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ــدن  ــم امل ــم معظ ــي تع ــة الت ــة الجامهريي ــة االنتفاض ــران ملواجه ــؤولني يف إي ــام املس ــس ام لي

ــامي  ــام اإلس ــع النظ ــورة تقل ــا اىل ث ــة دون تحوله ــة، والحيلول اإليراني

ــة،  ــكرة االنتفاض ــو عس ــد، اال وه ــيناريو واح ــوى س ــذور، س ــن الج م

بعــد فشــل كل اليــات القمــع التــي تســتخدمها بــكل وحشــية ســافرة. 

ــل  ــن قب ــل م ــف املتواص ــر اىل القص ــب النظ ــة يج ــذه الزاوي ــن ه وم

القــوات اإليرانيــة عــى قــرى ومــدن كردســتان العــراق، بحجــة وجــود 

جامعــات مســلحة ومدعومــة مــن إرسائيــل وامريــكا، اضافــة اىل محــاوالت النظــام اإلســامي يف 

ايــران لتقديــم شــكوى اىل مجلــس االمــن قبــل أيــام يطالــب فيهــا بإدانــة الجامعــات املســلحة 

القوميــة الكرديــة والوقــوف بوجههــا، بذريعــة تورطهــا بالقيــام بعمليــات ارهابيــة يف ايــران، وانها 

تقــف خلــف االحتجاجــات، ومــا هــذه املحــاوالت ســوى جــزء مــن اســراتيجية قمــع االنتفاضــة، 

عــر خلــط األوراق، والعمــل دون اتســاع حجــم التضامــن العاملــي مــع نضــاالت جامهــري ايــران 

ــك ويف نفــس الســياق أيضــا، ان اإلعــان عــن رفــع  ــة واملســاواة، ومبــوازاة ذل مــن اجــل الحري

تخصيــب اليورانيــوم اىل ٦٠٪ وبغــض النظــر عــن صدقيتــه )حيــث شــكك بــه البيــت األبيــض( 

ــف األنظــار وخاصــة  ــة أخــرى لتحري ــة، هــو عملي ــة الذري ــة الطاق ــد مــع الوكال ــع التصعي ورف

االعــام العاملــي عــن مــا يدور يف ايــران، لانفــراد مبامرســة القمع دون وصــول اصدائهــا اىل العامل.

ســيناريو  انتــاج  إعــادة  يحــاول  إيــران  يف  اإلســامي  النظــام  ان  اخــر  مبعنــى 

تســنح  يك  وبالتــايل  املجتمــع  لعســكرة  املناســبة  واالرضيــة  الذرائــع  لخلــق  ســورية، 

القتــى  وعــدد  البرشيــة  الخســائر  حجــم  يهمــه  وال  االنتفاضــة،  لقمــع  لهــا  الفرصــة 

بالســلطة. االحتفــاظ  هــو  االصليــة  املهمــة  لكــن  إيــران،  جامهــري  صفــوف  يف 

بوصلة السياسة الغربية واالنتفاضة:

ان بوصلــة السياســة الغربيــة، ال تشــري لحــد االن اىل دعــم اســقاط النظــام اإلســامي يف 

ــاد  ــن االتح ــة او م ــن اإلدارة االمريكي ــي صــدرت ســواء م ــات الت ــث ان  كل العقوب ــران، حي اي

ــان  ــوق االنس ــس حق ــل مجل ــن قب ــق م ــي الحقائ ــة تق ــكيل لجن ــرار تش ــدار ق األوريب، او اص

النظــام  ابتــزاز  محاولــة  األول  متعاكســني،  اتجاهــني  يف  تصــب  املتحــدة،  لألمــم  التابعــة 

اإلســامي وجــره للتوقيــع عــى االتفاقيــة النوويــة وتقليــم اظافــره يف املنطقــة وتقويــض 

نفــوذه، امــا االتجــاه االخــر هــو  رســم خــط رجعــة لــه، يف حــال تحولــت االنتفاضــة يف 

ــيناريو  ــم س ــل يف رس ــه بالتدخ ــمح ل ــامي، ويس ــام االس ــود النظ ــي وج ــورة  تنه ــران اىل ث اي

لتشــكيل ســلطة مواليــة لهــا تحــت عنــوان الدفــاع عــن الدميقراطيــة وحقــوق االنســان. 

ــح جامهــري  ــا مصال ــة، وال تهمه ــرة االنتهازي ــة دائ ــة الغربي ــاوز السياس ــني ال تتج ويف كا الحالت

إيــران بنيلهــا الحريــة واملســاواة والكرامــة والتخلــص مــن كابــوس الجمهوريــة اإلســامية 

ووحوشــها الــكارسة، وتبــني التجــارب التاريخيــة وخاصــة مــع السياســة االمريكيــة واقعيــة مــا 

نشــري اليــه، وأقــرب مثــال لنــا هــو تســليم أفغانســتان اىل طالبــان عــى طبــق مــن ذهــب، او 

ــه ووضعهــا عــى دفــة الســلطة السياســية. تعويــم األحــزاب اإلســامية يف العــراق بعــد احتال

مساعي لعسكرة االنتفاضة في إيران
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ــدم يف  ــذي ق ــث ال ــوء الحدي ــى ض ــوب ع ــص مكت ــذا ن ه

لقــاءات البــرة وذي قــار حــول الحركــة االحتجاجيــة ودور 

ــر 2022 ــرأة يف االنتفاضــة – نوفم امل

ــاء؟  ــرأة واالنتفاضــة يف هــذا اللق ــا موضــوع امل ــاذا اخرتن مل

ــات  ــى فئ ــن، ع ــى العاطل ــامل، ع ــى الع ــز ع ــاذا مل نرك مل

ــف  ــن نص ــاء ه ــو الن النس ــيط  ه ــواب البس ــرى؟ الج اخ

ــم  ــان، رغ ــف القضب ــجن خل ــف س ــذا النص ــع. وه املجتم

هــذا ســعت النســاء اىل خــرق الحصــار والحجــر املفــروض 

ــوم  ــل ان تق ــن تخي ــة. ال ميك ــاركن يف االنتفاض ــن وش عليه

ثــورة ونصــف املجتمع خارج ســياق املشــاركة فيهــا. ان دور 

ومشــاركة النســاء لــه اهميــة حاســمة يف الثــورة.  ســاتحدث 

ــة. ــاة االقتصادي يف هــذا الجــزء عــن دور املــرأة يف الحي

دور املرأة يف العالقات االنتاجية:

ــرأة يف االنتفاضــة  ــم دور امل ــراءة وتقيي ــل الدخــول يف ق قب

يف  املــرأة  ومكانــة  موقــع  اىل  اوال  التطــرق  مــن  البــد 

ــاج او  ــا يف انت ــة. اي دوره ــة االنتاجي ــات االقتصادي العالق

ــاة. يف العــراق، كــام يف  ــش والحي ــاج  ســبل العي ــادة انت اع

اي دولــة رأســاملية وابويــة. تتكــون عمليــة ادامــة الحيــاة، 

وتوفــر ســبل الحيــاة عــر وجــود عمليتــي االنتــاج وعمليــة 

ــة  ــون عملي ــام ان تك ــذ النظ ــرر يف ه ــاج.  تق ــادة االنت اع

االنتــاج مــن الواجبــات الرئيســية للرجــال، اي انتــاج الســلع 

والخدمــات.. بينــام تحتــل املــرأة دور اعــادة االنتــاج، 

ــك الحمــل،  ــي ذل ــاة، ويعن ــاج الحي ــادة انت ــه اع ونقصــد ب

والدة االجيــال، تربيتهــم، تغذيتهــم، العنايــة بهــم، اضافــة 

ــون  ــه، ليك ــباع حاجات ــزوج، واش ــل او ال ــة بالرج اىل العناي

ــدة. ــة جي ــه بقياف ــايل الداء مهام ــوم الت ــا يف الي مهيئ

يحصــل الرجــل جــراء عملــه يف االنتــاج عــى اجــور، وعــى 

دخــل شــهري. امــا املــرأة فــال تجنــي مــن جــراء عملهــا يف 

املنــزل، اي دخــل. يرتتــب عــى ذلــك، الرجــل يكــون لديــه 

ــدرة.  ــذه الق ــك ه ــال متل ــرأة ف ــا امل ــة، ام ــوة االقتصادي الق

الرجــل يعمــل ســاعات محــدودة ويعــود للراحــة يف املنــزل. 

ــل  ــد تواص ــة، وق ــة ومفتوح ــاعات طويل ــل س ــرأة تعم امل

الليــل بالنهــار. وكــام يتســوجب عمــل الرجــل مهــارات 

ــرأة  ــل امل ــب عم ــدوره، يتطل ــام ب ــن القي ــه م ــة متكن معين

ــة ايضــا. ــارات معين ــايئ مه ــزيل والرع املن

ــي  ــا، فه ــى عمله ــرا ع ــي اي اج ــرأة ال تجن ــث ان امل وحي

تظهــر وكأن عملهــا ثانــوي، وغــر مهــم النــه مل تقــدر قيمتــه 

املاليــة. فهــو عمــل ليــس مأجــورا. ويتــم خــداع النســاء بان 

هــذا العمــل هــو عمــل يتناســب وطبيعتهــا االنثويــة. فهــو 

يعــر عــن محبتهــا الفــراد ارستهــا. فهــي تطعمهــم وتعتنــي 

ــل  ــح الرج ــه اصب ــاءا علي ــم. بن ــى راحته ــهر ع ــم، وتس به

معيــل لــأرسة. واصبحــت املــرأة ُمعالــة.

ونظــرا لقيامــه بعمــل »االعالــة« يظهــر الرجــل وكأنــه 

ــب  ــو صاح ــا، وه ــو ويل نعمته ــث ه ــا، حي ــل عليه متفض

حــق، وهــو الــويص عليهــا.  يعطيــه هــذا الــدور الحــق يف 

التحكــم باملــرأة، فهــو الــذي يســمح مبــدى ســعة او ضيــق 

ــرأة ال تســتطيع  ــرأة. فامل ــذي مينحــه للم ــة ال فضــاء الحري

ــلبت  ــل. س ــة الرج ــه وموافق ــرة وتوجي ــدون أم ــرف ب الت

منهــا الحريــة وحجــرت يف العمــل املنــزيل، غــر املــريئ، وغــر 

ــرأة.  ــر امل ــاة ومص ــام بحي ــل متحك ــح الرج ــن. يصب املثم

ميــارس تأديبهــا، وتعنيفهــا، وقتلهــا، وحرمانهــا مــن العمــل، 

مــن التعليــم، والــخ مــن ســلب حقوقهــا. يدعمــه يف ذلــك 

ــون 111  ــا القان ــد ومنه ــودة يف البل ــن املوج ــة القوان جمل

ــرأة.  ــب امل ــل بتأدي ــمح للرج ــذي يس لســنة 1969 ال

أملرتبة الدونية املرأة كنتيجة لدورها يف اعادة االنتاج

يرتتــب عــى موقــع املرأة وحجرهــا يف  املنزل لتقــوم بالعمل 

الرعــايئ غــر املأجــور حرمانهــا مــن اكــرث الحقــوق واكرثهــا 

اساســية. وتفقــد فيــه قدرتهــا عــى ان تصنــع قراراتهــا 

ــب  ــارة طبي ــل زي ــن قبي ــات م ــها. ان حري ــها ولنفس بنفس

ــاطات  ــور نش ــروج لحض ــل، الخ ــارة االه ــرض، زي ــد امل عن

اجتامعيــة، ناهيــك عــن القيــام مبشــاركة يف نشــاطات مدنية 

ــزوج،  ــل يف االرسة، ال ــة الرج ــة مبوافق ــية،  مرهون او سياس

االب، االخ، واحيانــا حتــى االبــن. واذا خرجــت الزوجــة 

عــن طــوع زوجهــا او خالفــت االوامــر الذكوريــة واالبويــة، 

ــؤدي  ــد ي ــف. ق ــف اشــكال العن ــك اىل مختل ســيعرضها ذل

ــع  ــذا املوق ــم ه ــا.  يدع ــا، او تعنيفه ــك اىل طالقه ــا ذل به

املتــدين وتكرســه القوانــن املدنيــة املقــرة يف العــراق، حيــث  

تقــر لــه رســميا بتعنيفهــا وب«تأديبهــا«. واذن ان التوزيــع 

الجنــدري للعمــل، بــن االنتــاج واعــادة االنتــاج، انتجا قســم 

مــن البــر مســتباح الحقــوق بفعــل كونهــن انــاث. وقســم 

اخــر يتمتــع فيــه بحقــوق اكــرث بفعــل موقعــه االقتصــادي 

ــر النســاء  ــة مــن حقــوق. تظه ــد االبوي ــا متنحــه التقالي وم
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ــة،  ــا بأشــكال مختلف ــة وتدخله ــول، ان السياســة الغربي بشــكل اخــر نق

