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ويـأيت هـذا التطـور عـى خلفيـة توقيـع الحكومـة اإليرانية، يف 
15 أغسـطس املـايض، قانـون “الحجاب والعفـة”، وهو القانون 
الـذي يجـدد إلزاميـة وضع قيـود عى مالبـس املـرأة ومظهرها 
الخارجـي يف األماكـن العامـة، ومقـرات العمـل، ويسـتخدم يف 
ذلـك التقنيـات الحديثـة للتأكـد مـن ارتـداء النسـاء “الحجاب 

الجيد”. 

التعامل األمني للنظام 
تبنت السـلطات اإليرانية عدداً من الوسـائل واآلليات لتحجيم 
االحتجاجـات والتظاهـرات يف الشـارع اإليـراين، والتـي ميكـن 

اسـتعراضها عـى النحـو التايل:

1- توظيـف الخيـار القمعـي: انتهـج النظـام اإليـراين أسـلوباً 
عنيفـاً يف التعامـل مع التظاهرات التي خرجـت يف أعقاب وفاة 
مهسـا أمينـي، إذ اسـتخدمت العنـارص األمنيـة الغـاز املسـيّل 
لتفريـق  والخراطيـش  الصيـد  وبنـادق  والهـراوات  للدمـوع 
املتظاهريـن، فضـالً عـن القيـام بحملـة اعتقـاالت واسـعة ضد 
املحتجـن، ووصـل األمـر بعـد اتسـاع نطـاق التظاهـرات إىل 

اسـتخدام الذخرية الحية، األمر الذي أسـفر عن سـقوط 7 قتى 
مـن بـن املتظاهرين، وأربعة مـن عنارص األمـن اإليرانية، وفق 
إحصائيـة نـرت يف 22 سـبتمرب الجـاري، األمـر الـذي يؤرش إىل 

زيادة السـخط الشـعبي.

ومـن جهـة أخـرى، دعـت دوائـر إيرانيـة رسـمية بشـكل 
رصيـح لقمـع االحتجاجـات، إذ طالـب رئيـس الربملـان اإليراين، 
سـبتمرب   20 يف  جلسـة،  مسـتهل  يف  قاليبـاف،  باقـر  محمـد 
الجـاري، مبواجهـة حازمـة إلخـاد التظاهـرات، فيـا وصفـت 
صحيفـة كيهـان، التابعة للمرشـد األعى يف إيـران عيل خامنئي، 
تراخـي  عـدم  إىل  داعيـة  واملجرمـن،  بالداعشـين  املحتجـن 

السـلطات يف قمعهـم. 
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اإليـراين عـى خـط األزمـة، منـذ بدايتهـا، إذ شـاركت قـوات 
الباسـيج مـع عنـارص الرطة اإليرانيـة يف إخـاد االحتجاجات، 
وأشـارت املصـادر إىل مقتـل أربعـة أفـراد مـن الباسـيج خـالل 

املواجهـات مـع املتظاهريـن يف عـّدة مـدن مختلفـة.
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أســفرت وفــاة الفتــاة اإليرانيــة، مهســا أمينــي، فــي 16 ســبتمبر 2022، عقــب توقيفهــا مــن قبــل شــرطة 
األخــالق بحجــة ارتــداء مالبــس غيــر مالئمــة، أثنــاء زيــارة ألقاربهــا فــي طهــران، عــن انــدالع تظاهــرات حاشــدة 
فــي ّعــدة مــدن إيرانيــة. ونفــى وزيــر الداخليــة اإليرانــي أحمــد وحيــدي أي مســؤولية عــن وفــاة أمينــي، 

مشــيرًا إلــى أنهــا كانــت تعانــي تاريخــًا مرضيــًا، وهــو األمــر الــذي نفتــه أســرة الفتــاة بشــدة.

