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ان الخامنئــي يعــرف أكــر مــن غــره ان االحتجاجــات التــي 

ــل،  ــكا وإرسائي ــة ليســت لهــا عالقــة بأمري ــاح املــدن اإليراني تجت

كــا يدعــي بأنهــا يقفــان ورائهــا، وكال الطرفــن ســواًء الطبقــة 

يف  الحاكمــة  السياســية  الطبقــة  او  طهــران  يف  السياســية 

ــزاز  ــاج االبت ــادة انت ــل، بحاجــة اىل بعضهــا، إلع ــكا وإرسائي أمري

ــوذ.  ــم عــى النف ــل حاصــل يف رصاعه ــة كتحصي ــدان املنطق الســيايس واالقتصــادي لبل

 

ــاق  ــون النف ــن ميتهن ــا الغربي ــكا وحلفائه ــابقاً أن أمري ــا س ــر، اذ قلن ــد يف االم ال جدي

ــام  ــة ع ــورة اإليراني ــام الث ــوه يف أي ــا فعل ــن م ــة ب ــة، فمقارن ــة عالي ــيايس بحرفي الس

ــد  ــا الجدي ــة، ام ــتها املنافق ــه سياس ــن وج ــف ع ــوم، كش ــدث الي ــا يح ــن م ١٩٧٩ وب

فهــو يراهنــون دامئــا عــى النســيان، أو عــى ضعــف الذاكــرة،  وبهــذه املناســبة نــود 

اإلشــارة اىل ان تحــول اإلســالم الســيايس اىل غــول يجثــم عــى صــدور الجاهــر يف بلدان 

ــا تصــدر مــن مواقــف  ــة، وم ــرق االوســط هــو بفضــل سياســات األنظمــة الغربي ال

مــن البيــت االبيــض وقــر اليزيــه وداون ســريت وبروكســل يف دعمهــا لالحتجاجــات 

ــة  ــران، فهــو  ليــس اال نفــاق ســيايس محــض ومحاول ــاح مــدن اي العظيمــة التــي تجت

فاشــلة لغســل ذنوبهــا وتربئــة نفســها مــن هــذا النظــام املســتبد والرجعــي واالجرامــي. 

 

ــو(  ــي كارل ــت إذاعــات )مونت ــا كان العــامل خــارج االنرنيــت يف عــام ١٩٧٩،  كان عندم

و)صــوت أمريــكا( و)يب يب يس( تذيــع خطــب الخمينــي اىل الشــعب االيــراين، وكانــت 

رحلــة مــن رحــالت الخطــوط الجويــة الفرنســية توضــب اغراضهــا لتحــط يف طهــران، 

ــورة  ــّوقه اىل الث ــريب، وس ــالم الغ ــه اإلع ــذي صنع ــا الشــخص ال ــى متنه ــن ع ــزل م وين

ــارية  ــة واليس ــة العالي ــة وأد النزع ــه وظيف ــت إلي ــك، ووكل ــد ذل ــه بع ــم تعومي ليت

ــة، لقــد حــول العــامل  ــورة االيراني ــة الســائدة عــى الث ــة لإلمربيالي ــة، واملعادي والتحرري

الغــريب و بسياســات جهنميــة ومخطــط لهــا ، شــخص مثــل الخمينــي اىل قائــد 

ــورة  ــافر للث ــاف س ــة يف اختط ــة ناجح ــت عملي ــال كان ــق يق ــة،  والح ــورة اإليراني للث

ــة  ــن املري ــاه الثورت ــون أنفســهم تج ــة الغربي ــل الساس ــا  فع ــار. ك ويف وضــح النه

ــد الطريــق امــام جاعــة  والتونســية عــام ٢٠١١، حيــث قامــوا بشــكل فعــال يف تعبي

)اإلخــوان املســلمن( لاللتفــاف عــى الثــورة وتفريغهــا مــن محتواهــا ودعمهــا سياســيا 

وماليــا لوصولهــا اىل الســلطة- تقديــم ادارة أوبامــا ٣٠٠ مليــون دوالر لدعــم انتخــاب 

ــة  ــوال مقايض ــل األح ــر، او يف افض ــس الح ــال ولي ــبيل املث ــى س ــريس- ع ــد م محم

الجاهــر أمنهــا وســالمتها يف مقابــل اســتمرار الفقــر والســلب والنهــب وســلب 

ــكارسة  ــاص إلطــالق الوحــوش ال ــح االقف ــة االنســانية او فت ــان الكرام ــات وامته الحري

ــاس  ــاة الن ــث بحي ــة والعب ــوىض والحــرب االهلي ــر الف ــات اإلســالمية لن ــن الجاع م

ووضــع مســتقبلهم يف مصــر مجهــول  كــا حــدث يف ســورية والعــراق وليبيــا واليمــن. 

وال  هدفهــا  ليــس  خاصــة،  االمريكيــة  املتحــدة  والواليــات  عمومــا  الغــرب  ان   

ــات  ــة انتفاض ــا أي ــم يوم ــن تدع ــران، ومل تك ــام يف اي ــقاط النظ ــة اس ــتها الحالي سياس

االنتفاضة في إيران وسياسة الغرب.
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فعــل  رد  هــو  مــا  االن،  ولحــد 

االســالمية؟! الجمهوريــة  نظــام 

 

الســمج  الكــذب  محمــود:  فــارس 

والصلــف هــو أول اســلوب يتخــذه 

الجمهوريــة  نظــام  مثــل  نظــام 

االســالمية. يف البدايــة، انكــر النظــام 

مســؤوليته عــن مقتــل مهســا، وتحدث 

تعــرض  فيديويــة  افــالم  وعــرض 

ســقوطها وهــي واقفة، اي انهــا مل تكن 

املرتبطــة مبارســة عنــف  الســقطة 

عــى مهســا وأدت إىل وفاتهــا، وتقريــر 

الســلطة كان مــن الســهولة دحضــه 

مــن الناحيــة الطبيــة. ولكــن االوضــاع 

تخطــت كثــراً موضوعــة مهســا. مهســا 

كل  فجــرت  رشارة  ســوى  تكــن  مل 

الغضــب والســخط املوجــود يف القلوب 

والحرمــان  والجــوع  الفقــر  جــراء 

السياســية  الحريــات  وانعــدام 

النظــام. هــذا  وفســاد  وطفيليــة 

كثــراً  تذكرنــا  النظــام  فعــل  ردود   

مبوقــف الســلطة املليشــياتية الحاكمــة 

تريــن  انتفاضــة  مــن  العــراق  يف 

اطلقــوا  قــد  كان  ان   .٢٠١٩ عــام 

»ابنــاء  املنتفضــن  عــى  العــراق  يف 

الســفارات«،  »جاعــة  البعثيــن«، 

والســعودية  امريــكا  مــن  »ممولــة 

وارسائيــل« وغرهــا، تحــدث نظــام 

ان  عــى  االســالمية  الجمهوريــة 

ــرة  ــة« و«مؤام ــة »دسيس ــذه الحرك ه

غربيــة« وعــن »يــد امريــكا وارسائيــل« 

والــخ. يعنــي مثلــا تحدثنــا كثــراً 

وكــا يقــال » أنــا صنيعــة أمــي..«.

