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مة مقدِّ
ــا(،  فــي أعقــاب اإلعــان عــن مقتــل الشــابة اإليرانيــة مهســا أمينــي )22 عاًم
اندلعــت االحتجاجــات التــي شــهدتها املــدن اإليرانيــة فــي 18 ســبتمبر 2022م، 
بعــد أن ألقــت شــرطة األخــاق القبــض عليهــا واقتادتهــا إلــى مركــز شــرطة، 
بزعــم ارتدائهــا احلجــاب بصــورٍة خاطئــة أثنــاء وجودهــا فــي العاصمــة طهــران 
ضــت  بُصحبــة عائلتهــا. وعلــى الرغــم مــن أن الشــرطة قــد أعلنــت أنهــا قــد تعرَّ
لنوبــة قلبيــة ونشــرت فيديــو مــن داخــل احلجــز لتأكيــد هــذه الروايــة، غيــر أنــه 
مــن الواضــح أن الفتــاة قــد تعرضــت إلــى االعتــداء؛ مــا أدى إلــى وفاتهــا، وهــو 
األمــر الــذي تأكــد مــن الصــور املنتشــرة للفتــاة داخــل املستشــفى الــذي توفيــت 
ــة،  ــد تســلُّمهم اجلث ــا بع ــا ذويه ــى به ــي أدل ــن التصريحــات الت ــك م ــه، وكذل في
ضــت لهــا  التــي أكــدوا خالهــا أن اجلثــة كان عليهــا آثــار اعتــداءاٍت وتعذيــب تعرَّ
قبــل وفاتهــا، وهــو مــا كان الشــرارة التــي تســبَّبت فــي انطــاق موجــٍة جديــدة 

مــن االحتجاجــات فــي عــدٍد مــن املــدن اإليرانيــة وصــواًل إلــى طهــران.
والواقــع أن هــذه التطــورات جــاءت فــي ظــل بيئــٍة داخليــة محتقنــة علــى خلفيــة 
األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة املضطربــة، وجــاءت فــي ظــل تراُجع شــعبية 
حكومــة رئيســي التــي لــم تســتِطع أن تُوفــي بوعودهــا للمواطنــن بعــد عــاٍم 
مــن وصولهــا إلــى الســلطة فــي أغســطس 2021م، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه 
االحتجاجــات قــد تبــدو محــدودًة مقارنــًة باحتجاجــات الوقــود فــي 2019م 
تـَـا معظــم مــدن إيــران وكان لُهمــا طابٌع  واحتجاجــات 2018/2017م، اللتــن عمَّ
شــعبي، غيــر أنهــا تعكــس الطابــع الدينــي واالجتماعــي للعمليــة االحتجاجيــة 
فــي إيــران، وتعكــس كذلــك اتســاع نطــاق حالــة الغضــب واالحتقــان اجلماهيــري 
والشــعور باحلرمــان والظلــم، كمــا تعكــس الفجــوة املّتســعة بــن النظــام وُهوّيتــه 
ـع إلــى  التــي يحــاول أن يفرضهــا مــن خــال القمــع، واملجتمــع الــذي يتطلَـّ
حتســن شــروط حياتــه علــى املســتويات االجتماعيــة والثقافيــة والتحــرر مــن 
ــى  ــر عل ــي فــرض منــٍط معــن مــن الســلوك واملظه ــا ف ــة خصوًص ــود الدول قي

حياتهــم اخلاصــة.
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ــر أن يستكشــف أبعــاد هــذه االحتجاجــات ونتائجهــا، مــن  يحــاول هــذا التقري
خــال تشــريح البيئــة التــي اندلعــت فيهــا هــذه االحتجاجــات، والســّيما اجلانــب 
الدينــي واالجتماعــي الــذي بــدا وثيــَق الصلة بالشــرارة التي اندلعــت على أثرها 
ــك  ــة، وكذل ــاد السياســية واالقتصادي ــة، فضــًا عــن األبع ــة االحتجاجي العملي
ســمات العمليــة االحتجاجيــة وحجــم انتشــارها وطبيعــة املطالــب والشــعارات 
التــي رفعهــا احملتجــون، وحجــم املشــاركة فيهــا، والفئــات املشــاركة..، كما يرصد 
التقريــر طريقــة تعاطــي الســلطة مــع االحتجاجــات ســواًء مــن خــال االحتــواء 
أو القمــع، وردود الفعــل الدوليــة، وذلــك للوصــول إلــى دالالت وتداعيــات هــذه 

االحتجاجــات علــى املشــهد اإليرانــي الداخلــي.
خريطة )1(: مناطق ااًلحتجاجات
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دة« ومجتمع ُمحتِقن أّواًًل: سياسات »متشدِّ
علــى الرغــم مــن أن مقتــل مهســا أميني كان الشــرارة التــي أطلقت االحتجاجات 
فــي عــدٍد مــن املــدن اإليرانيــة وصــواًل إلــى طهــران، غيــر أن ثّمــة عوامــل أخــرى 

حّفــزت هــذا التحــرك ميكــن اإلشــارة إلــى أبرزهــا علــى النحــو اآلتي:
دة« حلكومة رئيســي: تعود جذور هذه األزمة  هات دينية وثقافية »متشــدِّ 1. توّجً
إلــى اجتمــاع رئيســي باألمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للثــورة الثقافيــة، عندمــا 
ــه فــي يونيــو 2022م بإجــراء التنســيق الــازم بــن الهيئــات واملؤّسســات  وجَّ
الثقافيــة والتنفيذيــة لتنفيــذ قــرار البرملــان وقــرار املجلــس األعلــى للثــورة 
الثقافيــة لعــام 2005م بشــأن احلجــاب والعفــة، وذلــك فــي إطــار مقاومــة 
ــوى  ــل الق ــوري مــن ِقبَ ــه الث ــة املجتمــع وطابع ــل مــن ثقاف ــج للني الهجــوم املمنه
د فــي ذلــك إلــى »إســتراتيجيات تنميــة ثقافــة  اخلارجيــة املعاديــة، ويعــود التشــدُّ
ــة الرئيــس األســبق  ــاء والي ــي تبناهــا النظــام فــي عــام 2004م أثن العفــة«، الت
أحمــدي جنــاد، إذ يَُعــّد هــذا القــرار األســاس القانونــي لتشــكيل دوريــة اإلرشــاد 
أو شــرطة األخــاق، وهــي اجلهــة التــي أخــذ يتزايــد دورهــا ونشــاطها، الســّيما 
جتــاه النســاء، حّتــى وصلــت حــد نشــر ســبعة آالف عنصــٍر ســري للنهــوض 
ي باحلجــاب  بهــذه اخلطــة األخاقيــة والتــي علــى رأســها االلتــزام مبــا ُســمِّ

