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مقدمه
بعــد از کشــته شــدن دخــرت جــوان ایــراین یعنــی مهســا امینــی 22 ســاله، اعرتاضــات 

گســرتده ای در 18 ســپت�امرب 2022 میــادی شــهرهای مختلــف ایــران را فراگرفــت. او کــه 

بــه همــراه خانــواده اش بــه تهــران آمــده بــود، بــه دلیــل بدحجــایب توســط گشــت ارشــاد 

دســتگیر و بــه پاســگاه منتقــل شــد. هرچنــد پلیــس اعــام کــرده اســت کــه مهســا دچــار 

ــر کــرده  ــز منتش ســکته قلبــی شــده و بــرای تأییــد ایــن مطلــب یــک کلیــپ ویدیویــی را نی

ــه او وارد شــده، باعــث مــرگ او شــده اســت.  ــه ای کــه ب اســت، امــا مســلما شــدت ضرب

عکســهای مهســا در بیمارســتان و اظهــارات خانــواده او بعــد از حتویــل گرفــن جنــازه 

ــر بــدن مهســا، همگــی گــواه همیــن مدعاســت. حادثــه  ــر رؤیــت آثــار شــکنجه ب مبنــی ب

ــا  ــای آن ت ــعله ه ــه ش ــت ک ــر افروخ ــات را ب ــدی از اعرتاض ــوج جدی ــا م ــدن مهس ــته ش کش

ــز رســیده اســت. تهــران نی

در واقــع، ایــن حــوادث در حالــی رخ یم دهــد کــه بــه خاطــر شــرایط نابســامان اقتصــادی 

و اجتماعــی، اوضــاع داخلــی ایــران بــه شــدت امنیتــی اســت. و رئیســی کــه در آگوســت 

ــه  ــته ب ــال نتوانس ــک س ــت ی ــد از گذش ــت، بع ــار گرف ــدرت را در اختی ــادی ق 2021 می

وعــده هــای خــود جامــه عمــل بپوشــاند و در نتیجــه پایــگاه مــردیم او نیــز تضعیــف شــده 

ــت  ــش قيم ــات افزاي ــا اعرتاض ــه ب ــوین در مقایس ــات کن ــه اعرتاض ــم اینک ــی رغ ــت. عل اس

ســوخت در ســال 2019 میــادی و اعرتاضــات 2018/2017 میــادی کــه بــه یــک حرکــت 

ــات  ــن اعرتاض ــا ای ــت، ام ــدود اس ــوز مح ــت هن ــرا گرف ــران را ف ــام ای ــد و تم ــدل ش ــی ب مل

رنــگ و بــوی دینــی و اجتماعــی دارد و همچنیــن نشــان دهنــده گســرتدگی حــوزه خشــم 

ــم و  ــان رژی ــکاف می ــده ش ــان دهن ــز نش ــتم و نی ــم و س ــاس ظل ــردیم و احس ــی م و نارضایت

هویــت آن کــه تــاش دارد بــا زور بــر مــردم حتمیــل کنــد و میــان جامعــه ای کــه تــاش دارد 

زندگــی خــود را در ســطح اجتماعــی و فرهنگــی بهبــود خبشــیده و از قیــد و بنــ�د حکومــت 

مخصوصــا از الگــوی رفتــاری و پوششــی در زندگــی خصــویص خــود رهایــی یابــد.

ــی  ــورد بررس ــای آن را م ــات و پیامده ــن اعرتاض ــاد ای ــا ابع ــت ت ــر آن اس ــزارش ب ــن گ ای

ــردازد  ــده یم پ ــاز ش ــا آغ ــات از آجن ــه اعرتاض ــی ک ــه فضای ــور ب ــن منظ ــرای ای ــد و ب ــرار ده ق

و مخصوصــا بــه جنبــ�ه دینــی و اجتماعــی کــه بــا علــت اصلــی ایــن اعرتاضــات رابطــه 

تنگاتنگــی دارد، و نیــز بــه ابعــاد سیاســی و اقتصــادی و بــه ویژگیهــای ایــن اعرتاضــات و 

دامنــه گســرتدگی آن یم پــردازد و بــه ماهیــت مطالبــات و شــعارهای تظاهرکننــ�دگان 

و میــزان مشــارکت در ایــن تظاهــرات و گروههایــی کــه بــه ایــن اعرتاضــات پیوســته انــد 

نگاهــی یم انــدازد. ایــن گــزارش همچنیــن واکنــش حکومــت در مقابــل ایــن اعرتاضــات 
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کــه یــا از طریــق کنــرتل و یــا ســرکوب اســت و همچنیــن بــه واکنشــهای جهــاین بــه ایــن ایــن 

مســأله یم پــردازد تــا نت�ایــج و پیامدهــای ایــن اعرتاضــات بــر فضــای داخــل ایــران روشــن 

گــردد.

 نقشه )1( : پراکندگی جغرافیایی اعرتاضات تا این حلظه

نخست: سیاست های سختگیرانه و فضای خفقان جامعه
درست است که کشته شدن مهسا امینی سبب شد که این اعتراضات در چندین شهر 

شعله ور شده و به تهران نیز برسد اما عوامل دیگری نیز در شکل گیری این اعتراضات 

نقش دارد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره ای خواهیم داشت:

یــک. رویکــرد »ســختگیرانه« دینــی و فرهنگــی دولــت رئیســی: ریشــه ایــن حبــران بــه 

جلســه ابراهیــم رئیســی بــا دبیــر کل شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــاز یم گــردد. او در 

ــای  ــتگاهها و نهاده ــان دس ــای الزم می ــی ه ــا هماهنگ ــتور داد ت ــادی دس ــن 2022 می ژوئ
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ــاب  ــی انق ــورای عال ــادی ش ــال 2005 می ــه س ــرای مصوب ــت اج ــی جه ــی و اجرای فرهنگ

ــت در  ــتای مقاوم ــأله در راس ــن مس ــود. ای ــاد ش ــاف ایج ــاب و عف ــورد حج ــی در م فرهنگ

برابــر تهاجــم ســازمان یافتــه دشــمنان خارجــی بــرای از بیــن بــردن فرهنــگ انقــایب جامعــه 

صــورت گرفــت. تنــ�دروی در ایــن مســأله بــه »راهربدهــای تقویــت فرهنــگ عفــاف« بــاز 

ــدی  ــوری احم ــت جمه ــادی و در دوره ریاس ــال 2004 می ــران در س ــم ای ــه رژی ــردد ک یم گ

نــژاد آن را روی دســت گرفــت. ایــن تصمیــم، اســاس قانــوین تشــکیل گشــت ارشــاد 

ــده  ــر ش ــگ ت ــر رن ــان پ ــا زن ــورد ب ــا در برخ ــت آن مخصوص ــش و فعالی ــرا نق ــه اخی ــت ک اس

اســت. بــه گونــه ای كــه بــرای اجــرای ایــن طــرح اخاقــی کــه در رأس آن الــزام بــه حجــاب 

کامــل اســایم اســت، هفــت هــزار نیــروی مخفــی مشــغول فعالیــت شــدند.

