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تقدم الثورة اإليرانية التي بدأت قبل 43 عامًا دروسًا لكيف يمكن هزم االمبريالية والحكومات الرجعية
إيران هي موقع أكبر النزاعات الجيوسياسية في العالم اليوم. تهيمن حامالت الطائرات والطائرات من دون طيار
والهاكرز وأجهزة الطرد المركزية والقتلة على منطقة الخليج الفارسي… مع ذلك فهي كذلك موقع لصراعات طبقية
قوية: تناضل الطبقة العاملة المتعددة األعراق ببطولة ضد حكومة قمعية، كما يفعل الشباب والحركة النسائية.
تواجه هذه القوى التقدمية سؤاالً: هل يمكن إسقاط نظام ظالمي من دون أن تلعب القوى االمبريالية وأتباعها

لعبتها؟ هل يمكن للطبقة العاملة قيادة ثورة اشتراكية والبدء بسيرورة ثورية في المنطقة؟
 

بدأت الثورة اإليرانية منذ 43 عامًا: في 11 شباط/فبراير 1979، استسلم الجيش بعد يومين من القتال في الشوارع،
واضعًا حدًا لنظام الشاه. تقدم الثورة دروسًا من أجل اليوم. ولكنها في الوقت عينه، كانت انتفاضة عمالية عظيمة،
وتضمنت أشكاالً “كالسيكية” للثورة مثل تشكل المجالس العمالية. كيف يمكن هزم تلك الثورة؟ وما كان البديل
وقتها؟ تقدم إيران اليوم مثالً جليًا على سبب احتياج الثوار إلى برنامج الثورة الدائمة. لفهم ذلك، سننظر بداية إلى

تاريخ الثورة.
 

ثورة ضد االمبريالية
 

يمكن إرجاع الجذور المادية واالجتماعية والسياسية لإلطاحة بالشاه إلى عملية التطور الرأسمالية المعقدة في
إيران. دفعت القوى اإلمبريالية، من بينها بريطانيا وروسيا األكثر تخلفًا اقتصاديًا، إيران بداية إلى السوق العالمية،

وباتت موقعًا للصراع بالوكالة بين القوتين.
 

باتت إيران، والتي كانت “مستعمرة بالكامل”، كما وصفها لينين في كتابه الكالسيكي عن االمبريالية عام 1917، أكثر
انخراطًا في النظام الرأسمالي العالمي بعد اكتشاف احتياطات نفطية غزيرة في جنوبي البالد عام 1908.  بعد ذلك
بوقت قصير، أصبحت موردًا هامًا للطاقة لصالح القوى االمبريالية، وخاصة بعد إنشاء الشركة اإلنكليزية-اإليرانية

للنفط والمدارة من قبل اإلنكليز- أكثر األعمال البريطانية تحقيقًا لألرباح في ذلك الوقت.
 

ساهمت هذه العوامل في الطابع المتفاوت والمركب للتطور االجتماعي في إيران. تزايد حجم البروليتاريا، المقيمة
في المناطق الُمدنية، إلى جانب نشوء صناعة النفط والقطاعات المتصلة بها، ولكن هذه القطاعات “كانت محاطة

بمحيط من العمال الريفيين الذين كانت حياتهم وأعمالهم منظمة بواسطة عالقات ما قبل رأسمالية”. 
 

احتكرت بريطانيا النفط اإليراني حتى عام 1952، عندما أمم رئيس الحكومة محمد مصدق شركة النفط اإلنكليزية-
اإليرانية (والتي تغير اسمها عام 1935). ردت االمبريالية البريطانية بالدعوة إلى مقاطعة النفط اإليراني. في نهاية
األمر، تحالفت مع الواليات المتحدة لتنظيم انقالب عسكري عام 1953 لإلطاحة بمصدق المنتخب ديمقراطيًا وإعادة
فرض الشاه، محمد رضا بهلوي، الذي هرب من البالد. على الرغم من أن االمبريالية قدمت الشاه على أنه “تحديث”
لطيف، لكن النظام الدمية االستبدادي كان قمعيًا للغاية يدعمه جهاز أمني سري، السافاك، والذي عمل بتعاون شديد

مع وكالة المخابرات المركزية.
 

وبالتالي، إن ديكتاتورية الشاه الوحشية قد حمت ثروة إيران لصالح البرجوازية االمبريالية. مع تضخم ثروات الشاه،
كان الغضب يتخمر. بحلول الـ 1960ات، أطلق الشاه “الثورة البيضاء” (المعروفة باسم ثورة الشاه والشعب) التي
كانت حملة عدوانية من اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية الرامية إلى حل آخر العالقات اإلقطاعية في الريف،

وتحويل رأسمال المالكين إلى الصناعة والمشاريع الُمدنية األخرى، وتسهيل دخول رأس المال األجنبي.
سياسيًا، هدف الشاه من الثورة البيضاء بناء قاعدة داعمة له من بين العمال والفالحين من خالل الوعد بظروف
معيشية أفضل. وكما قال الشاه وقتها، “يجب أن تحصل الثورة من فوق، وإال فإنها ستحصل من تحت”. رغم ذلك،
وكما أشار المؤرخ إرفاند أبراهاميان، أدت اإلصالحات إلى حصول تأثير نقيض: “لقد صممت الثورة البيضاء الستباق

حصول ثورة حمراء. وبدالً من ذلك، مهدت الطريق لحصول ثورة إسالمية”. 
 

في الواقع، أدى برنامج الشاه الخاص بـ”التحديث” الرأسمالي وتوزيعه غير المتكافئ للمنافع إلى تزايد التوترات
االجتماعية، خاصة بين أوساط البرجوازية الصغيرة التقليدية ورجال الدين، الذين أشعل غضبهم المتزايد الشرارة

التي أشعلت الحماسة الثورة في إيران.

الثورة الدائمة في إيران

بقلم مريم العنيز وناثانيل فالكين
نشر المقال باللغة االنكليزية في موقع Left Voice بتاريخ شباط/فبراير 2021

https://www.leftvoice.org/trumps-attack-on-iran-why-now
https://www.leftvoice.org/iran-protests-is-the-islamic-regime-coming-to-an-end
https://www.leftvoice.org/iran-1953-how-the-cia-orchestrated-an-imperialist-coup
https://www.nytimes.com/1977/06/24/archives/iran-arrests-and-torture-charged-by-un-affiliate.html
https://www.leftvoice.org/permanent-revolution-in-iran/
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كانت البازارات (األسواق التجارية) من بين قطاعات الطبقة الوسطى المستاءة، والتي كانت قطاعًا غير متجانس
يتكون في غالبه من التجار والحرفيين. واجه هذا القطاع تراجعًا بسبب عملية “التحديث” التي نفذها الشاه، والذي
أفضى إلى تسريع افتتاح محالت السوبرماركت الواسعة التي كانت تحت إشراف رأس المال الغربي. كانت األسواق
ترتبط مع الطبقة الوسطى، منذ أن كان أغلب الطالب الجامعيين ينحدرون من عائالت صغار التجار. تاريخيًا، مع
ذلك، تحالف البازاريون مع رجال الدين الشيعة اإليرانيين، المعروفين باسم العلماء، والذين شكلوا طبقة أخرى من
البرجوازية الصغيرة التقليدية. قبل إصالح األراضي، كان العلماء يهيمنون على مساحات واسعة من األراضي، عبر

عدة أنواع من المؤسسات الدينية.
 

مّتنت إصالحات الشاه التحالف بين هذه القطاعات من البرجوازية الصغيرة، وردًا على ذلك بدأوا بنشر شعبوية
شيعية لحشد تحالف معارض للديكتاتورية الملكية. أصبح آية الله الخميني زعيم حركة المعارضة في الـ 1960ات

بسبب رفضه الدائم إلصالحات الشاه.
 

كما عنت اإلصالحات الزراعية للنظام أن التدفق السريع للفالحين المفقرين المحتشدين بسرعة في المدن وبالتالي
إلى السوق الرأسمالي. وفي وقت تحول العديد من هؤالء النازحين الريفيين إلى عمالة مأجورة تعمل في مهن
تتطلب عماالً غير ماهرين، أدى عدم قدرة الصناعة اإليرانية على استيعاب الكثير من العمالة إلى البطالة وظهور
الطبقة العاملة الُمدنية التي تشغل األحياء الفقيرة في المدن مثل طهران. خالل الـ 1960ات والـ 1970ات، باتت
التظاهرات واالعتصامات الجماهيرية جزءًا اعتياديًا من المجتمع اإليراني. عام 1977، أطلق فقراء المدن سلسلة

أحداث أدت في نهاية المطاف إلى اندالع الثورة اإليرانية.
 

وفي صيف ذلك العام، قتلت القوى األمنية العديد من سكان العشوائيات المحتجين على تهديم أحيائهم. في األشهر
الالحقة، حظت االحتجاجات بدعم حركة طالبية مناضلة. وشمل ذلك العديد من الطالب اإليرانيين المتعلمين في
الخارج والمعبئين بفضل الحركات المناهضة لالمبريالية الحاصلة في كل أنحاء العالم. بحلول شهر كانون األول/

ديسمبر، أغلقت الجامعات أبوابها بسبب التظاهرات المستمرة.
 

في 6 آب/أغسطس 1978- ذكرى انقالب عام 1953- اشتعلت النيران في سينما ريكس، وهو مسرح في حي للطبقة
العاملة في مدينة عبدان، ما أدى إلى حرق أكثر من 400 شخص. على الرغم من أن الظروف الدقيقة بقيت غير
معلومة، إال أن معظم الناس يتهمون السافاك بإشعال النيران. فتصاعدت التوترات إلى االنفجار في 8 أيلول/سبتمبر
1978، بعد أن أصبح يشار إليه باسم الجمعة السوداء- أمر الشاه بقمع وحشي للتظاهرات، ما أدى إلى مقتل ما بين

1000 إلى 3000 متظاهر. ردت الطبقة العاملة بغضب كامل.
 

في اليوم التالي للجمعة السوداء، أضرب ما يقارب ألف عامل في مصفاة طهران للنفط. انتشر اإلضراب بسرعة إلى
بقية المصافي والمصانع وتكلف النظام المحاصر أكثر من 50 مليون دوالر باليوم. أقيمت لجان اإلضراب في أماكن
العمل لتنسيق اإلضراب. نفذ عمال إيران ضربتهم القاضية عندما نظموا إضرابًا عامًا في نهاية العام 1978 وأوقفوا

كامل االقتصاد.
 

بعد موجة اإلضراب التي استمرت 4 أشهر- وبلغت ذروتها باإلطاحة بالشاه، الذي هرب من البالد في 16 كانون
الثاني/يناير 1979- ظهرت اإلمكانات التحررية للنضال الطبقي البروليتاري بشكل كامل. في ظل فراغ السلطة الذي
تال ذلك، بدأت المجالس العمالية الناشئة، على شاكلة السوفيتات الروسية بالتطور. بدأت مجالس الشورى هذه،

المنبثقة من لجان اإلضراب، في ممارسة سلطتها عبر مصادرة المصانع ووضعها تحت السلطة العمالية.
 

كما أقام الفالحون المفقرون في الريف، متأثرين بهذه األمثلة العمالية، مجالس شورى لهم وبدأوا بالسيطرة على
األراضي الكبيرة التي كانوا يعملون فيها. ولكن على الرغم من هذا التصعيد في الصراع الطبقي، انحّطت الثورة إلى
جمهورية إسالمية يحكمها رجال دين غير رحيمين. بحلول 1983، استعيد النظام البرجوازي، ومنعت الشورى

والنقابات العمالية المستقلة، وحظرت كل األحزاب اليسارية وسحقت. كيف كانت تلك الهزيمة ممكنة؟
 

ثورة الخميني المضادة
 

مع االحتجاجات اإليرانية، ازدادت خشية االمبريالية األميركية من التشكيك بالرأسمالية. وبحسب المؤرخ نيكي
كيدي، كانت وزارة الخارجية “على صلة بشخصيات علمانية ودينية قد تنضم إلى تحالف حكومي يمكن للحكومة

األميركية التعاطي معه”.
 

وجدت الواليات المتحدة حليفًا محتمالً في الخميني، الذي كان في المنفى منذ 14 عامًا في فرنسا. وعلى الرغم من
وعوده بتأمين المصالح األميركية، حافظ الخميني على عالقة معقدة مع واشنطن. لقد عرف أن الجماهير الثائرة،

التي هدف إلى اجتذابها، معادية بشدة لالمبريالية.
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كما أقام الفالحون المفقرون في الريف، متأثرين بهذه األمثلة العمالية، مجالس شورى لهم وبدأوا بالسيطرة على
األراضي الكبيرة التي كانوا يعملون فيها. ولكن على الرغم من هذا التصعيد في الصراع الطبقي، انحّطت الثورة إلى
جمهورية إسالمية يحكمها رجال دين غير رحيمين. بحلول 1983، استعيد النظام البرجوازي، ومنعت الشورى

والنقابات العمالية المستقلة، وحظرت كل األحزاب اليسارية وسحقت. كيف كانت تلك الهزيمة ممكنة؟
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ثورة الخميني المضادة
 

مع االحتجاجات اإليرانية، ازدادت خشية االمبريالية األميركية من التشكيك بالرأسمالية. وبحسب المؤرخ نيكي
كيدي، كانت وزارة الخارجية “على صلة بشخصيات علمانية ودينية قد تنضم إلى تحالف حكومي يمكن للحكومة

األميركية التعاطي معه”. 
 

وجدت الواليات المتحدة حليفًا محتمالً في الخميني، الذي كان في المنفى منذ 14 عامًا في فرنسا. وعلى الرغم من
وعوده بتأمين المصالح األميركية، حافظ الخميني على عالقة معقدة مع واشنطن. لقد عرف أن الجماهير الثائرة،

التي هدف إلى اجتذابها، معادية بشدة لالمبريالية.
 

وسمح االستيالء على السفارة األميركية في طهران وما تالها من أزمة رهائن فرصة مثالية للخميني لتعزيز مكانته
بين الجماهير والتلويح بمؤهالته المناهضة لالمبريالية. وتحت غطاء هذه األزمة الجديدة، ناور المسؤولون
اإليرانيون مع حملة رونالد ريغان الرئاسية لتأمين إطالق سراح الرهائن المعتقلين في إيران بعد االنتخابات
األميركية عام 1980، ما أدى إلى إحباط الطموحات الرئاسية للرئيس [وقتها] جيمي كارتر. أعلن النظام اإليراني

إطالق سراح الرهائن بعد دقائق من خطاب تنصيب ريغان.
 

كما قدمت الواليات المتحدة التشجيع واألسلحة لنظام صدام حسين للهجوم على إيران، الذي شن حربًا دامت 8
سنوات أدت إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص. كان المقصد من ذلك تقييد الجماهير من االستمرار بالثورة،

ولكن سمح كذلك للخميني بترسيخ ديكتاتورية رجال الدين، وإقامة الجمهورية اإلسالمية.
 

في هذا المسار، فقدت الواليات المتحدة إحدى قواعدها االستراتيجية التي كانت أساسية في المنطقة. ومن أجل
استعادة النظام البرجوازي، مع اإلبقاء على مسافة بعيدة عن االمبريالية، بدأ النظام البرجوازي القومي بقيادة رجال
الدين فترة من القمع السياسي واالجتماعي لمعارضته السياسية، وخاصة اليسار والقوميات المضطهدة المناضلة من

أجل تحقيق مصيرها، كالكورد.
 

إن ترسيخ النظام الجديد عنى تدمير كل ما بنته الطبقة العاملة عام 1979: الشورى. لقد حاربت هذه المنظمات
العمالية بكل شجاعة من أجل تحقيق السيطرة العمالية على المصانع. ومثلت بشكل موضوعي شكالً أوليًا للسلطة
المزدوجة، حتى لو افتقدت للتنسيق. في البداية، تجاهلت أمر الخيميني بحلها، وبدالً من ذلك طالبت بزيادة
الرواتب، وتحسين ظروف العيش، وتأميم الصناعات المختلفة. ولكن مع تقدم الثورة المضادة، وضعت الشورى في
موضع دفاعي. وبحلول نيسان/أبريل 1980، دخلت عملية “األسلمة”، التي كانت قد بدأت مع إقرار دستور

ثيوقراطي قبل سنة، أماكن العمل ودمرت منظمات العمال المستقلة.
 

ظهر دور الخميني، كشخصية رجعية بتوجهات بونابارتية، من خالل اعتماده الشديد على الجهاز القمعي، ولكن
كذلك على سردية إسالمية تسعى إلى التوفيق بين االنقسامات الطبقية بين البرجوازية والجماهير العاملة. وكما
كتبت عالمة االجتماع فالنتين مقدم، إن الخطاب الموحد للخمينية قام على “إسالمية شعبوية راديكالية من شأنها
إثبات أنها مقنعة للغاية- خطاب سيطر على بعض المفاهيم اليسارية (االستغالل- االمبريالية والعالم الرأسمالي)،
واستعمل التصنيفات العالم الثالثية (التبعية، الشعب) والعبارات الشعبوية (الجماهير الكادحة)، وصبغ كل ذلك

بمفاهيم دينية محددة بمعنى جديد وراديكالي”. 
 

اعتمد الخميني في الكثير من خطاباته اإلسالمية الراديكالية على كتابات علي شريعتي، الذي يعتبره الكثيرون
المنظر الحقيقي للثورة اإلسالمية. ألهمت عالم االجتماع المتعلم في فرنسا نظريات ما بعد االستعمار خاصة تلك

التي كتبها فرانز فانون وقدم “نسخة إسالمية لالهوت التحرير”، كما كتبت كلوديا سيناتي. 
 

رغم ذلك، ال يمكن تفسير الثورة اإليرانية، على الرغم من ُبعدها الخمينّي، من خالل جوانبها الثقافية فقط، كما حاول
مفكرو ما بعد الحداثة كما فعل ميشال فوكو. (7) بدالً من ذلك، يمكن فهم هذا المسار الثوري المفارق بشكل أفضل
عن طريق عدسات الصراع الطبقي. وعلى وجه التحديد، كانت انتفاضة الطبقة العاملة، والطبقات الوسطى، وفقراء
المدن ردًا على سيرورة غير متكافئة للتطور الرأسمالي، ضد الشاه المكروه والديكتاتوري المدعوم من الواليات

المتحدة، ما أدى إلى نشوء اضطرابات اجتماعية واسعة المدى موجهة ضد النظام الملكي واالمبريالية.
 

وهكذا، كان طابع الثورة اإليرانية ديمقراطي عميق. ولكن مع تقدمها، طورت بشكل متزايد سمات الثورة العمالية. إذا
لم تكن الطبقة العاملة قادرة على االستيالء على السلطة السياسية، فذلك بسبب الضعف السياسي لليسار وغياب

قيادة ثورية قادرة على دفع برنامج الثورة االشتراكية إلى األمام.

https://writingswtranslations.wordpress.com/2022/09/06/%d9%85%d9%82%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84/
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اليسار في إيران

ارتبطت أكبر منظمات اليسار في إيران، بأشكال مختلفة، بفكرة أن الثورة اإليرانية ال يمكن إال أن تكون اشتراكية.
كان حزب توده (الجماهير) أكبر حزب يساري في إيران، حيث كان يضم ما ال يقل عن مئة ألف عضو وكان له تأثير
مهم بين العمال. تأثر توده بتوجهات االتحاد السوفياتي في وقت كانت الستالينية العالمية تتهاوى. آمن الحزب أن
الثورة يمكن أن تؤسس لحكومة برجوازية تقدمية، شبيهة بتلك التي أسقطت عام 1953- واعتبر أن التحالف مع
الجناح القومي للبرجوازية مرحلة ضرورية على طريق االشتراكية. بناًء إلى نظرية الثورة على مراحل، دعَم الحزُب

الخميني، حتى في وقت بدأ نظام األخير بشن حملة قمعية واسعة على اليسار.
 

بعد انتصار الثورة الكوبية عام 1959، تبنت المنظمات اليسارية في العالم استراتيجية حرب العصابات متأثرة بـ شي
غيفارا. وظهرت منظمتان على هذا الشكل في البالد خالل الـ 1960ات. األولى، كانت منظمة مجاهدي خلق، والتي
حاولت الجمع بين قراءة يسارية لإلسالم. والثانية، هي منظمة فدائيي الشعب، التي كانت “ماركسية-لينينية”، أي

ستالينية. خاضت المنظمتان النضال المسلح ضد نظام الشاه، وجمعتا مئات اآلالف من المؤيدين خالل الثورة.
 

لم يكن ضعف منظمات حرب العصابات هذه فقط لكونها وحدات صغيرة مسلحة، إنما بسبب طبيعتها كونها معزولة
عن الجماهير، باعتبارها الموضوع الثوري الحاسم. لم تكن نظرية حرب الشعوب التي طال أمدها كما وضعها
ماوتسي تونغ، أو نظرية حرب العصابات التي طورها شي غيفارا، بمثابة استراتيجيات لهزم الرأسمالية وبناء
االشتراكية. إنما كانت تلك استراتيجيات مرحلية تستعمل الوسائل العسكرية إلقامة حكومات تجمع العمال

والفالحين مع أجنحة برجوازية التي يفترض أنها “تقدمية ووطنية”. 
 

لذا، وفي حين كان للمجاهدين والفدائيين مظهر “النضالية” أكثر من توده، إال أنهم اشتركوا مع ذات الهدف
االستراتيجي: إقامة حكومة برجوازية “تقدمية”. مّثل المسلحون شكالً مسلحًا من التعاون الطبقي- اإلصالحي مع
السالح. وكانوا منقسمين بشكل دائم حول مسألة الجناح البرجوازي الذي يفترض أن يكون “تقدميًا”. في البداية
اعتبر المجاهدون أن الخميني تقدمي، لكن سرعان ما نقلوا والءهم إلى أجنحة أخرى من النظام أكثر قربًا من
االمبريالية. انشق مجاهدو خلق الحقًا ووالوا النظام العراقي المؤيد لالمبريالية. انقسم الفدائيون بين أغلبية تؤيد
بشكل نقدي النظام الجديد وأقلية بدأت حرب عصابات جديدة ضده. حتى هذه األقلية، رغم كل ذلك، تمسكت

بمفهومها المرحلي.
 

كان هناك بديل لسياسة المراحل، الذي تبنتها الستالينية من االشتراكية الديمقراطية وفرضتها على الحركة
الشيوعية األممية. كانت التروتسكية في إيران متجسدة في منظمتين مختلفتين. الحزب العمالي االشتراكي
المتشكل من طالب إيرانيين الذين انضموا إلى األمانة العامة لألممية الرابعة في وقت كانوا يدرسون في بريطانيا.
كان الحزب متماشيًا مع سياسة إرنست ماندل. في المقابل، تشكل الحزب االشتراكي الثوري من طالب درسوا في
الواليات المتحدة وكان قريبًا من الحزب العمالي االشتراكي األميركي، القسم األميركي من األممية الرابعة، في وقت
كان قياديوه قد بدأوا باالنشقاق عن برنامج الثورة الدائمة (على الرغم من أنهم قد قرروا هذه الخطوة العلنية منذ

سنوات قليلة فقط).
 

اختلف هذان الفصيالن حول طريقة االرتباط بالحركة المناهضة لالمبريالية التي استقطبها المالرشي. كان الحزب
االشتراكي الثوري على استعداد للتخلي عن أي مبدأ اشتراكي حفاظًا على دعمه للنظام الجديد. كما قدم دعمًا نقديًا
للمرسوم الذي فرض على النساء ارتداء ثياب إسالمية. لماذا؟ “السؤال األساسي هو… نضال المجتمع بمجمله ضد
االمبريالية األميركية”. دعم الحزب االشتراكي الثوري الحملة القمعية التي شنها النظام ضد اليسار، ومن ضمنهم

التروتسكيين.
 

في المقابل، أنكر الحزب العمالي االشتراكي أن الخميني يشكل “قوة معادية حقيقية لإلمبريالية”، وقد أعلن بكل
حكمة “أن معاداة االمبريالية تعني… إنشاء اقتصاد مخطط”.  كان الحزب العمالي االشتراكي قادرًا على كسب بعض
الوزن السياسي، وخاصة بين العمال العرب في مقاطعة خوزستان، الذين كانوا يناضلون من أجل مطالبهم الوطنية
واالجتماعية. ولكن هذا الوزن قد تسبب بجذب انتباه النظام إليه، الذي اعتقل أعضاءه وأعدمهم في بداية عام

.1979
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في نهاية المطاف، لم تكن االتجاهات التروتسكية- التي أسسها المنفيون الذين رجعوا إلى إيران بعد اندالع الثورة-
منظمة بشكل كاٍف لتحمل القمع الوحشي. بحلول عام 1983 كانوا قد سحقوا وطردوا من البالد. في تلك السنة،
أصدر تروتسكيو األممية الرابعة تقييمًا نقديًا انتقدوا فيه الميل لدعم مواقف الخميني، خاصة وأن الحزب
االشتراكي الثوري كان حزبًا رسميًا.  ولكن يبدو أن عقودًا في المنفى أدت إلى حل تلك التنظيمات. في هذا الوقت

لسنا على علم باالتجاهات التروتسكية بإيران اليوم- ما عدا واحدة سنتكلم عنها في القسم التالي. 
 

ال بد من اإلشارة إلى التيار الدائر في فلك منصور حكمت، والذي استمر إرثه من قبل عدة فصائل “شيوعية عمالية”
في المنفى وفي كوماال في كوردستان اإليرانية. مع انبالج الثورة اإليرانية في األفق، كسر حكمت العقيدة األساسية
لكل التيارات المتأثرة بالستالينية عندما أعلن بشكل صريح أن فكرة “البرجوازية الوطنية التقدمية” هي أسطورة.
مع ذلك، في الوقت عينه، اتخذ موقفًا نابعًا من الماركسية اإلصالحية لألممية الثانية، بحسب منصور: إيران لم تكن
“ناضجة” بما فيه الكفاية لتحقيق االشتراكية. من خالل معارضة هذه األطروحات غير المتجانسة، تبنى نظرية
لينين بالنسبة لروسيا عام 1905: يمكن للطبقة العاملة اإليرانية، المشكلة بنفسها لقطب سياسي مستقل، قيادة ثورة
ديمقراطية في حين كانت البرجوازية اإليرانية ضعيفة جدًا وجبانة لتنفيذها. ومثل هذه الثورة الديمقراطية
العميقة في إيران، بقيادة الطبقة العاملة، ستكون شرارة للثورات االشتراكية في البلدان األكثر تقدمًا، وبدورها
ستسمح هذه الديمقراطية الراديكالية في إيران نحو تحقيق البناء االشتراكي.  وهذا ما يشبه إلى حد كبير نظرية

كاوتسكي حول روسيا في عام 1905. 
 

