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النساء في إيران
ونظام الوصاية
ريتا فرج

تدفع الن�ساء -غالب ًا� -أثمان ًا باهظة يف مرحلة التحوالت
ال�سيا�سية الكربى ،ال �سيما �إذا �أعقبها انتكا�سات جمتمعية ،بحيث
ميكن االفرتا�ض �أن املعيار املتحكم ،كما ح�صل يف التجربة اجلزائرية
الثورية نهاية خم�سينيات وبداية �ستينيات القرن املا�ضي ،والتجربة
الثورية الدينية الإيرانية ( ،)1979هو �إق�صاء الن�ساء عن احلياة
العامة على الرغم من فاعليتهن وم�شاركتهن يف احلراك الثوري
مبحركاتها الوطنية �أو الدينية.

( ) باحثة لبنانية ،ع�ضو هيئة التحرير يف مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث.
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يت�سم ح�ضور الن�ساء داخ��ل الف�ضاءات العامة يف �إي ��ران مب�ح��ددات دينية
واجتماعية متفاوتة بني املدن الكربى والأرياف .وتت�أرجح احلالة الإيرانية بني االنفتاح
واالنكما�ش وفق ًا للمعطى ال�سيا�سي ،فال ميكن احلديث عن نظام ف�صل متييزي حاد،
على الرغم مما يفعله «مقاولو الأخالق» -كما يجرتح عامل االجتماع الأمريكي هوارد
بيكر ( -)1928 ()Howard Beckerمن مالحقة الإيرانيات ومراقبتهن وحتى
�سجنهن ،ومعاقبة الن�ساء النا�شطات املناه�ضات للخطاب الديني الر�سمي.
الثورة اإلسالمية ...اإليرانيات تحت سطوة األسلمة

يقارن الباحث الفرن�سي تيريي كوفيل ( )thierry covilleبني الثورة الإيرانية
وحركات �أمريكا الالتينية ال�شعبوية ،مالحظ ًا �أن الألق الثوري يف �إيران يقرتب من
احلركات ال�شعبوية ،حيث ا�ستطاع تعبئة اجلماهري م�ستعم ًال خطاب ًا راديكالي ًا يهاجم
ال�سلطات اخلارجية والطبقات املهيمنة((( .ما �إن �أطاحت الثورة الإيرانية بنظام
ال�شاه حتى ب��د�أت باتخاذ �إج��راءات ومتييزات جتاه الن�ساءُ .فر�ض احلجاب على
الن�ساء يف الإدارات العامة �سنة  ،1980ثم ُفر�ض ارت��داء احلجاب �شيئ ًا ف�شيئ ًا يف
كل املجال العامُ .حظر على الن�ساء عدد معني من املهن مثل مهنة القا�ضي .مبوازاة
ذل��ك ،ما بني �سنتي  1979و 1981كانت حملة تطهري القطاعني العام واخلا�ص،
الرامية �إلى طرد الن�ساء املتغربنات جد ًا من عامل العمل ،قد �أدت �إلى رحيل �ألوف
الن�ساء بالت�سريحات ،بالتقاعدات املُبكرة �أو بالهجرة بالن�سبة �إلى الن�ساء الالئي ال
يتحملن النظام اجلديد(((.