ال تخــدم االنتفاضــة يف إيــران وال تدعــم نضــال الجامهــري، بــل ان تلــك 

ــامية  ــة اإلس ــوش الجمهوري ــادي وح ــق اي ــأنها ان تطل ــن ش ــة م السياس

للتنكيــل املطلــق، وتحــت يافطتهــا املهرئــة مثــل تدخــات الكيــان 

ــك  ــن تل ــخ م ــر.. ال ــيطان األك ــة والش ــة االمريكي ــوين واالمريالي الصهي

ــة  ــمى ب “املقاوم ــام يس ــن في ــواق املأجوري ــا اب ــام بينته ــات، مثل الره

واملامنعــة«، تتحــدث بــأن الغــرب يحــاول منــذ الثــورة اإليرانيــة وســقوط 

ــة  ــكل صاف ــني ب ــامية، متناس ــة اإلس ــقاط الجمهوري ــاه بأس ــام الش نظ

ووقاحــة، هــو ان الغــرب نفســه الــذي أوصل الخمينــي اىل الســلطة وعى 

مــن الخطــوط الجويــة الفرنســية ليحــط يف طهــران، وحولــه اىل نجــم يف 

ــورة ١٩٧٩.  ــد اليســار العــاميل واالشــرايك يف ث ــة م ــورة ملواجه ســامء الث

إذا أراد الغــرب املتمثــل بــاإلدارة االمريكيــة واالتحــاد األوريب تقديــم 

ــه بالكــف  ــا الجســورة، علي ــران ونضاالته ــون لجامهــري إي أي شــكل للع

ــرة االنطــاق  ــران، فالجامهــري مل تنتظــر صاف عــن التدخــل يف شــؤون إي

مــن الغــرب لبــدء االنتفاضــة، ونســاء ايــران مل تنتظــر ايعــازا مــن 

ــا. ــة( وتجــر كل املجتمــع اليه الغــرب لرفــع شــعار )املرأة-الحياة-الحري

ويف هــذا املضــامر ان التدخــل الغــريب يف شــؤون االنتفاضــة، مــن املمكــن 

ــذي  ــران، وال ــورية يف إي ــيناريو س ــاج س ــادة انت ــا يف اع ــارك أيض ان يش

ــم  ــايئ والدع ــيايس والدع ــطاً عــى الصعيــد الس ــاال ونش كان طرفــا فع

العســكري لــكل العصابــات اإلســامية وغريهــا يف ســورية. أي ليــس 

ــرع  ــران اىل الســقوط وته ــا  يحــني النظــام اإلســامي يف إي ــد عندم ببعي

حلفــاء إيــران مثــل روســيا والصــني بالتدخــل إلنقــاذ النظــام، يلجــا 

الغــرب أيضــا بنفــس السياســة التــي قامــت فيهــا يف ســورية، أي ان كل 

االحتــامالت قامئــة وحــارضة يف ذهــن صنــاع السياســة الغربيــة يف املنطقة.

عــى الصعيــد االخــر حاولــت األحــزاب القوميــة الكرديــة اإليرانيــة، ومنــذ 

األيــام األوىل لانتفاضــة بٌعيْــَد قتــل مهســا امينــي، إضفــاء الطابــع القومي 

عــى االنتفاضــة، وتأطــري االنتفاضة بأطــار قومي، وتعريف )مهســا اميني( 

بأنهــا مناضلــة كرديــة مــن مدينــة )ســقز( الواقعــة يف كردســتان إيــران، 

اال ان االنتفاضــة وروحهــا كانــت أكــر مــن مخططــات وامنيــات واحــام 

األحــزاب القوميــة، لتصــل اىل جميــع املحافظــات واملــدن اإليرانيــة، ويرفع 

الشــعار املذكــور )املرأة-الحياة-الحريــة( لتلتف حولــه كل جامهري إيران .

ان هــذه األحــزاب القوميــة، لــن تتــورع هــي األخــرى التــي فشــلت لحــد 

االن بإيجــاد موطــأ قــدم لهــا يف االنتفاضة، كام هو حــال القوميني االخرين 

الفــرس او املوالــني لشــاه، هــذه الجامعــات القوميــة الكرديــة لــن تــردد 

هــي األخــرى عــن  عســكرة االنتفاضــة، وان أي ســيناريو اســود للوضــع 

الســيايس يف إيــران مــن صالحهــا وتســتمد وجودهــا مــن تلــك األوضــاع. 

تصــب  السياســية  واســراتيجيتها  الجامعــات  هــذه  اعــامل  كل  ان 

ــران، فهــي  ــني نضــال جامهــري كردســتان ونضــال جامهــري إي بالفصــل ب

ــة  ــران ومعادل ــية يف إي ــوالت السياس ــتقبل التح ــا يف مس ــهم له ــد س تج

الســلطة يف الرصاعــات القوميــة، وليــس مــن صالحهــا أي نضــال موحــد 

لجامهــري إيــران، كــام هــو الحــال يف العــراق وعمليتــه السياســية املقيتــة.

ــة، هــي  ــارزة يف االحتجاجــات اإليراني ــزة والب ان احــدى الخصائــص املمي

ــا  ــة وتجاوزه ــة والتقدمي ــا التحرري ــب نزعته ــة، اىل جان ــارة الثوري الجس

لــكل النزعــات القوميــة واملحليــة واملناطقيــة، وفضــا عــى ذلــك ســيادة 

روح التضامــن بــني جامهــري ايــران والرشائــح االجتامعيــة املختلفــة، فلقــد 

ــاوة  ــران ع ــات يف طه ــق واملح ــرشات املناط ــري يف ع ــت الجامه تضامن

عــى املــدن األخــرى مــع جامهــري مهابــاد التــي طوقهــا الباســدران 

ــران حــول الشــعار  ــا، وان التفــاف جامهــري اي ــوا به ورجــال االمــن ونكل

)املرأة-الحياة-الحريــة( مــع شــعار املــوت لخامنئــي، املــوت للديكتاتــور، 

ــل  ــفني او فص ــة يف دك اس ــوى القومي ــدرة الق ــدم ق ــى ع ــد ع ــو تأكي ه

ــران  ــن طه ــتان ع ــن بلوشس ــتان ع ــن كردس ــواز ع ــري اح ــال  جامه نض

واصفهــان عــن مشــهد حتــى عــن قــم قلعــة املــايل وعامئهــم العفنــة.