هذا التفصيل هو األكثر إثارة لالهتمام بسبب عدم كفايته- فهو يضيء على االختراق النظري الضروري الذي وضعه
تروتسكي للمرة األولى عام 1906: الطبقة العاملة، التي تضع نفسها على رأس النضال من أجل الديمقراطية وتؤسس
قوتها الخاصة على شكل حكومة عمالية، ال يمكن أن يقتصر برنامجها على تحقيق الديمقراطية. حتى لو حاول
الحزب العمالي ذلك، فإنه سيقابل بعرقلة وتخريب وفي نهاية المطاف بثورة مضادة دموية تشنها البرجوازية. كيف

يمكن للعمال االحتفاظ بالسلطة السياسية وترك االقتصاد بيد مستغليهم؟
 

توقعت نظرية الثورة الدائمة بشكل دقيق المسار الذي يجب أن تسلكه الثورة الروسية اآلتية عام 1917- في حين
طبق االشتراكيون الفنلنديون برنامج “الديكتاتورية الديمقراطية للعمال والفالحين” في ثورتهم خالل عامي 1917-
1918، على أمل خضوع الرأسماليين لحكومة ديمقراطية للطبقة العاملة، إال أنهم وقعوا في شرك التناقضات وانتهى
األمر بهزيمة دموية.  ولكن الثورة تصبح “دائمة” بتحولها من مهمة ديمقراطية إلى مهمة اشتراكية- وتصبح “دائمة”

بمعنى آخر من خالل االنتشار من اإلطار الوطني إلى اإلطار العالمي.
 

البرنامج النظري للثورة الدائمة وثيق الصلة بإيران اليوم. ناضل العمال بشجاعة ضد ديكتاتورية الشاه، ولكن ال يمكن
تحقيق مكاسب ديمقراطية من دون االنفصال عن االمبريالية وإعادة تنظيم اشتراكي للمجتمع. لقد حاربت
البرجوازية اإليرانية الشاه ببرودة، ولكن عندما تعرضت مصالحها للتهديد من قبل الحركة الجماهيرية، أطلقت
المجال لغضبها الشديد. لذلك من الضروري للطبقة العاملة، بالتحالف مع قطاعات مضطهدة أخرى، النضال لتدمير

السلطة االقتصادية والسياسية للرأسماليين (في الداخل والخارج). إنه السبيل الوحيد لتأمين الديمقراطية.
 

دروس لليوم
 

بالنظر إلى دروس ثورة عامي 1979-1980 من الواضح أنه على اليسار االشتراكي الثوري تجنب خطئين:
سيكون الخطأ األول هو وضع أي آمال بأي جناح من الطبقة الحاكمة- سواء كانوا اإلصالحيين اآلملين بعقد اتفاقات
تعاونية مع القوى اإلمبريالية، أو “المتطرفين” المتميزين بخطاب تصادمي. منذ 10 سنوات، رأينا تعليق آمال شرائح
كبيرة من الشباب واليسار على شخصيات “معتدلة” في الحركة الخضراء. لكن مثل هذه الشخصيات هي أشكال

معدلة من الهيمنة االمبريالية- أي تبعية ُتفرض بأشكال جديدة من القمع الداخلي.
 

الخطأ الثاني هو السماح للمعارضة المبررة لنظام المالرشي بأن تتحول إلى دعم للقوى االمبريالية. لقد حصل ذلك مع
أجنحة متعددة من اليسار اإليراني، وأشهرها منظمة مجاهدي خلق، والتي هي اليوم كناية عن عصبة غريبة النوع
وحدهم صقور واشنطن يأخذونها على محمل الجد. ولكن بغض النظر عن هذه األمثلة المتطرفة، هناك ميول
منتشرة بين اليساريين اإليرانيين ألخذ موقف محايد من الصراعات بين االمبريالية والنظام اإليراني. وكمثل عن
ذلك، سنقتبس من نص بعنوان “تأمالت حول الرسالة المفتوحة إلى مغريني” من مجموعة تسمي نفسها التيار

البلشفي اللينيني اإليراني. وقد بدأوا بيان المبادئ بمقاربة تبدو صحيحة:
 

“في رأينا، حماية االستقالل السياسي للطبقة العاملة من األطراف المتعددة داخل النظام السياسي الحاكم في
إيران، وفي الوقت عينه، من االمبريالية هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للحركة العمالية. مهمتنا هي التخلص من

الدولة الرأسمالية (مهما كانت أشكالها) لمرة واحدة وإلى األبد.

https://www.leninist.org/1397/05/02/left-reformism-letter-mogherini/
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ومع ذلك فقد توصلت المجموعة إلى أسوأ نتيجة ممكنة:
 

“في مواجهة التهديد بشن هجوم عسكري امبريالي، نحن ال نقف مع البرجوازية “المحلية” وال مع القوى
“الخارجية”. بدالً من ذلك، في هذه الحالة، مهمتنا الفورية هي شل آلة الحرب وتحويل الحرب إلى ثورة ضد
األطراف الرجعية في هذا الصراع وتشكيل جبهة ثورية ثالثة، جبهة تضم الطبقة العاملة في إيران والمنطقة والدول

المتواجهة. مهمتنا هي فضح الطبيعة الرجعية لكل من جانبي هذه الحرب الرأسمالية وبيادقها”.
 

تّدعي هذه المجموعة أنها تنتمي إلى تراث لينيني-بلشفي، المعارضة اليسارية لألممية الشيوعية بقيادة ليون
تروتسكي، مع ذلك يبدو أنها ال تعرف شيئًا عن مواقف تروتسكي المناهضة لإلمبريالية. صحيح أن نظامي الواليات
المتحدة وإيران برجوزيان ورأسماليان ورجعيان وقمعيان… ولكن هل تعني هذه األوصاف أنه يمكننا بكل بساطة
المساواة بين واشنطن وطهران؟ االمبريالية األميركية هي أكبر قوة للقتل الجماعي والتدمير. أما على النقيض، إن
الجمهورية اإلسالمية هي قوة إقليمية غير مستقرة بالكاد يمكنها تجاوز حدودها عسكريًا. ليس صعبًا إقامة المقارنة.
لم يقدم الماركسيون أي دعم لديكتاتورية صدام حسين المؤيدة لالمبريالية في العراق. ولكن الواليات المتحدة
كانت قادرة على القتل الجماعي على نطاق واسع- ففي حين قتل نظام صدام 15 ألف شخص بواسطة الغازات

السامة، قتلت االمبريالية األميركية 500 ألف شخص بواسطة العقوبات “السلمية”.
 

فلنتخيل حربًا تشنها االمبريالية األميركية على إيران. إن انتصار االمبريالية يعني هزيمة العمال والشعوب
المضطهدة حول العالم. وخسارة األميركيين خالل الهجوم- حتى الخسارة على يد قوة رجعية كالجمهورية
اإلسالمية- يمكن أن يعطي دفعًا كبيرًا من الثقة للنضاالت التحررية في كل مكان. وضع تروتسكي هذا المقاربة

المعادية لالمبريالية خالل مناقشة له عام 1938:
 

“يسيطر على البرازيل اليوم نظام شبه فاشي ال يمكن لكل ثوري إال النظر إليه بكراهية. لفترض، رغم ذلك، دخول
إنكلترا بصراع عسكري مع البرازيل. أسألكم إلى جانب من ستكون الطبقة العاملة خالل الصراع؟ سأجيب بنفسي عن
هذا السؤال- في هذه الحالة سأكون مع البرازيل “الفاشية” ضد بريطانيا العظمى “الديمقراطية”. لماذا؟ ألن الصراع
بينهما لن يكون حول مسألة ديمقراطية أو فاشية. فإذا انتصرت إنكلترا، فإنها ستنصب فاشية أخرى في ريو دي
جانيرو وستضع أعباء إضافية على البرازيل. وإذا، على العكس من ذلك، انتصرت البرازيل، فمن شأن ذلك إعطاء
زخم كبير للوعي الوطني والديمقراطي للبلد ما يؤدي إلى اإلطاحة بديكتاتورية فارغاس. إن هزيمة إنكلترا ستوجه

ضربة في الوقت عينه لإلمبريالية البريطانية وتعطي دفعًا للحركة الثورية للبروليتاريا البريطانية”.
 

يحتاج اليسار، سواء في إيران أو على الصعيد الدولي، إلى أن يكون جزءًا من الحمالت المناهضة لالمبريالية ضد
الغزو األميركي، في الوقت عينه يرفض تقديم أي دعم للمالرشي. إن هذا النوع من التعبئة هو بالتحديد مدى نفاق
النظام اإليراني وفساده. هذه هي اللحظة التي يمكن للطبقة العاملة أن تقدم نفسها كقيادية محتملة لكل العمل في
النضال من أجل الديمقراطية- من بينها التحرر من اإلمبريالية. أي شكل من “المعسكر الثالث” و”مناهضة مناهضة
اإلمبريالية”- في حين أنه يمكن تفهم ردة الفعل على معاداة النظام المزيفة لالمبريالية، ونتيجة لتراجع المعنويات

بسبب المنفى- سيؤدي ذلك إلى وقوع النضال التقدمي في يد النضال الرجعي.
 

يمكن للطبقة العاملة القوية في إيران إعادة صياغة أساليب عام 1979. كانت الثورة اإليرانية واحدة من آخر
النضاالت العظيمة للطبقة العاملة األممية قبل أن ينطلق الهجوم البرجوازي على الطبقة العمالية األممية. وهكذا
فتحت هزيمة العمال اإليرانيين الطريق أمام مسار النيوليبرالية الرابحة. وكانت الثورة الناجحة ستوجه ضربة قوية

لإلمبريالية وأتباعها في كل أنحاء المنطقة، وكانت سُتلهم العمال في كل أنحاء العالم.
 

اليوم يمكن للطبقة العاملة اإليرانية أن تكون مرة أخرى في طليعة عمال المنطقة الخاضعين لعصبة من الزمر
الرجعية التابعة لإلمبريالية. لكن مثل هذه المقاربة تتطلب بناء قيادة ثورية جديدة- على أساس تعّلم الدروس من

التجارب الثورية السابقة.
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النساء، االنتفاضة والثورة في إيران
مقابلة أجراها بيار ريب مع شورا ماكارمي ونشرت في موقع الثورة الدائمة باللغة الفرنسية بتاريخ 19 تشرين الثاني/

نوفمبر 2022
 

تناقش الباحثة في المركز الوطني للبحث العلمي والمتخصصة في الشؤون اإليرانية، شورا ماكارمي، في هذه المقابلة
االنتفاضة التي تهز طهران وكل مدن البالد، واحتماالتها الثورية، ودور النساء في انطالق هذه العملية.

 
شورا ماكارمي باحثة في المركز الوطني للبحث العلمي. تركز أعمالها على أنثروبولوجية الدولة، واألشكال القانونية
واالعتيادية للعنف والتجربة التي يمر بها األشخاص من ذلك، خاصة في حاالت المنفى. وقد نشرت الكثير من الكتب
والمقاالت والفصول حول إيران والعنف السياسي وسياسات الهجرة. في هذه المقابلة تعود إلى االنتفاضة التي هزت

النظام اإليراني إضافة إلى إمكانياتها الثورية.
 

Le -من المهم دائمًا معرفة الموقع الذي نناقش منه الوضع في إيران. عام 2011، نشرت كتاب بعنوان دفاتر عزيز
cahier d’Aziz، وهو كتاب يدور حول مذكرات جدك عزيز زارعي، والذي استعاد فيه مصير والدتك وخالتك،

المناضلتين اليساريتين المنخرطتين في ثورة 79 والحقًا من ضحايا قمع نظام الخميني.
 

 هل بإمكانك العودة إلى هذه المسارات، بالطريقة التي تعاملت بها مع األخيرة، وتخبرينا كيف يغذي مسار
األسرة أفكارك؟

 
عام 2004، كنت كثيرة التنقل من وإلى إيران، صادفت دفترًا كتبه جدي بعد مجازر عام 88. وهو شهادة موجهة
ألحفاده عن والدتي وخالتي. بدأت بترجمة الشهادة، والتي كانت صعبة جدًا ألنها تحكي تجربة عائلة واجهت
التعذيب والترهيب واإلرهاب. وهي شهادة تخبرنا كيف انتقلنا من ثورة 79 إلى الثورة اإلسالمية، مسار لم يدرس إال
قليالً نسبيًا في التاريخ. هناك القليل من التحليالت األكاديمية حول الموضوع وهذه الشهادة علمتني الكثير وبدا لي

أنها كانت مفيدة جدًا.
 

قررت نشرها بعد احتجاجات عام 2009 والتي حصلت بعد انتخابات أحمدي نجاد المزورة. أدركت أن الشباب
اإليرانيين الذين هم بمثل عمري وقتها كانوا يكتشفون برعب ماذا كانت الدولة قادرة على فعله. واكتشفوا واقع مراكز
االعتقال الخاصة، واالغتصابات، والتعذيب والسجن واالعتقاالت من دون مذكرة توقيف، واالعترافات اإلجبارية
وحاالت اإلخفاء حيث ال تعاد الجثث إلى العائالت. لقد صدم المتظاهرون عام 2009 وكنت مصدومة ألنهم ال يعلمون

تاريخ القمع الطويل في إيران، ألن هذه الممارسات ظلت طوال عقد الثمانينات وطاولت عشرات اآلالف من الناس.
 

تساءلت كيف كان من الممكن أال يكون الشباب الذين كبروا في إيران على علم بالدولة التي يتعاملون معها. لقد
تخيلوا محاورًا مختلفًا تمامًا عما واجهوه بعد احتجاجات عام 2009. ورغم ذلك، اكتشفوا أن هذا الوحش الذي
اكتشفوه لم يكن جديدًا، فقد كان يعيد استعمال الممارسات التي كانت موجودة في الثمانينات. لم تكن هذه القصص

تنتمي إلى الماضي: معرفة هذا التاريخ يمكن أن يكون لها تأثير سياسي حقيقي في إيران اليوم.
 

هل يمكنك إخبارنا المزيد عن قصة والدتك وخالتك؟
 

كانت والدتي وخالتي مرشحتين إلى االنتخابات عام 81 عن منظمة مجاهدي الشعب، منظمة ثورية إسالمية ولكن
مناهضة للمؤسسة الدينية، وهذا ما جعل المنظمة هدفًا لحزب الثورة اإلسالمية الخميني. اعتقلت والدتي قبل انتقال
المنظمة إلى العمل المسلح، ولهذا السبب لم يحكم عليها باإلعدام. في حين اعتقلت خالتي عام 82 بعد دخول
مجاهدي خلق في الكفاح المسلح ضد النظام. وقد عملت سرًا بعد اعتقال زوجها وإعدامه بعد إجراءات قضائية
سريعة، قبل ذلك بوقت قصير. وقد أعدمها النظام بدورها في تشرين األول/أكتوبر عام 82، وبعد سبعة أشهر من

اعتقالها في آذار/مارس عام 82.
 

يتحدث جدي من وجهة نظر مختلفة، فقد كان وقتها رجالً يبلغ من العمر 70 سنة، ولم يكن منخرطًا في ثورة 79.
ونجد هنا دينامية بين األجيال كما هو الحال اليوم. هو يقدم شهادة عائلة من المعتقلين: هي شهادة على ما تمر به
مجموعات واسعة من السكان غير المعتقلين، إنما في الوقت عينه تشكل حلقة الوصل بين المعتقلين وبقية السكان.

بما أنك ذكرت مسألة األجيال، في هذا اإلطار يمكن تحليل الحركة التي وّلدها مقتل مهسا أميني من قبل الشرطة
على أنها حركة “الجيل ز” في إيران.

https://www.revolutionpermanente.fr/Femmes-revolte-et-revolution-en-Iran
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ما هي خصائص هذه التعبئة الشعبية وما هو جزء القطيعة واالستمرارية مقارنة مع سابقاتها، خاصة عام 2009
في إيران؟

 
أول خاصية لهذه الحركة، هي راديكالية الشعارات المطالبة بإسقاط النظام. واحدة من الشعارات األكثر تردادًا هو:
“رسالتنا األخيرة، الهدف هو النظام السياسي نفسه”. أو حتى “امرأة، حياة، حرية” و”يسقط الديكتاتور” أي أن
المرشد األعلى خامنئي هو ديكتاتور وهدفنا إسقاطه. كما نسمع مباشرة عبارة “يسقط خامنئي”. ال يطالب
المتظاهرون بتعديل قانون إلزامية الحجاب أو االستفتاء حوله، إنما إسقاط النظام: هم/ن ال يضعون أنفسهم في

موقع التفاوض مع السلطة.
 

الخاصية الثانية هي التضامن بين الطبقات واألعراق واألجيال وحقيقة أن المساواة السياسية بين النساء والرجال
معتبرة على أنها شرط لحرية الجميع، وهذا بالضبط ما يعنيه شعار “امرأة، حياة، حرية”. إنها المرة األولى منذ عام 79
يظهر التضامن في الطبقات الوسطى والعاملة، وهذا التضامن ليس ممكنًا إال عبر صياغة مطلب سياسي، وهو إسقاط

النظام.
 

كيف يمكن فهم راديكالية الجيل الجديد المنخرط في االحتجاجات في إيران؟
 

أنا لست عالمة اجتماع لهذا الجيل الشاب، وبالتالي لم أدرس “الجيل ز” في إيران وال يمكن إجراء تحقيق اجتماعي
جدي هناك. أعتقد أنه من المهم أخذ هذا بعين االعتبار. كانت هناك سياسة واعية جدًا لعرقلة المعرفة بحالة المجتمع
اإليراني، منذ أربعين عامًا، ولكن أكثر فأكثر منذ عام 2009. إنتاج المعرفة المتخصصة حول إيران معقد جدًا، ألن
هؤالء الباحثين معتقلون، وال يستطيعون إجراء األبحاث الميداني أو ألنه عليهم أن يكيفوا أعمالهم مع الخطوط
الحمراء المحددة من قبل النظام. كذلك، ُمنعت عملية إنتاج اإلحصاءات، وتعرضت مكاتب اإلحصاءات التابعة لوزارة
الداخلية للتخريب منذ رئاسة أحمدي نجاد األولى عام 2005. نحن نتعاطى مع مجتمع يصعب فهمه. سيخبرك أحدهم
أن 80 بالمئة من اإليرانيين علمانيون ألنه يعيش في حي من الطبقة الوسطى في طهران وهو مقتنع للغاية بأن
الغالبية العظمى من اإليرانيين بأنهم علمانيون. وسيخبرك آخر أن 30 بالمئة من اإليرانيين ما زالوا يدعمون النظام

ألنه يعتمد على االنتاج االجتماعي اآلتي من علماء االجتماع التابعين للنظام.
 

لذلك ال يمكنني ادعاء بأنني أعرف الحقيقة حول ما هو عليه المجتمع اإليراني ألنه غموضه هو تقنية السلطة. يبدو
هامًا قول ذلك، ألننا يجب أن نتعامل بحذر مع ما يقوله الخبراء في إيران. “الجيل ز” هذا، نعرفه رغم ذلك عبر
شبكات التواصل االجتماعي. هناك ما هو قريب من السياسات الدقيقة عبر القصص المنشورة في االنستغرام. إذ
ينظم الشباب انتفاضتهم في الشارع، وينظمون طرقًا بديلة لالحتجاج عندما ال يستطيعون النزول إلى الشارع.
ويمزق طالب وطالبات الثانويات كتب التاريخ وينشرون صور ِفعلتهم على االنترنت. هذه طرق لالمركزية النضالية
على المستوى الفردي، عندما يصبح النزول إلى الشارع خطيرًا للغاية، ولكن حتى ذلك ليس باألمر السهل. في
بلوشستان، تعرضت طالبة للضرب حتى الموت بعد التعرف عليها في مقطع فيديو يظهرها تمزق صورة المرشد

األعلى.
 

هذه الشبكات هي كذلك وسيلة لتذكر القتلى، من خالل إعادة نشر صورهم وأقوالهم المنشورة على االنستاغرام، كما
هو حالة نيكا شاكارامي [المراهقة ابنة الـ 16 سنة التي اغتالها النظام]. في الصور األولى التي انتشرت لمهسا أميني
بعد مقتلها، نراها ترقص رقصة كوردية بلباس تقليدي، وهذا كسر صورة الشهيد التي كانت مهيمنة في ثورة 79،

وجسدت الظلم، من خالل صورة الشهيد. اليوم، نرى مهسا أميني ترقص، إنها الحياة وهي لم تعد شهيدة.
 

هذا الجيل يعيد تعريف شروط الشجاعة السياسية. فقد أصيب أصدقائي الذين هم بعمري بالذهول بخروجهم إلى
الشوارع بسبب شجاعة وبسالة الشباب الذين يواجهون السلطة. يتحدى الشباب السلطة عبر تدنيس الرموز كما
حصل خالل تصوير أنفسهم وهم ينزعون عمائم المالرشي في وسط الشارع. وقد ولدت التعبئة من رغبة النساء بعدم

إجبارهن على ارتداء الحجاب، اليوم إن المالرشي أنفسهم هم الذين أرغموا على ربط عمائمهم حتى ال تسقط.
إننا نشهد إعادة تعريف الشجاعة السياسية بعبارات أخرى غير الشهادة. لقد حاولت في كتاباتي أن أظهر أنه من المهم

تذّكر سنوات الثمانينات لفهم القوة الحالية وتمكين المقاومة. 
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نجح القمع في الثمانينات بتحويل العناد والتصميم السياسي إلى صفة سلبية. تعرض المعتقلون للتعذيب والقتل،
ليس بسبب انتماءاتهم السياسية إنما ألنهم أصروا على آرائهم السياسية. كما رأينا عام 2009، سعى التيار اإلصالحي
في إيران إلى الدعوة إلى تغيير أنواع المقاومة السياسية لتجنب الصدام بين السلطة والمقاومة. خالل سنوات، كان
يروج إلى ضرورة الحفاظ على التسوية وعلى الذات باعتبارهما من الفضائل السياسية. إن عدم االنخراط في هذه
المواجهة الشديدة، التي كان ينظر إليها بأنها مولدة للعنف، كان يعتبر أمرًا فضيالً وجديرًا اعتماده في المجتمع
اإليراني. كانت هناك فكرة أن الخصم السياسي كان في مكان ما شريكًا عن العنف، ألن عناده ينتج الراديكالية من
جانب السلطة. عودة العناد بقوة كقيمة تسقط هذه الهيمنة األيديولوجية لإلصالحية. إنه انقالب هائل يجب نسبه

إلى هذا الجيل.
 

لقد قيل إن ما دفع العمال إلى اإلضراب عام 68 [في فرنسا]، هو إصرار الطالب وقدرتهم على إثبات شجاعتهم، خالل
مواجهتهم للشرطة والمجازفة. ماذا عن المسألة االجتماعية في إيران، كيف يرد عالم العمل على هذه التعبئة؟ خالل
عامي 78-79، أمكننا رؤية دينامية دائمية متحركة وبدأ العمال بالتحرك بعد مظاهرات الطالب، وكان ذلك من العوامل

الحاسمة في إسقاط الشاه.
 

نعم، أنت تطرح سؤال المرحلة الثانية، أي بداية اإلضراب. من مميزات االحتجاجات الحالية هي مدتها التي ال قرين
لها. منذ عام 79، لم نَر أعدادًا مثيلة من الناس في الشوارع طوال هذه المدة. منذ األسابيع األولى، كانت هناك فكرة
أنه لكسب السلطة يجب اإلضراب عن العمل، ألن اإلضراب في شركة النفط الوطنية هو الذي كسر نظام الشاه. هناك

الكثير من اإلضرابات في إيران، ولكن لم نصل بعد إلى اإلضرابات الضخمة التي حصلت في ثورة 79.
 

تجدر اإلشارة إلى أن عالم النقابات في إيران قد تضرر منذ أن بدأت اإلصالحات النيوليبرالية في سنوات
التسعينيات، تحت ضغط اإلصالحيين، بحيث جرى تعديل قانون العمل، ما زاد من زيادة هشاشة أحوال الموظفين.
وغالبًا ما يعمل العمال بعقود محددة األجل. األزمة االقتصادية اليوم عميقة لدرجة أن الدولة غير قادرة حتى على
الوفاء بوعودها بدولة ريعية، مثل ضمان أسعار منخفضة للسلع االستهالكية األساسية والخبز حتى ال يغرق
اإليرانيون تحت خط الفقر في أزمة تهدد وجودهم. في هذا السياق، من الصعب للغاية اإلضراب، خاصة ألنه ال يوجد

حقوق عمالية وال أي حق باإلضراب، فضالً عن الهشاشة التي يعيشون فيها.
 

وإنه ألمر مقزز على نحو خاص أن الجمهورية اإلسالمية تمكنت من وصم نفسها، في الخارج، بصورة نظام ذي أفكار
اشتراكية أو قريب من اشتراكية معينة. ال يوجد نظام نيوليبرالي أكثر من النظام اإليراني. المجلس العسكري للحرس
“الثوري” هو نوع من مافيا اقتصادية-أمنية تضع يدها على كل العقود العامة في مجال البناء واالتصاالت
والتخطيط الُمدني. أدى تأميم المصانع بعد الثورة في الحقيقة إلى إعادة توزيع هذه المؤسسات على المقربين من

المالرشي. يجب أن ندرك مدى صعوبة اإلضراب بالنسبة إلى شريحة من السكان.
 

على الرغم من ذلك، هناك شبكة ونشاط نقابي الفت للنظر في إيران، ال يحصل الحديث عنه بشكل كاٍف: نقابة
المعلمين، ونقابة المتقاعدين، ونقابات النقل، ونقابات المصانع مثل مصنع السكر هفت تايبه. هذه النقابات التي كانت
في طليعة المحتجين عام 2019 تحمل تاريخًا ومقاومة سياسية متجذرة محليًا جدًا، مع شبكات المساعدة،
وصناديق اإلضراب، وشبكات التعارف، على الرغم من دخول وخروج النقابيين من وإلى المعتقالت إال أنهم يواصلون
نضالهم. واستطاعت النقابات العمالية في هفت تابه انتزاع تسوية من خالل اإلضراب مؤخرًا. كما حصلت مئات
اإلضرابات طوال عام 2022. تعتبر الحركة العمالية والنقابية مهمة، ولكن النظام دائمًا ما يواجه التعبئة العمالية بقمع
شديد عن طريق: االعتقال المباشر، ومصادرة ممتلكات ومنازل النقابيين. القمع متعدد األشكال وعنيف، وهو يخنق

الشبكة النقابية وهذا ما يشرح صعوبة تعميم اإلضراب.
 

ما هو موقع النسوية في االحتجاجات؟
 

الحركة النسوية اإليرانية هي ابنة حملة المليون توقيع التي بدأت عام 2006 والرامية إلى تغيير الدستور اإليراني
وإنهاء حالة األبارتهايد الجندري. كانت هذه التعبئة لحظة تكوين مهمة بالنسبة للكثيرات من اإليرانيات، من الطبقات

الوسطى ولكن كذلك من الطبقات الشعبية اللواتي يعانين بشكل مضاعف من النظام البطريركي. 
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سمحت هذه التجارب بالتنظير والوعي باألبارتهايد الجندري في الجمهورية اإلسالمية التي لم يعد
باإلمكان اعتبارها جمهورية. روجت الحركة النسوية لفكرة أن وضع النساء في إيران يغير من طبيعة
النظام نفسه. فاإلرغام على وضع الحجاب هو رأس جبل الجليد لهذا األبارتهايد الجندري، الجزء
المرئي منه، ولكنه أيضًا وسيلة للسيطرة على أجساد النساء، واإلشارة إلى أن المجال العام هو تحت
السيطرة المباشرة والدقيقة للنظام. هذا المزيج هو الذي يرفضه المتظاهرون/ات اليوم. الحركة
النسوية هي حركة قوية ومنسقة للمجتمع المدني، والتي بحثت طوال العقود الماضية عن سبل
النضال ضمن مقاربة إصالحية لتغيير األمور من بين النقاط الحمراء التي يفرضها الثيوقراطيون وقد
قدمت األدوات الفكرية لفهم كيف يشكل الحجاب اإلجباري واألبارتهايد الجندري خطرًا على الجميع

في إيران ألنهم يبنون نظامًا سياسيًا يتناقض مع الحرية.
 