اإلســامي بشــكل كامــل.
بالتزامــن مــع ذلــك، أشــار أمــن هيئــة إحيــاء األمــر باملعــروف والنهــي عــن 
ــة  ــى أن العف ــو 2022م، إل ــي فــي يولي ــح هاشــمي غلبايغان املنكــر محمــد صال
واحلجــاب رمــٌز للمواجهــة بــن الثقافــة الغربيــة والثقافــة اإلســامية، قائــًا: 
»إّننــا إْن هدمنــا هــذا اجلــدار، فــإن باقــي جــدران النظــام ســتنهار«، وطلــب 
رئيــس جلنــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر فــي إيــران، كاظــم صديقــي، 
احلكومــة أواًل بااللتــزام بقــرار العفــة واحلجــاب مــن خــال إصــاح لبــاس 
ــم الذهــاب إلــى الســوق والنقابــات لتنفيــذه، وعلــى الفــور أعلنــت  موظفيهــا، ثُ
وزارة الداخليــة جلميــع املؤّسســات تعميــم »احلجــاب والعفــة«، وأعلنــت بــدء 
تنفيــذه فــي الدوائــر احلكوميــة، وبــدأت بعــض اجلهــات احلكوميــة اتخــاذ 
إجــراءاٍت مــن أجــل الفصــل بــن اجلنســن فــي أماكــن العمــل، ووضــع شــروط 
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لاختــاط فيمــا يتعلــق مبابــس النســاء، بهــذا حــازت شــرطة األخــاق غطــاًء 
دينًيّــا وسياســًيّا مــن أجــل تكثيــف نشــاطها، وبالتالــي؛ كثفــت مــن انتشــارها فــي 
مختلــف مــدن إيــران فــي الشــوارع ومراكــز التســوق، وبــدأت فــي تعّقــب النســاء 

ــات للقواعــد. املخالف
ــى اآلن، بــرزت احتجاجــاٌت علــى تعامــل  ومنــذ بدايــة هــذا العــام 2022م وحّت
احلكومــة مــع غيــر احملجبــات، وصلــت لدرجــة إهانــة املرشــد اإليرانــي، أو 
خلــع احلجــاب عانيــًة فــي املياديــن والطرقــات، كان آخرهــا وفــاة مهســا 
ا علــى مــا ســّمته  أمينــي، علــى يــد قــوات األمــن. وجــاءت تلــك االحتجاجــات رًدّ
ــع،  ــى املجتم ــي تســعى لفرضــه عل ــاف واحلجــاب، والت ــة برنامــج العف احلكوم
د الرقابــة علــى النســاء واملؤّسســات حتــى ال يُســمح المــرأة  وهــو برنامــج يُشــدَّ
غيــر محجبــة، أو ترتــدي حجاًبــا ســيًئا، أن تكــون حاضــرًة بصــورة طبيعيــة فــي 
املؤّسســات العامــة، حيــث وجــد املجتمــع نفســه فــي مواجهــٍة مــع سياســٍة قمعيــة 
ــر موجــًة  لفــرض ثقافــة ومظاهــر معينــة علــى املجتمــع الّنســوي، وهــو مــا فجَّ
ــى وســائل التواصــل االجتماعــي، فضــًا عــن نزعــة لتحــدي  مــن الغضــب عل

الســلطة فــي الشــارع.
2. إخفــاق سياســي بعــد عــام مــن احُلكــم: تّتصــل حلقــة االحتقــان تلــك باألوضــاع 
السياســية املتأزمــة فــي ظــل إخفــاق حكومــة رئيســي فــي الوفــاء بوعودهــا 
ــى مســتوى الداخــل واخلــارج، حيــث  ــى الســلطة عل ــا إل بعــد عــاٍم مــن وصوله
تزايــدت االنتقــادات ألداء وزرائــه، وبــدأ »اإلصاحيــون« فــي توجيــه ســهاِم 
نقدهــم لشــخص رئيســي وحكومتــه فــي التعاطــي مــع األزمــات الداخليــة، 
ــة اخلبــرة فــي التعاطــي مــع امللفــات اخلارجيــة والســّيما فيمــا  فضــًا عــن قل
يتعلــق بالتعّثــر فــي املفاوضــات اخلاصــة بإحيــاء االتفــاق النــووي، وِمــن ثَــَمّ 
اســتمرار الضغــوط األمريكيــة علــى إيــران، وعــودة الواليــات املتحــدة لتكثيــف 
العقوبــات، فــي الوقــت نفســه، لــم حتّقــق سياســة حــل مشــكات إيــران بعيــًدا 
عــن االتفــاق النــووي األهــداف املرجــوة منهــا، وِمــن ثـَـَمّ تتراجــع شــرعية حكومــة 
رئيســي، وهــي احلكومــة التــي جــاءت إلــى الســلطة فــي ظــل مشــاركٍة انتخابيــة 

هــي األضعــف منــذ الثــورة.
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: يلعــب العامــل االقتصــادي دوًرا مهًمــا فــي  3. وضــٌع اقتصــادي ومعيشــي متــرٍدّ
تفســير ســرعة االحتقــان الداخلــي واشــتعاله مــع أّي محــرك، حيــث تفاقمــت 
األزمــات االقتصاديــة واملعيشــية بإيــران فــي الوقــت الراهــن وأبرزهــا: رفــع 
الدعــم، والبطالــة، والتضخــم الكبيــر واملســتمر، والعجــز املالــي للحكومــة، وهــو 
ــع حكومــة رئيســي الدعــم  ــة فــي رف ــة املاضي ــى خــال األشــهر األربع مــا جتلَّ
ــص الســتيراد الســلع الغذائيــة األساســية، فتســبَّب القــرار  عــن الــدوالر املخصَّ
فــي ارتفــاع أســعار الغــذاء فــي إيــران بدرجــٍة غيــر مســبوقة علــى مــدى عقــود، 
واقتربــت الزيــادات الســعرية عامــًة مــن 70%، بــل تضاعفــت أســعار بعــض 
ل املكــوِّن األساســي لطعــام الفقــراء ومحــدودي  األغذيــة الرئيســية، والتــي تشــكِّ