غضــب واســع: دالالت االحتجاجــات المنــددة بوفــاة فتــاة إيرانيــة علــى يــد “شــرطة األخــاق”، العــدد 1650، 27 ســبتمبر 2022، أبوظبي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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غضب واسع:
دالالت االحتجاجات املنددة بوفاة فتاة إيرانية على يد "شرطة األخالق"
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هـذا إىل جانـب دعـوة الحـرس الثـوري السـلطات اإليرانية 
للتعامـل بحسـم مـع التظاهـرات الحاليـة، حيـث طالـب، يف 
بيـان لـه، السـلطة القضائية بالكشـف عن مروجي الشـائعات 
واألكاذيـب، يف قضيـة وفـاة أمينـي، وتقدميهـم للمحاكمـة، يف 
مسـعى مـن جانبه لتخويـف املتظاهريـن لردعهم عـن النزول 

للشـارع، والحـد مـن توسـع رقعـة االحتجاجـات وإخادهـا.

3- قطـع خدمـات اإلنرتنت: عمدت الحكومة اإليرانية إىل قطع 
اإلنرتنـت ملنـع تدفـق املعلومات بشـأن التظاهرات، والتنسـيق 
بـن املتظاهريـن يف مواجهـة تحـركات األجهزة األمنيـة، وكذلك 

التكتم عى مارسـاتها بحـق املحتجن.

كـا أصـدر مجلـس األمـن القومـي اإليـراين قـراراً يحد من 
قـدرة املسـتخدمن عـى الوصـول إىل تطبيـق إنسـتجرام، وهو 
أحـد أخطـر منصـات التواصـل االجتاعـي املتاحـة يف إيـران، 
باإلضافـة إىل تطبيـق واتسـاب و خدمـات املحمـول األخـرى 
كافـة، وذلـك يف مدن إيرانية عّدة مثل طهران وكرج وكرمنشـاه 

وسـنندج وأورمية وسـقز.

4- تخويـن املتظاهريـن: لجـأت السـلطات اإليرانيـة إىل اتهـام 
املحتجـن بأنهـم منفذون ألجنـدات معادية إليـران، يف محاولة 
واملنـددة  للتظاهـرات،  الحقيقيـة  األسـباب  حـول  لاللتفـاف 
بسياسـات النظـام القمعيـة ضـد حقـوق اإلنسـان واملـرأة يف 
إيـران، حيـث أشـار رئيـس الربملـان اإليـراين إىل “أن البعـض يف 
الداخـل يتحـرك يف إطـار ما يريده األعداء يف الخـارج”، هذا إىل 
جانـب قيام السـلطات اإليرانية باعتقـال 3 أجانب يف العاصمة 
طهـران عـى خلفيـة االحتجاجـات، يف مسـعى للتأكيـد عـى 
وجـود أطـراف أجنبيـة تهـدف إلثـارة غضـب الشـارع اإليراين.

احتجاجات شعبية متصاعدة
وميكـن  االحتجاجـات،  هـذه  تأخذهـا  التـي  األبعـاد  تتعـدد 

التـايل: النحـو  عـى  أبرزهـا  عـى  الوقـوف 

1- اتسـاع نطـاق التظاهـرات ومطالبها: تتواصـل االحتجاجات 
عـى وفـاة أمينـي، حيث شـملت أكـر مـن 50 مدينـة إيرانية، 
بينهـا مـدن رئيسـية، مثـل طهـران وكردسـتان ومشـهد  مـن 
وقـم  وقزويـن  وسـبزوار  وإيـالم  وكرمنشـاه  وشـرياز  وتربيـز 
لقـوات  العنيـف  التعامـل  وزنجـان وكرمـان وغريهـا. وأسـفر 

األمـن اإليرانيـة عـن مقتـل 11 وإصابـة العـرات.

والالفـت يف هـذه التظاهـرات، هـو املشـاركة الواسـعة من 
قبـل قطاعـات نسـائية وطـالب الجامعـات يف إيـران، إذ قامت 
بعـض الفتيـات بخلـع حجابهـن وحـرق أوشـحتهن تعبـرياً عن 
االحتجـاج عـى سياسـات النظـام اإليـراين القمعيـة والخاصـة 
بفـرض الحجـاب اإلجباري، وكذلك التنديد مبقتل مهسـا أميني، 
كـا شـارك طـالب الجامعـات اإليرانيـة، مثـل جامعـة طهـران 

وجامعـة الزهـراء وجامعـة آزاد، يف تلـك التظاهـرات مردديـن 
هتافـات “سـأقتل.. مـن قتـل أختي”.

