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احتقان داخلي متزايد
ــن  ــف ع ــي تكش ــؤرشات الت ــض امل ــى بع ــوف ع ــن الوق ميك
ارتفــاع حجــم االحتقــان الداخــي يف إيــران، وذلــك عــى 

ــايل: ــو الت النح

1- تزايــد حــدة اإلحبــاط لــدى اإليرانيــن: أدى تدهــور 
ــد  ــة وتصاع ــدالت البطال ــاع مع ــة، وارتف ــاع االقتصادي األوض
ــات املفروضــة عــى  ــة، نتيجــة للعقوب ــواد الغذائي أســعار امل
القطاعــات الرئيســية لالقتصــاد اإليــراين، بعــد االنســحاب 
ــّا  ــالً ع ــو 2018، فض ــووي يف ماي ــاق الن ــن االتف ــي م األمري
خلفتــه جائحــة كورونــا مــن تداعيــات ســلبية عــى األوضــاع 
االقتصاديــة، إىل تصاعــد حالــة اإلحبــاط والغضــب العــام لــدى 

ــن. اإليراني

وعــى الرغــم مــن الوعــود التــي أطلقهــا الرئيــس اإليــراين، 
ــوزه، يف  ــالن ف ــد إع ــه األول بع ــذ خطاب ــي، من ــم رئي إبراهي
ــية،  ــاع املعيش ــن األوض ــى تحس ــز ع ــايض، بالرتكي ــو امل يوني
باعتبارهــا أولويــة بالنســبة لــه، فــإن تلــك األوضــاع قــد 

ــوءاً.  ــت س تفاقم

يف  التخضــم  معــدل  ارتفــاع  إىل  اإلحصــاءات  وتُشــر 
ــويل  ــذ ت ــال بنســبة 11% من ــاض الري ــران إىل 45%، وانخف إي
ــم  ــراين وظائفه ــون إي ــد حــوايل ملي ــا فق ــم، ك ــي الحك رئي
يف الوقــت الــذي ارتفــع فيــه معــدل البطالــة إىل 10%، وهــو 
معــدل يقــارب الضعــف بــن الشــباب. ويضــاف إىل مــا ســبق 
وجــود مــا يقــرب مــن 40 مليــون )أي نصــف ســكان إيــران 
تقريبــاً( تحــت خــط الفقــر، وفقــاً ملــا أشــار إليــه حميــد رضــا 

ــة. ــة الربملاني ــة املوازن ــس لجن ــايئ، رئي حاجباب
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أفــادت وســائل إعــام إيرانيــة، فــي 4 نوفمبــر الجــاري، أن شــابًا بلــغ مــن العمــر 38 عامــًا، ُيدعــى روح اللــه 
بارازيــده، قــد أقــدم علــى إشــعال النــار فــي نفســه أمــام مؤسســة محليــة تســاعد قدامــى المحاربيــن 
وعائاتهــم، بعــد طلــب المســاعدة منهــا للحصــول علــى عمــل. ويلقــي هــذا الحــادث الضــوء علــى االســتياء 
والغضــب العــام جــراء الظــروف المعيشــية للمواطنيــن اإليرانييــن، خاصــة فــي ظــل انــدالع تظاهــرات جديــدة 

بســبب الميــاه فــي محافظــة أصفهــان فــي 26 نوفمبــر.

قمــع متواصــل: تصاعــد االســتياء الشــعبي مــن تــردي األوضــاع االقتصاديــة فــي إيــران، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1405، 28 
نوفمبــر 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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وأدت تلــك الظــروف الصعبــة إىل تزايــد معــدالت االنتحار 
بــن اإليرانيــن، الســيا مــن فئــة الشــباب، والتي زادت بنســبة 
4% منــذ بدايــة الجائحــة، وكانــت وزارة الصحــة اإليرانيــة قــد 
أعلنــت، يف ســبتمرب املــايض، تســجيل نحــو 100 ألــف محاولــة 
لالنتحــار، عــى األقــل، داخــل البــالد، خــالل الفــرتة مــن مــارس 

2018 إىل مــارس 2019.

ويتزامــن تصاعــد االســتياء الشــعبي وتزايــد االحتجاجــات 
يف إيــران، مــن اقــرتاب موعــد اســتئناف املفاوضــات النوويــة 
مــع مجموعــة )4 + 1( مبشــاركة غــر مبــارشة مــن الواليــات 
املتحــدة، بفيينــا، والتــي يٌفــرتض أن تبــدأ أوىل جوالتهــا يف 29 

نوفمــرب الجــاري.

