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»أبناء الذوات« في إيران.. محسوبّية في الداخل 
وجماعات ضغط محتَملة في الخارج

آرام خالـد

مقدمــة
»أبناء الذوات« مصطلح بات يستخدمه الُكتاب والمحللون والنشطاء السياسيون 
واالجتماعيـــون، وحّتـــى عامة الناس على نطاق واســـع في األدبيات السياســـية 
واالجتماعيـــة اإليرانية خالل العقدين الماضيَيْـــن. وعلى عكس العقود األربعة 
الماضيـــة، أي قبـــل توّلي رجال الدين الشـــيعة الحكم في إيـــران، أضحى لهذا 
المصطلح داللة سلبية، فرغم معناه اللغوي فإنه يُطلق على نوع من المحسوبية 
والتربـــح السياســـي واالقتصـــادي والحكومـــي من خـــالل الوالديـــن، وربما ِمن 
األفضـــل القـــول إنه يمثل اســـتغالاًل لعالقات النَســـب والمصاهـــرة. وقد يكون 
لهذا االســـتغالل والتنّفع جوانب واسعة للغاية على صعيد السياسة واالقتصاد 
والمجتمع والحياة الخاصة، وهو يختلف بالطبع َوفًقا لمكانة األشخاص. وليس 
بالضرورة أن يكون هؤالء األشـــخاص ذكوًرا. ولتجنُّب ســـوء الفهم، ينبغي القول 
إّن مصطلح »بنات الذوات« يحمل المعنى نفسه أيًضا، ويطلق على أبناء وبنات 
المســـؤوالت في حكومة الجمهورية اإليرانية، ولكن بشكل عام يُتداَول مصطلح 
»أبناء الذوات« على نطاق أوســـع في العالقات السياسية واإلعالمية، وهو أمٌر 

معتاد في ظل األجواء السياسية واالجتماعية الذكورية القائمة في إيران.

باحثــة في الشـؤون اإليرانيـة
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تركز وســـائل اإلعالم في حديثها عن ظاهرة »أبناء الذوات« على مدى رفاهية حياتهم أو 
تربحهـــم االقتصـــادي، في حين أن لهذه الظاهرة عدٌد مـــن الجوانب الخفية أيًضا، ومنها 
الدخول إلى بنية النظام وممارســـة الدبلوماســـية الســـّرية )دبلوماســـية الضغط( لصالح 

ق إليه في هذه الدراسة. النظام اإليراني في العالم، وهو ما نحاول التطرُّ

أواًل: مفهوم »أبناء الذوات« وطبيعة الظاهرة بين رجال الدين الشيعة
مّر مفهوم »أبناء الذوات« بتطورات مهّمة على الساحة اإليرانية ما قبل الثورة وما بعدها، 
ويمكُن التطرق إلى المفهوم على مستوى عام وكونه ظاهرة بين رجال الدين الشيعة على 

النحو اآلتي:
1. مفهوم »أبناء الذوات«:

يجـــب اعتبـــار القضاء على التمييز العنصري أو ظاهـــرة »أصحاب الجينات الجّيدة« أهم 
إنجـــازات إرســـاء دعائم الحكومات الحديثة وتوســـيع مفهوم الديمقراطيـــة؛ نتيجَة وجود 
ظاهـــرة »أصحـــاب الجينـــات الجّيدة« و»أبنـــاء الذوات«، فقـــدت ثقافة الجـــدارة معناها 
وأضحـــت كبنية الحكومـــات المتوارثة، أو تلك القائمة على النظـــام القبلي. وعلى خالف 
الحكومـــات القديمـــة التي حظَي فيها نخبة المجتمع بفـــرص أكبر الحتكار إنتاج المعرفة 
وحيازتها؛ بســـبب عـــدم التوزيع العادل لإلمكانيات التعليميـــة والترفيهية، لم يُعد بإمكان 
الحكومات المعاصرة اليوم احتكار المعرفة. ولم يُعد بإمكان الحكام اليوم تقديم أقاربهم 

على أنهم »نخب« و»نبالء« كما كانت الحال في السابق)1(.
فـــي الوقـــع، يجدر القـــول إنه عقب ظهـــور مفهوم الحكومـــة الحديثة والتـــزام التوزيع 
المتجانس للمعرفة في إطار التعليم للجميع، اتسع النطاق المحدود لمفهوم طبقة النبالء 
مـــن البالط الحاكـــم إلى أكواخ القش والطين، ومن ثَم لم يُعـــد تولي المناصب الحكومية 
حكًرا على طبقة النبالء. في الوقت الراهن، بات بإمكان كل شرائح المجتمع الوصول إلى 
أي محتوى علمي أو ثقافي أو تاريخي، واالســـتفادة بصورة متشـــابهة من كل اإلمكانيات 

التعليمية عبر استخدام التقنيات الحديثة واألجواء االفتراضية المجانية )نسبّيًا(.
على هذا األســـاس، فإّن الحديث اليوم عن التمتع بصفات جينية متفوقة يأتي لحرف 
األنظـــار والتغطية على حقيقة اســـتغالل اإلمكانيـــات التي تنقل »أبناء الـــذوات« من قاع 
الفقـــر فـــي المجتمع إلى قمة الثراء. في الحقيقة، فقدت ظاهرة »أبناء الذوات« مفهومها 
التقليـــدي بوصفهـــم الطبقة النبيلة فـــي المجتمع، ولـــم تُعد مرتبطًة بالضـــرورة بمفهوم 
»األرســـتقراطية«. فاليـــوم يمكـــن لـِ »أبناء الذوات« أن يكونوا لصوًصـــا أو معتدين أو حتى 
قتلة، بينما يســـتفيدون من ميزات العالقة مع دائرة الســـلطة. وعلى عكس طبقة النبالء 
التقليديـــة التـــي كان يتحتم عليها إثبات شـــهامتها ونُبلها ألســـباب اجتماعية في مختلف 
المجاالت العسكرية والسياسية وحتى العلمية، لم يُعد »أبناء الذوات« اليوم مجبرين على 
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المشـــاركة في ســـباق الشهامة والتفوق على أقرانهم بحســـن الخلق، والسبب واضح، فلم 
تُعد بنية المجتمعات البشـــرية الراهنة بحاجة إلى البحث عن أبطال في حســـن الخلق أو 
خارقين يّدعون أنهم يمّثلون اآللهة، فقد ترّفع الفكر البشـــري اليوم عن األســـاطير التي 

كانت تمثل ِظّل اهلل على األرض.
2. ثقافة ظاهرة »أبناء الذوات« بين رجال الدين الشيعة:

تَُعـــّد ظاهـــرة »أبناء الـــذوات« واحدًة من التقاليد الشـــائعة والقديمة بين َمراجع الشـــيعة 
ورجـــال الديـــن، إذ يُطلَـــق على المرجع أو رجـــل الدين لقب »آغا« )الســـيد(، ويُطلَق على 
أبنائهم الذكور اسم »أبناء الذوات«، ذلك اللقب الذي كان يحمل معنى إيجابًيا لدى قطاع 
كبير من المجتمع. وكان لهذه الشـــعبية أو القبول العام أســـباب متعددة، كالتشـــابك بين 

الذكورية والدين وغيرهما من األمور التي ال مجال لذكرها هنا.
وفق التقاليد غير المكتوبة، يُعرف »أبناء الذوات« في البداية بأنهم وکالء ومستشارون 
ومدراء للشؤون الداخلية في بيت السيد أو المرجع، وبالتدريج يتعلمون نهج وطرق إدارة 
العالقات الداخلية والخارجية لبيت المرجع، وبعد وفاة األب، يتســـلمون إرثه االقتصادي 
ا في إيران حتى اآلن، ومن نماذجه  واالجتماعي والسياسي. وال يزال هذا التقليد مستمّرً

الحية اليوم حسن الخميني ونجل آية اهلل منتظري.
يرتبـــط مـــدى النفوذ السياســـي واالقتصادي واالجتماعـــي لـِ »أبناء الـــذوات« في بنى 
النظام أو المجتمع ارتباًطا مباشـــًرا بمكانة الوالد )الســـيد(. ورغم هذا، وعقب ســـيطرة 
رجال الدين في إيران على السلطة وحدوث انشقاقات بينهم، حدثت تغييرات على مكانة 
»أبنـــاء الذوات«. وانضم عدد منهـــم إلى التيار المعارض لنظام رجال الدين المهيمن وفق 
ه عدد منهم صوب الحيـــاة العادية مثل مجتبى  مركزيـــة الخميني وفقـــدوا مكانتهم. وتوجَّ
طالقانـــي نجـــل طالقاني، رجل الدين البارز وأحد األعضاء الرئيســـيين في مجلس قيادة 
الثورة)2(. كما أُعدم أو ُقتل بعضهم، وأبرزهم حســـين بن جنتي الذي أُعدم بســـبب انتمائه 
لمنظمة مجاهدي خلق، ورغم ذلك، ظل جنتي يحظى بمكانة اآلغا أو السيد، وتمّكن من 
الحفاظ على مكانة أبنائه اآلخرين)3(. علي جنتي هو أحد أبناء جنتي، وقد شـــغل العديد 
من المناصب داخل النظام اإليراني لسنوات طويلة، إذ تقلّد وزارة اإلرشاد، وعمل معاوًنا 
لوزير الداخلية للشـــؤون السياســـية، وكذلك ســـفيًرا إليران لدى الكويت. هذا فيما جرى 

