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النساء في إيران 
ونظام الوصاية 

ريتا فرج 

تدفع الن�ساء -غالبًا- اأثمانًا باهظة يف مرحلة التحوالت 
بحيث  جمتمعية،  انتكا�سات  اأعقبها  اإذا  �سيما  ال  الكربى،  ال�سيا�سية 
ميكن االفرتا�ض اأن املعيار املتحكم، كما ح�سل يف التجربة اجلزائرية 
الثورية نهاية خم�سينيات وبداية �ستينيات القرن املا�سي، والتجربة 
احلياة  عن  الن�ساء  اإق�ساء  هو   ،)1979( االإيرانية  الدينية  الثورية 
الثوري  احلراك  يف  وم�ساركتهن  فاعليتهن  من  الرغم  على  العامة 

مبحركاتها الوطنية اأو الدينية. 

( باحثة لبنانية، ع�سو هيئة التحرير يف مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث. (
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دينية  مب��ح��ددات  اإي���ران  يف  العامة  الف�ساءات  داخ��ل  الن�ساء  ح�سور  يت�سم 
واجتماعية متفاوتة بني املدن الكربى واالأرياف. وتتاأرجح احلالة االإيرانية بني االنفتاح 
واالنكما�ش وفقًا للمعطى ال�سيا�سي، فال ميكن احلديث عن نظام ف�سل متييزي حاد، 
على الرغم مما يفعله »مقاولو االأخالق« -كما يجرتح عامل االجتماع االأمريكي هوارد 
وحتى  ومراقبتهن  االإيرانيات  مالحقة  من   -)1928  ()Howard Becker( بيكر 

�سجنهن، ومعاقبة الن�ساء النا�سطات املناه�سات للخطاب الديني الر�سمي.  

الثورة اإلسالمية... اإليرانيات تحت سطوة األسلمة 

يقارن الباحث الفرن�سي تيريي كوفيل )thierry coville( بني الثورة االإيرانية 
وحركات اأمريكا الالتينية ال�سعبوية، مالحظًا اأن االألق الثوري يف اإيران يقرتب من 
احلركات ال�سعبوية، حيث ا�ستطاع تعبئة اجلماهري م�ستعماًل خطابًا راديكاليًا يهاجم 
بنظام  االإيرانية  الثورة  اأطاحت  اإن  ما  املهيمنة)1(.  والطبقات  اخلارجية  ال�سلطات 
على  احلجاب  ُفر�ش  الن�ساء.  جتاه  ومتييزات  اإج��راءات  باتخاذ  ب��داأت  حتى  ال�ساه 
يف  ف�سيئًا  �سيئًا  احلجاب  ارت��داء  ُفر�ش  ثم   ،1980 �سنة  العامة  االإدارات  يف  الن�ساء 
كل املجال العام. ُحظر على الن�ساء عدد معني من املهن مثل مهنة القا�سي. مبوازاة 
واخلا�ش،  العام  القطاعني  تطهري  حملة  كانت  و1981   1979 �سنتي  بني  ما  ذل��ك، 
األوف  اإلى رحيل  اأدت  اإلى طرد الن�ساء املتغربنات جدًا من عامل العمل، قد  الرامية 
الن�ساء بالت�سريحات، بالتقاعدات املُبكرة اأو بالهجرة بالن�سبة اإلى الن�ساء الالئي ال 

يتحملن النظام اجلديد)2(. 

)1( كوفيل، تيريي، اإيران الثورة اخلفية، تعريب: خليل اأحمد خليل، دار الفارابي، بريوت، الطبعة االأولى، 2008، �ش128.

)2( املرجع نف�سه، �ش149. 
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اأي  االأ���س��رة))(،  حماية  قانون  اإلغاء  اجلديد  النظام  اتخذه  اإج��راء  اأخطر  اإن 
التي متت امل�سادقة عليها عام 1967 ومت تعديلها عام  ال�سخ�سية،  االأحوال  قوانني 
الزواج والطالق، وعززت حقوقهن  للن�ساء يف  1975، حيث �سمنت حقوقًا مت�ساوية 
يف الو�ساية على االأطفال، ورفعت احلد االأدنى ل�سن الزواج للن�ساء حتى )18( �سنة 

و)20( �سنة للرجال، وعمليًا األغت تعدد الزوجات)4(.

على  االأب��وي  الو�ساية  نظام  االإ�سالمية  الثورة  اأقرتها  التي  القوانني  كر�ست 
�سعيد تعدد الزوجات واملرياث وال�سهادة، وحتى يف ما يتعلق بقانون الق�سا�ش، املُقر 
اإلى جانب فر�ش  الثورة، حيث دّية املراأة كانت ت�ساوي ن�سف دّية الرجل. هذا  بعد 
احلجاب واإلزامية احرتام اللبا�ش االإ�سالمي، وقد تعر�ست الن�ساء اإلى مراقبة اأجهزة 
اأُقرت عام  التي  القوانني اجلزائية  اأخطر  العام)5(. ومن  القطاع  الن�سائية يف  االأمن 
)198 قانون الرجم. جاء يف املادة )74( من القانون اجلزائي »الزنا، بغ�ش النظر، 
اإذا كان عقابه اجللد بال�سوط اأو بالرجم، ميكن اإثباته ب�سهادة اأربعة رجال عادلني اأو 
ثالثة رجال عادلني وامراأتني عادلتني«. ون�ست املادة )82( على اأن: »عقاب الزنا يف 
احلاالت التالية هو املوت بغ�ش النظر عن العمر والو�سع الزوجي للمذنب/ة: يف حالة 
الزنا بني رجل غري م�سلم وامراأة م�سلمة، ويف هذه احلالة تطبق على الزاين )الرجل 
غري امل�سلم( عقوبة املوت. اأما املادة ))8( فقد جاء فيها: »الزنا يف احلاالت التالية 
يعاقب عليه بالرجم)6(: 1- الزنا من قبل رجل متزوج لزوجة دائمة كان قد جامعها، 