ــة  ــة االحتجاجي ــد الحرك  وتجــاه تصاع

ــدء اىل  ــام يف الب ــعى النظ ــة، س العارم

ولكنــه  الســافر.  القمعــي  التدخــل 

ظــل  ويف  الســبيل،  هــذا  ان  وجــد 

ــات،  ــذه املدي ــة ه ــذه الحرك ــوغ ه بل

فعــاالً  اســلوباً  يكــون  ان  ميكــن  ال 

ــد  ــس ق ــى العك ــه ع ــل ان ــراً، ب ومؤث

ــع  ــث يدف ــرب، حي ــر اك ــب مخاط يجل

بغضــب النــاس أكــر واكــر بحيــث 

االوضــاع  تنفلــت  ان  املمكــن  مــن 

ــام... ــدي النظ ــن اي ــور م ــت االم وتفل

 وبهــدف امتصــاص غضــب الجاهــر، 

بــدأوا بالراجــع إذ ظهــرت دعــوات من 

داخــل النظــام، مــا يســمى بـ«الجنــاح 

االصالحــي« وخامتــي نفســه، مفادهــا 

ــو  ــالمية ه ــة االس ــاء الجمهوري )ان بق

أوىل مــن بقــاء الحجــاب االجبــاري( 

والــخ او دعــوات لحــل هيئــة االرشــاد 

عــى انهــا زائــدة او غرهــا.... مــن 

جهــة اخــرى، يراهــن النظــام كثــراً 

عــى الوقــت، عــى ارهــاق املنتفضــن 

واســتنزاف طاقاتهم الثورية وحاســهم 

وغرهــا. الوقــت  وكســب  الثــوري، 

 بتصــوري، ليــس بوســع النظــام اليــوم 

شــن هجمــة رشســة ونهائيــة عــى 

املنتفضــن. نظام الجمهورية االســالمية 

نظــام مدجج بالســالح، قمعــي وفايش، 

ــت  ــرة ترب ــة كب ــزة قمعي ــه اجه ولدي

ــورات  ــة االنتفاضــات والث ــى مجابه ع

ــن  ــري، ل ــه بتقدي ــذا، فان ــا. وله وغره

يلجــأ اىل العنــف الســافر والوحــي اال 

ــه، اي  ــرة ل ــة أخ ــر او ورق ــرار أخ كق

ــه. ــوت« نظام ــاء او م ــرار »بق ــام ق أم

ــي عــى   ولكــن املســالة األساســية الت

والهبّــة  االنتفاضــة  وناشــطي  قــادة 

الجاهريــة هي، يك نرفع اســتعداداتنا 

ــث  ــرى بحي ــوى اخ ــوزان ق ــرض ت ونف

ــوء اىل  ــن اللج ــام ع ــذا النظ ــز ه يعج

مــع  مثلــا حــدث  الخطــوة.  تلــك 

اســقاط نظــام الشــاه، حيــث لشــدة ما 

كبّلــت االنتفاضــة يف ايــران عــام ١٩٧٩ 

ايــادي نظــام الشــاه بحيــث مل يســتطع 

ان يقــوم بــردة فعــل كبــرة. ان ضحايــا 

ــة منتفــض. قارنهــا  الثــورة مل تتعــَد مئ

بانتفاضــة تريــن يف العــراق وســتجد 

الفــرق.  ومثلــا هــو الحــال مــع ثــورة 

العــال يف روســيا يف اكتوبــر ١٩١٧، 

ــري،  ــام القي ــتطع النظ ــث مل يس حي

بحكــم تــوازن القــوى القائــم، مــن 

القيــام بــرد عســكري قــوي إلنهــاء 

ــورة بيضــاء اجــاالً.  ــورة، وكانــت ث الث

رفــع  املنتفضــن  عــى  ينبغــي  اي 

بانتفاضتهــم  لالرتقــاء  اســتعداداتهم 

القمعــي.     النظــام  بهــذا  لإلطاحــة 

 إىل االمــام: تحدثــت عــن ميــل ميــزان 

القــوى لصالــح الجاهــر، مــا هــي 

االن؟! لحــد  امليــل  هــذا  مكاســب 

 

هــذه  خــالل  محمــود:  فــارس 

املــدة القصــرة )شــهر تقريبــاً( مــن 

االنتفاضــة الجاهريــة واالحتجاجــات 

الجاهــر  انتزعــت  والتظاهــرات، 

انتصــارات عظيمــة يصعب اســرجاعها 

ــز  ــاب، رم ــن. الحج ــِد املنتفض ــن ي م

ــا،  ــة عليه ــة املــرأة وفــرض الدوني اهان

ــاء  ــت آالف النس ــه، هب ــم حرق ــد ت ق

والفتيــات يف ايــران برمــي الحجــاب 

مكاسب انتفاضة جماهير إيران
إلى األمام تحاور فارس محمود

الجزء الثاني
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ــة واملســاواة يف أي مــكان يف العــامل، فهــي تجــد  مــن أجــل الحري

ــاج  ــد إنت ــا وتجدي ــويق بضاعته ــوقا لتس ــران س ــات اي يف احتجاج

مفاهيــم »حقــوق اإلنســان«، وهــي ادواتهــا االيديولوجيــة يف 

ــا  ــدور يف فلكه ــي ال ت ــا او الت ــا مــع األقطــاب املنافســة له رصاعه

مثــل روســيا والصــن والــدول التــي تســتند عليهــا، وإيجــاد 

واقتصاديــا،  للتدخــل يف شــؤونها البتزازهــا سياســيا  املــربرات 

ــات  ــالن العقوب ــران، فإع ــط يف اي ــوم بالضب ــا يحــدث الي وهــذا م

ــن مــن  ــة ورشطــة األخــالق ومســؤولن إيراني عــى وزارة الداخلي

ــض  ــو مح ــكا، ه ــا وامري ــدا وبريطاني ــاد األورويب وكن ــل االتح قب

ــة لنظــام املــاليل  هــراء وال يغــر أي يشء مــن السياســات القمعي

ــدر  ــن ، بق ــؤولن اإليراني ــى املس ــات ع ــل ان العقوب ــران، ب يف اي

مــا هــو ضحــك عــى الذقــون، هــو بنفــس القــدر تحريــك للميــاه 

اآلســنة التــي تطفــو عليهــا مفاهيــم »حقــوق اإلنســان«، ونشــدد 

ــا  ــي تحته ــة الت ــة او اليافط ــا املقول ــوق اإلنســان( ألنه ــى )حق ع

ــكا وحلفائهــا يف شــؤون العــامل وتعمــل عــى تغيــر  تتدخــل أمري

أنظمتهــا السياســية إذا مــا حاولــت الــدوران خــارج فلكهــا.