تجريد البعض برفقة آبائهم من مكانة السادة و»أبناء الذوات« مثل شريعتمداري)4(.
بشكل عام وبقليل من التسامح، يمكن القول إن ظاهرة »أبناء الذوات« كانت خارج هيكل 
النظام الرســـمي والحكومة قبل إرســـاء دعائم نظام رجال الدين في إيران، وكانت تلعب 
دوًرا محدوًدا في توزيع الموارد السياســـية واالقتصادية واالجتماعية. لكن عقب ســـقوط 
النظـــام البهلوي، توســـعت هـــذه المكانة تدريجّيًا، حتى غدت شـــائعة حالًيّا بين فئات من 
خارج شريحة رجال الدين. في الحقيقة، ومع توسع النفوذ السياسي واالجتماعي وكذلك 



• السنة الخامسة • العدد الرابـع عشر • أكتوبـر 102021 مجلة الدراسات اإليرانية 

ه »أبناء الذوات« إلى المجال العام، وباتوا أنموذًجا إلدارة  االقتصـــادي لرجـــال الدين، توجَّ
الحكام من رجال الدين. وغدا أبناء مراجع التقليد ورجال الدين المتنّفذين مثل غلبايغاني، 
ومصباح يزدي، وجنتي، ودواني، ونجفي مرعشـــي، وخامنئي، وبهجت، ولنكراني، وواعظ 
طبسي، وعلم الهدى، ومهدوي كني، ورفسنجاني، والريجاني، ومفتح، ومطهري وغيرهم، 
مـــن »أبناء الـــذوات« الذيـــن ورثوا مـــوارد آبائهم االقتصاديـــة واالجتماعية والسياســـية. 
وأصبحت هذه الشبكة المتداخلة من »أبناء الذوات« وعالقات النسب والمصاهرة لديهم 
بمثابة حكم األقلية والقرابة لدى رجال الدين الشيعة وربما من األفضل القول بأنها باتت 

تمثل الشكل الرئيسي لهيكل النظام في إيران وحكومته الحالية.

ثانًيا: تنامي ظاهرة »أبناء الذوات« وتجلياتها في إيران بعد الثورة
مع تولي رجال الدين الســـلطة في إيران، اتَّخذت ظاهرة »أبناء الذوات« شـــكاًل وســـمات 
جديدة. قبل تأسيس الجمهورية اإلسالمية، كان »أبناء الذوات« يتولون في أغلب األحيان 
مناصب كالوكيل ومدير الشؤون الداخلية لبيت الوالد. ومع تسلم الخميني للسلطة، تمّكن 
أحمد الخميني بصفته أحد »أبناء الذوات« من االســـتيالء على جزء من الســـلطة، ولعب 
دوًرا كواحد من أكثر الالعبين تأثيًرا في الساحة السياسية. ورغم ذلك، ظل مفهوم »أبناء 
الـــذوات« حتـــى ذلك الوقت بنفس معناه الســـابق فـــي األدبيات السياســـية واالجتماعية. 
بعـــد وفـــاة الخميني ووصول خامنئي إلى الســـلطة، تغيـــرت هذه الظاهـــرة تدريجّيًا. في 
البداية ارتبطت هذه الظاهرة كثيًرا بالتربح االقتصادي، ومع بداية األلفية الجديدة تجلّت 

مظاهرها في المجال السياسي.
1. »أبناء الذوات« في المجال االقتصادي:

ترجـــع بداية هـــذا التغير إلى ما بعد الحرب اإليرانية-العراقيـــة، وخالل الفترة المعروفة 
باســـم »مرحلـــة إعادة البناء«، حين بدأ الحرس الثـــوري بالدخول في القطاع االقتصادي. 
وبدأ جيل جديد من »أبناء الذوات« بممارســـة نشـــاط اقتصادي عبر عالقة غير مباركة 
بقادة الحرس الثوري، وفي ظل هامش آمن وّفره لهم آباؤهم من رجال الدين أو العاملين 
فـــي النظـــام )الجيـــش والحكومـــة(، وتمّكنوا من الحصـــول على ثروات طائلـــة دون تعب. 
»ومنذ أواخر هذا العقد، ارتبط الفســـاد االقتصادي والسياســـي بأسماء »أبناء الذوات«، 
إلى درجة أن علي ربيعي، الشـــخصية األمنية واالستخباراتية والذي عمل مستشاًرا أمنّيًا 
لرئيـــس الجمهوريـــة فـــي عهد محمـــد خاتمي، ربط في مقـــال كتبه في صحيفـــة »كار و 
كارگـــر« )العمـــل والعّمال( عام 1998م تحت عنوان »أبناء الـــذوات« بين »أبناء الذوات« 

والتربح والمحسوبية والفساد االقتصادي«)5(.
كانـــت حمـــالت أحمدي نجاد االنتخابية خالل عاَمـــي 2005م و2009م أهّم المداخل 
التاليـــة لهذه األدبيات في المجال السياســـي واالجتماعي واالقتصـــادي في إيران، حيث 
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طرح أحمدي نجاد وأنصاره موضوع الفساد االقتصادي الذي يمارسه أبناء أكبر هاشمي 
رفسنجاني وعلي أكبر ناطق نوري)6(.

وكان من أهم هذه التســـريبات ملفات الفســـاد االقتصادي ألبناء رجال الدين وَمراجع 
التقليد مثل قضية »ســـلطان الســـكر«، وشركة »المكاسب«، والتهم الموجهة لناصر واعظ 
طبســـي نجل عباس واعظ طبسي، المشرف على العتبة الرضوية المقدسة وممثل الولي 

الفقيه في خراسان)7(.
ـــد أحمـــدي نجاد الذي صعد إلى الســـلطة حامال شـــعار مكافحة الفســـاد وتحقيق  مهَّ
العدالة االجتماعية، الطريق لدخول أقاربه شـــبكة التربح والفســـاد االقتصادي الممنهج 
فـــي أقصر وقت ممكن وبالتحالف مع الحـــرس الثوري. يمكن إن نطلق على عهده مرحلة 

»أبناء الذوات« الناشئين وهم بشكل عام من شرائح أخرى خارج شريحة رجال الدين.
فـــي عهـــد حســـن روحاني، أي في العقـــد الماضي، طّوقـــت هذه الظاهرة بـــكل قّوتها 
االقتصـــاد كاألخطبوط، وما زالت مســـتمرة حتـــى اآلن. إذ قّدم عدد مـــن »أبناء الذوات« 
أنفسهم على أنهم أصحاب »جينات جيدة«)8(، وجرى تعيينهم على نطاق واسع في مناصب 

حكومية وشبه حكومية مختلفة.
يمكـــن رؤيـــة حجم هذه الكارثة في تقرير تحليلـــي لصحيفة »آرمان« عام 2013م حول 
البنـــك المركـــزي، فقد ورد في هذا التقرير أنه جرى دفـــع نحو 9 % من إجمالي ميزانية 
إيـــران التـــي تبلغ 727 ألف مليار تومان، أي ما يعادل نحـــو 80 ألف مليار تومان لـِ »أبناء 
الذوات« على شـــكل تســـهيالت أو بتوصية منهم ألشخاص آخرين. وال توجد أي أنباء عن 

إعادة هذه المبالغ إلى البنوك)9(.
إّن دراســـة ظاهرة »أبناء الذوات« في المجال االقتصادي ليس لها جانب واحد فقط، 
شـــأنها في ذلك شـــأن أي ظاهرة اجتماعية، فال يمكن اختزالها في ســـبب واحد أو عدة 
أسباب بسيطة. كما أنه ال مجال لمناقشة جذور هذه الظاهرة في نطاق هذا المقال، ما 
يهمنا هنا هو التعّرف على »أبناء الذوات« في المجال االقتصادي وعالقتهم الخفية ببنية 
ـِ »أبناء  النظام والفوائد التي سيقدمونها للنظام اإليراني الحالي، إذ إنهم حجر األساس ل