وتصاعـدت هتافـات املتظاهرين مـن التنديد مبقتل أميني، 
إىل املطالبـة برحيـل النظـام، إذ ردد املحتجون شـعارات “هذه 
قاتـل..  و”خامنئـي  النظـام”،  إسـقاط  هدفنـا  أخـرية..  رسـالة 
واليتـه باطلـة”، و”املـوت لخامنئـي.. املوت للديكتاتـور”، وهو 
األمـر الـذي يكتسـب أهميـة خاصـة لتزامنه مـع االحتجاجات 
خلفيـة  عـى  اإليـراين،  الشـارع  يف  أشـهر  منـذ  املتواصلـة 
املطالبـة بتحسـن الظـروف املعيشـية الصعبة جـراء العقوبات 
والسياسـات الفاشـلة لحكومة الرئيس اإليرانية إبراهيم رئييس.

2- إثـارة قضيـة األكـراد يف إيـران: تُلقـي وفاة أمينـي املنحدرة 
مـن محافظـة كردسـتان إيـران، الضـوء عـى معاناة األكـراد يف 
إيـران، وتعامـل النظـام القمعـي معهـم، عـى الرغـم مـن أن 
األكـراد يف إيـران يشـكلون زهـاء 10% من السـكان، وهو األمر 
الـذي قـد يسـهم يف تجديـد النزعـات االنفصاليـة لـدى األكراد 

مـرة أخرى.

وتركـزت التظاهـرات الحالية يف املناطق الشـالية الغربية، 
التـي يقطنهـا األكـراد يف إيـران، وقـد لقـى خمسـة أشـخاص 
حتفهـم مـن محافظـة كردسـتان إيـران، منهـم اثنـان يف مدينة 
سـقز الكرديـة، مسـقط رأس أميني، خـالل االحتجاجـات، فيا 
أصيـب العرات يف املحافظـة الكردية اإليرانية، هذا إىل جانب 
قيـام السـلطات اإليرانيـة بقطع خدمات اإلنرتنت بشـكل شـبة 

كامـل يف مدينـة سـنندج، عاصمة محافظـة كردسـتان إيران.

3- فـرض واشـنطن عقوبـات: أعلنـت وزارة الخزانـة األمريكية 
يـوم 22 سـبتمرب الجـاري فـرض حزمـة مـن العقوبـات عـى 
رشطـة األخـالق وكبـار القادة األمنيـن اإليرانين املسـؤولن عن 
عمليـات القمـع بحـق املتظاهريـن عـى خلفيـة وفـاة أميني.

واسـتهدفت العقوبـات قائـد رشطـة األخـالق يف طهـران، 
أحمـد مـريزايئ، وقائـد رشطـة األخـالق اإليراين محمد رسـتمي، 
ونائـب قائـد قـوة الرطـة اإليرانيـة عيل قاسـم رضـايئ، وقائد 
القـوات الربيـة بالجيـش اإليـراين كيومارس حيـدري، وقائد قوة 
أمـن  منوشـهر  وبختيـاري  تشـهارمحال  الرطـة يف محافظـة 
اللهـي، والنائـب السـابق لقائد العمليـات يف منظمة الباسـيج، 
التابعـة للحـرس الثوري عى سـاالر أبنوش. ووصفت واشـنطن 
وفاة أميني بأنها “أمر ال يغتفر”، متوعدة مبحاسـبة املسـؤولن 

اإليرانيـن املتورطـن يف الحـادث ويف قمـع االحتجاجـات.

4- إدانـات دوليـة واسـعة: القت وفاة أمينـي ردود فعل دولية 
واسـعة منـددة، إذ أعربـت األمـم املتحـدة عـن قلهـا حيـال 
وفـاة الفتـاة اإليرانيـة وتعامـل قـوات األمـن اإليرانيـة العنيف 
الحـادث  الفرنسـية  الخارجيـة  وصفـت  كـا  املحتجـن،  مـع 
بأنـه “مـروع للغايـة”. وطالبـت باريـس ولندن بإجـراء تحقيق 
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شـفاف وعاجـل لكشـف املالبسـات الخاصة بالحـادث، يف حن 
أعلنـت الخارجيـة األملانيـة اعتزامهـا إحالـة واقعة وفـاة أميني 

إىل مجلـس حقـوق اإلنسـان التابـع ملنظمـة األمـم املتحـدة.

