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نبذة عن كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطـر
تأسست جامعة جورجتاون في عام  ،1789وهي جامعة بحثية دولية مرموقة تضع الطالب في قلب اهتمامها ،وتوفر برامج بكالوريوس ودراسات عليا وبرامج مهنية راقية
تسهم في إعداد الجيل القادم من المواطنين العالميين القادرين على قيادة وإحداث تغيير إيجابي في العالم .وينتمي إلى جامعة جورجتاون مجموعة متميزة من الطالب
واألساتذة والخريجين والمهنيين الذين يكرسون أنفسهم إلفادة العالم من التطبيقات العملية للبحوث والدراسات واألفكار والخدمات.
تأسست كلية إدموند والش للشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في عام  ،1919وهي مؤسسة تعليمية رائدة في مجال الشؤون الدولية تقدم لطالبها في كل من واشنطن
والدوحة مستوى رصين من التعليم يجمع بين النظرية والتطبيق ويرسخ في الطالب قيم االجتهاد—رجا ًال ونساء—في خدمة اآلخرين .ولدى الطالب الذين يدرسون في كلية

إدموند والش للشؤون الدولية بالدوحة فرصة االختيار بين دراسة الثقافة والسياسة ( ،)CULPأو السياسة الدولية ( ،)IPOLأو االقتصاد الدولي ( ،)IECOأو التاريخ الدولي

( ،)IHISTأو الحصول على شهادات في الدراسات األمريكية أو الدراسات العربية واإلقليمية.
للمزيد من المعلومات عن كلية الشؤون الدولية في قطر ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني qatar.sfs.georgetown.edu

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية
يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر ،والذي تم إنشاؤه عام  ،2005من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات
األكاديمية المتعلقة بالقضايا اإلقليمية والدولية ،وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار ،والبحث والمنح الدراسية ،والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين
على الصعيدين المحلي والدولي.
ً
استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية ،وتبنيا لرؤية تقدمية ،تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:
• توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.
• تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.
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ش ّكلت الثورة اإليرانية أحد أهم األحداث التي شهدتها منطقة الشرق األوسط خالل الخمسين سنة المنصرمة .فقد أفضت هذه الثورة
إلى تح ّول جذري في أحد أكبر بلدان المنطقة وأكثرها نفوذاً ،وأسفرت عن تداعيات عميقة في الدول المجاورة إليران وفي كافة أنحاء
العالم .ومنذ السنوات األولى التي أعقبت الثورة ،إنكب الباحثون والمحللون على التعمق في دراسة الجمهورية اإلسالمية ،وعواقبها
على المجتمع والتاريخ اإليراني ،وفي توجهها وتطورها .اليوم ،وبعد مرور أكثر من ثالثين عاماً على الثورة ،أثبتت الجمهورية اإلسالمية
جلياً قدرتها على الصمود .كذلك ،فإن الذكرى الثالثين لنشوئها سلطت الضوء على وجود حاجة ماسة لفهم تفاصيل ثبات النظام
ولتفحص متمعن في الطبيعة المتعددة الجوانب التي يتّسم بها المجتمع اإليراني المعاصر .وخالل العقود الثالثة المنصرمة ،طرأت
تحوالت اجتماعية ،واقتصادية وسياسية ملحوظة ومجدية في الدولة والمجتمع على السواء .وإذا كان الهدف التوصل إلى فهم شامل
إليران المعاصرة ،ينبغي البحث ملياً في هذه التغييرات.
ولطالما أولى الباحثون اهتماماً كبيراً لدراسة السياسات األجنبية واإلقليمية التي تعتمدها إيران ،وأهمية سياستها واستراتجيتها
الجغرافية ،واستراتيجياتها األمنية والدفاعية ،وتصلبها اإليديولوجي .كذلك ،تركزت التحليالت الحالية على الطبقة الدينية الحاكمة في
إيران ،وبرنامجها النووي المثير للجدل ،وطموحها المفترض في فرض هيمنتها على بلدان المنطقة .ولطالما ُتص َّور السياسة الخارجية
اإليرانية على أنها تشكل تهديداً واقعياً للبلدان المجاورة لها وللعالم عام ًة .وفي ظل هذا االهتمام العالمي المتنامي في العالقات
اإليرانية الدولية ،القابع ضمن أفكار قصيرة النظر وخطاب توجهه االعتبارات األمنية ،غالباً ما ُيحال استكشاف السياسة الداخلية أو
المحلية إليران إلى مرتبة ثانية.
وقد ركزت الجهود األكاديمية التي تنظر في الظروف المحلية السائدة في إيران بصورة خاصة على المسائل المتصلة بالخالفة
السياسية ،والمزاحمة بين األطراف والجماعات السياسية المتنافسة ،ودور مختلف الجهات الفاعلة الحكومية ،ونجاح أو فشل السياسات
الحكومية المتنوعة ،وعلى احتمال إجراء إصالحات .ومع انتخابات عام  2009التي شكلت موضوع اعتراض ،وحركات االحتجاج التي
تلتها ،إنصب االهتمام الدولي مجدداّ على دراسة التطورات السياسية المحلية في إيران ،ال سيما من أجل تقييم عمق التشققات
االجتماعية والسياسية داخل الدولة ،واحتمال أن تهدد الممانعة الشعبية الحكم القائم .وعلى الرغم من الجاذبية المستمرة التي
مفصلة للتطورات االجتماعية والثقافية الحاصلة في البالد.
تمارسها إيران على األوساط السياسية والكاديمية ،نادراً ما ُأجريت دراسات ّ
وقد بذل الباحثون مؤخراً بعض الجهود إلجراء دراسات معمقة حول التطورات المحلية في إيران .وتماشياً مع هذا التيار الناشىء،
يطلق مركز الدراسات الدولية واإلقليمية مبادرة بحثية تجريبية جديدة ترمي إلى دراسة مختلف التغيرات والتطورات الجارية حالياً.
وسوف تعمد هذه الدراسة بعنوان "التغييرات االجتماعية في إيران بعد حقبة الخميني" إلى البحث بصورة نقدية في المواضيع األهم
التي تبرز في دولة إيران المعاصرة ،مع التركيز على المجاالت االجتماعية ،والثقافية ،واالقتصادية ،والسياسية .ومن خالل هذه المبادرة
المتعددة التخصصات والمستندة إلى تجارب ،نهدف إلى تقديم دراسة شاملة للمجتمع اإليراني المعاصر.
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المقدمة
محمود مونشيبوري

أدى التحول الجوهري الذي عرفه المجتمع اإليراني خالل العقدين الماضيين إلى تجدد االهتمام بالسبل التي تطورت من خاللها
التفاعالت االجتماعية والتقاليد الثقافية .وتشهد إيران حالياً عمليات طويلة األجل من التغيرات االجتماعية المتراكمة التي حفزت
أشكاالً متنوعة من ردود الفعل والتعديالت ،بما في ذلك سياسات جدلية وطائفة واسعة من الحركات االجتماعية التي انك ّبت على
تغيير الواقع االجتماعي في البالد .كما أن االعتراضات الداخلية على السبل التقليدية في تحديد السلطة واألوضاع وطدت العالقات بين
مختلف الفصائل المتزاحمة على اكتساب السيطرة والوصول إلى مواقع القرار داخل الجمهورية اإلسالمية.
وبعد التركيز على أنماط التغيير المتشابكة والمترابطة ،يرى كريغ كالهون أن االضطرابات االجتماعية العميقة—مثل النمو
السكاني ،والتغييرات الديموغرافية ،والرأسمالية ،والتحول الصناعي ،والحداثة ،وانتشار تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت—تترك
تبعات بالغة التأثير .ونظراً إلى تغلغل هذه العملية ،ال شك في أن أي تغيير ملحوظ يحصل في أحد جوانب الحياة االجتماعية يؤثر
على الجوانب األخرى .وفي هذا الصدد بالذات ،اجتاح التغيير االجتماعي الجمهورية اإلسالمية .وبالفعل ،يحصل التغيير في إيران
بقو ٍة وسرع ٍة مدهشتين بما يتخطى قدرة األنظمة واألجهزة األكثر ثباتاً على التحكم به .ورغم أن الجمهورية اإلسالمية نجحت جلياً
في إحكام سيطرتها على طبيعة بعض جوانب التغيير االجتماعي وتوجهه ،فهي لم تحقق النجاح ذاته في كبح تدفق المعلومات الذي
أتاحته تكنولوجيات االتصاالت الحديثة.
كذلك ،فإن عجز اآلليات السياسية اإليرانية األكثر رسمي ًة عن توليد نمو اقتصادي مستدام ووضع خطط اجتماعية واقتصادية فعالة
في األجل الطويل ال يعكس الوقائع كثيرة التبدل في البالد فحسب ،إنما أيضاً اآلثار المستمرة لسوء اإلدارة .والصراعات على السلطة
بين الفصائل المتنافسة داخل مؤسسات الدولة وخارجها ،وبخاصة في حقبة ما بعد الخميني ،ألقت بظاللها كام ًال على أي اهتمام منتظم
وهادف بالتغييرات االقتصادية ،والثقافية ،والدينية ،والتكنولوجية التي تحصل في إيران .كما أن االعتماد المستمر للقادة اإليرانيين على
قرارات مؤقتة وارتجالية في مجال السياسات قد أفضى في الماضي إلى أخطاء فادحة في التقدير واإلدارة .وبصورة عامة ،أدت هذه
العوامل إلى تفاقم الشكوك وفشل السياسات غداة التحوالت االجتماعية واالقتصادية ،والثقافية ،والسياسية العميقة التي شهدتها البالد
في السنوات األخيرة ،ما يحتم تحديد وفهم المالمح األوسع للتغير االجتماعي والثقافي في إيران.
وتجدر اإلشارة إلى أن آية الله روح الله الخميني وصف ثورة عام  1979بالثورة اإلسالمية وليس بثورة إيرانية استثنائية ،وأضفى
عليها بالتالي قدراً أكبر من الشرعية كحرك ٍة قادرة على االنتشار مضادة لإلمبرالية والغرب .غذت هذه الخطوة ،من الناحية الرمزية أو
من الناحية الجوهرية ،المشاعر اإلسالمية في كافة أرجاء المنطقة ،وعمقت االزدراء حيال النفوذ الخارجي ،سيما أن الثورة خ ّلفت وقعاً
فورياً وملحوظاً على بلدان المنطقة .فالحرب التي اندلعت بعدها بين إيران والعراق ( ،)1988-1980والتي كانت متجذرة في قناعة
نظام صدام حسين بأن الثورة في إيران تحاول إثارة انتفاضة شيعية في العراق ،حجبت التغييرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية
في البالد .ولم يسمح الدمار الذي خلفته هذه الحرب بممارسة حياة طبيعية إذ أن معظم اإليرانيين تأثروا جداً بالركود االقتصادي
والمعوقات االجتماعية والثقافية الناجمة عنها .كذلك ،بقيت اآلثار طويلة األجل التي نشأت عن ذلك النزاع الدامي والفتاك تلقي بظاللها
القاتمة على العديد من اإليرانيين طيلة سنوات الحقة .وبدأت حقبة جديدة بموت الخميني في يونيو عام  1989اتسمت بتركيز جديد
على السياسة اإليرانيةّ .
وحل محل الحماسة الثورية ٌ
توق مستميت وملح إلعادة إعمار البالد وتحقيق تنمية اقتصادية.
لذا ،تميزت حقبة ما بعد الخميني بمشهد اجتماعي وسياسي عرف تغييراً جذرياً في إيران .ومنذ عام  ،1989أدت ديناميكية التغيير
الداخلية في إيران—والتي شملت مجموعة من العوامل االجتماعية واالقتصادية ،والثقافية ،والمؤسسية ،والديموغرافية ،والسلوكية—إلى
تحول خطير في هيكليات السلطة المجتمعية والحكومية ،وفي المسارات التي انتهجها اإليرانيون لمواجهة الظروف المتبدلة في مجتمعهم.
فاالتجاهات العالمية في انتشار االتصاالت والمعلومات قد عجلت المطالبات الناشئة والمتصلة بحقوق المرأة والحريات الفردية ،وفاقمت
من حدة التوترات على السياسة الثقافية .وقد حولت هذه الوقائع إيران إلى بالد ذات تغييرات غير مسبوقة—وأحياناً متناقضة.
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ويهدف هذا الكتاب إلى استكشاف طرق جديدة في عكس وتحليل افتراضات منتشرة إنما ملتبسة بشأن المجتمع ،والدولة،
والثقافة ،واالقتصاد في إيران .ونحن نرمي إلى تعزيز االنخراط الحاسم في التغيير االجتماعي في إيران المتحولة والحديثة ،مع إيالء
انتباه إلى تعميق التحليالت المعيارية والتوصل إلى إجراءات ونتائج محفزة .ينقسم هذا الكتاب إلى خمسة أجزاء :يقوم الجزء األول
بتحديد مفهوم الحكم والسلطة السياسية ،وتطور بناء الهوية وبروز قيادة تكنوقراطية .ويعمد الجزء الثاني من الكتاب إلى تحليل دور
المنظمات النسائية في الدفع إلى إصالحات في القانون ،والمشاركة في النضال لتحقيق الحريات السياسية من خالل الفنون والثقافة،
ومواجهة التحوالت العميقة في البنية العائلية نتيجة التغيير االجتماعي واالقتصادي.
وفي الجزء الثالث ،يبحث المساهمون في تطور مجتمع مدني أوسع نطاقاً في إيران وفي نمو المجتمع المدني في مجتمعات
الشتات ،وبخاصة لدى أبناء الجيلين الثاني والثالث من اإليرانيين األميركيين في الواليات المتحدة .وأما في الجزء الرابع ،فيولي
المساهمون انتباهاً خاصاً إلى الدور الذي اضطلعت به السينما ،وموسيقى البوب ،والفنون عامة خالل السنوات األخيرة في نشر أفكار
جديدة—معارضة أحياناً إلمالءات تغييرات مؤقتة واستثنائية ومتالئمة أحياناً أخرى مع التعاليم والمبادىء اإلسالمية ومع المعايير المحلية.
أخيراً ،ينظر الجزء الخامس في التأثير المتنامي الذي خ ّلفه القطاع االقتصادي جمعيات بونياد والشركات اإليرانية مع جهاز الدولة—
على التنمية االقتصادية والتغيير االجتماعي في البالد.