))( ترتب على اإلغاء قانون حماية االأ�سرة منح الرجال احلق يف تعدد الزوجات وحق الطالق من طرف واحد، وكذلك االأولوية يف ح�سانة 
االأوالد، وخف�ش العمر االأدنى للزواج اإلى )9( �سنوات بالن�سبة للبنات. ح�سب الت�سريع اجلديد، حتى تتزوج امراأة يلزمها احل�سول على 
موافقة والدها، اأو يف حال وفاته جدها اأو عمها. اأدى ال�سغط من قبل احلركات الن�سائية اإلى ت�سويت الربملان عام )200 على قوانني جتيز 
الطالق مببادرة من املراأة، وُتدد اأمناط ح�سانة االأوالد يف اجتاه مواٍت اأكرث لالأم، لكن تلك القوانني مل يقرها جمل�ش �سيانة الد�ستور. 
املرجع نف�سه، �ش149-150-152. ويف يوليو ) متوز( 2002 رفع القانون احلد االأدنى ل�سن الزواج الى )1 عامًا للفتيات و 15 عامًا للفتيان.   

)4( خرا�ساين، نو�سني اأحمدي، مليون توقيع للن�ساء االإيرانيات: حملة من اأجل امل�ساواة.. الق�سة الداخلية، تقدمي: مهناز اأفخمي، منظمة 
الت�سامن الن�سائي للتعلم من اأجل احلقوق والتنمية وال�سالم، �سل�سلة الرتجمة، الطبعة االأولى، 2011، �ش121. 

)5( كوفيل، تيريي، اإيران الثورة اخلفية، مرجع �سابق، �ش150.

)6( تن�ش املادة )102( من قانون العقوبات االإيراين على وجوب دفن الرجال حتى خ�سورهم والن�ساء حتى �سدورهن عند التنفيذ، وتن�ش 
املادة )104( على اأن احلجارة امل�ستخدمة ال ينبغي اأن تكون كبرية بحيث تقتل ال�سخ�ش جراء �سربة واحدة اأو �سربتني، وال ينبغي اأن تكون 
�سغرية جدًا بحيث ال ميكن اأن تكون على النحو املحدد كحجارة، وعلى الرغم من املطالب الداخلية باإيقاف هذا القانون بعد اأن اأجازت 
اللجنة الق�سائية التابعة للربملان تعدياًل مل�سروع جديد لقانون العقوبات يلغى فيه الرجم متامًا، لكن جمل�ش �سيانة الد�ستور مل يوافق عليه 
اأكرث من الرجل الأنها االأكرث عر�سة لالإدانة بالزنا. ويف غالب احلوادث التي تقع فيها  اإيران معر�سة خلطر الرجم  حتى االآن. املراأة يف 
جرائم ال�سرف جترب املراأة على اأيدي اأفراد من اأ�سرتها على اإ�سعال النار يف نف�سها، وتنت�سر هذه اجلرائم ب�سكل خا�ش يف مقاطعات اإيالم 
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وما زال يجامعها كلما رغب يف ذلك. 2- الزنا المراأة متزوجة مع رجل بالغ يف حال 
كانت املراأة زوجة دائمة وكان لها عالقات جماع مع زوجها وقادرة على القيام بذلك 

ثانية«)7(.

اأخالقي  نظام  فر�ش  منظومة  مب��وازاة  الن�ساء  �سد  التمييز  �سيا�سات  �سارت 
املدار�ش  يف  اجلن�سني  بني  الف�سل  اإر�ساء  على  االأخ��الق«  »مقاولو  عمل  وقد  جديد. 
والثانويات، وُمنع على امل�سلمني ا�ستهالك الكحول وُفر�ست عقوبات ج�سدية. وباتت 
باالإعدام.  تعاقب  الدعارة  و�سارت  �سرعية،  غري  ال��زواج  خارج  اجلن�سية  العالقات 
ي�سري تيريي كوفيل اإلى اأن هذه القوانني ترافقت مع رقابة �سيا�سية من قبل حرا�ش 
 Fariba( )8(الثورة لل�سلوكات املنحرفة. وينقل عن الباحثة االإيرانية فريبا عادخلواه
Adelkhah(: »اإن اإيران هي اأحد البلدان الفريدة التي ُتعترب فيها امل�ساألة اجلن�سية 

اإلى  بالن�سبة  ن�سبيًا،  اخلطورة  من  �سار  ويتابع:  �سريحة«.  �سيا�سية  م�ساألة  -اأي�سًا- 
اأن تراقبهما قوات التعبئة )اأع�ساء  �سخ�سني غري متزوجني وبدون عالقات قرابة، 
منظمات ال�سبيبة ال�سعبية( اأو حرا�ش الثورة، يف ال�سنوات االأولى التي تلت الثورة)9(. 

اأدت �سيا�سات التمييز اجلن�سي اإلى انتقادات �سديدة من قبل الن�ساء النا�سطات، 
وملعت اأ�سماء ن�سوية)10( تنتقد االإجراءات االإ�سالمية ال�سارمة جتاه الن�ساء، منها على 

وخور�ستان. ويف )200 كان هناك )45( جرمية قتل دفاعًا عن ال�سرف يف قبيلة واحدة، وجميعهن تت �سن الع�سرين. ويف 2001 فقد ما 
جمموعه )565( امراأة حياتهن يف جرائم ذات �سلة بال�سرف، واأفادت تقارير باأن )67)( امراأة منهن قد فقدن حياتهن نتيجة الت�سحية 

بالنف�ش. انظر: العنف لي�ش ثقافتنا، احلملة العاملية لوقف القتل ورجم املراأة، جمموعة من الباحثات، مار�ش )اآذار( 2010.