ما رأيك في ردة الفعل تجاه االحتجاجات في فرنسا والعالم، ومحاولة الهيمنة عليها من قبل اليمين المتطرف؟
كيف ترين التضامن األممي والنسوي مع االحتجاجات في إيران؟

 
إن حركة “المرأة، والحرية والحياة” من خالل أشكالها ومسارها، تعكس ما يحصل في أميركا الالتينية. نرى أننا وسط
حركة معولمة وجيلية ولديها إمكانات سياسية عميقة، تواجه قوة قمع الرأسمالية. في إيران، باتت النسوية طريقة

للتفكير باالضطهاد اإلثني. من الواضح أن النسوية هي منبت فكري وسياسي تتجاوز حقوق النساء.
 

أما هيمنة اليمين المتطرف فال ينبغي أن يكون مسببًا للشلل. يمكننا رؤية بوضوح البعد الثوري للحركة، سيقول
األميركيون [عنا] “غير اعتذاريين”، والنساء اإليرانيات سيرفضن التأسف، ألنهن ثوريات، نقطة. صراحة الطاقة
الثورية ال تترك مجاالً للهيمنة عليها وهي صدى يتردد مع مقاومة المشاريع المعادية لإلجهاض والهيمنة على األجساد
التي يقودها اليمين المتطرف. ال يمكن التفكير بشعار “المرأة، الحياة والحرية” وواقع حرق الحجاب، خارج نطاق
الحركات المناهضة لمنع اإلجهاض في بولونيا. هناك ما هو متالزم جدًا يربط بين هذين الشكلين من االنتفاض ضد

النظام األبوي والطريقة التي تتجذر فيها السيطرة على أجسام النساء.
 

تتعارض هذه النسوية الثورية مع المشاريع الرجعية التي تعطلها، إذا بذلنا جهدًا لفهمها في بعدها الثوري. لم نتعامل
بعد مع وضع ثوري، ولكن يمكننا رؤية بوضوح أن هذه الحركة هي تعبير عن نسوية ثورية. وإذا حددنا موقع الحركة

في سياق األخيرة، لن يتمكن اليمين المتطرف من الهيمنة عليها.
 

كان هناك حضور كبير للنساء في تحركات عام 2009، ولكن، في الواقع، هناك ما تغير عام 2022.
 

لقد تحركت النساء في الحركة من أجل عريضة المليون توقيع وفي صفوف “الحركة الخضراء” عام 2009، ولكن في
ذلك الوقت كان هناك صعوبة في إدخال المطالب النسوية داخل الحركة. اليوم، هناك حركة طالبية، ولكنها تهتف
“المرأة، الحياة والحرية”، وهي حركة نسوية. النسوية الثورية شديدة القوة في إيران ولها أيضا صوت من أفواه
الرجال، ولها وجه في الرجال، وهذا أمر جميل للغاية. تلقي اإليرانيات الضوء على الرجال الذين يتبنون مطالب
نسوية. صور الرجال الذين يهتفون “المرأة، الحياة والحرية” تصور بكثافة وهي متداولة، وتحظى باإلعجاب. هناك
ما يحصل على مستوى التأثيرات المتبادلة، والرعاية التي تتبادلها الشرائح السكانية. فقد أعلنت المتظاهرات في

طهران عن حبهن للقضية الكوردية، بالمقابل أعلن الكورد عن دعمهم للنساء.
 

في الواقع، حتى لو حاول النظام اللعب على الحساسيات األقلوية من خالل التمييز بالقمع، وإطالق الرصاص الحي
على المتظاهرين في بلوشستان، إال أن الحركة ما زالت موحدة ومتالحمة.

 
بالضبط هذا ما يحاول فعله النظام تمامًا، وهناك سردية تحصل في هذا اإلطار، حيث أن النظام يلوح بالتهديد
بتقطيع أوصال ما يعرف حاليًا بدولة “إيران”. إنها دعاية يقوم بها النظام متالقيًا مع خطاب باحثين منتمين إلى
المجتمع األكاديمي ما بعد الكولونيالي الذي يركز سرديته الخبيرة في سلطة من شأنها أن تكون وصولهم االختباري
إلى المجتمع اإليراني. هذا تصرف غير مسؤول، واألنكى من ذلك، ال يقوم على أساس تجريبي فعلي، إنما هو وسيلة
للحفاظ على الوضع الراهن أو على مناصب أعضائه المكتسبة عبر السنين بشكل يكون خطابهم صدى للسلطة
اإليرانية في الخارج. هؤالء األشخاص قد بنوا سيرة مهنية في هذا اإلطار ما يجعلهم موالين لهذا الخطاب بالكامل.
في هذا اإلطار، يجب أن نقدر مسؤولية المناضلين السياسيين في كوردستان وبلوشستان، الذين تركوا سالحهم في

المنازل، حتى اآلن، في وقت أطلق القناصة الرصاص عليهم.



١٤

كراس (المرأة.. الحياة.. الحرية)

نساء، حياة، حرية: ما هي اآلفاق االستراتيجية لالنتفاضة اإليرانية؟
الكاتبة مريم العنيز

نشر المقال باللغة الفرنسية بتاريخ 31 تشرين األول/أكتوبر عام 2022 في موقع الثورة الدائمة
—

هزت انتفاضة نسوية تاريخية إيران خالل األشهر الماضية. كيف نفهم الحركة وما هو أفقها؟ وما هي الدروس
االستراتيجية التي يمكن استنتاجها من تجربة الثورة اإليرانية عام 79 لدفع هذا النضال باتجاه االنتصار؟

—
مر أكثر من 40 يومًا منذ اهتزت إيران إثر القتل الوحشي لمهسا جينا أميني مطلقة أكبر احتجاجات مناهضة

للحكومة منذ عام 2009.
 

في اإلسالم الشيعي من المعتاد إقامة مراسم األربعين بعد موت أحد أفراد العائلة. وقد شارك عشرات اآلالف من
اإليرانيين بالمسيرة إلى سقز، مسقط رأس أميني الكوردية، وذلك للتظاهر وإحياء ذكرى أربعينها. على الرغم من

الحواجز سار اآلالف من الناس إلى قبرها.
 

كجورج فلويد منذ ما يقارب عامين، باتت مهسا جينا أميني رمزًا أمميًا للمقاومة. أخرج موتها اآلالف من العمال إلى
الشوارع في كل أنحاء إيران، جنبًا إلى جنب مع الطالب وطالبات المدارس والجامعات والكورد والبلوش والعرب

والفرس واألذريين واللور والتركمان. وقد شاهد العالم شجاعتهم في مواجهة القمع الوحشي.
 

حتى اليوم، قتل ما يزيد عن 250 وجرح 900 واعتقل 12500، على الرغم من صعوبة الحصول على األرقام
الرسمية. تركز القمع الشديد في محافظَتي سيستان وبلوشستان ومنطقة كوردستان، المحتوية على مجموعة
واسعة من األقليات اإلثنية. وقد تتابعت عملية قطع االنترنت، إال أن الشباب اإليرانيين البارعين بالتكنولوجيا،
استمروا بإيجاد سبل لنقل نضالهم إلى بقية العالم. هؤالء الشباب هم بأنفسهم أول أهداف القمع: حيث قتل العديد

من األطفال ال تتجاوز أعمارهم 11 سنة بالرصاص الحي الذي أطلقه النظام.
 

من بين المعتقلين الكثير من المناضلين السياسيين والنقابيين. في 15 تشرين األول/أكتوبر اندلع حريق كبير في
سجن إيفين، وهو عمل اعتبره العديد من المتظاهرين من صنع النظام بهدف إخماد الحركة. يعد إيفين مركز
االعتقال األساسي للمعارضين السياسيين للنظام. وهو معروف كذلك باسم “جامعة إيفين” بسبب احتوائه على

العديد من الطالب والمفكرين والفنانيين والمناضلين المناهضين للحكومة.
 

على الرغم من القمع الوحشي للمتظاهرين بهدف إهماد االنتفاضة، لكنها تتطور وتزداد أزمة الشرعية أكثر فأكثر.
لدرجة أن أنصار النظام البارزين قد جرى دفعهم للتنازل عن مطالب معينة لصالح الحركة. دعا علي الريجاني، رئيس
البرلمان السابق، والذي كان من بين أبرز القادة منذ ثورة 79 وكان ذات يوم مرشحًا لتولي منصب المرشد األعلى

خلفًا لخامنئي، إلى مراجعة تطبيق قانون الحجاب اإلجباري وتخفيف قمع النظام للمتظاهرين.
يمكن مالحظة أمثلة أخرى من االنقسامات المتزايدة داخل الطبقة الحاكمة بين رجال الدين الذين يشكلون
األوليغارشية الشيعية في إيران. فقد انتقد آية الله أسد الله بيات زنجاني، مؤخرًا “شرطة اآلداب”، حيث اعتبرها

غير شرعية ومناهضة لإلسالم.
 

وقال رجل دين مجهول الهوية من مدينة قم الشيعية المقدسة- والتي شهدت كذلك اجتجاجات- لموقع “ميدل
أيست أي” في بداية شهر تشرين األول/أكتوبر إن “غالبية حوزة قم، أو على األقل نسبة كبيرة من رجال الدين فيها،
تزداد معارضتهم للجمهورية اإلسالمية، ألنها أضعفت اإلسالم والدين في أعين الناس”، مضيفًا “في حين أن العديد
من رجال الدين ال عالقة لهم باالستابلشمنت وابتعدوا عن سياساته، ألنهم ال يريدون أن يعتبروا جزءًا من

الجمهورية اإلسالمية”.
 

في حين ينبغي رؤية إلى أي مدى ستؤدي االنتفاضة إلى تقسيم النظام، أثبتت هذه الموجة من المظاهرات بالفعل
أنها واحدة من أكثر التحديات تعقيدًا لنظام المالرشي البرجوازي منذ إنشائه في عام 1979. وفي سياق األزمة

الشاملة في إيران، تتخذ هذه االنتفاضة مكانًا فريدًا. 

https://www.revolutionpermanente.fr/Femmes-vie-liberte-quelles-perspectives-strategiques-pour-la-revolte-iranienne
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خصائص االنتفاضة الجارية
 

ما بدأ على شكل انتفاضة نسوية- مطلقة الشعار الذي بات شعارًا أمميًا “نساء، حياة، حرية”- سرعان ما تحول إلى
انتفاضة مناهضة للحكومة واسعة النطاق. من عدة نواٍح، تعتبر هذه االحتجاجات استمرارًا للتظاهرات المناهضة
للحكومة التي جرت عامي 2017 و2019 في إيران (ولكن كذلك في دول خاضعة للنفوذ اإليراني مثل لبنان
والعراق)- والتي رفعت شعارًا مماثالً وهو “الخبز، العمل والحرية”. أضاءت هذه الموجة من الصراع الطبقي، من
نواح كثيرة، على المشاعر المتزايدة تجاه النيوليبرالية في كل أنحاء العالم، والمرتبطة بشكل مباشر بالنضال ضد

التقشف وارتفاع تكاليف الحياة.
 

وعلى العكس من حركة عام 2009، التي هدفت إلى اإلصالح وقادتها الطبقة الوسطى وكانت محصورة بشكل
أساسي في المدن اإليرانية الكبرى، فإن هذه الموجة األخيرة من التظاهرات في إيران تدعو صراحة إلى إسقاط
النظام- على الرغم من أنه ال يزال غير واضح ما الذي سيحل مكانه- والمكونة بشكل أساسي من الطبقة العاملة.
وفي سياق أزمة الرأسمالية المتدحرجة، أطلقت فترة ما بعد الوباء، التي تشمل الحرب في أوكرانيا وزيادة التضخم،

موجة جديدة من الصراع الطبقي ضد غالء المعيشة.
 

إن دول شبه المستعمرة مثل إيران هي األكثر تضررًا من أزمة الرأسمالية ألنها تخضع بشكل أساسي للرأسمالية
العالمية وعدوان االمبريالية. وعلى الرغم من مكانة إيران كقوة إقليمية، إال أن قوتها االقتصادية والعسكرية ما زالت

أضعف من قوة الدول االمبريالية.
 

إضافة إلى ذلك، تتعامل إيران مع النتائج المستمرة للجائحة، حيث كانت البالد بؤرة لها وكان لذلك بالغ التأثير على
االقتصاد لدرجة أن النظام اإليراني أرغم على تقديم طلب غير مسبوق للحصول من صندوق النقد الدولي على
قرض عاجل بقيمة 5 مليار دوالر. في حين أدى سوء إدارة النظام إلى تفاقم أسوأ نتائج الوباء، أثرت العقوبات
الغربية وفيروس كورونا كثيرًا على الطبقة العاملة والشرائح األكثر فقرًا من المجتمع اإليراني. هذه العقوبات ما

زالت مستمرة إلى يومنا.
 

مع أخذ هذه العناصر في الحسبان، ليس مستغربًا أن تمر إيران بحراكات شعبية بشكل شبه دائم منذ تخفيف القيود
األشد المرتبطة بالجائحة. بهذا المعنى، يمكن اعتبار االنتفاضة الحالية ذروة أزمة اجتماعية كانت تختمر بشكل

فعلي قبل فترة طويلة من األشهر الماضية.
 

ما لم يتوقعه الكثيرون هو أن هذا الغضب االجتماعي الوليد يعود بشكل أساسي إلى دور النساء النشط في بلد
تعتبر فيه مشاركة النساء في سوق العمل من أدنى المعدالت في العالم، على الرغم من أن أكثر من 60 بالمئة من
خريجي الجامعات هم من اإليرانيات. إضافة إلى القمع البطريركي، تتعرض العديد من اإليرانيات إلى غياب األمان

االقتصادي.
 

إلى جانب هذه العوامل البنيوية، يجب فهم ذاتية النساء في إيران في سياق حقبة ما بعد #MeToo والحركة
النسوية العالمية المتجددة لكافة األنواع الجندرية في مواجهة هجمات مختلفة ولكن مترابطة.

 
من السمات األخرى البارزة لهذه التظاهرات هو وحدة مختلف القطاعات المناضلة، المكونة من اإليرانيين داخل
وخارج البالد (حيث نظموا تظاهرات في أكثر من 150 مدينة في العالم، من بينها مظاهرة ضمت أكثر من 80 ألف

متظاهر في برلين)، ومن المجموعات اإلثنية المتنوعة، ولكن كذلك من أجيال مختلفة.
 

احتل الجيل ز، طليعة هذه الحركات مشكالً أغلبية المشاركين في التظاهرات الحالية، ولكن أيضًا في تظاهرات حياة
السود مهمة التي وسعت آفاقًا لجيل جديد من الشباب الراديكاليين في العالم بأكمله. أكثر من 40 بالمئة من سكان

إيران هم تحت الـ 24 سنة إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة.
 

ومن السمات األخرى التي ال يمكن تجاهلها هي في نضالية الطبقة العاملة، والقوية للغاية في الحركة الشعبية
الحالية، ولكنها نظمت القليل من النضاالت المستقلة. حاليًا، تعتبر القطاعات النقابية في صناعة النفط أكبر قطاع
منظم في هذه االحتجاجات. في السنوات األخيرة، عرفت إيران تزايدًا كبيرًا في النضالية العمالية في قطاعات

عمالية مختلفة مثل الصناعات البتروكيماوية والنقل البري.
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واألهم من ذلك، دفع ظهور هذه االحتجاجات العديد من هذه القطاعات إلى ربط القضايا الديمقراطية بتلك
السياسية واالقتصادية. وبموازاة هذه الدينامية، تنّظم العمال واستمروا باعتماد التنظيم الذاتي الذي ظهر خالل
االنتفاضة. في الواقع، وخالل ثورة عام 79، أقامت الطبقة العاملة “مجالس الشورى” التي استطاعت تنظيم الحركة

في أماكن العمل ولكن كذلك في الجامعات واألحياء.
 

لسوء الحظ قطعت تجربة الثورة اإليرانية من خالل القمع والثورة المضادة، على يد النظام اإليراني اإلسالمي
المعتمد على التأثير المزعزع لالمبريالية الغربية التي عملت على منع قيام ثورة عمالية. في الوقت عينه، لم يتمكن
جزء كبير من اليسار من مواجهة اإلسالميين سياسيًا، إما ألنه دعم الخميني أو ألنه كان مرتبكًا حيال طبيعة برنامج

الخميني.
 

بعض المثقفين أمثال فوكو (رددوا أفكار معاصرين مثل الكالو وموف)، ارتكبوا خطأ الثقة بالخطاب الذي حمله
الخميني والمتميز بأنه خطاب شعبوي “تقدمي” يدمج المفاهيم اليسارية مع األفكار اإليرانية والشيعية، على حساب
التحليل الطبقي والماركسي. وبغض النظر عن غياب المحتوى الطبقي عن خطاب الخميني، فإن الكثير من اليسار،

من بينه اليسار الماركسي، أخضع نفسه سياسيًا للبرنامج البرجوازي للنظام الجديد.
 

وعلى قاعدة هذه التجربة، يمكن استنتاج هذه الدروس من أجل يومنا هذا:
 

1. الطبقة العاملة هي التي تتحكم بالمفاتيح األساسية التي تجعل المجتمع يعمل، وليس الفئات المجردة من
“المواطنين” و”الشعب”، ولديها القوة الحاسمة لتوحيد القطاعات المناضلة. بالنتيجة، إن غياب الهيمنة العمالية

يعني أن الحركة ستعبر عن نفسها بشكل “مواطني” حتى لو أن العديد من المشاركين فيها هم من الطبقة العاملة.
 

2. يجب علينا الدفاع عن بناء األجهزة الديمقراطية للتنظيم الذاتي. يمكن لهذه األجهزة أن تكون بذور المجالس
العمالية المستقبلية التي يمكنها أن تدير مجمل االقتصاد بيد العمال، وذلك حتى تطور موارد البالد وتوزعها بحسب

احتياجات غالبية المجتمع.
 

3. من دون الترويج لفكرة أن الهيمنة العمالية والمنظمات السوفياتية تتطور عفويًا مع اشتداد الصراع الطبقي، فإن
بناء منظمة سياسية ثورية هو مهمة ملحة للثوريين. وبدالً من ترك فراغ القيادة السياسية مفتوحًا لهيمنة القوى
المعادية للثورة، إن تشكيل قيادة الطبقة العاملة المستقلة المناضلة من أجل قيادة الهيئات الديمقراطية، والتي
يمكنها تنظيم طليعة النضاالت مع مقاربتها السياسية، طارحة برنامجًا لمواجهة النظام البرجوازي بمجمله، كل ذلك

ضروري لنجاح الحركة.
 

4. إطالق إمكانيات هذه الحركة وتمهيد الطريق من االنتفاضة إلى الثورة يعتمد كذلك على ذاتية الطبقة العاملة
العالمية. ليس فقط من الناحية األخالقية ولكن كذلك من الناحية االستراتيجية، تعتمد مسألة دعم العمال اإليرانيين
والشعوب المضطهدة على نشاط ونضال العمال والشعوب المضطهدة في كل العالم، وخاصة في الدول اإلمبريالية.
إن نضاالتنا كعمال مرتبطة ببعضنا البعض ارتباطًا وثيقًا، ومقتل مهسا جينا أميني، أو أي شخص من صفوفنا، يمكن

أن يكون الشرارة التي تشعل النار في كل أنحاء العالم.
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مقصيات من التاريخ: العامالت في إيران الحديثة

إلى الرفيقة ليال حسين زاده
الكاتبة: فالنتين مقدم, الفصل السابع من كتاب

IRAN IN THE MIDDLE EAST: Transnational Encounters and Social History
Edited by H.E. CHEHABI, PEYMAN JAFARI AND MARAL JEFROUDI, I.B.Tauris & Co. Ltd, 2015

 
قبل حوالي 40 سنة، تساءلت المؤرخة النسوية البريطانية شايال روبوتام لماذا “أقصيت النساء من التاريخ”
وساعدت على تأسيس مجال تاريخ النساء. بعد عدة سنوات، تساءل غاياتري سبيفاك “هل يستطيع التابع التكلم؟”
وأضاف بعدًا جديدًا إلى مجال دراسات التبعية. طوال الوقت، بحث الماركسيون عن العالقة بين التقسيم الجنسي
للعمالة ونمط االنتاج، وعلى الرغم من تعليق إنغلز المقنع حول العائلة والملكية الخاصة والدولة – و”الهزيمة
التاريخية للجنس األنثوي”- قد خفت ذلك الحقًا لصالح دراسات تركز على رأس المال و(العمال الذكور) من الطبقة
العاملة. هذه األسئلة أستعملها لتحديد اإلطار العام لهذا الفصل، الذي يتفحص تاريخ وتأريخ نساء الطبقة العاملة في

إيران.
 

تنامى مجال الدراسات التاريخية في إيران بشكل كبير، ولكن ُيصدم اإلنسان عندما يالحظ قلة الدراسات المهتمة
بنساء الطبقة العاملة، وشح البيانات حول العامالت، وغياب أصوات العامالت عن الدراسات االجتماعية الصادرة
باللغة االنكليزية، وعن الدراسات االقتصادية والتاريخ السياسي (مثالً أعمال المبتون، وعيساوي، وباريه، وكيدي،
وأبراهاميان، والدجيفاردي وبايات). النساء التابعات- كتمييز عن نساء النخبة- قلما يتحدثن، وهن بالفعل مقصيات
من التاريخ. وعلى الرغم من ذلك، نحن نعلم من الدراسات عن النساء وأعمال أجزاء أخرى من الشرق األوسط ومن
المراجع األدبية، أن نساء الطبقات الشعبية لطالما كن منخرطات في مجال االنتاج وإعادة االنتاج، في قطاعات

أساسية مثل انتاج السجاد وانتاج المأكوالت، والخدمات الشخصية وكل أنواع العمالة المنزلية.
 

أجري أول إحصاء للسكان والمنازل في إيران عام 1956، والبيانات والمعلومات عن الفترات السابقة غير كافية
ومشتتة ويصعب الحصول عليها. من الممكن أن يلقي األرشيف في إيران الضوء على تاريخ العامالت، لكنني لست
على علم بأي بحث أرشيفي من هذا النوع، هذا على العكس من التطورات في التاريخ االجتماعي في الشرق
األوسط، خاصة بما خص السلطنة العثمانية. تشير األبحاث حول النساء خالل العهد الصفوي أن نخبة اإليرانيات
انخرطن في األنشطة السياسية، في حين وصفت فاريبا زرينباف-شهر مساهمات نساء النخبة في الوقف في مدينة

شرين بأردابيل.  لكننا ما زلنا غارقات بالظالم بما خص النساء من غير النخبة والتابعات.
 

مراجعة نظرية وتاريخية: التطور الرأسمالي وعمالة النساء
 

في مقدمة طبعة عام 1884 من نصه الكالسيكي، أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة، حاجج إنغلز أن التقسيم
األول للعمل كان تقسيمًا جنسيًا. مع انتشار الملكية الخاصة والدولة، أفسحت العشائر األمومية وترتيباتها المجال
للعائلة األبوية. طوال آالف السنوات، أظهر التقسيم الجنسي للعمالة اتساقًا ملحوظًا، على الرغم من بعض التغيرات.
الحظت النسويات الماركسيات بروز االنتاج المادي وإعادة االنتاج البيولوجية، ونّظرن للربط بين الموقع االجتماعي
واألدوار االقتصادية للنساء، وحللن العالقة بين الثقافة والجنس (من بينها إعادة االنتاج الثقافية والسيطرة
االجتماعية على النساء وعلى جنسانيتهن)، وتفحصن الدور النقدي للعمالة النسائية في إعادة االنتاج االجتماعية.
على نفس القدر من األهمية هي الطرق التي تناسبت فيها أدوار النساء االقتصادية مع أنماط االنتاج ضمن تشكيالت
اجتماعية معقدة خالل الفترات التاريخية، والعالقة الديالكتيكية (التفاعلية) بين العالقات الجندرية والبنية الطبقية،
والترتيبات الطبقية/الجندرية وأنماط االنتاج، وتأثيرات الدولة وسياساتها على موقع النساء. تظهر الرؤى المأخوذة
من نظرية األنظمة العالمية كذلك تأثير النظام العالمي على العالقات والمؤسسات والعمليات داخل المجتمعات
األساسية والمحيطة بها، والطرق التي يساهم فيها عمل النساء المأجور وغير المأجور في تراكم رأس المال.  كذلك
في إيران، تشكلت أدوار النساء االقتصادية ومواقعها االجتماعية- أو تبعيتها وذاتيتها، من قبل النظام العالمي،
ونمط االنتاج والدولة والموقع الطبقي. تميز التكوين االجتماعي اإليراني، كالعديد من الدول النامية المتخلفة،
بمزيج من أنماط االنتاج، المتعايشة، والمتضاربة أحيانًا، مع بعضها البعض. ما بقي ثابتًا عبر عالقات االنتاج ما قبل

الرأسمالية والرأسمالية هو الطبيعة األبوية للعالقات الجندرية والتقسيم الجنسي للعمالة.



١٨

كراس (المرأة.. الحياة.. الحرية)

كما الحظت األنثروبولوجيات والمؤرخات وعالمات االجتماع النسويات، جرى تنظيم االقتصاد ماقبل الصناعي على
أساس المنزل/العائلة، حيث كان من المتوقع أن يساهم كل فرد من ذلك المكان بالموارد المشتركة.  يساهم االنتاج
المنزلي في تأمين معيشة العائلة كما يقدم الفائض إلى المالك أو الملك. لم تكن العائالت (أو األسر المعيشية) هي
الوحدات االجتماعية للمجتمعات ماقبل الصناعية فحسب، إنما كانت بطريركية. بالنسبة لويبر، البطريركية “هي
نظام للسلطة شائعًا في المجتمعات التقليدية، حيث تمارس السلطة، داخل مجموعة تنظم عادة على أساس
االقتصاد والقرابة، وباعتبارها أسرة، تمارس السلطة بواسطة فرد معين يحدد بحكم اإلرث”. كما يشير برادلي، يرى
ويبر أن البطريركية هي على صلة قريبة من النظام اإلقطاعي حيث تربط بين اإلقطاعي وأتباعه الذكور عالقة قوة.
تفحصت النسويات األكاديميات، اللواتي يعتبرن البطريركية هيمنة ذكورية ضمن المنزل وفي الثقافة/المجتمع
الواسع، نتائج السيرورات التاريخية والبنى االجتماعية على العمالة النسائية، والوضع القانوني للنساء، ووكالة

النساء عن أنفسهن.
 