همزمــان بــا آن، دبیــر ســتاد احیــای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر محمــد صالــح 

هاشــی گلپایــگاین در مــاه جــوالی 2022 میــادی بــه ایــن مســأله اشــاره کــرد کــه عفــاف 

و حجــاب نمــاد تقابــل فرهنــگ غــریب و فرهنــگ اســایم اســت. او گفــت: »اگــر دیــوار 

عفــاف و حجــاب در جمهــوری اســایم فــرو بریــزد، مابقــی دیوارهــا قابــل فروریخــن 

ــه  ــریح ارائ ــر، ط ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــتاد ام ــس س ــی رئی ــم صدیق ــت«. و کاظ اس

ــد و  ــامان ده ــش را سروس ــش کارکنان ــت پوش ــا وضعی ــرد ت ــف ک ــت را مکل داد و اول دول

بعــد بــه ســراغ بــازار و اصنــاف بــرود. وزارت کشــور نیــز طــرح »حجــاب و عفــاف« را بــه 

تمــام دســتگاهها ابــاغ کــرد و از اجــرای آن در تمــام ادارات دولتــی خــرب داد. برخــی ادارات 

ــ�د و در  ــت گرفتن ــط کار روی دس ــرد در محی ــی زن و م ــرای جدای ــایت را ب ــز اقدام ــی نی دولت

مــورد اختــاط زن و مــرد، شــرایطی را بــرای پوشــش زنــان وضــع کردنــد. بــا ایــن اقدامــات، 

ــید و  ــدت خبش ــود را ش ــای خ ــه و فعالیته ــی یافت ــی و سیاس ــتوانه دین ــاد پش ــت ارش گش

ــاب  ــد حج ــان ب ــا زن ــده و ب ــتقر ش ــا مس ــا و بازاره ــور در خیابانه ــف کش ــهرهای مختل در ش

ــد. ــورد کردن برخ

از ابتــ�دای ســال 2022 میــادی تــا کنــون، رفتــار حکومــت بــا زنــان یب حجــاب و بــد 

حجــاب بــا واکنشــها و مخالفــت هــای زیــادی از ســوی شــهروندان روبــرو شــده اســت. تــا 

جاییکــه در مــواردی بــه رهــرب ایــران نیــز توهیــن شــده اســت و زنــان در میدانهــا و خیابانهــا 

ــل  ــاب قت ــان بدحج ــا زن ــت ب ــورد حکوم ــورد برخ ــن م ــد. آخری ــته ان ــر برداش ــاب را از س حج

مهســا امینــی توســط نیروهــای گشــت ارشــاد بــوده اســت. و ایــن اعرتاضــات در واکنــش 

بــه برنامــه عفــاف و حجــاب حکومــت اســت کــه تــاش دارد آن را بــر جامعــه حتمیــل کنــد. 

طبــق ایــن برنامــه، بــر زنــان و نهادهــا نظــارت یم شــود کــه تــا هیــچ زن یب حجــاب و یــا بــد 

حجــایب اجــازه نیابــد بــه طــور عــادی در نهادهــای عمــویم ظاهــر شــود. اکنــون کــه سیاســت 
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زور یم خواهــد فرهنــگ و الگــوی مشــخیص را بــر جامعــه زنــان حتمیــل کنــد، جامعــه ایران 

چنیــن سیاســتی را تــاب نیــاورده و مــردم خشــم خــود را در شــبکه هــای اجتماعــی ابــراز یم 

کننــ�د و بــرای مقابلــه بــا چنیــن سیاســتی بــه خیابانهــا آمــده انــد.

ــت  ــدم موفقی ــان، ع ــو خفق ــار ج ــت: در کن ــال حکوم ــد از یکس ــی بع ــت سیاس دو. شکس

دولــت رئیســی در عمــل بــه وعــده هایــش بعــد از یکســال حکومــت، فضــای سیاســی داخل 

و خــارج را حبــراین ســاخته اســت. انتقادهــا از کارکــرد وزیــران بــاال گرفتــه و »اصــاح طلب 

هــا« شــخص رئیســی و دولــت وی را مــورد انتقــاد قــرار داده انــد کــه در مدیریــت حبرانهــای 

داخلــی ناتــوان بــوده و در تعامــل بــا مســائل خارجــی نیــز از خربگــی چنــداین برخــوردار 

نیســتن�د مخصوصــا اینکــه مذاکــرات احیــای برجــام بــه مشــکل برخــورده اســت و نــه 

تنهــا فشــارها و حتریمهــای امریــکا بــر ایــران همچنــان ادامــه یافــت بلکــه امریــکا حتریمهــا را 

شــدت خبشــید. در عیــن حــال، سیاســت رئیســی کــه قــرار بــود مشــکات ایــران را بــدون 

در نظــر گرفــن برجــام حــل کنــد، تــا کنــون چنــدان نتیجــه ای نداشــته اســت. در نتیجــه، 

ــان  ــد، هم ــاب روی کار آم ــد از انق ــردیم بع ــارکت م ــن مش ــا کمرتی ــه ب ــی ک ــت رئیس دول

مقــدار محبوبیــت کــم خــود را نیــز از دســت داده اســت.

عامــل اقتصــادی نقــش مهــی در  نابســامان اقتصــادی و معیشــتی:  ســه. وضعیــت 

ــران  ــر ای ــال حاض ــری دارد. در ح ــر تلنگ ــا ه ــدن آن ب ــعله ور ش ــی و ش ــرتش نارضایت گس

بــا حبرانهــای اقتصــادی و معیشــتی فــراواین دســت و پنجــه نــرم یم کنــد کــه مهمرتیــن آنهــا 

عبارتنــ�د از: حــذف ارز ترجیــی، بیــکاری، تــورم زیــاد و دارز مــدت، کســر بودجــه دولــت کــه 

ســبب شــد در طــی چهــار مــاه گذشــته دولــت رئیســی ارز ترحیــی بــرای واردات کاالهــای 

اساســی و مــواد غذایــی را حــذف کنــد و بدنبــ�ال آن قیمــت مــواد غذایــی در ایــران بــه حنــوی 

کــه در چندیــن دهــه یب ســابقه بــود، افزایــش یافــت. قیمــت هــا معمــوال حــدود 70 درصــد 

افزایــش پیــدا کــرد و قیمــت برخــی مــواد غذایــی چندیــن برابــر شــد. گفتنــی اســت کــه 

ــواد  ــن م ــه ای ــد ک ــکیل یم دهن ــد تش ــم درآم ــر و ک ــراد فقی ــردم را اف ــوم م ــک س ــش از ی بی

غذایــی نقــش اصلــی در تغذیــه آنهــا دارد.