)7( خرا�ساين، نو�سني اأحمدي، مليون توقيع للن�ساء االإيرانيات: حملة من اأجل امل�ساواة.. الق�سة الداخلية، مرجع �سابق، �ش117. 

)8( نحيل على كتاب فريبا عادخلواه ال�سادر بالفرن�سية »الثورة تت احلجاب: الن�ساء االإ�سالميات يف اإيران«: 
Adelkhah, Fariba, La revolution sous le voile: Femmes islamiques d›Iran, Karthala (1991).

)9( كوفيل، تيريي، اإيران الثورة اخلفية، مرجع �سابق، �ش155. اإن �سيا�سات الف�سل بني اجلن�سني املطبقة يف املدار�ش والثانويات مل تتمكن 
الثورة من فر�سها داخل اجلامعات، فقد توا�سل االختالط. وكان من امل�سحك -كما يالحظ كوفيل- اأن تاول ال�سلطات االإيرانية الف�سل 

بني اجلن�سني يف احلافالت العامة، فيما اكتظاظ التاك�سيات اجلماعية يوؤدي اإلى تال�سق �سديد جدًا. 

)10( مل تاأخذ احلركة الن�سوية يف اإيران منذ بداياتها االأولى �سفة احلركات القائمة على املطالب الن�سوية، فقد حملت �سعارات وعناوين 
اإيران من الناحية التاريخية هي انتفا�سة التنباك )1891-1892(، حني  اأول حركة ن�سوية يف  اأن  �سيا�سية وطنية، وتعتقد زهرا رهنورد 
�ساركت الن�ساء بفاعلية يف »اإبطال اتفاقية ا�ستعمارية وقعها نا�سر الدين القاجاري مع بريطانيا«، وجاء ترك الن�ساء االإيرانيات ا�ستجابة 
لفتوى اآية اهلل حممد ح�سن ال�سريازي. اإن اأول حركة ن�سوية اإيرانية جاءت �سيا�سية و�سد ا�ستعمارية، وينظر الكثري من الباحثات االإيرانيات 
ومنهن زهرا رهنورد )زوجة مري ح�سني مو�سوي ونا�سطة ن�سوية( باإعجاب اإلى تلك الفرتة التاريخية، وترى اأنها اأ�س�ست للح�سور ال�سيا�سي 
للمراأة االإيرانية، لكن نا�سطات ومثقفات اأخريات، منهن النا�سرة والنا�سطة الن�سوية �سهال الهيجي، يقراأن تلك الفرتة ب�سورة مغايرة؛ اإذ 
يرين اأن هذا احل�سور يعك�ش ب�سورة جوهرية الطبيعة االأبوية للمجتمع يف ذلك الوقت. �سحيح اأن الن�ساء االإيرانيات �ساركن بفاعلية يف 
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�سبيل املثال ال احل�سر: عاملة االجتماع زيبا مري ح�سيني)11(، و�سريين عبادي، و�سهال 
تطالب  توقيع«  املليون  »حملة  عري�سة  االأ�سماء  هذه  وقعت  اأرزاين.  وزهرة  الهيجي، 
بتغيريات يف القوانني التي متيز �سد املراأة عام 2006. و�سدر كتاب حول اأهداف هذه 
احلملة عنوانه: »مليون توقيع للن�ساء االإيرانيات: حملة من اأجل امل�ساواة«. اإلى ذلك 
برزت اأ�سوات ن�سائية اإيرانية يف جماالت الفنون واالإخراج ال�سينمائي والرواية تنتقد 
ب�سدة »اخلمينية«. اأبنو�ش �سلماين فرن�سية من اأ�سل اإيراين ن�سرت كتابًا بالفرن�سية  
واأنا(. يف  �ساد  دو  واملاركيز  )Khomeiny, Sade et moi( )2014( )اخلميني 
مقابلة اأجريت معها تتحدث عن »الثورة اخلمينية املهوو�سة بفر�ش احلجاب وجن�سنة 
الرغبة  امل�سلمني« يف  »االإخ��وان  اإيران عن  يختلف ماليل  »ال  تقول:  االأطفال«.  ج�سد 
اجلاحمة ب�سطب ج�سد املراأة. حّدت كل الديانات -عمومًا- من حرية اجل�سد االأنثوي 
يف الف�ساء العام. يبقى ح�سور ج�سد املراأة م�ستهجنًا يف الف�ساء االإ�سالمي، ويبقى 
هاج�ش الرجل امل�سلم املركزي. فما دام ج�سد املراأة ينعم باحلرية، فكاأن هذا يعني 
اأن �سلطته يف خطر. الهدف من فر�ش احلجاب و�سيلة ا�ستعرا�سية لتاأكيد االنتماء 
امل��راأة،  لدونية  علني  تاأكيد  هو  بذلك.  باالعرتاف  االآخرين  ومطالبة  االإ�سالم  اإلى 
حتى  ال�ساد�سة  يف  فتاة  ج�سد  يف  املحتمل  اخلطر  ما  وثقافيًا.  واجتماعيًا،  �سيا�سيًا، 
يغّطى بهذا ال�سكل؟ ملاذا الذعر؟ بفر�سهم احلجاب على ال�سغريات مثلما يفعلون مع 
الن�ساء جميعًا، ي�سعون اأج�سادهن يف م�ستوى البالغات. هكذا يجن�سّن وهّن يف �سن 

الطفولة«)12(!