هــذه الخصائــص ترعــب القــوى القوميــة املحليــة يف إيــران، وتنــال مــن 

السياســة الغربيــة التــي تحــاول ان تكــون محافظة وحتى رجعيــة، وتبطل 

فتيلهــا، وهــي أي تلــك الخصائــص، بقدر ما هــي نقطة قوة لصالح افشــال 

كل مخططــات عســكرة االنتفاضــة، بنفــس القــدر ترعب كل القوى ســواء 

النظــام اإلســامي او القوميــة او السياســة الغربيــة لــوأد الثــورة يف إيــران.

ان انتصــار االنتفاضــة يف إيــران عــر تحولهــا اىل ثــورة تحرريــة باملعنــى 

املطلــق، تقلــع كل جــذور الجمهوريــة اإلســامية، مرهــون ليــس بوعــي 

ــا  ــل عســكرتها وفصــل افاقه ــا، مث ــة به ــران لألخطــار املحدق جامهــري إي

ــا،  ــل أيضــا مرهــون بن عــن سياســات تلــك القــوى املذكــورة فحســب، ب

بتقويــة التضامــن معهــا، وفضــح السياســة الغربيــة ومكائدهــا، ومامرســة 

الضغــط الســيايس والدعــايئ عــى القــوى القوميــة يف إيــران، وجــر 

جامهــري العــراق واملنطقــة العربيــة اىل تقديــم كل اشــكال الدعــم لهــا.

لألســف اىل حــد هــذه اللحظــة، مل يرتــق دعــم االنتفاضــة اىل ايــران 

ــى  ــيا حت ــا وسياس ــن يشــكل ضغــط إعامي ــا اىل مســتوى ميك يف منطقتن

العــراق واملنطقــة، والتــي تشــري  النظــام اإلســامي يف  عــى ذيــول 

تقاريــر، بــأن مليشــيات عراقيــة مثــل عصائــب اهــل الحــق وحــزب اللــه 

ــران.  ــع االنتفاضــة يف اي ــا لقم ــال عنارصه ــدأت بأرس ــا، ب ــاين وغريه اللبن

العامليــة  واالتحــادات  املنظــامت  مــن  العظمــى  الغالبيــة  ان 

العربيــة  واملنطقــة  العــراق  يف  السياســية  والقــوى  واألحــزاب 

تقــف اىل االن موقــف املتفــرج مــام يــدور يف ايــران، وكأن الذيــن 

بهــم.  طبقيــة  او  إنســانية  بصلــة  ميتــون  ال  ايــران  يف  يذبحــون 

ــون اىل الســاحة  ــدأوا ينزل ــاء ب ــه حلف ــران لدي ان النظــام اإلســامي يف اي

لنجدتــه، فســقوط النظــام اإلســامي ســيقلب املعادلــة السياســية ال عــى 

صعيــد ايــران واملنطقــة بــل عــى صعيد العامل، وســيعود اإلســام الســيايس 

ــا  ــخ، وهــذا م ــف التاري ــوف خل ــن اىل الكه ــه ووحوشــه صاغري وجاوزت

تتخشــاه ذيــول ايران يف املنطقــة، بيد ان جامهري ايران ليــس لديها حلفاء، 

لانتصــار عــى اكــر قــوة وحشــية جــاءت عــر التاريــخ، ســوى الجامهــري 

التــي فجــرت انتفاضــة أكتوبــر يف العــراق والثورتــني املرصيــة والتونســية 

والســودانية، والســرات الصفــر والقــوى التحرريــة واإلنســانية يف العــامل. 

ان التخلــص مــن كابــوس اإلســام الســيايس هــو نقطــة عــى طريــق األمان 

والحريــة واملســاواة، ليــس لجامهــري ايــران فحســب بــل لجامهــري املنطقة 

وحتــى العــامل برمتــه، فعلينــا ان نعــي معنــى التضامــن مــع االنتفاضــة يف 

ايــران وانتصارهــا النهــايئ، وهــو احــدى الوســائل  للوقــوف بوجــه تلــك 

الذيــول التــي تســعى لعســكرة االنتفاضــة مــع القــوى االمنيــة وقمعهــا. 

الفساد يف الفيفا وعملية منح حق تنظيم املونديال اىل قطر!

ــد  ــاد. لق ــز للفس ــي رم ــة ه ــا كمنظم الفيف

بحــق  الفــوز  منافســات  الفســاد  رافــق 

تنظيــم كل بطــوالت كاس العــامل وخاصــة 

منــذ 2٠٠٠، ولكــن الفســاد وصــل اىل مديــات غــري مســبوقة يف قــرار 

منــح حــق تنظيــم البطولــة لقطــر. فــازت قطــر وهــي تنافــس دول 

ــاد.  ــبب الفس ــا بس ــكا وبريطاني ــراليا وامري ــل اس ــبة مث ــر مناس اك

فأســراليا مثــا حصلــت عــى صــوت واحــد يف املنافســة رغــم انهــا 

رصفــت 4٦ مليــون دوالر عــى الحملــة للفــوز بحــق تنظيــم البطولة.

 

لقــد اكــدت االف مــن الوثائــق املرسبــة اىل صنــداي تاميــز بــان 

ــم كاس  ــحها لتنظي ــج لرش ــون دوالر للروي ــت 88٠ ملي ــر رصف قط

العــامل 2٠22، الكثــري منهــا ذهبــت عــى شــكل رشــاوي للمســؤولني 

يف الفيفــا وكونفدراليــات كــرة القــدم. لقــد أبــدع محمــد بــن هــامم 

ــة ســابقا، الســيئ  ــة التنفيذي نائــب رئيــس الفيفــا والعضــو يف اللجن

الصيــت وقــادة قطريــون اخــرون يف توزيــع الرشــاوى باملايــني. 

اشــارت الوثائــق بــان محمــد بــن هــامم قــام بدفــع األمــوال ملســؤويل 

ــي  ــداد والتاهيت ــا واىل جــاك وارىن مــن الريني كــرة القــدم يف افريقي

رينــاد تيــامري عضــوي اللجــة التنفيذيــة للفيفــا الســابقني عــن 

أمريــكا الشــاملية والوســطى والكاريبــي لكــرة القــدم ) كونــكاكاف(.