مستقبل االحتجاجات الحالية
تتخذهـا  أن  ميكـن  التـي  املسـارات  عـى  الوقـوف  ميكـن 
التظاهـرات الحاليـة يف إيـران، ومـدى تأثريهـا عـى مسـتقبل 

التـايل: النحـو  عـى  اإليـراين  النظـام 

1- اسـتمرار االحتجاجـات: يقـوم هـذا السـيناريو عـى افرتاض 
تصاعـد الغضب الشـعبي ضـد قمع النظـام لالحتجاجات، وهو 
األمـر الـذي يـؤدي إىل نتائـج عكسـية، تـؤدي إىل اتسـاع نطاق 
االحتجاجـات وتزايـد مطالبـة فئـات شـعبية واسـعة برحيـل 
النظـام، خاصـة يف ظـل تدهـور األوضـاع االقتصاديـة، وعجـز 
الحكومـة عـن معالجتهـا، نظـراً السـتمرار تركيزها عى توسـيع 

تدخالتهـا يف األزمـات اإلقليميـة.

2- احتـواء االحتجاجـات: يسـتند هـذا السـيناريو إىل محاولـة 
الحكومـة اإليرانيـة تنفيـذ بعـض اإلجـراءات التـي تسـهم يف 
تخفيـف حـدة االحتجاجـات. فقد أعلنـت السـلطات اإليرانية 
فتـح التحقيـق يف وفـاة أمينـي، كا قام مسـاعد املرشـد األعى 
الرضـا بورذهبـي، بزيـارة إىل أرسة أمينـي يف  إيـران، عبـد  يف 
محافظـة كردسـتان إيـران، متوعـداً مبتابعة قضيـة الوفاة حتى 

الوصـول إىل النتيجـة النهائيـة. 

ويسـتند هـذا السـيناريو إىل أسـاس حـرص النظـام اإليـراين 

عـى تهدئـة الداخـل، السـيا أنـه يـدرك أن واشـنطن والغـرب 
قـد تسـتغالن تلـك االضطرابـات إلضعـاف موقف طهـران، كا 
يف فـرض واشـنطن عقوبـات ضـد القيـادات األمنيـة اإليرانيـة 

واإلدانـات الواسـعة مـن قبـل العواصـم الغربيـة.

3- التعامـل األمنـي مـع االحتجاجات: يف ضوء الخـربة اإليرانية 
السـابقة يف التعامـل مع التظاهـرات املختلفة، يف أعـوام 2009 
و2017 و2019 وغريهـا، فـإن سـيناريو تبنـي النظـام اإليـراين 
املقاربـة األمنيـة يف التعامل مع االحتجاجـات، قد يبدو مرجحاً، 
حيـث سـيتم الرتكيز عـى القمع األمنـي وحـده يف التعامل مع 
املحتجـن، إىل جانـب تبنـي آليـات أخـرى موازيـة، تتمثـل يف 
تكويـن حشـود مضـادة مـن تيـارات مواليـة للنظام، وهـو أمر 
مرجـح خـالل الفـرتة القادمـة، ملواجهـة االحتجاجـات الحالية، 
باإلضافـة إىل إلقـاء اللـوم عـى التيـار اإلصالحـي إذ أرجعـت 
صحيفـة كيهـان األصوليـة االحتجاجـات الحاليـة إىل سياسـات 
بالحجـاب،  االلتـزام  قضيـة  مـع  تسـاهلت  التـي  اإلصالحيـن 
تلـك  التسـبب يف  مـن  الحاليـة  الحكومـة  لتربئـة  يف محاولـة 

االحتجاجـات.

ويف الختـام، ميكـن القـول إن االحتجاجات األخـرية يف إيران 
تكشـف عن وجود تيارات شـعبية واسـعة داخل إيران تعرتض 
عـى النهج املتشـدد للنظام، وهو مـا يعني يف النهاية أن إحكام 
املحافظـن، الجنـاح املتشـدد يف إيـران، عـى مفاصـل الدولـة 
اإليرانيـة، وتهميـش التيار اإلصالحـي، أو املعتدل نتج عنه عجز 
الحكومـة اإليرانيـة الحاليـة عـن التعبري عى تطلعات الشـعب 

اإليـراين، ومـن ثم تهديـد رشعيتها. 
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