عملت النساء عبر التاريخ في كل أنواع األنظمة االنتاجية. رغم ذلك، وفي أوقات محددة من التاريخ، ظهرت
أيديولوجية العائلة، التي تربط النساء بأدوار عائلية وتعرف العمل المنتج على أنه عمل يقوم به الذكور حصرًا. لقد
أشرت إلى أن هذا الترتيب هو “عقد بطريركي جندري”.  تظهر التحليالت التاريخية أن هذه التقسيم للعمالة ال
يقتصر على الدين اإلسالمي، إنما هو في الواقع سمة عابرة للثقافات للعالقات الجندرية؛ الحظ المؤرخون
البريطانيون، على سبيل المثال، بروز أيديولوجيا العائلية مع تطور الرأسمالية في انكلترا. ورغم ذلك، فقد حّول
انتشار عمالة النساء نمط االنتاج وأيديولوجية الدولة. فيما يلي نحدد تلك األنماط في فترات محددة من التطور
الرأسمالي: نهاية الفترة القاجارية، وفترة التحديث المبكر في عهد رضا شاه، والتصنيع السريع خالل حكم محمد

رضا شاه بهلوي، والجمهورية اإلسالمية.
 

التطور الرأسمالي وعمالة النساء في إيران القاجارية
 

في أواخر حقبة القاجار، شهدت إيران انتقاالً بطيئًا من مجتمع واقتصاد ما قبل صناعي، وتقليدي، وإقطاعي إلى
اقتصاد يقوم على العالقات الرأسمالية والمصانع الحديثة. يوثق عيساوي التاريخ االقتصادي في إيران وأنواع
المصانع التي بنيت خالل هذه الحقبة، ومن ضمنها تلك التي فشلت. لعبت النساء دورًا اقتصاديًا هامًا في نهاية
الفترة القاجارية، األمر الذي أفاد العائالت/المنازل، أصحاب المؤسسات، والدولة. في المناطق الريفية كان عملهن غير
مأجور على نطاق واسع، على الرغم من إنتاجهن لألرّز والزبدة والفواكه المجففة والشاي ولعبن دورًا هامًا في انتاج

القمح، والتبغ، والقطن، والجلد، والحرير الخام والمصنع، والمخدرات، والصوف والقطن. 
 

أنشئ أول مصنع للنسيج على الطريقة األوروبية في الـ 1850ات، ولكن جرى أغلب االنتاج النسيجي في األعمال
المنزلية والصغيرة الحجم. وكان انتاج الصوف والقطن في المنازل والمصانع الجديدة يحصل بأغلبه على يد النساء
من الطبقة العاملة. لعبت النساء دورًا مركزيًا في انتاج القطن والحرير لالستهالك المنزلي ولبيعه في األسواق بـ:
جيالن ومازنداران، كاشان، ويزد، أصفهان.  وفي الفترة السابقة الكتشاف الغاز في 1911-14، كانت أغلب الصادرات
من المنتجات الزراعية والحرفية، وكانت منتجات النساء تباع في األسواق المحلية والعالمية. تكونت الصادرات
اإليرانية من “أكثر من نصف المنتجات الزراعية الخام (الفواكه المجففة والقطن، واألرّز)، والربع من المنتجات
الحيوانية الخام (الحرير، والجلود والقطن والصوف) والربع أو أقل من المصنوعات (السجاد والمنسوجات األخرى
من الحرير والقطن والصوف والجلود). رغم ذلك، تقاضت النساء واألطفال اللواتي عملن في غالبيتهن في هذه

القطاعات أجورًا أقل من القدرة على تأمين المعيشة ولم يتحكمن بالمواد الخام وال بالمنتجات النهائية. 
 

مع نهاية القرن الـ 19، أصبح انتاج السجاد حرفة مهمة لألسواق المحلية والعالمية، مشّغالً جزءًا كبيرًا من اليد
العاملة الُمدنية. بقي الشكل األكثر سيطرة لتنظيم الصناعة هو االنتاج المنزلي الصغير، حيث شكلت النساء الجزء
األساسي من اليد العاملة فيه. يستشهد عيساوي بمالحظات روس في ذلك الوقت كتبوا عن أن حياكة السجاد في
نهاية القرن الـ 19 بأذربيجان كانت تحصل حصرًا على يد النساء، في المنازل. وعلى الرغم من ذلك، عندما انتشرت
مصانع السجاد، ُأرِسل صغار الصبيان إليها للعمل فيها. عام 1912، أنشئ مصنعًا للسجاد تألف من 150 نوالً في
مبنيين بإدارة شركة الشرق، وعمل فيه الرجال والفتيان، ولكن غزل الصوف كان يحصل في البيوت على يد

العامالت، وحّضرت البدويات األصباغ. 
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تؤكد بشرى دلريش في دراستها عن النساء في الفترة القاجارية على أهمية دور النساء في العمل المنتج داخل
األسواق المحلية أو التصدير. كان األرّز ينتج بأغلبه على يد النساء في جيالن، في حين عملت نساء جيالكي في
ديدان القز والحرير وغزله. ومن بين التركمان، كانت األرامل منهن مطلوبات للزواج من جديد بسبب خبرتهن في
صناعة السجاد وتربية الحيوانات. تستشهد دلريش بمراقبين معاصرين الذين أشاروا، على سبيل المثال، إلى انتاج
نساء كرماني الشاالت والقبعات وحتى البنادق؛ وانتاج النساء القزوينيات إلبر الكروشيه؛ وعمل النساء األصفهانيات
في انتاج المالبس، والمطرزات والمنسوجات والحبال: وعمل النساء اآلشوريات واألرمنيات المتعب في الحقول؛
ومشاركة النساء الحمدانيات في صناعة األشرطة. عامي 1906-1907، كان هناك 3000 ورشة إلنتاج المخمل (مخمل
بافي) في المنازل، التي كانت تديرها النساء تقريبًا بالكامل. وكما كان هو الحال في المجتمعات الماقبل رأسمالية أو
بداية الرأسمالية، حيث هيمن اقتصاد األسرة، وحيث كانت تحدد “قيمة” النساء القابالت للزواج من خالل خبرتهن
في األعمال الحرفية. كانت حرفة السجاد ذات قيمة عالية، وتشير دلريش إلى أن السجاد الذي تنتجه النساء في
تبريز وهمدان وأصفهان ومشهد للتصدير عبر اسطنبول كان جودته عالية جدًا. لكنها أيضًا تشير إلى ظروف العمل
المرهقة والدخل القليل الذي تحصل عليه النساجات. في القرى، غالبًا ما تكون األرباح من بيع السجاد من نصيب
المالك، بينما في العديد من المدن، ُتجَبر النساء على بيع السجاد بثمن قليل في األسواق، “لم يكن صعبًا استغالل

عمالة النساء، آخذين بعين االعتبار غياب تنظيم الدولة”. 
 

في نهاية القرن الـ 19، بدأ استبدال العديد من الحرف اليدوية اإليرانية بالسلع الغربية المصّنعة، األمر الذي أدى إلى
ل أصفهاني للضرائب: “كان ُعشر تدهور حال جماعات الحرفيين وفقدان سبل عيش النساء. وقد أفاد محصِّ
الجماعات الحرفية في هذه المدينة من النساجين، لم ينُج منها حتى خمسها. وكانت تعتمد حوالي 1 إلى 20 من
األرامل األصفهانيات المحتاجات للمداخيل لتربية أوالدهن التي كانوا يحصلون عليها من بيع الغزل للنساجين؛ فقدن
اآلن مصدر رزقهن”  ولكن لم يكن هذا هو الحال مع السجاد. “حتى اآلن كانت أهم حرفة استفادت من األسواق
الخارجية الموسعة هي حياكة السجاد، والتي جذبت كمية كبيرة من رأس المال األجنبي والمحلي وسنة 1914 كانت

تصدر منتجات بقيمة مليون جنيه استرليني”.
 

في دراستها عن الثورة الدستورية، أشارت جانيت أفاري إلى أن االشتراكيين الديمقراطيين في إيران قد تساءلوا
حول إذا كان يجب عليهم التحريض بين العمال، والتنظيم وسطهم، والنضال من أجل أجور أعلى، وإجبار
الرأسماليين والمدراء على تبني نظم انتاج أكثر حداثة. مع ذلك، ال يوجد سجالت تدل على تنظيم العامالت، على
الرغم من أن النساء كن من أوائل البروليتاريات وأشباه البروليتاريات وصغار ُمنِتجات السلع. من المؤكد أن عمل
النساء تنوع وفق الطبقة االجتماعية، لكن لدينا القليل من المعلومات التي تختلف بحسب اإلثنية والدين. وبحسب
وثيقة حول الظروف االقتصادية ألرمن جلفا عام 1881، ُذكرت النساء من بين الحرفيين/ات: “كانت الغالبية العظمى
من النساء ينسجن الجوارب، والعديد من الرجال يعملون في النسيج”. كما توثق الوثيقة كذلك عمل النساء
األرمنيات المنزلي وفي تربية األوالد بطريقة تشيد بـ “اإلدارة الحكيمة لألسرة”. لم ُتستخدم المرضعات ولكن “عند

الحاجة فقط كانت تستدعى [األخيرات]” للقيام بهذا العمل.  من هن هؤالء المأجورات؟
 

ما تدل عليه األدلة المتاحة هو بالتأكيد أن أواخر الفترة القاجارية، التي تميزت باالنتقال من ماقبل الرأسمالية إلى
الرأسمالية، أنها شهدت تكون طبقة نصف بروليتارية، أو جيشًا احتياطيًا من اليد العاملة- النساء. هذا االحتياطي
بات متاحًا، إلى حد ما، للعمل في المصانع. رغم ذلك، بقيت النساء في أغلب األحوال في المناطق الريفية أو المنازل
النتاج السجاد والمواد الغذائية أو في مهن أكثر تقليدية كعامالت في الحمامات والقابالت والممرضات. كما ساعدت
بعض القابالت النساء على اإلجهاض.  هذه األدوار المهنية للنساء، إلى جانب العمل الجنسي نجدها في أماكن أخرى

من الشرق األوسط. 
 

تدل األدلة المتاحة إلى أن العمل الجنسي في الفترة القاجارية كان يتزايد على نطاق واسع. من المؤكد أنها كانت
“مشكلة اجتماعية” مرتبطة بالفقر و”مشكلة أخالقية” مرتبطة بمحكمة قاجار التي كان ُيعلَّق عليها بشكل كبير،
خاصة من قبل الدستوريين واإلصالحيين. وبحسب دلريش “إن اعتماد السلطانة كان يذكر مشكلة العمل الجنسي،
في حين كان أمين السلطانة [أمين/اعتماد السلطانة ألقاب في الدولة القاجارية] يقضي نصف وقته مع عامالت
الجنس”. كانت العامالت في الجنس- بعضهن مغنيات أو راقصات في البالط القاجاري- والبعض اآلخر أرامل أو
مطلقات من الطبقات الدنيا، وبالتالي كان الفقر هو أحد األسباب. تحت الحكم القاجاري، يبدو أنه تارة جرى التسامح
مع العمل الجنسي وتشجيعه وتارة أخرى معاقبته. تشير بعض السرديات إلى أن العقوبات القاسية لعامالت الجنس
وزبائنهن من الجنود؛ حيث كان يجز شعرهن وُيعَرْضن في الشوارع.  في الوقت عينه، ربما كان للعمل الجنسي

وظيفة اقتصادية، ألنه كان يؤمن مصدرًا للمداخيل والعمالة الرخيصة للقاجاريين.
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
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كان يجري اعتقال عامالت الجنس ويغّرمن، وبعد ذلك يرجعن إلى العمل. في عهد ناصر الدين شاه، كان يجمع
حوالي 14 ألف تومان من عامالت الجنس. تستشهد دلريش بكورزون بأن السلطات المحلية كانت تجمع الكثير من
العائدات من عامالت الجنس؛ كما تذكر ابتزاز المسؤولين عديمي الضمير. كما أقيم “مركز احتجاز” إلصالح عامالت
الجنس ظاهريًا، إنما جرى تشغيل النساء في صناعة المالبس للماللي والجند، في حين كلفت العجوزات منهن بمهمة
غسل الموتى قبل تشييعها.  كما جرى التالعب بعامالت الجنس من قبل الملكيين في حملتهم ضد الدستوريين كما

سنرى بعد قليل.
 

الثورة الدستورية: الفرص السياسية والقيود االقتصادية
 

تلقي دراسة أفاري الضوء على العمل الجماعي للنساء في الثورة الدستورية لصالح القومية وحقوق النساء. تضمنت
التقارير اإلخبارية الدرامية عن الدعم الوطني للنساء في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1906 المنشورة في [صحيفة]
المجلس “أن األرامل قد تبرعن بأقراطهن وأساورهن”، للمساعدة بجمع المال من أجل إقامة البنك المركزي وأن كل
“واحدة منهن كانت تتنافس مع غيرها” لزيادة المشاركة. كتب بمداد عن عاملة في مجال الغسيل جاءت إلى باحة
المجلس، ودفعت تومانًا واحدًا للمساهمة في إنشاء البنك. ونشرت كل من [صحف] المجلس وأنجومان ونداء
الوطن رسالة من امرأة من قزوين إلى النائب سعد الدولة الذي ساهم في كتابة الدستور الجديد. وعرضت امرأة
التبرع بمجوهراتها التي احتفظت بها لأليام الصعبة، في حين أحضرت جارتها الفقيرة، وهي أرملة وأم لطفل صغير،
أواني المنزل. ومنحت إحدى النساء ميراثها البالغ 5 آالف تومان؛ وقدمت أخريات ودائع سخية.  كما تصف أفاري
انخراط القوميات في الحركة الرتداء المالبس الوطنية والتوقف عن شراء المالبس األوروبية، في حركة شبيهة
بحركة سواديشي [ديشي: بلد- سوا:نا] الهندية لمقاطعة السلع البريطانية (1904-1911). كما بدأ التالميذ ارتداء
المالبس المحلية بكل فخر، في حين نظمت النساء في تبريز اجتماعات حول المقاطعة وحرضن اآلخرين/ات على

“ارتداء المالبس القديمة لبعض الوقت”، آمالت بأن تتمكن األمة قريبًا من انتاج ملبوساتها الوطنية. 
 

كما جرى التالعب بالنساء. فتشير أفاري كيف ابتكر سعد الدولة، مساعد محمد علي شاه، عدة استراتيجيات لفضح
[صحيفة] المجلس ومهاجمة المدافعين عن حقوق النساء، الذين اتهموا بالترويج للفسوق والعمل الجنسي. في
واحدة من هذه األعمال، نظم مظاهرة لعامالت الجنس اللواتي مشين سافرات في شوارع طهران وهن يهتفن:

“الدستور أعطانا الحرية للتخلي عن الواجبات الدينية والعيش كما نريد”.
 

دارت إحدى المعارك الثورة الدستورية حول توسيع المدارس الحديثة حتى تحل مكان المدارس الدينية. بشكل
خاص، كانت معركة حول تعليم الفتيات. تفسر أفاري أن معارضي المدارس الجديدة ادعوا أنهم يخافون من خسارة
الفتيات لـ”شرفهن” فيها. في المقابل رد المؤيدون بأن الفتيات اللواتي يلتحقن بالمدارس التقليدية يتعرضن كثيرًا
للتحرش من قبل أقارب المعلمات. لم تقدم المدارس الجديدة التعليم الجيد للفتيات فقط إنما حمتهن من مثل هذه
األمور. وكما حاججوا، أن التعليم سيمنع التزايد اإلضافي لمشكلة اجتماعية حديثة، النساء الفقيرات واألميات

واألرامل اللواتي لديهن القليل من وسائل الدعم وينتهي األمر بهن في العمل الجنسي والتسول.
 

 تحدثت وكتبت تاج السلطنة [زهرة خانوم]، ابنة ناصر الدين شاه، عن الحجاب والعمل الجنسي والزيجات المدبرة.
كما حاججت أن المداخيل القليلة للطبقة العاملة الُمدنية ليست كافية لتغطية كل النفقات؛ وإذا استطاعت النساء
خلع حجابهن والعمل في مهن متعددة، بإمكانهن تجنب العمل الجنسي وكسب عيشهن بطريقة “مشرفة”، حتى
تعيش العائلة براحة وكرامة.  وأثارت المجلة األسبوعية النسائية، دانش، االنتباه للمشاكل مثل الفروقات الكبيرة في
األعمار بين الرجال والنساء في الزيجات الُمدنية، حيث يكون الرجال أكبر بعقود من زوجاتهن؛ والنساء الحوامل
واألطفال المشردين؛ التحرش الجنسي في الشوارع؛ حياة بعض نساء الطبقة الوسطى العليا اللواتي “يعتبرهم

أزواجهن عبدات لهم بشكل فعلي”. 
 

عندما باتت النساء أكثر مرئية في الثورة الدستورية، أصبح وضعهن كخاضعات ومضطهدات موضع نقاش عام. في
آب/أغسطس 1907، عندما اعتصمت مجموعة من األرامل المفقرات في ساحة المدفعية بالقرب من البرلمان
احتجاجًا على تأجيل دفع معاشاتهن التقاعدية لعدة أشهر، وقد كتبت عن مشكلتهن صحيفة حبل المتين في
افتتاحيتها. وبحسب االفتتاحية “إن أكثر الناس بؤسًا واألشخاص األبرياء في العالم هم اإليرانيات، خاصة سكان
المدن الكبيرة، وبشكل خاص، نساء طهران، اللواتي تغلق بوجههن كل األبواب”. هؤالء النساء كن غير متعلمات وال
مهنة يعملن فيها حتى يكسبن عيشهن، وتابعت االفتتاحية، وبذلك كن يعتمدن بالكامل على أزواجهن. وبسبب
حياتهن الهشة، “تقّبلن” اعتداءات أزواجهن وخضعن لكل طلباتهم الوضيعة. رغم ذلك، “تصرف الرجال الظالمون مع
نسائهم كما لو أنهن من غير البشر”. وتحت عنوان “أكثر البشر خزيًا”، حاججت االفتتاحية أن األمة، بسبب معاملتها
للنساء بهذه الطريقة قد تعرضت للخزي. تعهدت صحيفة حبل المتين بتأسيس صندوق للمعوزات اللواتي لجأن إلى

ساحة المدفعية إذا رفض الوزراء وأثرياء البلد تنفيذ طلباتهن فورًا.
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التحديث والتصنيع والبلترة
 

بدأ اكتشاف النفط عام 1908 بتغيير االقتصاد السياسي. استفادت بداية بريطانيا، مستغلة النفط اإليراني من خالل
شركة النفط البريطانية-الفارسية. في ذلك الوقت، كان االقتصاد اإليراني ما زال يهيمن عليه القطاع الزراعي
وصناعة السجاد والمصنوعات الحرفية المنتجة بأغلبها على يد النساء. كتب هاليداي أن الطبقات المهيمنة اجتماعيًا
كانت تتألف من زعماء القبائل وكبار مالك األراضي والتجار واألرستقراطيين في المحاكم وإدارة الدولة- وهي
شريحة لم تتغير كثيرًا حتى الـ 1940ات، “على الرغم من أن العضوية األساسية لطبقة مالك األراضي قد تغيرت من
خالل عمليات سيطرة رضا شاه خالل الـ 1920ات والـ 1930ات”.  انضمت إيران إلى منظمة العمل الدولية مبكرًا عام
1914، وعامي 1920 و1921 أعلمت هذه المنظمة الحكومة عن قلقها حيال ظروف العمل في صناعة السجاد في
كرمان. وهذا ما قاد إلى سلسلة من المراسيم لتحسين ظروف العمل بما خص طول يوم العمل، والحد األدنى لسن
االلتحاق بالعمل للفتيات والفتيان، والسالمة والنظافة والصحة. وبحسب فلور، تشير مادتين من المرسوم الصادر
في 17 كانون األول/ديسمبر عام 1923 إلى” يعمل الفتيان والفتيات في ورش عمل مختلفة تمامًا، ورش العمل
المختلطة ممنوعة بتاتًا”، وال يجوز لـ”رؤساء الورشات (الذين يعطون األوامر للعمال) دخول ورشة الفتيات، حيث
يجب توظيف النساء”. وليس واضحًا ما الذي يدفع إلى الفصل، أو إذا كان ما يدعو إلى ذلك. ال معلومات لدينا عن

التحرش الجنسي الذي تعرضت له نساجات السجاد خالل تلك الفترة. 

بقي العمل الجنسي مهنة المعدمات اللواتي ال يعتمدن على الدعم العائلي وبطلب من الرجال من مختلف الخلفيات.
كتبت كاشاني-تابت عن قلق السلطات من انتشار األمراض التي جرى ربطها بالعمل الجنسي. كما ناقشت تقريرًا
حول الظروف الصحية، أنجزه مسؤولو وزارة الصحة وسلموه إلى وزارة الداخلية، والذي أكد أن الخدمة العسكرية
اإللزامية، المقرة عام 1925، تساهم في انتشار األمراض الجنسية في المناطق الريفية والعشائرية. وصدرت
التوصية بإنشاء مراكز خدمات صحية في كل البالد لفحص عامالت الجنس، في حين طلب من السلطات المحلية
تسجيل عامالت الجنس بهدف تنظيمهن ومعالجتهن من األمراض الجنسية. من الواضح أن أحد مراكز العالج الذي
يقع اليوم في شهر، قد ارتبط على مدى عقود بالعمل الجنسي. في تقرير آخر، كتبت روشناك نودسوت في مجلتها
النسائية أن “عامالت الجنس كن بشكل عام فقيرات ويعملن بكد”، ومّيزتهن عن “أقلية النساء الماهرات والغنيات”.

 
نحن بحاجة إلى معرفة المزيد عن العامالت في أذربيجان- مركز الثقافة والحركات السياسية والحركة العمالية
خالل العقود األولى من القرن الـ 20- وداخل الحركة الشيوعية. وقد أفاد مقال في عدد العام 2002 من المجلة
النسوية فصل الزنان، والذي قدم لمحة موجزة عن ظروف العامالت ودروهن في الحركة العمالية، أنه خالل العام

1925، عّين جعفر بيشفاري امرأة في لجنة العمل في مجلس النواب األذربيجاني.
 

شهدت الـ 1930ات المرحلة األولى من التصنيع اإليراني، إضافة إلى الجهود في بناء الدولة والتحديث في عهد رضا
شاه بهلوي. فشقت الطرقات ومدت الهواتف وانتشرت السيارات وسكك الحديد، والمصانع المملوكة للدولة، إضافة
إلى المدارس الحديثة والجامعات وبعض المدارس للفتيات والسفور وقوانين جديدة. في تلك الفترة جرى تشجيع
النساء على الدخول إلى الجامعات، حتى يصبحن معلمات، أو للعمل في القطاع العام المتنامي. تنامت بيروقراطية
الدولة وضمت نسبيًا عددًا قليالً من نساء الطبقة الوسطى الحديثة. كما حدثت بعض الممارسات والمهن المرتبطة
تقليديًا بالنساء، مثل القابالت والمعالجات، وبالتالي تنامت الطبقة الوسطى. عام 1930 أنشأت الدولة مدرسة لتعليم
التوليد تحت إشراف وزارة الصحة، وتنامت مهنة التمريض عندما افتتحت مستشفى للنساء (ماريزخانه نسفان)
التي افتتحت عام 1935 وتضمنت كلية لتعليم التوليد.  وفي وقت كان المبشرون األميركيون وأطباؤهم مسؤولين
عن تدريب الممرضات/ين واألطباء، والعديد منهم من األقلية المسيحية، باتت وقتها الحكومة اإليرانية هي المتولية

تدريب القابالت والممرضات.
 

كما جرى تحديث طرق االنتاج. يصف فلور التصنيع، وتشكل البروليتاريا الصناعية، والنشاط النقابي خالل الـ
1930ات. بني حوالي 29 مصنع نسيج كبير بين عامي 1931 و1939، من قبل الدولة والقطاع الخاص، وخاصة في
أصفهان ويزد وكرمان وشاهي. مع ذلك، كان التمدين والتصنيع والبلترة محدودة، األمر الذي حّد من نمو طبقة عاملة
نسائية ُمدنية أو حديثة. أكثر من ذلك، أدى حظر النقابات العمالية بموجب قانون عام 1936 إلى الحد من حركية
الطبقة العاملة. تختلف التقديرات حيال حجم اليد العاملة في القطاع الصناعي في أواخر عهد رضا شاه، حيث
يقدرها فلور بـ 1،2 مليون عامل و”قوة ال يستهان بها من العامالت، كان حجمها غير معروف”. من دون شك أن
الكثير من اليد العاملة النسائية قد تركز عملهن في صناعة السجاد، والتي ضمت بمجملها 250 ألف عامل/ة. مع نهاية
عام 1946، كان حوالي 75 بالمئة من السكان الناشطين اقتصاديًا يعملون في الزراعة- وهو رقم يعتمد على تقرير

يشير إلى وجود 2،5 مليون عائلة زراعية.
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سواء في المناطق الُمدنية أو الريفية، كانت الرواتب وظروف العمل سيئة، وكانت فظيعة للغاية في القطاع الخاص.

غالبًا ما كان أصحاب العمل يحّقرون عمالهم، أو يحتجزون رواتبهم أو يعاقبونهم بالضرب على مخالفات وهمية.
باإلضافة إلى عمالة األطفال، كانت السخرة سائدة، أيضًا بشكل أساسي في القطاع الخاص، على الرغم من أن فلور
قد أشار إلى مصنع حرير تابع للدولة في شالوس عام 1933 قد وظف إجباريًا نساجي حرير يزيديين. في صناعة
السجاد، غالبًا ما كان يفقد العمال (أغلبهم من األطفال والنساء) نظرهم، ويصابون بتشوهات جسدية، ويعانون من

توقف النمو.
 

على الرغم من التصنيع خالل عهد رضا شاه، كانت المساهمة الكبيرة في االقتصاد اإليراني حتى الـ 1950ات من
الزراعة، حيث لعبت النساء دورًا هامًا في انتاج الغذاء والسلع الصناعية الكثيفة العمالة المرتكزة على عمل األسرة.
شغل قطاعي النسيج والسجاد المزيد من العامالت، في ورشات العمل الريفية والُمدنية. وفي المناطق الُمدنية،
تابعت مجموعة من النساء العمل في الخدمات الخاصة والشخصية، في العمل المنزلي، والعامالت في الحمامات،

ومزيالت للشعر (باند أنداز)، وفي الغسيل، والعّرافات، والعمل الجنسي.
 

التصنيع السريع بعد الـ 1950ات
 

مع بداية المرحلة الثانية من التصنيع في إيران، أحصى إحصاء عام 1956 وجود 573 ألف عاملة ناشطة اقتصاديًا.

كما أظهر أن نصف سكان البالد يعيشون في المناطق الريفية، وأن عمالة األطفال، وخاصة الفتيات، كانت منتشرة.
تشير اإلحصاءات الرسمية إلى تركيز كبير لعمل النساء في الصناعات المنزلية، وخاصة في المناطق الريفية. عملت
النساء في قطاعات صناعة السجاد والنسيج وتنظيف القطن ومصانع األسلحة والكبريت والزجاج والكرتون وفي
مصانع الشاي وفي التطريز. في القطاع الخدماتي، بقين في أدنى المراتب في قطاعي التنظيف والطبخ، وكن
يصنفن كعمال غير مهرة، ونْلَن رواتب أقل من رواتب الرجال. كان قطاعا النسيج واألغذية في صدارة القطاعات في
تلك الفترة. وشكلت النساء 34 بالمئة من عمال الصناعة التحويلية عام 1956 و40 بالمئة عام 1966. وكان ذلك من

دون شك أقل من العدد الفعلي، نظرًا إلى حجم العمل االنتاجي المنزلي وفي المناطق الريفية.
 