 

ان مشــكلة الغــرب مــع النظــام املــاليل يف إيــران ليســت حقــوق 

ــي تطحــن املنتفضــن،  ــة لألخــرة الت ــة القمعي االنســان، وال املاكن

وال ألنهــا تقمــع النســاء، ان مشــكلته هــي مــع الطمــوح الســيايس 

واالقتصــادي الــذي متتلكــه الطبقــة السياســية الحاكمــة يف إيــران 

املتمثلــة باملــاليل، إليجــاد موقــع لهــا يف املنطقــة واالعــراف 

بحضورهــا الســيايس والقبــول باقتســام النفــوذ مــع األقطــاب 

اإلقليميــة األخــرى مثــل الســعودية واالمــارات وتركيــا وإرسائيــل. 

ــة  ــة وعلاني ــة وثوري ــوة تحرري ــم أي ق ــن يدع ــرب مل ول   ان الغ

يف الــرق، فهــو مــن صنــع اإلســالم الســيايس، وإذا مــا أقــدم عــى 

ــته  ــن سياس ــد م ــت ابع ــخ، أي اذا ذهب ــق التاري ــه اىل عم أعادت

الحاليــة يف اســقاط الجمهوريــة اإلســالمية، فهــو مبثابــة مــن يطلــق 

ــا  ــالحا ماضي ــدا س ــرق كان اب ــن يف ال ــه، فالدي ــى قدمي ــار ع الن

بيــد الغــرب يســتخدمه يف رصاعــه مــع أيــة قــوة ثوريــة وتحرريــة 

ــه  ــل رشكات ــعيها اىل دك معاق ــه، وس ــن قبضت ــالت م ــاول اإلف تح

ــة والسياســية، وقــد افــى املستشــار األمــن  ومصالحــه االقتصادي

القومــي األمريــي الســابق زبغنيــو برجنســي الــر اىل صحيفــة 

روســية بعيــد احتــالل العــراق عــام ٢٠٠٣، اذ قــال ان مــن مصلحــة 

أمريــكا أن تصــل األحــزاب اإلســالمية اىل الســلطة يف العــراق.

ــار  ــم، انتظ ــم كل الوه ــن الوه ــه م ــو ان ــه ه ــد ان نقول ــا نري م

ــول  ــدقها ح ــة بتش ــدة األمريكي ــات املتح ــة الوالي ــرب وخاص الغ

حقــوق االنســان، وأنهــا ســتدعم تغيــر كبــر يف إيــران، اال إذا 

ــمتها  ــا س ــدث مب ــا ح ــا، مثل ــق مصالحه ــر يحق ــك التغي كان ذل

ــة  ــة يف الكتل ــت منضوي ــي كان ــدان الت ــة يف البل ــورات امللون بالث

الرقيــة يف نهايــة القــرن املنــرم بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي. 

 انهــا أي الواليــات املتحــدة االمريكيــة تريــد ابتــزاز نظــام املــاليل 

وترويضــه ليــس أكر، فســقوط الجمهوريــة اإلســالمية يعني وصول 

دويهــا اىل اقــى بقــاع العــامل، وســتتغر كل املعــادالت السياســية 

والتوازنــات الدوليــة يف النظــام الرأســايل العاملــي الذي ينئ بســبب 

حــرب الطاقــة إثر تداعيــات الحرب الروســية يف أوكرانيــا اىل جانب 

أزمتــه البنيويــة. انهــا وبريطانيــا وفرنســا مــن صنعــت نجا ســمته 

الخمينــي ليقــف ســدا منيعا بوجه اليســار واالشــراكية والشــيوعية 

يف إيــران، وســيبقي هــذا النظــام الجائــر يجثــم عــى االفئــدة طاملــا 

ال يشــكل نظــام املــاليل يف إيــران خطرا سياســيا وأيديولوجيــا عليها.

 

 ان قلــع جــذور اإلســالم الســيايس مرهــون بنضالنــا، ســواًء يف 

ــال  ــون بنض ــه مره ــة، ان ــوم املنطق ــراق أو يف عم ــران اويف الع إي

كل التحرريــن والثوريــن. لقــد آن األوان لُنِعــد العــدة لكنــس 

والعــال  النســاء  عــى  تطاوالتــه  وإنهــاء  الســيايس  اإلســالم 

واملوظفــن، لقــد رفعــت نســاء إيــران مشــعل التغيــر، وهــا هــم 

طلبــة الجامعــات واالعداديــات، اضافــة وعــال البروكيمياويــات 

ــا. ــون به ــدن يلتحق ــر يف امل ــن الجاه ــات االف م ــط واملئ والنف

 

الســيايس. اإلســالم  أفــول  ســاعة  أزفــت  لقــد   

االنتفاضة في إيران...
سمير عادل

ــن اجــل  ــا م ــيا واجتاعي ــا سياس ــران طابع  أخــذت التظاهــرات يف إي

ــران.  ــالمية يف اي ــة اإلس ــام الجمهوري ــقاط نظ اس

يف  والتظاهــرات  االحتجاجــات  اســتمرار  ان 

مــدن وأماكــن كثــرة، رغــم القمــع الوحــي 

وقتــل املتظاهريــن واعتقــال الفّعالــن والتهديــد 

ــذْت  ــجن، اخ ــات والس ــف العقوب ــاليل مبختل ــل امل ــن قب ــتمر م املس

ــي  ــات الت ــاوز التحدي ــى تج ــة ع ــاوالت جريئ ــيايس مبح ــا الس مجراه

ــكل  ــة ب ــة الربجوازي ــالت املعارض ــن تدخ ــم م ــى الرغ ــا. وع تواجهه

ــا  ــر افقه ــارج، لتغ ــن يف الخ ــاهية اىل القومي ــاه ش ــن الش ــا م ألوانه