محمود مونشيبوري حائز على الدكتوراه ،وأستاذ شريك في قسم العالقات العامة في جامعة سان فرنسيسكو .وهو أيضاً
أستاذ زائر في قسم الدراسات الدولية واإلقليمية في جامعة كاليفورنيا ،بركلي .ألف و حرر الكتابين التاليين
Terrorism, Security, and Human Rights: Harnessing the Rule of Law (Lynne Rienner Publishers. 2012), and
).Human Rights in the Middle East: Frameworks, Goals, and Strategies (Palgrave-Macmillan, 2011

n
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 .1ما هي السلطة في إيران؟ األسس المتبدلة لوالية الفقيه
مقدم
أرشين أديب
ّ

في خضم الثورة التي ولدت من رحمها الجمهورية اإلسالمية ،حصل تطور جديد في إيران .للمرة األولى في تاريخ العالم ،منحت ٌ
دولة
نفسها والي ًة جمهورية وسياد ًة دينية متمحورة حول رجال الدين في الوقت ذاته .وتقع قيادة والية الفقيه ،التي وضع الخميني نظريتها
فيما كان منفياً في النجف في السبعينات ،في قلب البناء المؤسسي للدولة اإليرانية التي عانت عوادي االنتفاضات الشعبية ،واالجتياح،
والعقوبات ،وتهديدات الحرب طيلة عقود ثالثة .وفي هذا الفصل ،أعمل على كشف بعض من أسس الحكم التي يستند إليها نظام والية
الفقيه .وسوف ُأب ّين كيف تغ ّيرت طبيعة والية الفقيه ،في مرحلة تكون الدولة ما بعد الثورة ،فتحولت من والية دينية—الهوتية مثالية
إلى والية عملية وواقعية .وإذا كان آية الله الخميني رج ًال دينياً ثورياً أحدث تغييراً مفاجئاً وجذرياً في إيران ،وما بعد حدود إيران،
يبدو خلفه خامنئي "والياً" عملياً إلرث الخميني السياسي المتنازع عليه ،والذي تظهر أسس حكمه أكثر رصان ًة وانتظاماً من تلك التي
اعتمدها قائد الثورة اإليرانية.
وقد نظر العديد من الباحثين في تاريخ إضفاء الطابع المؤسسي على والية الفقيه .ووفقاً للدراسة المفصلة التي أجراها أصغر
شيرازي مث ًال ،يمكن وصف النظام الحكومي في إيران في أفضل األحوال بأنه حكم رجال الدين .وشيرازي على حق في القول إنه
حصل تح ّول في الطريقة التي يكتسب الحكم شرعيته من خاللها ،إنما هو (وعديدون آخرون) يتمسكون بالثنائية الجدلية بين الدين
(اإلسالم) والحداثة .ومنذ نشوء الخطاب الداعي إلى إعادة إحياء اإلسالم في أواخر القرن التاسع عشر ،والذي كان رواده علماء بارزين
من أمثال محمد عبده وجمال الدين األفغاني (األسد آبادي) ،انخرط الداعون إلى الحداثة واإلسالم في جدلية حادة لم تأتي نتيجتها
لصالح أي من الطرفين .في الواقع ،عملت المجتمعات المسلمة على تحديث وأسلمة الحداثة عبر إضفاء الطابع العالمي مثال—على
الصعيد المؤسسي والفكري—على الرموز اإلسالمية في مدن معاصرة كبرى كباريس ،ولندن ،وبرلين ،ونيويورك .ولم تظهر أي حداثة
الموحد والتوحيدي لطالما تأثر بأحداث أخرى شهدها التاريخ
واحدة مفترض أن تكون غربية بمنأى عن خطابات أخرى ،كما أن اإلسالم
ّ
العالمي ،إن في إيران أو في بلدان أخرى .فالمسلمون يتأثرون بالتاريخ العالمي كما وبأي نظام فكري آخر.
ويشكل التاريخ المعاصر إليران مث ًال ممتازاً عن تداخل التقاليد والحداثة التي هي في تنافس مستمر مع بعضها (اإلسالمية،
والفارسية ،والغربية ،والشيعية ،والزرادشتية ،إلخ) .وقد حاول الشاه حل هذه الجدلية المستمرة لصالح حيز زمني يغلب عليه الطابع
الفارسي .وما قراره في تغيير الرزنامة اإلسالمية الشمسية الهجرية إلى رزنامة إمبراطورية عام  1971سوى المثل األبرز على هذه
ااأليديولوجية المتمحورة حول الفارسية التي اعتنقتها دولته .فجأة ،أضحت إيران في عام  2535استناداً إلى التاريخ المزعوم لتأسيس
أسرة أخمنيد الملكية ،في جهود جسورة إلقامة حيز ومعنى تاريخيين جديدين إليران لم ير ّكزا على الرزنامة اإلسالمية الهجرية .في
نهاية المطاف ،وفي التصور السياسي للشاه ،كان من المفترض أن يكون اإليرانيون أوالً وقبل أي شيء "آريين" ومختلفين عرقياً عن
العرب "الساميين" وتاريخهم اإلسالمي .وعملت الجمهورية اإلسالمية على عكس هذه الجهود ،وأعادت إضفاء الطابع اإلسالمي على
الح ّيز الزمني الذي كانت إيران غارقة فيه .ووقت صياغة هذه الوثيقة ،كانت إيران في عام  ،1392على أساس الرزنامة الهجرية الشمسية
التي تبدأ في االعتدال الربيعي تماشياً مع التقديرات الفلكية .وبالتالي ،فإن رأس السنة الجديدة اإليرانية (النوروز ،حرفياً "يوم جديد")،
والمفعم بالرمزية الزرادشتية ،يقع دائماً في اعتدال شهر مارس .وفي الوقت عينهُ ،تح َّدد السنة األولى حول تاريخ هجرة النبي محمد
من المدينة في السنة 622م .والهدف من هذا الغوص في طريقة تأريخ إيران ُيظهر أن فكرة البالد وما يطابقها من تكوين لهويات
اإليرانيين لم تولد من الفراغ .كما أن تاريخ البالد مل ّوث وهجين بقدر تاريخ أي بلد آخر.
حين كان الخميني المرشد األعلى ،كان على رأس دولة يافعة ذات بنى بيروقراطية ناشئة ونظام سياسي منتشر من دون أي جذور
مؤسسية ضارب ًة في العمق .وأما اليوم ،فإن خامنئي يدير بالداً يغلب عليها الطابع المهني إلى حد بعيد ،ذات قطاع عام هش ومتضخم
أكثر تمايزاً وخبر ًة ،مرتبط مالياً بالبيروقراطية التي تقوم عليها الدولة .وال يمكن لخامنئي أن يكون تعسفياً كما كان الخميني .يجب
أن تكون تحركاته موزون ًة واستراتيجية ،سيما أن سلطته تمر عبر النقاط المركزية المختلفة المتفرقة حول الجهاز السياسي اإليراني
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من النقطة العقدية في بيت اإلمام في طهران ،وانطالقاً منها إلى هيئة كاملة من الموالين النافذين" :ممثلي اإلمام" في الجامعات،
والوزارات ،والمجالس ،ومحرري الصحيفتين الوطنيتين الرئيسيتين ( )Keyhanو( )Etelaatإضافة إلى مؤسسات أكبر حجماً تتعرج عبر
النظام السياسي والمجتمع في إيران من قبيل رؤساء المؤسسات القوية اقتصادياً ،ومدير الشبكة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون ،وقوات
الباسيج التطوعية ،وجهاز الحرس الثوري اإلسالمي .وقد اتسم هذا الجهاز تحديداً بأهمية متزايدة في السلطة االقتصادية والسياسية
التي تقوم عليها الجمهورية اإلسالمية بصورة عامة ووالية الفقيه بصورة خاصة .وفي الوقت ذاته ،يبقى مكتب القائد مؤسسة على
الساحة السياسية التنافسية في إيران ،ينبغي الترويج له مع آليته المتطورة من العالقات العامة وكأنه سلعة ُتباع إلى جمهور مش ّكك
يقع عرض ًة ألفكار متزاحمة يثيرها انشقاقيون نافذون ،من عبد الكريم سروش إلى آية الله شبستري أو محسن كاديفار .ونتيجة لهذا
الح ّيز التعددي الذي ال ينفك يعتدي على سيادته وشرعيته ،يبدو أن خامنئي قد اختار أن يحكم كـ"والٍ " لحلم ثوري لم يتحقق ،ربما قد
يكون موضوع اعتراض إنما يبقى في سدة الحكم.

i

أرشين أديب مق ّد م معيد في قسم السياسة المقارنة والعالقات الدولية ،ورئيس مركز الدراسات اإليرانية في مركز
الدراسات الشرقية واألفريقية في جامعة لندن .وهو كاتب لمجموعة من الكتب حول دول الخليج و إيران و هي
The International Politics of the Persian Gulf: A cultural genealogy (Routledge, 2006)، Iran in World
Politics: The question of the Islamic Republic (Hurst/Oxford University Press, 2008)، A Metahistory
of the Clash of Civilisations: Us and them beyond Orientalism (Oxford/Hurst, 2011), and On the
).Arab Revolts and the Iranian Revolution: Power and Resistance Today (Bloomsbury, 2013
تابع دراسته في جامعة هامبورغ ،والجامعة األمريكية (واشنطن العاصمة) ،وجامعة كامبريدج ،حيث حاز ماجستير في الفلسفة
وشهادة دكتوراه ،وكان الزميل األول لجارفيس دوكتورو في العالقات الدولية ودراسات السالم في ساينت إدموند هول وقسم
السياسة والعالقات الدولية في جامعة أوكسفورد .ومنذ عام  ،2007انضم أديب مق ّدم إلى قسم السياسة والدراسات الدولية في
مركز الدراسات الشرقية واألفريقية.
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 .2إيران ما بعد الثورة :ديموقراطية أم تيوقراطية؟
ويليام بيمان

أعطى السياسيون في واشنطن وأهل الصحافة خالل إدارة جورج و .بوش انطباعاً لألميركيين بـأن إيران "تيوقراطية" تفتقر إلى
مؤسسات ديموقراطية .وغالباً ما كان ُيقال إن إيران تعارض المؤسسات الديموقراطية في بلدان أخرى .وفي ظل احتدام النزاع في
العراق ،لطالما عمدت إدارة بوش إلى إلقاء اللوم على إيران لإلخفاقات التي كانت تالقيها الواليات المتحدة ،وعلى عقيدة إيران
المناهضة للديموقراطية .ومن بين الشخصيات الرفيعة المستوى الري دايموند ،وهو من المحافظين الجدد متخصص في التحول إلى
النظام الديموقراطي في مؤسسة هوفر ،وقد كان في السابق مستشاراً لدى سلطة االئتالف المؤقتة في العراق.
ربما قد تولى قادة دينيون مواقع مركزية في الحكومة اإليرانية بعد الثورة ،إنما ليست على اإلطالق تيوقراطية بحتة! 30
في المائة فقط من المسؤولين اإليرانيين اليوم يصفون أنفسهم برجال دين .إنما استمر االنطباع بأنه ال يوجد في إيران ما يشبه حتى
المؤسسات الديموقراطية ،وبقي سائداً لدى عديدين في األسرة الدولية ممن ال يعرفون شيئاً عن إيران ويخشون الهجومات اإلسالمية
على الثقافة الغربية .ومن دون طرح السؤال المعقد لمعرفة ما الذي يشكل "مؤسسة ديموقراطية" ،تجدر اإلشارة إلى أن البنى
السياسية في إيران تتسم حتماً بميزات هامة قد يصنفها أي مراقب على أنها ديموقراطية ،إنما تطبعها أيضاً ميزات فريدة خاصة بإيران.
إنني أثير هذا النقاش في روحية المفهوم الذي توسع ميشيل فوكو في استكشافه بشأن فن الحكومة .بالفعل ،إن مفهوم فوكو
واسع النطاق ،إنما يشمل عام ًة السبل التي تعتمد الحكومة من خاللها عقيدة ثقافية لتأدية مهامها ،وإطاراً هيكلياً لتطبيق هذه العقيدة
وعقالنية مصاحبة لهذا اإلطار .ومن وجهة نظر العلوم اإلنسانية ،من المتوقع أن تظهر أشكال مختلفة من فنون الحكومة في مجتمعات
مختلفة ،قائمة على أسس ثقافية مختلفة وتفضي إلى مؤسسات فريدة من نوعها.
وآمل أن أتمكن في هذا النقاش من تفكيك تشابك هذه البنى الحكومية في إيران ،وأن أب ّين أن هيكليتين ثقافيتين تسيطران عليها.
وهذا هو تحديداً التعارض بين المعرفة الباطنية الشرعية وعملياتها والبنى الباطنية غير المشروعة وعملياتها .ويبقى مجاز االستشهاد
مالزماً لهاتين العمليتين كإثبات على الشرعية.
وأود أن أم ّيز تمييزاً واضحاً بين إطار فن الحكومة في إيران وسلوك الرسميين واألطراف السياسيين .ففي كل نظام حكومي،
أشخاص صالحون وآخرون سيئون في السلطة ،وأفعال تستحق المديح وأخرى معيبة .وهذا ينطبق على إيران ،كما على أي دولة أخرى.
ولطالما ُو ّجهت انتقادات عديدة إلى إيران بسبب فشل حكومتها في احترام حقوق اإلنسان .وال ريب في أن هذه االنتقادات خطيرة
وهامة إنما تقوم بمعزل عن البنى الحكومية .فإن سوء تصرف الرسميين اإليرانيين متصل بتغاضي الهيكليات في النظام الحكومي عن
هذا التصرف المستهجن .وقد أعتُبر أن جزءاً من هذا التغاضي يكمن في التذ ّرع بمعايير شرعية اإلجراءات المتّخذة لطمس أي ممانعة
أو تصرفات شعبية ُتعتبر ال اجتماعية ،أكانت مبررة أو غير مبررة.
وكما حاولت أن أشدد عليه في هذا النقاش ،يعتمد النظام الحكومي في إيران مبادىء أخالقية متينة تقضي بتعزيز شرعية الحكم.
وأستند مجدداً إلى مفهوم فوكو عن فن الحكومة كمصدر إلهام لهذا النقاش .وكما حاولت أن أشير إليه ،تشكل الشرعية والهيكليات
الداعمة لها موضوعاً هاماً بالنسبة لإلسالم الشيعي ،بيد أنه من الصعب االعتراض على هذا المبدأ كمبدأ مدحي في أي نظام قائم على
فن الحكم .فالشكل الخاص الذي يعتمده هذا المبدأ في إيران فريد من نوعه ،وهو بمثابة ثناء على الطاقة اإلبداعية التي تح ّلى بها
واضعو إطار الدستور ما بعد الثورة.
وعلى الرغم من شكله الفريد ،فإن المزيج الفريد من نوعه في إيران بين الرسميين المعينين والمنتخبين هو من سمات العديد
من النظم الديموقراطية .ففي دول كثيرة ،يدلي الناخبون بأصواتهم لألحزاب السياسية فحسب ،ثم تختار األحزاب قادتها على الصعيد
الداخلي .لذا ،فإن رؤساء الوزراء ،والمستشارين ،وغيرهم من القادة السياسيين في دول العالم ال ُينتخبون مباشرة من الشعب .وحتى
في الواليات المتحدة األميركية ،يعمد الرئيس إلى تعيين بعض الشخصيات السياسية األكثر نفوذاً ،مثل القضاة في المحكمة العليا ،ثم
يبرم مجلس الشيوخ هذا التعيين من دون أي مشاركة مباشرة للناخبين في هذه العملية.
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ومن األفضل أال تقلق الواليات المتحدة من أي طابع إسالمي محتمل للدستور اإليراني (أو لدستور العراق في المستقبل) .ال شك
في أنه ال يجب أن يحصل أي تدخل لفرض مجموعة وهمية من القيم أو المؤسسات العلمانية الغربية على أي دولة في الشرق األوسط.
وال شك في أن النظام في إيران ليس نظاماً تيوقراطياً بأي معنى مطلق للكلمة .كما أن الحكومة أثبتت منذ الثورة عام  1979-1978متانتها،
واستقرارها ،وقدرتها على ضمان استمرارها .فهي في الواقع إحدى أكثر الحكومات استقراراً في العالم ،إن لم تكن أكثرها استقراراً.