الذوات« المقيمين في الخارج، وهو ما سنناقشه في جزء آخر من هذا المقال.
يمكن إعداد قائمة بكثير من األشخاص في إطار تعريف مصطلح »أبناء الذوات« ممن 
عملوا وتربحوا من المجال االقتصادي. إّن الحديث عن جميع هؤالء األشخاص بأسمائهم 
حديث طويل ال يتسع له المقال، لهذا سنكتفي بذكر عدة أمثلة ممن تطّرق إليهم اإلعالم 

على نطاق واسع)10(.
 أ. محمد ياسين رامين: ياسين رامين هو نجل محمد علي رامين معاون أحمدي نجاد 
للشؤون اإلعالمية، وزوج النجمة اإليرانية مهناز أفشار. كان رئيًسا لشركة تسمى »رشد«، 
وهي إحدى الشركات التابعة للهالل األحمر، وقد لعبت دور الوسيط في استيراد األدوية 
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خـــالل فتـــرة فرض العقوبـــات االقتصادية على إيران. وعقب شـــكوى الهالل األحمر عام 
2016 بســـبب اســـتيراده حليًبا مجفًفا منتهي الصالحية، ُزجَّ به في الســـجن. وبعد ســـتة 

أشهر، أُفرج عنه بكفالة، وما زال ملفه قيد التحقيق)11(.
ب. حميـــد رضـــا عـــارف: حميـــد رضا عـــارف، نجل محمد رضا عـــارف، معاون الرئيس 
األسبق محمد خاتمي ورئيس المجلس األعلى لإلصالحيين. وقد أثارت تصريحاته حول 
امتالكه جينات جيدة للتقدم والتطور في مسيرته، ردود فعل عديدة في األوساط السياسية 
ووســـائل اإلعالم. يُقال إنه ناشـــط اقتصادي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات. كان 
عارف عام 2005م –حين كان في الســـابعة والعشـــرين من عمره- أحد األشخاص الذين 
جلبوا شركة »إم تي إن« الجنوب أفريقية إلى إيران لتوقيع عقد وإطالق مشغل ثاٍن للهاتف 

المحمول.
ج. نرجس ربيعي: جرى تداول اسم نرجس ربيعي ابنة وزير العمل والرعاية االجتماعية 
فـــي حكومة حســـن روحاني، خالل إحـــدى مناظرات االنتخابات الرئاســـية عام 2017م. 
وتُعتبـــر أبـــرز أمثلة »أصحاب الجينات الجيدة« في إيران، فقد كان اســـتيرادها المالبس 
الفاخرة من إيطاليا وترديد الشـــائعات حول تربحها من االســـتيراد والمبيعات ســـبًبا في 

تسليط اإلعالم الضوء عليها.
د. إلياس قاليباف: إلياس هو نجل باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الحالي وعمدة 
طهران الســـابق. كان أحد المســـؤولين الرئيســـيين في إدارة عدد من وسائل اإلعالم مثل 
»طهران اليوم« و»فردا« وغيرهما. وحســـب تقرير موقع »خبر أونالين«، فإّن إلياس يعمل 
إلـــى جانب نشـــاطه اإلعالمي في األنشـــطة الثقافية مع معهد »مهر هشـــتم« في شـــارع 

سعادت آباد، وكذلك في إنشاء سالسل من المدارس، وفًقا لتصريحات والده.

2. »أبناء الذوات« السياسيون والمثقفون:
تحّدث مهدي كروبي، أحد مرشحي رئاسة الجمهورية عام 2005م بعد اإلعالن عن فوز 
أحمدي نجاد في انتخابات الرئاســـة، في رســـالته المفتوحة إلى علي خامنئي والتي عبر 
ل قطاعات من الحرس الثوري والباســـيج )قوات التعبئة(«  فيهـــا عن احتجاجه على »تدخُّ
و»الحركة االنقالبية من ِقبل مجلس صيانة الدســـتور«، عن »أبناء الذوات« اآلخرين )غير 
المنخرطيـــن فـــي النشـــاط االقتصادي(. وذكر كروبي في تلك الرســـالة وألول مرة اســـم 
مجتبـــى خامنئـــي -أحد أبناء علي خامنئـــي األربعة وصهر رئيس البرلمان الســـابع، غالم 
علي حداد عادل- ووصفه بـ »ابن الذوات« الذي قام بأنشـــطة مكثفة وســـرية بالطبع أثناء 
االنتخابات لصالح مرشـــح معيَّن. قال كروبي: »نُشـــرت أخبار حـــول دعم ابنكم المحترم، 
الســـيد مجتبى ألحد المرشـــحين، وانتابني القلق بعد تواتر هذه األخبار خشـــية أن يكون 
هذا األمر مرتبًطا بوجهة نظركم، إاّل أّن خبراتي الســـابقة ومعرفتي بكم جعلتني متأكدا 
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أن هذا األمر يعبر عن رأيه الشخصي... بعد ذلك سمعت أن أحد كبار القوم قد قال لك 
إّن »ابنكم يدعم فالًنا«، وأنك قلت »إنه سيد بنفسه وليس ابن الذوات«)12(.

يجـــب اعتبـــار مجتبى خامنئي أهـــّم »أبناء الـــذوات« حالًيّا في إيران، فهـــو يملك دوًرا 
مباشـــًرا في سياســـات إيران العامة. ويتطلب الحديث عن دوره ومكانته دراســـة تحليلية 

منفصلة.
ومع ذلك، هناك الكثير من »أبناء الذوات« اآلخرين في األجواء االجتماعية والسياسية 
فـــي إيران كانوا وال يزالون يســـعون -على عكس »أبناء الـــذوات« في المجال االقتصادي- 
الرتداء عباءة السياســـة وخـــوض ميدانها. حتى أّن بعض هؤالء األشـــخاص أصبحوا من 
المدراء الكبار والمشـــهورين في النظام. تضم هذه المجموعة أشـــخاًصا كعلي مطهري، 
سورنا ستاري، علي جنتي، مهدي خزعلي، محمد رضا وعلي رضا بهشتي، ومحمد مهدي 
تندغويـــان، ومهـــدي مفتح. حظي عدد من »أبناء الذوات« هؤالء -كما ُذكر ســـابًقا- بمزيد 
مـــن االهتمام من قبل وســـائل اإلعالم، وكانـــت لهم بطريقة أو بأخـــرى عالقات بتيارات 

وشخصيات سياسية مثيرة للجدل خالل السنوات األخيرة.
أ. فريـــد الديـــن حـــداد عادل: فريد الدين نجل عضو البرلمان الســـابق غالم علي حداد 
عـــادل. ترتبـــط أهـــم صورة له في الســـاحة السياســـية بمرافقتـــه إبراهيم رئيســـي أثناء 
االنتخابات الرئاسية الثانية عشرة حين ذهب معه إلى مبنى اإلذاعة والتلفزيون لتسجيل 
حـــوار. هنـــاك أظهر أنه يعتـــزم دخول ميدان السياســـة. بالطبع لم يكن بعيـــًدا تماًما عن 
األنشـــطة السياسية واإلعالمية خالل الســـنوات الماضية، وكان عضًوا في مجلس وضع 
السياسات في وسائل اإلعالم األصولية مثل »بنجره )النافذة(«، »مثلث« ومجلة »همشهرى 
جوان )المواطن الشـــاب(« األسبوعية و.. )في مراحل مختلفة(. ويتولى فريد الدين أيًضا 
إدارة مدرســـة »فرهنج )الثقافة(«، وهي إحدى المدارس المشـــهورة في إيران والتي كان 

قد أّسسها والده)13( .
ب. محســـن وفائزة ومهدي وياســـر هاشـــمي: محسن هاشـــمي ابن هاشمي رفسنجاني، 
أحـــد أكثـــر »أبناء الـــذوات« إثارة للجدل في إيران. كان اســـمه واســـم أفـــراد آخرين في 
عائلتـــه وما يزال يتردد على ألســـنة المواطنين بوصفهم لصـــوص الميزانية العامة. توّلى 
لثالثة عشر عاًما رئاسة مجلس اإلدارة والرئاسة التنفيذية لشركة »مترو طهران«. ودخل 
بعـــد ذلك مجلس المدينة بعد إدراج اســـمه بقائمـــة اإلصالحيين، وبقي هناك حتى العام 

2021م)14(.
فائزة واحدة من بنات عائلة هاشـــمي، تقوم باإلضافة إلى األنشـــطة السياسية ببعض 
األنشطة اإلعالمية أيًضا. من النقاط التي ينبغي ذكرها في وصف فائزة: دخولها مجلس 
الشورى الخامس، توليها منصب المديرة المسؤولة عن المجلة المحظورة »زن )المرأة(«، 

