أبريــل املاضــي؛ بســبب حملــة القمــع واالضطهــاد 

ذتهــا الُســلطات فــي نوفمبــر 2019م. التــي نفَّ
العامــل اآلخــر يكُمــن فــي اقتصــار التظاُهــرات حّتــى اللحظــة علــى 
مناطــق معيَّنــة، بخــالف االنتشــار الواســع الــذي آلــت إليــه تظاُهــرات 
رت، مــن جــّراء مــا  2019م، والتــي ســيكون لهــا بالــغ األثــر إن تكــرَّ
يعصــف بالبلــد مــن ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة، ومــا يعتــري نظامــه 
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السياســي مــن تــآُكل فــي املشــروعية؛ ومســؤولي الدولــة اإليرانيــة 
ــة، والســيَّما  ــه احمُلتَمل ــا خطــورة املوقــف الراهــن وتعقيدات ــون تاًم يُع
إْن اقتــرن بتأييــد دولــي فــي مرحلــة شــديدة احلساســية كالتــي تعيشــها 

ــا. إيــران حالًيّ

ة رابعًا: معالجات غير جذرية وأزمة مستمرَّ

ــى  ــن عل ــي مــع احملتجِّ ــق أمن ــي مــن منطل لقــد تعامــل النظــام اإليران
أزمــة امليــاه فــي األحــواز، لكــن بعــد حمــالت التعاُطــف التــي لقيهــا 
ان احملافظــات اإليرانيــة  ان األحــواز مــن ِقبَــل عــدد كبيــر مــن ُســكَّ ُســكَّ
املختلفــة، اضطــرَّ النظــام للبحــث عــن معاجلــات ســريعة ألســباب 
جديــدة  وتنمويــة  سياســية  وعــود  بإطــالق  احلــراك،  هــذا  انــدالع 
ومعاجلــات ميدانيــة. لكــن يبــدو أنَّ هــذه املعاجلــات يُنَظــر إليهــا علــى 
تــة، وال تســتهدف حــّل األزمــة مــن جذورهــا؛ مــا يعنــي أنَّ هــذه  أنَّهــا مؤقَّ

االحتجاجــات ســتبقى مفتوحــة علــى ُكّل االحتمــاالت.
ــون فــي األحــواز، مــن مختلــف  لِقيــه احملتجُّ الــذي  الدعــم الكبيــر 
ل مــن نوعه في تاريخ االحتجاجات التي شــهدتها  احملافظــات، هــو األوَّ
هــذه املنطقــة، كمــا أنَّ االحتجاجــات األخيــرة كشــفت أنَّ أزمــة امليــاه 
فــي األحــواز ليســت بســبب اجلفــاف فقــط، بــل إنَّ سياســات النظــام 
فــي نقــل ميــاه هــذه املنطقــة إلى محافظــات أُخرى وبناء الســدود علی 
األنهــار خلــق مشــكلة فــي تأمــن امليــاه، كمــا كشــفت عــن قناعــة الشــارع 
اإليرانــي بوجــود أزمــة حقيقيــة، ال عالقــة لهــا باألهــداف االنفصاليــة 

والقوميــة.
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حاولــت وســائل اإلعــالم التابعــة للنظــام اإليرانــي بــّث روح الُفرقة، عبر 
ــا، واالّدعــاء بــأنَّ بعــض املتظاهريــن  إعطــاء االحتجاجــات بُعــًدا ِعرقًيّ
املســيرات  لكــن خــروج  العربيــة،  باللغــة  انفصاليــة  دوا شــعارات  ردَّ
ان األحــواز كشــفت أنَّ رهــان النظــام اإليرانــي  املؤيِّــدة ملطالــب ُســكَّ

ــا. علــى الورقــة الِعرقيــة لــم يُعــد ُمجِدًي
والفّنانــن  والسياســية  االجتماعيــة  الُقــوى  مختلــف  ــل  تدخُّ ل  شــكَّ
ــن فــي األحــواز، نُقطــة  والرياضيــن للتعبيــر عــن تعاُطفهــم مــع احملتجِّ
ــر عنــه  تــوُّل جديــدة فــي مناهضــة النظــام اإليرانــي، وهــو مــا عبَّ

البعــض مبرحلــة التحــوُّل الثــوري ضــّد النظــام.
بـــ  خامنئــي  علــي  املرشــد  ونْعــت  بالتنديــد  ــن  احملتجُّ قيــام  يظهــر 
»الدكتاتــور«، والتنديــد بالنظــام اإليرانــي عقــب ُكّل مظاهــرة خــالل 
الســنوات القليلــة املاضيــة، اّتســاع دائــرة الســخط الشــعبي مــن النظــام 
اإليرانــي؛ الرتبــاط األزمــات التــي تشــهدها إيــران بسياســات النظــام 

ــة. اخلاطئ
وأخيــًرا، ميكــن القــول: إنَّ الرئيــس اإليرانــي اجلديــد إبراهيــم رئيســي 
سيســتهلُّ واليتــه األولــى مبواجهــة حالــة غضــب كبيــرة، وســتكون 
سياســاته علــى احملــّك، لكــن لــن يعــَدم النظــام الُقــدرة فــي الســيطرة 
ما أنَّه ســيواجه اســتحقاقات  على موجة االحتجاجات الراهنة، والســيَّ
قــد  توتُّــرات  أّي  تهدئــة  صاحلــه  ومــن  ــة،  مهمَّ وخارجيــة  داخليــة 
ــق بإعــادة تأهيــل النظــام، واســتعادة مكانــة  تعرقــل ُخططــه فيمــا يتعلَّ
ــك ال  ــرة. وُكّل ذل ــت خــالل الســنوات األخي ــي تراجع »احملافظــن« الت
ــا  ــى معاجلته ــادر عل ــر ق ــزال النظــام غي ــاك مشــاكل ال ي ينفــي أنَّ هن
بصــورة جذريــة، تتســبَّب فــي انــدالع موجــات متتالية مــن االحتجاجات 

التــي تنــال مــن شــرعية النظــام وشــرعية قيادتــه.

https://www.radiofarda.com/a/commentary-on-khuzestan-protests-and-the-fate-of-revolutionary-transition/31377406.html
https://www.radiofarda.com/a/commentary-on-khuzestan-protests-and-the-fate-of-revolutionary-transition/31377406.html
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