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تواصل التظاهرات
دخلــت االحتجاجــات يف إيــران أســبوعها الســادس عــى 
ــام يف  ــه النظ ــي تواج ــت األوىل الت ــا ليس ــم أنه ــوايل، ورغ الت
طهــران، فــإن اســتمرارها هــذه الفــرة، مــن دون قــدرة النظام 
عــى إخامدهــا أو إضعافهــا، مينحهــا خصائــص فريــدة مل 
تكــن موجــودة يف الحــاالت الســابقة، وميكــن الوقــوف عــى 
أبــرز األبعــاد التــي شــهدتها تلــك االحتجاجــات خــال الفــرة 

ــايل: األخــرة عــى النحــو الت

شــهدت  لالحتجاجــات:  جديــدة  فئــات  انضــام   -1
االحتجاجــات الراهنــة متــدداً للفئــات الشــعبية املُشــاركة 
فيهــا، إذ دخــل عــاّمل قطــاع النفــط يف مصــاٍف، مثــل عبــادان 
وكانجــان ومــروع بوشــهر للبروكيامويــات وغرهــا، إىل 
ــة،  ــة الفت ــر دالل ــذا األم ــل ه ــة، ويحم ــات الراهن االحتجاج
تتعلــق بالــدور التاريخــي الــذي لعبتــه هــذه الفئة يف إســقاط 

ــورة 1979. ــاح ث ــاه وإنج ــام الش نظ

اإليــراين أي عاقــة  النظــام  نفــي  الرغــم مــن  وعــى 
إلرضابــات عــاّمل النفــط باالحتجاجــات الحاليــة، والزعــم بــأن 
الســبب يرجــع لعــدم تقاضيهــم رواتبهــم منــذ شــهرين، فــإن 
ــددوا  ــد ه ــرة، ق ــام األخ ــم، يف األي ــارت إىل أنه ــر أش التقاري
باالنضــامم لاحتجاجــات إذا مل يتوقــف النظــام عــن عمليــات 

ــن.  ــق املتظاهري ــاالت بح ــل واالعتق القت

ــاً تجــاه النظــام،  ــة ســخطاً مضاعف ــك الفئ كــام تحمــل تل
ألســباب تتعلــق مبــا تعانيــه مــن مشــكات بشــأن حرمانهــم 
مــن حقوقهــم االقتصاديــة واالجتامعيــة، فضــاً عــن هيمنــة 
الحــرس الثــوري عــى القطــاع النفطــي، وهــو مــا يُفــر تكرار 

اإلرضابــات واالعتصــام الــذي تقــوم بــه تلــك الفئــة.

ومــن جهــة أخرى، شــارك األطبــاء يف إيــران يف االحتجاجات 
ــم عــدد منهــم تظاهــرات يف عــّدة مــدن  الراهنــة، حيــث نظّ
ــن  ــعارات “م ــن ش ــام، رافع ــان وغره ــران وأصفه ــل طه مث
ــن  ــاً ع ــرة”، فض ــت مق ــران أصبح ــتان، إي ــراز إىل كردس ش
دخــول املعلمــن يف إرضابــات واعتصامــات مفتوحــة، احتجاجاً 
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أعلــن المجلــس الوطنــي للمقاومــة اإليرانيــة، فــي 21 أكتوبــر 2022، أن االحتجاجــات الراهنــة التــي تشــهدها 
المــدن اإليرانيــة علــى خلفيــة حــادث وفــاة الفتــاة “مهســا أمينــي”، أســفرت عــن مقتــل أكثــر مــن 400 
واعتقــال أكثــر مــن 20 ألــف شــخص حتــى اآلن. ومــن جانبــه، أعلــن االتحــاد األوروبــي، فــي 17 أكتوبــر، فــرض 

عقوبــات علــى 11 فــردًا و4 كيانــات إيرانيــة، التهامهــم بالُمشــاركة فــي قمــع المتظاهريــن.

غضــب متزايــد: حــدود الدعــم الخارجــي لالحتجاجــات فــي إيــران, العــدد 1672، 28 أكتوبــر 2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث 
المتقدمــة. والدراســات 
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عــى مقتــل واعتقــال عــدد كبــر مــن تاميــذ املــدارس خــال 
التظاهــرات الراهنــة.