الثورة الد�ستورية )امل�سروطة( اإال اأن هذه امل�ساركة جاءت ا�ستجابة ملقت�سيات ال�سيطرة االأبوية، وعربت عن نف�سها بالفتوى ال�سادرة عن 
رجال الدين الذين �سجعوا الن�ساء على مقاومة القوى اخلارجية. وبناء عليه، فاإن الهيجي ترى »انتفا�سة التنباك« -التي ارتكزت ب�سكٍل 
اأ�سا�سي على الفتوى- يف حقيقتها اأمنوذًجا للطاعة، »طاعة الرجال عموًما ورجال الدين على وجه اخل�سو�ش«. ال�سمادي، فاطمة، املراأة 

االإيرانية والرئا�سة.. فاكهة ال�سيا�سة املحرمة، موقع اجلزيرة للدرا�سات، 26 مايو )اأيار( )201، متوافر على الرابط التايل: 
http://studies.aljazeera.net/issues/2013/05/2013526165014674558.htm

)11( راجع: ح�سيني، زيبا مري، نحو تقيق امل�ساواة بني اجلن�سني: قانون االأ�سرة االإ�سالمي وال�سريعة، نحو تقيق امل�ساواة داخل االأ�سرة، 
 .2009

)12( االإيرانية اأبنو�ش �سلماين �ساحبة كتاب »اخلميني، املاركيز دو �ساد واأنا«: اأحرقُت احلجاب الأن ج�سدي حرٌّ لكنه م�ستهَجن يف الف�ساء 
االإ�سالمي، �سحيفة النهار اللبنانية، 4 اأغ�سط�ش )اآب( 2014، متوافر على الرابط املخت�سر التايل: 

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

اأ- البا�سيج الن�ساأة التاريخية 

البا�سيج كلمة فار�سية تعني »التعبئة« وهي ت�سري اإلى تعبئة املتطوعني من اأن�سار 
ومالحقة  واحل��رب،  ال�سلم  وقت  يف  الثورة  عن  للدفاع  اإي��ران،  يف  االإ�سالمية  الثورة 
املن�سقني واملعار�سني للنظام يف جميع االأوقات. وهي قوات �سدامية، يت�سلح اأفرادها 
بالهراوات وال�سال�سل، وغالبًا ما يحملون احلجارة، واأحيانًا ال�سكاكني. ت�سم مئات 
االآالف من العنا�سر، وهناك تقديرات تقول: اإنهم يتجاوزون الثالثة ماليني اإيراين 
من الرجال والن�ساء، غالبيتهم من املدنيني اإ�سافة اإلى عدد من الوحدات امل�سلحة))1(.

اإلى  عبدالعال،  علي  ال�سلفية:  احلركات  يف  املخت�ش  امل�سري  الباحث  ي�سري 
اأن »البا�سيج« جرى ت�سكيلها »باأمر اخلميني بعد انت�سار الثورة عام 1979، كقاعدة 
تغذية للحر�ش الثوري، واأناط بها مهمة اأمنية ولي�ست �سيا�سية يف الدفاع عن الثورة 
اإليها �سكاًل من  العراق )1980( اعترب االن�سمام  ومبادئها، ومع اندالع احلرب مع 
اأ�سكال التطوع يف اجلي�ش، خ�سو�سًا لدى الذين اأولعهم احلما�ش لالنخراط يف هذه 
احلرب وما عرف ب�»الدفاع املقد�ش« �سد الرئي�ش العراقي �سدام ح�سني. ومنذ يناير 
)كانون الثاين( 1980 ُو�سعت البا�سيج تت اإمرة احلر�ش الثوري اأو )البا�سدران( 
قوات النخبة يف اجلمهورية االإيرانية، فبخالف غالبية دول العامل، تتميز اإيران باأن 
لديها -باالإ�سافة اإلى اجلي�ش النظامي التقليدي وقوات االأمن الداخلي )ال�سرطة(- 
تنظيمًا ع�سكريًا موازيًا للقوات النظامية، يتمتع بدور كبري ونفوذ وا�سع يف البالد، وهو 
جي�ش اأيديولوجي، تتلخ�ش مهمته يف حماية نظام ثورة اخلميني، وهو يراقب اجلي�ش 
اأفراد منه على قطاعات وا�سعة من االقت�ساد، وموؤ�س�سات  االإيراين نف�سه، وي�سرف 
ال�سلطة، ويخ�سعون مبا�سرة الإمرة مر�سد الثورة علي خامنئي. والبا�سيج اأحد اأجنحته 
التي ُيلِزم اأع�ساءها باأمور عقدية �سارمة، ويفر�ش رقابة م�سددة على قيادتها، وقد 
ت�سعينيات  وبدءًا من منت�سف  االإيرانية.  العراقية-  كبرًيا خالل احلرب  دوًرا  لعبوا 

اإيران، الوفد البوابة االإلكرتونية، 10 فرباير )�سباط( 2012،  ))1( عبدالعال، علي: »البا�سيج« واأخواتها.. ميلي�سيا القمع ال�سلطوي يف 
متوافر على الرابط املخت�سر التايل:

http://cutt.us/xZPIH
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القرن املن�سرم ركزت البا�سيج على مكافحة ال�سغب وتاأمني الو�سع الداخلي )...( 
وانخرطت قوات البا�سيج يف ال�سجاالت ال�سيا�سية والفكرية الداخلية«)14(. 