وتعرضها للسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الدعاية ضد النظام)15(.
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ه  أّما مهدي هاشـــمي فقد كان يعمل رئيًســـا لمؤسســـة تحســـين جودة الوقود، ثم توجَّ
بعـــد ذلك إلى بريطانيـــا لمواصلة تعليمه، وبالتزامن مع ذلك ُحكم عليه في العام 2015م 
بالسجن 10 سنوات بتهمة الرشوة، وعاد إلى البالد بناًء على توجيهات والده هاشمي)16(.
ياســـر هاشمي آخر أبناء عائلة هاشمي، ارتبط اسمه بجامعة »آزاد« ومجمع تشخيص 
مصلحة النظام. عمل رئيًســـا لمكتب والده في مركز البحوث االستراتيجية التابع لمجمع 
تشـــخيص مصلحة النظام، كما شـــغل في الوقت نفسه منصب رئيس مكتب مجلس أمناء 

جامعة »آزاد«، وقد فقَد هذين المنصبين بعد وفاة والده)17(.
ج. محمد عليخاني: محمد هو ابن قدرة اهلل علي خاني النائب البرلماني األسبق عن 
دائرة قزوين وأحد رجال الدين المشهورين في هذه المدينة. تمكن محمد علي خاني من 
دخول مجلس الشـــورى الســـابع نائًبا عن دائرة قزوين، كما تمّكن في الدورة الخامسة من 
انتخابـــات مجلس المدينة مـــن الحصول على األصوات الالزمـــة لدخول مجلس المدينة 
بفضل وجوده في القائمة المدعومة من قبل اإلصالحيين. كما شغل في إحدى المراحل 
منصب نائب رئيس منظمة المرور في بلدية طهران وعمل أيًضا مستشـــاًرا لوزير النفط 

في الحكومة الحادية عشرة )18(.
د. فاطمـــة حســـيني: ابنة صفدر حســـيني، الرئيس الســـابق لصنـــدوق التنمية الوطني. 
ُولدت عام 1985م وتمكنت من دخول مجلس الشورى بعد إدراج اسمها في القائمة التي 
يدعمها اإلصالحيون. قدمت حســـيني نفســـها باعتبارها حاصلة على شـــهادة الدكتوراه 
خالل الحملة االنتخابية لمجلس الشورى، بينما كانت تحمل درجة الماجستير فقط)19(.
هـ. أســـرة عراقجي: شـــغل عباس عراقجي، المتحدث األســـبق باســـم وزارة الخارجية 
مناصـــب مختلفـــة في الحكومة، بما في ذلك معاون وزير الخارجية للشـــؤون السياســـية، 
وســـفيًرا لبالده في طوكيو، ولدى عراقجي ثالث شـــقيقات وثالثة أشـــقاء، ويعمل معظم 
أفـــراد عائلتـــه في مجال األعمال والتجارة. فقَد والَده حين كان في الســـابعة عشـــرة من 
عمره. لديه شـــقيقان أكبر منـــه، أحدهما عضو بمجلس إدارة اتحـــاد المصّدرين واآلخر 
عضو في جمعية الباعة. شغل ابن شقيق عراقجي المعروف باسم أحمد عراقجي منصب 
معاون رئيس البنك المركزي اإليراني لشؤون العمالت األجنبية بين عامي 2017- 2018. 
وبعد التقلبات التي وقعت في ســـوق صرف العمالت األجنبية وبعد إقالة ولي اهلل ســـيف 
مـــن منصـــب رئيس البنك المركزي، جرى عزله أيًضا، وألقت الســـلطة القضائية القبض 

عليه وأُودع السجن)20(.
و. فاطمـــة جـــوادي: فاطمـــة جوادي ابنة شـــقيق جوادي آملي، رجل الدين الشـــهير في 
إيـــران. شـــغلت منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمـــة حماية البيئة اإليرانية في 
الحكومة األولى لمحمود أحمدي نجاد. بعد تعيينها رئيًسا لمنظمة حماية البيئة، اختارت 
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زوجها للعمل مستشـــاًرا لها، نظًرا لمجال دراســـته وخبراته في الشـــؤون البيئية على حد 
تعبيرها)21(.

ز. ميثـــم مظفـــر: ميثـــم مظفـــر، نجل حســـين مظفر النائـــب البرلماني الســـابق وأحد 
مديري حملة قاليباف االنتخابية. شغل منصب الرئيس التنفيذي لجمعية سيارات األجرة 
ا على االنتقادات الموجهة له بسبب وجود  بطهران فترة من الزمن. وكان األب قد قال رّدً
ابنـــه فـــي هذه الجمعية: »كان ميثم في الســـابق معاوًنا لرئيس المنظمـــة الثقافية والفنية 
بالبلديـــة، وعمـــل قبـــل ذلك نائًبـــا لرئيس البلدية، وشـــغل فيما مضى مناصب لم يتســـنَّ 
لوزرائنا أن يشغلوها. لقد ُحرم ميثم من توّلي مناصب ُعليا، لكونه من عائلة مظفر. دخل 
العمل التنظيمي منذ سّن الثامنة عشرة وتوّلى إدارة اجتماعات بمشاركة 2000 شخص. 
كان مستشـــاًرا لمنطقة كيـــش الحرة والمدير العام التحاد التالميـــذ في إيران، كما عمل 
مستشاًرا شاّبًا لرئيس الجمهورية. وكان أيًضا عضًوا في مجلس إدارة مؤسسة تكنولوجيا 
المعلومـــات ونائـــب رئيس المنظمـــة الثقافية بالبلدية، وكان من المقـــرر أن يصبح رئيس 

بلدية في إحدى المناطق«)22(.

ثالًثا: »أبناء الذوات« المقيمون خارج إيران
كما أشرنا سابقا، إذا أردنا عّد السادة و»أبناء الذوات« التابعين للنظام اإليراني، فسوف 
نصـــل إلـــى عدد أكبر بكثير مما أُعلن عبر وســـائل اإلعالم المحليـــة واألجنبية المختلفة 
حتى اآلن. وبناًء على التقارير التي صدر أغلبها عن وكاالت أنباء تابعة للنظام في فترات 
مختلفـــة، يُتوقـــع أن هناك عدًدا يتـــراوح بين 3 آالف و10 آالف فرد مـــن »أبناء الذوات« 
المقيميـــن فـــي الخارج. على ســـبيل المثـــال، ورد في أحد التقارير نقـــاًل عن عضو لجنة 
التعليـــم والبحث في مجلس الشـــورى في مايو 2019م أّن عـــدد »أبناء الذوات« المقيمين 
في الخارج بغرض الدراسة يصل إلى 3 آالف طالب)23(. وأعلن مصدر آخر أن عدد أبناء 
المســـؤولين خـــارج حدود الدولة يبلغ نحو 5 آالف شـــخص)24( . كما أعلـــن وزير الخزانة 
األمريكية، ستيفن منوتشين أن عدَد »أبناء الذوات« في أمريكا فقط نحو 5500 شخص، 
وقـــّدر في تصريح الفت لالنتباه حجم ممتلكات »أبناء الذوات« هؤالء، بصرف النظر عن 
الممتلـــكات غيـــر المنقولة والممتلكات الشـــخصية بنحو 150 مليـــار دوالر )أي أكثر من 
ضعَفـــي احتياطي إيران من العملة الصعبة خالل عام 2020م حســـب إحصائية صندوق 
النقـــد الدولـــي( )25(. ومن المعروف أن تصريحات وزير الخزانة األمريكية تعود لســـنوات 
سابقة، وأن تلك الممتلكات ال تشمل سوى الثروة الموجودة في البنوك األمريكية بالدوالر، 
وليس في مختلف الدول. من ناحية أخرى، أعلن موقع »تابناك« التابع لمحســـن رضائي، 

في أحد تقاريره أّن عدد »أبناء الذوات« الخريجين من بريطانيا 4000 شخص)26(.
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مـــن البديهـــي وبالنظر إلى األرقام واألعـــداد المذكورة أن تكـــون الممتلكات الموجودة 
بين يدي الســـادة و»أبناء الذوات« المقيمين فـــي الخارج أضعاف ما ادخروه في الواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة، وهذا في حّد ذاتـــه يمكن أن يعتبر دلياًل علـــى تصاعد قوة لوبّيات 
النظام اإليراني في أوروبا وأمريكا الجنوبية، وحتى آســـيا أيًضا، ألنه كما أشـــرنا سابًقا، 
هنـــاك عدد من الفتيات والفتيان المنهمكين ليل نهار على »إنســـتغرام« ليس لديهم القوة 

الفكرية وال القاعدة االجتماعية الالزمة من أجل المساومة السياسية.
نقدم فيما يلي معلومات عن عدد من المقيمين في الخارج ممن نسمع أسماءهم أحياًنا 

في وسائل اإلعالم)27(:
1. مريم فريدون: ابنة حســـين فريدون شـــقيق حســـن فريدون الذي يعرف باســـم حســـن 
روحاني. مريم هي ابنة شقيق الرئيس اإليراني السابق، تقيم في لندن وتعمل محاِسبة.