ويليام بيمان أستاذ ورئيس قسم علوم اإلنسان في جامعة مينيسوتا ،ورئيس قسم الشرق األوسط في الجمعية األمريكية لعلوم اإلنسان.
كان سابقاً أستاذاً في علوم اإلنسان ومدير دراسات الشرق األوسط في جامعة براون .وهو معروف بوصفه أخصائياً في الشرق األوسط
ألكثر من  30عاماً ،وعمل أيضاً في آسيا الوسطى ،والقوقاز ،واليابان ،والصين ،وجنوب آسيا .كان مستشاراً في وزارة الخارجية األمريكية،
ووزارة الدفاع ،واألمم المتحدة وفي الكونغرس األمريكي.
William Beeman is Professor and Chair of the Department of Anthropology at the University of Minnesota and
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 .3مفاهيم القومية والتدين في إيران المعاصرة
معدل
منصور
ّ

قدم الباحثون في التاريخ الثقافي إليران وثائق عديدة عن حصول تحول ملحوظ في توجهات القادة الفكريين اإليرانيين في حقبة
ما بعد الخميني .و ُيظهر هذا التحول ابتعاداً عن الدين كإطار يوجه التصرفات االجتماعية والسياسية باتجاه قومية ليبرالية .وتشير
االستنتاجات التي خلصت إليها مسوحات للقيم ُأجريت عامي  2000و  2005إلى أن تحوالً مماث ًال حصل في صفوف الشعب اإليراني
أيضاً .ففي عام ُ ،2000طرح سؤال على عينة تمثيلية على الصعيد الوطني ضمت  2532شخص لمعرفة "أي من التعابير التالية تصفك
على النحو األفضل :أنا إيراني قبل أي شيء؛ أنا مسلم قبل أي شيء؛ أنا كردي ،تركي ،أو غيره قبل كل شيء؟" و"ما درجة افتخارك
بكونك إيرانياً :فخور جداً ،فخور ،غير فخور ،أو غير فخور على اإلطالق؟" في عام ُ ،2005طرحت هذه األسئلة ذاتها مجدداً باعتماد عينة
تمثيلية على الصعيد الوطني ض ّمت  2667راشد .يقيس السؤال األول الهوية فيما يقيس السؤال الثاني العزة الوطنية .وتب ّين النتائج
أنه في الفترة الفاصلة بين المسحين ،تحولت الهوية من هوية قائمة على الدين إلى هوية قائمة على االنتماء ألمة ،سيما أن نسبة
اإليرانيين الذين وصفوا أنفسهم "باإليرانيين قبل أي شيء" ارتفعت من  35في المائة عام  2000إلى  42في المائة عام  .2005وفي
الوقت عينه ،تراجعت على نحو ملحوظ نسبة الذين أعلنوا أنهم يفتخرون جداً بكونهم إيرانيين ،من  89في المائة عام  2000إلى 64
في المائة عام  .2005وإضاف ًة إلى ذلكُ ،سجلت تغييرات في المواقف إزاء العالقات بين الرجال والنساء ،والديموقراطية ،والفردية
االجتماعية بين ال َمسحين.
يحاول هذا الفصل القيام بجهود متواضعة لتقدير ما إذا كان هذا التبدل في اتجاهات القيم يشير إلى تحول إدراكي أوسع في
صفوف اإليرانيين من اإلقرار خاصة بالطريقة الدينية األصولية الغالبة حالياً في ممارسة السياسة إلى توفير الدعم خاصة لبديل ليبرالي
قومي .ويعمد أيضاً إلى تقييم انعكاسات هذا التقدير على النظريات االجتماعية والعلمية للقومية من خالل تعميم التجربة اإليرانية.
ويبين هذا الفصل أنه عوضاً عن تأطير القومية اإلقليمية باعتبارها ظاهرة عامة مرتبطة بشروط الحداثة ،ينبغي النظر إليها على أنها
مجرد صيغة من بين الصيغ العديدة التي ظهرت من خاللها السيادة السياسية في مجتمعات مختلفة في الحقبة المعاصرة .ففي ظل
الشرق األوسط الذي تش ّكل في القرن العشرين ،تبرز القومية الليبرالية ،والقومية العربية ،واألصولية اإلسالمية كأمثلة عن هذه الصيغ.
فهي تدل على األساليب المتنوعة التي يتشكل بها نظام سياسي .وتحدد هذه الصيغ المبادىء الراعية للسياسة أساس الشرعية ،واإلنتماء
إلى مجموعة سياسية وهوية هذه المجموعة ،والمعايير التي ترعى العالقات داخل المجموعات وخارجها .وهي تملي طريقة استذكار
التاريخ رسمياً ،وبناءه ،أو ابتداعه.
تخضع هذه الصيغ لضوابط تفرضها بنى العالقات في األوساط االقتصادية ،بين طبقات المجتمع أو بين المجموعات .بيد أنه ال
يمكن استنباط المبادىء الموجهة للصيغ من هذه البنى ،وقد تقوم بنى اجتماعية مماثلة بدعم صيغ مختلفة أو هيكليات مختلفة ضمن
الصيغة الواحدة .وبالتالي ،تظهر هذه الصيغ ،ليس أبداً كانعكاس حتمي للبنى االجتماعية ،إنما توضع حين يحاول القادة المفكرون
والشعب عامة بحل قضايا هامة لطالما واجهها مجتمعهم عبر التاريخ .فالقومية اإلقليمية ،والليبرالية ،والقومية العربية ،واألصولية
اإلسالمية تشكل حلوالً مختلفة لهذه القضايا على أساس الهوية ،وشكل الحكومة ،والعالقة بين الدين والسياسة ،والوضع االجتماعي
للمرأة ،وطبيعة العالم الخارجي والغرب بصورة خاصة.
وإلثبات وجود هذه الصيغ ،يفترض هذا الفصل أوالً أن الهوية هي السمة الرئيسية التي تحددها بحيث أن التغييرات في الهوية
تترافق بتغييرات في اتجاهات القيم .وهي تفترض أيضاً أن العزّة الوطنية تشكل محفزاً ينتج الصيغة الغالبة في هذا الصدد ،أي
األصولية الدينية في النظام الحاكم .وكلما كانت العزّة الوطنية أقوى ،ازداد دعم المعايير والقيم التي تم ّيز النظام .وبعدها ،تطرح
نموذجاً ذا معادلة بنيوية وتستخدم البيانات من المسحين اللذين ُأجريا عامي  2000و  2005من أجل تقدير آثار الهوية الوطنية والعزّة
الوطنية على المواقف إزاء العالقات بين الرجال والنساء ،والتقوى ،والثقافة الغربية ،والتسامح الديني ،ومراقبة التعليم ،والوضع
االجتماعي واالقتصادي .ويقضي االقتراح بأنه إذا ترافقت الهوية الوطنية ،التي يتم تعريفها على نقيض من الهوية الدينية ،بمواقف أكثر
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مؤاتاة إزاء النساء ،ومزيد من التسامح الديني ،ومواقف أكثر توافقاً مع الثقافة الغربية ،وقدر أقل من التدين ،وبأنه إذا كانت العزة
الوطنية تقيم عالقات متناقضة مع هذه المتغيرات ،فقد تعكس فع ًال هذه األنماط التجريبية قيام صيغتين متعارضتين جنباً إلى جنب
في السيادة السياسية بين اإليرانيين ،تتمثل إحداها باألصولية الدينية والثانية بالقومية الليبرالية.
وتب ّين التقديرات اإلحصائية للنموذج لبيانات عام  2000أن الهوية الوطنية ترتبط ارتباطاً سلبياً بالتدين ،وعدم التسامح الديني،
والمواقف المؤاتية لعدم المساواة بين الرجال والنساء ،في حين أن العزة الوطنية مرتبطة ارتباطاً إيجابياً بالتقوى وعدم المساواة بين
الجنسين .وباالستناد إلى بيانات عام  ،2005فإن العالقات المتعارضة القائمة بين الهوية الوطنية والعزة الوطنية من جهة وجميع هذه
المتغيرات من جهة أخرى تبدو ملحوظة .وبالتالي ،ترتبط الهوية الوطنية على نحو سلبي بالمواقف إزاء عدم المساواة بين الجنسين،
والتعصب الديني ،وعلى نحو إيجابي بالمواقف إزاء الثقافة الغربية؛ في حين أن العزّة الوطنية ترتبط على نحو إيجابي
والتقوى،
ّ
والتعصب الديني إنما على نحو سلبي بالثقافة الغربية.
بمواقف إزاء عدم المساواة بين الجنسين ،والتقوى،
ّ
يفسر التباين في مواقفهم حيال العالقات
و ُتظهر هذه االستنتاجات أن الفرق بين الهوية الوطنية والدينية بين اإليرانيين ّ
بين الرجال والنساء ،والثقافة الغربية ،والتقوى ،والتسامح الديني .ولذا ،يمكن القول إنه في حين يقر عدد أكبر من اإليرانيين
بأن األمة ،وليس الدين ،هي أساس هويتهم ،يشجعون على نحو أكبر المساواة بين الرجال والنساء ،ويعتمدون مواقف أكثر توافقاً
مع الغرب ،ويصبحون أكثر انفتاحاً على ديانات أخرى ،وأقل تد ّيناً .ومع األخذ في االعتبار أن ثقافة النظام األبوي ،والسياسات
المناهضة للغرب ،والتدين المفرط والهوية اإلسالمية ،والتمحور حول الدين وحصريته ،التي تشجع التعصب الديني ،هي من بين
ركائز أيديولوجيا النظام اإلسالمي ،وإن تخلي اإليرانيين عن هذه القيم قد تعني في الواقع تحوالً إدراكياً من الصيغة األصولية
اإلسالمية الغالبة باتجاه صيغة قومية ليبرالية.

منصور معدّل استاذ في علم االجتماع في جامعة ماريالند .هو يد ّرس الثقافة ،واأليديولوجيا ،والنزاعات السياسية ،والتغيرات االجتماعية،
وير ّكز حالياً على أسباب ونتائج القيم والمواقف لدى شعوب الشرق األوسط والشعوب اإلسالمية .وقد أجرى مسوحات للقيم في
مصر ،وإيران ،والعراق ،واألردن ،والمغرب ،والمملكة العربية السعودية .كما قام بمسوحات حول الشباب في مصر والمملكة العربية
السعودية .وانكب مشروعه البحثي السابق على تحليل العناصر المحددة لإلنتاج األيديولوجي في العالم اإلسالمي .وهو يد ّرس علم
االجتماع الخاص بالدين ،واأليديولوجيا ،والثورة ،واإلسالم ،والشرق األوسط .ويع ّلم أيضاً مادة اإلحصاءات وأساليب البحث .وفي الفترة
 ،2013-2012كان معدّل زمي ًال زائراً في مركز الدراسات الدولية واإلقليمية ،كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر.
Mansoor Moaddel is Professor of Sociology at the University of Maryland. He studies culture, ideology, political
conflict, revolution, and social change, and currently focuses on the causes and consequences of values and attitudes

of the Middle Eastern and Islamic publics. He has carried out values surveys in Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Morocco,
and Saudi Arabia. He has also carried out youth surveys in Egypt and Saudi Arabia. His previous research project

analyzed the determinants of ideological production in the Islamic world. He teaches sociology of religion, ideology,

revolution, Islam and the Middle East. He also teaches statistics and research methods. In 2012-2013, Moaddel
was a Visiting Fellow at the Center for International and Regional Studies (CIRS), Georgetown University School
of Foreign Service in Qatar.
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 .4المرأة والقانون الجنائي في إيران بعد حقبة الخميني
أرزو أوسنلو