ب - اأخوات البا�سيج... حار�سات االأخالق 

اأ�س�ست مر�سية دباغ )حارثة اخلميني يف باري�ش( جناحًا ن�سائيًا للبا�سيج الذي 
العراقية-  اأحداث احلرب  اإلى  ت�سكيل هذا اجلناح  يعود  البا�سيج(.  )اأخوات  يدعى 
بالن�ساء،  خا�ش  تدريبي  مع�سكر  تاأ�سي�ش  يف  االإي��راين  النظام  �سرع  حيث  االإيرانية، 
على  مبقاتلني  قرابة  �سلة  على  الكثريات  وكانت  للجبهة،  اأُر�سلن  منهن  اآالف��ًا  �سم 
اجلبهة، فعملن بالتمري�ش والطبخ ورفع معنويات املقاتلني. بلغ عددهن عام 1994 
نحو )147( األف مقاتلة تلقني التعليم والتدريب الع�سكري املتطور، واأطلقن -الحقًا- 
وتعذيب  اعتقال  اأيديهن  على  فجرى  البالد،  داخ��ل  املن�سقات  لقمع  ط��وارئ  وح��دة 
اأبرز موؤ�س�سي »اأخوات البا�سيج«  عدد كبري من املعار�سات)15(. وُتعد »مر�سية دباغ« 
الثورة  ال�سافاك حتى اعتقلت قبل  املقاتالت، تعر�ست ملالحقة  لن�سائه  امللهمة  وهي 
باأعوام وتعر�ست للتعذيب عام 1972 ب�سبب عملها مع الدوائر املقربة من اخلميني، 
حممد  مب�ساعدة  اإي��ران  تركت  خروجها  وبعد  �سحتها،  تدهور  بعد  �سراحها  اأطلق 
منتظري ف�سافرت اإلى اأوروبا )...(. يعرفها االإيرانيون ب�)املراأة التي رافقت االإمام 
اأحياء  اإيران، �ساركت يف الثورة حاملة ال�سالح يف  يف منفاه( فهي املراأة االأ�سهر يف 
طهران واملناطق، ودربت الن�ساء ع�سكريًا، وحملت االأ�سلحة وال�سواريخ يف مرتفعات 
التعبئة  وتولت م�سوؤولية  تراأ�ست احلر�ش يف منطقة همدان  القا�سية، كما  كرد�ستان 
اإلى احلر�ش  وان�سمت  العراق،  مع  دباغ يف احلرب  �ساركت  اإي��ران.  كل  الن�سائية يف 
نهاية  وفد  يف  اأر�سلت  كما  املعار�سة،  منظمات  لت�سفية  ب��ارز  قيادي  ب��دور  الثوري 
الثمانينيات اإلى مو�سكو للقاء غوربات�سوف حاملة ر�سالة اخلميني اإليه برفقة اآية اهلل 
جوادي، ويف الت�سعينيات تراأ�ست جمعية الن�ساء يف اإيران ودخلت الربملان خالل عدد 

من الدورات)16(.

)14( املرجع نف�سه. 

)15( املرجع نف�سه. 

)16( املرجع نف�سه.
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يف مقالة تت عنوان )اإيران: يف عامل »البا�سيج« »االإخوة« لالأمن و»االأخوات« 
فاطمة  االإيرانية:  ال�سوؤون  يف  املخت�سة  االأردن��ي��ة  الباحثة  تلفت  املجتمع(  مل�ساكل 
ال�سمادي، اإلى اأن ا�سم »با�سيج االأخوات« تغري لي�سبح »با�سيج جمتمع الن�ساء« املكلف 
بنيان  وتكيم  واحلجاب«  العفاف  »ثقافة  ون�سر  االجتماعية،  للم�سكالت  بالت�سدي 
االإيرانية  االأ�سرة  بها  متر  اأزمة  من  يحذرون  االإيرانيون  امل�سوؤولون  بداأ  وقد  العائلة. 
الدور  تعزيز  عن  احلديث  وجاء  والعنف.  الطالق  مقدمها  يف  عدة  م�سكالت  بفعل 
االجتماعي ل�»با�سيج« مرتافقًا مع حمالت »مراقبة احلجاب« التي تقوم بها دوريات 
ال�سرطة. ومن الوا�سح اأن احلكومة االإيرانية -كما تالحظ ال�سمادي- لديها خطة 
املجتمع  املنت�سرة يف  االأمرا�ش االجتماعية  لعدد من  بالت�سدي  القوات  لتكليف هذه 
االإيراين، وتظى م�سكلة الدعارة بنقا�ش م�ستفي�ش لدى ع�سوات وقائدات ال�»با�سيج 
�سن  انخفا�ش  من  تذر  درا�سات  مع  املع�سلة  هذه  ب�ساأن  القلق  وتعاظم  الن�سائي«، 
ب�سورة  املع�سلة  هذه  ب�ساأن  االأرق��ام  وتتناق�ش  عامًا،   )15( اإلى  اإي��ران  يف  الدعارة 
وت�سري  ام��راأة.  األف  ثالثني  اإلى  اآالف  ثالثة  من  يختلف  فالعدد  الباحثني،  ت�ستوقف 
نتائج تقيق اأجري على )147( امراأة ميتهن الدعارة اإلى ن�سبة تعليم متدنية للغاية 
النف�ش يف  علم  ق�سم  رئي�ش  ك�سف  اأُج��ري يف مدينة طهران،  اآخر  بحث  بينهن. ويف 
جامعة تربيت مدر�ش كاظم ر�سول زاده طباطبائي اأن الدعارة وبعد اأن كانت منت�سرة 
بالدعارة  املبا�سرة  اأن �سن  املتزوجات، كما  اأ�سبحت منت�سرة بني  العزباء  الفئة  بني 
والتا�سع من  الثامن  العقدين  ال�سن يف  اإلى )15( �سنة يف حني كان  انخف�ش لي�سل 

القرن الع�سرين )0)( �سنة فاأكرث)17(. 