همچنیــن جوانــان و مخصوصــا جوانــان حتصیلکــرده دانشــگاهی عــاوه بــر گــراین 

معیشــت و حــذف بودجــه حمایتــی، بــا چالشــی بــه نــام کمبــود فرصــت اشــتغال و یــا نــرخ 

بــاالی بیــکاری مواجــه هســتن�د. و حتریمهــای امریــکا در ایــن میــان نقــش مهــی بــر عهــده 

دارد. حداقــل از هــر ســه جــوان حتصیلکــرده یــک نفــر آنــان بیــکار اســت. و افــرادی کــه کار 

دارنــد درآمدشــان کفــاف هزینــه هــای زندگــی را نــی کنــد زیــرا ارزش پــول ملــی ایــران هــر 

روز نســبت بــه دیــروز کمــرت یم شــود و قــدرت خریــد مــردم نیــز کاهــش یم یابــد. در نتیجــه 
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بســیاری مجبــور هســتن�د بــرای تامیــن هزینــه هــای زندگــی چنــد شــغل داشــته باشــند. 

ایــن در حالیســت کــه دولــت بــه ســختی یم توانــد امــور روزانــه مملکــت را مدیریــت کــرده 

و در ایــن شــرایط ســخت حتریــی حقــوق میلیونهــا کارمنــد را بــردازد. ایــن امــر ســبب یم 

ــارایض باشــند و هرگونــه رفتــار خصمانــه از  شــود کــه مــردم در داخــل کشــور از دولــت ن

ســوی حکومــت، اعــرتاض آنــان را در یپ داشــته باشــند.

دوم: ویژگیهای روند اعتراضات
می توان مهمترین ویژگیهای روند اعتراضات را چنین بر شمرد:

یــک. خشــم مــردیم در یپ قتــل مهســا امینــی: اعرتاضــات اخیــر در یپ قتــل مهســا امینــی 

22 ســاله اهــل شهرســتان ســقز، در جمعــه شــب 15 ســپت�امرب 2022 میــادی در شهرســتان 

ــر  ــا در اث ــت مهس ــی اس ــاد. گفتن ــه راه افت ــت، ب ــتان اس ــتان کردس ــع اس ــه از تواب ــقز ک س

شــکنجه در یکــی از بازداشــتگاه هــای گشــت ارشــاد کشــته شــد. او نــه بــه خاطــر فســاد 

اخاقــی و رفتــاری بلکــه بــه ایــن علــت کــه حجــاب کامــل نداشــته اســت، بازداشــت 

ــا مســأله زن  ــان و مــردان ایــران را در مــورد رفتــار رژیــم ب شــده بــود و همیــن امــر خشــم زن

ــت. برانگیخ

ایــن اعرتاضــات روز  بــه تهــران:  از شــهرهای اطــراف  دو. کشــانده شــدن اعرتاضــات 

شــنب�ه 16 ســپت�امرب 2022 میــادی بــه شــهر بانــه رســید. ســپس بــه ســنن�دج مرکــز اســتان 

کردســتان و بعــد هــم بــه مریــوان در اســتان کردســتان و شــهرهای ارومیــه، مهابــاد، بــوکان، 

ــرود در  ــاه و جوان ــهر کرمانش ــه ش ــد ب ــریب و بع ــان غ ــتان آذربایج ــنویه در اس ــت، اش سردش

ــانده  ــان کش ــن س ــید. و بدی ــران رس ــی ته ــت یعن ــه پایتخ ــد از آن ب ــاه و بع ــتان کرمانش اس

ــم  ــت رژی ــز حکوم ــه مرک ــران ک ــی ته ــز یعن ــه مرک ــراف ب ــهرهای اط ــات از ش ــدن اعرتاض ش

اســت، بــه آن شــور و اهمیــت خــایص یم خبشــد و فشــار مضاعفــی بــر رژیــم ایــران اســت 

کــه در داخــل بــا چالشــهای اقتصــادی و معیشــتی و در بیــرون بــا انــزوای بیــن املللــی و 

ــت. ــه اس ــی مواج ــن امللل ــارهای بی فش

رژیــم دارد:  ســه. شــعارها و مطالبــات تظاهــر کننــ�دگان حکایــت از خشــم مــردم از 

ــان  ــه آن ــد ک ــان یم ده ــده، نش ــر ش ــ�دگان منتش ــر کنن ــه از تظاه ــی ک ــای ویدیوی ــپ ه کلی

بــدون هیچگونــه ماحظــه ای علیــه بــزرگان رژیــم و مخصوصــا علیــه رهــرب آن و فرمانــده 

ــک  ــادی در ی ــال 2020 می ــه س ــل ژانوی ــه در اوای ــلیماین ک ــم س ــدس قاس ــپاه ق ــین س پیش

ــه  ــز علی ــد و نی ــته ش ــداد کش ــرودگاه بغ ــی ف ــی در نزدیک ــای امریکای ــی نیروه ــه هوای حمل

بســیج شــعار یم دهنــد. همچنیــن دانشــجویان دانشــگاهها در اعــرتاض بــه قتــل مهســا 
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امینــی تظاهــرایت بــه راه انداختــه و شــعارهایی بــا مضمــون »یم کشــم، یم کشــم هرآنکــه 

خواهــرم کشــت« و » بســیی بــرو گــم شــو« را ســر یم دهنــد. همچنیــن در برخــی 

تظاهــرایت کــه در ســطح شــهرها و دانشــگاهها برگــزار شــد شــعار » مــرگ بــر دیکتاتــور« 

ــر  ــن تصاوی ــ�دگان همچنی ــر کنن ــد. تظاه ــر یم دهن ــت را س ــه ای اس ــور آن خامن ــه منظ ک

خامنــه ای و ســلیماین را پــاره کــرده و بــه آتــش کشــیدند. معنــای ایــن حرکــت ایــن اســت 

کــه تظاهــر کننــ�دگان مشــروعیت و نمــاد رژیــم ایــران را نشــانه رفتــه انــد. و از سیاســتها 

و ماهیــت حکومــت کــه یم خواهــد سیاســت هــای خــود را بــا زور بــه مــردم حتمیــل کنــد، 

بیــزار هســتن�د.