الدخــل، الذيــن ُهــم نســبة كبيــرة مــن الشــعب تزيــد عــن ثُلثــي اإليرانيــن.
كمــا يواجــه جيــل الشــباب مــن اجلامعيــن حتديــًدا حتــدَي نــدرة فــرص العمــل 
أو ِنســًبا مرتفعــة مــن البطالــة، عــاوًة علــى غــاء املعيشــة ورفــع الدعــم عنهــم. 
ولعبــت العقوبــات األمريكيــة دوًرا كبيــًرا فــي األمــر، فعلــى األقــل هنــاك عاطــٌل 
مــن كل ثاثــة متعلمــن. واملشــتغل منهــم ال يكفيــه دخلــه مــع تراُجــع قيمــة العملة 
اإليرانيــة كل يــوم وتــآكل قوتهــا الشــرائية فيضطــر الكثيــر للعمــل فــي أكثــر مــن 
ــكاد تســتطيع تســيير  ــاة. كمــا أن احلكومــة بال ــات احلي وظيفــة للوفــاء مبتطلب
شــؤون البــاد اليوميــة ودفــع رواتــب مايــن املوظفــن فــي ظــل العقوبــات. 
األمــر الــذي يجعــل البيئــة الداخليــة محتقنــًة جتــاه احلكومــة وقابلــًة لاحتجــاج 

والتفاعــل مــع أي ســلوك عدائــي مــن الســلطة.
ثانًيا: ِسمات العملية ااًلحتجاجية

ميكُن توضيح أهم ِسمات العملية االحتجاجية تلك، فيما يأتي:
انطلقــت االحتجاجــات األخيــرة فــي  1. غضــب شــعبي ملقتــل مهســا أمينــي: 
مدينــة ســقز وهــي أحــد مــدن محافظــة كردســتان اإليرانيــة، ليــل يــوم اجلمعــة 
املوافــق 15 ســبتمبر 2022م، علــى خلفيــة وفــاة املواطنــة الكرديــة مهســا 
أمينــي، التابعــة ملدينــة ســقز فــي نفــس اليــوم، والبالغــة مــن العمــر 22 عاًمــا، 
بســبب التعذيــب أثنــاء احتجازهــا فــي أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لشــرطة 
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بتهمــة  وإمنــا  وســلوكي،  أخاقــي  فســاد  بتُهــم  ليــس  اإليرانيــة،  األخــاق 
عــدم تغطيــة كل الــرأس باحلجــاب؛ مــا أضــاف مزيــًدا مــن ســخط وغضــب 

ــرأة. ــا امل ــن تعاطــي النظــام مــع قضاي ــن م ــل واإليراني ــات ب اإليراني
انتقلــت  طهــران:  العاصمــة  إلــى  األطــراف  مــن  ااًلحتجاجــات  انتقــال   .2
االحتجاجــات يــوم الســبت 16 ســبتمبر 2022م إلــى مدينــة بانــه، ثُــم ســنندج 
عاصمــة محافظــة كردســتان، ثُــم انتقلــت أيًضــا إلــى مريــوان فــي محافظــة 
ــوكان وسردشــت وأشــنوية فــي محافظــة  ــاد وب ــة ومهاب كردســتان ومــدن أرومي
أذربيجــان الغربيــة وكرمانشــاه وجوانــرود فــي محافظــة كرمانشــاه، ثُــم إلــى 
العاصمــة طهــران، وبذلــك انتقلــت املظاهــرات مــن األطــراف نحــو املركــز 
ــا يكســبها زخًمــا وأهميــًة كبيريــن فــي معقــل النظــام اإليرانــي  طهــران، مِِمّ
ذاتــه، وميثــُل عامــل ضغــٍط إضافــي علــى النظــام الــذي يواجــه حزمــًة واســعًة 
والضغوطــات  والعزلــة  الداخليــة  واملعيشــية  االقتصاديــة  التحديــات  مــن 

الدوليــة.
ــو  ــر مقاطــع فيدي 3. شــعارات ومطالــب للتعبيــر عــن الغضــب مــن النظــام: تُظِه
اإليرانــي،  النظــام  رمــوز  ضــد  جريئــة  بشــعاراٍت  يهتفــون  وهــم  للمحتجــن 
قاســم  الســابق  القــدس  فيلــق  قائــد  ثُــم  خامنئــي  علــي  املرشــد  خاصــًة 
ســليماني، الــذي لقــى حتفــه فــي غــارٍة جويــة أمريكيــة ُقــرب مطــار بغــداد 
الباســيج، حيــث هتــف الطــاب فــي  ينايــر 2020م، وضــد  الدولــي مطلــع 
اجلامعــات اإليرانيــة التــي شــهدت تظاهــرات، احتجاًجــا علــى وفــاة مهســا 
الباســيجي«،  أيهــا  َمــن قتــل أختــي« و»أغــرب عــن وجهــي  ُكل  اقتــل  »اقتــل 
كمــا هتــف بعــض احملتجــن فــي املــدن احملتجــة وفــي اجلامعــات بـ»املــوت 
للدكتاتــور«، فــي إشــارٍة خلامنئــي، كمــا مزقــوا بــل وأضرمــوا النيــران فــي 
صــور خامنئــي وســليماني، مــا يعنــي اســتهداف احملتجــن لشــرعية ورمزيــة 
وطبيعــة حكمــه  مــن سياســاته  الشــديد  وغضبهــم  ذاتــه،  اإليرانــي  النظــام 
الشــعب  أبنــاء  ضــد  والغطرســة  بالقــوة  السياســات  فــرض  علــى  القائمــة 