إن قوانين اإلجراءات الجنائية المعتمدة في إيران ذائعة الصيت بصرامتها ،وهي تفرض في بعض فئات منها ،عقوبات غير متناسبة على
النساء .وتشكل هذه القوانين أمثلة عن كيفية استخدام الفصائل المحافظة في الحكومة الحتكارها وضع القوانين وتفسير الشريعة ،بما
يسمح لها ضمان سلطتها وسيطرتها االجتماعية في حين ترسم حدود إمكانيات قيام حركات احتجاج شعبية وتعبئة سياسية.
ومنذ الثورة ،عمل االهتمام المستمر الذي أعاره المسؤولون في الدولة للوضع القانوني للمرأة على تعزيز آراء محددة ،ومتنافسة
في أغلب األحيان ،حول الطرق التي يمكن للمرأة أن تخدم من خاللها أهداف الدولة التي تأسست غداة الثورة .وإن استكشاف كيفية
تبدّل هذه اآلراء في ظل اإلدارات المختلفة طوال السنوات األربع والثالثين الماضية يسمح بفهم التغييرات التي طرأت على القانون
أيضاً على نحو أفضل .كذلك ،سوف يتيح التحقيق في اإلصالحات القانونية النظر في الجداالت المستمرة حول اإلسالم ،والجمهورية،
وبالطبع حول تص ّور القيادة الدينية لدور المرأة الذي كان من شأنه أن يخدم المشروع األوسع الذي يقضي بإنتاج مجتمع إسالمي
مثالي ،على الرغم مما أبدته هذه القيادة من آراء متباينة .وفي النقاشات بشأن النساء ووضعهن القانوني في مجتمع ما بعد الثورة،
اهتم المسؤولون في الدولة بمعالجة المشاكل المعاصرة التي تواجهها المرأة ،وسعوا في الوقت عينه إلى محاكاة رؤية مثالية عن
جماعة المؤمنين في زمن النبي.
ومن خالل إيالء انتباه خاص إلى التباينات بين الرجال والنساء في قوانين اإلجراءات الجنائية ،أبين في هذا الفصل أن فضيلة
المرأة تؤدي دوراً حاسماً في المثالية الوهمية للمجتمع اإلسالمي الذي يرتأيها القادة الدينيون في الجمهورية اإلسالمية .بالنسبة
إلى صانعي القوانين ،يشكل نظام اإلجراءات الجنائية الصارمة غرضاً رادعاً في المشروع األوسع الذي يتمثل بتنظيم األخالقية
وإعادة تأهيل القيم االجتماعية ،التي عمل النظام السابق على تشويهها أوالً ثم ق ّوضها اإلصالحيون .وقد اعتبروا منذ البداية أنه
من المفترض أن تحصل إعادة التأهيل على يد النساء ،إذ دعين إلى أن يكن ممثالت للنظام األخالقي الجديد إنما الذي يندرج في
إطار المطالبة بكوزمولوجيا إسالمية.
وبالطبع ،شكلت النساء محور مشروع إعادة التأهيل االجتماعي بعد الثورة عندما عمد آية الله الخميني ،غداة الثورة مباشرة،
إلى تعليق قانون حماية األسرة الصادر عام ( 1967عدّل عام  .)1975كما أن إنفاذ السلسلة األولى من تعديالت قانون العقوبات عام
 ،1982أي قانون الحدود والقصاص ،هدف أيضاً إلى إعادة إدراج عنصر المعاقبة األخالقية الدينية .وبعد فترة وجيزة ،اضطرت النساء
إلى تجسيد هذه المبادىء األخالقية بموجب السلطة القانونية لقانون الحجاب اإللزامي ( .)1983إنما كان عليهن تأدية هذا الدور من
خالل إصالحات اجتماعية واسعة ،وش ّكلت القوانين مجرد قناة واحدة لنقلها إلى العامة.
ورغم التحسينات المتواصلة والنقاشات حول ما يش ّكل الفضيلة فع ًال ،استمرت النساء خالل السنوات األربع والخمسين الماضية
في خدمة آليات الفضيلة االجتماعية .مباشرة بعد الثورة مث ًال ،طلب من النساء الفاضالت مالزمة منازلهن لالضطالع بدورهن األساسي
كأمهات وزوجات .وخالل الحرب بين إيران والعراق ( ،)1988-1980دُعيت النساء إلى دخول الوظيفة في القطاعين العام والخاص فيما
كان الرجال يشاركون في القتال على الجبهة .وبعدها ،خالل فترة اإلصالحات ،شملت فضيلة النساء أيضاً المشاركة المدنية والسياسية.
وفي اآلونة األخيرة ،أي في السنوات الثماني الماضية ،ركزت حكومة محمود أحمدي نجاد ( )2013-2005هذا التشديد الثابت
على أخالقية النساء وإعادة التأهيل االجتماعي في قطاعات مختلفة من المجتمع اإليراني .وأدخلت حكومة أحمدي نجاد تغييرات
هامة على القانون المدني الخاص بالزواج واألسرة ،وعلى قانون العقوبات اإلسالمي ،وقد شكلت موضوع نقاش واسع في البرلمان
وعلى شبكة االنترنت .وأبحث في هذا الفصل في التغييرات األخيرة التي ُأدخلت على القوانين الجنائية نظراً إلى تأثيرها على المرأة،
كما أنظر في انعكاساتها على المساواة بين الجنسين على صعيد العقاب الجنائي.
في الجزء األول من الفصل ،أستكشف المشروع الثوري المتمثل بإعادة التأهيل األخالقية وآثاره على الخطاب بشأن وضع المرأة
في إيران ما بعد الثورة .ومن خالل اعتبار المسائل المتصلة بالمرأة ذات أهمية مركزية في هدف الثورة بتحسين المجتمع ،أولى قادة
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الجمهورية اإلسالمية دالل ًة ملحوظة لوضع النساء ،ونتيجة ذلك ،منحوا المرأة من حيث ال يدرون سلطة وشرعية االعتراض على الدولة
أمام فشلها في تحسين حياة النساء .ثم ،أبحث في بعض التغييرات األخيرة التي طرأت على قوانين العقاب اإلسالمي ،والتي ما زالت
تنتظر التنفيذ رغم إقرارها من جانب البرلمان ومجلس حراس الثورة على السواء .وفي حين تكثر النقاشات بشأن العواقب المحددة
للقوانين الجديدة والمفاعيل الناشئة عنها ،تبرز نتيجة واحدة واضحة تتمثل في أن السلطات القضائية سوف تكتسب استنسابي ًة أكبر في
األحكام التي تصدرها .وفي بعض الحاالت ،قد يساعد هذا األمر المدعى عليهم الذين قد يتمكنون من تقديم إثباتات عن أسباب مخففة
في جرائم معينة—افتقار األحداث إلى كامل قواهم العقلية مث ًال .إنما وفي حاالت أخرى ،قد يفضي غياب قابلية التنبؤ والشفافية
في القوانين إلى سلطة قضائية مفرطة بما يتيح تطبيقاً غير عادل وغير متسا ٍو للعقوبات األشد .ويبقى أن نرى كيف ستُطبق القوانين
فعلياً ،إنما من المرجح جداً أن يكون التطبيق المجحف لها إحدى نتائج االستنسابية .أخيراً ،وفي الجزء األخير من الفصل ،أنظر في
موضوع العقوبات غير المتناسبة بهدف استكشاف مفاعيل الدية وبعض االعتراضات األخيرة الناجحة على تقديرها المتفاوت بالنسبة
إلى الرجال والنساء.

أرزو أوسنلو استاذة شريكة في برنامج القانون ،والمجتمعات ،والعدالة في جامعة واشنطن .هي حائزة على شهادة من الجامعة
األمريكية ،كلية القانون في واشنطن وشهادة دكتوراه في العلوم اإلنسانية من جامعة ستانفورد .وهي تعمل حالياً على مشروع
جديد ينظر في الوالية اإلسالمية المتصلة بالغفران ،والرأفة ،والرحمة في النظام الجنائي العقابي في إيران ،والبحوث االجتهادية،
واألفعال اليومية للمسلمين الورعين .نظراً إلى أنها كانت في السابق محامية لطالبي الهجرة واللجوء ،تجري أوسنلو بحثاً وتد ّرس
مواداً تركز على التقاطع بين القانون والثقافة ،بما في ذلك حقوق اإلنسان ،وحقوق الالجئين وهويتهم ،وحقوق المرأة في
المجتمعات المسلمة .وتر ّكز على منطقة الشرق األوسط ،وبخاصة على إيران .لقد نشرت مقاالت في العديد من المؤلفات
المح ّررة والصحف األكاديمية ولديها كتاب يحلل عملية تسييس “الحديث عن الحقوق” وذاتيات المرأة في إيران ما بعد الثورة بعنوان
).The Politics of Women’s Rights in Iran (Princeton 2009
H
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 .5ثورة ضمن ثورتين :النساء واألدب في إيران المعاصرة
فرزانه ميالني

تشكل الطفرة غير المسبوقة في اإلنتاج األدبي للنساء ،وهي نهضة أدبية ح ّقة ،إحدى المنافع غير المتوقعة الناجمة عن ثورة عام .1979
وأخيراً ،تمكنت المرأة من دخول صرح األدب اإليراني فأصبحت من بين مؤلفي هذا األدب ،ومستهلكيه ،ورموزه .باتت النساء اليوم
ينشرن الكتب والروايات مختلفة األنواع ،كالخيالية ،والواقعية ،والشعرية ،بأرقام قياسية ،ويحرزن جوائز أدبية متميزة .بالفعل ،وصلت
المرأة اليوم إلى مقام غير مسبوق لطالما كان حكراً على الكتّاب الذكور في الماضي .ولم تعد المسائل المتصلة بالنوع االجتماعي
تشغل نخبة معينة فحسب من النساء اللواتي يتمتعن بمستوى رفيع من الثقافة ويقطن المدن .ولم تعد ُتعتبر متصلة بطبقة محددة،
أو شخصية ،أو خاصة أو حتمية.
ويهدف هذا الفصل إلى دراسة تفكك التقاليد األدبية التي كان يغلب عليها الرجال وظهور النساء الكاتبات ظهوراً بارزاً فبرزت
المرأة كقوة تح ّول اجتماعي سياسي في إيران ما بعد الثورة .بعد أن كانت المرأة تعيش في ظل مجتمع منقسم على أساس النوع
االجتماعي ،وملزمة بالغياب أو الجمود ،كان عليها أن تتحدى األنماط البالية من التمييز على أساس النوع االجتماعي الذي كان ُيمارس
باسم الجمال ،والدين ،والعفة ،والتم ّيز ،أو السالمة .وإذ كانت المرأة محروم ًة من حرية التحكم بتحركاتها وإال تعرضت للعقاب ،كانت
النساء الكاتبات يعلمن أن عليهن الوصول إلى الساحة العامة والخطاب العام .ولكسر التعويذة التي تحتم عليهن البقاء غير مرئيات،
كانت تدرك النساء أن عليهن نقل أجسادهن وأصواتهن إلى عالمهن الفني .وهذا ما فعلنه تماماً .ولهذا السبب ومن الناحية الموضوعية،
يقوم عالم األدب الخاص بالنساء الكاتبات اإليرانيات المعاصرات على مجازات مكانية للحركة واالحتواء .وهذا ال يشكل مجرد مشهد
أدبي جديد ،إنما ثورة اجتماعية سياسية جذرية.
وفي ظل البحث عن العدالة والجمال ،ناضلت النساء الكاتبات لتحقيق تغيير هيكلي ومنتظم في مجتمعهن .وإذ رفضت النساء أن
ُتكمم أفواههن وأن ُتنأَين عن األنظار ،تخطين الحواجز الدينية ،والفلسفية ،والسياسية ،والمكانية أيضاً .وإذ تحدين الفصل على أساس
النوع االجتماعي ،أعدن تشكيل تعريفي الذكورية واألنوثة .بالفعل ،إذا ما كان تحدّي األنماط البالية المتصلة بالتمييز ضد المرأة مجازاً
أساسياً في العالم الفني لدى النساء ،ال ريب أن الدعوة إلى تبدّل خطوط السلطة وانعكاسها داخل األسرة يش ّكل إحدى النتائج األهم
التي أفضى إليها هذا التحدي .ومع رفض أن يكون إذعانهن شرطاً لحصولهن على المنافع المخصصة لهن في إطار ما تسميه دينيس
كانديوتي "الصفقة األبوية" ،عمدت النساء إلى إعادة تقييم القوانين التقليدية واالتفاقيات التي ترعى العالقات بين الرجال والنساء
داخل خلية األسرة ،وداخل المجتمع على نطاق أوسع.
وفي تاريخ االضطرابات التي شهدتها إيران المعاصرة ،سلطت الشكوك حيال الحداثة ،والعالقة مع الغرب ،وحيال موقع الدين
في السياسة على األنماط الناشئة للذكورية واألنوثة .وتلخص الثورة اإلسالمية هذا القلق إزاء الموقع المالئم للرجال والنساء ،وتفكك
النسيج األخالقي في المجتمع .وقد رثى رجال الدين في الحكم هذا التراجع ،بل هي في الحقيقة أزمة ،في المثل العليا في العالقات
بين الرجال والنساء والتي لطالما كانت عزيزة على قلوبهم ،وعمدوا إلى التشديد على االختالفات بين الجنسين .في الواقع ،ومنذ بداية
األربعينات ،حذر آية الله الخميني من نظام أبوي يتالشى ويحتضر .وقال متحسراً في كتابه (" )The Unveiling of Secretsاعتمرتم
قبعاتكم األوروبية ورحتم تطوفون الشوارع ترمقون الفتيات العاريات بنظرات غرامية ،حاسبين أنفسكم خير الرجال ،غير مدركين أن
الغرباء يسلبون تراث البالد ومواردها" .وكان آية الله يلتقي في رأيه مع العديد من الكتاب الذين استهزأوا بذلك الطابع المتغير ،وبهذا
التقليد البائس للغرب ،وبهذا االنحراف في المفهوم اإليراني التقليدي للذكورية واألنوثة.
وإذ أبى النقاد االجتماعيون والكتّاب االعتراف بالقوة التي تمثلها النساء وتجاهلوا نضالهن الطويل ضد التمييز ،ألقوا اللوم على
"رجال فاقدي الرجولة" ألنهم أفسحوا "الطريق لوصول قافلة النساء" .ويسأل جالل آل أحمد بقنوط وسخط "ماذا فعلنا حقاً؟ أعطينا
النساء اإلذن بأن يعرضن أنفسهن في المجتمع .مجرد العرض .هذا استعراء .وضعنا النساء اللواتي هن حاميات التقاليد ،والعائلة،
وأواصر الدم ،واألجيال في موقع الالمسؤولية .أتينا بهن إلى الشوارع ،ليعرضن أنفسهن ،ليتخلين عن مهامهن ،ليبرجن وجوههن،
ليرتدين ثياباً جديدة كل يوم ويتسكعن".

التغيير االجتماعي في إيران بعد حقبة الخميني | تقرير موجز 11

يتسكعن .هل هذا ما أنجزته نساء رائدات مثل زوجة آل أحمد بنفسها ،سيمين دانشوار؟ نعم ،بل أكثر من ذلك بأشواط.
هؤالء النساء الناشطات—اللواتي ظهرن علناً وأسمعن أصواتهن وامتألن حرك ًة—وشقيقاتهن غير المعروفات ،وعدد متزايد من الرجال
دعوا إلى إصالح خلية العائلة من الداخل ،ودفعوا باتجاه كسر حواجز التمييز بين الرجال والنساء من الخارج .وفي ظل سعيهم إلى
تحقيق العدالة والتناسق الثابت ،ناصروا التغيير الهيكلي والمنتظم في مجتمعهم .وإذ رفضوا أن ُتكمم أفواههم وأن يبقوا في الخفاء،
تحدوا جميع الحواجز الدينية ،والفلسفية ،والسياسية والمكانية .وقفوا في وجه التمييز على أساس الجنس ،وأعادوا تشكيل تعريفي
الذكورية واألنوثة .وال ريب في أن الدرب المؤدي إلى اندماج كامل ودائم للمرأة كان طوي ًال وشائكاً ،وأن حاالت التراجع كانت وستبقى
حتمية .إنما تالشت العالقات التقليدية بين الرجال والنساء ،وتبدل التوزيع المألوف للمساحة ،واألهمية ،والسلطة .فقد دخلت المرأة
بحضورها ،وصوتها ،ورؤيتها الساحات والخطابات العامة .خرج المارد من الفانوس ،وباتت قافلة النساء ،التي تقودها نساء كاتبات ،تعيد
فع ًال رسم خارطة الجغرافيا الثقافية في إيران وأعادت تنظيم المشهد السياسي فيها من دون أن ُتراق نقطة دم واحدة.

j

فرزانه ميالني أستاذة ريمون نلسون ورئيسة قسم اللغات والثقافات الشرق أوسطية واآلسيوية ،ومديرة
سابقة للدراسات حول النساء والنوع االجتماعي في جامعة فرجينيا .نشرت العديد من الكتب ،ومن آخرها،
).Words, not Swords: Iranian Women Writers and the Freedom of Movement (Syracuse University Press, 2011
لها أكثر من  200محاضرة على الصعيدين الوطني والدولي .وهي رئيسة سابقة لجمعية دراسات المرأة في الشرق األوسط في أميركا وزميلة
في مؤسسة كارنغي .وحازت ميالني جائزة أفضل مد ّرس في كل الجامعات عام  ،1998و ُرشحت لجائزة هيئة المعلمين في جامعة فرجينيا عام
 .1999وكتبت أكثر من مئة مقالة ،وخاتمة ،واستهاللة ،ومقدمة بالفارسية واإلنجليزية على السواء .كما قامت بالنشر في المجالت التالية
.New York Times, The Washington Post, Christian Science Monitor, Ms. Magazine, Reader’s Digest, and USA Today
وكانت محررة ضيفة في عدد خاص للمجلة النسوية الصادرة باللغة الفارسية إضافة إلى مجالت أكاديمية أخرى
.Nimeye-Digar, IranNameh, and Iranian Studies: Journal of the International Society for Iranian Studies