ــف  ــار مختل ــات اقش ــن اعرتاض ــردم: در ای ــف م ــار مختل ــرتده اقش ــارکت گس ــار. مش چه

ــ�د دانشــگاه امیرکبیــر در تهــران،  مــردم یعنــی دانشــجویان دانشــگاههای مختلــف مانن

دانشــگاه هــر تهــران، دانشــگاه طباطبایــی، دانشــگاه تربیــت مــدرس، دانشــگاه 

اصفهــان و دانشــجویان دیگــر دانشــگاهها کــه از سیاســتهای رژیــم بــه تنــگ آمــده انــد 

و نیــز گروههــای سیاســی یعنــی بســیاری از کنشــگران سیاســی زن و مــرد در داخــل 

ــا قیــی زدن بــه موهایشــان خشــم  کشــور، شــرکت داشــتن�د. برخــی کنشــگران زن نیــز ب

و انــدوه خــود را از قتــل مهســا امینــی ابــراز کردنــد و برخــی دیگــر، روســری هایشــان را از 

ســر برداشــته و بــه آتــش کشــیدند. در خــارج نیــز، در اعــرتاض بــه قتــل مهســا امینــی، در 

ــوان  ــه عن ــد. ب ــا ش ــرایت برپ ــران تظاه ــفارت ای ــل س ــان در مقاب ــای جه ــت ه ــی از پایتخ برخ

مثــال برلیــن پایتخــت آلمــان و برخــی از شــهرهای اســرتالیا شــاهد چنیــن اعرتاضــایت بــود.

پنــج. نقــش پررنــگ شــبکه هــای اجتماعــی در کنــار حضــور مــردم در خیابانهــا: نــوع 

مشــارکت مــردم نیــز چنــد گونــه بــود. برخــی از مــردم در شــهرها و در دانشــگاهها 

ــگاه  ــجویان دانش ــ�د دانش ــا مانن ــد و ی ــرات کردن ــ�د و تظاه ــا ریختن ــه خیابانه ــتقیما ب مس

امیرکبیــر بیانیــه دادنــد و خشــم خــود را از قتــل مهســا ابــراز کردنــد یــا در شــبکه هــای 

مختلــف اجتماعــی در اعــرتاض بــه قتــل مهســا و در اعــرتاض بــه رفتــار حکومــت در 

محــدود کــردن اینرتنــت شــهرهایی کــه شــاهد اعرتاضــات اســت، اطــاع رســاین کردنــد و 

از برخــورد خشــن مأمــوران تــا بــه دنــدان مســلح بــا مــردم کــه منجــر بــه مــرگ چنــد تــن از 

تظاهــر کننــ�دگان شــد فیلــم گرفتنــ�د و دههــا تــن دیگــر از ناحیــه ســر و قلــب هــدف قــرار 

گرفتنــ�د و بنــ�ا بــر گــزارش روزنامــه هــا، ده هــا تــن دیگــر بازداشــت شــدند. برخــی از مردم 

ــا زنــاین کــه حجــاب  نیــز کلیــپ هایــی از رفتــار خشــن چنــد وقــت پیــش گشــت ارشــاد ب

ــتن�د. ــرتاک گذاش ــه اش ــد، ب ــته بودن ــود را برداش خ
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ولــی عهــد پیشــین  شــش. حمایــت مخالفیــن داخلــی و خارجــی از ایــن اعرتاضــات: 

ایــران رضــا پهلــوی و چندیــن حــزب کــرد ایــران، و نیــز چندیــن تــن از کنشــگران مــدین و 

ــت  ــات حمای ــن اعرتاض ــویم از ای ــاب عم ــویم و اعتص ــزای عم ــام ع ــا اع ــتگران ب سیاس

کردنــد. همچنیــن چندیــن حــزب سیاســی مخالــف رژیــم در خــارج ماننــ�د حــزب فرشــکرد، 

اجنمــن احتــاد بــرای آغــازی نــو، حــزب سوســیال دمکــرات و الئیــک ایــران، حــزب مشــروطه 

ایــران )لیــربال دموکــرات(، و حــزب ملــی ایــران، از ایــن اعرتاضــات حمایــت کردنــد و 

ــدای  ــد ص ــه بای ــدند ک ــن ش ــان ای ــز خواه ــارج نی ــف در خ ــربان مخال ــا و ره ــره ه ــی چه برخ

مــردم ایــران بــه جامعــه جهــاین رســانده شــود. و چندیــن کارزاز بــرای برگــزاری اجتماعــات 

ــت. ــاده اس ــه راه افت ــز ب ــتان نی ــاه و کردس ــتانهای کرمانش در اس

ــت  ــی دول ــه »درگاه مل ــی ک ــایت دولت ــی: وبس ــایتهای حکومت ــدن وبس ــک ش ــت. ه هف

از  گروهــی  کــه  انانیمــوس«   « نــام  بــه  گروهــی  و  شــد.  هــک  دارد  نــام  هوشــمند« 

ــن  ــئولیت ای ــه ای مس ــار بیانی ــا انتش ــتن�د ب ــری هس ــبکه کامپیوت ــت ش ــن امنی متخصصی

حملــه هکــری را بــر عهــده گرفتنــ�د. ایــن گــروه همچنیــن توانســت بــه وبســایت بانــک 

مرکــزی ایــران نفــوذ کــرده و آن را از دســرتس خــارج کنــد.

سوم: رفتار رژیم با این اعتراضات: میان نادیده گرفتن و محکوم کردن
دولت رئیسی از همان آغاز اعتراضات، برای مقابله با آن، سیاست )هویج و چماق( را 

در پیـــــش گرفت. یعنی از ابزارهای تنبیهی و زور مدد گرفت و هم تاش کرد تا با اتخاذ 

تصمیماتی خشم مردم را فروبنشاند. و در کنار آن، راهبرد تبلیغاتی همیشگی را در پیش 

گرفت که عبارت است از کم اهمیت و ناچیز نشان دادن اعتراضات و متهم كردن عوامل 

بیگانه به تحريک مردم، که در اینجا به چند نمونه اشاره می شود:

ــکار  ــل اف ــود در مقاب ــه خ ــرای تربئ ــران ب ــت ای ــویم: حکوم ــکار عم ــف اف ــکار و حتری ــک. ان ی

عمــویم ایــران یــک کلیــپ ویدیویــی تقطیــع شــده ای از یکــی از دوربینهــای مــدار بســته را 

خپــش کــرد کــه نشــان یم دهــد کــه مــرگ مهســا بــدون دخالــت پلیــس و بــه خاطــر بیمــاری 

زمینــه ای او رخ داده اســت.