اإليرانــي.
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دت الفئــات املشــاركة مــا بــن  4. مشــاركة واســعة مــن مختلــف الفئــات: تعــدَّ
اإليرانيــة  اجلامعــات  الطاب-فــي  مــن  الشــعب  أبنــاء  )مــن  شــعبية  فئــات 
للفنــون  طهــران  وجامعــة  طهــران  فــي  كبيــر  أميــر  جامعــة  مثــل  املختلفــة 
وجامعــة طباطبائــي وجامعــة تربيــة مــدرس وجامعــة أصفهان-وغيرهــم مــن 
وفئــاٌت سياســية  النظــام(،  الســاخطن علــى سياســات  مــن  الطــاب  غيــر 
)العديــد مــن النشــطاء السياســين-ذكور وإناث-فــي الداخــل( علــى الســواء، 
كمــا أعربــت بعــُض الناشــطات عــن غضبهــن وحزنهــن علــى وفــاة مهســا، عــن 
طريــق قــص شــعورهن، فــي حــن خلعــت أخريــات احلجــاب وُقمــن بحرقــه. 
وقــد شــهدت بعــض العواصــم العامليــة تظاهــرات أمــام الســفارة اإليرانيــة 
احتجاًجــا علــى قتــل أمينــي، مثــل تلــك التــي شــهدتها العاصمــة األملانيــة برلــن 

وبعــض املــدن األســترالية.
دت  تعــدَّ األرض:  علــى  التحــركات  بجانــب  التواصــل  لوســائل  فاعــل  دور   .5
-أيًضــا- نوعيــة مشــاركة احملتجــن مــا بــن النــزول للشــارع للمشــاركة فــي 
االحتجاجــات مباشــرًة فــي املــدن واجلامعــات التــي شــهدت احتجاجــات، أو 
مــا بــن التعبيــر عــن حالــة الغليــان والغضــب ســواًء بإصــدار البيانــات مثــل 
طــاب جامعــة أميــر كبيــر، أو علــى وســائل التواصــل االجتماعــي بأشــكالها 
جتــاه  النظــام  لسياســات  وفضًحــا  مهســا،  وفــاة  علــى  احتجاًجــا  املختلفــة 
تقييــده الوصــول لإلنترنــت فــي املــدن التــي تشــهد احتجاجــات أو لعــرض 
صــور تظهــُر اســتخدام القــوات األمنيــة للقــوة املفرطــة ضــد املتظاهريــن، 
العشــرات  وإصابــة  املتظاهريــن،  مــن  عــدد  وفــاة  فــي  ذلــك  تســّبب  حيــث 
الصحافــة  حســب  العشــرات  اعتقــال  مــع  والقلــب  الــرأس  فــي  بإصابــاٍت 
اإليرانيــة، أو نشــر بعــض مقاطــع الفيديــو لبعــض اإلجــراءات مــن شــرطة 
ــن احلجــاب  ــي خلع ــدو شــديدة الوطــأة، ضــد النســاء الائ ــي تب األخــاق، الت

املاضيــة. القليلــة  الفتــرات  خــال 
الدعــم  االحتجاجــات  القــت  واخلــارج:  الداخــل  فــي  املعارضــة  مــن  دعــم   .6
مــن ولــي عهــد إيــران الســابق رضــا بهلــوي والعديــد مــن األحــزاب الكرديــة 
بإعانهــم  والسياســين  املدنيــن  النشــطاء  مــن  العديــد  وأيًضــا  اإليرانيــة، 
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احلــداد واإلضــراب العــام، وكذلــك أعلنــت العديــد مــن األحــزاب السياســية 
املعارضــة باخلــارج دعمهــا لاحتجاجــات، مثــل: حــزب فرشــكرد، ومنتــدى 
ــدة، واحلــزب العلمانــي الدميقراطــي اإليرانــي،  ــٍة جدي االحتــاد مــن أجــل بداي
رمــوز  ودعــت  اإليرانــي،  القومــي  واحلــزب  املشــروطة/الليبرالي،  وحــزب 
للمجتمــع  االحتجاجــات  صــوت  إيصــال  إلــى  باخلــارج  املعارضــة  وأقطــاب 
الدولــي، كمــا انتشــرت حمــاٌت مختلفــة لتنظيــم جتمعــات فــي محافظتــي 

وكردســتان. كرمانشــاه 
7. اختــراق املؤسســات احلكوميــة: تعــرَّض موقــع احلكومــة الــذي يحمــل عنــوان 
»البوابــة الذكيــة للحكومــة« لاختــراق، ونشــرت مجموعــة تُدعــى »أنونيمــوس«، 
وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن املتخصصــن فــي أمــن شــبكات الكمبيوتــر، 
بياًنــا أكــدت فيــه تنفيــذ عمليــة االختــراق، كمــا متكنــت هــذه املجموعــة مــن 
ــى اإلنترنــت ووقفــه مــن اخلدمــة. ــراق موقــع البنــك املركــزي اإليرانــي عل اخت

ثالًثا: تعاطي النظام مع ااًلحتجاجات بين اإلنكار والتنديد
تلــك  مواجهــة  فــي  رئيســي  حكومــة  اســتخدمت  االحتجاجــات،  بــدء  منــذ 
ل مزيًجــا مــن األدوات  االحتجاجــات سياســَة )العصــا واجلــزرة( التــي تُشــكِّ
العقابيــة اإلكراهيــة، وبعــض القــرارات الراميــة الحتــواء غضــب اجلماهيــر، 
ــل مــن حجــم ونطــاق  ــى التقلي ــوم عل ــادة تق ــة معت ــب إســتراتيجية إعامي بجان

انتشــار االحتجاجــات، واتهــام أيــاٍد خارجيــة بتحريكهــا، ومنهــا:
تبييــض  علــى  اإليرانيــة  احلكومــة  عملــت  العــام:  الــرأي  اإلنــكار وتضليــل   .1
صورتهــا أمــام الــرأي العــام اإليرانــي، بنشــر التليفزيــون احلكومــي مقطــع 
ــة  ــت ألســباب صحي ــاة وقع ــر أن الوف ــة يُظِه ــرا مراقب ــن كامي ــر م ــو قصي فيدي

اإليرانيــة. للشــرطة  ــل  تدخُّ دون 
2. القمــع علــى الصعيــد امليدانــي: اّتبعــت الســلطات اإليرانيــة أســلوب قمــع 
ــوة، مــن خــال اســتخدام  ــّض املظاهــرات بالق ــر فــي ف االحتجاجــات مبــا ظه
العنــف والغــاز املســِيّل للدمــوع فــي عــدد مــن املــدن اإليرانيــة، وهــو مــا أدى 
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الــى مقتــل 6 أشــخاص فــي محافظــة كردســتان حتــى ُظهــر األربعــاء 21 
أغســطس 2022م، فضــًا عــن جــرح مئــات املدنيــن واعتقــال العشــرات.