بحسب مهدي بارتوفي، خالل العام 1953 كان الراتب اليومي للرجال 25- 36 رياالً في مصنع قزوين في حين كان
الراتب اليومي للنساء 8-10 رياالت. في مصنع بسنمان كان أجر الرجل 41 رياالً والعاملة 36. يضيف بارتوفي أنه
جرى تخفيض رواتب الذكور الحقًا في هذا المصنع ليصبح 31 رياالً والعامالت 20. في مصنع النسيج، كان األطفال
يتقاضون أقل بـ 3 إلى 4 مرات من رواتب الرجال، والنساء يتقاضين أقل بـ 2 إلى 3 مرات من رواتب الرجال. ومن

المشاكل األخرى التي واجهتها النساء هو عدم حصولهن على الخدمات الصحية. 
 

كانت اإلحصائيات الرسمية أقل عن النشاط االقتصادي الريفي للنساء إنما أظهرت أن تشغيل النساء في طهران قد
تراجع بين عامي 1956 و1966، ربما بسبب ارتفاع المداخيل أو النزوح الريفي. وقد ازدادت عمالة النساء من 9
بالمئة من مجمل اليد العاملة غير الزراعية في بداية الـ 1960ات إلى 11 بالمئة عام 1971. ساعد توسع التعليم
والرعاية الصحية على تزايد تشغيل النساء. عام 1970، كان في إيران 16 مدرسة تمريض، 3 منها تعمل في طهران؛
كما تلقت مساعداُت الممرضاِت (بيهيار) “تدريبًا أوليًا في الصحة والنظافة، وعادة ما كان ذلك كناية عن دورة
دراسية لمدة عامين بعد االنتهاء من الصف التاسع”.  مثل هذه الوظائف سمحت للنساء من العائالت الفقيرة أو من
الطبقة الوسطى الدنيا أن يتلقين تدريبًا ومدخوالً. كتب هاليداي أن نسبة تشغيل النساء في المناطق الُمدنية قد
ارتفعت إلى 25 بالمئة مع بداية الـ 1990ات. تجدر اإلشارة إلى أن هذه النسبة قد تحققت مع نهاية الـ 1990ات في

الجمهورية اإلسالمية.
 

مع بداية الـ 1970ات، كانت حوالي 13 بالمئة من مجمل النساء فوق الـ 12 سنة (1،4 مليون نسمة) يعملن، وكن في
معظمهن في الريف. وكان 70 بالمئة من قطاع حياكة القماش و72 بالمئة من قطاع السجاد يحصل في الريف،
وأغلب عماله من النساء. وقد كن عامالت منزليات برواتب جد قليلة، أو يتلقين أجورًا ضئيلة؛ كما عملن في ظروف
بالغة السوء وتحت رحمة الوسطاء الذين شغلوهن. عام 1970، في مصانع النسيج في يزد، كانت العامالت يتقاضين
90 رياال في اليوم، والذي كان أقل من مستوى المعيشة. بالنتيجة كانت “المفارقة النمطية في إيران أن أغلب
العامالت في القطاع الصناعي كن في المجال الريفي”، أما في المناطق الُمدنية فقد شكلت النساء نسبة قليلة جدًا

من العاملين في القطاع الصناعي. 
 

على الرغم من الظروف، لم تكن العامالت دومًا سلبيات. ففي عامي 1960 و1962، احتجت العامالت في مصنع
شهناز، وفي عام 1971، شاركت مجموعة من 500 عاملة من مصنع زيبا في مظاهرة؛ وعام 1973 نظمت 3
احتجاجات لعامالت مصنع بارس للكهرباء؛ وعام 1976 احتجت عامالت مصنع ميلي لألحذية، ومصنع شاهي

للنسيج.
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خالل الـ 1970ات، أصبحت إيران مصدرًا أساسيًا للنفط ودولة نامية شبه طرفية. ومع توسع التصنيع وتنامي
المصانع، تزايد تشغيل النساء في األعمال االنتاجية وسواها من الوظائف داخل القطاع الصناعي. وعشية الثورة،
تراوحت نسبة النساء اللواتي كن يتقاضين أجورًا من القطاعين العام والخاص ما بين 20 إلى 27 بالمئة من
المجموع.  وقد تقلصت هذه النسبة بشدة بعد الثورة، بحيث اعتبر العمل في المصانع غير مالئم للنساء المسلمات.
ولكن حتى قبل الثورة، كان عمل النساء في المصانع عرضة للتشهير من الناحية األخالقية، ويبدو أن العمل في
المصانع كان يجذب النساء المثيرات لالضطرابات. تتذكر فراناك، مناضلة يسارية، أنها حاولت تنظيم العمال في
المصنع، لتكتشف أنه “في غرف تغيير المالبس كانت تجد نساء يمارسن العمل الجنسي بعد العمل أو مدمنات على

المخدرات أو يتعرضن للعنف- كل ذلك كان شائعًا ومبررًا بشدة”.
 

كانت تجربة فراناك في تنظيم العامالت في الصناعة مختلفة عن تجربة بويا، التي كانت تشارك في النضاالت
النقابية عام 1979 عندما كانت المجالس العمالية في ذروتها. وفسرت أنها حاولت تنظيم النساء في 4 مصانع- 2
لألدوية، وواحد لصناعة البسكوت، وآخر لصناعة النسيج- وأن بعض النساء اللواتي عملت معهن أو التقت بهن كن
عضوات في المجالس العمالية (الشورى)، على الرغم من أنها لم تقدم أرقامًا ومعلومات مفصلة أكثر. تكتب أن
القضايا الصحية مثل استعمال الكيماويات في صناعة األدوية كانت مهمة بالنسبة للعامالت. كما كان هناك مشكلة
أخرى، تتعلق في “رعاية األطفال. فأغلب النساء يتركن عملهن عندما يصبحن حوامل. يعود البعض منهن إلى العمل
عندما يكبر أوالدهن. وعادة ما يتركن األطفال عند عائالتهن، أو أقاربهن أو في بعض الحاالت عند الجيران”. أرادت
النساء مراكزًا لرعاية األطفال، وصفوفًا لمحو األمية، والمزيد من الحمامات، والصابون وبيئة عمل أقل تلوثًا بالغبار

أو الضجة. 
 

استمر العمل المنزلي في كل البلد، بما فيها المدن الكبيرة. غالبًا ما كان هذا العمل مرتبطًا باألسواق الشعبية، الذي كان
بدوره مرتبطًا بالضواحي من خالل نمط معقد من العالقات االقتصادية واالجتماعية التي اعتمدت جزئيًا على عمل
النساء المنزلي. أنشأت العديد من زوجات التجار في األسواق مجموعات نسائية تضمنت فتياتهن وقريباتهن
وجاراتهن بهدف تعبئتهن لالنخراط في العمل بالقطعة لصالح تجار األسواق. غالبًا ما كانت تلك النساء يخيطن
المالبس لبيعها في السوق، أو يعملن على األلحفة التي كن ينهينها في األسواق الحقا. أصبح هذا العمل ممكنًا بفضل
أنواع المنازل التي كانت موجودة حول األسواق؛ مجمعات متعددة العائالت. وبذلك، كانت البيوت مواقعًا لالنتاج
وكان السوق الموقع األساسي للتوزيع فيما كان ذلك انعكاسًا للتقسيم الجندري للعمل ولعالقات العمل الرأسمالية

ماقبل الرأسمالية.
 

رغم ذلك، لم تشارك العديد من النساء الُمدنيات في األعمال المدرة للمال. ويبدو أن النازحين الريفيين إلى طهران،
على وجه التحديد، قد عانوا من “ظاهرة ربة المنزل”، كما في تركيا ومصر، كما نّظرت ماري مييس إلى هذه الظاهرة
كجزء من التحديث الرأسمالي والنزوح الريفي-الُمدني.  تشير دراسة أجريت في أصفهان في الـ 1960ات نشاطًا
اقتصاديًا منخفضًا جدًا للنساء، خاصة في صفوف النازحين/ات، على الرغم من أن عمالة األطفال كانت عالية بين
فتيان وفتيات النازحين.  النساء الفقيرات اللواتي درستهن جانيت باور في جنوبي طهران “يمضين أغلب أيامهن
خلف جدران المنازل أو عند جيرانهن”. والعديد من نساء الضواحي كن مشاركات في العمالة المنزلية المأجورة،
البعض منها كان يحصل في مركز النساء الذي أدارته منظمة النساء في إيران. كما جرى تشغيل النساء األفقر
كعامالت منزليات أو عامالت في مركز النساء للطبخ والتنظيف. مقابالت جانيت باور مع النساء في جنوبي طهران

ألقت الضوء على حياتهن، وهوياتهن، وشعورهن بالقيود التي واجهنها وآمالهن ألنفسهن ولبناتهن. 
 

الريفيات: االستغالل واالغتراب
 

كما الحظنا، ساهمت الريفيات مساهمة كبيرة في عملية االنتاج وتراكم رأس المال. أظهرت الدراسات التي أجرتها
إريكا فريدل، ولويس بيك، وهاله أفشار، ومريم بويا حول عمالة الريفيات خالل الحقبتين البهلوية والجمهورية
اإلسالمية فصل النساء عن ثمار أعمالهن (االغتراب)، وعدم قدرتهن على التحكم بإنتاجهن (االستغالل)، ووضعهن
االجتماعي (التبعية) فيما كان موجودًا من بنية ما قبل رأسمالية وأبوية واجتماعية واقتصادية. إن التقسيم
الجندري الشديد للعمل كان مبنيًا على تقدير عمل الرجال والتقليل من شأن عمل النساء. أكثر من ذلك، وبما أن
النساء قد حرمن على مدى عقود من القدرة واالستقاللية في اتخاذ القرارات حول انتاجهن، لم يستطعن تحويل
عملهن إلى مصدر للسلطة، سواء كانت عامة أو منزلية. أشارت تابر، على سبيل المثال، إلى االنقسام الجندري للعمل

بين البدو في شاهسافان ووصفت العالقات الجندرية بأنه يطبعها هيمنة الرجال وطاعة النساء. 
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كذلك في مناقشتها حول أنظمة االنتاج المختلفة في الريف التي درستها طوال عقود، أشاحت فريدل جانبًا
المفاهيم “الرومانسية” عن استقاللية الريفيات حركيتهن. بما خص القبائل والعشائر، أوضحت فريدل أنه بحسب
العادات القبلية، ال َتِرث النساء، وال تحتل المناصب، وال تحمل األسلحة، ويتوقع منهن تقديم الخدمات للرجال
المسؤولين عنهن. أما قانونيًا، فلم يكن للنساء أي حق في أي من منتجاتها االقتصادية أو اإلنجابية. ومع ذلك، إن
النتيجة المتمثلة باعتماد النساء االقتصادي على الرجال، كان متوازنًا إلى هذا الحد أو ذاك من خالل وصول النساء
إلى عدد كبير من الناس، ما أتاح لهن فرصة المساهمة في نقاش الكثير من األمور التي تظهر في حياة قرية مكتظة

السكان، ولكن كذلك خالل المناسبات بهدف إنشاء عالقات قوة متداخلة مع شبكة واسعة من األقارب.
 

في النظام الزراعي، قضت النساء أغلب أيامهن بااللتقاء بنساء أخريات، ما عدا زيارات أزواجهن أو آبائهن أو أبنائهن
أو أشقائهن. جرى تنفيذ معظم المهام النسائية األساسية المتمثلة بالطبخ وغزل الصوف وتحضير الحليب، وتربية
األوالد بالقرب من النساء. أما طرقات القرية والمحالت، ومحيطها فقد كانت مجاالت لذكور القرية. لم يكن يسمح
للنساء بالخروج من المنزل، ولكن يجب وجود سبب مشروع لذلك: جلب الماء، المشي من بيت آلخر، واتمام المهام
العاجلة ألسباب معقولة. في حاالت قليلة، قد تعمل األرامل “اليائسات” المسؤوالت عن أطفالهن في الحقول وحصد
القمح أو قطع األعشاب ألبقار البيت. رغم ذلك، وفي الكثير من الحاالت، شاركت النساء في زراعة المحاصيل مثل

التبغ واألفيون وقصب السكر. 
 

تعتبر أوجه عدم المساواة حسب الجندر والعمر من السمات المحددة لألسر الريفية. في دراستها حول التقسيم
الجندري للعمل وأيديولوجية الجندر في منطقة ريفية بكرمان المختصة بزراعة الفستق، وجدت شهراشوب رضوي
أن القيمة األقل بالعمل كانت تعطى للنساء (االهتمام بزراعة الفستق) مقارنة بعمل الرجال (الحراثة والري والتقليم
وقيادة آالت الحراثة وإصالح األراضي) وكذلك عند مقارنة الفتيات بالفتيان. بالنسبة للرضع واألطفال دون الـ 6،

أنفق ما يقارب من الضعف على الفتيان مقارنة بالفتيات.
 

 كمعدل كان يمضي الذكور 6 سنوات في المدرسة، مقارنة بـ 3،5 سنوات للفتيات. كما أنفق ما يقارب الضعف على
مالبس الفتيان مقارنة بالفتيات. وفي حين كان الوالد، الذي يكسب أكثر، مسؤوالً عن نفقات زواج ابنه، كانت األم
هي المسؤولة عن تحضير جهاز ابنتها، التي كانت تكسب أقل بكثير. وفي وقت كان الفتيان ينالون مصروفهم، كان
مصروف الفتيات يذهب إلى أمهاتهن. أكثر من ذلك، خصص رجال الريف قسمًا من مكاسبهم لشراء التبغ واألفيون،
أنفقت النساء أرباحهن على العائلة. كان هذا الوضع من انعدام المساواة داخل األسرة نتيجة “إخراج النساء من
العمل الميداني وحصرهن التدريجي في العمل المنزلي”، على الرغم من أجورهن من العمل الموسمي في الحصاد

وما بعده، حتى ال نذكر الطبخ، والتنظيف والرعاية وسوى ذلك، كانت مهمة حتى تبقى العائلة حية. 
 

تقدم هالة أفشار سردًا عن عمل النساء ومكانتها في القرية التي درستها. زرعت النساء قطعة أرض صغيرة
باألعشاب، وربت الحيوانات، وصنعت الجبنة، والسمنة، والزبدة، واللبن، والخبز، كما غزلت ونسجت وعملت
بالخياطة والطبخ وكل األعمال المنزلية. لم تكن النساء العامالت في الزراعة يتقاضين أجرًا، وكن مستبعدات من
البونة (مجموعة زراعية تقليدية) ومن تلقي النسق (استحقاق عرفي يدفع للفالح) ومن المحاظير العرفية الريفية
التي تمنع توريث النساء. في بعض الحاالت، كانت النساء يعملن بأجر لقطف الفاكهة أو القطن، ولكن كان التفاوض

على أتعابهن يحصل من قبل رب األسرة. 
 

في وقت كان يبدأ الفتيان بالعمل في الزراعة في سن 12 سنة، كقطف الفاكهة، ويبدؤون بالعمل في األرض بدءًا من
عمر 14 سنة، بقيت الفتيات في المنزل للمساعدة في األعمال المنزلية، واالستعداد للزواج. حتى بداية الـ 1970ات
كن يزوجن في سن الـ 14. بعد الثورة، وعلى الرغم من تأييد الخميني للزواج المبكر، أدى تنامي قطاع صناعة
السجاد إلى رفع سن زواج البنات إلى 18-19 سنة، وباعتبارهن عامالت غير مأجورات، أصبحن ذات قيمة عالية

بالنسبة لألسرة بحيث ال يمكن فصلهن عنها في سن مبكرة. 
 

على الرغم من القيود المفروضة على استقالليتهن، وجدت الريفيات طرقًا لممارسة السيطرة على عملهن ومنتجاتهن
ودخلهن. على سبيل المثال، وصفت أفشار كيف اعتادت النساء في القرية التي درستها على بيع خيوطهن إلى نساء
عشيرة شاهسافان اللواتي بقين على سفوح التالل المجاورة خالل فصل الشتاء. جرى استخدام الدخل الضئيل
الناتج عن هذا البيع لشراء مواد وأحيانًا شراء تعاويذ أو أدوية من الباعة الجائلين؛ بالتالي أقمن مجاالً صغيرًا من
العالقات المالية تحت سيطرتهن بالكامل. إضافة إلى ذلك، نسجت نساء شاهسافان سجاد جاجيم، وهي سجادة

فالحية خشنة ليبعنها للقرويات. 
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تكتب مريم بويا كيف كان رجال العائالت يبيعون قوة عمل النساء في السوق. وهي تستشهد بقول لغولرنغ
العاملة في حياكة السجاد والزراعة، حيث أخبرتها:

 
“كنت أعمل في حياكة السجاد والزراعة منذ كنت في السابعة من عمري. أساعد والدي على تربية الحيوانات وأمي
في العمل الزراعي وحياكة السجاد. النساء ال يتقاضين أجرًا. في سنة جيدة، عندما يعود والدي من بيع المنتجات
في السوق، يعطي والدتي كيسًا أو اثنين من األرّز لبيعه في القرية. مع هذا المال كانت والدتي تشتري الذهب
والفضة والمواد المنزلية واألغراض لي ولجهاز أختي. كذلك بالنسبة لحياكة السجاد؛ كان والدي يبيع السجاد في

السوق أو أحيانًا يعطي والدتي سجادة حتى تبيعها في الحي وتنفق المال علّي. 
 

الخالصة
 

هذا االستكشاف لتاريخ عمل النساء في إيران “طوال القرن العشرين المديد” هو محاولة أولية لإلضاءة على
المشاركة االقتصادية المتغيرة للنساء عبر الفترات التاريخية، وأنماط االنتاج والتغيرات على مستوى الدولة. تشير
األدلة المتوفرة بكل تأكيد أن الفالحين اإليرانيين والعامالت قد شكلوا/ن احتياطًا كبيرًا من العمالة الرخيصة التي
ساهمت في تراكم رأس المال الناتج عن التصنيع والزراعة، حيث ذهب المال إلى جيوب مالكي األراضي والتجار
والصناعيين والدولة. لقد ساهمت هذه الطبقة في القيمة االستعمالية وفائض القيمة، وإعادة االنتاج قوة العمل
والقوى العاملة. على الرغم من ذلك، كانت الدراسات التاريخية واالقتصادية صامتة بشكل كبير عن مساهمة النساء
في االنتاج وتوليد الثروة، أو الطرق التي اجتمعت فيها الدولة واالقتصاد مع الترتيبات البطريركية الجندرية
لتشكيل وضع النساء االقتصادي وأدوارهن. في الوقت عينه، كان التأريخ االجتماعي صامتًا بشكل كبير عن مدى
مشاركة النساء في العمل غير المنتج- سواء العمالة المنزلية، الخدمة، أو العمل الجنسي- الذي على ما يبدو قد خدم

العائالت الغنية وأصحاب العقارات والدولة.
 

تظهر مراجعتي السريعة للتاريخ االجتماعي والتاريخ العمالي في إيران أن هناك حاجة إلى مزيد من األبحاث حول
“المرأة التابعة” وخاصة تاريخ عمل النساء. من دون ذلك، نكون أمام وجهة نظر غير مكتملة ومشوهة، في أفضل
األحوال، للتاريخ اإليراني والبنية االجتماعية، والقوى العاملة، والعمل الجماعي. هناك العديد من األسئلة التي ال
يمكن اإلجابة عنها في ضوء التأريخ الحالي وأساليب البحث وأولوياته. تتعلق هذه األسئلة بديناميات العالقات بين
األسواق التجارية وأحياء الطبقة العاملة؛ الفروقات الجندرية داخل الطبقتين العاملة والفالحية؛ توليد فائض القيمة
وعمالة النساء؛ التصدير وعمالة النساء؛ وخاصة صناعة السجاد؛ النزوح ومشاركة النساء االقتصادية؛ التغييرات في
شكل األسرة ووظائفها؛ الطرق التي ساعد فيها عمل النساء المنزلي على تشكيل بروليتاريا ذكورية؛ واألنماط
الجندرية للعمل الجماعي. خالل ذلك، يجرى ملء الفجوات في التاريخ االجتماعي واالقتصادي والعمالي ببطء من
خالل أعمال األكاديميات النسويات في الدراسات اإليرانية، من الذكور واإلناث، الذين/اللواتي لفتوا/ن االنتباه إلى

القيود البنيوية وإلى وكالة نصف سكان البالد عن أنفسهن.
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المقاومة االشتراكية في إيران
هذا النص هو نسخة موسعة لخطاب ألقاه بهزاد باقري، ناشط اشتراكي إيراني، ضمن لقاء نظمه كل من البديل
االشتراكي وتضامن إيران- ملبورن في شهر تموز من العام 2013، وقد حرر النص باالنكليزية أفشين نيكوسيريشت.

بدأ بهزاد (مواليد عام 1986) نشاطه السياسي كطالب في جامعة طهران عام 2004 وفي السنوات التالية نظم
مظاهرات طالبية ونشر صحف ثورية. عام 2006، شارك إلى جانب ناشطين آخرين، في تأسيس “الحرية والمساواة

للطالب”، ائتالف موسع لطالب يساريين من عدة جامعات إيرانية.
 

اعتقل مرتين، عامي 2008 و2010، على يد جهاز المخابرات واتهم بإنشاء منظمات طالبية وعمالية “غير شرعية”
وبتنظيم مظاهرات، والنتاجه منشورات معادية للنظام اإلسالمي. وأجبر على الفرار من إيران عام 2010 حيث عاش

في المنفى بتركيا كطالب لجوء ألكثر من عامين. واليوم يعيش في أستراليا كالجئ منذ شهر كانون الثاني 2013.
 

تحديات بناء منظمات اشتراكية في إيران
 

كانت الحركة الطالبية في طليعة المناضلين من أجل الحريات السياسية في تاريخ إيران المعاصر. باستثناء بعض
الفترات الوجيزة التي شهدت تفجر النضال عبر االنتفاضات الثورية في الشوارع، كانت الجامعات دائما المكان

الرئيسي حيث يمكن للتيارات السياسية المعارضة إسماع صوتها.
 

وكانت الجامعات مركزا أساسيا للتنظيم والتعبير عن وجهات النظر السياسية بطرق أكثر وضوحا وذلك بشكل
أساسي بسبب، أنها كانت تشكل، تقليديا، مناخا أكثر انفتاحا من الحالة القمعية المسيطرة. فالطالب يتميزون بوعي
سياسي أعلى، وبالتالي يمكن أن يشكلوا نواة الحركات الثورية. لذلك، فإنه ليس من المستغرب، قبل ثورة 1979

وكذلك بعدها، أن الجامعات كانت واحدة من المعاقل الرئيسية للحركات اليسارية واألحزاب السياسية.
شهد التاريخ اإليراني الحديث أربع موجات من النشاط الطالبي اليساري: موجتان قبل ثورة 1979، وموجتان بعدها.

سأقدم جردة قصيرة للمراحل الثالث األولى ومن ثم سأركز على التجربة األخيرة، والتي شاركت فيها.
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قبل عام 1979

 
بدأت الموجة األولى في نهاية األربعينيات، واستمرت حتى عام 1953 حينها حصل االنقالب العسكري ولفترة قصيرة
بعده. شهدت البالد مناخا ديمقراطيا معقوال حيث استطاع اليسار تنظيم نفسه. كانت الحركة الطالبية متعاطفة
بشكل أساسي مع حزب توده، حزب اشتراكي يتبنى برنامجا إصالحيا وطنيا وعلى عالقة وثيقة مع االتحاد

السوفياتي. في ذلك الوقت، كان توده العبا رئيسيا وركيزة أساسية لليسار اإليراني.
 

دعم الناشطون االشتراكيون في الجامعات دعما فعاال قرار تأميم القطاع النفطي الذي اتخذته حكومة محمد مصدق.
وذهب بعضهم إلى المناطق الريفية واألحياء الفقيرة داخل المدن من أجل تعليم الفالحين والطبقة العاملة والفقراء
ونشروا بينهم األفكار االشتراكية. خالل وبعد انقالب 1953، نظم الطالب مقاومة حازمة ضد الحكومة العسكرية،
ووصل األمر إلى ذروته عندما أطلقت الشرطة النار وقتلت ثالثة طالب يساريين في جامعة طهران خالل مظاهرة
ضد زيارة نيكسون عام 1953. في األشهر التالية، شنت الشرطة ومخابرات الجيش حملة شرسة على الحركة

الطالبية وتمكنت من إنهائها.
 

بدأت الموجة الثاني عام 1966، عندما اندمجت مجموعتان من الطالب اليساريين وشكلتا مجموعة متحدة بهدف
تنظيم المقاومة المسلحة ضد ديكتاتورية بهلوي. شهدت تلك الفترة ازدهارا في نشوء الحركات المناهضة لالستعمار،
خاصة إثر االنتصارات التي حققتها الثورتان الصينية والكوبية األمر الذي شجع منظمات اليسار على انتهاج خيار
المواجهة المسلحة مع النظام. اعتبرت المنظمات الطالبية اليسارية أنه، بسبب قمع النظام الديكتاتوري، وعدم وجود
أي معارضة منظمة والحاجة إلى تحفيز وإثارة الجماهير، لم يبق أمامها أي خيار سوى حمل السالح. وقد لخصت

فلسفة ريجيس دوبريه هذه العقلية بأن “المحرك الصغير” يجب أن يحرك “المحرك األوسع”.
 

في المرحلة األولى من نشاطها، استعمل الطالب بشكل أساسي الجامعات كقاعدة لنشر الدعاية السياسية وتجنيد
أعضاء جدد. عام 1971، بدأوا تمردا مسلحا عبر مهاجمة مركز للشرطة في شمالي إيران، وتالها فترة تنظيم خاليا
سرية لشن حرب عصابات في المدن، وشملت عمليات تفجير السفارتين البريطانية واألميركية. اعتقدوا أن
“اإلرهاب” سيشجع الناس لالنضمام لهم. عملهم هذا ألهم منظمات أخرى التي سارعت إلى تشكيل مجموعات
مسلحة، ماركسية أو إسالمية، التي لعبت إلى جانب حركة فدائي دورا مهما خالل ثورة عام 1979 وبعدها، خاصة

داخل الجامعات.
 

في منتصف السبعينيات، كان جميع قادة وأغلب هذه المجموعات المسلحة ذات القاعدة الطالبية إما في السجن أو
جرى إعدامهم بعد أن “أدانتهم” محاكم عسكرية. هكذا، مع بداية الثورة، وعلى الرغم من شعبيتها الكبيرة بين الناس،
خاصة بين فقراء المدن والطبقة الوسطى، إال أنهم كانوا غير منظمين وغير جاهزين لمواجهة التحديات الهائلة التي

تواجههم.
 
 
 



٢٨

كراس (المرأة.. الحياة.. الحرية)

“الثورة الثقافية”
 

كانت الحركة الطالبية اليسارية من أهم العناصر الفعالة المشاركة في ثورة عام 1979، من خالل المشاركة في
المظاهرات وتنشيط الحركة الشعبية. ألول مرة في تاريخ إيران المعاصر، انتشرت الحركة الطالبية على الصعيد
الوطني، وتوزعت فروعها على معظم الجامعات. لكنها لم تكن قوة موحدة منذ ارتباطها مع األحزاب السياسية
التقليدية أو تلك التي تشكلت حديثا. لذا، خالل هذه الفترة، يجب أن نتحدث عن التيارات الطالبية اليسارية العاملة

مع بعضها البعض داخل وخارج الجامعات.
 