ويُدلــل ذلــك عــى مــدى مــا يواجهــه النظــام اإليــراين مــن 
أزمــات داخليــة قبيــل اســتئناف الجولــة الســابعة، والتــي مــن 
املُتوقــع أن تكــون الجولــة األخــرة من مســار فيينــا التفاويض، 
لــذا فــإن هــذه التحديــات تكشــف عــن عــدم متاســك جبهتهــا 
الداخليــة، وهــو مــا ميثــل عامــل ضغــط عليهــا قــد يُضعــف 
مــن موقفهــا بتلــك املفاوضــات، خاصــة إذا مــا تطــور األمــر 

إىل احتجاجــات شــعبية عــى غــرار فــرتات مضــت.

2- تواصــل االحتجاجــات بســبب نقــص امليــاه: توســعت 
ــاه يف  ــة املي ــة أزم ــى خلفي ــران، ع ــات يف إي ــة االحتجاج رقع
عــدد مــن املحافظــات، حيــث تجمــع مئــات املزارعــن، منــذ 
مطلــع نوفمــرب الجــاري، يف أصفهــان، احتجاجــاً عــى جفــاف 
نهــر “زاينــده رود”، وهــو النهــر الرئيــي باملحافظــة، نتيجــة 
لنقــل مياهــه إىل محافظــة يــزد املجــاورة لهــا، والتــي تضــم 

ــة واســعة.  مســاحات صحرواي

وترتــب عــى ما ســبق تزايــد حــدة االحتجاجــات التي ردد 
ــزل  ــن نعــود اىل املن فيهــا املتظاهــرون يف أصفهــان شــعار “ل
ــزات  ــم التجهي ــل وتحطي ــر”، ب ــاه إىل النه ــد املي ــا مل تع طامل
املخصصــة لنقــل امليــاه. ووصلــت الهتافــات إىل حــد املطالبــة 

برحيــل “خامنئــي”.

وعــى الرغــم مــن كــون أصفهــان هــي مركــز االحتجاجات 
ــران، يف محافظــة  ــاه، فــإن مــدن أخــرى يف إي عــى أزمــة املي
ــهدت  ــد ش ــران، ق ــرب إي ــوب غ ــاري جن ــال وبختي جهارمح
احتجاجــات ماثلــة أيضــاً، عــى السياســات املائيــة التمييزيــة 

للحكومــة اإليرانيــة. 

واتهــم املتظاهــرون الســلطات برسقــة امليــاه، ونقلهــا إىل 
مــدن أخــرى مــن أجــل دعــم مشــاريع يعــود بعضهــا للحــرس 
ــات  ــد سياس ــرون ض ــف املتظاه ــد هت ــراين، وق ــوري اإلي الث

ــاه”،  ــا املي ــوت ملافي ــن “امل ــة قائل ــاريعه املائي ــام ومش النظ
ــال”. ــاه مح ــذ املي ــال، وأخ ــا جهارمح و“هن

وتســتمر التظاهــرات منــذ مــا يقــرب مــن ثالثــة أســابيع، 
ــن  ــن، يف ح ــد املتظاهري ــف ض ــي العني ــل األمن ــم التعام رغ
أن التظاهــرات الســابقة عــادة مــا كان يتــم الســيطرة عليهــا 
أمنيــاً يف أيــام معــدودة، وهــو مــا يــؤرش عــى إخفــاق 
ــى  ــن، وأن ع ــع املحتج ــل م ــة يف التعام ــات القمعي السياس
ــا أرادت  ــر، إذا م ــلكاً آخ ــلك مس ــة أن تس ــة اإليراني الحكوم

ــعبي.  ــب الش ــتيعاب الغض اس

سياسات مواجهة االستياء الشعبي
يــدرك رئيــي جيــداً حجــم االحتقــان لــدى الشــعب اإليــراين 
مــن تــردي األوضــاع االقتصاديــة، وهــو مــا يتضــح مــن خــالل 
جوالتــه يف شــوارع إيران، والتــي يلتقي فيهــا مبواطنن عادين، 
ويؤكــد خاللهــا عــى ســعيه لتحســن أحوالهــم املعيشــية، غــر 
أن السياســات التــي تتبعهــا الحكومــة اإليرانيــة التــزال قــارصة 
عــن تحقيــق ذلــك، وهــو مــا يتضــح مــن مراجعــة السياســات 