تلــك  بهــا  تتمتــع  التــي  الشــعبية  إىل  ذلــك  ويُشــر 
ــز  ــا للحواج ــي تجاوزه ــذي يعن ــران، وال ــات يف إي االحتجاج
ــدت  ــة، إذ امت ــى املناطقي ــة وحت ــة واملذهبي ــة واإلثني العرقي
ــراد يف الشــامل الغــريب، إىل  ــي يســكنها األك ــم الت مــن األقالي
مناطــق البلــوش يف الجنــوب الرقــي، مــروراً مبحافظــات 

الوســط، ذات األغلبيــة الفارســية.

2- مواصلــة قمــع املتظاهريــن: اتّبــع النظــام اإليــراين أســلوب 
قمــع االحتجاجــات، وهــو مــا تجــّى يف اســتخدام القــوة 
املفرطــة يف مواجهــة املحتجــن، األمــر الــذي أســفر عــن 
وصــول عــدد القتــى إىل أكــر مــن 400 شــخص، فضــاً عــن 
اعتقــال أكــر مــن 20 شــخصاً، وذلــك يف حــوايل 19 محافظــة، 
سيســتان  يف  تركــزوا  وإن  اإليرانيــة،  املــدن  مختلــف  يف 
وبلوشســتان ومازانــدران وجيــان وكردســتان وطهــران، وذلــك 

ــة. ــة اإليراني ــه املعارض ــا أعلنت ــق م وف

هــذا إىل جانــب قيــام الســلطات القضائيــة مبحاكمــة 
املوقوفــن يف االحتجاجــات بتهــم واهيــة تتعلــق بـ”التجمهــر 
والتآمــر ضــد البــاد”، و”اإلخــال بالنظــام العــام”، فضــاً عــن 
إصــدار الئحــة اتهامــات ضــد عــدد منهــم، تشــمل “املحاربة”، 

وهــي التهمــة التــي تفتــح البــاب أمــام عقوبــة اإلعــدام.

وتســتمر الســلطات يف تقييد اســتخدام اإليرنين لشــبكات 
اإلنرنــت، إذ حــّذر وزيــر االتصــاالت اإليــراين عيــى زارع بــور 
مــن اســتخدام الشــبكات الخاصــة االفراضيــة )VPN(، والتــي 
يتــم اســتخدامها للتحايــل عــى الحجــب املفــروض عــى 

شــبكات اإلنرنــت.

ــهدت  ــتان: ش ــتان وبلوشيس ــتباكات يف سيس ــدد االش 3- تج
مدينــة زاهــدان، مركــز محافظــة سيســتان وبلوشيســتان 
اإليرانيــة، احتجاجــات واســعة، يــوم 21 أكتوبــر الجــاري، 
ــام،  ــة للنظ ــعارات مناهض ــن ش ــات، مرددي ــا املئ ــارك فيه ش
وقــد أســفر اســتخدام قوات األمــن للعنــف تجــاه املتظاهرين 
عــن ســقوط أكــر مــن 90 شــخصاً، منــذ بــدء االحتجاجــات يف 

ــايض. ــبتمر امل ــة، يف 30 س املدين

ورداً عــى العنــف املُســتخدم مــن جانــب الســلطات، 
ــر  ــو األم ــوري، وه ــرس الث ــارص للح ــتهداف عن ــم اس ــد ت فق
الــذي تكــرر عــّدة مــرات، كان آخرهــا، يف 25 أكتوبــر الجــاري، 
حــن تــم اإلعــان عــن مقتــل عنرصيــن مــن الحــرس. وعــى 
ــة  ــا األمني ــأن حملته ــر الســلطات ب ــة تري الرغــم مــن محاول
ــش  ــة “جي ــلحي جامع ــام مس ــى قي ــاء رداً ع ــة، ج يف املدين
العــدل” الســنية، والتــي تنشــط يف املنطقــة، مبهاجمــة ثاثــة 
مراكــز للرطــة، فــإن الواقــع يُشــر إىل أن التخــوف الحقيقــي 

ــة،  ــات الحالي ــتغال االضطراب ــم اس ــن أن يت ــع م ــام ناب للنظ
ــوىض  ــارة الف ــردة إلث ــات البلوشــية املتم ــل الجامع ــن قب م