ومســارها مبــا يتــالءم مــع سياســاتهم، اصطدمــت برفض واضح، ســلكْت 

ــر.  ــات الجاه ــى متطلب ــاوب ع ــا يتج ــر مب ــارا آخ ــرات مس التظاه

ان الحــذر والرقــب مــن قبــل  املتظاهريــن مــع الســلطة حــول تــوازن 

القــوى، هــو عامــل مهــم إلدامــة التظاهــرات مــن اجــل تحقيــق 

ــات  ــن الصدام ــر م ــت الكث ــة اخفق ــنوات املاضي ــا… يف الس أهدافه

املبــارشة بــن الجاهــر والســلطة الجمهوريــة االســالمية اإليرانيــة، ويف 

النهايــة ومل تنجــح للوصــول اىل أهدافهــا، الن هنــاك تداخــل بن مصالح 

الــدول الغربيــة وبــن مصالــح الجاهر املحرومــة يف ايــران، ويف النهاية 

ــد  ــات بالحدي ــع االحتجاج ــالمية ان تقم ــة اإلس ــتطاعت الجمهوري اس

والنــار. ولكــن هــذه املــرة يُســتبعد أن تلتقــي مصالــح  الجاهــر مــع 

ــركات  ــاء والح ــت النس ــكليا. متكن ــى وان كان ش ــرب  حت ــح الغ مصال

التحرريــة يف ايــران يف تقدمها إىل أمام أن تخطو بحذر شــديد ومدروس، 

وتحــاول ان ال تعطــي حجــة، لــي ال تســبب بقمع تظاهــرات الجاهر 

ــع.  ــذا القم ــلطة له ــة س ــة اجنح ــوة لبقي ــون دع ــهولة، وان ال تك بس

ان الحركــة العاليــة يف ايــران تقــف بجانــب هــذه التظاهــرات 

ــن يف  ــال والكادح ــاء الع ــاركة أبن ــن مش ــم م ــى الرغ ــا. ع وتدعمه

التظاهــرات ولكــن كحركــة وكصــف مســتقل وســيايس ينتظــر بــان تــأيت 

األوضــاع  لصالحهــم وينظــر بحــذر شــديد اىل تــوازن القــوى بينــه وبــن 

الســلطة االســتبدادية الحاكمــة. ولهــذا نــرى مشــاركة الحركــة العاليــة 

وخاصــة عــال النفــط  ملســاندة النســاء مــن اجــل الحريــة والتــي هــي 

يف الواقــع كقــوة تعتــرب جــزء مهــم مــن الحركــة إلســقاط النظــام املــاليل 

ــزول  ــة والن ــة العالي ــل الحرك ــون تعام ــبب يك ــذا الس ــران. وله يف إي

اىل ميــدان املواجهــة ليــس رسيعــا وامنــا يدعــم موقفهــا كداعــم 

للتظاهــرات ومطالباتهــا السياســية التــي رفعتهــا. وبجانــب هــذا الدعم 

تحــاول الحركــة العاليــة ان تنظــم صفوفهــا اكــر ومــن خاللهــا تقــوي 

ــن  ــتقلة م ــية املس ــات املجالس ــات والهيئ ــوية يف املنظ ــة النس الحرك

ــح الجاهــر نحــو اســقاط الســلطة.  ــوازن القــوى لصال اجــل تغــر ت

يجــب ان ال ننــى بــان الغــرب وامريــكا يحــاوالن باســتمرار ان 

تــربز املعارضــة الربجوازيــة وخاصــة الشاهنشــاهية والقوميــن وان 

تدفعهــم اىل املواجهــة وتوفــر الدعــم الكامــل بــكل إمكانياتهــا ان 

ــى االن  ــن حت ــة.  ولك ــالمية اإليراني ــة اإلس ــل للجمهوري ــر كبدي تظه

ــة اإلخفــاق والفشــل، الن هــذه املــرة وجــدت  واجهــت هــذه املحاول

الحــركات االحتجاجيــة والتظاهــرات لنفســها مســارا اخــر وهــي 

قضيــة النســاء والحجــاب االجبــاري وقمــع الحريــات النســوية وتحــرر 

املجتمــع مــن الرجعيــة والتخلــف، ولهــذا الســبب تأخــذ التظاهــرات 

طابعــا جاهريــا شــاملة وعامــا يف كل مــكان وبعيــدة عــن القوميــات 

ــن أهــم  ــة  النســائية م ــرب القضي ــك تعت ــة اىل ذل ــاف. وباإلضاف واالطي

القضايــا، ويف غايــة اإلنســانية وتكســب معــه تعاطــف العــامل  املتحــرر 

املتمــدن.  العــامل  انحــاء  جميــع  يف  والدعــم  املســاندة  وتكســب 

ان قضيــة تحــر النســاء واحتجاجاتهــا يف ايــران، مهمــة جــدا يف املنطقــة 

والعــامل. ان قضيــة اســتعباد املــرأة وانتهــاك حقوقهــا وقمعهــا بشــكل 

همجــي يف املنطقــة ســوف تنفتــح امامهــا افاقــا تحرريــا واســعا 

لــرب التخلــف اإلســالمي تجــاه املــرأة. وســوف تختفــي رؤوس 

ــا  ــع ويذهــب منظروه ــام املجتم ــن ام ــن م ــاليل والشــيوخ الرجعي امل

ــة  ــوة التحرري ــام الق ــر ام ــرى وتندح ــرة أخ ــبات م ــا اىل الس ودعاته

واملســاواتية. وتكــون رضبــة موجعــة لــكل الحــركات اإلســالمية بــكل 

اشــكالها وأطيافهــا وطوائفهــا يف املنطقــة. امــا بالنســبة لتأثرهــا عــى 

العــامل املتحــرر فــأن جــزًء مهــا مــن اليســار العاملــي اليــزال متوهــم 

بالحــركات اإلســالمية ومعاداتهــا مــع الغــرب واالمربياليــة. عندمــا يــأيت 

ــا  ــر، وعندم ــل التغي ــن اج ــدان م ــة للمي ــوة فعال ــاء كق ــرر النس تح

يكــون متالحــا تالحــا شــديدا مــع الطبقــة العاملــة فســتتغر نظــرة 

اليســار العاملــي بشــكل عــام وموقفــه عــن اإلســالم الســيايس يف الــرق 

والعــامل. وهــذا بــدوره يقــوي الجبهــة األمميــة  املناهضــة للرأســالية. 

 

ــة،  ــو الراديكالي ــيئًا نح ــيئًا فش ــرات ش ــه التظاه ــران تتج ــل اي يف داخ

ــم واملســاندة  بشــكل منقطــع النظــر. ان  ــْت الدع ــارج نال ويف الخ

كــا  العامليــة  والعواصــم  املــدن  يف  االالف  بعــرات  التظاهــرات 

املانيــا  ويف أمريــكا وأوروبــا تقــف  رأينــا يف تورونتــو واليــوم يف 

ــا  ــتكون راس رمحه ــي س ــرأة والت ــة امل ــوري لقضي ــر الث ــب التغ بجان

ــة. وهــذه  ــة االســالمية اإليراني ــة مــن أجــل إســقاط الجمهوري املوجه

ــاة الجاهــر والنســاء بشــكل خــاص اىل حــدوده  املــرة وصلــت معان

القصــوى، ومل تعــد قــادرة عــى تحمــل املزيــد مــن املعانــاة ، يف ظــل 

ــا  ــاة ومتطلباته ــات وتطــور الحي ــا املعلوم ــامل وتكنولوجي تطــورات الع

ــران  ــاء يف اي ــرر النس ــل تح ــن اج ــية م ــة الرئيس ــة. وان العقب العري

ــورم  ــذا ال ــة ه ــذا إزال ــالمية، وله ــة اإلس ــام الجمهوري ــود نظ ــي وج ه

واجــب عــى اإلنســانية ودعــاة التحــرر يف جميــع انحــاء العــامل. 