لية:  لتا ا

1- قمــع املحتجــن: تســتمر الحكومــة اإليرانيــة يف تبنــي 
ــات  ــع االحتجاج ــل م ــها يف التعام ــة نفس ــات القمعي السياس
املتصاعــدة يف أصفهــان وغرهــا مــن املحافظــات، إذ تحــاول 
الســلطات إخــاد االحتجاجــات، عــرب مهاجمــة قــوات األمــن 
للمعتصمــن، واســتخدام الغــاز املســيل للدمــوع لتفريقهــم، 
ــة”  ــدي “البلطجي ــت، وتع ــات اإلنرتن ــع خدم ــن قط ــالً ع فض
ــا  ــم تداوله ــو ت ــع فيدي ــاً ملقاط ــن، وفق ــام املعتصم ــى خي ع

ــي. ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ع

ــب األول  ــه النائ ــد وج ــي، فق ــتوى اإلعالم ــى املس ــا ع أم
ــكان  ــزاً إىل س ــاً متلف ــرب، خطاب ــد مخ ــراين محم ــس اإلي للرئي
املحافظــة، وعدهــم فيــه بحــل لألزمــة. وال يتوقــع أن تقــدم 
ــن  ــع تخوي ــة، خاصــة م ــة عــى حــل األزم ــة اإليراني الحكوم
النظــام تلــك التظاهــرات، والتمليــح بوقــوف “األعــداء” وراء 
ــراين،  ــة اإلي ــر الداخلي ــاً لوزي ــالد، وفق ــاه يف الب تظاهــرات املي
أحمــد وحيــدي، ويــؤرش مــا ســبق عــى أن السياســة املائيــة 

إليــران لــن تتغــر. 

2- التحذيــر مــن مخططــات األعــداء: تبــدي الحكومــة 
ــا،  ــاد داخله ــن أي فس ــث ع ــن الحدي ــية م ــة حساس اإليراني
حتــى ال ينتقــص هــذا مــن رشعيتهــا. ففــي أعقــاب ترسيبــات 
إعالميــة يف إيــران تحدثــت عــن توظيــف بعــض الــوزراء 
ــرب  ــة، اعت ــر الحكومي ــض الدوائ ــم يف بع ــؤولن أقربائه واملس
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رئيــي أن هــذه “االدعــاءات الكاذبــة” تهــدف لزعزعــة 
ــذه  ــد ه ــوزراء بتفني ــب ال ــة. وطال ــن بالحكوم ــة املواطن ثق
ــرأي العــام وتحويــل  االدعــاءات، حتــى “ال يتــم التالعــب بال

آراء املجتمــع بصــورة ســلبية” عــن الحكومــة.

منظمــة  أعلنــت  تنمويــة:  سياســات  تبنــي  محاولــة   -3
ــران بعــد  ــان اقتصــادي يف إي ــاين كي “املســتضعفن”، وهــي ث
رشكــة النفــط الوطنيــة اإليرانيــة، وأحــد أكــرب ثالث مؤسســات 
ماليــة عمالقــة يســيطر عليهــا املرشــد اإليــراين، يف21 نوفمــرب 
الجــاري، تدشــن 2550 مرشوعــاً تنمويــاً يف املناطــق الفقــرة 
ــور  ــك بحض ــكنية، وذل ــدة س ــف وح ــاء 40 أل ــران، وبن يف إي
النائــب األول للرئيــس اإليــراين محمــد مخــرب، ورئيــس منظمة 

املســتضعفن غــالم رضــا ســلياين. 

وتغطــي هــذه املرشوعــات مجــاالت اإلســكان وميــاه 
ــات  ــة واملجمع ــة التحتي ــاء والبني ــة والكهرب ــرشب والزراع ال
ــد  ــى إدراك املرش ــة ع ــا، يف دالل ــة وغره ــة والتعليمي الثقافي
تبنــي  إىل  والحاجــة  االقتصاديــة،  األوضــاع  تــردي  حجــم 
ــه مــن غــر  سياســات الســتيعاب الغضــب الشــعبي، غــر أن
ــم  ــن ث ــذ هــذه املشــاريع، وم ــي لتنفي ــدى الزمن الواضــح امل
مــدى قدرتهــا عــى تخفيــف مــن مــدى تــردي األوضــاع 

االقتصاديــة عــن املواطنــن اإليرانيــن. 