Farzaneh Milani is Raymond Nelson Professor and Chair of the Department of Middle Eastern a nd South Asian
Languages and Cultures and former Director of Studies in Women and Gender at the University of Virginia.
She has published several books, most recently, Words, not Swords: I ranian Women Writers and the Freedom of
Movement (Syracuse University Press, 2011; co-winner of Latifeh Yarshater Award). She has presented 200

lectures nationally and internationally. A past president of the Association of Middle Eastern Women’s S
 tudies
in America and a Carnegie Fellow, Milani was the recipient of the All University Teaching Award in 1998 and

nominated for Virginia Faculty of the Year in 1999.She wrote over one hundred articles, epilogues, forewords,

and afterwords in both Persian and English. She has served as the guest editor for special issues of N
 imeye-Digar,

Persian Language Feminist Journal, IranNameh, and Iranian Studies: Journal of the I nternational Society for Iranian
Studies. She has written for the New York Times, the Washington Post, Christian Science Monitor, Ms. Magazine,
Reader’s Digest, and USA Today.
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 .6األسرة اإليرانية في مرحلة انتقالية
جواد صالحي-أصفهاني

شهدت األسرة اإليرانية تحوالً تاماً خالل العقود الثالثة الماضية .حين اندلعت الثورة اإلسالمية ،كانت األسرة المتوسطة تعيش في منزل
في منطقة ريفية وال تتوفر لديها مياه جارية أو إمكانية الوصول إلى مدرسة قريبة .وكان يرأسها والدان ال يجيدان القراءة أو الكتابة،
حيث تلد الزوجة سبعة أوالد ويتمثل دورها الرئيسي ضمن العائلة بالطبخ ،والتنظيف ،والكفاح ليبقى أوالدها على قيد الحياة بعد
عمر الخامسة (طفل واحد من أصل ثمانية أوالد كانوا يبقون على قيد الحياة بعد سن الخامسة) .وكان ثلث اإليرانيين تقريباً يعيشون
موسعة.
في عائالت ّ
وبعد مرور ثالثة عقود ،باتت العائلة المتوسطة تعيش في المدينة وقادرة على الحصول على معظم األجهزة المنزلية ،بما في
ذلك الغسالة .وبات الزوجان يتمتعان بمستوى أساسي من التعليم ،واألهم أنهما ينجبان ولدين فقط ،يش ّكل تعليمهما همهما األكبر
وليس بقائهما على قيد الحياة .ويعيش أكثر من  85في المائة من اإليرانيين في عائالت مصغرة تتألف من والدين وأوالد فقط .ولم
تعد العائلة الجديدة عصرية في ظروف عيشها وتوقعاتها فحسب (أصبحوا أقل أبوية في معاملة النساء واألوالد) ،بل باتت تساهم على
نحو أكبر في النمو االقتصادي بسبب التغيير في توجهها من االهتمام بعدد األوالد إلى جودة حياتهم.
وكما ذكر كل من غاري بيكر وروبرت لوكاس ،يشكل هذا التحول في وظيفة العائلة وسلوكها الخطوة األبرز في التنمية االقتصادية
والحداثة االجتماعية .كما أنه ساهم في النضال الوطني إلقامة مجتمع أكثر ديموقراطية من خالل تقليص الفجوات بين الرجال والنساء
في المجالين التعليمي واالقتصادي .وقد سمح أيضاً بأن يشمل الكفاح الرامي إلى تمكين المرأة على نحو أكبر ،والذي قادته نساء
مف ّكرات وناشطات ،العائالت العادية في المناطق الريفية والمدنية.
وفي حين ترقى بداية الحداثة في إيران إلى منتصف القرن العشرين ،وتتسم بظهور معايير اجتماعية عصرية في صفوف النخبة
من اإليرانيين ،يمكن تتبع التحول في العائلة المتوسطة إلى التبدل الديموغرافي الذي حصل في البالد قبل ثالثة عقود ،في أواخر
الثمانينات .غير أن التأخير في خفض معدل الخصوبة في إيران بالنسبة إلى بلدان ذات مستوى مماثل من الدخل ووفيات األطفال،
يعكس التنمية الناقصة في المناطق الريفية في إيران وغياب الحصول على تكنولوجيا التخطيط األسري .كذلك ،فإن السياسات العامة
تم اعتمادها بعد الثورة ،والتي شددت على توسيع نطاق البنية التحتية—من كهرباء ،وماء صالح للشرب ،وطرق معبدة—إضاف ًة
التي ّ
إلى الصحة والتخطيط األسري لعبت دوراً حاسماً في تحول العائلة الريفية .وتمثلت اآلثار األهم التي نتجت عن هذا التحول في تضييق
الفجوة في التعليم بين سكان األرياف وسكان المدن ،وبين الرجال والنساء .فالعائالت الجديدة ،حتى في المناطق الريفية ،باتت تتألف
حصلوا إجماالً المستوى التعليمي ذاته ،وينوون إنجاب ولدين واالستثمار في تعليمهما.
من رجال ونساء ّ
غير أن هذا التحول تأثر على نحو عميق ،حتى أنه شهد انتكاس ًة ،بإدراج قانون الشريعة في قوانين األسرة ،الذي أكد على أن
الرجل هو رأس العائلة فمنحه مزيداً من السلطة على النساء ،وال سيما في حاالت الطالق .وتج ّلى هذا التعارض في التغييرات التي
طرأت على المستوى الكلي والمستوى الجزئي في أزمة عميقة ضربت األسرة اإليرانية ،وانعكست في ارتفاع معدل الطالق ،وبخاصة
في صفوف األزواج الشباب في األرياف ،وفي تأخير الإرادي في الزواج .غير أن هذه األزمة أكثر خطورة من أن تكون نتاج تغيير
اجتماعي كبير وحده .في الواقع ،قد يشكل المعدل المرتفع في حاالت الطالق نتيجة طبيعية لالنتقال إلى معايير اجتماعية تتسم
بدرجة أقل من األبوية ،وقد يمثل أيضاً تنافراً بين تمكين المرأة على نحو أكبر داخل العائلة جراء التحول االقتصادي والديموغرافي
ووضعها الضعيف بموجب القانون.
وظهر تضارب مماثل بين قرارات العائالت العصرية في زيادة االستثمار في تعليم أبنائها والحدود التي يفرضها المجتمع على حصول
الشباب على فرص عمل ،والتعبير عن الذات ،ما أخضع العائالت إلى ضغوطات من نوع آخر .وقد بلغ معدل بطالة الشباب عام  2011حوالى
 25في المائة للرجال وضعف هذه النسبة للنساء ،كما أن التعليم لم يعزز إمكانية الحصول على عمل .وكما في حال الزواج ،تتفاعل أزمة
البطالة جراء هيكلية عمرية غير مناسبة أفضت في العقود األخيرة إلى ولوج خمسة داخلين جدد إلى سوق العمل مقابل كل راشد يتقاعد.
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ال شك في أن األسباب الديموغرافية الناتجة عن هذه األزمات والتي تنغمس فيها العائالت اإليرانية سوف تتالشى مع الوقت.
كما أن انعدام التوازن على صعيد الزواج سوف ينعكس في العقد المقبل بحيث يزداد عدد الرجال في سن الزواج بالنسبة إلى عدد
النساء .وفي سوق العمل ،سوف تتراجع نسبة الداخلين الجدد إلى المتقاعدين من خمسة إلى إثنين .إنما من غير المرجح أن تتغير
السياسات االجتماعية واالقتصادية التي فشلت حتى اآلن في معالجة أسبابها العميقة .من أجل التشجيع على الزواج مث ًال ،حاولت
الحكومة تحديد قدر المهر الذي يمكن أن تطلبه النساء .وهذه كفالة تحصل عليها المرأة من زوجها المستقبلي وقت الزواج لمساءلته
في ظل الحماية القانونية غير المتساوية في قوانين األسرة في إيران .وعوضاً عن أن يشجع تحديد المهر على الزواج ،قد يثبط عزيمة
النساء على الزواج .كذلك ،وبالنسبة إلى بطالة الشباب ،عوضاً عن تحسين التدريب على المهارات في التعليم واالبتعاد عن االعتمادية،
استمرت الحكومات في مكافأة حيازة الشهادات من خالل توجيه برامج توليد فرص العمل للمتخرجين من الجامعات .أخيراً ،لقد
أفضى الرد على بروز المرأة في مختلف جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية إلى حركة رجعية محافظة تسعى إلى تحديد وصولها
إلى الجامعات والتخطيط األسري.
كما أن السياسات الحكومية الرامية إلى إيقاف أو تأخير القوى التاريخية التي أحدثت تحوالً في العائلة اإليرانية خالل العقود
الثالثة الماضية محكوم عليها بالفشل .في الواقع ،يجب أن تسعى السياسات العامة إلى محاولة االستفادة من الطاقة اإليجابية التي
تحررت بفعل تحول األسرة ،من قبيل التركيز على تعليم األوالد ،بحيث تسير البالد قدماً.

جواد صالحي-أصفهاني أستاذ في االقتصاد في جامعة فرجينيا التقنية وزميل أكبر غير مقيم في البرنامج العالمي
لالقتصاد والتنمية في بروكينغز .عام  ،2009أصبح زمي ًال في مبادرة دبي في مركز بلفير للعلوم والشؤون الدولية في
كلية جون كينيدي لإلدارة الحكومية في جامعة هارفرد .إنه خبير في االقتصاد الديموغرافي ،واقتصاد الطاقة ،واالقتصاد
في إيران ومنطقة الشرق األوسط .كان جواد أستاذ اً مساعد اً في االقتصاد في جامعة بنسلفانيا ( )1984-1977وأستاذ اً
زائر اً في جامعة أوكسفورد ( .)1992-1991نال شهادة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة هارفرد عام  .1977وكتب كتاباً
مع جاك كريمر وكان محرر الكتابين المذكوين أدناه ,باإلضافة إلى عدد من المقاالت األكاديمية في مجالت أكاديمية مهمة منها
Models of the Oil Market, Labor and Human Capital in the Middle East, The Production and Diffusion of Public Choice,
Economic Journal, Journal of Development Economics, Economic Development and Cultural Change,
.Journal of Economic Inequality, International Journal of Middle East Studies, and Iranian Studies
Djavad Salehi-Isfahani is Professor of Economics at Virginia Tech and a nonresident senior fellow at the Global

Economy and Development program at Brookings. In 2009, he became Dubai Initiative fellow at the Belfer

Center for Science and International Affairs at Harvard University’s John F. Kennedy School of Government.

His expertise is in demographic economics, energy economics, and the economics of Iran and the Middle East.
Djavad was assistant professor of Economics at the University of Pennsylvania (1977-84) and visiting faculty at

the University of Oxford (1991-92). He received his Ph.D. in Economics from Harvard University in 1977.
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His articles have appeared in: Economic Journal, Journal of Development Economics, Economic Development and
Cultural Change, Journal of Economic Inequality, International Journal of Middle East Studies, and Iranian Studies,

among others. He is the co-author with Jacques Cremer of Models of the Oil Market, editor of Labor and Human
Capital in the Middle East, which was selected as a Noteworthy Book for 2001 by the Princeton University
Industrial Relations Program, and co-editor of The Production and Diffusion of Public Choice.
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 .7حالة حقوق اإلنسان في إيران
محمود مونشيبوري