دو. ســرکوب در خیابانهــا: مقامــات ایــران بــرای متفــرق کــردن تظاهــرات بــه گزینــه زور و 

خشــونت روی آوردنــد و در چندیــن شــهر بــرای پراکنــده ســاخن معرتضــان از خشــونت و 

گاز اشــک آور اســتفاده کردنــد كــه تــا ظهــر روز چهارشــنب�ه 21 آگوســت 2022 میــادی، 

در اســتان کردســتان بــه کشــته شــدن 6 نفــر منجــر شــده و صدهــا شــهروند دیگــر مجــروح 

و ده هــا تــن دیگــر بازداشــت شــده انــد.
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جدول زیر، تعداد کشته شدگان و مجروحان استان کردستان را نشان یم دهد:

تعداد کشته ها و زخمیهاشهرتعداد کشته ها و زخمیها شهر

17 زخیقروه10دو کشته و33 زخیديواندره1

11 زخیكامياران11یک کشته و74 زحیسقز٢

7 زخیتگاب401٢ زخیبانه3

6 زخیماكو٢313 زخیمهاباد4

یک کشته و٢0 زخیارومية6614 زخیسنن�دج٥

یک کشته و48 زخیپريانشهر91٥ زخیمريوان6

٢6 زخیكرمانشاه16یک کشته و16 زخیدهگان7

13 زخیايام917 زخیبيجار8

1٥ زخینقده9

https://bit.ly/3dtlPI2 »منیع: وب سایت حقوق بشری »هینگاو

ــات  ــاهد اعرتاض ــه ش ــهرهایی ک ــت را در ش ــران، اینرتن ــت ای ــت: حکوم ــع اینرتن ــه. قط س

اســت، قطــع یم کنــد تــا مبــادا مــردم بــا اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی بــرای برگــزاری 

ــد.  ــرتاک گذارن ــه اش ــرات را ب ــی از تظاه ــای ویدیوی ــرده و کلیپه ــی ک ــرات هماهنگ تظاه

ــا همــه اعرتاضــات مــردیم در  ــرای مواجهــه ب و ایــن سیاســتی هدفمنــد اســت کــه رژیــم ب

پیــش یم گیــرد.

چهــار. تــاش بــرای فرونشــاندن خشــم مــردیم: رئیــس جمهــور ایــران وعــده داده اســت 

کــه دربــاره چگونگــی حادثــه حتقیقــات الزم صــورت یم گیــرد. روزنامــه هــای ایــران نیــز 

ــدام  ــر اق ــدام اخی ــر دو اق ــلما ه ــد. مس ــرب دادن ــران خ ــاد ته ــت ارش ــس گش ــاری رئی از برکن

صــوری و بــرای آرام کــردن اعرتاضــات مــردیم صــورت گرفتــه اســت و اینگونــه اقدامــات 

در ســالهای اخیــر توســط حکومــت اجنــام شــده اســت.

ــان دو  ــدال می ــون ج ــم اکن ــان«: ه ــاح طلب ــان« و »اص ــان »اصولگرای ــدال می ــج. ج پن

جریــان رژیــم در گرفتــه اســت و روزنامــه هــای وابســته به ایــن دو جریــان دو روش متفاوت 

ــد. در روش اول، بــه  ــش گرفتــه ان ــورد ایــن حادثــه و پیامدهــای میــداین آن در پی را در م

ایــن واقعــه و میــزان همصدایــی مــردم بــا آن توجــه زیــادی شــده اســت. و ایــن روشــی 

اســت کــه »جریــان اصــاح طلــب« در پیــش گرفتــه اســت. از جملــه مطالبــی کــه ایــن 

جریــان مطــرح نمــوده، مطلبــی اســت کــه روزنامــه »آرمــان ملــی« کــه از مهمرتیــن روزنامــه 
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ــدی  ــری ج ــت.. بازنگ ــت مل ــوان »خواس ــت عن ــت، حت ــران اس ــان در ای ــاح طلب ــای اص ه

ــاور ایــن روزنامــه، اکنــون مقامــات  ــه ب در مأموریــت پلیــس امنیــت اجتماعــی« اســت. ب

کشــور هزینــه سیاســت هــای غلــط دســتگاههای امنیتــی را یم پردازنــد. دیگــر روزنامــه 

هــای اصــاح طلــب ماننــ�د روزنامــه »مــردم ســاالری« و روزنامــه »جهــان صنعــت« نیــز 

همیــن دیــدگاه و روش را در پیــش گرفتــه انــد.

در مقابــل روزنامــه هــای »اصــاح طلــب«، روزنامــه هــای »جریــان محافظــه کار« کــه 

در داخــل ایــران بــه »جریــان اصولگــرا« نیــز موســوم اســت، و اغلــب آنهــا ماننــ�د روزنامــه 

»وطــن امــروز« و روزنامــه »کیهــان« بــه » ســپاه پاســداران« و رهــرب ایــران علــی خامنــه 

ــه  ــانیکه ب ــه کس ــه و ب ــده گرفت ــه را نادی ــل قضی ــد اص ــاش کردن ــتن�د، ت ــک هس ای نزدی

ــی  ــد. و کنشــگران سیاس ــخ داده ان ــ�د « پاس ــایعه ســازی یم کنن ــول ایــن روزنامــه » ش ق

و کنشــگران مــدین را کــه قتــل مهســا امینــی را محکــوم نمــوده انــد، متهــم بــه »همراهــی 

ــس  ــوین مجل ــس کن ــارات رئی ــا اظه ــری ب ــن موضعگی ــد. و ای ــرده ان ــام« ک ــمنان نظ ــا دش ب

محمــد باقــر قالیبــاف همخــواین دارد. ایــن روزنامــه هــا همچنیــن از مقامــات ذیربــط 

خواســته انــد کــه بــر فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی نظــارت شــود.

بــا نگاهــی بــه عناویــن مهمرتیــن روزنامــه هــای هــر دو جریــان، بــه آســاین یم تــوان 

نگــراین در مــورد فضــای پــر التهــاب ایــران را مشــاهده کــرد. و هــر جریــاین تــاش دارد 

تــا مســئولیت را متوجــه جریــان رقیــب کنــد. در طــی اعرتاضــات گذشــته نیــز نهادهــای 

ــن  ــات، چنی ــه اعرتاض ــان دادن ب ــردیم و پای ــم م ــرتل خش ــار و کن ــرای مه ــران ب ــی ای سیاس

راهــربدی را در پیــش گرفتنــ�د. و اکنــون نیــز تهــران در صــدد اســت بــا همیــن راهــربد، 

خشــم فزاینــده مــردم بــه خاطــر قتــل مهســا امینــی را کنــرتل کــرده و آن را بــه اعرتاضــات 

ــد. ــل ده ــاد تقلی ــت ارش ــه گش علی

چهارم: موضع جامعه جهانی در قبال اعتراضات اخیر ایران
یک. انتقادهای امریکا و اروپا: ایاالت متحده و کشورهای مهم اروپایی مانن�د فرانسه، از 