((( كوفيل ،تيريي� ،إيران الثورة اخلفية ،تعريب :خليل �أحمد خليل ،دار الفارابي ،بريوت ،الطبعة الأولى� ،2008 ،ص.128
((( املرجع نف�سه� ،ص.149
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�إن �أخطر �إج��راء اتخذه النظام اجلديد �إلغاء قانون حماية الأ��س��رة(((� ،أي
قوانني الأحوال ال�شخ�صية ،التي متت امل�صادقة عليها عام  1967ومت تعديلها عام
 ،1975حيث �ضمنت حقوق ًا مت�ساوية للن�ساء يف الزواج والطالق ،وعززت حقوقهن
يف الو�صاية على الأطفال ،ورفعت احلد الأدنى ل�سن الزواج للن�ساء حتى (� )18سنة
و(� )20سنة للرجال ،وعملي ًا �ألغت تعدد الزوجات(((.
كر�ست القوانني التي �أقرتها الثورة الإ�سالمية نظام الو�صاية الأب��وي على
�صعيد تعدد الزوجات واملرياث وال�شهادة ،وحتى يف ما يتعلق بقانون الق�صا�ص ،املُقر
بعد الثورة ،حيث د ّية املر�أة كانت ت�ساوي ن�صف د ّية الرجل .هذا �إلى جانب فر�ض
احلجاب و�إلزامية احرتام اللبا�س الإ�سالمي ،وقد تعر�ضت الن�ساء �إلى مراقبة �أجهزة
الأمن الن�سائية يف القطاع العام((( .ومن �أخطر القوانني اجلزائية التي �أُقرت عام
 1983قانون الرجم .جاء يف املادة ( )74من القانون اجلزائي «الزنا ،بغ�ض النظر،
�إذا كان عقابه اجللد بال�سوط �أو بالرجم ،ميكن �إثباته ب�شهادة �أربعة رجال عادلني �أو
ثالثة رجال عادلني وامر�أتني عادلتني» .ون�صت املادة ( )82على �أن« :عقاب الزنا يف
احلاالت التالية هو املوت بغ�ض النظر عن العمر والو�ضع الزوجي للمذنب/ة :يف حالة
الزنا بني رجل غري م�سلم وامر�أة م�سلمة ،ويف هذه احلالة تطبق على الزاين (الرجل
غري امل�سلم) عقوبة املوت� .أما املادة ( )83فقد جاء فيها« :الزنا يف احلاالت التالية
يعاقب عليه بالرجم((( -1 :الزنا من قبل رجل متزوج لزوجة دائمة كان قد جامعها،
((( ترتب على �إلغاء قانون حماية الأ�سرة منح الرجال احلق يف تعدد الزوجات وحق الطالق من طرف واحد ،وكذلك الأولوية يف ح�ضانة
الأوالد ،وخف�ض العمر الأدنى للزواج �إلى (� )9سنوات بالن�سبة للبنات .ح�سب الت�شريع اجلديد ،حتى تتزوج امر�أة يلزمها احل�صول على
موافقة والدها� ،أو يف حال وفاته جدها �أو عمها� .أدى ال�ضغط من قبل احلركات الن�سائية �إلى ت�صويت الربملان عام  2003على قوانني جتيز
موات �أكرث للأم ،لكن تلك القوانني مل يقرها جمل�س �صيانة الد�ستور.
الطالق مببادرة من املر�أةُ ،وتدد �أمناط ح�ضانة الأوالد يف اجتاه ٍ
ً
ً
املرجع نف�سه� ،ص .152-150-149ويف يوليو ( متوز)  2002رفع القانون احلد الأدنى ل�سن الزواج الى  13عاما للفتيات و  15عاما للفتيان.
((( خرا�ساين ،نو�شني �أحمدي ،مليون توقيع للن�ساء الإيرانيات :حملة من �أجل امل�ساواة ..الق�صة الداخلية ،تقدمي :مهناز �أفخمي ،منظمة
الت�ضامن الن�سائي للتعلم من �أجل احلقوق والتنمية وال�سالم� ،سل�سلة الرتجمة ،الطبعة الأولى� ،2011 ،ص.121
((( كوفيل ،تيريي� ،إيران الثورة اخلفية ،مرجع �سابق� ،ص.150
((( تن�ص املادة ( )102من قانون العقوبات الإيراين على وجوب دفن الرجال حتى خ�صورهم والن�ساء حتى �صدورهن عند التنفيذ ،وتن�ص
املادة ( )104على �أن احلجارة امل�ستخدمة ال ينبغي �أن تكون كبرية بحيث تقتل ال�شخ�ص جراء �ضربة واحدة �أو �ضربتني ،وال ينبغي �أن تكون
�صغرية جد ًا بحيث ال ميكن �أن تكون على النحو املحدد كحجارة ،وعلى الرغم من املطالب الداخلية ب�إيقاف هذا القانون بعد �أن �أجازت
اللجنة الق�ضائية التابعة للربملان تعدي ًال مل�شروع جديد لقانون العقوبات يلغى فيه الرجم متام ًا ،لكن جمل�س �صيانة الد�ستور مل يوافق عليه
حتى الآن .املر�أة يف �إيران معر�ضة خلطر الرجم �أكرث من الرجل لأنها الأكرث عر�ضة للإدانة بالزنا .ويف غالب احلوادث التي تقع فيها
جرائم ال�شرف جترب املر�أة على �أيدي �أفراد من �أ�سرتها على �إ�شعال النار يف نف�سها ،وتنت�شر هذه اجلرائم ب�شكل خا�ص يف مقاطعات �إيالم
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وما زال يجامعها كلما رغب يف ذلك -2 .الزنا المر�أة متزوجة مع رجل بالغ يف حال
كانت املر�أة زوجة دائمة وكان لها عالقات جماع مع زوجها وقادرة على القيام بذلك
ثانية»(((.
�سارت �سيا�سات التمييز �ضد الن�ساء مب��وازاة منظومة فر�ض نظام �أخالقي
جديد .وقد عمل «مقاولو الأخ�لاق» على �إر�ساء الف�صل بني اجلن�سني يف املدار�س
والثانويات ،و ُمنع على امل�سلمني ا�ستهالك الكحول و ُفر�ضت عقوبات ج�سدية .وباتت
العالقات اجلن�سية خارج ال��زواج غري �شرعية ،و�صارت الدعارة تعاقب بالإعدام.
ي�شري تيريي كوفيل �إلى �أن هذه القوانني ترافقت مع رقابة �سيا�سية من قبل حرا�س
الثورة لل�سلوكات املنحرفة .وينقل عن الباحثة الإيرانية فريبا عادخلواه((( (Fariba
�« :)Adelkhahإن �إيران هي �أحد البلدان الفريدة التي ُتعترب فيها امل�س�ألة اجلن�سية
�أي�ض ًا -م�س�ألة �سيا�سية �صريحة» .ويتابع� :صار من اخلطورة ن�سبي ًا ،بالن�سبة �إلى�شخ�صني غري متزوجني وبدون عالقات قرابة� ،أن تراقبهما قوات التعبئة (�أع�ضاء
منظمات ال�شبيبة ال�شعبية) �أو حرا�س الثورة ،يف ال�سنوات الأولى التي تلت الثورة(((.
�أدت �سيا�سات التمييز اجلن�سي �إلى انتقادات �شديدة من قبل الن�ساء النا�شطات،
وملعت �أ�سماء ن�سوية( ((1تنتقد الإجراءات الإ�سالمية ال�صارمة جتاه الن�ساء ،منها على
وخور�ستان .ويف  2003كان هناك ( )45جرمية قتل دفاع ًا عن ال�شرف يف قبيلة واحدة ،وجميعهن حتت �سن الع�شرين .ويف  2001فقد ما
جمموعه ( )565امر�أة حياتهن يف جرائم ذات �صلة بال�شرف ،و�أفادت تقارير ب�أن ( )367امر�أة منهن قد فقدن حياتهن نتيجة الت�ضحية
بالنف�س .انظر :العنف لي�س ثقافتنا ،احلملة العاملية لوقف القتل ورجم املر�أة ،جمموعة من الباحثات ،مار�س (�آذار) .2010
((( خرا�ساين ،نو�شني �أحمدي ،مليون توقيع للن�ساء الإيرانيات :حملة من �أجل امل�ساواة ..الق�صة الداخلية ،مرجع �سابق� ،ص.117
((( نحيل على كتاب فريبا عادخلواه ال�صادر بالفرن�سية «الثورة حتت احلجاب :الن�ساء الإ�سالميات يف �إيران»:

Adelkhah, Fariba, La revolution sous le voile: Femmes islamiques d›Iran, Karthala (1991).