سيناريوهات محتملة
الشــعبي  الغضــب  لتفاقــم  املســتقبلية  املشــاهد  تتمثــل 

التــايل:  يف  تجاههــا  الحكوميــة  والسياســات 

1- احتجاجــات شــعبية واســعة: يقــوم هــذ الســيناريو عــى 
أســاس اســتمرار حالــة االســتياء والرفــض الشــعبي مــع عجــز 
الحكومــة عــن تبنــي سياســات تنمويــة حقيقيــة، مبــا يعنيــه 
ذلــك مــن مواصلــة تدهــور االقتصــاد اإليــراين وتزايــد معانــاة 
املواطنــن، وهــو األمــر الــذي يُنــذر بانــدالع احتجاجــات 
واســعة يف إيــران عــى غــرار فــرتات مضــت. والشــك أن فــرص 
هــذا ســيناريو ســوف تــزداد يف حالــة إبــداء إيــران تعنتــاً يف 

ــات  ــرض العقوب ــتمرار ف ــم اس ــن ث ــة، وم ــات القادم املفاوض
ــة.  االقتصادي

2- اســتيعاب الغضــب الشــعبي: يســتند هــذا الســيناريو 
ــواء مطالــب  ــة مــن احت إىل افــرتاض متكــن الحكومــة اإليراني
املحتجــن، وذلــك عــرب تنشــيط االقتصــاد اإليــراين، مــن خــالل 
رفــع العقوبــات املفروضــة عليــه، وتخفيــف معــدالت البطالة 
ــاه يف عــدد  والتضخــم، والتوصــل لحــل عــادل ملشــكالت املي

ــة. مــن املحافظــات اإليراني

ــة، إذ  ــر هين ــات غ ــه بتحدي ــيناريو يواج ــذا الس إال أن ه
ــران،  ــة يف إي ــات االقتصادي ــن القطاع ــات ع ــع العقوب أن رف
مســألة مل تُحســم بعــد، كــا أن االقتصــاد اإليــراين يعــاين خلــالً 
هيكليــاً ومشــكالت عــدة، أبرزهــا تنامــي ســيطرة املؤسســات 
التابعــة للمرشــد األعــى والحــرس الثــوري عــى مفاصلــه، كــا 
أن إيــران أقدمــت خــالل يف أعقــاب توقيــع االتفــاق النــووي 
األول يف عــام 2015 إىل توظيــف األمــوال التــي حصلــت عليهــا 
لصالــح تعزيــز تدخالتهــا الخارجيــة، وليــس تنميــة االقتصــاد 

اإليــراين املتهالــك وقتهــا. 

3- قمــع متواصــل لالحتجاجــات: يتوقــع هــذا الســيناريو 
ــران،  ــات يف إي ــعبي واالحتجاج ــتياء الش ــة االس ــتمرار حال اس
ــة نفســها،  ــاد النظــام للسياســات القمعي ــوازي مــع اعت بالت
لضــان بقــاء ذلــك التذمــر يف نطــاق محــدد، وعــدم اكتســابه 
ــد  ــاع ق ــذه األوض ــل ه ــك أن مث ــع. والش ــعبياً أوس ــاً ش دع
تنتــج اســتقراراً ظاهريــاً ال تتوفــر لــه مقوماتــه، وهــو مــا قــد 

ــت.   ــة يف أي وق ــدالع احتجاجــات شــعبية غاضب ــذر بان ين

ويف التقديــر، فــإن اســتمرار سياســة القمــع واعتــاد 
املقاربــة األمنيــة يف مواجهتهــا، تنــذر بتصاعــد حــدة االســتياء 
والتذمــر الشــعبي، والــذي قــد يتحــول إىل تظاهــرات واســعة 
ــدم  ــا مل تق ــك م ــه، وذل ــراً ل ــداً كب ــل تهدي ــام، متث ــد النظ ض
ــة توقــف  ــي سياســات اقتصادي ــة عــى تبن الحكومــة اإليراني

ــراين. ــاد اإلي ــاع االقتص ــور يف أوض التده
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