خالل هذه الفترة تمكن الطالب اليساريون من إقامة عالقات وثيقة مع أقسام جذرية من الحركة العمالية والنسوية،
التي تشمل التجمع من أجل حرية المرأة، واتحاد النساء المحاربات واالتحاد النسائي الوطني. هذا التضامن كان نقطة

حاول الجيل الجديد أخذه بعين االعتبار.
 

عندما بدأ النظام اإلسالمي من تعزيز قوته من خالل القمع والحد من الحريات المكتسبة بالدم والنضال خالل الثورة،
وجد أن الجامعات تشكل حصنا رئيسيا للحركة الثورية، لذلك اتخذ تدابير قمعية ودموية (سماها بـ”الثورة الثقافية”)
للقضاء على الناشطين المعارضين، في أغلبهم من اليساريين واإلسالميين الليبراليين، ولقمع الحركة الطالبية اليسارية،

توج كل ذلك بإغالق الجامعات وقتل وسجن المئات من الطالب.
 

بعد هذا الهجوم األولي، حاول النظام اإلسالمي خنق المجتمع المدني وكل الحركات، خاصة الحركة العمالية، فاتخذ
إجراءات صارمة ضد المعارضة، وعلى رأسها اليسار. بين عامي 1982 و1988 ألقي القبض على أكثر من مئة ألف
يساري واشتراكي، أغلبهم من الطالب، حيث تعرضوا للتعذيب واإلعدام. أعاد النظام اإلسالمي فتح الجامعات عام
1984، وحل مكان المنظمات الطالبية الراديكالية النشطة منظمات موالية للنظام كالجمعيات اإلسالمية والباسيج، التي
كانت مهمتها تعزيز االرتباط بين الجامعة والمدارس الدينية، وتصرفت كفروع حكومية قمعية وككالب حراسة

للسلطات.
 

تصرفت الجمعيات اإلسالمية واتحاد الطلبة في الجامعات كاتحاد طالبي رسمي داخل الجامعات. الهيئة الوطنية التي
كانت الجمعيات تنتمي إليها كانت تسمى دفتر تحكيم (مكتب تعزيز الوحدة بين الجامعة والمدارس الدينية). تحول
األجيال الذي حصل في التسعينيات كان له تأثير كبير على دفتر تحكيم. ولم يكن للطالب، الذين كبروا قبل هذه الفترة
ودخلوا إلى الجامعات في بداية التسعينيات، أي خبرة للثورة الثقافية، وكان خوفهم أقل وعالقاتهم محدودة مع

األيديولوجيات الرسمية.
 

بدأ هذا الجيل الجديد من أعضاء الجمعية اإلسالمية وممثلوه في دفتر تحكيم التعبير عن انتقاداته للظروف، والحالة
القمعية ضمن حكومة هاشمي رفسنجاني القمعية. فطالبوا بحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية تأسيس الجمعيات
وبأجواء أكثر انفتاحا في الجامعات. في الفترة التالية، أصبح دفتر تحكيم والجمعيات التابعة له قاعدة رئيسية لحركة
اإلصالح ونشر الدعاية السياسية بين الناس. أصبح بعض أعضائه، مثل فاطمة حقيقاتجو وعلي أكبر موسوي خوينيها،

من أعضاء البرلمان وأرغموا على ترك البالد بعد انتفاضة عام 2009 والحملة القمعية التي ترافقت معها.



٢٩

كراس (المرأة.. الحياة.. الحرية)

اإلصالحيون في السلطة
 

عندما تولى اإلصالحيون السلطة التشريعية والتنفيذية عام 1997، كانوا قد عّبأوا القاعدة الطالبية لمواجهة المعارضة
المتزايدة من الطلبة المحافظين والباسيج في الجامعات وإلظهار امتداد جذورهم في المجتمع وأن مطالبهم هي عينها
مطالب الناس. هذه الفترة ساهمت في حدوث انقسام في الوالءات داخل المنظمات الطالبية الرسمية. وأصبح الباسيج

معقال للمحافظين أما الجمعيات اإلسالمية فكانت معقال لإلصالحيين.
 

مع مرور الوقت، أصيبت الجمعيات الطالبية اإلسالمية باإلحباط وخيبة األمل من حال اإلصالحيين في السلطة وبسبب
تدخل األجهزة غير المنتخبة في شؤون السلطة. على سبيل المثال، عندما اقترح البرلمان مناقشة قانون يتعلق بحرية
الصحافة، أصدر المرشد األعلى قرارا يأمر البرلمان بعدم مناقشته. رد محمد خاتمي، الرئيس اإلصالحي، بأنه ال يمكن
الطعن في كالم المرشد األعلى. باإلضافة إلى ذلك، شن المحافظون هجمة مضادة عبر استخدام إحدى الوسائل األكثر
فعالية، السلطة القضائية، التي يسيطر تماما عليها المرشد األعلى والمحافظون. بدأ القضاء بإقفال الصحف اإلصالحية، من

ضمنها إحدى الهيئات الرئيسية للدعاية السياسية لإلصالحيين وأكثرهم راديكالية، السالم.
واقتناعا منهم بأن الحكومة اإلصالحية لم تكن راغبة في وقف هذا الهجوم على حرية الصحافة، تحرك طالب جامعة
طهران في وقت دعا كل من الجمعية اإلسالمية ودفتر تحكيم إلى اعتصام طالبي لالحتجاج على القيود المفروضة على
الصحافة. احتجاجات عام 2009 أصبحت األكثر انتشارا وراديكالية ضد النظام اإلسالمي منذ السنوات األولى للثورة.
قمعت الشرطة المظاهرات بعنف شديد، وشارك الباسيج وقوات ترتدي مالبس مدنية مثل أنصار حزب الله ووزارة
االستخبارات في القمع، وهاجموا الطالب بشكل مباشر في الجامعات وأماكن سكنهم حيث جرى تجميعهم، وتعرضوا

للسجن أو للقتل.
 

هذه التطورات ساهمت في تجذير دفتر تحكيم، الذي أعلن عن أنه يريد “تجاوز خاتمي” [صنف نفسه أكثر راديكالية].
واعتقل قادته، مثل علي أفشاري، الذي اعتقل وعذب وأرغم على االعتراف وإعالن توبته على التلفزيون الحكومي. تزامن
هذا التجذر من الهيئات الطالبية الرسمية الرئيسية مع استياء واسع النطاق من اإلصالحيين في المجتمع فخلق ذلك جوا
أكثر راديكالية في الجامعات. كل سنة يشارك آالف الطالب في مظاهرات للمطالبة باستقالة المرشد األعلى والدعوة لتنظيم
استفتاء [استفتاء هو بمثابة دعوة لنظام سياسي آخر. وبالتالي فإن ذلك يعتبر هجوما ضمنبا على الجمهورية اإلسالمية].

سمح هذا الجو الراديكالي بإمكانية عودة حركة يسارية راديكالية.
 

برزت الحركة اإلصالحية إلى الواجهة السياسية عندما انتخب محمد خاتمي رئيسا للبالد عام 1997 على رأس تحالف
يدعو لزيادة الحريات السياسية واالجتماعية، وحرية التعبير وتعزيز المجتمع المدني، والتخفيف من حدة التوترات مع
الغرب وإعادة العالقات مع الواليات المتحدة وتشجيع التنمية االقتصادية على أساس السوق الحرة، ومع برنامج رأسمالي
وتشجيع االستثمار األجنبي. على الرغم من سيطرتهم على المراكز المنتخبة في السلطة، الحكومة والبرلمان، فشل
اإلصالحيون من أن يرقوا إلى مستوى وعودهم، ولم يتمكنوا من إجراء أي تغيير جوهري في أسس السلطة في النظام

اإلسالمي أو في عالقاتها مع الشعوب والدول األجنبية.
 

عندما بدأ الطالب ونشطاء المجتمع المدني تحدي أسس السلطة من األسفل من خالل تعبئة الجامعات والشوارع، لم
يرفض اإلصالحيون فقط تنظيم هذه القوة، ولكنهم رفضوا أيضا إشراك هؤالء الناس في عملية اإلصالح ومن ثم تعاونوا
مع اإلسالميين في قمعها. في نفس الوقت، لم تكن مساحة الحريات خارج الجامعات هي نفسها داخلها، والمنظمات
العمالية لم تتطور بما فيه الكفاية لزيادة من الضغوط الكبيرة التي يمكن أن تشكلها اإلضرابات على الصعيد الوطني. كان
المحافظون األكثر استفادة من انعدام الكفاءة والتردد. ولم يمنعوا فقط كل جهد للتغيير ولكن أعادوا تنظيم صفوفهم
وسيطروا على القوات العسكرية والموارد االقتصادية من أجل إزالة إزعاج اإلصالحيين وقمع االحتجاجات الشعبية

المتزايدة التي كانت كانت تجتاح كل زاوية من المجتمع.
 

في السنوات األخيرة لحكومة خاتمي “اإلصالحية”، غرقت البالد في حالة من الفوضى. ارتفعت نسبة البطالة ومعدل
التضخم وسحقت الطبقة العاملة وفقراء المدن. لم تتوقف الشرطة عن قمع أي نوع من أنواع االحتجاج، وفي إحدى
الحاالت قتلت الشرطة أربعة عمال كانوا يشاركون في إضراب بمنجم للنحاس. على الرغم من سياسته االنفتاحية أكثر من
أية فترة سابقة من عمر الجمهورية اإلسالمية، إال أنه لم يلب أدنى مطالب الشعب أو توقعاته. لذا، كان اإلحباط والغضب
من النتائج األولى لخيبة أمل الناس من اإلصالحيين، األمر الذي أدى إلى تجذر المجتمع أكثر وإلى انتقاد النظام بأكمله.

خلق هذا االستياء المتزايد إمكانية لنمو اليسار، خاصة داخل الجامعات.



٣٠

كراس (المرأة.. الحياة.. الحرية)

صحف التيارات الطالبية اليسارية
 

دخلُت جامعة طهران عام 2004 لدراسة علم اآلثار. في هذا الوقت كانت تصدر بعض المنشورات اليسارية في
جامعة طهران. حق صحيفة ماركسية ثورية التي تأثر مؤسسوها بأدبيات الحزب الشيوعي العمالي، وخاصة
مؤسسه ومنظره الرئيسي منصور حكمت. يعتبرون أنفسهم متأثرين بنظريات حكمت إنما غير تابعين للحزب

الشيوعي العمالي. حق كانت تمول من اشتراكات أعضائها ومن تبرعات المؤيدين.
 

تأسست نشرة دانيشغاه فا مردوم، قبل نشرة حق عام 2002 على يد باريزا نصرآبادي. دانيشغاه فا مردوم كانت
أقرب إلى الخط اليساري التقليدي، القريب من الوسط. وكتبت بشكل أساسي حول مناهضة العولمة ومناهضة

الرأسمالية والسياسات العالم الثالثية.
 

تأسست المجموعة التي كانت تصدر نشرة حق، والتي انضممت إليها، على يد بهروز كريميزادة وكافح عباسيان،
يساريان في جامعة طهران. بهروز كان يدرس االقتصاد أما كافح فكان طالب تصوير. كانوا في بداية العشرينيات
من عمرهم عندما أصدرا نشرة حق لنشر وجهات النظر اليسارية في الحرم الجامعي وإنشاء مجموعة تتالقى حول
األفكار المنشورة فيها. النشرة كانت وسيلة لتحديد الهوية السياسية للمجموعة وللتواصل مع الناس الذين يحتمل

بإنتمائهم إلى اليسار.
 

وقد تعلم الطالب اليساريون الجدد من أخطاء الجماعات السرية والمسلحة السابقة وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أنه
أفضل طريقة للمضي قدما لليسار في إيران هي العمل العلني في الجامعة. واعتبرنا أنه في ظل الظروف الحالية،
ستكتشف السلطات عاجال أم آجال أمر التنظيم السري، وذلك ألن المنظمات السرية بطبيعتها صغيرة الحجم
والمنتسبون إليها غير معروفين للجمهور، ويمكن بسهولة أن تكون معزولة وأن تدمر. لذلك، رفضنا تنظيم خاليا
سرية للمقاومة المسلحة واإلرهاب. واعتبرنا أنه في ظل بيئة منفتحة نسبيا والمتوفرة في الجامعات وعبر االتصال

الطبيعي اليومي مع الطالب تبقى أفضل وسيلة لنشوء حركة يسارية.
 

بسبب العمل العلني، كانت المواضيع التي تطرقنا إليها محدودة. فنتيجة القيود المفروضة على حرية التعبير في
الجامعات والمجتمع اإليراني بشكل عام، نشرة حق لم تنشر أي انتقاد مباشر لكبار المسؤولين في النظام، مثل
المرشد األعلى والشخصيات التاريخية، كالخميني، وكبار شهداء الثورة اإلسالمية، مثل آية الله بهشتي وآية الله
مطهري، واألهم من كل ذلك أي نقد للدين واإلسالم، على سبيل المثال النقد الماركسي أو المقاربات اإللحادية. لم
نتمكن من انتقاد المكاتب غير المنتخبة ضمن النظام أو الموظفين الذين يعينهم المرشد األعلى كرئيس السلطة
القضائية والحرس الثوري بأكمله أو الباسيج. لم نتمكن من معالجة قضايا حساسة كالموضوع النووي أو السياسة

الخارجية للنظام.
 

لم نتمكن من معالجة قضايا تتعلق بحقوق األقليات الدينية أو الملحدين. ومن غير المتصور الكتابة عن حقوق
المثليين، ولم نستطع الكتابة عن عقوبة اإلعدام ألن الفقه اإلسالمي فرض عقوبة اإلعدام التي يعتبرها جزءا ال
يتجزأ من النظام القضائي اإلسالمي وكلمة الله. هذه القيود كانت جد محبطة لنا، ألننا كمجموعة اشتراكية أدركنا أن

الجمهورية االسالمية تقوم على التمييز الجنسي والديني، ولكن لم نتمكن من قول ذلك علنا.
 

إحدى القضايا الرئيسية في الجامعات اإليرانية كانت االنتماء إلى الديانات غير المعترف بها، مثل البهائيين
والدراويش وعدم السماح لألفغان بالتسجل في الجامعات. كنا نعارض ذلك بشدة من حيث المبدأ ولكننا لم نظهر
معارضتنا علنيا لهذه المواضيع وغيرها من السياسات. كما لم ندع علنا إلسقاط النظام على الرغم من أنه كان هدفنا
األول. لم نتمكن من التعريف بأنفسنا علنا كـ”ماركسيين” أو كـ”شيوعيين”، ولكن كنا نعّرف عن أنفسنا بـ”يساريين

راديكاليين” أو “اشتراكيين”.
 

أن تقول أنك ماركسي يعني اعترافك بأنك ملحد، وهذا االعتراف يمكن أن يسبب لك عقوبة اإلعدام. وألن الشيوعية
اإليرانية كان لها تاريخ من المقاومة المسلحة، فإذا عرفنا عن أنفسنا بهذه الصفة فسيتم ربطنا بدعاة المقاومة
المسلحة وذلك يعادل “شن حرب على الله” بالنسبة للنظام. ولكن إذا كانت صفة اشتراكي يمكن تأن وفر لك الحماية
ألن االشتراكية في إيران ترتبط بالعدالة االجتماعية واالقتصادية، وذلك ال يعني أنك ضد الجمهورية اإلسالمية أو

أنك ملحد.



٣١

كراس (المرأة.. الحياة.. الحرية)

اجتياز الحدود
 

ونتيجة للقيود، كان نشر حق تجربة مثيرة لالهتمام. كنا نختبر على الدوام مقدار تسامح إدارة الجامعة وتجاوز
الحدود لما هو مقبول نشره وتعميمه داخل الجامعة. على سبيل المثال، كان لدينا صور لماركس في منشوراتنا
التي ال تشير إلينا كـ”ماركسيين”. ومن أكثر األشياء جرأة من أي وقت مضى نشرنا لمقال في نشرة حق التي
صدرت في 23 كانون الثاني عام 2007. في هذا المقال، انتقدنا مرسوما لخامنئي أمر بموجبه الحكومة بإشراك
رجال األعمال في زيادة معدالت الخصخصة في االقتصاد، وهذا األمر يفسر بأنه توسع للسياسات االقتصادية

النيوليبرالية.
 

بعد نشر هذا المقال استدعي صاحب الرخصة (الشخص المسؤول عن الخط السياسي لمضمون النشرة) من قبل
مسؤول مكتب الحماية. ذهبت معه إلى هذا االجتماع. وقد تلقينا إنذارا يمنعنا من نشر أي نقد للمرشد األعلى، أو

أي شيء يتعلق بسياساته االقتصادية.
 

إذا كيف أوصلنا أفكارنا مع جمهورنا والمجموعات السياسية األخرى؟ أعطينا النشرة صبغة “يسارية” أو
“راديكالية” وعرضنا هويتنا بطريقة مشفرة من خالل ما كتبناه ومن تقنيات اعتمدناها بحيث يستطيع الطالب
الجذريين واألكثر استنارة التعرف علينا بسهولة إلى أننا ننتمي إلى تقاليد االشتراكية الثورية. على سبيل المثال،
اعتمدنا اسم وشعار “حق” الذي يتألف من نجمة حمراء، وقاعدة الشعار تبدو كأنها كتلة من التراب مع سنبلة قمح
ر ذلك بأن النشرة هي األساس واإللهام لنشوء حركة جديدة ويمكن أن تنمو منها. أي تفّحص جذري يمكن أن يفسِّ

تنمو.
 

على غالف أحد األعداد نشرنا صورة امرأة. وهذا األمر يمكن على الفور التعرف على مضمونه السياسي خاصة لمن
يدرك التاريخ اإليراني الحديث. الصورة كانت من االحتجاجات الشهيرة بمناسبة يوم المرأة العالمي في آذار عام
1979، والتي نظمها اليسار ردا على محاوالت الخميني فرض الحجاب بالقوة. بعد هذه التحركات تراجع الخميني

وقال أنه لن يفرض ارتداء الحجاب، إنما هو أمر مرغوب فيه واختياري.
 

ومع ذلك، بعد هذه الفترة بدأ النظام حملة أيديولوجية ضد المرأة تهدف إلى إعداد الناس نفسيا وماديا لفرض
الحجاب اإلجباري. إحدى أكثر الناشطات في هذه الحملة، والتي كتبت عدة مرات عن فضائل الحجاب، كانت
زهراء رهنورد، زوجة زعيم الحركة الخضراء مير حسين موسوي، واحدة من المنظرات األساسيات للحركة
“النسوية اإلسالمية” الرجعية. هذه الصورة يمكن فهمها بأنها معادية للنظام، تعبر عن توجه يساري، وبالتالي تدل

إلى انتماء ناشريها إلى االشتراكية.
 

وبالتالي كان من الممكن لشخص فهم المضمون الراديكالي للصور والمقاالت التعرف إلينا وإلى هويتنا والتواصل
معنا لمعرفة المزيد.

 
انتسبت إلى حق من خالل هذه السيرورة. تعرفت على هذه النشرة في جامعة طهران عام 2004. اشتريت العدد
األول عام 2004 من كشك في جامعة طهران- كلية العلوم اإلنسانية. كنت أعرف عن تواجد طالب يساريين في
الجامعة بسبب االحتجاجات في العام الماضي. ولكن لم يكن لدي أدنى فكرة عن هويتهم الشخصية. فحصلت
على النشرة. وكنت قد تعرفت على الماركسية خالل مراهقتي، فعندما قرأت النشرة في الجامعة عرفت على الفور

أنها تنتمي إلى التراث الماركسي. راسلت المجموعة عبر البريد االلكتروني. ومن ثم التقينا في مقهى الجامعة.
توقع محررو نشرة حق تحقق مستوى من األلفة مع تاريخ وأدبيات التيار اليساري قبل دعوة الناس إلى
المجموعة. أما من كانت الماركسية غير مألوفة بالنسبة إليه، فكان يدعى لالنضمام إلى مجموعة قراءة، للتعرف

عليها. ومن خالل هذه االجتماعات تمكّنا من التواصل بكل ما نملك من أفكار شفهيا لتنسيب أعضاء جدد.
في السابق، كانت تقبل عضوية األشخاص الجدد ضمن المجموعة الذين كان عليهم معارضة شرعية الجمهورية
االسالمية وكل فروعها معارضة كاملة وجذرية. وكان عليهم معارضة الهجمات اإلمبريالية على إيران وأفغانستان
والعراق، ودعم الحركات االجتماعية القائمة، مثل الحركة العمالية وحركة حقوق المرأة وفكرة أن إيران تحتاج

إلى ثورة من أجل التغيير.
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عندما انضممت إلى المجموعة، عملنا على إصدار وتوزيع النشرة، وتنظيم مسيرات إلحياء ذكرى األحداث
الرئيسية، واستقطاب أعضاء جدد وعقد اجتماعات عامة حيث كنا ندعو صحافيين ومعلقين يساريين للحديث
عن مواضيع تتعلق بوضع العمال في إيران وبصعود اليسار في أميركا الجنوبية والتدخل العسكري اإلمبريالي في

العراق وأفغانستان وتجربة اليسار قبل الثورة عام 1979.
 

ومن األشياء التي قبلنا بها وقتها والتي أملت علينا إطار نشاطنا أننا كنا عاجزين عن التأثير العلني في وعي
الطالب الذين كنا على اتصال معهم في االجتماعات واألماكن العامة. فخالل اجتماع عام عن حالة الحركة العمالية
في جامعة طهران، على سبيل المثال، وحضره مئة شخص من غير األعضاء في مجموعتنا، كان ال يمكننا القول
علنا أن تنظيم العمال هو ضرورة لإلطاحة الثورية بالنظام. لو قلنا أي شيء من هذا القبيل، كنا منعنا من عقد

اجتماعات عامة.
 

رغبتنا بالعمل العلني تعني أنه على كل رفيق ممارسة ضبط النفس والرقابة الذاتية حتى ال يعرض المجموعة
وسالمة أعضائها للخطر. وكان كل رفيق يقبل بذلك. في حين كنا نعبر عن وجهة نظرنا الثورية مع الطالب
الموثوقين خالل اجتماعات مغلقة، ولم نكن ننشر دعوات علنية للثورة على الجمهورية اإلسالمية. وبالتالي، لم
نتمكن من التأثير على تفكير الطلبة غير الراديكاليين أو غير المسيسين الذين لسنا على اتصال شخصي ومباشر
معهم. وعلى الرغم من ذلك، أصبحت مجموعتنا معروفة للطالب بأنها مسيسة ومناهضة للنظام داخل الحرم

الجامعي بسبب استخدامنا لشعاراتنا في مختلف االحتجاجات الطالبية.
 

وتألفت المجموعة التي تتمحور حول نشرة حق من جهاز واحد هو هيئة التحرير، الذي كان يتألف من 5 إلى 10
أشخاص في هذه المهمة في كل األوقات. وخالل انتسابي إلى هيئة التحرير كان يشارك فيها عدة رفاق متفرغين
هم: قمران أخشي، رئيس التحرير، بهروز كريمزادة، كافح عباسيان، أمين غازاي، وحيد وليدزادة، بهزاد باقري،

شاهو راستيغاري، مهدي جيرايلو، مجيد أشرفنجاد، بيمان بيران، بهاري رحمانيان.
 

تألفت هيئة التحرير في البداية من ثالثة أشخاص، من بينهم مؤسسي النشرة. عندما نصبح على اتصال مع
أعضاء محتملين أو عندما يصبحون من دائرة أصدقاء النشرة، ترشح هيئة التحرير هذا الشخص إلى عضوية

الهيئة وإذا أيدت أغلبية أعضاء الهيئة هذه العضوية فيتم قبوله ضمن هيئة التحرير.
 

كانت هيئة التحرير هي المساهمة الرئيسية في محتويات نشرة حق. لكنها كانت تقبل بمساهمات ألشخاص
آخرين، وتنشر المادة وإذا كانت الغالبية داخل الهيئة مؤيدة لذلك. قبل إصدار أي عدد من النشرة كانت هيئة
التحرير تجتمع وتناقش المواضيع المنوي نشرها باإلضافة إلى اقتراحات أعضاء الهيئة. لم يحصل الكثير من

الخالفات بما يتعلق بمحتوى النشرة، وكانت المقاالت بمعظمها تنشر بإجماع أعضاء هيئة التحرير.
 

طبعت األعداد األولى من النشرة في مطبعة الجامعة، لكنها الحقا رفضت طبعها. ولم تؤخذ األعداد األولى على
محمل الجد من قبل مكتب الحماية في الجامعة. مكتب الحماية هو جهاز من بين 15 جهاز التي هي جزء من
وزارة االستخبارات واألمن الوطني. دوره في الجامعات وغيرها من اإلدارات العامة الحفاظ على مبادئ الشريعة
اإلسالمية، وقواعد السلوك واللباس واألخالق، ومواجهة وقمع أي شكل من أشكال االنشقاق السياسي، وجمع

المعلومات االستخبارية وتقديم التقارير إلى وزارة االستخبارات.
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المواجهة مع خاتمي
 

ولكن، حصلت حادثة في الحرم الجامعي أدت إلى تغّير في طريقة تعامل مكتب الحماية مع نشرة حق. في كانون
األول عام 2004، جاء الرئيس خاتمي اإلصالحي إلى جامعة طهران إللقاء كلمة خالل احتفال رسمي بمناسبة يوم

الطالب.
 

في ذلك الوقت، كان خاتمي يتعرض لضغوط هائلة من منتقديه المحافظين، الذين زعموا أنه كان “يعمل ضد
مبادئ الثورة اإلسالمية”. من ناحية أخرى، كان يتعرض خاتمي لضغوط وانتقادات طالبية لفشله في الوفاء
بالوعود اإلصالحية ولتعاونه مع قوات األمن والشرطة في قمع المعارضة، من بينها قمع موجة االحتجاجات
الطالبية على امتداد إيران عامي 1999 و2003 وبسبب استجابته للضغوط لفرض الرقابة، وإغالق الصحف،
والتدخل القمعي في االجتماعات والتجمعات العامة. وكانت جامعة طهران مصدر هذه االحتجاجات. فجاء إحياء
يوم الطالب عام 2004 ضمن هذا السياق. وكانت نية خاتمي الحضور إلى الجامعة إلثبات شعبيته بين الطالب

أمام منافسيه. وكان لهذا الحدث نتائج عكسية ارتدت عليه.
 

خالل المؤتمر، استقبل خاتمي بموجة من السخرية والشعارات التي تنعته بالكاذب عندما حاول التدخل لصالح
أحد أفراد الباسيج الذي كان يدعي أن الضحايا الحقيقيين للعنف داخل الجامعات هم طالب الباسيج. هذا االدعاء
قوبل بسخرية من الطالب المشاركين، وحاول خاتمي إسكات هذا الغضب عن طريق القول أن الطالب غير
ديمقراطيين وغير متسامحين مع وجهات النظر المختلفة. األمر الذي فاقم من ردة فعل الطالب، الذين شنوا

هجوما عنيفا ضد خاتمي.
 