في ما يلي توزيع املدنيني الذين ُقِتلوا وُأصيبوا في محافظة كردستان: 

عدد القتلى املدينة
عدد القتلى املدينةواجلرحى

واجلرحى

17 جريًحاقروه10قتيان و33 جريًحاديواندره1

11 جريًحاكامياران11قتيل و74 جريًحاسقز2

7 جرحىتكاب4012 جريًحابانه3

6 جرحىماكو2313 جريًحامهاباد4

قتيل و20 جريًحاأرومية6614 جريًحاسنندج5

قتيل و48 جريًحابيرانشهر915 جرحىمريوان6

26 جريًحاكرمانشاه16قتيل و16 جريًحادهجان7

13 جريًحاعيام917 جرحىبيجار8

15 جريًحاقده9

https://bit.ly/3dtlPI2 املصدر: وكالة »هينغاو« حلقوق اإلنسان

3. تعطيــل اســتخدام اإلنترنــت: قامــت احلكومــة بتعطيــل خدمــة اإلنترنــت 
فــي مــدن االحتجــاج اإليرانيــة، لوقــف اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي 
لتنظيــم التجمعــات ونشــر مقاطــع مصــورة مــن املظاهــرات، وهــي سياســٌة 

ــة االحتجاجــات الشــعبية. ــع كاف ــا النظــام م مُِمنَهجــة يّتبعه
ــٍق للنظــر  ــح حتقي ــي بفت 4. محاولــة امتصــاص الغضــب: وعــد الرئيــس اإليران
ــة  ــاًرا عــن إقال ــة أخب ــة، كمــا تداولــت الصحــف اإليراني فــي مابســات احلادث
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رئيــس شــرطة األمــن األخاقــي فــي طهــران، وِكا اإلجراءيـْـن ميكــن اعتبارهــا 
إجــراءات ُصوريــة بهــدف تهدئــة االحتجاجات املتواصلــة، كما اعتادت احلكومة 

خــال الســنوات املاضيــة علــى إجرائهــا.
5. جــدل بــني »املتشــددين« و»اإلصالحيــني«: دار ســجاٌل بــن تيــاري النظــام 
ــار فــي تعاطيهــا مــع  ــُكل تي ــة التابعــة ل اإليرانــي، وانقســمت الصحــف الداخلي
احلادثــة وتداعياتهــا امليدانيــة إلــى مســاريْن متوازيـَـْن، تبّنــى فــي مســاره األول: 
إظهــار اهتمــام كبيــر باحلادثــة وحجــم التفاعــل الشــعبي معــه، وهــو مســاٌر تبّنــاه 
مــا يعــرف فــي املؤسســة السياســية اإليرانيــة بـ»التيــار اإلصاحــي«، وِمــن بــن 
الــردود التــي أثارهــا هــذا التيــار مــا نشــرته صحيفــة »آرمــان ملــي«، وهــي كبــرى 
الصحــف التابعــة لهــذا التيــار فــي إيــران، حتــت عنــوان »مطلــب الشــعب.. إعــادة 
النظــر بشــكٍل جــدي فــي مهــام شــرطة األمــن االجتماعــي«، وبتعبيــر الصحيفــة، 
فــإّن الســلطات اإليرانيــة هــذه الفتــرة بــدأت جتنــي فواتيــر السياســات اخلاطئة 
مــن ِقبــل أجهزتهــا األمنيــة، وهــو تبّنتــُه صحــف التيــار األخــرى كصحيفــة »مردم 

ســاالري« وصحيفــة »جهــان صنعــت«.
وفــي مقابــل الصحــف »اإلصاحيــة«، عمــدت صحــف »التيــار احملافــظ«، أي 
مــا يُعــرف داخــل إيــران بـ»التيــار األصولــي« وأغلبهــا تَُعــّد مقّربــًة مــن »احلــرس 
الثــوري« واملرشــد اإليرانــي، علــي خامنئــي، كصحيفــة »وطن امــروز«، و»كيهان«، 
إلــى جتاهــل ملــف القضيــة إلــى حــٍدّ كبيــر، والتركيــز بالــرد علــى مــن ســمتهم 
»ُمختلقــي الشــائعات«، واتهمــت النشــطاء السياســين ونشــطاء املجتمــع املدنــي 
بأنهــم يســيرون فــي ركــب »أعــداء احلكومــة« بعــد إدانتهــم ملقتــل مهســا أمينــي، 
وهــو موقــٌف توافــق أيًضــا فــي مضمونــه مــع تصريــح لرئيــس البرملــان اإليرانــي 
احلالــي محمــد باقــر قاليبــاف، بجانــب مطالبــة الصحيفــة الســلطات احلاكمــة 
فــي فــرض رقابــة علــى العالــم االفتراضــي ووســائل التواصــل االجتماعــي. 
ومــن خــال تســليط الضــوء علــى بعــض عناويــن أهــم الصحــف التابعــة لــكا 
التياريــن، يســهل رؤيــة القلــق الواضــح مــن األجــواء املضطربــة التــي تســود 
اآلخــر،  للجانــب  وحتميلهــا  املســؤولية  إنــكار  فصيــل  ُكل  ومحاولــة  إيــران، 
وهــي إســتراتيجية درجــت املؤّسســات السياســية فــي إيــران علــى اّتباعهــا 
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خــال االحتجاجــات الســابقة بهــدف امتصــاص الغضــب الشــعبي ووقــف 
االحتجاجــات، وبتطبيقهــا ُهنــا تهــدف طهــران إلــى امتصــاص الغضــب املتزايــد 
علــى مقتــل مهســا أمينــي وحتويلهــا إلــى احتجاجــات ضــد )شــرطة األخــاق(.