األوســط  الــرق  يف  مجتمعــات  وكذلــك  العراقــي  املجتمــع  ان 

ــب  ــذا يتطل ــران. وله ــايئ يف اي ــوري النس ــد الث ــن امل ــرا م ــتفيد كث تس

ــة واالشــراكية ان تدعــم  مــن الحــركات النســوية واليســارية والعالي

ــكل قوتهــا وجهدهــا هــذه التظاهــرات وان تقــف بجانبهــا. وان أي  ب

ــك  ــكل  وكذل ــران، ســيكون انتصــارا لل انتصــار يف هــذا املضــار يف اي

ــة.  ــا التحرري ــل حركاتن ــى مجم ــلبي ع ــر س ــا تأث ــون له ــه يك اخفاقات

الطابع السياسي للتظاهرات النسوية في إيران!
عادل أحمد 
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وحرقــه، وتســابقت النســاء والفتيــات عــى ذلــك وفــرض ذلــك كأمــر 

ــة  ــل هيئ ــاد، ق ــة االرش ــن ان هيئ ــع. تراجــع النظــام ليتحــدث ع واق

التدخــل يف الحريــات الفرديــة واملدنيــة، بوصفهــا )مؤسســة زائــدة وال 

رضورة لهــا!!(. ومثلــا تحدثنــا دومــاً ان نظــام الجمهوريــة االســالمية 

ــن يبقــى! ال ميكــن نــزع الحجــاب وبقــاء النظــام.  بــدون الحجــاب ل

لســبب بســيط ان ابســط انتصــار تحققه الجاهــر ســيغريها ويدفعها 

لالنتقــال النتصــار الحــق. لــن تكتفــي الجاهــر بفــرض منــع الحجــاب 

ــة  ــة للحري ــاري وتســكت، ســتقوم كل الحــركات االخــرى الداعي االجب

ــركات يف  ــذه الح ــر ه ــا اك ــيايس و... م ــتبداد الس ــد االس ــاه وض والرف

ايــران، ســتقوم كل منهــا مــن ناحيتهــا بإعــداد العــدة ملنازلــة النظــام 

وانتــزاع حرياتهــا وحقوقهــا. وان هــذه نقطــة مــوت الجمهوريــة 

االســالمية، ولهــذا، اســتاتت مــن اجــل االبقــاء عــى الحجــاب 

ــة  ــع ازاح ــرف ان م ــا تع ــت. انه ــود، وال زال ــن 4 عق ــر م ــة اك طيل

ــاً. ــالمية ايض ــة االس ــتزاح الجمهوري ــها، س ــن راس ــاب م ــرأة للحج امل

ــن عــى  ــة تعاظــم  الوحــدة والتضام ــا رؤي ــة اخــرى، ميكنن ــن جه  م

صعيــد ايــران ككل وفــرض الراجــع عــى اي نزعــات قوميــة او 

االنســانية  الوحــدة  تنامــي  ان  وحتــى صنفيــة.  اثنيــة  او  دينيــة 

الجمهوريــة  أمــام  البســاط  يســحب  املشــرك  االنســاين  والحــس 

الربجوازيــة  املعارضــة  قــوى  كل  وامــام  نفســها،  االســالمية 

السياســية. وبدائلهــا  وغرهــا  والدينيــة  القوميــة  االيرانيــة 

 ميكــن رؤيــة الرعــب والخــوف يف عيــون هــذا النظــام، مل يــروا 

مثيــالً لــه مــن قبــل! تــرى ارتعاشــة الهلــع مــن راس النظــام اىل 

هيئاتــه ومؤسســاته القمعيــة وحكومتــه وبرملانــه واالالف الطفيليــن 

مــن رجــاالت الديــن. هــذا مــن جهــة، امــا مــن جهــة اخــرى، 

حــرب  يف  تكتيكاتهــا،  يف  وخــربة  تجربــة  اكــر  غــدت  الجاهــر 

ــره.... ــدو وغ ــى الع ــية ع ــرب النفس ــام ويف الح ــع النظ ــوارع م الش

 الجاهــر يف امليــدان، تعــرف قوتهــا اليــوم اكــر مــن اي وقــت 

ممكــن  امــر  هــو  النظــام  هــذا  زوال  ان  جيــداً  تعــرف  مــى، 

ومرتبــط بإرادتهــا وقرارهــا. ان حركــة اعــادة الخيــار لإلنســان وإرادة 

ــار  ــعر باالنتص ــران تش ــر اي ــدان. ان جاه ــودة يف املي ــان موج االنس

النفــي  القــوى  تــوازن  النظــام،  هــذا  عــى  واملعنــوي  النفــي 

ــاواة! ــرر واملس ــة للتح ــران الداعي ــر اي ــح جاه ــو لصال ــوي ه واملعن

 عى صعيد التنظيم يف املعامل واملصانع والجامعات واالحياء واملحالت 

وغرهــا، شــهدنا اتســاع التنظيــم الجاهــري القاعــدي، اشــكال تنظيم 

تســتند اىل املشــاركة واالرادة املبــارشة للجاهــر يف تجمعــات عامــة 

ومجالــس وغرهــا. ان تثبيــت هــذا املكســب واالرتقــاء بهــذه االشــكال 

التنظيميــة وترســيخها هــو امــر مهــم ســواء لالنتفاضــة اليــوم او لفرض 

ازدواجيــة الســلطة وقطــع يــد النظــام هناك وارســاء القوانــن التقدمية 

واالنســانية واملتطابقــة مــع حريــات الجاهــر ومســاواتها فــوراً.

 عــى صعيــد العــراق واملنطقة، سنشــهد ارتباطاً بهذه االوضــاع، صعود 

ــرأة  ــوق امل ــن حق ــة ع ــن، ومدافع ــة للدي ــة، مناهض ــركات علاني ح

وحرياتهــا، حــركات عظيمــة ومقتــدرة تســتلهم مــن انتفاضــة جاهــر 

ايــران. وبــوادر هــذا األمــر يتلمســه االنســان منــذ ســنوات. ولكــن مــع 

ثــورة ايــران هــذه، سنشــهد تغير كبر يف مــزاج املجتمعــات يف املنطقة 

والعــامل حتــى يف غــر صالــح االســالم واالســالم الســيايس. عــى الصعيــد 

العاملــي والــراي العــام العاملــي، ســتجعل قــرن وربــط االســالم واالســالم 

الســيايس يف املنطقــة نفســه تلقائيــا بشــعوب بلدان الرق االوســط او 

شــال افريقيــا مثــالً هــو ســذاجة غر مــربرة وغــر مفهومــة. الن الراي 

العــام العاملــي رأى بــأم عينيــه مكانــة االســالم باعــن جاهــر ايــران.

 كل هــذه املكاســب لــن تــزول ولــن يتــم اســردادها حتــى لــو 

تاريــخ  يف  وتثبيتهــا  تســجيلها  تــم  الوضعيــة.  هــذه  كل  انتهــت 

ينبغــي  حذفــه.  ميكــن  وال  املجتمــع  وذاكــرة  ايــران  مجتمــع 

مهمــة  قــدم  ومواطــئ  خنــادق  انهــا  املكاســب.  هــذه  تثبيــت 

للنــزال او النــزاالت املقبلــة مــع النظــام. ولهــذا يجــب صيانتهــا.