 

للفــوز بحــق تنظيــم كاس العــامل، عــى البلــد اقنــاع اكــر مــن 

نصــف أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة للفيفــا البالــغ عدهــم 24 شــخص 

للتصويــت لصالــح البلــد املتنافــس. ومــن اجــل إيجــاد أحســن منظــم 

ــة  ــن للجن ــع والعرشي ــاء األرب ــن اعض ــو م ــوم كل عض ــة يق لبطول

التنفيذيــة بزيــارة كل بلــد متنافــس وهنــا تــرز فرصــة رشــوة هــؤالء 

األعضــاء وخاصــة ان الفســاد هــو جــزء عضــوي مــن عمــل الفيفــا.

 

ــاك  ــوا هن ــا قال ــة للفيف ــة التنفيذي ــكل األعضــاء القدامــى يف اللجن ف

طريقــة واحــدة للفــوز بحــق تنظيــم كاس العــامل وهــي دفــع 

ــة، اذ يف  ــات خيالي ــور اىل مدي ــت األم ــر أوصل ــن قط ــاوى. ولك الرش

اعقــاب التصويــت لقطــر اوقــف اقــوى رجلــني يف الفيفــا ســيب باتــر 

ورئيــس االتحــاد االوريب لكــرة القــدم، ميشــيل باتينــي، ملــدة مثــان 

ســنوات مــن قبــل اللجنــة األخاقيــة للفيفــا وتــم فصــل كامــل الجنــة 

التنفيذيــة للفيفــا. و١٦ مــن مجمــوع 22 رجل صوتوا لصالــح قطر اما 

أدينــوا او حقــق معهــم او أوقفــوا بســبب الفســاد واســتام الرشــاوى. 

 

وقامــت الرشطــة الفيدراليــة االمريكيــة، األف يب أي، بألقــاء القبــض 

عــى ســبعة مــن كبــار املســؤولني يف الفيفــا اثنــاء اجتــامع للفيفــا يف 

ســويرسا يف عــام 2٠١5 وترحيلهــم اىل امريــكا بعــد جمع ادلــة دامغة 

ضدهــم عــن طريــق توظيــف ممثــل أمريــكا يف الفيفــا جارليــز بازير 

كمخــر. يجــب اإلشــارة  بــان جارليــز بازيــر نفســه اعــرف بتلقــي 

ــه  ــب. وقــد روت زوجت الرشــاوى و غســيل األمــوال وتفــادي الرضائ

ــاة التــي عاشــها، حيــث كان كل عضــو يف  تفاصيــل مثــرية عــن الحي

هدف قطر من تنظيم بطولة كأس العالم!
توما حميد
الجزء الثالث

مساعي لعسكرة االنتفاضة في إيران...
سمير عادل
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نجتمــع اليــوم هنــا لنعلــن بصــوت واحــد 

ــران وســائر املتطلعــني  ــا لنضــال نســاء اي دعمن

للحريــة واملســاواة، دعمنــا للحركــة االحتجاجية 

الثوريــة ضــد نظــام الجمهوريــة االســامية، 

ــات  نظــام الجــوع والفقــر، نظــام ســلب الحري

السياســية والحقــوق املدنيــة، نظــام الجرميــة والقتــل واملذابــح الجامعيــة.

كلنــا نعــرف ان كل ثانيــة ولحظــة ميــران وهــذا النظــام يف الســلطة يعنــي 

ــاة  ــتهتار بحي ــة واالس ــتبداد والجرمي ــل واالس ــروب والقت ــن الح ــد م املزي

عــرشات املايــني مــن البــرش. ولهــذا، غــدت االطاحــة بــه اليــوم قبــل غــدا 

رضورة مــا بعدهــا رضورة لكل انســان يلســتع قلبه لهــذا املجتمع واملنطقة.  

ان هــذا النضــال عــادل. ولهــذا جلــب كل هــذا الدعــم واملســاندة العامليــة. 

تتطلــع كل البرشيــة املتمدنــة، وباالخــص يف العــراق واملنطقــة، نحــو 

انتصــار نضالكــم هــذا، نحــو االطاحــة بهــذا النظــام الفــايش والقرووســطي.

ــاة  ــران، بــل جعــل النظــام حي ان جرائــم هــذا النظــام ال تقتــرص عــى اي

مئــات املايــني يف العــراق ولبنــان وســوريا وليبيــا واملنطقــة اجــامال 

ــران  ــامية يف اي ــة االس ــد الجمهوري ــون ض ــم.  تناضل ــؤرق دائ ــوس م كاب

وجامهــري العــراق يف نضــال ثــوري عــارم ضــد اذنابهــن مــن امثــال 

ــذا  ــة! وله ــة الرحم ــة عدمي ــل االجرامي ــائر الفصائ ــعبي وس ــد الش الحش

فــان انتصاركــم هــو انتصــار للحريــة واملســاواة يف العــراق واملنطقــة 

ــة االســامية. ــن االســام والرجعي ــدا ع ــم بعي ــكار والقي ــع االف ايضــا، ودف

االن، وبعــد مــرور اكــر مــن 4٠ يــوم فقــط، اي قبــل االطاحــة بهــذا النظــام 

ــة، غــرّيت جامهــري ايــران مــن  ــة الثوري بعــد، وجــراء حركتكــم الجامهريي

ــل  ــت مجم ــاواة ووضع ــة واملس ــوى الحري ــح ق ــوى لصال ــزان الق االن مي

الحكومــات الرجعيــة يف املنطقــة املســتندة اىل االســام تحت ضغط ســيايس 

جــدي، ودفعــت بامــل التغيــري يف مجتمعــات املنطقــة لصالــح حيــاة افضل.

ــار  ــه. ان انتص ــزء من ــا ج ــل انن ــب، ب ــال فحس ــذا النض ــم ه ــا ال ندع انن

نضالكــم هــذا هــو انتصــار للحريــة واملســاواة يف املنطقــة. ولهــذا، فاليــوم 

واكــر مــن اي وقــت اخــر،  نضالكــم نضالنــا، وانتصاركــم انتصارنــا.

 ولهــذا، يعتــر الحزب الشــيوعي العــاميل العراقي هذا النضــال نضاله، يقف 

جنبــا اىل جنــب مــع نضــاالت نســاء وعــامل وتحرري ايــران ويســعى لجلب 

التضامــن االممــي الحتجاجــات جامهــري ايــران، ويعمل بكل قــواه من اجل 

ذلــك اليــوم، يــوم كنــس الرجعيــة والنظــام االســامي يف ايــران واذنابهــا من 

الحشــد الشــعبي وحــزب اللــه والحوثيــني وفاطميــون وغريهــم يف املنطقــة.

عاش نضال نساء ايران!

عاش نضال عامل وجامهري ايران!