أظهر تاريخ إيران المعاصر أنه لطالما ناضل شعبها—رغم أنه لم ينجح في أغلب األحيان—من أجل كسر نير الطغاة .فالنضال من أجل
تحقيق اإلصالح والحداثة في هذه المرحلة التحولية من القرن والذي ُأطلق عليه اسم "الثورة الدستورية" ( ،)1911-1905شمل جميع
الطبقات والفئات االجتماعية ،وعكس التطلعات الوطنية التي راودت األغلبية الساحقة من اإليرانيين بتحقيق إصالح ديموقراطي .غير
أن اآلمال الجماعية التي دغدغت العديد من اإليرانيين بالوصول إلى الديموقراطية تحطمت إثر االنقالب الذي هندسته مجموعة من
األميركيين والبريطانيين عام  1953وأدّى إلى اإلطاحة برئيس الوزراء اإليراني المنتخب بشعبية كبيرة ،محمد مصدّق .وربما كانت اآلثار
الممتدة والملتوية لتدخل الغرب أفضل دليل على اإلحباط الذي شعر به اإليرانيون.
وج ّرد
وفي السنوات الالحقة ،ولج النظام البهلوي حقب ًة جديدة من الحكم والسياسة القمعية ،حيث تجاوز الشاه حدود القانون ُ
النظام الملكي من عمليات ديموقراطية ذات طابع مؤسسي .وغداة طرد الشاه ،شابت الثورة اإليرانية عام  1979ثغرات كبيرة في مجال
حقوق اإلنسان ،في حين سعت إلى تحقيق أهداف تنشىء المساواة مثل العدالة االجتماعية ،والمساواة في الدخل وحقوق اإلنسان.
كما تمحورت أمور كثيرة حول الجوانب السياسية والدولية للثورة اإليرانية بهدف شرح األسباب الجذرية للتمرد الذي قام على نطاق
الدولة وأطاح بالساللة البهلوية.
والعديد من العوامل الرئيسية بما في ذلك القمع المنهجي ،والفساد المستشري ،والحداثة الجامحة والمتسارعة أشارت إلى حدث
مصيري اتسم بأهمية غير مسبوقة وبلغ ذروته بسقوط نظام الشاه .ومنذ ذلك الحين ،حفزت التغييرات والتحوالت التي طرأت بعد
الثورة نقاشاً حاداً بين الباحثين في المنطقة بشأن التفسير الذي ُيعطى لإلصالحات الديموقراطية والسياسات الثقافية والذي من شأنه
أن يرسم مالمح حالة حقوق اإلنسان في إيران .وفي السنوات األخيرة ،ازداد االنقسام المعنوي والسياسي في البالد عمقاً ،حيث واجهت
النخبة الحاكمة تحديات معيارية ومؤسسية.
غير أن الحماسة الثورية اصطدمت بتحديات واسعة النطاق ومشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة واجهتها محاولة
الجمهورية اإلسالمية لالرتقاء بأهدافها األيديولوجية .بالفعل ،إن االنفجار السكاني ،والحرب بين إيران والعراق ،وهجرة حوالى ثالثة
ماليين من اإليرانيين ،جميعها عوامل أفضت إلى مجموعة كاملة من المشاكل قوضت النهج الثوري الذي تنتهجه النخب الحاكمة.
وفي حين انغمست الجمهورية األولى ( )1989-1979في أعمال الثأر والتصفية والحرب مع العراق ،انخرطت الجمهورية الثانية
( )1997-1989في مرحلة إعادة اإلعمار والتحرير االقتصادي ،وهي فترة طبعتها إلى حد بعيد الواقعية والتنمية االقتصادية .وأما
الجمهورية الثالثة ( )2005-1997فقد ح ّرضت التيوقراطية على الديموقراطية .وفي عام  ،1999كانت إيران قد أصبحت طرفاً في العهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي للحقوق االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية؛ واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل؛
واالتفاقية الدولية بشأن القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري؛ واالتفاقية بشأن حالة الالجئين؛ والبروتوكول بشأن حالة الالجئين.
وقد القت عملية اإلصالح التي ُأطلقت في عهد الرئيس محمد خاتمي مقاوم ًة شرسة من جانب األطراف والفصائل والمؤسسات
المحافظة ،وأفضت إلى ظهور المحافظين الجدد أمثال الرئيس محمود أحمدي نجاد .وفي النتيجة ،فإن االتجاه السياسي التط ّوري
الذي كان من شأنه أن يع ّبد الطريق لنشوء الجمهورية الرابعة ( ،)-2005أي جمهورية التحرر والديموقراطية التامة وصل إلى
طريق مسدود .في عام  ،2009هزّت حركات االحتجاج التي قامت عقب االنتخابات الرئاسية مضجع الجمهورية اإلسالمية ،في
حين أن موج ًة جديدة من االحتجاجات عمت الشوارع ،عُ رفت بالحركة الخضراء ،وشكلت تهديداً محلياً وشعبياً لهيكلية السلطة
الثورية في البالد .كما أن توفر أدوات شبكات التواصل االجتماعي والتفاعالت الرقمية قوض إلى حد بعيد فعالية حجة العدو
"الخارجي" التي تم اللجوء إليها لتالفي ظهور مشاكل داخلية عسيرة الحل .وما استتبع هذه الحركات من إجراءات صارمة ا ُتخذت
في حق صحافيين ،وناشطين في مجال الحقوق ،ومحامين في محاولة لكبت المعارضة أدى إلى انتشار مناخ من الخوف ،والتوترات
المستمرة واالنقسامات داخل صفوف النظام الحاكم.
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ويسعى هذا الفصل إلى تقسيم األسباب العميقة النتهاكات حقوق اإلنسان في إيران منذ عام  1989إلى ثالث فئات رئيسية:
المحلية ،والفردية ،والعامة .وعلى الرغم من صعوبة التمييز نظرياً بين هذه الفئات ،فإن ترابط العوامل المعنية في هذه المستويات
الثالثة تحول مهمة دراسة حالة حقوق اإلنسان وتقييمها إلى مهمة مثيرة لالهتمام إنما مر ّوعة .لذا ،من غير المالئم على اإلطالق اعتبار
فئة واحدة من انتهاكات حقوق اإلنسان كسبب أو مصدر رئيسي لهذه التعسفات .بل نصر على أن حماية حقوق اإلنسان في إيران
والترويج لها يتطلب استراتيجية متعددة الجوانب ترمي إلى تجاوز العقبات المحلية ،والفردية والعامة في الوقت ذاته.
ومن خالل اللجوء إلى ثالثة مستويات من التحليل (المحلي ،والفردي ،والعام) ،نحدد سياق ثالث مراحل من التغيير االجتماعي
في إيران بعد حقبة الخميني وال سيما ،إعادة اإلعمار والواقعية ،واإلصالح السياسي ،والشعبوية في محاول ٍة إلبراز العوامل الرئيسية
التي لعبت دوراً في التأثير على حالة حقوق اإلنسان في إيران .واستعداداً لتحليل أحوال حقوق اإلنسان في إيران ،نبحث أوالً في
النظرة اإلسالمية إلى حقوق اإلنسان بهدف تقييم التوجه التيوقراطي في إيران .وهذه مقدمة تسمح لنا باالطالع على مصالح وهويات
النخب الحاكمة ،ومعرفة ما إذا كان هؤالء القادة يستخدمون صالحياتهم ونفوذهم السياسي لالرتقاء بحقوق اإلنسان أو المحافظة على
النظام .ولذلك ،ننظر في السياسات والممارسات التي اعتمدتها ثالث إدارات تتالت على الحكم في إيران في حقبة ما بعد الخميني
لنرى ما إذا تركت آثاراً إيجابية أو سلبية على حالة حقوق اإلنسان في إيران .أخيراً ،نسلط الضوء على ضرورة تعزيز النضال لحقوق
اإلنسان في إيران ،مع اإلشارة إلى أهمية التعليم ،والمنظمات الدولية كاألمم المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية المحلية واإلقليمية
في تعزيز التفاعل بين الديناميكية السياسية الداخلية والخارجية.

محمود منشيبوري حائز على الدكتوراه ،هو أستاذ شريك في العالقات العامة في جامعة والية سان فرنسيسكو .وهو أيضاً
أستاذ شريك زائر في قسم الدراسات الدولية واإلقليمية في جامعة كاليفورنيا—بركلي .وقد كتب وح ّر ر مؤخر اً الكتابين
Terrorism, Security, and Human Rights: Harnessing the Rule of Law (Lynne Rienner Publishers, 2012); and
).Human Rights in the Middle East: Frameworks, Goals, and Strategies (Palgrave-Macmillan, 2011

g

f

مهديان زاكريان حائز على الدكتوراه ،هو أستاذ مساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أزاد اإلسالمية ،فرع
العلوم والبحوث ،طهران ،إيران .وهو أيضاً أستاذ ضيف في كلية الحقوق ،جامعة باريس  2بانتيون أساس ،باريس ،فرنسا.
ولديه أكثر من  100مطبوعة بما في ذلك كتب ،ونصوص مترجمة ،ومراجعات لكتب ،وأكثر من  70مقالة منشورة ركز
العديد منها على تطبيق المعايير الدولية لحقوق اإلنسان في سياق دولة إسالمية ،و هو مؤسس ومح ّر ر شريك لمجلة
).International Studies Journal (ISJ
بh
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 .8التوتر بين الواليات المتحدة وإيران في حقبة ما بعد الخميني والمهاجرون اإليرانيون
في الواليات المتحدة
محسن م .مباشر

ينظر هذا الفصل في تأثير الثورة اإليرانية على هجرة اآلالف من اإليرانيين في العقود الثالثة الماضية .ويبحث أيضاً في التوترات
السياسية التي ظهرت بين الواليات المتحدة وإيران عقب الثورة حول اندماج الجيلين األول والثاني من اإليرانيين في الواليات
المتحدة .وبعد المقدمة ،يصف هذا الفصل تاريخ الهجرة اإليرانية إلى الواليات المتحدة ،مع التشديد بصورة خاصة على أنماط الهجرة
وأسبابها في الفترة الممتدة بين اإلطاحة بحكومة مصدّق القومية عام  1953والثورة اإليرانية عام  .1978وينتهي الفصل برسم الصورة
الديموغرافية الحالية لإليرانيين في األمم المتحدة استناداً إلى إحصاء ُأجري عام .2010
وأما الجزء الثاني من هذا الفصل فيناقش التحديات االجتماعية والسياسية المستمرة التي لطالما واجهها المهاجرون اإليرانيون في
الواليات المتحدة منذ الثورة اإليرانية .فالهدف األول من هذا الجزء يقضي بالنظر في تأثير التوترات السياسية بين الواليات المتحدة
وإيران ،والتي بدأت مع أزمة الرهينة اإليرانية عام  ،1979على التمييز واألذى اللذين لحقا باإليرانيين واندماجهم في مجتمعهم
المضيف الجديد .ويتطرق هذا الفصل في الخاتمة إلى تأثير هجوم الحادي عشر من سبتمبر على التعبئة السياسية في صفوف
اإليرانيين األميركيين من الجيل الثاني ،وإنجازاتهم السياسية الملحوظة خالل السنوات العشرة األخيرة.
ويشير هذا الفصل إلى أن العناصر األساسية التي أقامت رابطاً بين الوطن األم والبلد المضيف للمهاجرين اإليرانيين ،والتي
رسمت مالمح التجربة اإلجمالية للهجرة تمثلت بالعالقات السياسية والدبلوماسية التي قامت بين الواليات المتحدة وإيران منذ
الخمسينات ،والتحول السياسي المفاجىء والعنيف في العالقات األميركية اإليرانية :بعد أن كان البلدان حليفين صديقين خالل
الحقبة التي سبقت الثورة ،تحوال إلى عدوين لدودين منذ الثورة ال يجمعهما أي قاسم مشترك .ومن خالل التركيز على العالقات
السياسية بين الواليات المتحدة وإيران خالل النصف األول من القرن ،يسلط هذا الفصل الضوء على ركيزتين نظريتين رئيسيتين
أهملهما معظم الباحثين في الهجرة اإليرانية .أوالً ،وعلى عكس ما يقوله العديد من الباحثين في الهجرة الذين يشددون على دور
رأس المال البشري ،والمعتقدات الثقافية ،وممارسات المهاجرين في مجتمعهم المضيف ،يعيد هذا الفصل التأكيد على الطابع
السياسي للمهاجرين .وير ّكز على التأثير القوي للعالقات السياسية بين البلدان المص ّدرة للمهاجرين والبلدان المستقبلة لهم على
اندماج هؤالء المهاجرين .وكما أظهرته البحوث ،إن طريقة دخول المهاجرين والعالقات السياسية بين الدول المصدرة لهم من
جهة والمضيفة لهم من جهة أخرى ،إضاف ًة إلى الظروف االجتماعية ،والسياسية ،واالقتصادية في المجتمع المضيف وقت وصول
المهاجرين تشكل عوامل رئيسية تصوغ شكل تجربة المهاجرين في الواليات المتحدة .وتجدر اإلشارة إلى عامل آخر يتسم بأهمية
متساوية ويتمثل في درجة االستقرار أو التغيير االجتماعي في المجتمع المضيف للمهاجر الذي يترك آثاراً عميقة على هيكلية
وتوجههم السياسي ،ونمط عيشهم في بلدهم المضيف.
مجتمع المهاجرينّ ،
ويشكل هذا التركيز النظري الموضوع المحوري لهذا الفصل وعنوانه في حين أن الدافع النظري اآلخر في هذا الفصل يب ّين
كيف أن المهاجرين اإليرانيين تأثروا بالممارسات اإلقصائية والتمييزية في سياسات الهجرة األميركية المتأتية عن المقاطعة السياسية
بعد الثورة بين الواليات المتحدة وإيران .وإن األثر المتراكم للمقاطعة السياسية بين الواليات المتحدة وإيران بعد الثورة وتأثيرها
على اندماج المهاجرين اإليرانيين في الواليات المتحدة لم يشكل بعد موضوع تحليل شامل .وعلى الرغم من االهتمام المتنامي الذي
يبديه العلماء بالمهاجرين اإليرانيين في بالد الشتات في السنوات األخيرة ،ال تتوفر الدراسات النظرية التي تر ّكز على الغايات السياسية
لعملية الهجرة بالنسبة إلى المهاجرين اإليرانيين .ويشكل هذا الفصل خطوة بسيطة في هذا االتجاه.

التغيير االجتماعي في إيران بعد حقبة الخميني | تقرير موجز 19

 وتطال مجاالت. مباشر أستاذ شريك في قسم علم اإلنسان وعلم االجتماع في جامعة هيوستون—المدينة.محسن م
. والعالقات اإلثنية، وعلم اإلنسان الحضري، والعولمة في الشرق األوسط، وعبر الحدودية،اختصاصه اإليرانيين في الشتات
 وهو يعمل حالياً على مشروع حول العولمة.2010 و2008  بين عامي، قطر،قد ع ّلم في جامعة قطر وأجرى أعماالً ميدانية في الدوحة
، وكندا، ويعمل أيضاً على مشروع آخر يقيم مقارن ًة بين المهاجرين اإليرانيين بعد الثورة في الواليات المتحدة.وتغ ّير الثقافة في قطر
 والعولمة، والعالقات اإلثنية، واألعراق، والهجرة، وهو يعطي دروساً متقدمة في علم االجتماع وعلم اإلنسان.وأوروبا
 وقد أجرى العديد من البحوث مكثفة النوعية والكم ّية عن المهاجرين اإليرانيين في.وتغ ّير الثقافة في الشرق األوسط
 واندماج، والهوية اإلثنية اإليرانية، ونشر كتاباً وعدداً من المقاالت حول االقتصاد اإلثني اإليراني،1993 تكساس منذ عام
، وكتابه األخير والكتاب الذي شارك بتحريره بالعنوانين. في العديد من مجالت العلوم االجتماعية الهامة والموسوعات،المهاجرين اإليرانيين
Iranians in Texas: Migration, Politics, and Ethnic Identity; and Migration, Globalization, and Ethnic Relations:
.An Interdisciplinary Approach
Mohsen M. Mobasher is Associate Professor of Anthropology and Sociology at the University of H
 ouston-

Downtown. His areas of specialization are the Iranian Diaspora, transnationalism, globalization in t he Middle
East, urban anthropology, and ethnic relations. He teaches advanced sociology and anthropology courses on

migration, race and ethnic relations, and globalization and culture change in the Middle East. He has done
extensive quantitative and qualitative research on Iranian immigrants in Texas since 1993, and has published
a book and a number of articles on the Iranian ethnic economy, Iranian ethnic identity, and integration of

Iranian immigrants in major social science journals and encyclopedias. His most recent book, Iranians in

Texas: Migration, Politics, and Ethnic Identity, was published in 2012 by University of Texas Press. He has also

co-edited a book in 2004 entitled M
 igration, Globalization, and Ethnic Relations: an Interdisciplinary Approach.
Mobasher taught at Qatar University and conducted fieldwork in Doha, Qatar, between 2008 and 2010.