بالزي  امللتزمات  غري  الن�ساء  ومعاقبة  مبراقبة  البا�سيج«  »اأخ��وات  تكتفي  ال 
التمرد  اأ�سكال  من  عدة  اأمناطًا  يتخذ  بداأ  وال��ذي  الثورة،  فر�سته  الذي  االإ�سالمي 
الن�سائي على �سيا�سات التمييز الديني واالجتماعي، ويف الغالب تتعر�ش التظاهرات 
ال�سلمية الن�سائية املطالبة باالإ�سالحات اإلى قمع ممنهج على اأيدي ال�سرطة وميلي�سيا 
خالل  ال�سرب  اإل��ى  الن�ساء  تعر�ست   2006 عام  )ح��زي��ران(  يونيو  ففي  البا�سيج. 
م�ساركتهن يف تظاهرة تطالب باإ�سالحات قانونية على اأيدي ال�سرطة، مبا يف ذلك 

)17( ال�سمادي، فاطمة، عددهم �سيبلغ ثالثني مليون متطوع ومتطوعة، اإيران: يف عامل »البا�سيج«. »االإخوة« لالأمن و»االأخوات« مل�ساكل 
املجتمع، �سحيفة احلياة، 5 دي�سمرب )كانون االأول( 2010، العدد: )17411(. 



النساء في إيران ونظام الوصاية 

المسبــار10

من قبل وحدة كبرية من ال�سرطيات، حيث ُقب�ش على نحو )70( امراأة مل�ساركتهن 
فيهن  ن�ساء عدة مبن  وُحكم على  قانونية.  تظاهرة غري  باأنه  ال�سلطات  فيما زعمت 
منظمات التظاهرة: فريبا داوودي و�سهال اإنت�ساري وبارفني اأرداالن ونو�سني اأحمدي 
النظام. ويف  �سد  دعائي  بعمل  القيام  بتهم  بال�سجن  تهما�سيبي،  و�سو�سن  خر�ساين 
�سبتمرب )اأيلول( 2008 كن جميعًا طليقات. ويف 4 مار�ش )اآذار( 2007، وهو اليوم 
االأول ملحاكمة خم�ش من الن�ساء الالتي نظمن تظاهرة 2006 ُقب�ش على منا�سرين 
املحكمة لالحتجاج، ومت  التجمع خارج قاعة  اأثناء حماولتهم  للمتهمات  ومنا�سرات 
كانتا  -اللتني  عبا�سغوليزادة)18(  وحمبوبة  حمامية(  )وه��ي  �سدر  �سادي  احتجاز 
قبل  لفرتة  ا�ستمر  ق�سائية-  كعقوبة  للرجم  حد  و�سع  اأج��ل  من  حملة  يف  ت�ساركان 

االإفراج عنهما بكفالة)19(.

ت - الن�ساء االإيرانيات.. مقاومات وقمع

�سكل مو�سوع احلجاب واخرتاق عديد من الن�ساء »للزي ال�سرعي« اإحدى اأبرز 
املفرو�سة عليهن،  بال�سروط  االلتزام  واإزاء غياب  الن�ساء،  بها  تقوم  التي  املقاومات 
بداأت  اأحمدي،  االإي��راين  للرئي�ش  االأول��ى  الرئا�سية  ال��دورة  »وبعد م�سي عامني على 
واأثارت هذه  ال�سيئ(،  الت�سدي للحجاب  ب�)حملة  بتنفيذ ما �ُسمي  ال�سرطة  دوريات 
اخلطة جداًل وا�سعًا وانق�سامًا يف الراأي بني موؤيٍد ومعار�ش؛ اإذ انحاز خطباء اجلمعة 
يف عدد من م�ساجد العا�سمة اإلى اإجراءات االأمن، بينما عرّب االإ�سالحيون يف مقاالت 

ن�سرتها �سحفهم �سراحة عن معار�ستهم ت�سدي قوات ال�سرطة لهذا املو�سوع«)20(.

اإنها  بالقول:  ال�سيئ«  للحجاب  الت�سدي  »حملة  عن  االإر�ساد  �سرطة  وتدافع 
تنفذ �سالحياتها التي منحها اإياها قانون العقوبات االإ�سالمي، فاملادة )8)6( تن�ش 

)18( ُقب�ش على حمبوبة عبا�سغوليزادة يف اإيران عام 2004 واحتجزت يف احلب�ش االنفرادي ملدة ))2( يومًا يف زنزانة �سيقة، وُعر�ست 
ل�سغوط ع�سبية وعاطفية يف منتهى ال�سدة طيلة فرتة التحقيق معها. حيث ا�ستجوبت حول اأن�سطتها للدفاع عن حقوق املراأة. وا�ستنطقها 
املحققون على نحو متطفل، و�سعوا اإلى جعلها تديل باأقوال ميكن اأن تدينها بالعالقة مع حياتها اخلا�سة من قبيل »اأخربينا عن االأ�سخا�ش 
الذين منت معهم«. وجهت لها تهمتا اإقامة عالقات غري �سرعية وعالقات مع اأجانب وعدم االحت�سام باللبا�ش وحيازة م�سروبات كحولية. 
وبعد االإفراج عنها بكفالة جلاأت اإلى العالج النف�سي. تدي القمع: املدافعون عن حقوق االإن�سان يف ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، منظمة 

العفو الدولية، اأمني�ستي، 2009، �ش59. 

)19( املرجع نف�سه، �ش58-57. 

)20( ال�سمادي، فاطمة، املراأة االإيرانية والرئا�سة.. فاكهة ال�سيا�سة املحرمة، مرجع �سابق. 
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�سراحة على م�سوؤولية ال�سرطة يف مواجهة هذه املخالفات. وكان ديوان الدولة العايل 
العام ب�سبب  قد رف�ش عام 2009 �سكوى تقدم بها )40( حماميًا �سد قوات االأمن 
تنفيذ اخلطة واعتربها غري قانونية، واأن قوات االأمن ال تتجاوز �سالحياتها. وتدعم 
ذوات  الن�ساء  بتذكري  قانونيًا  احلق  ميلك  االأمن  اأن  وترى  ذلك،  الق�سائية  ال�سلطة 
»احلجاب ال�سيئ« ب�سرورة »اإ�سالحه«. وعلى الرغم من عدم احلق يف االعتقال، تن�ش 
املادة )8)6( من قانون »ال�م�ج�ازاة االإ�س�المي« على تغرمي املراأة التي ال ت�لتزم ق�واعد 
احلجاب اأمام العامة، باحلب�ش ع�سرة اأيام، اأو بدفع ما بني )50( دوالرًا و)500()21(.