تســر  ان  اىل  مطروحــاً  الســؤال  يبقــى  ولكــن  االمــام:  اىل   

تجهــض  االســالمية  الجمهوريــة  ســرى  هــل  االوضــاع؟  هــذه 

الجاهــر  تبلــغ  ام  مثــالً  كســابقاتها  االنتفاضــة  هــذه 

النظــام؟! وهــذا  الســلطة  هــذه  بإســقاط  مرادهــا  املنتفضــة 

 

فــارس محمــود: مثلــا ذكــرت ان مطلــب التغيــر واالطاحــة بالنظــام 

هــو الســبيل الوحيــد القائــم امــام املجتمــع، امــام النســاء والشــباب 

والعــال واملحرومــن لنيــل حيــاة افضــل وأكر انســانية. جاهــر ايران 

يف مســتهل هــذا الطريــق، طريــق انهــاء عمــر الجمهوريــة االســالمية.

  ان الــراع قائــم ومنازلــة جاهــر ايــران لهــذا النظــام هو امــر واقع. 

ليــس مــا يجــري عــى وجــه الدقــة هــو حركــة احتجاجيــة أو مطلبيــة 

ــركات  ــن كل الح ــف ع ــر يختل ــو ام ــوم ه ــري الي ــا يج ــة. ان م عادي

الســابقة بوجــه الجمهوريــة االســالمية طيلــة اكــر مــن االربعــة 

عقــود عــى جميــع االصعــدة. انهــا لحظــة مــن لحظــات ثــورة هدفهــا 

االطاحــة بهــذا النظــام. ميكــن ان تتقــدم يف مقاطــع معينــة، وميكــن ان 

يفــرض عليهــا الراجــع، بيــد انــه مقطــع مــن مقاطــع الثــورة برأيــي.

 العالقــة مــا بــن النظــام والجاهــر قــد تغــرت كثــرا. تــوازن 

القــوى مــا بينهــا مــال، مــع هــذه االنتفاضــة، بشــكل كبــر لصالــح 

الجاهــر الداعيــة للحريــة واملســاواة ولصالــح النســاء والحركــة 

ــذا  ــه ه ــر بوج ــالة« الجاه ــوص. »بس ــه الخص ــى وج ــوية ع النس

النظــام تعاظمــت بحــد كبــر. املــرأة اليــوم يف ايــران ومكانتهــا 

العــال  مــع  الحــال  كذلــك  كاألمــس،  ليســت  هــي  وحرياتهــا 

توفــر  االن  لحــد  تحققــت  التــي  املكاســب  وبرأيــي  والشــباب. 

ــه.  ــوف علي ــر املأس ــه غ ــام ورحيل ــزواء النظ ــرب الن ــرب وأك ــة أك ارضي

مكاسب انتفاضة جماهير إيران
فارس محمود

التتمة ص األخرية

 أيتها الجاهر التحررية يف إيران!

ــة   مثلــا كان مقتــل مهســا أمينــي عــى أيــدي جــالدي الجمهوري

ــران،  ــة عارمــة يف مــدن اي ــة جاهري االســالمية رشارة انطــالق هبّ

هبّــة بالضــد مــن الســلطة القمعيــة واإلجراميــة للجمهوريــة 

اإلســالمية الرأســالية، نالــت عــى أثرهــا، يف الوقــت ذاتــه، تضامنــاً 

عظيــاً مــن قبــل املجتمــع الــدويل بالضــد مــن جرائــم وتطــاوالت 

ــرأة  ــارس عــى امل ــذي مُي ــم ال ــاً والظل ــة االســالمية عموم الجمهوري

عــى وجــه الخصــوص. ان هــذه الهبّــة التــي مل تحمــل أيــة صبغــة 

قوميــة او دينيــة وجعلــت مــن خالص املرأة مــن القانــون والريعة 

ــة واملســاواة،  ــة الحري ــا ورفعــت راي ــق اســايس له االســالمية منطل

هــي دون شــك حركــة وعمــل ثــوري منقطــع النظــر. وخــالل شــهر 

مــن انطالقهــا، مل تزلــزل قلعــة الرجعية اإلســالمية يف ايران وحســب، 

بــل جعلــت أألســاس االيديولوجــي ومجمــل االســالم الســيايس 

والحكومــات الرجعيــة يف املنطقــة تحــت ضغطهــا جــدي، ودفعــت 

ــة.  ــانية العام ــب االنس ــذه املصائ ــن ه ــرر م ــر والتح ــل التغي بأم

وعليــه، يتطلــع حزبنــا والجاهــر املحرومة يف كردســتان بعن االمل 

لحركتكــم، ويعتــربان أنفســها جــزء مــن  حركــة ونضــال الشــيوعين 

ــه،  ــة واملســاواة. وعلي ــق الحري ــة مــن أجــل تحقي ــة العامل والطبق

ــا، يقــف يف كل  ــا، ســواًء يف داخــل كردســتان أو خارجه ــان حزبن ف

لحظــة إىل جنبكــم ويســعى دومــاً لجلــب التضامــن الحتجاجاتكــم.

أيتها النساء والفتيات والشبيبة التحررية!

 بصدحكــم بصــورة موحــدة مــن طهــران اىل ســنندج وبقيــة مــدن 

ــم الحجــاب  ــم واحرقت ــران بصــوت حريتكــم ومســاواتكم ورميت اي

ــون كل  ــم ترفض ــدويل انك ــع ال ــم املجتم ــم ابلغت ــالمي، فأنك االس

ــلطتهم. وإذا  ــاليل وس ــة امل ــل رشيع ــش يف ظ ــع والعي ــذا الوض ه

تطلعتــم اىل غــد مــرق ويليــق باإلنســان، وأرجفتــم جســد 

ــم  ــه بنضالك ــة لإلنســان، فان ــة االســالمية املعادي ســلطة الجمهوري

وهبّتكــم هــذه قــد عرّبتــم عــن احتجــاج وغضــب مجمــل الطبقــات 

ــة  ــا اىل حرك ــران وحولتموه ــدة يف اي ــر املضطَه ــات والجاه والفئ

ــة  ــة للجمهوري ــة وملهمــة مــن أجــل إنهــاء الســلطة االجرامي ثوري

ــدام  ــم وانع ــن الظل ــال م ــاين خ ــع انس ــاء مجتم ــالمية وإرس االس

الحقــوق والتمييــز. يف كردســتان، رمــت النســاء والفتيــات بجســارة 

وشــجاعة الحجابــات وأحرقوهــا، واطلــق الطلبــة هتافــات »ان 

كردســتان مقــربة الفاشــين االســالمين«، وأعلــن عــال النفــط 

ــد  ــد وعم ــن قص ــل ع ــو قت ــا ه ــل مهس ــات ان قت والبروكيمياوي

ــك إرضاب وتظاهــرات املعلمــن  ــر دون رد، وكذل ــي أن ال مي وينبغ

والجامعــات واملتقاعديــن و... كلهــا ليســت دليــل وبرهــان عــى مــا 

نقولــه، بــل دليــل واثبــات عــى العــزم واإلرادة العظيمــة واملوحدة، 

وهــي مبعــث احرامنــا ودعمنــا ومســاندتنا ومجمــل تحــرري 

العــامل. إن مســاعي الجمهوريــة االســالمية مــن أجــل إراقــة الدمــاء 

ــال  ــل واالعتق ــع والقت ــن القم ــلوب م ــذا االس ــات وه يف االحتجاج

وعســكرة املــدن، تدلــل مــرة اخــرى عــى ان النظــام مرتعــب مــن 

قــدرات وقابليــات هــذه الهبّــة ويــرى أفــق ســقوطه أمامهــا.