((( كوفيل ،تيريي� ،إيران الثورة اخلفية ،مرجع �سابق� ،ص� .155إن �سيا�سات الف�صل بني اجلن�سني املطبقة يف املدار�س والثانويات مل تتمكن
الثورة من فر�ضها داخل اجلامعات ،فقد توا�صل االختالط .وكان من امل�ضحك -كما يالحظ كوفيل� -أن حتاول ال�سلطات الإيرانية الف�صل
بني اجلن�سني يف احلافالت العامة ،فيما اكتظاظ التاك�سيات اجلماعية ي�ؤدي �إلى تال�صق �شديد جد ًا.
( ((1مل ت�أخذ احلركة الن�سوية يف �إيران منذ بداياتها الأولى �صفة احلركات القائمة على املطالب الن�سوية ،فقد حملت �شعارات وعناوين
�سيا�سية وطنية ،وتعتقد زهرا رهنورد �أن �أول حركة ن�سوية يف �إيران من الناحية التاريخية هي انتفا�ضة التنباك ( ،)1892-1891حني
�شاركت الن�ساء بفاعلية يف «�إبطال اتفاقية ا�ستعمارية وقعها نا�صر الدين القاجاري مع بريطانيا» ،وجاء حترك الن�ساء الإيرانيات ا�ستجابة
لفتوى �آية اهلل حممد ح�سن ال�شريازي� .إن �أول حركة ن�سوية �إيرانية جاءت �سيا�سية و�ضد ا�ستعمارية ،وينظر الكثري من الباحثات الإيرانيات
ومنهن زهرا رهنورد (زوجة مري ح�سني مو�سوي ونا�شطة ن�سوية) ب�إعجاب �إلى تلك الفرتة التاريخية ،وترى �أنها �أ�س�ست للح�ضور ال�سيا�سي
للمر�أة الإيرانية ،لكن نا�شطات ومثقفات �أخريات ،منهن النا�شرة والنا�شطة الن�سوية �شهال الهيجي ،يقر�أن تلك الفرتة ب�صورة مغايرة؛ �إذ
يرين �أن هذا احل�ضور يعك�س ب�صورة جوهرية الطبيعة الأبوية للمجتمع يف ذلك الوقت� .صحيح �أن الن�ساء الإيرانيات �شاركن بفاعلية يف
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�سبيل املثال ال احل�صر :عاملة االجتماع زيبا مري ح�سيني( ،((1و�شريين عبادي ،و�شهال
الهيجي ،وزهرة �أرزاين .وقعت هذه الأ�سماء عري�ضة «حملة املليون توقيع» تطالب
بتغيريات يف القوانني التي متيز �ضد املر�أة عام  .2006و�صدر كتاب حول �أهداف هذه
احلملة عنوانه« :مليون توقيع للن�ساء الإيرانيات :حملة من �أجل امل�ساواة»� .إلى ذلك
برزت �أ�صوات ن�سائية �إيرانية يف جماالت الفنون والإخراج ال�سينمائي والرواية تنتقد
ب�شدة «اخلمينية»� .أبنو�س �شلماين فرن�سية من �أ�صل �إيراين ن�شرت كتاب ًا بالفرن�سية
(( )2014( )Khomeiny, Sade et moiاخلميني واملاركيز دو �ساد و�أنا) .يف
مقابلة �أجريت معها تتحدث عن «الثورة اخلمينية املهوو�سة بفر�ض احلجاب وجن�سنة
ج�سد الأطفال» .تقول« :ال يختلف ماليل �إيران عن «الإخ��وان امل�سلمني» يف الرغبة
اجلاحمة ب�شطب ج�سد املر�أة .ح ّدت كل الديانات -عموم ًا -من حرية اجل�سد الأنثوي
يف الف�ضاء العام .يبقى ح�ضور ج�سد املر�أة م�ستهجن ًا يف الف�ضاء الإ�سالمي ،ويبقى
هاج�س الرجل امل�سلم املركزي .فما دام ج�سد املر�أة ينعم باحلرية ،فك�أن هذا يعني
�أن �سلطته يف خطر .الهدف من فر�ض احلجاب و�سيلة ا�ستعرا�ضية لت�أكيد االنتماء
�إلى الإ�سالم ومطالبة الآخرين باالعرتاف بذلك .هو ت�أكيد علني لدونية امل��ر�أة،
�سيا�سي ًا ،واجتماعي ًا ،وثقافي ًا .ما اخلطر املحتمل يف ج�سد فتاة يف ال�ساد�سة حتى
ّ
يغطى بهذا ال�شكل؟ ملاذا الذعر؟ بفر�ضهم احلجاب على ال�صغريات مثلما يفعلون مع
الن�ساء جميع ًا ،ي�ضعون �أج�سادهن يف م�ستوى البالغات .هكذا يجن�سنّ وهنّ يف �سن
الطفولة»(!((1