رابًعا: الموقف الدولي من ااًلحتجاجات اإليرانية
دوٌل  وكذلــك  املتحــدة  الواليــات  أعربــت  وأوروبيــة:  أمريكيــة  انتقــادات   .1
أوروبيــة رئيســية مثــل فرنســا، عــن قلقهــا العميــق إزاء وحشــّية الشــرطة 
وعمليــات القتــل الناجتــة عنهــا حّتــى اآلن، حيــث وصــف البيــت األبيــض 
وفــاة الشــابة اإليرانيــة بأنــه أمــٌر »ال يُغتَفــر«، ودعــا وزيــر اخلارجيــة أنطونــي 
بلينكــن إيــران إلــى »إنهــاء اضطهادهــا املمنهــج للنســاء والســماح باالحتجــاج 
الّســلمي«، ُمضيًفــا أن الواليــات املتحــدة حتــزن علــى أمينــي إلــى جانــب 

ــي. الشــعب اإليران
االتصــال  انخفــض  اإلنترنــت:  بخدمــات  اإليرانيــني  بتزويــد  تلويــح   .2
باإلنترنــت بشــكٍل حــاد فــي أجــزاء مختلفــة مــن البــاد، والتــي ال تــزال أداةَ 
طهــران احملببــة إلســكات شــعبها وتقليــل وســائل اإلعــام العامليــة ووصــول 
اجلمهــور إلــى االحتجاجــات فــي الداخــل. كانــت آخر مرة لوحــظ فيها خال 
احتجاجــات مايــو 2022م، ووســط االحتجــاج اجلديــد من الشــعب اإليراني، 
قــد تكــون هنــاك مســاعدة دعــم خارجــي بعــد تغريــده أطلقهــا رئيــس شــركة 
»ســبيس إكــس« إيلــون ماســك، بإمكانيــة توفيــر االتصــال املجانــي باإلنترنــت 
لإليرانيــن مــن خــال نظــام »ســتارلنك« اخلــاص بالشــركة، والــذي ســاهم 
فــي التدفــق احُلــر للمعلومــات مــن وإلــى اجلبهــات احلدوديــة األوكرانيــة 
ــك وهــي  ــرض ذل ــي تعت ــات الت ــا روســيا. برغــم العقب ــي حتتله واملناطــق الت
العقوبــات التــي تفرضهــا الواليــات املتحــدة، مبــا يجعــل مــن إمكانيــة النجــاح 

فــي ذلــك مرهوًنــا باملقاربــات األمريكيــة جتــاه إيــران حتــى اآلن.
الدوليــة  العفــو  منظمــة  طالبــت  دوليــة:  حقوقيــة  منظمــات  انتقــادات   .3
بـ»التحقيــق جنائًيــا فــي الظــروف التــي أدت إلــى الوفــاة املشــبوهة«، والتــي 
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تشــمل احتمــاالت التعــرض للتعذيــب وغيرهــا مــن أشــكال ســوء املعاملــة 
خــال االحتجــاز.

خامًسا: الداًلاًلت والتداعيات
تشــابك  تعكــُس  والتداعيــات  الــدالالت  مــن  عــدٌد  الراهنــة  لاحتجاجــات 
العوامــل، التــي أدت إلــى اندالعهــا وردود األفعــال حولها، وســيظهر ذلك داخلًيا 
علــى مســتوى النظــام السياســي ومخرجاتــه، والعاقــة بــن مكونــات املجتمــع 
اإليرانــي وعاقتهــا بالســلطة السياســية، فضــًا عــن الضغــوط اخلارجيــة التــي 
كانــت إيــران فــي غنــى عنهــا. ولعــل أهــم هــذه الــدالالت والتداعيــات مــا يلــي:
1. وجــود هاجــس لــدى النظــام بشــأن الُهوّيــة الثقافيــة والثوريــة: ونحــن أمــام 
ِعــّدة دالالت فكريــة وأيديولوجيــة، أهمهــا: أّن الرئيــس إبراهيــم رئيســي أخــذ 
ــورة بصرامــة وحــزم، مــع مــا  ــة إعــادة أدبيــات مــا بعــد الث ــى عاتقــه محاول عل
فــي ذلــك مــن متتــن القواعــد الشــعبية لـ»احملافظــن«، وإرضــاء »املتشــددين« 
مــن رجــال الديــن، ومتهيــد الطريــق أمامــه خلافــة خامنئــّي بوصفــه أحــد 
ــة تاريــٌخ مــن التســييس والتوظيــف  »األمنــاء« علــى فكــر الثــورة وثقافتهــا، وثّم
ــل الســلطات اإليرانيــة، وليســت تلــك األزمــة جديــدة  ملســألة احلجــاِب مــن ِقبَ
بــن النظــام والنســاء اإليرانيــات، بــل هــي مــن عمــر الثــورة، فقــد ُمنعــت النســاء 
أّواًل مــن دخــول الدوائــر احلكوميــة دون حجــاب، ثُــم ُفــرض علــى النســاء فــي 
كل األوقــات والظــروف دون اســتثناء، وقــد القــى ذلــك معارضــًة شــديدة، بيْــد 
ــا، صّمــم علــى  أّن النظــام الــذي يقــوده الراديكاليــون سياســًيّا، التقليديــون دينًيّ
املضــّي قدًمــا فــي فــرض احلجــاب، دون مبــاالة بنــداءات بعــض األصــوات مــن 
الداخــل واخلــارج. إذ تَُعــّد النخبــة احلاكمــة اإليرانيــة أّن مســألة احلجــاب 
جــزءٌ ال يتجــزأ مــن ُهويــة إيــران مــا بعــد الثــورة، وأّن أي تنــازل عــن تقنــن 
ــل  ــى حــدوث خل ــا إل ــام، ســيؤدي حتًم ــزام لبســه فــي املجــال الع ــه، وإل فرضيت
فــي تلــك الُهويــة والثقافــة، لصالــح الثقافة/الهيمنــة الغربيــة، وعــادًة مــا يؤكــد 
رجــال النظــام، ســواًء أكانــوا مــن احلــرس الثــوري واملؤسســات األمنيــة أو مــن 
املؤسســة الدينيــة، علــى ذلــك املعنــى، حتــى ميكــُن القــول إنــه يُشــّكل هاجًســا 
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ــه املتعــددة،  ــه بســبب إخفاقات ــآكل حواضن لهــم، إلدراكهــم هشاشــة النظــام وت
علــى مســتويات اقتصاديــة واجتماعيــة، ودينيــة، فلــم يبــَق أمامــه ســوى احللــول 