 

إذا كان الرعــب والخــوف قــد لــّف النظــام، واذا كانــت هبّــة شــهر 

ــد  ــدة ق ــة واملضطَه ــر املحتج ــات والجاه ــاء والفتي ــد للنس واح

ــة العمــل.  ــد ان هــذا هــو بداي ــا، بي ــر خلفه ــاب التغي وضعــت ب

ينبغــي ان ينفجــر بــركان غضبكــم أكــر وميتــد بشــكل أوســع. عــى 

العــال والجاهــر الكادحــة يف املــدن ومجمــل املتطلعــن للتغيــر 

يف مجتمــع ايــران ان ينضّمــوا اىل هــذه االحتجاجــات. ينبغــي ملراكــز 

املــدن واالحيــاء واملؤسســات والجامعــات واملحــالت ان تكــون 

ميدانــاً للحلــول الراديــكايل والثــوري واملوّحــد للجاهــر يف امليــدان. 

ــوازاة  ــة، ومب ــان ثوري ــس ولج ــا يف مجال ــم صفوفن ــي ان تنتظ ينبغ

إدامــة االحتجاجــات والتظاهــرات، عليهــا أن نفكــر بــإدارة وتســير 

ــوا  ــادة هــذه االحتجاجــات وناشــطيها ان يتطلع ــع. عــى ق املجتم

بصــورة واضحــة ملســتقبل املجتمــع، وان يســعوا مــن االن إلرســاء 

ــع.  ــعادة للجمي ــاواة والس ــة واملس ــن الحري ــة تؤم ــام ومنظوم نظ

باألخــص إن أي تحــرك ثــوري، بــدون افــق شــفاف للمســتقبل وذلك 

النظــام الــذي يضــع حــداً للفصــل والتمييــز الطبقــي والــال مســاواة 

ويرفــع يــد القمــع واالعتقــال وانعــدام الحقوق من املجتمــع، وحتى 

بالغ دعم الحزب الشيوعي العمالي في كردستان 
ومســاندته للجماهيــر المنتفضــة في مدن إيــران!
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لــو متكــن مــن االطاحــة بالنظــام، إال إنــه يبقــي البــاب مفتوحــاً أمام 

ــات  ــة ملكاســب النضــال وتضحي ــن الربجوازي ــاح آخــر م ــة جن رسق

الجاهــر وإعــادة املجتمــع مــرة أخــرى إىل وضــع لصالــح الطبقــة 

ــا  ــا وجمعه ــم صفوفن ــي تنظي ــذا، ينبغ ــا. وله ــالية وأحزابه الرأس

ــن  ــود م ــن أربعــة عق ــر م ــاء ســلطة أك ــق اشــرايك إلنه تحــت أف

ــام  ــا نظ ــريس بإرادتن ــالمي، ون ــايل اإلس ــام الرأس ــذا النظ ــم ه حك

يؤمــن الحريــة واملســاواة والعيــش الرغيــد للجميــع عــى أنقاضــه. 

ايها العال، أيتها الجاهر التحررية يف ايران!

 أيتها النساء والشباب والطلبة املنفضن!

 

إذا كان البقــاء تحــت رحمــة حكــم الــرع واالســالم ال يعنــي ســوى 

قتــل مهســا وأمثــال مهســا وعبوديــة املــرأة وانعــدام حقوقهــا التــام، 

إذا كان بقــاء الجمهوريــة االســالمية يف ايــران ال يعني ســوى ســقوط 

الضحايــا وقبــول البطالــة والفقــر والقمــع والســجون ومئــات 

املصائــب والويــالت، إذاً هلمــوا بقوانــا املوحــدة لكنــس مؤسســات 

ــا  ــوا بقوان ــد. هلّم ــان لألب ــرأة ولإلنس ــة للم ــلطة املعادي ــذه الس ه

املنظمــة واملوحــدة، وبتنســيق قدراتنــا وإرادتنــا ، يف أماكــن عملنــا 

ومعيشــتنا، ولنجعــل مــن الشــوارع واملحــالت واملعامــل والجامعات 

مجمــل  وتامــن  ومســاواتية  انســانية  قوانــن  لتســير  ميــدان 

الحريــات الفرديــة واملدنيــة وتحطيــم مجمل املؤسســات البوليســية 

ــي  ــن الت ــة وكنــس مجمــل القوان ــة والقمعي ــة والبروقراطي واالمني

تتناقــض مــع املطالــب والحريــات االنســانية. ينبغــي اطــالق رساح 

جميــع املعتقلــن السياســين وتحقيــق الحريــة السياســية والنزعــة 

ــة. ــاط والفعالي ــة النش ــة حري ــى ضان ــهر ع ــي تس ــة الت التحرري

 

ــا  ــا موحــدة، وجعــل تظاهراتن ــاء عــى قوان ادميــوا نضالكــم واالبق

واحتجاجاتنــا اكــر جاهريــة وســعة، وتنســيق الحــركات الثوريــة 

مــع بعــض، والروع الفــوري بالتنظيــم وتنظيم االجتاعــات العامة 

وارســاء املجالــس وتســير املحــالت واملعامــل واملراكــز وكل مــكان 

ــن  ــق القوان ــذ وتطبي ــاً بتنفي ــك... بلوغ ــوى بذل ــوازن الق ــمح ت يس

التحرريــة وتأمــن الحريــات السياســية والحقــوق الفرديــة واملدنيــة 

ــب وخطــط النظــام  ــاط االعي ــاء باالســتعدادات لصــد واحب واالرتق

وقــوى الثــورة املضــادة... ان هــذه خطــوات مؤثرة لتعميق وترســيخ 

املكتســبات والتقدم الراهن ويف الوقت ذاته ألعال التقدم املقبلة...