2. علي فريدون: النجل اآلخر لحسن فريدون. يعمل علي مهندًسا رفيع المستوى في شركة 
تعليمية في نيويورك، ومن المؤكد أنه مشغول بتعليم المواطنين الفقراء في نيويورك.

3. طّنـــاز روحانـــي: ابنة حســـن روحاني، واحـــدة من أربع بنات للرئيس اإليراني الســـابق، 
وتقيم حالًيّا في النمسا.

٤. حســـين موســـويان: المفاوض النووي رفيع المســـتوى والذي تولى مناصب مختلفة في 
الحكومـــة، تخرج من جامعة ســـاكرامنتو فـــي كاليفورنيا، ويعمل حالًيّـــا باحًثا في جامعة 

برينستون.
5. عيســـى هاشـــمي: ابن المرأة التي تســـلقت جدار السفارة األمريكية القتحامها، أي نجل 
معصومة )نيلوفر( ابتكار، وكذلك نجل أحد مقتحمي السفارة األمريكية في أوائل الثورة، 
أي محمد هاشـــمي األصفهاني، ويقيم اليوم برفقة زوجته مريم طهماسبي وباقي أحبابه 
في أمريكا. والدة زوج مريم كانت مستشارة الرئيس السابق حسن روحاني. يمتهن هؤالء 

األشخاص المقيمون في لوس أنجلوس في الظاهر مهنة الدراسة في الجامعات.
ـــس الخفي للمجلس  ٦. مهدي ظريف: نجل الشـــخص الذي من المحتمل أن يكون المؤسِّ
الوطني لإليرانيين المقيمين في أمريكا والمعروف بـ »ناياك«. هذا الشخص هو بالتأكيد 
نجل وزير الخارجية اإليراني السابق محمد جواد ظريف. يتعاون مهدي مع شركة تسمى 
»وريـــزون« فـــي أمريكا )ربما هو شـــريك فيها(، ومـــن المحتمل أنه أحـــد داعمي مجلس 

»ناياك« أيًضا.
٧. ســـجاد خوشـــرو: نجـــل الســـفير اإليراني فـــي منظمة األمم المتحدة، وهـــو أيًضا صهر 
حســـين فريدون وزوج مريـــم فريدون. باإلضافة إلـــى قيامه باألمـــور القانونية المرتبطة 

)ربما( بغسل أموال النظام، ويعمل محامًيا في الوقت نفسه أيًضا.
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8. ليلى خاتمي: ابنة محمد خاتمي، الرئيس اإليراني األسبق، مقيمة في نيويورك.
٩. عماد الدين خاتمي: النجل اآلخر لرئيس حكومة اإلصالحات وعضو المجلس المركزي 
لحزب اتحاد الشعب اإليراني أيًضا، هاجر إلى الخارج )ربما أمريكا( بناء على ما ذكرته 
وكاالت األنباء التابعة للحرس الثوري. جدير بالذكر أن نرجس خاتمي بنت محمد خاتمي 

األخرى أيًضا تقيم في بريطانيا منذ سنوات.
10. إحســـان نوبخـــت، ونيلوفـــر نوبخت: ابنا علي نوبخت، عضو مجلس الشـــورى، يعمالن 
حالًيّا طبيبين في جامعة جورج واشـــنطن وجامعة لندن UCL، ومشغوالن بخدمة مواطني 
الواليـــات المتحـــدة. علي نوبخت هو شـــقيق محمـــد باقر نوبخت، معاون حســـن روحاني 

ورئيس هيئة التخطيط والموازنة في حكومة التدبير واألمل.
دين الدائميـــن لحكومة الواليات  11. فاطمـــة الريجانـــي: ابنـــة علي الريجانـــي، أحد المهدِّ
المتحدة األمريكية ورافعي شـــعار »الموت ألمريكا« في مجلس الشـــورى اإلسالمي. تقيم 

فاطمة في أوهايو، ويبدو أنها أيًضا تدرس الطب.
12. ساشـــا ســـبحاني: ابنة الســـفير اإليراني الســـابق لدى فنزويال التي فّضلت االنشـــغال 

بحياة الرفاهية هناك.
13. نعيمة إشراقي: حفيدة روح اهلل الخميني. تعيش ابنة الذوات المحجبة هذه في كندا، 
وحســـب مزاعمهم، فإّن كيفية أدائها للصالة في كندا أفضل من إيران. تداولت األلســـن 
اســـمها مؤخًرا بعد نشـــرها حالة في وســـائل التواصل االجتماعي ضد حكومة الواليات 

المتحدة.
1٤. حســـين وحســـن شـــمخاني: ابنا علي شـــمخاني، أمين مجلس األمن القومي. حســـين 
النجـــل األكبر مدير شـــركة مالحة بحرية، ويبدو أنه خريج إحـــدى الجامعات األمريكية. 
لم يُظهر نجال شمخاني اهتماًما بدولة معينة ويبدو أنهما يتنقالن بين دول العالم بصفة 
مســـتمرة. نجل شـــقيق علي شـــمخاني، محمد هادي، يعمل خبيًرا في الشؤون السياسية 

في موسكو.
15. محســـن مراديـــان: نجـــل مرتضى مراديان، الســـفير اإليراني الســـابق لدى الدنمارك. 
أثـــار حفل الزفاف الفاخر لهذا الشـــاب على آناشـــيد حســـيني، وهـــي عارضة أزياء على 

»إنستغرام«، زوبعة إعالمية مؤخًرا.
1٦. محمـــود رضـــا خـــاوري: أكبـــر محتـــال عرفه النظـــام اإليراني. يدير مع أفـــراد عائلته 
وأقاربه مجموعة من الشـــركات والمؤسســـات التجارية في أقصى بقاع العالم. ويديرون 
مجموعة دولية عمالقة لغسل األموال تشمل سلسلة من المطاعم في كندا وأمريكا وحتى 

شركات المقاوالت في دول الخليج.
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1٧. إحسان تابش: نجل علي رضا تابش، رئيس مؤسسة اإلسكان في عهد أحمدي نجاد. 
وقـــد تولى مناصـــب مختلفة في النظام اإليراني وما يزال يعمل خـــالل زياراته الترفيهية 

المزعومة إلى خارج الدولة على تعزيز مصالح النظام.
18. آزادة حـــداد عـــادل: ابنـــة غالم علي حداد عادل. يمتد نطاق نشـــاطها هي األخرى من 
الشرق إلى الغرب. تعمل على خدمة البشرية بدءا من اليابان ووصوال إلى أمريكا. يجدر 
بالذكر أن صهر غالم علي ُولد في أمريكا لعائلة قدمت العديد من الشـــهداء األمريكيين 

على حد قوله!.
من بين »أبناء الذوات« اآلخرين الذين وردت أســـماؤهم وألقابهم في وســـائل اإلعالم 
يمكن أن نشـــير إلى: األبناء الســـتة لســـقائيان نجاد )رئيس بلدية قم سابقا(، نجل شقيق 
مصطفـــى تاجـــزاده، أبناء محمـــد رضا خاتمي )شـــقيق محمد خاتمي(، زهرا تخشـــيد، 
حفيـــدة محمد يزدي العضو الســـابق في مجلس صيانة الدســـتور لبنتـــه، وحفيدة محمد 
رضا تخشيد، الرئيس اإلصالحي لكلية الحقوق بجامعة طهران البنه. نعمت اهلل بوستين 
دوز المديـــر التنفيذي لمجموعة شـــركة »ســـابيا« لتصنيع الســـيارات ومـــن المقربين من 
إســـفنديار رحيم مشـــائي الذي اختير بعد اســـتقالته من منصبه مديًرا تنفيذّيًا للشـــركة 

الوطنية للنحاس. ويقطن نجله عارف بوستين دوز في الس فيغاس.
إذا أردنا ذكر أسماء هؤالء المفسدين االقتصاديين كاًل على حدة، فمن المؤكد أننا لن 
نتمكـــن مـــن ذلك ال من ناحية الزمان وال من حيث اإلحاطة بكل المعلومات، ولكن للقصة 
بقيـــة، وهذا العدد الذي جرى تســـريبه لوســـائل اإلعالم، ليس بســـبب متابعات المحاكم 
الدولية ومؤسســـات الدفاع عن حقوق اإلنســـان، بل بســـبب تصفية حســـابات شـــخصية 

وحزبية بين أعضاء التيارات داخل بنية النظام في إيران.