األمنيــة.
الدينيــة  النُّخــب  أن  يبــدو  األزمــات:  والقفــز علــى جوهــر  الهــروب لألمــام   .2
ــة،  ــد القفــز إلــى األمــام، بتجاهــل مشــكات اجلماهيــر احلقيقي احلاكمــة تري
والتركيــز علــى مســائل الفقــه واأليديولوجيــا التــي تثيــُر املعــارك اجلدليــة فــي 
ــر  الداخــل اإليرانــي والشــيعي لصــرف األنظــار عــن إخفــاق النظــام فــي تدبي
ــى  ــي مــن املفتــرض أن يأخذهــا عل ــاس، وهــي املهمــة الرئيســية الت شــؤون الن
عاتقــه، كنظــاٍم سياســّي يســعى لتأمــن احتياجــات شــعبه!. ثمــة حملــٌة أخــرى؛ 
ــون، واللجــوء  ــوم القان ــة الرســمية عــن مفه ــد مؤسســات الدول ــة فــي بُْع متمثل
إلــى نظــام احلســبة فــي ظــل الدولــة احلديثــة، وهــو عمــٌل يُشــبه مــا تقــوم بــه 
جماعــات العنــف، مــن ترهيــب النــاس فــي الطرقــات، وجتــاوز دولــة القانــون!.
3. حتــدي الســلطة واتســاع نطــاق الغضــب الشــعبي: عكــس قيــام بعــض النســاء 
بخلــع احلجــاب )غطــاء الــرأس( فــي جنــازة مهســا، وفــي التظاهــرات التــي 
أعقبــت وفاتهــا انطباًعــا بوجــود حتــٍدّ مــن جانــب املواطنيــن للســلطة، كمــا أن 
انتشــار املظاهــرات بشــكل ســريع يعكــُس حجــم االحتقــان الــذي يشــهده املجتمع 
اإليرانــي وأنــه ليــس مرتبًطــا باملســائل االقتصاديــة فقــط بــل تعــداه إلــى قضايــا 
احلريــات الفرديــة، وانتمــاء الفتــاة إلــى القوميــة الكرديــة كان مــن عوامل تأجيج 
االحتجاجــات بســرعة خاصــًة فــي املناطــق الكرديــة، ولكنــه مــن جهــة أخــرى، 
ــد اإليرانيــن مبختلــف انتماءاتهــم ضــد  يعكــس وجــود قضايــا مشــتركة توحُّ
النظــام السياســي، وهــو األمــر الــذي ســيعقُد عليــه احتــواء االحتجاجــات فــي 
املســتقبل، عندمــا تأخــذ بُعــًدا وطنًيّــا وال تنحصــر فــي منطقــة أو فئــة محــددة، 
كمــا أّن هــذه املظاهــرات إضافــًة إلــى ســابقاتها ســتكون مــن العوامــل التــي 
ــا واملجتمــع اإليرانــي،  ــوة بــن املؤسســة الدينيــة عموًم تســاهم فــي توســيع الُه
وانتمــاء الفتــاة إلــى جيــل الشــباب )عمرهــا 22 ســنة( يؤكــد القطيعــة اجليليــة 

التــي تكشــُف تــآكل الشــرعية الدينيــة للنظــام احلالــي.
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ــه  4. محاولــة »اإلصالحيــني« ترميــم شــرعيتهم علــى الســاحة الداخليــة: وجَّ
»اإلصاحيــون« انتقــادات جريئــة للحكومــة علــى خلفيــة قضيــة مقتــل أمينــي، 
حيــث يحــاول »اإلصاحيــون« اســتعادة مكانتهــم بعــد التهميــش الواســع خــال 
الفتــرة املاضيــة، وذلــك مــن خــال إثبــات أّنهــا حركــٌة تناصــر الشــعب اإليرانــي 
وتدافــع عــن حقوقــه معتبريــن قضيــة مقتــل أمينــي بدايــًة ملشــروع سياســي 
جديــد فــي إيــران، وقــد ظهــر ذلــك مــن ردود أفعــال الرئيــس األســبق خامتــي 
ونائــب الرئيــس إســحاق جهاجنيــري ووزيــر اخلارجيــة الســابق محمــد جــواد 
آذري  روحانــي  حكومــة  فــي  االتصــاالت  ووزيــر  اخلمينــي  وحســن  ظريــف 
جهرمــي واملتحــدث باســم احلكومــة اإليرانيــة علــي ربيعــي، وكتابــة نســاء هــذه 
احلركــة مثــل عــازار املنصــوري ومعصومــة ابتــكار تؤكــد هــذه الفرضيــة، ويواجه 
»اإلصاحيــن« بشــأن موقفهــم موجــَة انتقــاداٍت واســعة مــن التيــار »املتشــدد«، 
حيــث يطالــب هــذا التيــار الشــعب اإليرانــي التعامــل بحــزم مــع »اإلصاحيــن« 
حيــث وصفوهــم بالطغــاة مقترحــن اســتجوابهم ومســاءلتهم حــول طرحهــم 
فيمــا يتعلــق مبقتــل مهســا أمينــي، وال شــّك أّن هــذا امللــف ذو البُعــد الثقافــي 
واحلقوقــي أحــد أوجــه اخلــاف العميقــة بــن التياريــن والــذي ســتظهُر آثــاره 