الثورة الد�ستورية (امل�شروطة) �إال �أن هذه امل�شاركة جاءت ا�ستجابة ملقت�ضيات ال�سيطرة الأبوية ،وعربت عن نف�سها بالفتوى ال�صادرة عن
ب�شكل
رجال الدين الذين �شجعوا الن�ساء على مقاومة القوى اخلارجية .وبناء عليه ،ف�إن الهيجي ترى «انتفا�ضة التنباك» -التي ارتكزت ٍ
عموما ورجال الدين على وجه اخل�صو�ص» .ال�صمادي ،فاطمة ،املر�أة
أمنوذجا للطاعة« ،طاعة الرجال ً
�أ�سا�سي على الفتوى -يف حقيقتها � ً
الإيرانية والرئا�سة ..فاكهة ال�سيا�سة املحرمة ،موقع اجلزيرة للدرا�سات 26 ،مايو (�أيار)  ،2013متوافر على الرابط التايل:
http://studies.aljazeera.net/issues/2013/05/2013526165014674558.htm

( ((1راجع :ح�سيني ،زيبا مري ،نحو حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني :قانون الأ�سرة الإ�سالمي وال�شريعة ،نحو حتقيق امل�ساواة داخل الأ�سرة،
.2009
م�ستهجن يف الف�ضاء
( ((1الإيرانية �أبنو�س �شلماين �صاحبة كتاب «اخلميني ،املاركيز دو �ساد و�أنا»� :أحرقتُ احلجاب لأن ج�سدي ح ٌّر لكنه
َ
الإ�سالمي� ،صحيفة النهار اللبنانية� 4 ،أغ�سط�س (�آب)  ،2014متوافر على الرابط املخت�صر التايل:

http://cutt.us/d7zFL
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أخوات الباسيج :حمالت القمع ضد النساء

�أ -البا�سيج الن�ش�أة التاريخية
البا�سيج كلمة فار�سية تعني «التعبئة» وهي ت�شري �إلى تعبئة املتطوعني من �أن�صار
الثورة الإ�سالمية يف �إي��ران ،للدفاع عن الثورة يف وقت ال�سلم واحل��رب ،ومالحقة
املن�شقني واملعار�ضني للنظام يف جميع الأوقات .وهي قوات �صدامية ،يت�سلح �أفرادها
بالهراوات وال�سال�سل ،وغالب ًا ما يحملون احلجارة ،و�أحيان ًا ال�سكاكني .ت�ضم مئات
الآالف من العنا�صر ،وهناك تقديرات تقول� :إنهم يتجاوزون الثالثة ماليني �إيراين
من الرجال والن�ساء ،غالبيتهم من املدنيني �إ�ضافة �إلى عدد من الوحدات امل�سلحة(.((1
ي�شري الباحث امل�صري املخت�ص يف احلركات ال�سلفية :علي عبدالعال� ،إلى
�أن «البا�سيج» جرى ت�شكيلها «ب�أمر اخلميني بعد انت�صار الثورة عام  ،1979كقاعدة
تغذية للحر�س الثوري ،و�أناط بها مهمة �أمنية ولي�ست �سيا�سية يف الدفاع عن الثورة
ومبادئها ،ومع اندالع احلرب مع العراق ( )1980اعترب االن�ضمام �إليها �شك ًال من
�أ�شكال التطوع يف اجلي�ش ،خ�صو�ص ًا لدى الذين �أولعهم احلما�س لالنخراط يف هذه
احلرب وما عرف بـ«الدفاع املقد�س» �ضد الرئي�س العراقي �صدام ح�سني .ومنذ يناير
(كانون الثاين) ُ 1980و�ضعت البا�سيج حتت �إمرة احلر�س الثوري �أو (البا�سدران)
قوات النخبة يف اجلمهورية الإيرانية ،فبخالف غالبية دول العامل ،تتميز �إيران ب�أن
لديها -بالإ�ضافة �إلى اجلي�ش النظامي التقليدي وقوات الأمن الداخلي (ال�شرطة)-
تنظيم ًا ع�سكري ًا موازي ًا للقوات النظامية ،يتمتع بدور كبري ونفوذ وا�سع يف البالد ،وهو
جي�ش �أيديولوجي ،تتلخ�ص مهمته يف حماية نظام ثورة اخلميني ،وهو يراقب اجلي�ش
الإيراين نف�سه ،وي�شرف �أفراد منه على قطاعات وا�سعة من االقت�صاد ،وم�ؤ�س�سات
ال�سلطة ،ويخ�ضعون مبا�شرة لإمرة مر�شد الثورة علي خامنئي .والبا�سيج �أحد �أجنحته
التي ُي ِلزم �أع�ضاءها ب�أمور عقدية �صارمة ،ويفر�ض رقابة م�شددة على قيادتها ،وقد
لعبوا دو ًرا كب ًريا خالل احلرب العراقية -الإيرانية .وبدء ًا من منت�صف ت�سعينيات
( ((1عبدالعال ،علي« :البا�سيج» و�أخواتها ..ميلي�شيا القمع ال�سلطوي يف �إيران ،الوفد البوابة الإلكرتونية 10 ،فرباير (�شباط) ،2012
متوافر على الرابط املخت�صر التايل:

http://cutt.us/xZPIH
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القرن املن�صرم ركزت البا�سيج على مكافحة ال�شغب وت�أمني الو�ضع الداخلي ()...
وانخرطت قوات البا�سيج يف ال�سجاالت ال�سيا�سية والفكرية الداخلية»(.((1
ب � -أخوات البا�سيج ...حار�سات الأخالق
�أ�س�ست مر�ضية دباغ (حارثة اخلميني يف باري�س) جناح ًا ن�سائي ًا للبا�سيج الذي
يدعى (�أخوات البا�سيج) .يعود ت�شكيل هذا اجلناح �إلى �أحداث احلرب العراقية-
الإيرانية ،حيث �شرع النظام الإي��راين يف ت�أ�سي�س مع�سكر تدريبي خا�ص بالن�ساء،
�ضم �آالف � ًا منهن �أُر�سلن للجبهة ،وكانت الكثريات على �صلة قرابة مبقاتلني على
اجلبهة ،فعملن بالتمري�ض والطبخ ورفع معنويات املقاتلني .بلغ عددهن عام 1994
نحو (� )147ألف مقاتلة تلقني التعليم والتدريب الع�سكري املتطور ،و�أطلقن -الحق ًا-
وح��دة ط��وارئ لقمع املن�شقات داخ��ل البالد ،فجرى على �أيديهن اعتقال وتعذيب
عدد كبري من املعار�ضات( .((1و ُتعد «مر�ضية دباغ» �أبرز م�ؤ�س�سي «�أخوات البا�سيج»
وهي امللهمة لن�سائه املقاتالت ،تعر�ضت ملالحقة ال�سافاك حتى اعتقلت قبل الثورة
ب�أعوام وتعر�ضت للتعذيب عام  1972ب�سبب عملها مع الدوائر املقربة من اخلميني،
�أطلق �سراحها بعد تدهور �صحتها ،وبعد خروجها تركت �إي��ران مب�ساعدة حممد
منتظري ف�سافرت �إلى �أوروبا ( .)...يعرفها الإيرانيون بـ(املر�أة التي رافقت الإمام
يف منفاه) فهي املر�أة الأ�شهر يف �إيران� ،شاركت يف الثورة حاملة ال�سالح يف �أحياء
طهران واملناطق ،ودربت الن�ساء ع�سكري ًا ،وحملت الأ�سلحة وال�صواريخ يف مرتفعات
كرد�ستان القا�سية ،كما تر�أ�ست احلر�س يف منطقة همدان وتولت م�س�ؤولية التعبئة
الن�سائية يف كل �إي��ران� .شاركت دباغ يف احلرب مع العراق ،وان�ضمت �إلى احلر�س
الثوري ب��دور قيادي ب��ارز لت�صفية منظمات املعار�ضة ،كما �أر�سلت يف وفد نهاية
الثمانينيات �إلى مو�سكو للقاء غوربات�شوف حاملة ر�سالة اخلميني �إليه برفقة �آية اهلل
جوادي ،ويف الت�سعينيات تر�أ�ست جمعية الن�ساء يف �إيران ودخلت الربملان خالل عدد
من الدورات(.((1
( ((1املرجع نف�سه.
( ((1املرجع نف�سه.
( ((1املرجع نف�سه.
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يف مقالة حتت عنوان (�إيران :يف عامل «البا�سيج» «الإخوة» للأمن و«الأخوات»
مل�شاكل املجتمع) تلفت الباحثة الأردن�ي��ة املخت�صة يف ال�ش�ؤون الإيرانية :فاطمة
ال�صمادي� ،إلى �أن ا�سم «با�سيج الأخوات» تغري لي�صبح «با�سيج جمتمع الن�ساء» املكلف
بالت�صدي للم�شكالت االجتماعية ،ون�شر «ثقافة العفاف واحلجاب» وحتكيم بنيان
العائلة .وقد بد�أ امل�س�ؤولون الإيرانيون يحذرون من �أزمة متر بها الأ�سرة الإيرانية
بفعل م�شكالت عدة يف مقدمها الطالق والعنف .وجاء احلديث عن تعزيز الدور
االجتماعي لـ«با�سيج» مرتافق ًا مع حمالت «مراقبة احلجاب» التي تقوم بها دوريات
ال�شرطة .ومن الوا�ضح �أن احلكومة الإيرانية -كما تالحظ ال�صمادي -لديها خطة
لتكليف هذه القوات بالت�صدي لعدد من الأمرا�ض االجتماعية املنت�شرة يف املجتمع
الإيراين ،وحتظى م�شكلة الدعارة بنقا�ش م�ستفي�ض لدى ع�ضوات وقائدات الـ«با�سيج
الن�سائي» ،وتعاظم القلق ب�ش�أن هذه املع�ضلة مع درا�سات حتذر من انخفا�ض �سن
الدعارة يف �إي��ران �إلى ( )15عام ًا ،وتتناق�ض الأرق��ام ب�ش�أن هذه املع�ضلة ب�صورة
ت�ستوقف الباحثني ،فالعدد يختلف من ثالثة �آالف �إلى ثالثني �ألف ام��ر�أة .وت�شري
نتائج حتقيق �أجري على ( )147امر�أة ميتهن الدعارة �إلى ن�سبة تعليم متدنية للغاية
بينهن .ويف بحث �آخر �أُج��ري يف مدينة طهران ،ك�شف رئي�س ق�سم علم النف�س يف
جامعة تربيت مدر�س كاظم ر�سول زاده طباطبائي �أن الدعارة وبعد �أن كانت منت�شرة
بني الفئة العزباء �أ�صبحت منت�شرة بني املتزوجات ،كما �أن �سن املبا�شرة بالدعارة
انخف�ض لي�صل �إلى (� )15سنة يف حني كان ال�سن يف العقدين الثامن والتا�سع من