رابًعا: دور »أبناء الذوات« في الخارج
لعـــب »أبناء الذوات« في الخارج دورا مهما بالنســـبة إليـــران، ويمكُن رصد هذا الدور من 

خالل ما يأتي:
1. جماعات ضغط لخدمة النظام:

ســـعى النظام اإليراني الذي تشـــكل عام 1979م مثل جميع الحكومات إلى توسيع وتعزيز 
عالقاتـــه مع الدول األخرى، لكن األمر لم يكن ســـهاًل كمـــا كان يُخّيل في البداية. لم تُدم 
المعاهدات والتوازنات التي أُقرت قبل تأسيس الجمهورية اإليرانية ومرشدها المستقبلي 
روح اهلل الخميني، طوياًل بسبب التعقيدات الداخلية في الثورة وتعدد مستويات السياسات 
العامة للقوى اإلقليمية والدولية. وكشفت بعض األحداث كاحتالل السفارة األمريكية عن 
مشـــكلة انعدام وجود جســـر تواصل بالتوازي مع العالقات الدبلوماسية المعتادة لتسهيل 

العالقات الدولية.
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صـــار هذا الفراغ أكثـــر وضوًحا في فترة الحرب بين إيران والعـــراق، جارتها الغربية، 
فيمـــا يتعلق بتلبيـــة متطلبات الصراع. أرســـلت الحكومة وفوًدا متعـــددة إلى دول مختلفة 
من أجل شـــراء األســـلحة والذخائر، لكن جهودها باءت بالفشـــل بســـبب حظر األســـلحة 
المفروض على البالد. شـــعر مســـؤولو الجمهورية اإلســـالمية اإليرانية تدريجّيًا بضرورة 
زيـــادة قوة جماعات الضغـــط من أجل االلتفاف على القوانين الدوليـــة المقيدة، وتمكنوا 
بمرور الوقت من تحقيق هذا األمر بمساعدة حكومات مثل ليبيا بقيادة القذافي آنذاك.
لكن بعد ســـنوات، أضافت إيران آليات أخرى لجماعات الضغط التابعة لها. كان ال بد 
مـــن تنفيذ هـــذه اآلليات الجديدة مع مجموعات ضغط وعمالء جـــدد. كان عليهم تحويل 
التهديـــد إلـــى فـــرص، ولم يكن مـــن أداة لتحقيق هذا األمر ســـوى »أبناء الـــذوات« الذين 
تحـــّدد مصيرهم قبل والدتهم. كان مصير »أبنـــاء الذوات« الذين لم يكونوا قد ُولدوا عند 
تأســـيس النظام اإليراني، أن ينتشـــروا ذات يوم في أرجاء المعمورة ويعززوا تغلغل النظام 
إلـــى أقصى الجهات في الوقت الذي يتقلّبـــون فيه على دوالرات النفط ويلتقطون الصور 
الشخصية بجوار حمامات السباحة والسيارات باهظة الثمن، باعتبارهم األرستقراطيين 
المرفهيـــن المدافعيـــن عن الجمهورية اإلســـالمية. فـــي الحقيقة، هم أقليـــة باتت تُعرف 
باســـم المرفهين، وهذه الجماعة تمثل فقط الجزء الجلي والوجه الواضح لظاهرة »أبناء 
الـــذوات«، فيمـــا يواصل الجزء الرئيســـي من جبل جليد »أبناء الـــذوات« عمله كجماعات 

ضغط بعيًدا عن أعين الجمهور وصخب وسائل اإلعالم.

2. شبكة اقتصادية لتجاوز العقوبات:
أنشـــأ »أبنـــاء الذوات« من خالل تســـجيل عدد من الشـــركات المختلفة خالل الســـنوات 
األخيرة شـــبكة اقتصادية معقدة ومتماســـكة تتجـــاوز العقوبات والقيود، وترتبط بشـــكل 
مباشـــر بشـــبكة التجـــارة العالميـــة، وال تبذل كثيـــًرا من الجهـــود للتواصل مع الشـــبكات 
المصرفيـــة داخـــل إيران. لذلك مـــن المنطقـــي أال تعترض أي دولة مضيفـــة على جذب 
اســـتثمارات ضخمـــة وعلى دخـــول عمالت أجنبية لدفـــع عجلة االقتصاد فيهـــا. والمبدأ 
البديهـــي هو أن الدول ال تمنع الشـــركات القانونية المســـجلة لديهـــا والتي لم ترتكب أي 

مخالفة من العمل على أراضيها.
نظرا للمالحظات المذكورة أعاله، يمكن القول إن الحكومة اإليرانية لم تُِعدَّ في العقود 
األخيرة خزينة واحدة الحتياطاتها من النقد األجنبي، بل أعّدت خزينتين، يتولى إدارتهما 
مســـؤولون داخل النظام و»أبناء الذوات« المقيمون خارج البالد. وبناًء على هذا األســـاس 
يمكن فهم المزاعم حول أســـباب احتكار كبار المســـؤولين الحكوميين للمليارات وإرسال 
دوالرات النفط والمعادن النفيسة إلى البنوك األوروبية والكندية، وما إلى ذلك، كما يمكن 

مالحظة عدم إمكانية مقاضاة أي مسؤول من المسؤولين الكبار.
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3. جسور للتواصل مع الخصوم:
يجـــب القـــول إّن ظاهرة »أبناء الذوات« في إيران مرتبطة بمبدأ »جماعات الضغط«، ألنه 
في نهاية المطاف ال هيكل السلطة وال الداعمون الدوليون للنظام اإليراني على استعداد 
لتدميـــر هـــذه الجســـور الخفية. لهذا الســـبب ال يعتـــرض األعداء الذين يســـتفيدون من 
جماعات ضغط »أبناء الذوات«، وال المنتقدون ظاهرًيا للنظام، كثيًرا على هذا األمر. على 
سبيل المثال، ورد في موقع »مشرق نيوز« في خبر نُشر يوم 30 أغسطس 2019م)28( :

»تخلـــق أزمـــة »أبناء الـــذوات« في إيران هوامـــش جديدة يوًما بعد يـــوم. الظاهرة التي 
تصبح موضوًعا ســـاخًنا في وســـائل اإلعالم في كل مرة تُطرح فيها قضية جديدة... لقد 
اتضح مؤخًرا أن جميع أبناء الســـيد المســـؤول )ســـقائيان نجاد، رئيس بلدية قم آنذاك( 
الســـتة يعيشـــون ويدرســـون في أمريكا«. واجه الخبر كالعادة احتجاجـــات من قبل الرأي 
ا  العـــام بعـــد بثـــه عبر وســـائل اإلعالم، وفي نهايـــة األمر أعلن الســـيد رئيـــس البلدية رّدً
علـــى تســـاؤالت المواطنين: »عائلتي خادمـــة والئية ومتدينة وتهتـــم بمراعاة األخالق. إن 
سافر بعض أبنائي إلى الخارج لدراسة العلوم والمعارف، فقد كانوا جميًعا بمثابة سفراء 
للنظام ناطقين باسمه«... بعدها، تحّدث ابن هذا المسؤول في مقابلة مع شبكة معارضة 
للثورة بكالم عجيب ال عالقة له بأي شـــكل من األشـــكال بوصف والده له بأنه ابٌن ثوري. 
فّضل الشخص الذي قدمه السيد المسؤول باعتباره سفيًرا للنظام، حامد سقائيان نجاد 
باعتباره نجل أحد مســـؤولي نظام الجمهورية اإليرانية التحدث إلى شـــبكة »من وتو )أنا 
وأنـــت(«، المعارضة إليران وأن تَطرح األســـئلة عليه مســـيح علي نجـــاد بداًل من الحديث 
إلى وســـائل اإلعالم الوطنية. ثانًيا، طرح في هذه المقابلة مزاعم كانت مثااًل يناقض كل 
تصريحات والده. أعلن ابن المســـؤول هذا صراحة في هذه المقابلة: »لدّي رأي مختلف 
عن والدي. ربما وضع في اعتباره أموًرا من أجل االســـتهالك المحلي، حينما أعرب عن 

وجهة نظره. أنا لست سفيًرا للنظام أو ناطقا باسمه. أنا مواطن عادي«.
هذه الحالة التي شاهدتموها ليست سوى واحدة من مئات الحاالت المثيرة للجدل في 
الســـنوات األخيرة التي دخل فيها نظام اإلعالم اإليراني متعدد المستويات إلى الميدان، 