عاشت الحرية واملساواة! 

*النص االصيل للكلمة باللغة االنكليزية 

اننا جزء من هذا النضال!*
فارس محمود

اللجنــة التنفيذيــة للفيفــا يتلقــى عرشيــن الــف دوالر عــى شــكل نقــد 

بعــد كل زيــارة مــن الزيــارات الســتة يف الســنة اىل زيــورخ، هــذا عــدا 

مصاريــف اإلقامــة واالكل والــرشب الــخ. ووصل به االمر اىل ايجار شــقة 

مبلــغ 55٠٠ دوالر يف الشــهر يف بــرج ترامــب مــن اجــل إيــواء قططــه.

 

الفيفــا  ملســؤويل  تهمــة   4٧ االمريكيــة  العــدل  وزارة  ووجهــت 

 ١5٠ مــن  اكــر  بلغــت  رشــاوى  بتلقــي  عليهــم  املقبــوض 

والتاعــب  األمــوال  وغســيل  النفــوذ  واســتغال  دوالر،  مليــون 

. واملؤامــرات  واالحتيــال  واالبتــزاز  التجــاري  والغــش  بالجامهــري 

 

والســبعة الذيــن اعتقلــوا يف فنــدق خمــس نجــوم بزيــورخ كانــوا 

جيفــري ويــب و إدواردو يل و أوجينيــو فيغرييــدو ورافائيــل إســكيفيل 

روشــا وجوليــو  تــاكاس  وكوســتاس  و  ماريــن  ماريــا  خوســيه  و 

 

الســابق  الفيفــا  رئيــس  نائــب  أيًضــا  املتهمــني  بــني  ومــن 

وأليخانــدرو  ديفيدســون  وآرون  ليــوز  ونيكــوالس  وارنــر  جــاك 

جينكيــس. وماريانــو  وهوجــو  مارغوليــس  وخوســيه  بورزاكــو 

لحــد  الفيفيــا  رئيــس  نائــب  كروندونــا  جوليــو  بــان   وتبــني 

2٠١4  اســتلم مبلــغ مليــون دوالر مــن اجــل التصويــت لقطــر.

 

 وقبــل أســبوع قبــل التصويــت عــزم ميشــيل باتينــي اىل قــرص 

ــيل  ــني مــن ممث ــل ســاركوزي وكان مــن الحضــور اثن ــة مــن قب االليزي

قطــر احدهــم األمــري الحــايل حيــث قــال متيــم مــن حمــد لرساكــوزي، 

طائراتكــم  بيــع  اردتــم  اذا  برصاحــة  الســابق  الفرنــي  الرئيــس 

ــح قطــر وهــذا مــا حــدث  اطلــب مــن هــذا الرجــل ان يصــوت لصال

ــال. ــاص و رف ــرات ايرب ــن طائ ــر رسب م ــرت قط ــا اش ــا وبعده فع

 

ــدم  ــرة الق ــاد ك ــامع اتح ــى اجت ــني ع ــرصف 2 ماي ــر ب ــت قط وقام

انغــوال يف املؤمتــر الســنوي. الثــاين 2٠١٠ يف  االفريقيــة يف كانــون 

 

ــي  ــا بتلق ــيانة حيناه ــل االوش ــذي كان ممث ــاري ال ــد مت ــل رينال وقب

ــرشكات  ــني ل ــروا كممثل ــني تنك ــن الصحفي ــة م ــن مجموع ــوة م الرش

أمريكيــة يحاولــون الدفــع بفــرص أمريــكا للفــوز بحــق تنظيــم البطولة. 

 

لهــذا يجــب عــى املجتمــع الــدويل محاكمــة قطــر وليــس منحهــا حــق 

تنظيــم بطولــة العــامل. اذ يجــب محاكمتهــا ليــس فقــط بســبب الفســاد 

الــذي مارســته، بــل نتيجــة دعمهــا غــري املحــدود لإلرهــاب والتدخــل 

يف الــدول االخــرى مثــل ســوريا وليبيــا ودعــم الجامعــات واملنظــامت 

الرجعيــة مثــل هيئــة علــامء املســلمني. يجــب محاكمتها بســبب القمع 

واالســتغال الــذي متارســه ضــد العــامل املهاجريــن و نتيجــة مصــادرة 

حــق التنظيــم وحــق التعبــري ومامرســة ابشــع أنــواع التميــز ضــد املرأة.

هدف قطر من تنظيم بطولة ...
 توما حميد

)كلمة يف تجمع احتجاجي يف ستوكهومل السويدية دفاعا عن نضال جامهري ايران-١٩ ترشين الثاين 2٠22(

التتمة ص االخرية

ينبغــي أن تكــون الضوابــط السياســية واإلداريــة للمجتمــع موازيــن 

عرصيــة وعلامنيــة وطليعيــة. إن أســاس هــذه املوازيــن الطليعيــة هــو 

ــد عــن  ــة والنظــام اإلداري يف البل ــام لســلطة ونفــوذ الدول االنفصــال الت

الديــن، األصالــة االثنيــة والقوميــة والعــرق وكل أيديولوجيــة ومؤسســة 

تنــاىف املســاواة التامــة واملطلقــة يف الحقــوق املدنيــة لجميــع املواطنــني 

ــة الفكــر، النقــد  ــد حري ــك كل مــا يقي ومســاواتهم أمــام القوانــني وكذل

ــاران  ــة بحدذاتهــام تي ــن والقومي ــة يف املجتمــع. إن الدي ــاة العلمي والحي

ــان ومتناقضــان مــع  ــز، خرافي ــان عــى التميي ــان باعث ــان واجتامعي فكري

حريــة األنســان وازدهــاره. فالديــن، بشــكل خــاص، وحتــى بوصفــه شــأناً 

خاصــاً لألفــراد، هــو ســد مانــع أمــام تحــرر وازدهــار األنســان ورقيــه.

وهكــذا فــأن إقامــة دولــة ونظام ســيايس عــرصي وعلــامين هــو بالتحديد، 

ــام لإلنســان مــن قيــود الخرافــات  الخطــوة األوىل يف مســرية التحــرر الت

والتعصبــات الدينيــة الجاهليــة، القوميــة واالثنيــة والعرقيــة والجنســية.