Currently, he is working on a project about globalization and culture change in Qatar. He is also working on
another project comparing post-revolutionary Iranian immigrants in the U.S., Canada, and E
 urope.
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 .9السينما المستقلة في إيران  -سينما ما بعد الثورة
حميد نفيسي

من بين جميع أنواع اإلنتاجات السينمائية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،يتميز نوع واحد من حيث انتشاره العالمي وتأثيره على
السينما المستقلة .غير أن هذا النوع السينمائي يشكل نسبة مئوية صغيرة من إجمالي صناعة األفالم في البالد التي تنتج ما يتراوح
بين  60و 70فيلماً في السنة .إنما نظراً إلى وقعها على الصعيد العالمي ،باتت األفالم المستقلة تمثل بصورة خاطئة "السينما الوطنية"
في إيران بالنسبة إلى معظم مشاهدي األفالم ،وواضعي البرامج ،والباحثين ،والنقاد ،والطالب في الخارج .ويناقش هذا الفصل بإيجاز
أسباب التأثير العالمي للسينما المستقلة ،ويبحث تفصي ًال في سياستها وفلسفتها.
وقد أثارت السينما الفنية اإليرانية ،أو السينما المستقلة ،إعجاب النقاد والجمهور في الغرب ألسباب عدة .فاالنتقال من اعتبار
السينما مؤسسة مفسدة معنوياً وإمبريالية إلى صناعة وطنية تملك إمكاناتها الذاتية ّ
التوجه العام .فإعادة تنظيم
شكل تغييراً رئيسياً في ّ
البنية التحتية لصناعة األفالم وتحديثها؛ والحظر الفعلي الستيراد األفالم ،وال سيما من هوليود ،التي قد تطغى على اإلنتاج المحلي؛
والتمويل الحكومي ،واإلنتاج ،والرقابة واسعة النطاق؛ وإعادة تأهيل المدراء القدامى من الحقبة البهلوية الذين يتولون الموجة
الجديدة؛ وظهور كوادر جديدة من صانعي األفالم بعد الثورة ،بما في ذلك مدراء من بين النساء واألقليات اإلثنية ،كانت من بين
األسباب األخرى التي أفضت إلى جودة عالية في األفالم وإلى ظهور جانب جديد في هذه الصناعة .كما أن تدخل الدولة تك ّثف لفترة
بعد الثورة إلى حد االستيالء الفعلي على جميع وسائل إنتاج األفالم وتوزيعها ،بيد أن الخصخصة شقت طريقها عنو ًة ،كما فعل مدراء
مستقلون وتبعهم صانعو أفالم عملوا في الخفاء .فالمواضيع اإلنسانية الصغيرة واألساليب البسيطة في ظاهرها إنما المبتكرة التي
عالجت هذه المواضيع ش ّكلت أسباباً إضافية أضفت جودة عالية على األفالم المستقلة ،وما القته من ردود فعل حماسية.
وقد انطوت هذه األفالم على بعض الميزات التي ساهمت في قبولها وتقديرها إلى حد بعيد خارج الحدود الوطنية وعلى الصعيد
العالمي .فما تتناوله من روايات بسيطة وهادئة تقصها من دون تألق النجوم وسحرها ،ومن دون آثار خاصة أو عنف أو مطاردات في
السيارات أي بساطتها و ّفرت تناقضاً منعشاً مع األفالم المدوية والمكلفة التي كانت تطغى على األسواق العالمية .بالفعل ،كان طابعها
اإلنساني والبسيط جذاباً إذ أعطت هذه األفالم صورة معاكسة تماماً عن النظرة الطاغية إزاء الجمهورية اإلسالمية بوصفها مرتعاً
للعدائية ،والعنف ،والتعصب واإلرهاب.
وبفعل هذه التناقضات المتعددة ،كانت األفالم المستقلة معارضة للهيمنة سياسياً ،ومبتكرة من أسلوبياً ،ومدهشة ثقافياً.
وحكام الثقافة والذوق في األفالم ،وهم ن ّقاد سينمائيون نافذون في دوريات ومحطات إذاعية رئيسية ،وأمناء أفالم ومسؤولو برامج
في مهرجانات األفالم ،والمتاحف ،وصاالت العرض ،وفهرس األفالم السينمائية ،وأساتذة جامعيون ،وطالب ومدونون ،قاموا بعرض
هذه األفالم ،وانتقادها ،وبرمجتها ،وتحليلها ،والكتابة عنها ،وتدريسها ،ونظموا محاضرات حولها ،فمهدوا الطريق لتوزيعها على نطاق
أوسع ووصولها بعمق أكبر إلى األسواق من خالل المبيعات ،والعرض في دور األفالم التجارية ،والبث التلفزيوني ،وحضورها على شبكة
االنترنت ،وتلقي المشاهدين لها .كما أن الرقابة الشديدة والحظر الدوري اللذين كانت تمارسهما الجمهورية اإلسالمية وسجن صانعي
األفالم ،إضاف ًة إلى السياسة التي كانت تتبعها ،تصدرت األخبار ألكثر من ثالثة عقود ،ما غذى الفضول والشهية على هذه األفالم .أخيراً،
فإن اإليرانيين في الشتات ،ممن كانوا ّ
مطلعين على نطاق واسع على اإلعالم (و ُيقدر أن عددهم يقارب  3ماليين شخص) ،والمقيمين
في كبرى عواصم العالم حيث تقوم صناعات سينمائية وإعالمية ضخمة ،وفروا سوقاً ثانوية مندفعة ومخلصة ساعدت في الترويج لهذه
األفالم.
في الواقع ،إن السينما المستقلة هي من بين األنواع السينمائية العشرة التي ظهرت في إيران بعد الثورة ،في ما يمكن تسميته
بسينما ما بعد الثورة ،فاألفالم المستقلة التي جرى إنتاجها في أواخر الثمانينات ُتعتبر من هذا النوع ألنها ظهرت بعد تدمير رموز
حوالي ثلثي دور السينما في البالد وما استتبعه من إعادة الطابع المؤسسي للسينما .كما أنها ظهرت بعد فرض الحجاب على النساء،
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عقب حرب دامت ثماني سنوات مع العراق ( ،)1988-1980وبعد وفاة آية الله روح الله الخميني ( .)1989ومن حيث ما تكتنفه هذه
األفالم من طابع إنساني ،يمكن النظر إليها ،إن ليس كأفالم علمانية ،أقله كأفالم ظهرت بعد الحقبة اإلسالمية إنما روحية وأخالقية.
وال تشير بادئة "بعد" إلى حصول انقطاع كامل إنما يشير إلى أنها حصلت خارج نطاق األوساط العقائدية اإليرانية المنغلقة أو
خارج إمالءات األفالم الشعبية وغيرها من األفالم السردية باتجاه مواضيع أكثر عمقاً وأوسع نطاقاً وآفاق أجمل أسلوباً .كذلك،
إن للسينما المستقلة سمات ما بعد الثورة ألن بعض األفالم تنبذ الثقافة الرفيعة اإلقصائية ،والقناعات االستبدادية ،والجماليات
المسيسة في الحداثة والواقعية لصالح مستوى أخالقي وجمالي في فترة ما بعد الحداثة يتسم بدرجة أكبر من االختالف ،واالنفتاح،
والغموض ،واالنعكاسية للذات ،والتعددية ،والدعابة واإلنسانية .وأخيراً ،إن األفالم المستقلة هي أفالم ما بعد وطنية وبعد
سينمائية ألنها حاضرة خارج الدولة التي نشأت فيها ودور السينما التقليدية على حد سواء :فهي تحيا في مشاهد إعالمية عبر
وطنية ،ودولية وعالمية أي في مهرجانات األفالم ،ودور السينما التجارية ،ودور السينما المستقلة ،وصاالت العرض ،والمتاحف،
والتلفزيون ،وتوزيع الفيديو ،وعلى شبكة اإلنترنت.

حميد نفيسي شخصية بارزة في مجال السينما والتلفزيون في منطقة الشرق الوسط ،وقد أنتج العديد من األفالم
التربوية والتسجيالت التجريبية ،وله منشورات كثيرة عن نظريات النفي والتهجير ،وعن السينما واإلعالم في بلدان
المنفى والشتات ،وعن السينما في إيران وفي دول العالم الثالث .وتشمل منشوراته العديدة عناوين مشهورة مثل
An Accented Cinema; The Making of Exile Cultures; Otherness and the Media: The Ethnography of the Imagined and
the Imaged; Iran Media Index; The AFI anthology, Home, Exile, Homeland; and A Social History of Iranian Cinema
في أربعة أجزاء متوفرة لدى منشورات جامعة دوك.
Hamid Naficy, a leading authority on cinema and television in the Middle East, has produced many educational
films and experimental videos and has published extensively about theories of exile and displacement, exilic, and

diaspora cinema and media, and Iranian and Third World cinemas. His many publications include such well-

known titles as An Accented Cinema, The Making of Exile Cultures, Otherness and the Media: The Ethnography of the
Imagined and the Imaged, Iran Media Index, and the AFI anthology, Home, Exile, Homeland. Most recently, he
has published A Social History of Iranian Cinema, in four volumes available from Duke University Press.
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 .10موسيقى البوب في الجمهورية اإلسالمية
ناهد سيامدوست

يتناول هذا الفصل والدة وتطور موسيقى البوب المحظورة من قبل الدولة في إيران ما بعد الثورة .فيما أفاقت إيران ببطء من اآلثار
العاطفية واالقتصادية المدّمرة التي خ ّلفتها الحرب بين إيران والعراق ،كان الشباب اإليراني تواقاً إلى أشكال من اإلنتاج الثقافي تعكس
انفتاحه وتفاؤله إزاء العالم والمستقبل .واستجاب المسؤولون في الدولة إلى هذه التح ّوالت في الديموغرافية واألذواق عبر إفساح
المجال أمام دخول موسيقى البوب إلى البالد بعد عقدين تقريباً من حظرها .ويتطرق هذا الفصل في الجزء األكبر منه إلى هذه العملية
التي حمل لواءها عدد من األفراد من بين المسؤولين في الدولة إلى جانب موسيقيين شباب ،ما يثبت أهمية المبادرة الذاتية .وينظر
أيضاً في تطور موسيقى البوب التي تتحكم بها الدولة من أشكالها األولى ،فبعد أن كانت غير مح ّفزة في إيقاعها وغير ضارة في محتواها
الذي غالباً ما كانت تستمده من مواضيع تتعلق بالدين أو "بالطبيعة" ،أصبحت في أشكالها الحالية تعتمد إلى حد بعيد على مواضيع
الرومانسية وتظهر موسيقياً بشكل نبضات سريعة وإيقاعات تشجع على الرقص.
إنما غالباً ما يصعب التمييز بين موسيقى البوب المنتجة في إيران وفي المدينة التوأم لها الواقعة في النصف الثاني من الكرة
األرضية والمسماة "طهران أنجلوس" .منذ أيام الثورة وحتى منتصف العام ألفين ،غالباً ما طغت موسيقى البوب التي أنتجها مهاجرون
إيرانيون في لوس أنجلوس على أجواء الحفالت (الخاصة) في طهران ،إنما كانت تصدح أيضاً في المجاالت اليومية كما في سيارات
األجرة والمنازل .فهذا الدفق األحادي االتجاه من اإلنتاج بدأ ينعكس في عام  2005حين اكتسبت موسيقى البوب المؤلفة في إيران
شعبي ًة أكبر ،حتى في صفوف المهاجرين .وعندها ،لم تقف الدولة اإلسالمية في وجه اإليقاعات السريعة وكلمات الحب ،وبالتالي
شهدت جودة اإلنتاج والتسجيل تحسناً ملحوظاً في إيران .وقد بلغ هذا التبادل اليوم نوعاً من التوازن إذ أن الجانبين يؤثران على
بعضهما ويتعاونان مع بعضهما .وفي النهاية ،أبدت الدولة اإلسالمية ،إلى الحد الذي يمكننا أن نتحدث عن جهاز موحد التخاذ القرارات
بشأن اإلنتاج الثقافي ،قدراً كبيراً من العملية في النهج الذي تعتمده إزاء موسيقى البوب؛ فطالما ال تطرح الموسيقى تهديداً أيديولوجياً
أو سياسياً للنظام ،تبقى جائزة مهما كانت إيقاعاتها سريعة أو مواضيعها شهوانية.
لقد لزم الجمهورية اإلسالمية حوالى عقد من الزمن للوصول إلى هذه المرحلة نظراً إلى أن جميع هذه القضايا كانت تلقى
معارض ًةُ .
وأشير إلى أنه فيما قامت الدول بداي ًة بتنظيم موسيقى البوب استناداً إلى حساسيات "إسالمية" ،سمحت للموسيقيين في هذا
المجال بأن يغيروا تدريجياً اإليقاع واألداء .وفي ظل المراقبة الصارمة التي تمارسها الدولة على المجال الترفيهي العام في إيران ،ال
يساورها أي قلق إزاء القدرة الهدامة للتسلية التي تتطلب بالحد األدنى قدراً من العفوية والحرية .وقد أدى ذلك إلى ثقافة موسيقة
شعبية ،إنما سطحية ،على الصعيد الرسمي .وعلى الرغم من أن الجماهير تضخ دوماً تفسيراتها وميولها التخريبية في "النسخة العامة"
أو المقبولة رسمياً ،فهي ال تتخلى أبداً عن "نموذج السلطة" في الدولة في هذا المجال الذي يخضع لرقابة مشددة .لذا ،وبعد مرور عقد
على رفع الحظر عن موسيقى البوب ،تجيز الدولة معظم أنواع اإليقاعات والكلمات طالما تكون قادرة على التحكم بإنتاجها ،وطالما
ال تطرح تهديداً لشرعيتها.

ناهد سيامدوست تد ّرس مادة التاريخ والسياسة في الشرق األوسط وإيران المعاصرة في جامعة أكسفورد ،حيث حازت مؤخراً
شهادة الدكتوراه في الدراسات المعاصرة في الشرق األوسط في كلية سانت أنطوني .ينظر بحثها في مجال إنتاج الموسيقى
كمجال عام مطبوع بالسياسة في إيران ما بعد الثورة .وهي حائزة على بكالوريوس في العلوم السياسية وتاريخ الفنون ،وشهادة
ماجستير في الشؤون الدولية—كالهما من جامعة كولومبيا .وتر ّكز بحوثها الجامعية على التقاطع بين السياسة واإلعالم (بما
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 عملت، وبالتوازي مع دراستها، قبل العودة إلى الوسط األكاديمي. في إيران وفي الشرق األوسط عام ًة،)في ذلك الموسيقى
ناهد بدوام كامل كصحافية متخصصة في إيران والشرق األوسط لمحطة الجزيرة التلفزيونية باللغة االنجليزية ولمجلتي
.The Los Angeles Times  وTIME
Nahid Siamdoust teaches History and Politics of the Middle East and Modern Iran at the University of Oxford,

where she recently obtained her doctorate in Modern Middle Eastern Studies at St. Antony’s College. Her
dissertation examines the field of music production as a politically charged public sphere in post-revolutionary

Iran. She holds a B.A. in Political Science and Art History, and a Master’s in I nternational Affairs—both from

Columbia University. Before returning to a cademia and concurrently with her studies, Nahid has worked as
a full-time Iran a nd Middle East-based journalist for TIME Magazine, The Los Angeles Times, and Al Jazeera
English TV. Her academic research focuses on the intersection between politics and media (music included) in
Iran and the wider Middle East. 
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 .11الدور االقتصادي والسياسي للبونياد
منوشهر درّاج