االإ�سالمي من خالل �سور  الزي  ل�سروط  اإيران عن رف�سهن  الن�سوة يف  تعرّب 
خمتلفة. يف طهران العا�سمة ي�سعب العثور على امراأة ترتدي احلجاب، بال�سكل الذي 
نعرفه اأو الذي اعتدنا عليه على االأقل )...( فلي�ش يف �سوارع طهران »مطاوعجي« مع 
ع�ساه، يراقب حجاب الن�ساء اأو يقتاد النا�ش اإلى �سالة اجلمعة. بل ميكن اأن تّط 
االأمر ال  البا�سيج. لكن  اأو  االإر�ساد  ل�سرطة  التجارية دوريات  املراكز  فجاأة يف بع�ش 
ي�ستاأهل التفاتة من اأحد هنا. فعنا�سر البا�سيج الن�سائية يوّزعن كتبًا توي ن�سائح 
دينّية ملن يعتقدن اأن حجابها غري الئق، بينما تقتاد اإلى املخفر من تتخطى »اخلطوط 
احلمر«، حيث يتّم االت�سال باأهلها والطلب منهم اإح�سار مالب�ش »الئقة« لها لتغرّي ما 
تلب�سه قبل اأن تخرج اإلى ال�سارع جمددًا«)22(. تختلف طهران عن بقية املدن االإيرانية 
االأخرى، فالو�سع خمتلف جدًا يف قم، فهناك ال ترى غري ن�ساء مّت�سحات بالت�سادور 

االأ�سود))2(. 

قيمة  و�سون  االجتماعي  »االأم��ن  حملة   2015 عام  الدينية  ال�سلطات  اأطلقت 
»ال�سافرات«.  ملالحقة  البالد  يف  كربى  مدينة  و)17(  طهران  العا�سمة  يف  امل��راأة«، 
االإيرانيات  الن�ساء  اأن  بعدما الحظوا  انطلقت  اأنها  امل�سوؤولون عن احلملة  اأعلن  وقد 
االإعالن  قبل  االآداب  �سرطة  وكانت  االإ�سالمية.  وباملظاهر  بحجابهن،  يفّرْطن  بداأن 
عن بدء احلملة قد عّممت على املواطنني اأن مراقبة »ح�سمة الن�ساء« واجبة على كل 

يوليو )متوز( 2010،  اإيران، �سحيفة احلياة، 1  �سيا�سيًا يف  و»اأمن« املجتمع يثري جتاذبًا  ال�سمادي، فاطمة، جدل حول احلجاب   )21(
العدد: )17254(. 

)22( مرعي، زينب، طعم احلجاب يف طهران، جريدة ال�سفري اللبنانية، 1 مار�ش )اآذار( 2014.

))2( املرجع نف�سه. 
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فرد، وال تقت�سر املهمة على رجال ال�سرطة فقط. وت�سمل احلملة، عالوة على »تطويع 
ال�سافرات«، مالحقة املخلني باالآداب االإ�سالمية، كمثريي ال�سغب ومرتكبي التجاوزات 

االأخالقية )اللقاءات بني اجلن�سني( يف االأماكن العامة)24(.

�سكلت »امليديا اجلديدة« �ساحة للمقاومات الن�سائية)25( الراف�سة للحجاب يف 
اإيران. ون�سرت املمثلة االإيرانية �سدف طاهريان �سورًا لها من غري حجاب، التقطتها 
ال�سلطات  قبل  فعل من  وكردة  ان�ستغرام،  وحّملتها على �سفحتها يف   البالد،  خارج 
االإيرانية �سحبت وزارة الثقافة رخ�سة التمثيل منها وُمنعت من مزاولة املهنة. واإزاء 
قانون يحظر امل�سافحة بني اجلن�سني اأو تبادل الُقبل يف االأماكن العامة، قام نا�سطون 
جرمية«.  لي�ش  والتقبيل  جرمًا..  لي�ست  »امل�سافحة  �سعار  ترفع  اإلكرتونية،  بحملة 
و�سارك اإيرانيون يف تلك احلملة اإلكرتونيًا، عرب تميل �سور تظهرهم يتبادلون الُقبل 
اأو يت�سافحون. وجاء القرار، بح�سب ما ذكرت ال�سحفية االإيرانية: ما�سيه علي جناد، 
عقب حماكمة النا�سطة االإيرانية وفنانة الكاريكاتور: اأتينا فرغداين بتهمة م�سافحة 

حماميها: حممد مغيمي، واأجربت النا�سطة على اخل�سوع لفح�ش العذرية)26(.