القرن الع�شرين (� )30سنة ف�أكرث(.((1
ال تكتفي «�أخ��وات البا�سيج» مبراقبة ومعاقبة الن�ساء غري امللتزمات بالزي
الإ�سالمي الذي فر�ضته الثورة ،وال��ذي بد�أ يتخذ �أمناط ًا عدة من �أ�شكال التمرد
الن�سائي على �سيا�سات التمييز الديني واالجتماعي ،ويف الغالب تتعر�ض التظاهرات
ال�سلمية الن�سائية املطالبة بالإ�صالحات �إلى قمع ممنهج على �أيدي ال�شرطة وميلي�شيا
البا�سيج .ففي يونيو (ح��زي��ران) عام  2006تعر�ضت الن�ساء �إل��ى ال�ضرب خالل
م�شاركتهن يف تظاهرة تطالب ب�إ�صالحات قانونية على �أيدي ال�شرطة ،مبا يف ذلك
( ((1ال�صمادي ،فاطمة ،عددهم �سيبلغ ثالثني مليون متطوع ومتطوعة� ،إيران :يف عامل «البا�سيج»« .الإخوة» للأمن و«الأخوات» مل�شاكل
املجتمع� ،صحيفة احلياة 5 ،دي�سمرب (كانون الأول)  ،2010العدد.)17411( :
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من قبل وحدة كبرية من ال�شرطيات ،حيث ُقب�ض على نحو ( )70امر�أة مل�شاركتهن
وحكم على ن�ساء عدة مبن فيهن
فيما زعمت ال�سلطات ب�أنه تظاهرة غري قانونيةُ .
منظمات التظاهرة :فريبا داوودي و�شهال �إنت�صاري وبارفني �أرداالن ونو�شني �أحمدي
خر�ساين و�سو�سن تهما�سيبي ،بال�سجن بتهم القيام بعمل دعائي �ضد النظام .ويف
�سبتمرب (�أيلول)  2008كن جميع ًا طليقات .ويف  4مار�س (�آذار)  ،2007وهو اليوم
الأول ملحاكمة خم�س من الن�ساء الالتي نظمن تظاهرة ُ 2006قب�ض على منا�صرين
ومنا�صرات للمتهمات �أثناء حماولتهم التجمع خارج قاعة املحكمة لالحتجاج ،ومت
احتجاز �شادي �صدر (وه��ي حمامية) وحمبوبة عبا�سغوليزادة(- ((1اللتني كانتا
ت�شاركان يف حملة من �أج��ل و�ضع حد للرجم كعقوبة ق�ضائية -ا�ستمر لفرتة قبل
الإفراج عنهما بكفالة(.((1
ت  -الن�ساء الإيرانيات ..مقاومات وقمع
�شكل مو�ضوع احلجاب واخرتاق عديد من الن�ساء «للزي ال�شرعي» �إحدى �أبرز
املقاومات التي تقوم بها الن�ساء ،و�إزاء غياب االلتزام بال�شروط املفرو�ضة عليهن،
«وبعد م�ضي عامني على ال��دورة الرئا�سية الأول��ى للرئي�س الإي��راين �أحمدي ،بد�أت
دوريات ال�شرطة بتنفيذ ما ُ�سمي بـ(حملة الت�صدي للحجاب ال�سيئ) ،و�أثارت هذه
اخلطة جد ًال وا�سع ًا وانق�سام ًا يف الر�أي بني م� ٍؤيد ومعار�ض؛ �إذ انحاز خطباء اجلمعة
عب الإ�صالحيون يف مقاالت
يف عدد من م�ساجد العا�صمة �إلى �إجراءات الأمن ،بينما ّ
ن�شرتها �صحفهم �صراحة عن معار�ضتهم ت�صدي قوات ال�شرطة لهذا املو�ضوع»(.((2
وتدافع �شرطة الإر�شاد عن «حملة الت�صدي للحجاب ال�سيئ» بالقول� :إنها
تنفذ �صالحياتها التي منحها �إياها قانون العقوبات الإ�سالمي ،فاملادة ( )638تن�ص
وعر�ضت
(ُ ((1قب�ض على حمبوبة عبا�سغوليزادة يف �إيران عام  2004واحتجزت يف احلب�س االنفرادي ملدة ( )23يوم ًا يف زنزانة �ضيقةُ ،
ل�ضغوط ع�صبية وعاطفية يف منتهى ال�شدة طيلة فرتة التحقيق معها .حيث ا�ستجوبت حول �أن�شطتها للدفاع عن حقوق املر�أة .وا�ستنطقها
املحققون على نحو متطفل ،و�سعوا �إلى جعلها تديل ب�أقوال ميكن �أن تدينها بالعالقة مع حياتها اخلا�صة من قبيل «�أخربينا عن الأ�شخا�ص
الذين منت معهم» .وجهت لها تهمتا �إقامة عالقات غري �شرعية وعالقات مع �أجانب وعدم االحت�شام باللبا�س وحيازة م�شروبات كحولية.
وبعد الإفراج عنها بكفالة جل�أت �إلى العالج النف�سي .حتدي القمع :املدافعون عن حقوق الإن�سان يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،منظمة
العفو الدولية� ،أمني�ستي� ،2009 ،ص.59
( ((1املرجع نف�سه� ،ص.58-57
( ((2ال�صمادي ،فاطمة ،املر�أة الإيرانية والرئا�سة ..فاكهة ال�سيا�سة املحرمة ،مرجع �سابق.
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�صراحة على م�س�ؤولية ال�شرطة يف مواجهة هذه املخالفات .وكان ديوان الدولة العايل
قد رف�ض عام � 2009شكوى تقدم بها ( )40حمامي ًا �ضد قوات الأمن العام ب�سبب