في الوقت عينه، نظمت مظاهرة خارج قاعة المحاضرات من تنظيم مجموعات يسارية من عدة جامعات في
طهران، وبدت كمجموعة واحدة. كانت الشعارات االشتراكية واضحة من خالل دعوتها إلى المساواة والحرية
ودعم االحتجاجات العمالية واإلضرابات في قطاع الصناعة البتروكيميائية وغيرها من الشعارات التي يمكن
قراءتها أو سماعها. كان االحتجاج العلني األول من نوعه وحجمه من تنظيم يساريين يشاركون في إصدار عدة
نشرات. وقد شهد العام السابق مظاهرة مشابهة، لكن الجو الجامعي خالل زيارة خاتمي كان أكثر تسييسا بكثير.

بعد هذه األحداث، بدأ مكتب الحماية تقييد الصحافة الطالبية، من ضمنها الصحافة اليسارية ونشرة حق، ولم نعد
قادرين على طبع النشرة داخل مطبعة الجامعة. كانت تلك المحاولة األولى التي حاولت السلطة تقييد نشاطات
نشرة حق وغيرها من المطبوعات اليسارية الجديدة. حاولت النشرة العثور على مطبعة بديلة خارج الجامعة، لكننا
واجهنا عدة مشاكل مع بعض المطابع التي رفضت طباعة منشورات طالبية، وغيرهم طالبنا بالحصول على

تصريح صادر عن الجامعة. ولكن في النهاية، تمكنا من إيجاد وسيلة لطباعة النشرة وتوزيعها.
 

عام 2005، تغيرت الحكومة. توحد المحافظون خلف مرشح واحد، محمود أحمدي نجاد، في حين دخل
اإلصالحيون المعركة بثالثة مرشحين. استعمل أحمدي نجاد شعارات شعبوية لكسب أصوات في المناطق الفقيرة
من المدن والريف، هذه المناطق كان اإلصالحيون قد أهملوا مطالبها. من أهداف أحمدي نجاد الرئيسية عسكرة
المجتمع والجامعات على وجه التحديد، التي يعتبرها المحافظون معقل خصومهم اإلصالحيين. اعتمدت حكومة
احمدي نجاد سياسة ترمي إلى تغيير المنهج في الجامعات. فاستعاض عن كبار المسؤولين فيها واستبدلهم
بأكاديميين محافظين مخلصين له، ودعا إلى الثورة الثقافية الثانية، وإعادة أسلمة الجامعات، وإقالة وطرد
الطالب واألكاديميين المعارضين، وفرض الفصل بين الجنسين والقواعد األخالقية اإلسالمية وزيادة دور
المؤسسات األمنية. في نهاية المطاف، لم تستهدف هذه السياسات فقط الطالب اإلصالحيين، إنما أيضا تدمير

المنظمات الطالبية اليسارية.
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روابط مع العمال
 

مع ذلك، تزامنت هذه الفترة أيضا مع تزايد نشاط الطالب اليساريين في طهران ومشهد وأصفهان ومازندران.
من إنجازات التيار الطالبي اليساري عامي 2005 و2006 كما يلي: أقامت حق صالت مع المنظمات العمالية
المستقلة التي تشكلت حديثا كاتحاد سائقي الباصات في طهران وهيئة تنسيق إنشاء المنظمات العمالية
المستقلة. أقام التيار الطالبي اليساري صالت مع المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق المرأة
وشارك في نشاطات كانت تقام خارج الجامعة وعقد االجتماعات العامة المشتركة. تمكنت مجموعات يسارية

مختلفة أيضا، من إقامة اجتماع حاشد ومستقل عن حرم جامعة طهران وذلك إلحياء يوم الطالب.
 

شّكل التيار الطالبي اليساري في طهران شرارة اندالع االحتجاجات التي حصلت في المهاجع وامتدت لتشمل كل
الحرم الجامعي ضد عسكرة الجامعة. وبدأت نشرة حق بتوزيع نسخ في مدن عديدة وهذا األمر ساعد على بناء
شبكة من الناشطين اليساريين الذين شكلوا في وقت الحق الجناح اليساري لتحالف طالبي سمي الحرية

والمساواة للطالب.
 

عام 2005، أنشئت نقابة سائقي الباصات، وشارك بعض الطالب اليساريين من جامعات طهران في اجتماعات
ممثلي النقابات وأعضائها ونظموا حلقات دراسية للسائقين حول الجزء األول من كتاب رأس المال لكارل ماركس.
بناء هذه الصالت لم يكن ممكنا بهذه السهولة لو أننا لم نصدر خالل العامين الماضيين نشرتنا ولم يكن قادة

االتحاد ليتعرفوا على أفكارنا لوالها. بعد ذلك، أضرب سائقو الباصات.
 

شاركنا في هذه اإلضرابات إلى جانب السائقين وعائالتهم. اعتقل 500 شخص، طالب يساريون من ضمنهم،
وسجنوا وتعرضوا للضرب المبرح. هذه المشاركة كانت عامال أساسيا إلقامة روابط بين الحركة الطالبية والعمال.
عندما تعرضنا لحملة قمعية عام 2007، تمكنا من الحصول على الدعم من سائقي الباصات، الذين أصدروا بيانا

يدين اعتقال رفاقنا وطالبوا باإلفراج عنهم.
 

وعندما اندلعت االحتجاجات الطالبية الحاشدة عامي 1999 و2003 لم يكن هناك أي دعم من المنظمات العمالية
ألن الحركة الطالبية التي كان يهيمن عليها التيار اإلصالحي لم تعتمد األسلوب الذي اعتمدناه وبالتالي لم تبن
صالت مع الطبقة العاملة، ولم تكن قادرة على ردم الهوة بين المطالب السياسية اإلصالحية والمطالب االقتصادية
للعمال. هذا العجز عن دعم مطالب العمال أدى إلى خسارة اإلصالحيين في االنتخابات. كنا أول منظمة طالبية
حاولت إقامة صالت مع منظمات عمالية. في وقت قصير وبموارد محدودة، تمكنا من وضع األساس للتعاون

المستقبلي بين الطالب والعمال.
 

فيما يتعلق بحقوق المرأة، كنا أول منظمة طالبية رفعت مطالب الحركة النسوية داخل الجامعة. فاحتفلنا بيوم
المرأة العالمي من خالل عقد اجتماع عام في 8 آذار عام 2005، وشاركنا في احتجاجات خارج الجامعة في بارك
اللي (حديقة التوليب). بعد ذلك، شاركنا في تيار يساهم في تنظيم لقاءات عامة ومظاهرات بمناسبة يوم المرأة

العالمي، وقد نظم هذا التيار نشاطات مماثلة عامي 2006 و2007.
 

عام 2006 بدأ اليسار الراديكالي بتسمية نفسه بالحرية والمساواة للطالب. حتى هذا الوقت، كنا معروفين باسم
منشوراتنا التي كنا نصدرها أو باسم طالب اليسار الراديكالي. ولكن، عندما نمت أعدادنا، اقترح اثنان من محرري
نشرة حق، بهروز كريمزادة ومهدي جيرايلو، توطيد اليسار تحالفه تحت اسم الحرية والمساواة للطالب. شعرنا أن
ذلك سيمكن اآلخرين من التعرف علينا كمؤيدين لشعارات الحرية والمساواة التي شوهدت في الحرم الجامعي

على مدى السنوات القليلة الماضية.
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كان لتشكيل هذا التحالف عدة آثار إيجابية. وسمح من جعل آلية اتخاذ القرارات أكثر كفاءة وفعالية. وعند تنظيم
الفعاليات المشتركة، يشارك الطالب في لقاء عام وتتخذ القرارات بأغلبية األصوات. وكنا مصدر وحي لطالب
يساريين غير نشطين حيث أصبحوا أكثر التزاما من قبل. بعد عقد هذا التحالف في طهران، شكلت مجموعات
يسارية في مدن أخرى، كنا على اتصال مسبق معها من خالل توزيع نشرتنا، تحالفات مرتبطة بالحرية والمساواة

للطالب.
 

بلغت ذروة نشاطنا خالل العام الجامعي 2006-2007، فنظمنا عدة مظاهرات حاشدة وناجحة داخل الحرم
الجامعي، وكانت المظاهرة األكبر من تنظيم الحرية والمساواة للطالب ودفتر تحكيم. وانتهت المظاهرة
باشتباكات بين الطرفين، حيث اتهمنا طالب الدفتر تحكيم بمحاولة السيطرة على المظاهرة من خالل رفع

شعارات راديكالية. في الواقع، دفتر تحكيم هو من خرق اتفاقه معنا.
 

كنا نظمنا هذه المظاهرة تحت شرط عدم مشاركة الرموز الطالبية المرتبطة بالنظام، ولكن حاول طالب دفتر
تحكيم إيكال الشخصية اإلصالحية البارزة، ابراهيم يزدي، مهمة قراءة البيان. هذا األمر أدى إلى التوقف عن
تنظيم مسيرات مشتركة مع الطالب اإلصالحيين. باإلضافة إلى ذلك، بدأت المنشورات اإلصالحية، كشرفاندي
إمروز (المواطن اليوم)، بالتحريض واستفزاز حكومة أحمدي نجاد العتقال الطالب اليساريين. فسألوا فيها: “كيف

يدعي أحمدي نجاد أنه يريد إعادة أسلمة الجامعات في وقت لم يتخلص فيه من الطالب اليساريين”.
 

قمع
 

قبل بداية العام الجامعي 2007-2008، كنا بدأنا نشعر بوطأة قبضة التدابير القمعية الجديدة. استدعي رفاقنا
لمقابلة مسؤولين في المخابرات الذين هددوهم بعقوبات إذا لم تتوقف نشاطاتهم. وعلقت دراسة رفاق آخرين في
الجامعة ومنعوا من دخولها طيلة فترة التعليق. وبحلول نهاية العام الجامعي السابق، توقفت نشرة حق عن

الصدور، ومنعنا من توزيعها داخل الجامعة خالل العام الجامعي 2008-2007.
 

ومع ذلك، وفي العام الجديد، تمكنا من الحصول على إذن إلصدار مجلة جديدة باسم تولو (الفجر). على غالف
العدد األول من تولو، كان العنوان “فليسقط قرار إغالق حق”، وقررنا زيادة حجم كلمة “حق” بشكل أكبر من

الشعار الجديد لنشرتنا وذلك حتى يتعرف الطالب بسهولة على ناشريها.
 

في تلك الفترة، ارتكبنا خطأ مميتا. لم نكن ندرك مدى خطورة الحملة القمعية، وبدال من تقليص نشاطاتنا، واصلنا
تنظيم مسيرات داخل الحرم الجامعي. في األيام التي سبقت مظاهرة يوم الطالب عام 2007، اعتقل 15 من
رفاقنا في طهران، وخالل مظاهرات يوم الطالب اعتقل 30 رفيقا في طهران ومشهد. ناقشنا داخل المنظمة ما
يجب القيام به ردا على االعتقاالت، وألننا أسأنا تقدير مدى الحملة القمعية للحركة الطالبية التي كان النظام

يستعد لها، من هنا، قررنا الرد على حملة االعتقاالت بمظاهرة تطالب بإطالق سراح رفاقنا.
 

كان علينا التوقف عن الدعوة إلى االحتجاجات مرحليا من أجل الحفاظ على ما تبقى من منظمتنا. لكننا نظمنا
احتجاجا صغيرا بعد ذلك بعدة أسابيع. في الشهر التالي، دعينا إلى اجتماع داخلي التخاذ المزيد من الخطوات
للرد على حملة االعتقاالت، ولكن عناصر من وزارة االستخبارات اقتحمت المكان واعتقل كل الرفاق الحاضرين،
10 رفاق. موجة االعتقاالت هذه لم تكن فقط بداية تراجع الحركة الطالبية اليسارية إنما الحركة الطالبية بشكل

عام.
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بعد خروجي من المعتقل في شهر آذار 2008 عدت إلى أصفهان، مسقط رأسي. هناك أخبرت رفاقي في منظمة
الحرية والمساواة بعدم تنظيم المزيد من المظاهرات. كان رأي مجموعة أصفهان أنه يمكن التعويض عما حل
بمجموعة طهران عن طريق الحفاظ على مجموعة حية ونشطة في أصفهان. وعندما نظمت مظاهرة بمناسبة يوم
الطالب عام 2008، بعد شهر على ذلك، حضر فريق االستخبارات نفسه الذي اعتقل مجموعة طهران إلى أصفهان
واعتقل كل المجموعة. الرفاق في مازندران ارتكبوا الخطأ نفسه واعتقلوا في نفس الوقت مع مجموعة أصفهان.

حاولنا الحفاظ على نشاطاتنا من خالل عقد مجموعة دراسات سرية في أصفهان. ومع ذلك، عندما ألقي القبض
على عامل عضو في مجموعة عمالية سرية كتبت بيانا يوم العمال العالمي في أيار 2010 اعتقل بعض المشاركين
في مجموعة الدراسات مرة أخرى. خالل هذه الفترة، فّريت إلى جانب معظم الناشطين من إيران خوفا من المزيد
من االضطهاد. أغلبهم انتهى بهم األمر في البلدان األوروبية مثل السويد وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفرنسا

وصوال إلى كندا، كما جاء إلى استراليا ثالثة منهم حتى اليوم.
 

وكان “النجاح” األكبر للوالية األولى ألحمدي نجاد يكمن في القضاء على الحركة الطالبية اليسارية من الجامعات
وبالقضاء على كل أشكال المعارضة. وشملت هذه الحملة المتواصلة العمال وحقوق المرأة ومنظمات المجتمع
المدني األخرى. مع حلول موعد االنتخابات الرئاسية عام 2009 كانت فكرة إسقاط النظام، كبديل سياسي ممكن

عن اإلصالح، قد قمعت تماما.
 

إن سياسات اإلصالحيين في السلطة قادتهم إلى مصير محتوم في االنتخابات. فمن خالل تعاونهم ومشاركتهم
في قمع العمال ومنظمات المجتمع المدني خالل ثماني سنوات من توليهم السلطة، تدميرهم ألي احتمال للعمال
وفقراء المدن، الذين سحقهم الفقر والبطالة والتضخم الناجم عن سياسات أحمدي نجاد النيوليبرالية، لالنضمام

إلى الحركة الشعبية كقوة منظمة.
 

عندما انتشرت المظاهرات في الشوارع، خفف اإلصالحيون بسرعة من نقدهم للعملية االنتخابية المزورة. فشل
اإلصالحيون في قيادة الحراك الشعبي، إلى جانب قمع الحركات السياسية بعد االنتخابات، يعني أنه جرى إضعاف

اإلصالحيين كقوة سياسية وقد طردوا من النظام على يد المؤسسة المحافظة.
بالتالي، عندما حاول اإلصالحيون الترشح إلى االنتخابات الرئاسية عام 2013، كان عليهم التنازل عن الكثير من
مبادئهم من أجل الدخول في تحالف مع قوى الوسط المرتبطة بهاشمي رفسنجاني، الذي كان تاريخيا واحدا من
دعاة تطبيق السياسات االقتصادية النيوليبرالية. التحول الذي طبع مرحلة واليتي أحمدي نجاد، وتأثير العقوبات
االقتصادية الصعبة أعادت عقارب الساعة إلى الوراء على الوعي السياسي للسكان لما يمكن تحقيقه من مطالب

في ظل الجمهورية اإلسالمية.
في السنوات الماضية، انتقلنا من مرحلة حيث كان الحديث عن إمكانية إسقاط النظام داخل الجامعات أمرا
ممكنا، إلى وقت أوقفت فيه النشاطات السياسية في الجامعات وقمع المجتمع المدني بشراسة، وتحولت القضايا
المتداولة في االنتخابات الرئاسية من المطالبة بالحريات السياسية إلى تلطيف العالقات مع الغرب، ورفع

العقوبات والعمل على ترميم الفوضى التي سببتها حكومة أحمدي نجاد.
الفترة المقبلة قد تكون فرصة أخرى للمجتمع المدني إلعادة تجميع وتنظيم نفسه بهدف إسقاط النظام اإلسالمي.
ولكن هناك العديد من الصعوبات. فاألجهزة القمعية للنظام جد حذرة وجاهزة لقمع أي نوع من المنظمات المعارضة
الجدية. التحديات التي ستواجهنا هائلة، وهذا يعني أنه على الحركات االجتماعية الحذر واتخاذ خطوات حكيمة

مع فهم واضح لمطالبها.
 

نشر النص باللغة االنكليزية في موقع الراية الحمراء بتاريخ ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣
 

https://redflag.org.au/article/socialist-resistance-iran
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الكاتب: بيمان جعفري
نشرت ورقة جعفري ضمن كتاب إذا لم نكن نحن، من؟، عمال من العالم ضد السلطوية والفاشية والديكتاتورية، تحرير داريو أزيليني،

الكتاب صادر عن مؤسسة روزا لوكسمبورغ، عام 2021.
—

حتى وقت قريب، رأى الخبراء في الطبقات الوسطى والعليا الحديثة كمؤشر على الديمقراطية في إيران، مستندين
برأيهم هذا إلى دور الطبقات في الحركة اإلصالحية التي انتشرت خالل بداية الـ 1990ات وازدهرت خالل والية
الرئيس محمد خاتمي (2005-1997) (Rivetti 2019). األوهام حيال اللبرلة االقتصادية لخاتمي بين صفوف الطبقات
الدنيا، وفشله في مقاومة هجوم المحافظين، والتهديد بنشوب حرب عقب االحتالل األميركي ألفغانستان والعراق
كل ذلك ساعد على الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد عام 2005. فشل نجاد أن يطبق وعوده الشعبوية وانتقل
سريعًا إلى اعتماد سياسات تسلطية. وأطلقت إعادة انتخابه المزورة في حزيران/يونيو عام 2009 مظاهرات حاشدة
رفعت المطالب الديمقراطية تحت راية الحركة الخضراء (Nabavi 2012)، التي اعتمدت على الشبكات التنظيمية

للطبقة الوسطى.
 

وفي وقت تزايدت فيه االحتجاجات العمالية منذ الـ2000ات، وعّمت موجة جديدة من المظاهرات الحاشدة المعادية
لمجمل المؤسسات السياسية للجمهورية االسالمية في إيران بين نهاية العام 2017 ونهاية العام 2019، بدأ العمال
بالمشاركة بوضوح في مناقشات التغيير السياسي في إيران. سيتطرق هذا الفصل من الكتاب إلى التنظيمات
العمالية الرسمية وغير الرسمية والمظاهرات التي سببت هذه النقلة. كما سيعالج مستوى تحديهم للبنى التسلطية

في إيران، فضالً عن تقييم قوتهم وضعفهم وتطلعاتهم.
 

البرجوازية المحافظة اإليرانية
 

إن الحجة غير الصحيحة أن البرجوازية هي مسألة مركزية للديمقراطية يدافع عنها بعناد وتحمس الفتين في بلدان
كإيران، حيث ينظر إلى التطور الرأسمالي على أنه “انحراف” عن “قاعدة” النموذج الغربي. في السياق عينه، يجادل
البعض أنه إذا تبنت هذه الدول القاعدة الغربية عبر برامج التحرير االقتصادي واالندماج في األسواق العالمية، فإن
البرجوازية ستزدهر وبالتالي تتحدى االستبداد بنجاح. الخبير االقتصادي المؤيد القتصاد السوق محمد طبيبيان
(2020)، الذي طبعت أفكاره السياسات االقتصادية للرئيس حسن روحاني (2013-2021)، يعترف، على سبيل المثال،
أن الرأسمالية يمكن أن تتضمن األنظمة الديمقراطية واالستبدادية كما هو الحال في السعودية والصين، ولكن بعد

ذلك، يعتبر أن هذه الدول ليست رأسمالية بما فيه الكفاية ألن القطاع الخاص ضعيف.
 

تسيطر الشركات التي تملكها الدولة والمنظمات شبه الحكومية فعليًا على 80 بالمئة من االقتصاد اإليراني، تاركة 20
بالمئة منه بيد القطاع الخاص (Khajehpour 2000: 579). أدت الخصخصة الشاملة إلى زيادة حجم القطاع الخاص
.(Harris 2013) بشكل قليل، ألنه جرى االستحواذ على الشركات المخصخصة من الشركات والمؤسسات العامة
عوضًا أن يكون األمر استثنائيًا، مراكمة الدولة لرأس المال هو نمط التنمية في البلدان الطرفية التي تواجه منافسة
عالمية. كما أوضحُت في مكان آخر (Jafari 2012)، أدى التحرير االقتصادي إلى نشوء نظام هجين يتألف من الدولة
ورأسمالية السوق الحرة الذي ال يعتبر استثناًء إنما هو انعكاس لمكانة إيران داخل الرأسمالية العالمية. لم يؤد ذلك
إلى قيام قطاع خاص مكتمل األركان وال إلى التحول الديمقراطي، حيث أن الطبقة الرأسمالية الجديدة في
القطاعين الخاص والنصف-حكومي، ما زالت معتمدة على الدولة حتى تحميها من المنافسة الخارجية
واالحتجاجات العمالية الداخلية. من هنا وقف الرأسماليون اإليرانيون مع الدولة االستبدادية في اللحظات الحرجة.

 

المراوحة في إيران: عمال بمواجهة نيوليبرالية تسلطية

https://www.vsa-verlag.de/nc/buecher/detail/artikel/if-not-us-who/
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من النقابات إلى لجان المصانع
 

منذ تأسيسها في بداية القرن العشرين، لعبت النقابات والمنظمات العمالية في إيران دورًا أساسيًا في تحدي النظام
االستبدادي والنضال من أجل الحقوق الديمقراطية (Ladjevardi 1985). إذ شلت اإلضرابات الجماهيرية التي نفذها
عمال المصانع النظام الملكي في الشهر األخير من العام 1978 (Parsa 1989)، مقدمين مساهمة أساسية في نجاح
الثورة في إيران. بينما احتكرت القوى اإلسالمية المحيطة بالخميني السلطة وزادت من استبدادية الدولة بشكل
متزايد، أنشأ آالف العمال لجان المصانع (الشورى) التي حاولت السيطرة على اإلدارة واإلنتاج. ظهرت المئات من
لجان المصانع في المراكز الصناعية األساسية عامي 1979-1980 وقد عانت من العديد من العيوب وجرى قمعها،
لكنها سمحت للعمال بخوض تجربة ديمقراطية من خالل المشاركة في النقاشات العامة واتخاذ القرارات إثرها.
،(Bayat 1986; Jafari 2020) قمعت دولة ما بعد الثورة اللجان ومنعتها ألنها سرعان ما أخذت اتجاهًا استبداديًا
وحاولت في الوقت عينه استقطابها عبر سردية مؤيدة للعمال (Morgana 2018). في العقود األربعة األخيرة، استمر
العمال بمواجهة السياسات االستبدادية من خالل استخدام عدة طرق للتحرك وأنواع للتنظيم. واستعمل البعض
منها بعض النقابات المقبولة من الدولة لتقديم مطالبه، في حين حاول البعض اآلخر تأسيس نقابات وشبكات عمالية

مستقلة، ودعت مجموعة ثالثة، ولكن أقل عددًا، إلى إعادة تأسيس الشورى وفرض الرقابة العمالية.
 

من المهم أيضًا مالحظة أن العمال، الذين يكتسبون أجورًا دون سيطرة فعلية على عملية اإلنتاج، يوظفون في
القطاعين الرسمي وغير الرسمي، ويشكل األخير ُخمس الناتج المحلي اإلجمالي الرسمي. وبحسب لمركز اإلحصاء
اإليراني عام 2017، كان 50 بالمئة من مجمل العمال 23،2 مليون شخص يعملون في قطاع الخدمات، في حين عمل
31،5 بالمئة في الصناعة، و18،7 في الزراعة. على الرغم من أن الغالبية يعملون في مؤسسات تشغل أقل من 10
عمال، إال أن هناك تركيزًا الفتًا للعمال (30 إلى 40 بالمئة منهم) يعملون في المؤسسات التي يعمل فيها أكثر من 10

عمال.
 

النقابات “الصفراء”
 

بعد أن عبأوا العمال وفقراء المدن بأيديولوجيتهم الشعبوية، أدخل اإلسالميون خففت من أعباء الحرب اإليرانية-
العراقية على الطبقات الدنيا، فقللت من التفاوت، وأنشأت منظمات وفرت تمثيالً محدودًا للعمال. وقد عكس ذلك
تأثير نوع محدد من اإلسالم السياسي الذي دعم الجمهورية اإلسالمية تحت زعامة الخميني في وقت تبنوا

سياسات مناهضة للرأسمالية.
 

بعد الثورة اإليرانية، قمعت كل التنظيمات العمالية، ولكن الدولة سمحت بثالثة أشكال من التنظيمات العمالية:
المجالس العمالية اإلسالمية، والجمعيات العمالية اإلسالمية، والجمعيات المهنية. السماح للممثلين عن اإلدارة في
المجالس اإلسالمية. واالنضمام إلى هذه المنظمات الذي كان مشروطا بالوالء إلى مبادئ والية الفقيه حّد فعليًا من

استقالليتها.
 

على الرغم من محدوديتها، خلقت هذه المنظمات مساحة للعمال للتعبير عن مطالبهم وتنظيم االحتجاجات. فتزايد
عدد هذه التنظيمات من حوالي 2000 عام 1990 إلى أكثر من 5000 عام 2010، وبلغ عددها عام 2018 10 آالف
منظمة (Khosravi et al., 2008: 72). وهذا يعكس الضغوط التي شكلها هؤالء العمال بشكل مستمر على المسؤولين
من خالل األشكال المتعددة لالحتجاج، مجبريهم على توسيع مساحة المشاركة السياسية. هذه الدينامية هي أكثر
مرئية في تحركات منظمة بيت العمال، التي لديها عدة فروع مناطقية تضم المنظمات العمالية المذكورة أعاله من
عدة أماكن عمل، بغض النظر عن القطاع االقتصادي. منظمة بيت العمال قريبة من اإلصالحيين وبعض التيارات
المعتدلة من االستابلشمنت السياسي، على الرغم من أن العالقات كانت تحت الضغط بسبب التوجهات النيوليبرالية

لهذه التيارات.
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خالل الجزء الثاني من الـ 1990ات، ازداد ميل منظمة بيت العمال لتنظيم االحتجاجات والعرائض في وقت مباشرة
سياسات اللبرلة في عهد الرئيس أكبر هاشمي رفسنجاني (1989-1997)، مزعزعًا ب£لك العقد االجتماعي الشعبوي،
وخشيت الطبقة الحاكمة من االحتجاجات العمالية المستقلة وانتفاضات فقراء المدن عامي 1991-1992 وعام
1995 التي كادت أن تفلت من تحت السيطرة. احتجاجات عمال قطاع النفط كانت شديدة األهمية في هذا اإلطار.
في شهر آب/أغسطس عام 1996، نظم المئات من العمال في مصفاة طهران مظاهرة أمام مقر بيت العمال، حيث
طالبوا وزير النفط بتطبيق عقد العمل الجماعي ومنحهم السلفات، فأشعل ذلك موجة من اإلضرابات والتظاهرات
لعمال المصافي خالل األشهر الالحقة. طالبوا بظروف معيشة وأجور أفضل والحق بتأسيس منظمات عمالية
مستقلة. وكان عمال القطاع النفطي مضوا قدمًا في تأسيس منظمتهم المستقلة من خالل انتخاب الممثلين عنهم
في شباط/فبراير عام 1997. لكن، تدخلت الحكومة ومنعت اجتماعا لهم في طهران وأعلنت أن منظمات العمال في
القطاع النفطي غير شرعية. احتجاجات العمال قمعت، ولكنها ساعدت على إثارة النقاشات حول ضرورة التنظيمات

العمالية المستقلة ضمن المناضلين العماليين.
 