ــة. ــز الرطي ــة املراك ومهاجم

4- التصعيــد العســكري العابــر للحــدود: يســعى النظــام 
يف طهــران إىل رصف االنتبــاه عــن االحتجاجــات الراهنــة، 
وإيصــال رســائل، للخــارج والداخــل، باســتعداده الســتخدام 
القــوة. فكــام قــام الحــرس الثــوري اإليــراين بقصــف ُمتكــرر 
ــم  ــام بإقلي ــة للنظ ــلحة معارض ــات مس ــع لجامع ــى مواق ع
كردســتان العــراق، باســتخدام الطائــرات املُســرة والصواريــخ 
يف  عســكرية  منــاورات  كذلــك  أجــرى  فقــد  الباليســتية، 
الحــدود  عــى  الرقيــة  وأذربيجــان  أردبيــل  محافظتــي 

ــان.  ــة آذربيج ــع جمهوري ــاملية م الش

وعــى الرغــم مــن أن تلــك املنــاورات تهــدف إىل إيصــال 
ــى  ــدام ع ــدم اإلق ــاين بع ــب األذربيج ــر للجان ــائل تحذي رس
ــن  ــران ع ــزل إي ــة، وع ــية للمنطق ــا السياس ــر الجغرافي تغي
عــى  الواقــع  زانجيــزور  ممــر  عــى  بالســيطرة  أرمينيــا 
ــن  ــة م ــد محاول ــا تُع ــْن، فإنه ــْن األخرت ــن الدولت الحــدود ب
جانــب إيــران للحيلولــة دون أي تعــاون بــن أذربيجــان 
واألقليــة اآلذريــة يف شــامل البــاد، عــى غــرار مــا يحــدث بــن 
ــي  ــق الت ــراق واملناط ــتان الع ــة يف كردس ــات املعارض الجامع
يقطنهــا األكــراد يف غــرب إيــران، مــام قــد يُعــزز مــن النزعــات 

ــة. ــك األقلي ــة لتل االنفصالي

كــام ال ميكــن فصــل اســتهداف مليشــيا الحــويث يف اليمــن 
ملينــاء الضبــة النفطــي يف محافظــة حرضمــوت، عــن محاولــة 
ــبب  ــه بس ــع علي ــط الواق ــف الضغ ــران تخفي ــام يف إي النظ
ــط  ــدة لخل ــارات جدي ــح مس ــر فت ــك ع ــات، وذل االحتجاج
األوراق والتلويــح بنــر العنــف يف املنطقــة، وإلحــاق الــرضر 

ــة. ــة واألمني ــح العــامل االقتصادي مبصال

تحركات خارجية رمزية
حظيــت هــذه املوجــة مــن االحتجاجــات بدعــم غــريب رمــزي، 
مقارنــة بالتحــركات الســابقة يف أعــوام 2009 و2017 و2019. 
وتجــى هــذا الدعــم عــى املســتوين الرســمي وغــر الرســمي. 

وميكــن اســتعراض ذلــك عــى النحــو التــايل:

1- تشــديد الضغــوط والعقوبــات عــى طهــران: يكثّــف 
النظــام  عــى  عقوباتــه  مــن  األورويب  واالتحــاد  الغــرب 
اإليــراين الســتخدامه القمــع يف مواجهــة املحتجــن، فباإلضافــة 
األخــاق”  “رشطــة  عــى  عقوبــات  واشــنطن  لفــرض 
ــة  ــذ بداي ــار، من ــة، ومســؤولن أمنيــن وعســكرين كب اإليراني
االحتجاجــات يف منتصــف ســبتمر 2022، فقــد قامــت أيضــاً 
بإجــراء مباحثــات مــع “إيلــون ماســك”، مالــك رشكة “ســبيس 
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ــة “ســتارلينك”، كحــل ُمحتمــل  إكــس”، بهــدف تدشــن تقني
لتوفــر اإلنرنــت لإليرانيــن عــر األقــامر الصناعيــة، بعــد 
ــده مــن جانــب الســلطات، وإن كان مــن غــر الواضــح  تقيي
مــا إذا كان قــد تــم نــر أطبــاق اإلرســال لســتارلينك داخــل 

إيــران أم ال.  