يطالب الحزب الشيوعي العاميل بالتحقيق العاجل للمبادئ التالية:

الدين، القومية واالثنية

ــة. إلغــاء كل  حريــة الديــن واإللحــاد، والفصــل التــام للديــن عــن الدول

املضامــني واملصــادر الدينيــة واملتأثــرة بالديــن مــن قوانــني البــاد. جعــل 

الديــن شــأناً خاصــاً لألفــراد. إلغــاء مقولــة الديــن الرســمي. إلغــاء كل مــا 

ــة  ــة واإلداري ــات الثبوتي ــني وأوراق الهوي ــرد يف القوان ــن الف يشــري إىل دي

ــي،  املتعلقــة بالفــرد. منــع تنســيب األفــراد، بشــكل فــردي أو جامع

ــق الرســمية، األوســاط  ــي يف الوثائ ــي والدين ــامء االثن ــكل أشــكال االنت ل

ــة وغريهــا. اإلعامي

ــس  ــع تدري ــل. من ــكل كام ــم بش ــة والتعلي ــن الربي ــن ع ــل الدي - فص

ــع  ــة للمواضي ــة أو التفســريات الديني ــة، األحــكام الديني ــدروس الديني ال

يف املــدارس واملؤسســات الربويــة. إلغــاء كافــة القوانــني واملقــررات 

ــوراً. ــني ف ــري الديني ــم غ ــة والتعلي ــدأ الربي ــة ملب املناقض

ــرق  ــن والنشــاطات واملؤسســات والف ــة الدي ــة أشــكال تقوي ــع كاف - من

ــة  ــل الدول ــن قب ــة، م ــة واملعنوي ــة واملادي ــي املالي ــن النواح ــة، م الديني

ــاة  ــة الديــن مــن مختلــف جوانــب الحي ــة إزال ومؤسســاتها. عــى الدول

ــم  ــتوى التعلي ــاء مبس ــة واالرتق ــام بالتوعي ــق القي ــن طري ــة ع االجتامعي

ــبات  ــارة إىل املناس ــواع اإلش ــاء كل أن ــة. إلغ ــة العام ــات العلمي واملعلوم

ــمي. ــم الرس ــنوية يف التقوي ــا الس ــة أو ذكراه الديني

ــائر  ــع س ــانية. من ــة والاإنس ــة العنيف ــعائر الديني ــوس والش ــع الطق من

النشــاطات، الطقــوس والشــعائر الدينيــة والظهــور الدينــي املغايــر 

ــع.  ــني الجمي ــدأ املســاواة ب ــة للجامهــري وملب ــات والحقــوق املدني للحري

منــع شــتى أشــكال الظهــور الدينــي املخــل بالهــدوء وإحســاس الجامهــري 

باألمــان. منــع كل أشــكال الطقــوس واملامرســات الدينيــة املغايــرة 

للقوانــني واملقــررات املتعلقــة بصحــة وســامة األفــراد والبيئــة والقوانــني 

ــات. ــة الحيوان ــة بحامي املتعلق

- حفــظ األطفــال واألفــراد الذيــن مل تتجــاوز أعامرهــم ١٦ عامــاً مــن كل 

نــوع مــن التجــاوزات املاديــة واملعنويــة لألديــان واملؤسســات الدينيــة. 

ــوس  ــة والطق ــرق الديني ــاً للف ــن ١٦ عام ــت س ــراد تح ــم األف ــع ض من

ــة. ــن الديني والشــعائر واألماك

- رضورة التســجيل الرســمي لألديــان والفــرق الدينية كمؤسســات وأجهزة 

خاصــة وخضــوع املؤسســات الدينيــة لجميــع القوانني واملقــررات الخاصة 

الضوابط االجتماعية والثقافية العصرية والطليعية
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وكأنهــن ارسى وعبيــدا وســجينات. يســمح لهــؤالء الســجينات، الخــروج 

والدخــول مــن املنــزل بقــرار مــن الرجــل. لذلــك، تــرى نســبة االنتحــار 

ــع، اي 50  ــف املجتم ــرف. اي ان نص ــة ال ــى خلفي ــل ع ــة، القت عالي

باملئــة، تزيــد او تنقــص هــذه النســبة، هــن ســجينات البيــوت. يوجــد يف 

ذي قــار، تــل يطلــق عليــه » تــل املخطئــات« حيــث تدفــن بــه النســاء 

ــذا اىل  ــرف.أدى ه ــة ال ــاس وخلفي ــى اس ــن ع ــوايت قتل ــات الل والفتي

قيــام النســاء، وخاصــة خــالل فــرتة كورونــا، بجرائــم رهيبــة منهــا قتــل 

ــل  ــام فع ــاه، ك ــات مي ــم يف خزان ــر او اغراقه ــن يف النه ــن برميه اطفاله

الرجــال ايضــا مــن حــرق االطفــال، ورميهــن مــن اعــايل الســطوح..والخ. 

يعــزز ذلــك التفــاوت يف الحقــوق، كامــل املنظومــة الرأســاملية واالبوية. 

يف ظــل املنافســة عــى فــرص العمــل، يضمــن للرجــال االولويــة يف 

الحصــول عليهــا، حيــث انــه » معيــل االرسة«.  وال تبلــغ نســبة النســاء 

ــة مــن عمــوم نســبة النســاء يف العــراق.  ــرث مــن 13 باملئ العامــالت اك

اي ال 87 باملئــة مــن النســاء هــن عامــالت يف املنــازل غــر مدفوعــات 

االجــر. عامــالت مجانيــات. البطالــة يف العــراق بــن الشــباب تبلغ نســب 

عاليــة، ومبــا ان الرجــل يعطــي االولويــة يف حــال توفــر فــرص العمــل، 

النســاء يقبعــن بــال حــول وال قــوة.  

 بنــاء عليــه النســاء تعــاين مــن الفقــر و مــن العــوز. ال متلــك اال ان متــد 

ايديهــا اىل الرجــل مــن اجــل حصولهــا عــى مروفهــا الشــخيص. لــذا، 

تقــوم االرس بتزويجهــن وهــن الزلــن قــارصات مــن اجــل التخلــص مــن 

ــد  ــزوج. وبالتاكي ــن اىل ال ــن واحالته ــة يف اعالته مســؤوليتهن االقتصادي

للخــالص مــن مســؤوليتهن االجتامعيــة وهــن الزلــن يف ســن املراهقــة، 

للســيطرة عــى ســلوكهن االجتامعــي. يرتتــب عــى هــذه املواقــع 

االقتصاديــة املتفاوتــة، دفــع النســاء للعيــش يف وضــع متــدين، وحقوقهن 

منتهكــة، وموقعهــن اضعــف بكثــر مــن موقــع ومكانــة الرجــل.  