على الرغم من أهمية العقيدة األيديولوجية ،والحالة النفسية ،ونظرة الفاعلين السياسيين إلى أنفسهم في تحديد تصرفاتهم السياسية،
فإن القوى االجتماعية األوسع أكثر بروزاً ،وكذلك األطر الهيكلية والمؤسسية ،والسياسات والعمليات التي تسمح لهم الحفاظ على
السلطة والتحكم بها بحيث يحتفظون بموقعهم السياسي على الساحة الوطنية والعالمية.
وتحت تأثير تفسير شعبوي لإلسالم الشيعي واستراتيجية جماعية تطلعت إلى إدراج الدعم الذي وفرته إلى الدولة التكتالت
التي استعادت نشاطها ،غداة الثورة اإلسالمية عام  ،1979أنشأت الجمهورية اإلسالمية عدداً من المؤسسات الجديدة الهامة لتحقيق
هذه األهداف .وكانت مؤسسات البونياد من بين أبرز هذه المنظمات .مؤسسات البونياد هي منظمات شبه حكومية ُتستخدم
كآليات لتقديم المساعدة ،والخدمات ،والصدقة ألفراد الفئات األقل حظوة في النظام ،ما يسهل توظيفهم ودمجهم في األجهزة
العسكرية واألمنية وفي البيروقراطية الحكومية .والتمعن الوثيق بالدور السياسي واالقتصادي الذي تؤديه مؤسسات البونياد في
حقبة ما بعد الثورة قد يسلط الضوء على اآلليات المؤسسية والسياسية التي لجأت إليها الجمهورية اإلسالمية لبناء وتوطيد قاعدة
دعمها والحفاظ على الحكم والسلطة السياسية.
نناقش في هذا الفصل أصول مؤسسات البونياد التي ترقى إلى ما قبل الثورة ،وتطورها بعد الثورة ،والديناميكية السياسية
واالقتصادية التي تحدّد مختلف الوظائف التي تضطلع بها هذه المؤسسات .ونرى أيضاً كيف أن الدور األساسي لمؤسسات البونياد،
كمنظمات خيرية تقدّم المساعدة والخدمات إلى الفقراء ،تط ّور بحيث أصبحت أدوات للسلطة بين أيدي النخب الدينية وشبه العسكرية.
لذا ،نعمد إلى تحليل اعتمادها على الدولة واستقاللها عنها في الوقت ذاته ،والديناميكية التي ترعى مهامها كمؤسسات موازية في
وجه االقتصاد النظامي والبيروقراطية الحكومية .وننظر أيضاً في تأثيرها على الفقر والالمساواة في إيران منذ عام  .1979نتعرض أيضاً
لتوسع دورها في االقتصاد اإليراني بوصفها كيانات مشتركة ،ووقعها البالغ على المشهد السياسي كونها أدوات إلدراج الطبقات الدنيا
من المجتمع في المجال السياسي .وفي هذا الفصل ،نسبر أغوار هذه الديناميكيات والفوارق المحيطة بها.
ومن خالل تسليط الضوء على مختلف الوظائف التي تضطلع بها مؤسسات البونياد—كعالم مصغر يعكس طريقة عمل الجمهورية
اإلسالمية في المجال االقتصادي ،والسياسي ،والثقافي—قد تظهر بعض اإلجابات على السؤال المحير التالي :لماذا وعلى الرغم من كل
المعارضة التي القتها في السنوات األربع والثالثين األخيرة ،بقيت الجمهورية اإلسالمية قائمة؟
في الواقع ،لجأت الجمهورية اإلسالمية ومنذ تأسيسها عام  1979إلى عدد من األدوات السياسية ،واالقتصادية والمؤسساتية لتعبئة
قاعدة دعمها وتوطيدها .وتجلت أبرز هذه األدوات في ظهور مؤسسات البونياد .خالل العقد األول من الثورة ،حين كانت الحمية
أوجها ،تف ّوقت مهام البونياد الخيرية على وظائفها في مجال األعمال .ومع وصول رفسنجاني إلى
الثورية والسياسة األيديولوجية في ّ
السلطة ،والخصخصة التدريجية لمؤسسات تملكها الدولة ،والبدء باعتماد لغة أكثر عملية في السياسة اإليرانية ،اتجه التشديد إلى
تحويل هذه المنظمات إلى مؤسسات تحقق الربح .و ُيعزى هذا التحول إلى العديد من العوامل المتمايزة .نظراً إلى حرب االستنزاف
التي أنهكت الخزينة اإليرانية ،وبسبب ضعف القطاع الخاص في ظل االستمالك واسع النطاق لألمالك الخاصة وتأميم الصناعات الكبرى
في البالد ،كانت الدولة بحاجة إلى مؤسسات من قبيل البونياد بإمكانها أن تضطلع بدور أكبر لس ّد الفراغ االقتصادي .وعالو ًة على ذلك،
بحثت الحكومة اإليرانية عن آلية تستوعب القدرات واألفراد العسكريين غداة الحرب وتبعثر إمكانيات حصول انقالبات عسكرية .لذا،
م ّثلت مؤسسات البونياد اآللية المثالية لتحقيق هذه األهداف.
وهذا يفسر جزئياً سبب الدور النافذ الذي يتمتع به أفراد ينتمون إلى أوساط عسكرية وشبه عسكرية في هذه المنظمات .في
ظل هذه االعتبارات ،ومع مرور الوقتُ ،أعيد تحديد وظيفتهم ليس فقط كأدوات لتحقيق العدالة وتقديم الرعاية والصدقة والمساعدة
والخدمات إلى ذوي الدخل المنخفض ،بما يشمل األقل حظوة في النظام ،إنما أيضاً وبصورة متزايدة كأصحاب الشأن االقتصاديين
الجدد في إيران الذين يتمتعون بنفوذ اقتصادي وسياسي ملحوظ .لذا ،فإن مختلف مبادرات الخصخصة التي طالت مؤسسات تملكها
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 بلغت ذروتها لدى تحويل العديد من الصناعات،ً بل على العكس تماما. لم تشمل في معظمها أصول البونياد،الدولة منذ التسعينات
، بالتالي. ما سمح بتعزيز قدراتها، إلى البونياد، من خالل عقود لم تخضع ألي استدراج للعروض في أغلب األحيان،والمؤسسات المؤممة
 ومنافع من جانب الحكومة في، ومزايا،ُتطرح أسئلة عديدة حول سبب استمرار هذه المؤسسات في االستفادة من معاملة تفضيلية
. وفي حين تش ّكل مرتعاً للزبائنية ورأسمالية األصدقاء،حين تقف عائقاً أمام اإلصالحات االقتصادية والسياسية الملحة

 له منشورات.منوشهر د ّراج أستاذ في العلوم السياسية في جامعة تكساس المسيحية ويد ّرس مواد في السياسة الدولية والمقارنة
 ظهرت ترجمات.كثيرة في مجال السياسة والثقافة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والسياسات الخارجية اإلقليمية
. والفارسية، واألوردو، والتركية، والعربية، واليابانية، والصينية، والروسية، والفرنسية، واأللمانية،لهذه األعمال باللغات اإلسبانية
 كلية الشؤون الخارجية في جامعة، كان د ّراج زمي ًال زائراً في مركز الدراسات الدولية واإلقليمية،2013-2012 وفي الفترة
 وكان لد ّراج. والشرق األوسط، وأوروبا، دعي كمحاضر في الجامعات في جميع أنحاء الواليات المتحدة.جورجتاون في قطر
 ومن بينها،أيضاً العديد من المقابالت حول شؤون الشرق األوسط وتأثيرها العام على اإلعالم الدولي والوطني والمحلي
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تطور األعمال والمؤسسات في إيران
.12
ّ
بيجان خاجهبور

متنام ُيعرف بالقطاع شبه الحكومي .في الواقع ،تشكل
من الصعوبة إجراء تحليل لتطور المؤسسات في إيران نظراً إلى وجود قطاع ٍ
إيران تجرب ًة فريدة من نوعها حيث أن القطاع العام أكبر من القطاع الحكومي فيها .لذا ،يتطلب تقييم تطور األعمال والمؤسسات
في إيران فهماً للتحول الذي حصل على الصعيد الحكومي ،وشبه الحكومي ،وفي القطاع الخاص .ويرمي هذا الفصل إلى تحليل هذه
القطاعات الثالثة وتفاعلها بين بعضها ،والبحث في مدى تأثر كل منها بالديناميكية االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية الداخلية
والخارجية على السواء.
وينظر هذا الفصل في االتجاهات األهم في السياسة االقتصادية منذ عام  1989وحملة الخصخصة في البالد ،والعقوبات الخارجية،
وإصالحات اإلعانات التي رسمت مالمح إيران طوال العقدين الماضيين .وير ّكز هذا الفصل بصورة رئيسية على العرض لإليجابيات
والسلبيات في تحول “الشركات في إيران” ،وعلى معرفة كيف أن هذه الظاهرة قد تغ ّير إيران في العقد المقبل.
ولفهم مدى التغيير الذي حصل على صعيد تطوير المؤسسات ،يجب أن نعي أن البالد شهدت تح ّوالت في مجاالت متنوعة
خالل العقدين الماضيين .واألهم هو أن إيران تح ّولت من اقتصاد حرب مغلق تديره الحكومة إلى اقتصاد نمو متن ّوع عبر التخلي
عن هيكليته االقتصادية المتمحورة حول الحكومة واعتمدت هيكلية متنوعة وغير مركزية .وفي الوقت ذاته ،شهدت الدولة تبدالً
في األجيال داخل مجتمعها ،وأوساط األعمال ،وإدارة الدولة .كذلك ،انتقلت الهيكليات الحكومية من ذهنية أيديولوجية (حددتها
القوى الثورية) مروراً بذهنية تكنوقراطية (يوجهها التكنوقراطيون خالل مرحلة ما بعد الحرب في البالد) وصوالً إلى ذهنية
تكنولوجية وقومية (يسعى إليها قادة عسكريون ومنظمات) .بتعبير آخر ،باتت الدولة عام ًة وأوساط األعمال خاص ًة أكثر واقعية
وأقل أيديولوجية .وقد مهدت هذه الظاهرة الطريق أمام تحويل ثقافة األعمال من تكنوقراطية لدى الدولة إلى ذهنية عسكرية
قومية .وفي إيران بلد الشركات ،فهذا التح ّول ،إلى جانب ظواهر مثل اإلصالحات في اإلعانات ،أجبر أوساط األعمال على أن تصبح
أكثر كفاءة وحداث ًة .وعالو ًة على ذلك ،إن النمو في اقتصاد التصدير ساعد إيران على االندماج في التجارة اإلقليمية والدولية بما
يمهد الطريق لتفاعل أكبر بين اإليرانيين والمؤسسات الدولية.
كل التحوالت المذكورة أعاله تؤثر على المواقف في إيران .وفي حين أن الشركات التي تملكها الحكومة تندرج بصورة رئيسية
متنام إلى الشبكات شبه
في إطار الشبكات الحكومية ،فإن الملكية المتغيرة سوف تحدث تغييراً في الشبكات أيضاً—وسوف يظهر توجه ٍ
الحكومية المتاحة في االقتصاد (في مجال األعمال المصرفية ،والتأمين ،والتعاقد من الباطن ،إلخ .).وقد تعتمد الشبكات إلى حد بعيد
على انتمائها السابق إلى جهاز الحرس الثوري اإلسالمي وغيرها من المؤسسات شبه الحكومية .ويمكن إيجاد تمايز آخر في المواقف
إزاء األعمال الدولية :كانت الوزارات الحكومية واألوساط الحكومية أكثر تناغماً مع النهج التقليدي إزاء التجارة في إيران ،أي تصدير
النفط الخام واستيراد السلع والخدمات .إنما يتّجه المالكون الجدد على نحو أكبر إلى ُم ُثل ثورية من قبيل االكتفاء الذاتي وبناء القدرات
الوطنية .ويطغى على المنظمات العسكرية وحتى الثورية قادة عسكريون سابقون تأثرت حالتهم النفسية بتجاربهم في الحرب بين
العراق وإيران ،أي انعدام عميق في الثقة بالقيم والمؤسسات الغربية ،ورغبة في السيطرة سيطر ًة كاملة على جميع العمليات .وفي
حين قد تؤدي هذه الحالة إلى توترات كامنة في المؤسسات ،فإن الجانب اآلخر في منظمات عديدة ،وبخاصة تلك المنتسبة إلى
كيانات عسكرية ،يتمثل في اتجاهها المتنامي إلى اعتماد ّ
منظم وحديث إزاء اإلدارة .وعلى عكس الوضع التقليدي الذي كانت تطغى
فيه قيم مثل العمر ،والخبرة ،والهرمية التقليدية ،يسود في المشهد الجديد نهج ذو أسلوب عسكري إزاء اإلدارة (يستند على الكفاءة،
والمساءلة ،واألداء) .وتلقائياً ،تظهر ثقافة األعمال هذه أيضاً تقديراً لقيمة التكنولوجيا والمعارف ،بينما يتمثل الجانب السلبي في شعور
بالثقة المفرطة في صفوف القادة العسكريين إزاء ما يمكنهم تحقيقه بأنفسهم.
من البديهي أن العملية الحالية تحول ميزان القوى من القطاع الحكومي إلى القطاع شبه الحكومي .وبالتالي ،ال بد أن ظهور ميزان
جديد للقوى بين الحكومة من جهة والكيانات شبه الحكومية من جهة أخرى سوف يؤثر على نحو مباشر على التطور االقتصادي متوسط
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األجل وعلى التطورات السياسية .وسوف يتعين على الفاعلين في القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين تحليل الديناميكية المتغ ّيرة،
وأن يفهموا المخاطر والفرص في البيئة الجديدة في المؤسسة.
و ُيعتقد أن الطابع االقتصادي المتنامي لهذه الكيانات شبه الحكومية سوف يساعدها في أن تكون أكثر اتجاهاً للربح ،أي واقعية
في المستقبل .في الواقع ،إذا انتقلت هذه المنظمات إلى تبرير اقتصادي أكثر منه إلى تبريرات أيديولوجية أو أمنية ،فقد تبدي اهتماماً
أكبر بالتعاون اإلقليمي والدولي .وفي الوقت ذاته ،تشهد أغلبية المنظمات االقتصادية في إيران تغييرات وتح ّوالت ،وبخاصة في طريقة
هيكلتها وإدارتها .ويولى انتباه أكبر إلى المهنية واإلدارة العصرية ،إضافة إلى تأثير الديموغرافيا ،أي الجيل األصغر من المدراء ذوي
التحصيل العلمي األكبر والمتجهين أكثر إلى الساحة الدولية .وبالتالي ،ينبغي إعادة النظر في تص ّورات وتقييمات جميع هذه الكيانات
على أساس منتظم ،وبخاصة ألن جزءاً كبيراً منها يتأثر بالشخصيات التي تتولى إدارة هذه المنظمات.
ولدى استشراف المستقبل ،يبدو أن عدداً من العوامل الحاسمة (مثل التشكيلة المحلية للحكم ،والعالقات الخارجية ،والمفاوضات
النووية ،والتطورات اإلقليمية ،إلخ ).ما زال في حالة من التحول .إنما لو أخذنا في االعتبار مسار التطورات السابقة ،يمكن تحديد عدد
من االتجاهات المستقبلية التي سوف ترسم مالمح إيران بما في ذلك النزاع المستمر بين الشركات الحكومية وشبه الحكومية للسيطرة
على ساحة األعمال اإليرانية ،والميل إلى مزيد من التنافس ،والمهنية والدولية .ال شك في أن هذه التغيرات سوف تشوبها توترات إنما
سوف تساعد إيران في اعتماد نهج أكثر واقعية إزاء التفاعل مع باقي العالم.
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