ــن  ــة م ــزم متتالي ــاث ح ــدا ث ــرض كن ــب ف ــذا إىل جان ه
ــي تســتهدف مســؤويل قمــع االحتجاجــات يف  ــات الت العقوب
إيــران، شــملت “رشطــة األخــاق” وقيــادات بــوزارة الداخليــة 
والحــرس الثــوري اإليــراين، كــام قامــت بريطانيــا باألمــر ذاتــه. 
وباإلضافــة لذلــك، فقــد فــرض االتحــاد األورويب عقوبــات 
عــى 11 فــرداً و4 كيانــات إيرانيــة، تضــم “رشطــة األخــاق” 
اإليــراين،  االتصــاالت  ووزيــر  رســتمي،  محمــد  ورئيســها 
وغرهــم. وياحــظ أن هــذه العقوبــات ال يتوقــع لهــا أن تؤثــر 

عــى قــدرة النظــام عــى قمــع املحتجــن. 

2- مواصلــة التظاهــرات يف الخــارج: القــت االحتجاجــات 
الراهنــة يف إيــران، دعــامً واســعاً مــن قبــل إيرانيــي الخــارج، 
باإلضافــة للمتعاطفــن مــع االحتجاجــات مــن مواطنــي تلــك 
ــن للســفارات  ــة املتظاهري ــر إىل مهاجم ــدول. ووصــل األم ال
العاصمــة  وشــهدت  بالخــارج.  إليــران  التابعــة  واملراكــز 
األمريكيــة واشــنطن تظاهــرات واســعة مــن قبــل اإليرانيــن 
املقيمــن يف الواليــات املتحــدة، واإليرانيــن مــن ذوي األصــول 
األمريكيــة، مردديــن شــعارات “احذرونا فنحــن موحدون”، يف 
داللــة الفتــة وغــر مســبوقة عــى توحيــد مطالــب اإليرانيــن 
بالخــارج، حــول مطلــب انتصــار االحتجاجــات وانهيــار النظام.

ــن،  ــة برل ــة األملاني ــهدت العاصم ــرى، ش ــة أخ ــن جه وم
أكــر مســرة تدعــم االحتجاجــات بالخــارج شــارك فيهــا نحــو 
80 ألــف شــخص، باإلضافــة ملــا شــهدته مــدن أخــرى يف كنــدا، 
ــي ســيدين  ــدا، ومدينت ــال بكن ــو ومونري ــي تورنت ــل مدينت مث

وملبــورن يف أســراليا، وغرهــا.

3- دعــوة أوروبيــة إلنشــاء آليــة ملحاســبة مســؤويل القمــع: 
أعلــن االتحــاد األورويب أنــه ســيقدم مــروع قــرار إىل األمــم 
ــأن  ــة بش ــبة دولي ــق ومحاس ــة تحقي ــكيل آلي ــدة لتش املتح
انتهــاكات الســلطات اإليرانيــة بحــق املتظاهريــن، وهــي 
اآلليــة التــي مــن شــأنها توقيــع عقوبــات قانونيــة وحقوقيــة 
ضــد مســؤويل القمــع يف إيــران، غــر أنــه ليــس مــن الواضــح 
ــل  ــل مث ــة لتفعي ــامل املختلف ــول دول الع ــة قب ــدى إمكاني م
ــم توظيفهــا يف  ــم إرســاء ســابقة يت ــى ال يت ــة، حت هــذه اآللي

ــة. حــاالت تالي

ــن  ــة م ــران تشــهد حال ــول إن إي ــن الق ــر، ميك ويف التقدي
ــور  ــي تعــود باألســاس إىل ظه االحتجاجــات املتصاعــدة، والت
ــورة  ــادئ ث ــم ومب ــن بقي ــن ال يؤم ــن اإليراني ــد م ــل جدي جي
ــل  ــوء تجاه ــايل. ويف ض ــام الح ــا النظ ــج عنه ــي نت 1979 الت
األخــر للمطالــب الشــعبية التــي باتــت تركــز عــى تحســن 
الظــروف املعيشــية ونيــل الحريــات االجتامعيــة والسياســية، 
وارتــكاز الســلطات عــى األســلوب القمعــي يف التعامــل مــع 
االحتجاجــات، فإنــه مــن املُرجــح اســتمرارها وتصاعــد حدتهــا 

خــال الفــرة القادمــة. 
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