تنفيذ اخلطة واعتربها غري قانونية ،و�أن قوات الأمن ال تتجاوز �صالحياتها .وتدعم
ال�سلطة الق�ضائية ذلك ،وترى �أن الأمن ميلك احلق قانوني ًا بتذكري الن�ساء ذوات
«احلجاب ال�سيئ» ب�ضرورة «�إ�صالحه» .وعلى الرغم من عدم احلق يف االعتقال ،تن�ص
املادة ( )638من قانون «الـمـجـازاة الإ�سـالمي» على تغرمي املر�أة التي ال تـلتزم قـواعد
احلجاب �أمام العامة ،باحلب�س ع�شرة �أيام� ،أو بدفع ما بني ( )50دوالر ًا و(.((2()500
تعب الن�سوة يف �إيران عن رف�ضهن ل�شروط الزي الإ�سالمي من خالل �صور
ّ
خمتلفة .يف طهران العا�صمة ي�صعب العثور على امر�أة ترتدي احلجاب ،بال�شكل الذي
نعرفه �أو الذي اعتدنا عليه على الأقل ( )...فلي�س يف �شوارع طهران «مطاوعجي» مع
ع�صاه ،يراقب حجاب الن�ساء �أو يقتاد النا�س �إلى �صالة اجلمعة .بل ميكن �أن ّ
حتط
فج�أة يف بع�ض املراكز التجارية دوريات ل�شرطة الإر�شاد �أو البا�سيج .لكن الأمر ال
ي�ست�أهل التفاتة من �أحد هنا .فعنا�صر البا�سيج الن�سائية يو ّزعن كتب ًا حتوي ن�صائح
دين ّية ملن يعتقدن �أن حجابها غري الئق ،بينما تقتاد �إلى املخفر من تتخطى «اخلطوط
لتغي ما
احلمر» ،حيث ّ
يتم االت�صال ب�أهلها والطلب منهم �إح�ضار مالب�س «الئقة» لها ّ
ً (((2
تلب�سه قبل �أن تخرج �إلى ال�شارع جمددا»  .تختلف طهران عن بقية املدن الإيرانية
الأخرى ،فالو�ضع خمتلف جد ًا يف قم ،فهناك ال ترى غري ن�ساء متّ�شحات بالت�شادور
الأ�سود(.((2
�أطلقت ال�سلطات الدينية عام  2015حملة «الأم��ن االجتماعي و�صون قيمة
امل��ر�أة» ،يف العا�صمة طهران و( )17مدينة كربى يف البالد ملالحقة «ال�سافرات».
وقد �أعلن امل�س�ؤولون عن احلملة �أنها انطلقت بعدما الحظوا �أن الن�ساء الإيرانيات
بد�أن يف ّر ْطن بحجابهن ،وباملظاهر الإ�سالمية .وكانت �شرطة الآداب قبل الإعالن
عن بدء احلملة قد ع ّممت على املواطنني �أن مراقبة «ح�شمة الن�ساء» واجبة على كل
( ((2ال�صمادي ،فاطمة ،جدل حول احلجاب و«�أمن» املجتمع يثري جتاذب ًا �سيا�سي ًا يف �إيران� ،صحيفة احلياة 1 ،يوليو (متوز) ،2010
العدد.)17254( :
( ((2مرعي ،زينب ،طعم احلجاب يف طهران ،جريدة ال�سفري اللبنانية 1 ،مار�س (�آذار) .2014
( ((2املرجع نف�سه.
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فرد ،وال تقت�صر املهمة على رجال ال�شرطة فقط .وت�شمل احلملة ،عالوة على «تطويع
ال�سافرات» ،مالحقة املخلني بالآداب الإ�سالمية ،كمثريي ال�شغب ومرتكبي التجاوزات
الأخالقية (اللقاءات بني اجلن�سني) يف الأماكن العامة(.((2
�شكلت «امليديا اجلديدة» �ساحة للمقاومات الن�سائية( ((2الراف�ضة للحجاب يف
�إيران .ون�شرت املمثلة الإيرانية �صدف طاهريان �صور ًا لها من غري حجاب ،التقطتها
خارج البالد ،وح ّملتها على �صفحتها يف ان�ستغرام ،وكردة فعل من قبل ال�سلطات
الإيرانية �سحبت وزارة الثقافة رخ�صة التمثيل منها و ُمنعت من مزاولة املهنة .و�إزاء
قانون يحظر امل�صافحة بني اجلن�سني �أو تبادل ال ُقبل يف الأماكن العامة ،قام نا�شطون
بحملة �إلكرتونية ،ترفع �شعار «امل�صافحة لي�ست جرم ًا ..والتقبيل لي�س جرمية».
و�شارك �إيرانيون يف تلك احلملة �إلكرتوني ًا ،عرب حتميل �صور تظهرهم يتبادلون ال ُقبل
�أو يت�صافحون .وجاء القرار ،بح�سب ما ذكرت ال�صحفية الإيرانية :ما�سيه علي جناد،
عقب حماكمة النا�شطة الإيرانية وفنانة الكاريكاتور� :أتينا فرغداين بتهمة م�صافحة
حماميها :حممد مغيمي ،و�أجربت النا�شطة على اخل�ضوع لفح�ص العذرية(.((2
و�أطلقت ما�سيه علي جناد حركة على في�سبوك وتويرت حتت �شعار «حريتي
امل�سلوبة» لت�سليط ال�ضوء على «القيود القانونية واالجتماعية» التي تواجهها الن�ساء يف
�إيران .ن�شرت ن�ساء يف كل �أنحاء �إيران �صورهن التي يظهرن فيها دون غطاء الر�أ�س
( ((2فح�ص ،بادية ،ت�أديب ال�سافرات يف �إيران� ،صحيفة النهار اللبنانية� 1 ،أكتوبر (ت�شرين الأول)  ،2015متوافر على الرابط املخت�صر
التايل:

http://cutt.us/33vG

( ((2ال يقت�صر الن�شاط الن�سوي يف �إيران على املقاومات العلنية للحجاب و�سيا�سات التمييز من خالل و�سائل امليديا اجلديدة .فبعد
قوانني ال�شريعة الإ�سالمية التي فر�ضتها الثورة الإ�سالمية يف �إيران ،والتي جاءت جمحفة بحق الن�ساء ،انت�شرت الدرا�سات الن�سوية التي
ت�سعى �إلى املقارنة بني �أو�ضاع املر�أة الإيرانية قبل الثورة اخلمينية وبعدها .و�أ�صدرت �أخري ًا الكاتبة الإيرانية الأمريكية :نينا �أن�صاري كتاب ًا
حتت عنوان (« )Jewels of Allah: The Untold Story of Women in Iranجواهر اهلل :الق�صة غري املروية عن الن�ساء يف �إيران»
عام  ،2015وحتدثت يف كتابها عن تاريخ احلركة الن�سوية وكيفية متكن الن�ساء من خرق النظام الأبوي يف حقب خمتلفة .ي�شار �إلى �أن
تيار الن�سوية الإ�سالمية -وهو اجتاه ن�سوي يح ّمل الفقه الإ�سالمي م�س�ؤولية تهمي�ش الن�ساء ،وي�سعى �إلى القول� :إن القر�آن ال يعادي الن�ساء-
تعود بداياته �إلى ت�سعينيات القرن املن�صرم ،ظهر يف �إيران مع مقاالت ال�صحيفة الن�سائية (( )Zananن�ساء) �-أقفلت الحق ًا بقرار من
ال�سلطات الإيرانية -التي �أ�س�ستها يف طهران عام � 1992شهال �شركت ،و�شاركت فيها كاتبات ال�صحيفة ،خ�صو�ص ًا� :أف�سانه جنما باده،
وزيبا مري ح�سيني ،ومن قبلهن ا�ستخدمته كاتبات تركيا :يا�سمني �أرات ،وفريدة �أكار ،ونيلو فرغول (انظر :جدعان ،فهمي :خارج ال�سرب:
بحث يف الن�سوية الإ�سالمية الراف�ضة و�إغراءات احلرية ،ال�شبكة العربية للأبحاث والن�شر ،بريوت ،الطبعة الأولى� ،2010 ،ص.)38-36
( ((2الن�ساء يف �إيران يتم ّردن بالعناق وال ُقبل وال�سفور� ..إلكرتوني ًا ،موقع املدن 2 ،نوفمرب (ت�شرين الثاين) .2015
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الإلزامي ،يف �أماكن مغلقة تغيب عنها ال�شرطة الدينية التي متلك �سلطة معاقبتهن
على عدم احرتام قانون اللبا�س املعمول به يف البالد(.((2
الخاتمة

�أحدثت الثورة الإ�سالمية يف �إي��ران -ال�سائرة عك�س التيار على قاعدة �أن
الثورات حتدث قطيعة مع الديني -تبد ًال يف و�ضعية املر�أة الإيرانية ،فبعدما اعتادت
الإيرانيات على حياة خارج الرقابة الدينية� ،أدت الثورة �إلى تفكيك البنى احلداثية
عرب امل�أثور الديني ،دون �أن يعني ذلك غياب الأط��روح��ات التي تت�صدى لأنظمة
الو�صاية البطريركية ،وهي -بال �شك -كثيفة وحا�ضرة يف الداخل الإيراين واخلارج.
�سعت هذه الورقة �إلى ا�ستجالء �سيا�سات القمع الديني /الأبوي جتاه املر�أة
الإيرانية� .أدى تنامي احلراك الن�سوي -الالفت -يف �إيران(� ((2إلى ت�صاعد اخلطاب
الديني الر�سمي املت�شدد .ومن الأهمية القول� :إن املمار�سات الت�أديبية التي تلج�أ �إليها
«�أخ��وات البا�سيج» �إزاء الن�ساء� ،إمنا هي جزء من م�شكلة كل ّية تتمثل يف اخلطاب
امل�ستمد من امل��وروث الديني .هذه املمار�سات يقابلها ن�شاط يف احلركات الن�سوية
بطرفيها العلماين والإ��س�لام��ي .لقد واجهت الن�سويات املن�ضويات يف «الن�سوية
الإ�سالمية» الثقافة الأبوية املدعومة بالت�شريعات الدينية التمييزية ،ومت َّكن من انتزاع
العديد من احلقوق ،ون�شطن يف جمال املعرفة الدينية ،ومن الأ�سماء البارزة يف هذا
املجال :زيبا مري ح�سيني ،و�أف�سانة جنمة بادي ،ونايريه توهيدي.

(� ((2سيا ،طه ،حملة خلع احلجاب تركز على الإيرانيات وحرية اللبا�س ،تقدمي وترجمة ب�شرى الغزايل ،مركز الدرا�سات والبحوث يف
الق�ضايا الن�سائية يف الإ�سالم ،املغرب ،متوافر على الرابط التايل:

http://www.annisae.ma/Article.aspx?C=5920

ملراجعة املقال الأ�صلي املن�شور بالإجنليزية ،انظر الرابط التايل:

http://www.aquila-style.com/focus-points/hijab-removal-iran/66005/

( ((2من الأهمية الإ�شارة �إلى �أن احلركة الن�سوية يف �إيران قدمية جد ًا ،ولها �صوالت وجوالت ومقاومات �ضد املنظومة الأبوية� ،أقله منذ
الثورة الد�ستورية ،وتربهن �أطروحات عدة على متكن الإيرانيات من تطوير حركة ن�سوية كاملة يف ظل املناخ الأبوي ما بعد الثورة.
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