رفتار وحشیانه پلیس و قتلهایی که تا کنون ثمره چنین رفتاری بوده است، عمیقا اظهار 

نگرانی کرده اند. کاخ سفید، کشـــــتن دختر جوان ایرانی را یک مسأله » نابخشودنی« 

خواند و آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا از ایران خواســـــت تا » به ظلم سیستماتیک 

علیه زنان پایان دهد و اجازه دهد مردم اعتراضات مســـــالمت آمیز داشـــــته باشند«. او 

همچنین افزود ایاالت متحده در کنار ملت ایران عزادار مهسا امینی است.
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ــت در  ــه اینرتن ــی ب ــطح دسرتس ــان: س ــه ایرانی ــى ب ــات اینرتن ــه خدم ــه ارائ ــاره ای ب دو. اش

شــهرهای مختلــف کشــور بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت. و ایــن روش رژیــم برای ســاکت 

کــردن مــردم اســت تــا ضمــن ممانعــت از دسرتســی آنــان بــه رســانه هــای آزاد جهــان، مانــع 

از آن شــود کــه مــردم بــرای پیوســن بــه تظاهــرات هماهنگــی كننــ�د. آخریــن مــوردی کــه 

حکومــت بــه محــدود کــردن اینرتنــت روی آورد، در زمــان اعرتاضــات مــاه یم 2022 میــادی 

و نیــز اعرتاضــات چنــد روز اخیــر اســت. بــا توییــت ایــان ماســک رئیــس شــرکت » 

اســپیس ایکــس« مبنــی بــر امــکان ارائــه اینرتنــت رایــگان بــرای ایرانیــان از طریــق ماهــواره 

» اســتارلینک«، احتمــال حمایــت خارجــی بــرای دسرتســی ایرانیــان بــه اینرتنــت مطــرح 

شــده اســت. گفتنــی اســت در مناطــق مــرزی اوکرایــن و مناطقــی کــه بــه اشــغال روســیه 

در آمــده اســت، اینرتنــت اســتارلینک نقــش محــوری را در جریــان آزاد اطاعــات ایفــا یم 

کنــد. امــا ارائــه اینرتنــت اســتارلینک بــه ایــران بــا چندیــن مانــع روبــرو اســت کــه حتریمهــای 

امریــکا از آن جملــه اســت و امــکان موفقیــت در ایــن امــر بــه رهیافتهــای امریــکا در قبــال 

ایــران بســتگی دارد.

ســه. انتقادهــای ســازمانهای حقوقــی بیــن املللــی: ســازمان عفــو بیــن امللــل خواســته اســت 

ــال  ــرا احتم ــق شــود« زی ــده حتقی ــه مــرگ مشــکوک منجــر ش ــه ب ــرایطی ک ــاره ش ــا » درب ت

یم رود کــه در مهســا امینــی در زمــان بازداشــت شــکنجه شــده و یــا مــورد بــد رفتــاری قــرار 

گرفتــه باشــد.

پنجم: شاخصها و پیامدها
شاخصها و پیامدهای اعتراضات کنونی گواه این امر است که چندین عامل در به وجود 

آمدن این اعتراضات و واکنشها به این مســـــأله نقش دارد. در داخل، به نظام سیاسی و 

کارکرد آن و نیز رابطه میان بخشـــــهای جامعه ایرانی و رابطه آنها با نظام سیاسی مربوط 

می شود و همچنین فشارهای بیشتر خارجی را بر ایران به همراه دارد. اکنون به مهمترین 

این شاخصها و پیامدها اشاره ای خواهیم داشت:

ــی و انقــایب: در اینجــا چندیــن شــاخص  ــه هویــت فرهنگ یــک. نگــراین رژیــم نســبت ب

ــم  ــور ابراهی ــس جمه ــه رئی ــت ک ــن اس ــا ای ــن آنه ــود دارد و مهمرتی ــوژی وج ــری و ایدئول فک

رئیســی تصمیــم گرفتــه اســت کــه بــا جدیــت و قاطعیــت ادبیــات بعــد از انقــاب را احیــا 

نمایــد و بــا ایــن کار جایــگاه مــردیم » محافظــه کاران« را تقویــت نمــوده و رضایــت 

ــد از  ــود بع ــینی خ ــرای جانش ــه راه را ب ــا در نتیج ــد ت ــب نمای ــ�درو « را کس ــای » تن آخونده

خامنــه ای بــه عنــوان یکــی از نیروهــای مــورد اعتمــاد و حافــظ اندیشــه و فرهنــگ انقــاب 
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ــزاری رژیــم ایــران از مســأله حجــاب قبــا نیــز  همــوار کنــد. سیاســی ســازی و اســتفاده اب

ــه  ــه ب ــدارد بلک ــی ن ــران تازگ ــان ای ــم و زن ــان رژی ــاب می ــوین حج ــران کن ــته و حب ــابقه داش س

ــه  ــاب ب ــان یب حج ــ�دا از ورود زن ــاب، در ابت ــد از انق ــابقه دارد. بع ــاب س ــر انق درازای عم

ادارات دولتــی ممانعــت شــد ســپس رعایــت حجــاب بــر همــه زنــان و در همه شــرایط بدون 

اســتثن�ا اجبــاری شــد. هرچنــد کــه ایــن امــر بــا مخالفتهــای زیــادی روبــرو شــد امــا نظــایم 

کــه تن�دروهــای سیاســی و ســنت گرایــان دینــی آن را اداره یم کننــ�د، بــدون توجــه بــه 

اعرتاضــات و صداهــای داخــل و خــارج، همچنــان بــر اجبــاری بــودن حجــاب اصــرار ورزیــد. 

از نــگاه خنبــگان حاکــم ایــران حجــاب خبــش جدایــی ناپذیــر هویــت ایــران پــس از انقــاب 

اســت. و اگــر در قانــوین کــردن حجــاب اجبــاری و الــزام زنــان بــه رعایــت حجــاب در اماکــن 

ــگ  ــت و فرهن ــر هوی ــریب ب ــگ غ ــه فرهن ــای غلب ــه معن ــد ب ــود، یب تردی ــی ش ــویم کوتاه عم

ــای  ــه در نهاده ــداران و چ ــپاه پاس ــه در س ــم چ ــات رژی ــود. مقام ــد ب ــایب خواه ــراین انق ای

امنیتــی و نهادهــای دینــی بــر ایــن مســأله تأکیــد یم کننــ�د. گویــی کــه ایــن مســأله خــواب 

را از چشــمان آنهــا ربــوده اســت. زیــرا آنــان دریافتــه انــد کــه پایــه هــای رژیــم سســت شــده 

و بــه خاطــر ناکارآمــدی هــا در عرصــه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و دینــی، حمایــت مــردیم 

از رژیــم بســیار کمرنــگ شــده اســت. پــس رژیــم تنهــا راه حــل امنیتــی را در پیــش رو دارد.