 

ــم  ــتان دورك ــي يف كردس ــايل العراق ــن الحــزب الشــيوعي الع يثم

الجســور والشــجاع، ويقــف بكامــل قــواه معكــم ومــع مطالبكــم 

ــم احتجاجاتكــم. ويدع

 

 

 

22 ترشين االول-اكتوبر 2022

عقــد يــوم أمــس املوافــق ١٧ تريــن األول/ أكتوبــر ٢٠٢٢ اجتــاع 

مــن قبــل مجموعــة مــن النســويات املســتقالت مــن الــدول 

الناطقــة بالعربيــة مــن أجــل التنظيــم وإيجــاد اآلليــات الداعمــة 

املســتدامة نحــو ثــورة نســاء إيــران الجاريــة منــذ ما يقرب الشــهر، 

حرتــه ممثــالت عــن تجمــع هيباتيــا للعدالــة الجندريــة، ورابطــة 

.Meet جــن النســائية، وتحالــف أمــان النســوي عــرب تطبيــق

أكــدت املشــاركات أثنــاء الحضــور عــى اهميــة االحتجاجــات 

الثوريــة الجذريــة التــي تقودهــا النســاء اآلن يف إيــران ضــد 

رمزيــة الحجــاب املفــروض ســلطوياً مــن قبــل مؤسســات ذكوريــة 

أيضــاً  الحــوار  دار  الجــوار.  مــن دول  تعــاين منهــا مثيالتهــن 

ــن  ــا يجــري م ــة م ــي لتعري ــم اإلعالم ــم الدع ــة تقدي حــول أهمي

ــة التــي  ــادئ الحريــات والحقــوق املدني انتهــاكات عــى كافــة مب

ــن  ــة م ــران املفروض ــة يف إي ــع كاف ــاء واملجتم ــا النس ــرض له تتع

قبــل ديكتاتوريــة الجمهوريــة اإلســالمية. وأكــدت الناشــطات 

وانعكاســاتها  إيــران  نســاء  ثــورة  أهميــة  عــى  االجتــاع  يف 

املســتقبلية يف املنطقــة حيــث نالــت نســاء الــرق عمومــاً، مــن 

ويــالت فــرض الحجــاب اإلجبــاري، وســلب الحريــات وفــرض 

ــم  ــا عــى النســاء مــع كل اختالفاتهــن. ث ــة بذروته ــاة العبودي حي

تنــاول االجتــاع أهميــة نجــاح هــذه الثــورة لتكــون بارقــة أمــل 

ــاء  ــار لنس ــو انتص ــران ه ــاء اي ــار لنس ــث أن أي انتص ورشارة حي

ــات  ــية والراع ــات السياس ــه الديكتاتوري ــة يف وج ــة كاف املنطق

ــيايس.  ــالم الس ــة كاإلس ــة واألديولوجي ــة الحزبي الذكورية×الذكوري

ــف أشــكال  ــام مبختل عــربت النســاء املجتمعــات عــن رضورة القي

ــم  ــكار ت ــة وأف ــالل نشــاطات مختلف ــن خ ــم م ــاندة والتنظي املس

ــركة  ــج مش ــات وبرام ــالل فعالي ــن خ ــا م ــم بلورته ــا ليت اقراحه

ومســتمرة حتــى يــوم املــرأة العاملــي )كيــوم لتســليط الضــوء عــى 

واقــع األنثــى املــزري(، ومــن أجــل تقويــة زخــم احتجاجــات نســاء 

إيــران وأفغانســتان. وطــرق وســبل الدعــم الفــوري لثــورة نســاء 

ــن.  ــاندة له ــم واملس ــكال الدع ــيع أش ــة توس ــاً كيفي ــران، وأيض اي

: أهمهــا  نقــاط  عــدة  عــى  باالتفــاق  االجتــاع  انتهــى 

١. إطــالق حملــة عاملية واســعة تحت عنــوان« أنا الحيــاة« وارتباط 

رمزيتهــا بشــعار ثــورة نســاء ايــران » املــرأة. الحياة. الحريــة« الذي 

أصبــح أمميــاً بــكل لغــات وســائل التواصــل عامليــاً. وتــم االتفــاق 

عــى آليــات التحشــيد والتنظيم للوصول ألوســع مشــاركة نســائية، 

ــا النســوية يف  ومشــاركة مــن هــم داعمــن مــن الرجــال ألهدافن

املنطقــة الناطقــة بالعربيــة، وتحويــل عنــوان حملتنــا #أنا_الحيــاة 

إىل هاشــتاغ ميثلنــا أثنــاء الحملــة بجانــب #املرأة_الحياة_الحريــة.   

ــتجري  ــي س ــاطات الت ــة النش ــم وتغطي ــى دع ــاق ع ــم االتف ٢. ت

يف أنحــاء مختلفــة يف العــامل بصيغــة مشــركة متعاونــة، مثــل 

ــة  ــرات عاملي ــن مظاه ــاركة ضم ــة للمش ــوات العاملي ــم الدع دع

ــتهدفن/ ــران املس ــالب/ات إي ــاً لط ــر دع ــي ٢٩ و٣٠ أكتوب يوم

القــادم  الســبت  ويف  املمنهجــة،  القتــل  آليــة  قبــل  مــن  ات 

منظمــة  بدعــوة  برلــن  جــدار  عنــد  أكتوبــر،   ٢٢ املوافــق 

إيرانيــات و نســويات عامليــات  مــن تجمــع نســوي شــكلته 

)Feminista Berlin(، لنكــن جــزء مــن هــذه الفعاليــات العامليــة.

٣.  تنظيــم نشــاطات وفعاليــات ضمــن تعــاون مشــرك مــن 

قبــل الجهــات املجتمعــة املنظمــة للحملــة، وكل مــن ترغــب 

يف االنضــام مــن املنظــات واملبــادرات املســتقلة  النســوية 

و الرويــج للحملــة إعالميــا عــرب وســائل التواصــل املختلفــة.

4. تغطيــة الثــورة التــي تقودهــا النســاء يف إيــران وصداهــا 

عامليــاً، عــى صفحــات التواصــل االجتاعــي وبشــكل منظــم، 

ــة  ــة والكردي ــات باللغــات العربي ــة وترجمــة املقــاالت والبيان كتاب

والفارســية واالنجليزيــة وباقــي اللغــات املحليــة يف املنطقــة. 

5. تــم اإلجــاع عــى إنتــاج فيديوهات مســجلة بأصوات النســاء يف 

املنطقــة الناطقــة بالعربيــة باللغــات العربيــة والكرديــة والفارســية 

واألمازيغيــة واالنجليزيــة وباقي اللغات املحكية يف الرق األوســط 

ــل املشــاركة  ــة مــن قب ــة إعالمي ــا. كــادة تحفيزي وشــال إفريقي

ــام  ــات لالنض ــطات األخري ــاء والناش ــوة النس ــاع، لدع يف االجت

للحملــة عــى أوســع نطــاق ممكــن مبشــاركة صــور او فيديوهــات، 

إميانــاً منــا بــرورة التقاطــع وتنظيــم جهودنا النســوية ضــد جميع 

أشــكال الســلطات الباترياركيــة، والتأكيــد عــى تأثــر مــا يجــري يف 

إيــران عــى كل شــعوب املنطقــة مــن خــالل إنتــاج مــواد إعالميــة 

وبالتحديــد وضع النســاء وقضايــا تحررهن يف وجــه الديكتتوريات. 

حملة »أنا الحياة«

18.10.2022

البيان الصادر عن اجتماع تنظيمات نسوية مستقلة من الدول 

الناطقة بالعربية مع ناشطات إيرانيات لدعم ثورة النساء في إيران.

بالغ دعم الحزب الشيوعي العمالي
في كردستان ومساندته للجماهير