»حريتي  �سعار  تت  وتويرت  في�سبوك  على  حركة  جناد  علي  ما�سيه  واأطلقت 
امل�سلوبة« لت�سليط ال�سوء على »القيود القانونية واالجتماعية« التي تواجهها الن�ساء يف 
اإيران. ن�سرت ن�ساء يف كل اأنحاء اإيران �سورهن التي يظهرن فيها دون غطاء الراأ�ش 

)24( فح�ش، بادية، تاأديب ال�سافرات يف اإيران، �سحيفة النهار اللبنانية، 1 اأكتوبر )ت�سرين االأول( 2015، متوافر على الرابط املخت�سر 
التايل: 

http://cutt.us/33vG

فبعد  امليديا اجلديدة.  و�سائل  التمييز من خالل  و�سيا�سات  للحجاب  العلنية  املقاومات  اإيران على  الن�سوي يف  الن�ساط  يقت�سر  )25( ال 
قوانني ال�سريعة االإ�سالمية التي فر�ستها الثورة االإ�سالمية يف اإيران، والتي جاءت جمحفة بحق الن�ساء، انت�سرت الدرا�سات الن�سوية التي 
ت�سعى اإلى املقارنة بني اأو�ساع املراأة االإيرانية قبل الثورة اخلمينية وبعدها. واأ�سدرت اأخريًا الكاتبة االإيرانية االأمريكية: نينا اأن�ساري كتابًا 
تت عنوان )Jewels of Allah: The Untold Story of Women in Iran( »جواهر اهلل: الق�سة غري املروية عن الن�ساء يف اإيران« 
اإلى اأن  عام 2015، وتدثت يف كتابها عن تاريخ احلركة الن�سوية وكيفية متكن الن�ساء من خرق النظام االأبوي يف حقب خمتلفة. ي�سار 
تيار الن�سوية االإ�سالمية -وهو اجتاه ن�سوي يحّمل الفقه االإ�سالمي م�سوؤولية تهمي�ش الن�ساء، وي�سعى اإلى القول: اإن القراآن ال يعادي الن�ساء- 
تعود بداياته اإلى ت�سعينيات القرن املن�سرم، ظهر يف اإيران مع مقاالت ال�سحيفة الن�سائية )Zanan(  )ن�ساء( -اأقفلت الحقًا بقرار من 
اأف�سانه جنما باده،  اأ�س�ستها يف طهران عام 1992 �سهال �سركت، و�ساركت فيها كاتبات ال�سحيفة، خ�سو�سًا:  ال�سلطات االإيرانية- التي 
وزيبا مري ح�سيني، ومن قبلهن ا�ستخدمته كاتبات تركيا: يا�سمني اأرات، وفريدة اأكار، ونيلو فرغول )انظر: جدعان، فهمي: خارج ال�سرب: 

بحث يف الن�سوية االإ�سالمية الراف�سة واإغراءات احلرية، ال�سبكة العربية لالأبحاث والن�سر، بريوت، الطبعة االأولى، 2010، �ش6)-8)(.

)26( الن�ساء يف اإيران يتمّردن بالعناق والُقبل وال�سفور.. اإلكرتونيًا، موقع املدن، 2 نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2015.  
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االإلزامي، يف اأماكن مغلقة تغيب عنها ال�سرطة الدينية التي متلك �سلطة معاقبتهن 
على عدم احرتام قانون اللبا�ش املعمول به يف البالد)27(. 

الخاتمة 

اأن  قاعدة  على  التيار  عك�ش  -ال�سائرة  اإي��ران  يف  االإ�سالمية  الثورة  اأحدثت 
الثورات تدث قطيعة مع الديني- تبداًل يف و�سعية املراأة االإيرانية، فبعدما اعتادت 
االإيرانيات على حياة خارج الرقابة الدينية، اأدت الثورة اإلى تفكيك البنى احلداثية 
الأنظمة  تت�سدى  التي  االأط��روح��ات  غياب  ذلك  يعني  اأن  دون  الديني،  املاأثور  عرب 
الو�ساية البطريركية، وهي -بال �سك- كثيفة وحا�سرة يف الداخل االإيراين واخلارج. 

املراأة  جتاه  االأبوي  الديني/  القمع  �سيا�سات  ا�ستجالء  اإلى  الورقة  هذه  �سعت 
االإيرانية. اأدى تنامي احلراك الن�سوي -الالفت- يف اإيران)28( اإلى ت�ساعد اخلطاب 
الديني الر�سمي املت�سدد. ومن االأهمية القول: اإن املمار�سات التاأديبية التي تلجاأ اإليها 
اخلطاب  يف  تتمثل  كلّية  م�سكلة  من  جزء  هي  اإمنا  الن�ساء،  اإزاء  البا�سيج«  »اأخ��وات 
الن�سوية  احلركات  يف  ن�ساط  يقابلها  املمار�سات  هذه  الديني.  امل��وروث  من  امل�ستمد 
»الن�سوية  يف  املن�سويات  الن�سويات  واجهت  لقد  واالإ���س��الم��ي.  العلماين  بطرفيها 
ن من انتزاع  االإ�سالمية« الثقافة االأبوية املدعومة بالت�سريعات الدينية التمييزية، ومتكَّ
العديد من احلقوق، ون�سطن يف جمال املعرفة الدينية، ومن االأ�سماء البارزة يف هذا 

املجال: زيبا مري ح�سيني، واأف�سانة جنمة بادي، ونايريه توهيدي. 

)27( �سيا، طه، حملة خلع احلجاب تركز على االإيرانيات وحرية اللبا�ش، تقدمي وترجمة ب�سرى الغزايل، مركز الدرا�سات والبحوث يف 
الق�سايا الن�سائية يف االإ�سالم، املغرب، متوافر على الرابط التايل:

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

ملراجعة املقال االأ�سلي املن�سور باالإجنليزية، انظر الرابط التايل: 
http://www.aquila-style.com/focus-points/hijab-removal-iran/66005/

)28( من االأهمية االإ�سارة اإلى اأن احلركة الن�سوية يف اإيران قدمية جدًا، ولها �سوالت وجوالت ومقاومات �سد املنظومة االأبوية، اأقله منذ 
الثورة الد�ستورية، وتربهن اأطروحات عدة على متكن االإيرانيات من تطوير حركة ن�سوية كاملة يف ظل املناخ االأبوي ما بعد الثورة. 