مشاركة املرأة يف انتفاضة ترين  وغياب املطالب النسوية 

الســؤال االن هــو اىل اي حــد انعكســت صــورة هــذه االوضــاع املأســاوية 

ــم  ــي وت ــم االجتامع ــذا الظل ــس ه ــل انعك ــة. ه ــرت يف االنتفاض وظه

اســامع صوتــه يف االنتفاضــة؟ نعــم اين اتفــق مــع كافــة املتحدثــن الذيــن 

ــاركة  ــت مش ــم  كان ــة. نع ــرأة يف االنتفاض ــاركة امل ــدور ومش ــادوا ب اش

النســاء يف االنتفاضــة اســتثنائية، كــام ان االنتفاضــة بحــد ذاتهــا كانــت 

ــد  ــا هــذا. لق ــراق ولحــد يومن ــة الع ــذ تأســيس دول ــا، من ــابقة له ال س

ــف  ــاء مبختل ــهمت النس ــا. واس ــا لديه ــر اروع م ــه الجامه ــرت ب اظه

ــف  ــام. شــاركت مبختل ــع هــذه االنتفاضــة لالم ــن اجــل دف االشــكال م

االعــامل البقــاء االوضــاع ســاخنة عــى امتــداد شــهور االنتفاضــة، مــن 

ــب  ــاين اىل تطبي ــارح واالغ ــك، و املس ــدران و الكرافي ــى الج ــم ع الرس

املصابــن، وتوفــر الطعــام، وغســل املالبــس. وتصديــن لقــرار مــن 

ــوم 8 شــباط،  ــرار يف ي ــر هــذا الق ــن الجنســن، ظه الصــدر بالفصــل ب

ــه  ــن في ــة، يدافع ــرة مليوني ــاء تظاه ــت النس ــباط نظم ــوم 13 ش يف ي

عــن تواجدهــن جنبــا اىل جنــب الرجــل. وكان الشــباب يحمــون هــذه 

التظاهــرة املليونيــة بسلســلة بريــة عــى امتــداد تظاهراتهن النســوية.  

ــه النســاء  ــم فضــح مــا تتعــرض ل ــح. ولكــن؟ هــل ت ان كل هــذا صحي

مــن ظلــم اجتامعــي ومتييــز جنــي منظــم ضدهــن؟ الجــواب هــو ال. 

اذا اردنــا مقارنــة التظاهــرات النســوية يف العــراق مــع مثيلتهــا يف لبنــان، 

تــرى النســاء يف لبنــان رفعــن مختلــف املطالــب التــي تريدهــا النســاء 

والتــي متــس حياتهــن، مثــل حــق منــح الجنســية لالبنــاء، حــق امللبــس، 

ــات  ــن الحري ــل ب ــارق الهائ ــع الف ــف، م ــد العن ــة، ض ــوق الفردي الحق

التــي تعيشــها نســاء لبنــان مقارنــة بنســاء العــراق.  الســؤال االن، هــو 

ــب النســاء يف االنتفاضــة؟  ملــاذا مل ترفــع مطال

البقية يف العدد القادم.
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ــابات  ــى حس ــة ع ــع القانوني ــيطرة املراج ــات. س ــاط املؤسس بنش

وســجات ومســتحصات ومدفوعــات الفــرق واملؤسســات الدينيــة. 

ــب املطبقــة  ــني الخاصــة بالرضائ خضــوع هــذه املؤسســات للقوان

عــى املؤسســات املشــابهة.

- منع كل أنواع اإلرغام البدين والروحي بهدف قبول الدين.

- منــع التقاليــد الدينيــة، االثنية،التقليديــة، املحليــة و غريهــا 

ــا  ــع به ــي يتمت ــات الت ــوق واملســاواة والحري ــع الحق املتناقضــة م

النــاس، الجمعيــة منهــا أو الفرديــة، واملتناقضــة مــع متتعهــم بجميع 

ــة التــي أقرهــا  ــة والسياســية واالقتصادي ــة، الثقافي الحقــوق املدني

القانــون رســمياً ومــع إبــراز وجودهــم الحــر يف الحيــاة االجتامعيــة.

- مصــادرة واعــادة جميــع األمــوال والــروات واألماكــن التــي 

ــق  ــن طري ــوة أو ع ــة بالق ــة والحزبي ــات الديني ــا املؤسس امتلكته

ــوال  ــذه األم ــع ه ــة. وض ــزة املختلف ــات واألجه ــة واملؤسس الدول

ــتغالها  ــة الس ــة املنتخب ــات الجامهريي ــدة املؤسس ــن بعه واألماك

ــام. ــح الع للصال

ــة واعــان العــراق  ــة -عربي ــة قومي ــف العــراق كدول -إلغــاء تعري

ــة  ــارة إىل اثني ــة إش ــع أي ــي. من ــري قوم ــدين وغ ــع م ــد ومجتم كبل

وقوميــة وديــن الفــرد يف الوثائــق الرســمية الحكوميــة وإلغــاء أيــة 

ــازات  ــوق و امتي ــراد وامل يف حق ــازات األف ــوق وامتي ــة يف حق تفرق

ــراد واملؤسســات عــى هــذا االســاس. االف

منــع إجــراء أيــة تصفيــة قوميــة وترحيــل إجبــاري، العقــاب 

الجامعــي وهــدم املســاكن وأماكــن النــاس باعتبــاره عقوبــة. الحــق 

ــم  ــني إىل أماكنه ــوة والنازح ــن عن ــاس املهجري ــودة الن ــق لع املطل

ــم. ــة له ــانية مرفه ــاة إنس ــني حي ــكناهم وتام وس

- منــع تنســيب األفــراد والجامعــات لقوميــة معينــة عــى الصعيــد 

العــام، األوســاط اإلعاميــة، الدوائــر وغريهــا دون إذن رســمي 

منهــم.

- إلغــاء كل أنــواع اإلشــارة إىل االنتــامء القومــي للفــرد يف الهويــات 

الثبوتيــة، وثائــق الدولــة والشــؤون اإلداريــة.

- حظــر ســائر أنــواع الدعايــة للنعــرات الدينيــة، القوميــة، األثنيــة، 

العرقيــة والجنســية. منــع إيجــاد األحــزاب والجامعــات السياســية 

الدينــي  العرقــي،  االثنــي،  القومــي،  االســتعاء  يشــكل  التــي 

ــا  ــن مبادئه ــزءاً م ــن، ج ــى اآلخري ــاس ع ــن الن ــة م ــي لفئ والجن

ــميا. ــة رس املعلن