ونّحى الموضوع الرئيس عن أعين المراقبين من خالل تشتيت الرأي العام.
یقوم نظام الســـلطة في هذه المواقف بوضع المسؤول تحت الضغط وتضييق الخناق 
عليـــه، وإعداد تقرير لالســـتهالك المحلـــي وإقناع الفئات المواليـــة تقليدًيّا للنظام. وبعد 
ذلـــك يتم إعداد تقرير آخر بهدف تنويـــر الرأي العام من الفئات الصورية وغير الصورية 
المعارضـــة للنظـــام، ســـواًء في الداخل أو فـــي الخارج، ويكون الممثل الرئيســـي في ذلك 
هـــو المتهم األول في هذا الســـيناريو. في الحقيقة يســـعى النظام مـــن خالل اللعب على 
الحبلين أال يحترق ســـيخ شرعيته وال شواء شعبية معارضيه! وهكذا يجري الحفاظ على 
مكانـــة اتحـــاد لوبّيات المقيمين في الخـــارج كفئة ملتزمة بالمبـــادئ الحقوقية والحريات 
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الشـــخصية، وكذلك على مكانة »الســـيد« الذي يخدم داخل هيكل النظام. ويفوق ما ُذكر 
أّن أّي سّيد يتمكن من تطهير ذاته بصورة أفضل ويتمكن كإنسان متحضر وملتزم بحقوق 
اإلنســـان، مـــن إقنـــاع جماعات المعارضة بانشـــقاقه عن بنية النظام )بمـــن فيهم والده(، 
ســـيكون لديه فرصٌة أكبر لنشـــر أهـــداف الثورة خارج حدود إيـــران وبمضاعفة دوالرات 
النفط التي يتقاضاها، ومن المحتمل أنه سيتمكن من توسيع حلقة محبيه بين الجماعات 

المعارضة وحتى األقلّيات الدينية والعرقية.

٤. حلقة أبعد للحفاظ على النظام:
علـــى الرغـــم مـــن أن التقارير المثيرة للجدل أو التســـريبات حول دراســـة »أبناء الذوات« 
أو نشـــاطهم االقتصـــادي في الغـــرب كانت تثير الجدل في وســـائل اإلعالميـــة اإليرانية 
فـــي فتـــرات زمنية معينة، لكن يجـــب القول إّن كل هذا الضجيج ليس من أجل محاســـبة 
المســـؤولين وإنهاء ظاهرة »أبناء الذوات«، بل كان ذلك يتم لخلق أجواء إعالمية ضبابية، 
وبالتالي خلق انطباع ســـيء في إطار تســـوية الحســـابات السياســـية والحزبية، بل وحتى 
الشـــخصية. يقيِّم جزء كبير من الناس غالًبا هذه األخبار المتناقضة بأنها نتيجة تصفية 
حســـابات حزبية أو حســـابات شخصية بين رجال السياسة في النظام اإليراني، لكنهم ال 
يعلمون أن هناك سلســـلة فوالذية تربط بين كل العناصر التابعة للنظام مًعا بقوة يصعب 

تصوّرها.
مـــن الطبيعي أننا ســـنحتاج إلى التراجع قلياًل لفهم األمر بصـــورة أفضل، وللنظر إلى 
رسوخ شجرة النظام بدقة أكبر في مختلف الدول على مدار أربعة عقود. في هذه الحالة، 
ســـوف نـــدرك أن العديـــد من »أبناء الذوات« أمـــس أصبحوا اليوم ســـادة وأولياء ِنَعم! بل 
ســـندرك أن العديد من حلفاء النظام المقيمين في الخارج ممن ال يندرجون في الظاهر 
تحـــت مصطلـــح »أبناء الذوات« إطالًقا يشـــكلون في الواقع الحلقـــة األبعد للحفاظ على 

النظام.

5. تخاذل الغرب تجاه التعامل مع موضوع »أبناء الذوات« في إيران:
هناك سلوك ازدواجي في نظرة حكام الغرب تجاه قضية »أبناء الذوات« وعملية االنتشار 
المتزايـــد لجماعـــات الضغـــط المناصرة للجمهورية اإلســـالمية في الغـــرب. على الرغم 
مـــن إبـــداء حكام الغرب اســـتياء تجاه ما يحدث، فـــال تُبذل جهود تُذكر مـــن أجل إيقاف 
المســـاعدات التـــي تصل لجماعات الضغـــط من طهران عبر »أبناء الـــذوات«. في الواقع 
يمكن اعتبار هذا السلوك ردة فعل مصلحّية يمكن توقعها، وهو نتيجة الستمرار الضغوط 
الدبلوماسية الدولية على النظام اإليراني من جهة، وجهود الشركات والمؤسسات العالمية 
بهدف استخراج الحد األقصى من الموارد الطبيعية والبشرية لدول مستعمَرة كإيران.
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بدر آخر ردود األفعال على الساحة الدولية تجاه هذا الموضوع من ِقبل وزير الخارجية 
األمريكـــي آنـــذاك مايـــك بومبيو، حين أعلن أنـــه يقّيم موضوع إقامة أبناء مســـؤولين في 
النظام اإليراني في أمريكا. وكان قد صرح من قبل أيًضا عبر نشـــره فيديو على حســـابه 
الشـــخصي في »تويتر« قائاًل: »األشخاص المشغولون بتدمير حياة المواطنين اإليرانيين، 
يرســـلون أبناءهم إلى الخارج الستكمال الدراسة والتسوق والتمّتع بالحريات في الواليات 
المتحدة األمريكية«)29(. إثر هذه التصريحات، استخدم المبعوث الخاص بشؤون إيران في 
وزارة الخارجيـــة األمريكية برايان هوك كلمة »طرد« أيًضا في التحقيق بشـــأن احتماالت 
ترحيل أبناء مســـؤولي النظام اإليراني، واعتبر وجود عائالت المســـؤولين اإليرانيين في 
أمريكا »نفاًقا«)30(. لكن على الرغم من كل هذه التحليالت، لم يرغب أي من الالعبين كما 
أشـــير ســـابقا بإلغاء »أبناء الذوات« من معادلة اللعبة الحالية بين الطرفين، ورغم مرور 
بضع ســـنوات على تلك األحداث، لم يخجل أي مســـؤول من تصرفات عائلته، ولم يتنازل 

نجل أي مسؤول عن حياة الرفاهية في الغرب.
لـــم يختلـــف رد فعل المســـؤولين األوروبيين إطالًقا عن نظرائهـــم األمريكيين، بل إنهم 
يتجاهلون هذا األمر بشـــكل أكبر، وفي بعض األحيان ينظمون مواعيدهم السياســـية مع 

حكومة إيران عن طريق هذه القنوات.

خالصــة
موضوع الســـادة و»أبنـــاء الذوات« داخل النظام اإليراني والتشـــهير عبر وســـائل اإلعالم 
ببعض الشـــخصيات غير الفاعلة إلى حدٍّ ما، والتي ال تُعتبر العًبا بارًزا ســـواًء من ناحية 
الشـــرعية االجتماعية أو من جهة الشـــعبية السياســـية، هو في الواقع الجزء المرئي من 
جبـــل اللوبي الجليـــدي، والجزء األكبر منه أّي عصابات لوبّيـــات النظام تعمل في محيط 
العالقات الدولية الذي ال حدود له، وكثيٌر منا ال يعلم عنهم شيًئا. يلعب »أبناء الذوات« في 
هـــذه المعـــادالت دوَر حقيبة أموال النظام التي يمكن الوثوق بها، لكن العصابات المرعبة 
خلف الكواليس هي من ترسم األحداث الرئيسية على الساحتين اإلقليمية والدولية. هذه 
الحقيقة ال تخفى إطالًقا على المجتمع الدولي، لكنه ال يرى أي سبب يدفُعه لمنع »أبناء 
ات الغرب، ألنه ما دامت أكثر بنوك العالم أمًنا موجودة في  الذوات« من االســـتمتاع بملذَّ
خرها  أوروبـــا والغـــرب، فال فرق بين من يتولى حكم الدول. المهـــم هو الدوالرات التي تدَّ
األنظمـــة فـــي بنوك كندا وأمريـــكا وأوروبا. من ناحيـــة أخرى، »أبناء الـــذوات« هؤالء هم 

مصدر تغذية اللوبّيات التي تلعب دور وسطاء العالقات في السياسة الدولية.
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المراجع والمصادر
)))   اعتقــاد بــه برتــری بــر اســاس ویژگی هــای انتســابی و یــا همــان »ژن خــوب« در جامعــه را نخســتین بــار هربــرت اسپنســر ذیــل نظریــه 

بقــای اصلــح عنــوان کــرده اســت، بــرای اطــالع بیشــتر بــه منبــع زیــر مراجعــه کنیــد: دیلینــی، تیــم. نظریه هــای کالســیک جامعه شناســی. 