فــي املنافســات االنتخابيــة القادمــة.
املعارضــة  تفاعلــت  املفاوضــات:  طاولــة  علــى  للغــرب  ورقــة ضغــط  توفيــر   .5
ــا  ــّد مــن القضاي ــذي يَُع ــة فــي اخلــارج بشــكل ســريع مــع احلــدث؛ وال اإليراني
املهمــة بالنســبة للــرأي العــام العاملــي غيــر أّن ردود فعــل املنظمــات الدوليــة 
واحلكومــات الغربيــة لــم يُكــن باملســتوى نفســه، وهــو أمــٌر يعطــي انطباًعــا لــدى 
املعارضــة بــأّن حســابات القــوى الدوليــة تظــل متأثــرًة مبصاحلهــا، وأنهــا غيــر 
ــث تظــل  ــوق اإلنســان فــي إيــران، حي ــا للدميقراطيــة وحق ــي ترويجه جــادة ف
هــذه السياســة ورقــًة فــي إطــار للضغــط علــى النظــام، وفــي ظــل املفاوضــات 
بايــدن  إدارة  هــات  توجُّ ظــل  وفــي  النــووي،  االتفــاق  إحيــاء  بشــأن  اجلاريــة 
بأولويــة الدبلوماســية فليــس مــن املرجــح أن تتخطــى مواقــف الواليــات املتحــدة 
واألوروبيــن توجيــه االنتقــادات، بــل قــد تســتخدم كورقــة ضغــط، وقــد يدفــع 
الواقــع االقتصــادي املؤلــم إيــران، خاصــًة فــي حالــة توّســع االحتجاجــات، إلــى 
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ــاء االتفــاق  ــق باملفاوضــات املعلقــة مــع الغــرب إلحي ــازالٍت فيمــا يتعل تقــدمي تن
النــووي مــن أجــل زيــادة مواردهــا املاليــة وتخفيــف صعوبــات املعيشــية ومحاولــة 
ترضيــة الشــارع وتقليــل الُهــّوة بينــه وبــن النظــام »احملافــظ« الذي يســيطر على 
ــة. ــا واحملافظــة علــى شــرعيته املتآكل الســلطة وكافــة مؤّسســات الدولــة حالًيّ

سادًسا: المسارات المحتملة لألزمة
فــي ظــل الظــروف احمليطــة بالنظــام اإليرانــي، فــإن موجــة االحتجاجــات 

القائمــة فــي إيــران قــد تتبَــُع أحــد الســيناريوهات التاليــة:
ــع ااًلحتجاجــات: ويدعــم هــذا الســيناريو علــى  1.ســيناريو اســتمرار األزمــة وتوسُّ
األرض حالــة االحتقــان الشــعبي املتنامــي علــى خلفيــة األزمــات االقتصاديــة، 
ــي البطالــة،  وتــردِّي األوضــاع املعيشــية وارتفــاع مســتويات التضخــم وتفشِّ
وإخفــاق احلكومــة فــي التعامــل مــع األزمــات، ومنهــا: أزمــة توزيــع امليــاه، فضــًا 
عــن التداعيــات االقتصاديــة الناجمــة عــن احلــرب الروســية علــى أوكرانيــا 
والعقوبــات املفروضــة علــى إيــران، وِمــن ثـَـَمّ حالــة اإلحبــاط العــام وغيــاب أُفــٍق 
لتســوية اخلافــات مــع الغــرب بشــأن االتفــاق النــووي، وعــودة الواليــات املتحدة 
لتشــديد عقوباتهــا علــى إيــران، حيــث تتعــدد عوامــل الغضــب واالحتقــان، 
ــة  ــة وديني ــق قواعــد ثقافي ــى تطبي ــذي يســعى إل ــّوة بــن النظــام ال ــد الُه وتتزاي

صارمــة، بينمــا ال يهتــم بتحســن معيشــة املواطنــن.
وحتــى لــو هــدأت هــذه االحتجاجــات وتراجــع زخمهــا خــال الفتــرة املقبلــة، فإّن 
ــد مــع  ــة مــن جدي ــة االجتماعي ــح أن تعــود التعبئ الواقــع املثقــل باألزمــات يرّج
أّي حادثــة مُِماثلــة فــي املســتقبل، أو قــرار مــن جانــب احلكومــة، خصوًصــا أن 
سلســلًة مــن االحتجاجــات الفئويــة مســتمرة منــذ ســنوات، وهــي تعكــس تنامــي 
الغضــب بــن العديــد مــن فئــات الشــعب وطبقاتــه. خصوًصــا أّن االحتجاجــات 
اتســعت فــي اجلامعــات وفــي األوســاط الشــبابية التــي تَُعــد دائًمــا محــرًكا 

للتغييــر والتــي تــرى احلاجــة إليــه.
ــث  2.ســيناريو خفــوت ااًلحتجاجــات: وهــذا الســيناريو رمبــا هــو األرجــح، حي
مــن املتوقــع أن تتراجــع هــذه االحتجاجــات علــى املــدى القصيــر، عطًفــا علــى 
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منــط االحتجاجــات الســابقة، ويدعــم ذلــك اتبــاع النظــام سياســًة جتمــع بــن 
د النظــام  التهدئــة والقمــع مــن أجــل جتــاوز األزمــة. فعلــى صعيــد التهدئــة، ينــدِّ
ــل الرئيــس إبراهيــم رئيســي  باحلادثــة وعبَّــرت الشــرطة عــن أســفها، وتدخَّ
ــة،  ــق والكشــف عــن مابســات احلادث ــح حتقي ــي بفت ووعــد أســرة مهســا أمين
وكذلــك تأكيــد هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر علــى أن معاجلــة 
موضــوع احلجــاب، حتتِّــم إلغــاء البنــد الــذي يِعــّد عــدم االلتــزام باحلجــاب 
ــإن النظــام  ــع، ف ــد القم ــى صعي ــا عل ــة. أم ــال واحملاكم ــب االعتق جرميــًة تتطلَّ
لديــه خبــرة واســعة فــي التعامــل مــع االحتجاجــات ومحاصرتهــا، مبــا فــي ذلــك 
قمــع احملتجــن فــي حــال اســتمرار نزولهــم للشــوارع، وقطــع اإلنترنــت، وهــو 
ــر علــى زخــم التظاهــرات، فضــًا عــن عــدم وجــود دعــم دولــي ملطالــب  مــا يؤثِّ
الشــعب اإليرانــي وحلقــوق اإلنســان فــي إيــران ولــذا ســتجد األحــزاب املعارضــة 

نفســها فــي املوضــع األضعــف.
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