دو. فــرار بــه جلــو و پــاک کــردن صــورت مســاله: بــه نظــر یم رســد که خنبــگان دینــی حاکم 

قصــد فــرار بــه جلــو را دارنــد. و بــا نادیــده گرفــن مشــکات واقعــی ملــت و بــرای حتریــف 

اذهــان عمــویم از ناکارآمــدی رژیــم در تدبیــر امــور مــردم، بــر مســائل فقــه و ایدئولوژیــک 

تمرکــز کــرده و جــر و حبــث هــا را در داخــل ایــران و در جامعــه شــیعی بــه راه یم اندازنــد. در 

حالیکــه کــه بایــد بــه عنــوان یــک نظــام سیاســی مأموریــت خــود را در تدبیــر امــور ملــت 

و تأمیــن نیازهــای مــردم خــود ببینــد. مســأله دیگــری نیــز وجــود دارد و آن بیگانــه بــودن 

نهادهــای رســی دولــت بــا مفهــوم قانــون اســت کــه در دولــت مــدرن بــه نظــام حســبه روی 

یم آورد. و ایــن همــان کاری اســت کــه گروههــای تروریســتی بــراى ارعــاب مــردم در پیــش 

یم گیرنــد و توجهــی بــه قانــون ندارنــد.

ــه  ــم ب ــان در مراس ــی زن ــه برخ ــردیم: اینک ــم م ــه خش ــش دامن ــدرت و افزای ــش ق ــه. چال س

خاکســپاری مهســا و همچنیــن در تظاهــرایت کــه در یپ قتــل او بــه راه افتاد روســری هایشــان 

را از ســر برداشــتن�د، گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه شــهروندان ایــران اکنــون رژیــم 

سیاســی را بــه چالــش کشــیده انــد. و گســرتش ســریع تظاهــرات بــه شــهرهای مختلــف 

از وجــود جــو خفقــان در جامعــه حکایــت دارد و ایــن اعرتاضــات صرفــا انگیــزه اقتصــادی 

ــژاد  ــا از ن ــت. مهس ــل اس ــز در آن دخی ــردی نی ــای ف ــه آزادیه ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــدارد بلک ن
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کــرد بــود بــه همیــن ســبب اعرتاضــات بــه ســرعت در مناطــق کردنشــین گســرتش یافــت. 

از ســویی دیگــر، ایــن امــر نشــان یم دهــد کــه علــی رغــم اینکــه ایرانیــان از قومیــت هــای 

مختلــف تشــکیل شــده انــد امــا مســائل مشــرتکی دارنــد کــه آنهــا را علیــه رژیــم سیاســی 

متحــد یم كنــد. و ایــن مســأله ای اســت کــه کنــرتل و مهــار کــردن اعرتاضــات را در آینــده 

ســخت یم كنــد. زیــرا کــه اعرتاضــات جنبــ�ه ملــی بــه خــود یم گیــرد و محــدود بــه منطقــه 

و گــروه خــایص باقــی نــی مانــد. همچنیــن ایــن اعرتاضــات و اعرتاضــایت کــه پیــش از ایــن 

ــرت  ــراین بیش ــه ای ــی و جامع ــاد دین ــان نه ــکاف می ــه ش ــوند ک ــبب یم ش ــت، س روی داده اس

شــود. و اینکــه مهســای 22 ســاله بــه نســل جــوان تعلــق دارد، نشــان از شــکاف میــان 

انقــاب و نســل جدیــد اســت و رژیــم اکنــون مشــروعیت دینــی خــود را از دســت داده 

اســت.

چهــار. تــاش » اصــاح طلبــان « بــرای ترمیــم شــرعيت خــود در داخــل: » اصــاح 

طلبــان« بــه خاطــر قتــل مهســا امینــی انتقــادات تنــ�دی متوجــه حکومــت یم کننــ�د. 

ــد  ــاش یم کن ــون ت ــود، اکن ــده ب ــده ش ــیه ران ــه حاش ــته ب ــه در دوره گذش ــان ک ــن جری ای

ــا خــود را  ــار دیگــر بــه دســت آورد و در ایــن راســتا تــاش یم کنــد ت ــا جایــگاه خــود را ب ت

جریــاین طرفــدار ملــت ایــران و مدافــع حقــوق آنــان معرفــی کنــد. بــه بــاور اصــاح طلبــان، 

مســأله کشــته شــدن مهســا امینــی آغــاز یــک طــرح سیاســی جدیــد در ایــران را رقــم 

خواهــد زد. واکنشــهای چهــره هــای اصــاح طلــب چــون خاتــی رئیــس جمهــور پیشــین، 

اســحاق جهانگیــری معــاون رئیــس جمهــور قبلــی، محمــد جــواد ظریــف وزیــر امورخارجــه 

پیشــین، حســن خمینــی، آذری جهــریم وزیــر ارتب�اطــات دولــت روحــاین و علــی ربیعــی 

ــان  ــن جری ــان ای ــای زن ــته ه ــر دارد و نوش ــن ام ــت از همی ــت حکای ــابق دول ــخنگوی س س

ماننــ�د آذر منصــوری و معصومــه ابتــکار ایــن فرضیــه را تأییــد یم کنــد. »اصــاح طلبــان« 

بــه خاطــر ایــن موضعگیــری شــان از ســوی جریــان » تنــ�درو « آمــاج انتقــادات گســرتده 

ــت  ــده از مل ــب خوان ــوب طل ــان« را آش ــاح طلب ــ�درو، »اص ــان تن ــ�د. جری ــرار گرفتن ای ق

ــن،  ــان همچنی ــ�د. آن ــورد کنن ــان برخ ــن جری ــا ای ــت ب ــا قاطعي ــه ب ــت ک ــته اس ــران خواس ای

خواهــان ایــن شــده انــد کــه اصــاح طلبــان بــه خاطــر واکنشــی در مــورد قتــل مهســا 

امینــی از خــود بــروز داده انــد، پاســخگو باشــند. یب تردیــد، ایــن پرونــده کــه دارای ابعــاد 

فرهنگــی و حقوقــی اســت، یکــی از مســائل اختافــی میــان دو جریــان اســت کــه آثــار آن 

ــد. ــد ش ــان خواه ــده نمای ــایت آین ــای انتخاب در کارزاره

پنــج. فراهــم ســاخن اهــرم فشــار بــرای غــرب در مذاکــرات هســته ای: گروههــا و احــزاب 

مخالــف رژیــم در خــارج بــه ســرعت در مقابــل ایــن واقعــه کــه بــرای افــکار عمــویم جهــان 
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از اهمیــت خــایص برخــوردار اســت، از خــود واکنــش نشــان دادنــد امــا واکنــش ســازمانهای 

بیــن املللــی و دولتهــای غــریب چنــدان پــر رنــگ نبــود. ایــن واقعیــت بــرای احــزاب مخالــف 

منافــع  پیــرو  همچنــان  املللــی  بیــن  قدرتهــای  محاســبات  کــه  دارد  را  پیــام  ایــن  رژیــم 

آنهاســت. و ایــن قدرتهــا بــرای ترویــج دمکراســی و حقــوق بشــر در ایــران چنــدان جدیتــی 

ندارنــد و از ایــن سیاســت بــه عنــوان کارت فشــاری علیــه رژیــم ایــران اســتفاده یم کننــ�د. 