ترجمــه بهرنــگ صدیقــی و وحیــد طلوعــی، 378)ه.ش، )تهــران: نشــر نــی). 
))) بی بی ســی فارســی، پویــان ماهرویــان، ماجــرای دســتگیری محمــود طالقانــی چــه بــود؟، )9)شــهريور 398)هـ.ش)، تاریــخ االطــالع: 

.https://bbc.in/3gLV9Rj ،09 شــهریور400)هـ.ش
)3) خبرگــزاری مهــر، آیــت هللا هایــی کــه بــه خاطــر انقــالب فرزندانشــان را دادگاهــی کردنــد، ))0مهــر )39)هـ.ش)، تاريــخ االطــالع: 09 

.https://bit.ly/3BrJwH3 ،ــهریور 400)هـ.ش ش
)4)  جــالل یعقوبــی، بی بی ســی فارســی، آیت هللا شــریعتمداری، مرجع تقلیدی که در حصــر درگذشــت، )7) فروردين393)هـ.ش)، تاريخ 

.https://bbc.in/3kIrb(T  ،االطالع: 09 شهریور 400)هـ.ش
https://bit. ،ــهریور400)هـ.ش ــالع: 09 ش ــخ االط ــن 8)0)م)، تاري ــالمی، )6) فروردي ــوری اس ــا« در جمه ــازاده ه ــر، »آق ــران وای )))  ای

.ly/3t(QH(n
)6)  حســین باستانی.،بی بی ســی فارســی، حکایــت »پرونــده ناطق نــوری«، )3)آذر )39)هـ.ش)، تاريــخ االطالع: 09 شــهریور400)هـ.ش، 

.https://bbc.in/38q3OnR
)7)  رادیــو فــردا، دو ســخنرانی جنجالــی، »ســران نظــام در فســاد اقتصــادی دســت دارنــد«، )9) خــرداد 387)هـ.ش)، تاريــخ االطــالع: 09 

.https://bit.ly/(WGN8X( شهریور400)هـ.ش، 
)8)  آفتــاب آنالیــن، ژن خــوب و اصــل و نســب. ماجــرای پســر عــارف چــه بــود؟،  ))0 مــرداد 396)هـ.ش)، تاريــخ االطــالع: 09 شــهریور 

.https://bit.ly/(YdvDxV 400)هـــ.ش، 
ایــران و سانســور خبــری مســئوالن نظــام، )04  اقتصــادی در  آقــازاده هــا و فســاد  )9)  احمــد عبدالجبــار، مســتقبل شــرق، پدیــده 

.https://bit.ly/(WG(R4o شــهریور400)هـ.ش،   09 االطــالع:  أغســطس4)0)م)، تاريخ 
ــالع: 09  ــخ االط ــرداد 397)هـــ.ش)، تاري ــور، ))) م ــای کش ــا و خانم زاده ه ــا، آقازاده ه ــوب« ه ــن »ژن خ ــروز، معروفتری ــان ام )0))  اصفه

.https://bit.ly/3zK4cd7 شــهریور400)هـ.ش، 
 09 االطــالع:  398)هـ.ش)، تاريــخ  ارديبهشــت   (9( شــد«،  محکــوم  زنــدان  ســال  هفــت  »بــه  رامیــن  یاســین  فــردا،  رادیــو   ((((

.https://bit.ly/3DwcHur 400)هـ.ش، شــهریور
ــهریور400)هـ.ش،  ــالع: 09 ش ــخ االط ــران، )30 ين�ايــر 8)0)م)، تاري ــر ای ــه رهب ــی ب ــدی کروب ــه مه ــل نام ــن کام ــی، مت ــه فارس ))))  العربی

  .https://bit.ly/3t(JnHj
09شــهریور400)هـ.ش،  االطــالع:  389)ه.ش)، تاريــخ  مــرداد   ((( ســاز،  تصمیــم  آقــازاده  حدادعــادل،  فریدالدیــن  پارســینه،    ((3(

 .https://bit.ly/3BsVIHs
 .https://bit.ly/3kASs6h :4)) برای اطالعات بیشتر به صفحه ویکی پدیای محسن هاشمی مراجعه کنید(

 .https://bit.ly/3sYn7hq :برای اطالعات بیشتر به صفحه ویکی پدیای فائزه هاشمی، مراجعه کنید ((((
 .https://bit.ly/(WIMSGO :6))  برای اطالعات بیشتر به صفحه ویکی پدیای مهدی هاشمی، مراجعه کنید(

)7)) خبربــان، سرنوشــت متفــاوت ســه هاشــمی، محســن در بهشــت، مهــدی در اویــن ،ســر بــی کاله یاســر، )9) مــرداد 396)هـــ.ش)، تاريــخ 
https://bit.ly/(Y(GxXl.  ،االطالع: 09 شــهریور 400)هـ.ش

.https://bit.ly/(WF9(8j ،8))  سایت اطالع رسانی محمد علیخانی، تاريخ االطالع: 09 شهریور400)هـ.ش(
)9))  اصفهان امروز،  معروفترین »ژن خوب« ها، آقازاده ها و خانم زاده های کشور، منبع پیشین. مرجع سابق.

https://  ،ــهریور400)هـ.ش ــالع: 09 ش ــخ االط ــد، زندگینامه، تاري ــتر بخوانی ــ�اک بیش ــی تابن ــی در ویک ــورد عراقچ ــ�اک، در م )0))  تابن
 .bit.ly/3BvW3tb

))))  انجمــن علمی-فرهنگــی ایــران، رییــس ســازمان محیــط زیســت و کارنامــه 4 ســاله اش، تاريــخ االطــالع: 09 شــهریور400)هـ.ش، 
 .https://bit.ly/3mNvQC0

))))  میثــم مظفــر کیســت؟ ســوابق و بیوگرافــی میثــم مظفــر، منتخــب شــورای شــهر تهــران. )04 تيــر 400)هـ.ش)، تاريــخ االطــالع: 09 
 .https://bit.ly/3zz0xOZ ،شهریور400)هـ.ش

https://bit. 09شــهریور400)هـ.ش،  االطــالع:  )6)ديســمبر0)0)م)، تاريخ  ایــران،  از  خــارج  در  آقازاده هــا  فارســی،  العربیــه    ((3(
.ly/3mO8jRI

)4)) اســپوتنیک فارســی، پنــج هــزار آقــازاده ی ایرانــی در آمریــکا زندگــی می کننــ�د +عکــس، ویدئــو، )8)نوفمبــر 0)0)م)، تاريــخ االطــالع: 
 .https://bit.ly/(Ydgv3C ،09 شهریور400)هـ.ش

ــکانیوز،  ــازه ایس ــای ت ــه + ادع ــکا + تکذیبی ــا در آمری ــی آقازاده ه ــاب بانک ــول از حس ــارد دالر پ ــف ۱۴۸ میلی ــای توقی ــوز، ادع ــدار نی )))) . دی
 .https://bit.ly/3sZo0Xb ،0تير397)هـ.ش)، تاريــخ االطــالع: 09 شــهریور400)هـ.ش((
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)6))  تابنــ�اک، 4 هــزار آقــازاده  تحصیــل کــرده در انگلیــس بــا ضمانــت اشــتغال بر می گردنــد، امــا خارجی هــا نخبــگان را جــذب می کننــ�د، 
 https://bit.ly/3Du8qrn.  ،0) اسفند396)هـ.ش)، تاريخ االطالع: 09 شهریور400)هـ.ش(

)7))  خبرگــزاری آنــا، پایــان خارج نشــینی »ژن هــای خــوب«/ بهارســتان، جهانگــردی تحصیلــی آقازاده هــا را پایــان می دهــد؟، ))) 
.https://bit.ly/3DsNQrz شــهریور400)هـ.ش،   09 االطــالع:  398)هـ.ش)، تاريــخ  شــهريور 

 .https://bit.ly/(WEv8w8 ،مشرق، عماد خاتمی به خارج از کشور رفت، تاريخ االطالع: 09 شهریور ماه 400)هـ.ش
 09 االطــالع:  )08شــهريور398)هـ.ش)، تاريخ  +عکــس،  مســؤول  یــک  نشــین  خــارج  فرزنــدان  همــه  ماجــرای  نیــوز،  مشــرق   ((8(

 .mshrgh.ir/9883(3 شــهریور400)هـ.ش، 
)9))  صــدای امریــکا، پمپئــو دربــاره حضــور فرزنــدان مقامــات ایــران در آمریــکا: ثــروت شــما را می دزدنــد و خانــواده را بــرای زندگــی بهتــر بــه 

.https://bit.ly/38xYdM9 ،آمریــکا می فرســتن�د، ))) بهمــن 397)هـ.ش)، تاريخ االطــالع: 09 شــهریور400)هـ.ش
)30)  شــیما اردبیلــی، ایندیپنــ�دت فارســی، آقازاده هــای خــارج نشــین در کجــا زندگــی و تحصیــل می کننــ�د؟، ))) مرداد398)هـ.ش)، تاريخ 

.https://bit.ly/3Buljjc ،االطالع: 09 شهریور400)هـ.ش
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