در ســایه مذاکــرات کنــوین بــرای احیــای برجــام و در ســایه رویکــرد اداره بایــدن در اولویــت 

ــی گایم  ــورهای اروپای ــده و کش ــاالت متح ــه ای ــی رود ک ــال ن ــی احتم ــه دیپلماس دادن ب

فراتــر از محکــوم کــردن بردارنــد. بلکــه ایــن کشــورها نیــز از ایــن مســأله بــه عنــوان اهــرم 

فشــار اســتفاده یم کننــ�د. و احتمــال دارد کــه اوضــاع ســخت اقتصــادی ایــران مخصوصــا 

بــا گســرتش دامنــه اعرتاضــات، ســبب شــود کــه ایــران ناگزیــر شــود بــرای افزایــش 

درآمدهــای مالــی خــود در مذاکــرات برجــایم امتیــازات بیشــرتی بــه غربیهــا بدهــد تــا 

ــارهای اقتصــادی رضایــت مــردم را کســب نمــوده و فاصلــه نظــام  ــا کاهــش فش ــد ب بتوان

»محافظــه کار« را کــه اکنــون تمــام نهادهــای حکومــت را در اختیــار گرفتــه و مشــروعیت 

آن نیــز زیــر ســؤال رفتــه اســت، بــا مــردم کمــرت كنــد.

ششم: روندهای احتمالی این بحران
با توجه به شرایط رژیم ایران، سرنوشت موج اعتراضات کنونی در ایران احتماال یکی از 

سناریوهای زیر خواهد بود:

یــک. ادامــه حبــران کنــوین و گســرتش اعرتاضــات: آچنــه احتمــال ایــن ســناریو را تقویــت 

ــاع  ــاماین اوض ــادی و نابس ــای اقتص ــه حبرانه ــت ک ــردم اس ــده م ــی فزاین ــد، نارضایت یم کن

معیشــتی، افزایــش تــورم، گســرتش بیــکاری، نــاکایم دولــت در مدیریــت حبرانهــا از جمله 

حبــران آب، و نیــز پیامدهــای اقتصــادی حملــه روســیه بــه اوکرایــن و حتریمهــای اقتصــادی 

و حالــت ناامیــدی عمــویم و نبــود افقــی روشــن بــرای احیــای برجــام، و تشــدید حتریمهــای 

ایــاالت متحــده علیــه ایــران، بــه ایــن نارضایتــی هــا دامــن زده و فاصلــه میــان مــردم و رژیــم 

بیشــرت و بیشــرت یم شــود؛ نظــایم کــه تــاش دارد بــه جــای اینکــه اوضــاع معیشــتی مــردم 

را بهبــود خبشــد، الگــوی ســختگیرانه فرهنگــی و دینــی خــود را بــه مــردم حتمیــل کنــد.

حتــی اگــر ایــن اعرتاضــات آرام گیــرد و در روزهــای آینــده فروکــش کنــد، امــا شــرایط 

حبــران زده ایــران بــه گونــه ای اســت کــه بــا هــر حادثــه مشــابهی در آینــده و یــا در اعــرتاض 

بــه تصمیــم دولــت، هــر حلظــه احتمــال یم رود کــه مــردم بــار دیگــر بــه خیابانهــا بریزنــد. 

ــه  ــان ادام ــو همچن ــال بدینس ــن س ــاف از چندی ــات اصن ــریال اعرتاض ــه س ــژه اینک ــه وی ب
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دارد. کــه ایــن امــر نشــان از افزایــش خشــم گروههــا و اقشــار مختلــف مــردم اســت؛ بــه 

ــان و  ــا خواه ــه دائم ــان ک ــل جوان ــگاهها و در محاف ــر در دانش ــات اخی ــه اعرتاض ــژه اینک وی

عامــل تغییــر هســتن�د، بــا شــدت جریــان دارد.

دو. ســناریوی فروکــش کــردن اعرتاضــات: احتمــال اینکــه ایــن ســناریو حتقــق یابــد بیشــرت 

اســت. انتظــار یم رود کــه ایــن اعرتاضــات در کوتــاه مــدت همچــون اعرتاضــات گذشــته 

فروکــش کنــد. آچنــه احتمــال ایــن ســناریو را تقویــت یم کنــد، ایــن اســت کــه نظــام 

سیاســی بــرای پایــان دادن بــه حبــران کنــوین همزمــان از روشــهای تنــش زدایــی و ســرکوب 

ــرده و  ــوم ک ــا را محک ــل مهس ــه قت ــم حادث ــی، رژی ــش زدای ــه تن ــد. در زمین ــتفاده یم کن اس

پلیــس نیــز از چنیــن واقعــه ای ابــراز تأســف کــرده اســت. ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهــور 

بــا ورود بــه ایــن ماجــرا، بــه خانــواده مهســا امینــی وعــده داده اســت کــه دربــاره ایــن حادثــه 

حتقیقــات الزم را بعمــل یم آورد. و ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نیــز بر این مســأله 

تأکیــد نمــوده اســت کــه در بازنگــری مســأله حجــاب، همــان مــاده ای کــه عــدم پــای بنــ�دی 

ــود،  ــر یم ش ــاب منج ــد حج ــرد ب ــه ف ــت و محاکم ــه بازداش ــمرده و ب ــرم ش ــاب را ج ــه حج ب

بایــد حــذف گــردد. امــا در مــورد ســرکوب، رژیــم در مدیریــت اعرتاضــات و کنــرتل آن یــد 

ــه خیابانهــا ســرازیر یم شــوند، ضمــن  طوالیــی دارد. و در زمانهایــی کــه مــردم همچنــان ب

ســرکوب معرتضــان، اینرتنــت را قطــع یم کنــد کــه ایــن امــر از شــور و هیجــان تظاهــرات 

ــران و  ــت ای ــای مل ــته ه ــی از خواس ــن امللل ــای بی ــوِد حمایته ــا نب ــر آن، ب ــاوه ب ــد. ع یم کاه

حقــوق بشــر در ایــران، احــزاب مخالــف رژیــم خــود را در موقعیــت ضعــف خواهنــد دیــد.
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