كانت االحتجاجات العمالية خالل الـ1990ات جزءا من دينامية اجتماعية أوسع حين بدأ الطالب والنساء والمثقفون
بالمطالبة بالحقوق االجتماعية والسياسة وتحدي البنى التسلطية للجمهورية اإلسالمية. كان صعود التيار اإلصالحي
حول خاتمي، الذي فاز فوزًا ساحقًا في االنتخابات الرئاسية عام 1997، كان ردًا على هذه الضغوط من األسفل.
ووفقًا إلحدى الدراسات، صّوت العمال الذين يعملون في المؤسسات التي تضم أكثر من 5 عمال بأعداد كبيرة لصالح

.(Khosravi 2001: 6) خاتمي، في محاولة الستغالل الفرصة السياسية وبهدف إضعاف البنى االستبدادية لألمة
المنظمات العمالية المستقلة

 
في العام الذي تال انتخاب خاتمي، وّثق المناضلون العماليون حوالي 90 احتجاجًا في المصانع الكبيرة، من بينها
اإلضرابات في مصنع أصفهان للصلب، ومصنع بهشار للنسيج، ومصنع همدان لصناعة الزجاج، وفي صناعة النفط في
عبادان وجاشساران (Moghissi and Rahnema 2004: 289). أجبر بيت العمال على التحرك، التي ُحذرت من أن
“المجالس اإلسالمية عملت لصالح الثورة والقائد وحمت المصانع من أي ضرر. اليوم إذا لم تستجب لمهامها
Mahmoodi 2001:) ”المتغيرة، فسوف تضعف الحاجة إليها بين العمال وهذا أمر يسعى إليه أعداء النظام في رأينا
17). كما نظمت أربعة احتجاجات حاشدة واحتجاجًا للعاطلين عن العمل والشباب بين كانون األول/ديسبمر 1999
ونيسان/أبريل 2000. في مواجهة العمال الذين يحتفلون بيوم العمال العالمي بشكل مستقل، قرر بيت العمال تنظيم

احتفاالته الخاصة.
 

رغم ذلك، أدى استمرار سياسة التحرير االقتصادي في عهد خاتمي إلى تزايد استياء العمال. عام 2003، على سبيل
المثال، استثنت الحكومة المؤسسات التي تشغل أكثر من 10 عمال من قانون العمل، كما حّدت من الحماية القانونية

للعمال.
 

خالل واليته الثانية (حزيران/يونيو 2001-آب/أغسطس 2005) تزايدت االحتجاجات العمالية بشكل واضح. بين
آذار/مارس 2001 و2002 ُوثِّق 319 احتجاج عمالي. وحصل تطور مهم في تلك السنة مع انضمام المعلمين وموظفي
القطاع الصحي إلى النضاالت العمالية. وقد حصلت إضرابات مهمة شارك فيها ثلث المعلمين في بداية العام 2004
بدأها عضو منشق من المجلس اإلسالمي، وكذلك في مصنع النحاس في خاتون آباد عام 2004، وفي إيران خودرو،
أكبر مصنع للسيارات في الشرق األوسط عامي 2005-2006، فضالً عن مظاهرات العمال بمناسبة يومهم العالمي، كل
ذلك دفع بالحركة العمالية إلى الواجهة الوطنية. ونتج عن التزايد النسبي في النضالية العمالية (260 إضرابًا في
تشرين الثاني/نوفمبر- كانون األول/ديسمبر 2005)، وخيبة األمل من خاتمي إضافة إلى االنفتاح السياسي النسبي

إلى تأسيس العمال لنقابات وشبكات مستقلة.
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عام 2004، أسس 17 ألف سائق نقابة عمال شركة باصات طهران وضواحيها. ومنذ تأسيسها، استمرت هذه النقابة
بتنظيم الجمعيات العمالية ألعضائها، والمظاهرات، واإلضرابات. كما أصبحت في الوقت عينه هدفًا دائمًا لقمع الدولة
وترهيبها، بسبب تمثيلها الرمزي للحركة العمالية المستقلة. أما عمال مصنع قصب السكر، هفت تايبه، فكانوا المجموعة

العمالية الثانية التي أسست نقابة مستقلة عام 2008.
 

كما نظم العمال نشاطات غير رسمية مثل تسلق الجبال لتجنب المراقبة، وفي بعض األماكن انتشرت اللجان العمالية
بشكل سري. وتزايد عدد النشرات العمالية الجديدة التي تتحدث بلغة مناهضة للرأسمالية من بينها العامل التقدمي،
وفكر العامل، وألغوا األجور، والشورى، إلى جانب العديد من المدونات اإللكترونية التي تركز على الظروف الهشة
لعالقات العمل. كما أسست الشبكات العمالية تنسيقية وطنية كذلك، على الرغم من أنها ما زالت ضعيفة، ومشتتة بفعل
تعدد المراجع األيديولوجية، وتعرضها للقمع المستمر. أسست النقابة المستقلة لعمال إيران يوم عيد العمال عام 1997
والحقًا تغير اسمها ليصبح تجمع العمال المستقلين في إيران، الذي يصدر البيانات بشكل أساسي حول النضاالت كما
ينشر مجلة اسمها المنظمة. كما هناك العديد من المنظمات (وشبه)السرية من بينها: تنسيقية متابعة تأسيس المنظمات
العمالية الحرة، واللجنة التنسيقية من أجل تأسيس المنظمات العمالية، والمنظمة العمالية للثقافة والدعم، واتحاد

التنسيقيات العمالية، وتعاونية مجالس المنظمات والمناضلين العماليين.
 

االحتجاجات الراديكالية واالنتفاضات
 

استمرت النضالية العمالية بالتنامي خالل عهد الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد (2005-2013) وعهد المعتدل حسن
روحاني (2013-2021). وبحسب أحد التقارير، ُسجل 505 إضرابًا عماليًا بين آذار/مارس 2010 وآذار/مارس 2011: 137
مظاهرة أمام مقر الحكومة؛ 150 اعتصام، وقطع للطرقات، وتجمع؛ 148 إضراب؛ و70 احتجاج من أنواع مختلفة
(Javaheri-Langeroodi et al., 2012). أغلب هذه التحركات كانت بسبب األجور المتأخرة أو المنخفضة، والخصخصة،
وعقود العمل المؤقتة، والظروف االقتصادية بسبب الفساد واإلدارة السيئة، واإلصالحات النيوليبرالية والعقوبات
الكارثية المفروضة من الواليات المتحدة. كما وثق تقرير آخر حوالي 100 احتجاج عمالي عام 2012، التي تزايد عددها

.(Harris and Kalb 2018) 2015 إلى أكثر من 400 عام
 

في وقت كانت تلك االحتجاجات منظمة مباشرة أو حول أماكن عمل معينة، إال أن موجة احتجاجات في الشوارع قد
عمت 100 مدينة في كانون األول/ديسمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019، مستهدفة بشكل خاص الفساد والتضخم
والسلطات. الظاهرة نفسها برزت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عندما أدى رفع أسعار الوقود إلى خروج مظاهرات
جماعية، وقطع للطرقات والشتباكات مع رجال الشرطة الذين قتلوا مئات من المتظاهرين. نظم العمال تلك المظاهرات
إلى جانب القطاع غير الرسمي والشباب العاطل عن العمل. افتقدوا إلى بنى تنظيمية، ولكن تعددت مطالبهم من

.(Aghamir/Jafari 2019) اقتصادية وصوال إلى معارضة االستبداد
 

كما ذكرت سابقا، هذه االحتجاجات الراديكالية شكلت نقلة من الطبقة الوسطى إلى الطبقة العاملة التي واجهت البنى
االستبدادية في إيران، مسببة القلق لهم. في الوقت عينه، استمرت أعداد الفتة من العمال بالتنظم الجماعي، وبعضهم
رفع مطالب متقدمة وراديكالية مثل وضع المصانع المخصخصة تحت الرقابة العمالية. ومنذ خصخصة مصنع قصب
السكر هفت تابيه عام 2016، نظم عماله احتجاجات متواصلة، حيث دعوا إلى تشكيل لجنة عمالية بهدف السيطرة على
إدارة المصنع. وفي وقت انتقدوا فيه السلطات، ورفضوا الهجوم األميركي على إيران، ودانوا المحاوالت اليمينية للسطو
على النضاالت العمالية. تعكس هذه الراديكالية الجديدة تنامي الغضب ضد النيوليبرالية من ضمن قطاعات واسعة من
الطبقة العملة في إيران وغيرها، كما أظهرت الفتة طالبية في كانون األول/ديسمبر 2019 في طهران دعمًا للمظاهرات

المنتشرة في البالد: “إيران، فرنسا، لبنان، التشيلي. نفس النضال! تسقط النيوليبرالية”.
 

على الرغم من االحتماالت التي تجسدها هذه المظاهرات الراديكالية في أن تتمكن الحركة العمالية من دمقرطة أماكن
العمل والنظام السياسي، يجب ذلك أال يشتتنا من الضعف الحقيقي التي تعاني منه الحركة العمالية في إيران، والتي ما
زالت شديدة التشرذم والمحدودية وتفتقر إلى روابط متينة مع الحركات االجتماعية األخرى. وفي وقت ال تريد الطبقة
البرجوازية المحافظة تحدي السياسات االستبدادية، ما زالت الطبقة العاملة تفتقد إلى األدوات التنظيمية لفعل ذلك.

على الرغم من ذلك، تظهر موجة االحتجاجات األخيرة، إمكانية أن تتمكن على تحطيم الحلقة المفرغة في المستقبل.
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كلمة للمؤرخ اإليراني بيمان جعفري: "االنتفاضة دخلت في عملية ثورية"
 

ترجمة: سيد صديق *
 

في 7 ديسمبر الجاري، تحدث مؤرخ الحركة العمالية اإليرانية بيمان جعفري في جلسة ُعِقَدت عبر اإلنترنت تضامًنا
مع انتفاضة "النساء والحياة والحرية" في إيران. نظمت الجلسة شبكة التضامن مع الشرق األوسط وشمال إفريقيا،

بالتعاون مع اتحاد جامعة كامبريدج، وأطراف أخرى.
 

اليوم هو ثالث أيام االحتجاجات واإلضرابات التي ُأعِلَن عنها في إيران. وليس من قبيل المصادفة أن اليوم هو
األخير، ألن اليوم هو "يوم الطالب" في إيران الذي يوافق ذكرى أحداث 1953، حين خرج طالب جامعة طهران في
7 ديسمبر ضد زيارة ريتشارد نيكسون، الذي كان نائًبا للرئيس األمريكي آنذاك، وعودة العالقات مع بريطانيا. قبل
ذلك بأربعة أشهر، هندست الواليات المتحدة وبريطانيا انقالًبا في إيران ضد رئيس الوزراء محمد مصدق، الذي أراد

تأميم صناعة النفط.
 

منذ ذلك العام، ُأعِلَن 7 ديسمبر يوم الطالب في إيران وخرج الطالب فيه كل عام إلى الشوارع احتجاًجا ضد
الديكتاتورية والهيمنة األجنبية. أعتقد أن رمزية اليوم هو أن احتجاجات الشهرين ونصف السابقين تستند إلى هذا
التراث الطويل لإليرانيين في نضالهم الجماعي من أجل حريتهم. وبصفتي مؤرًخا، لطالما كنت مهتًما بما حدث في
الماضي، لكننا ليس لدينا ما يكفي من الوقت للخوض في التاريخ أعمق من ذلك. غير أنه من المهم أن نرى أن هذا
النضال يغطي بالفعل القرن العشرين برمته. شهدت إيران ثورتها األولى، وهي كذلك الثورة األولى في الشرق
األوسط، في العام 1906، "الثورة الدستورية"، التي كانت أيًضا ضد القمع المحلي والهيمنة األجنبية. لكن ما أعتقد
أنه مهٌم في مظاهرات واحتجاجات الشهرين ونصف الماضيين، ونوشك اآلن على دخول الشهر الثالث، هي أنها تشير

إلى تغييٍر في عقلية ماليين من اإليرانيين، وكذلك إلى تمزق في تاريخ الجمهورية اإلسالمية.
 

هذا ليس ألنه لم تكن هناك احتجاجات من قبل، بل لقد شهدنا احتجاجات حاشدة في إيران عام 2009، حين تظاهر
ثالثة ماليين شخص في شوارع إيران، لكن كان هذا يتعلق بالحقوق السياسية إلى حد كبير. كان الشعار الرئيسي
آنذاك "أين صوتي"، ألن االنتخابات جرت بالتزوير. كانت هناك فكرة أنه يمكن إصالح النظام من خالل الضغط عليه

من أسفل من خالل المظاهرات واالحتجاجات.
 

حركة متنوعة
 

ومثل كل حركة اجتماعية، تضمنت هذه االحتجاجات أناًسا من أطياف المجتمع كافة؛ من العمال وجمهور الطبقة
ت احتجاجات مماثلة في نوفمبر الوسطى. وفي 2017 و2018، اندلعت أيًضا احتجاجات ضد التضخم المتزايد. وهبَّ
2019، حين خفضت الحكومة دعم الوقود. وانتشرت تلك االحتجاجات في جميع أنحاء البالد ، ولكنها شملت بشكل

أساسي العاطلين عن العمل والعمال الفقراء في وظائف غير مستقرة.
كانت الشعارات باألساس اقتصادية واجتماعية، رغم أنها تضمنت أيًضا مطالب سياسية واضحة. وأعتقد أن أهمية
المظاهرات الجارية اليوم هي أنها تشير إلى دمج مطالبات الحرية السياسية مع مطالبات العدالة واالجتماعية

وكذلك الحريات الثقافية.
 

لكن هذا الدمج يحدث بصورٍة غير متكافئة، وسوف أعود إلى هذه النقطة الحًقا. بيد أنني أعتقد أننا نشهد نشوء
تحالف هش من شباب الطبقة الوسطى مع جمهور الطبقة العاملة على مستوى األحياء. إنهم يحتشدون سوًيا

ويطالبون بتغييٍر أساسي في النظام السياسي برمته. لهذا السبب، فأنا أطلق عليها انتفاضة ذات ُبعد ثوري.
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هذا ليس ألنني ال أريدها أن تصبح ثورًة. إنني أرغب في ذلك بشدة، لكنني أعتقد أنه بينما تدخل االنتفاضة في
عملية ثورية، فنحن لسنا في خضم ثورٍة بعد. ومن أجل أن يحدث هذا، هناك حاجٌة إلى مظاهراٍت أكبر كثيًرا
في شوارع إيران. في الوقت الراهن، يشارك عشرات اآلالف في المظاهرات، وأعتقد أنها البد أن تتضمن مئات
اآلالف، أو ربما ماليين، وأن تدفع أيًضا العمال اإليرانيين إلى الحركة عبر إضراباٍت جماهيرية. من أجل أن
تندلع ثورة، البد أيًضا أن تتزايد االنقسامات في قمة النظام، حتى يتداعى ويفسح المجال أمام الحركة

الثورية.
 

أعتقد أننا نشهد هذه العملية تجري بالفعل، لكن في مراحلها المبكرة. ونحن بالتأكيد نشهد تطوًرا في هذا
االتجاه. واألمر الواضح هو أن الفجوة بين المجتمع والنظام تتنامى بالفعل إلى مستوى ال يمكن السيطرة عليه.
ال أعتقد أن هناك أية إمكانية للعودة إلى ما قبل اندالع المظاهرات، ألن جدار الخوف انهار بالفعل. ال يزال
الناس يخرجون إلى الشوارع رغم القمع الهائل، الذي أدى إلى اعتقال وسجن أكثر من 18 ألف متظاهر، عالوة
على قتل ما يزيد عن 470 شخًصا في الشوارع. واليوم سمعت أن 9 أشخاص، أو ربما 11، ُحِكَم عليهم

باإلعدام.
 

يحاول النظام ترهيب الناس، لكن هذا في الحقيقة ال يجدي نفًعا. أما بالنسبة للشهور المقبلة، فأتوقع تغييًرا
إلى إستراتيجيٍة موازية للقمع، ودرجة معينة من التنازالت من جانب النظام في محاولٍة لتهدئة الوضع. لست
متأكًدا من مدى هذه التنازالت، ألن النظام مضطر للحفاظ على توازن بين الشارع والمتشددين في النظام

نفسه، باألساس علي خامنئي، المرشد األعلى إليران.
 

ولقد ظفر المتظاهرون ببعض االنتصارات بالفعل. طرأ تغيير في العقلية إزاء صور ورمزية النساء في
االحتجاجات على سبيل المثال. ليست النساء في مقدمة هذه االحتجاجات فحسب، بل أن حقوقهن صارت
في صدارة المطالب. ولم تعد صورة النساء في االحتجاجات تتلخص في أنهن ضحايا للنظام، بل أصبحت

صورة تظهر فيها النساء مبتهجاٍت بكونهن في طليعة المظاهرات. لذا فإن استمرار االحتجاجات مهم للغاية.
 

سالح اإلضراب
 

هناك أيًضا المسار الذي تتطور فيه هذه االحتجاجات. األمر المهم لكي ُتكلَّل االحتجاجات بالنجاح، كما ذكرت
من قبل، هو أن ُتشِرك أعداًدا أكبر من السكان، ألن ما يحدث اآلن يجري بصورٍة غير متكافئة. شهدنا صعوًدا
وهبوًطا في أعداد االحتجاجات في إيران على مدار الشهرين ونصف الماضيين، لكن هناك عنصرين يساعدانها
على المواصلة. العنصر األول هو الجامعات التي نشهد فيها احتجاجاٍت مرة أخرى اليوم. على سبيل المثال،
مة طباطبائي اليوم شعار "نحن أبناء العمال، نقف إلى جانب العمال"، و"الطالب والعامل رفع طالب جامعة العالَّ
متحدان". هذا مهٌم للغاية. تمثل الجامعات مواقع مهمة لتنظيم االحتجاجات، ألن هناك شبكات يلتقي فيها

الطالب ويحتشدون ويواصلون الحركة.
 

العنصر المهم اآلخر الذي يحافظ على مواصلة المظاهرات واالحتجاجات، رغم صعودها وهبوطها، هو المنطقة
الكردية، التي تشهد أقسى قمع يمارسه النظام. هذا أيًضا ألن هناك تراًثا من التنظيم السياسي والنقابي في
هذه المنطقة، وبالتالي كانت اإلضرابات هناك أكثر جماهيريًة أيًضا. لكن التحدي هو تنامي اإلضرابات في إيران

ككل.
 

أعتقد أننا شهدنا إشارات إيجابية للغاية لذلك على مدار األيام القليلة الماضية. شهدنا على سبيل المثال
إضراباٍت ألصحاب المتاجر في 40 مدينة عبر أرجاء إيران. من الواضح أن هذا ال يعني أن كل أصحاب المتاجر
في هذه المدن خاضوا اإلضراب، لكن قطاعات مهمة منهم شاركت بالفعل. هناك 340 مدينة في إيران يزيد
التعداد السكاني لكلٍّ منها عن 20 ألف شخص، وقد كانت هناك إضرابات ألصحاب المتاجر في ما يقرب من

10% من هذه المدن.



٤٣
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كانت هناك إضرابات عمالية في القطاع الصناعي في بداية االحتجاجات، باألساس من عمال النفط ذوي العقود
المؤقتة، وليس ذوي العقود الدائمة. كان سيحدث تحول مهم لو كان العمال ذوو العقود الدائمة شاركوا في
اإلضرابات. لكننا لم نشهد إضراًبا جماهيرًيا بعد في قطاع الصناعة. وفي قطاع الخدمات، شهدنا بدايات
إضرابات للمعلمين. وهذا أمٌر ذو أهمية فائقة ألن أغلبية النساء العامالت في إيران يعملن في القطاع الخدمي،
حيث قطاع الصحة والتعليم باألساس. لدى إيران أحد أقل معدالت مشاركة المرأة في قوة العمل، إذ يصل فيها
هذا المعدل إلى 18% فقط. وبالتالي، فإن االحتجاجات ليست مدفوعًة فقط بالرغبة في التخلص من القيود
االجتماعية على لباس المرأة، بل أيًضا بما تعيشه النساء في المساحات العامة وفي مواقع العمل. حوالي %60
من الطالب اإليرانيين من النساء، لكن حين يحاولن دخول سوق العمل يواجهن كافة أشكال القوانين التمييزية

والتحيزات الجنسية في مواقع العمل. لذا فإنهن اآلن يواجهن ذلك أيًضا.
 

عقبات في الطريق
 

وأخيًرا، أود أن أتطرق إلى العقبات التي تواجهها اإلضرابات في طريقها لكي تتحول إلى إضراب عام. تتمثل
إحدى هذه العقبات في غياب التنظيم، ولقد حاولت الحكومة منع ظهور أي تنظيٍم على المستوى الوطني.
لكنني أعتقد أن هناك مبادراٍت مهمة في شكل شبكات غير رسمية من العمال في قطاعات متنوعة، مثل
المعلمين وعمال النفط، يمكنها التنسيق والتعاون في ما بينها وتعزيز اإلضرابات في األشهر المقبلة بينما تستمر

االحتجاجات.
 

العقبة األخرى تتمثل في الواقع في الظروف االقتصادية المروعة في إيران. كنت على تواصل مع عدٍد من
العمال الذين لم يشاركوا في اإلضرابات، وقالوا لي: "لم نضرب عن العمل ألننا ال نستطيع ذلك، فما ِمن شيٍء
يعوضنا عن األجر خالل اإلضراب". ليس لديهم أي مدخرات بسبب الفقر المدقع. ولقد تسارعت وتيرة هذا الفقر
بسبب سوء اإلدارة والسياسات النيوليبرالية التي تتبعها الدولة، لكن أيًضا بسبب العقوبات االقتصادية والتي
ض العقوبات فعلًيا القوة الُمرِبكة للعمال، الذين لوال ذلك لكانوا أكثر ثقًة ُتفَرض على البلد. وبهذه الطريقة، تقوِّ

بكثير في تنظيم إضراباٍت جماهيرية.
 

أما العقبة الثالثة، فهي ضعف المطالبات االجتماعية في الحركة الجارية. تتعلق الكثير من المطالب بالحريات
السياسية، وكذلك بالحريات االجتماعية والثقافية. لكنني أعتقد أن العدالة االجتماعية البد أن تكون في القلب
من الشعارات المرفوعة أيًضا، من أجل منح العمال الثقة بأنه إذا قامت ثورة، فإن النخبة اإلسالمية لن تحل
محلها نخٌب علمانية تستمر في سياسات النيوليبرالية التي نشهدها في الدول األوروبية والواليات المتحدة
وأيًضا في الشرق األوسط ومصر وغيرها من البلدان. وأعتقد أن اإلمكانية قائمة، ألن الناس على المستوى
القاعدي، على مستوى األحياء، يرفعون شعارات العدالة االجتماعية. العمال يرفعون هذه الشعارات، وهذا هو

السبب وراء أهمية شعار الطالب "الطالب والعامل متحدان".
 

لين عن ل الغرب ممثِّ لألسف، نشهد خارج إيران قادة سياسيين من الغرب يدفعون باتجاه مساٍر مختلف. يفضِّ
الحركة في إيران يتماشون مع السياسات النيوليبرالية. وبالتالي، نحن ال نسمع ما يكفي من المعارضة داخل
اء ذلك. وهنا أود أن أنهي مقدمتي هذه بالتذكير بالناشطة إيران التي تطرح هذه الشعارات وتواجه القمع جرَّ
ليلى حسينزاده، التي تقبع اآلن وراء القضبان. ليلى يسارية، وناشطة طالبية، وعضوة في اتحاد الطالب،
وتعمل في تنظيم التضامن مع العمال. وبينما نتحدث اآلن، تعيش ليلى وضًعا صحًيا مأساوًيا، وهي بحاجٍة إلى
إطالق سراحها. لذا أناشد الجميع بذكر اسمها في المنشورات وشبكات التواصل االجتماعي حتى يحظى أولئك

القابعون في سجون إيران باهتماٍم كاٍف.
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نشرت المقابلة باللغة االنكليزية في العدد 177 من مجلة االشتراكية األممية بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2023
وترجمتها مدونة كتابات وترجمات

—

باتت موجة االحتجاجات في إيران أكبر تحٍد قاعدي لنظام الجمهورية اإلسالمية منذ أكثر من عقد. بدأت
االحتجاجات ضد قانون يرغم النساء على وضع الحجاب في األماكن العامة، سرعان ما تطورت األمور إلى حركة

تطالب بتغيير جوهري- وصوالً إلى اإلطاحة بالنظام نفسه.
 

بدخولها شهرها الثالث مع إرسال هذه المجلة إلى المطبعة، أثبتت الحركة قدرتها المدهشة على الصمود. في كل
أسبوع، يخرج الشباب إلى الشوارع والجامعات في كل مدينة أساسية بإيران، مواجهين رصاص النظام، والغاز
المسيل للدموع، والشبيحة، والسجن واإلعدام. في بعض األوقات، انضم عشرات اآلالف من األشخاص إلى
التظاهرات في تواريخ رمزية، مثل ذكرى أربعين استشهاد الطالبة الكوردية جينا مهسا أميني في االعتقال، ما أشعل

االنتفاضة.
 

أظهرت الحركة بعض بوادر جذب للعمال المنظمين، مع أمثلة محدودة من اإلضرابات المتعاطفة مع أهداف
االنتفاضة، مجبرة النظام على تقديم تنازالت بشأن تطبيق قانون الحجاب. ولكنها تواجه في الوقت عينه عقبات
ونقاط ضعف. ما زال عليها جذب كتلة مترددة من الناس إليها، وما زال عنصر التحرك العمالي داخل االنتفاضة
خجوالً. أكثر من ذلك، ما زالت ردة فعل النظام متسمة بشدة القمع- فقد أعدم مناضلين في منتصف كانون األول/
ديسمبر ويخطط في الوقت عينه إلعدام 25 مناضالً. إضافة إلى ذلك، على الحركة مواجهة الجهات الغربية، وفي

المرتبة األولى الواليات المتحدة، الراغبة بالتالعب بها لتحقيق أهدافها الخاصة.
 

تحدث المؤرخ واالشتراكي بيمان جعفري إلى نعيمة عمر ونيك كالرك عن التناقضات في المجتمع اإليراني الكامنة
وراء الثورة وتشكل أهميتها وآفاق نجاحها.

 
نعيمة: نتحدث بعد أيام قليلة على الكالم عن وقف عمل شرطة األخالق؟ هل هذا األمر يدل على أن الحركة
ستنتصر؟ لماذا قرر النظام ذلك اآلن؟ ماذا يخبرنا ذلك عن قدرته على تقديم التنازالت، وهل يمكننا توقع المزيد في

المستقبل؟
 

بيمان: يمكننا رؤية أن هذه الحركة قد حققت بعض النجاح والتغيير. أولها وضعت االنتفاضة مسألة حقوق النساء
بالمقدمة. لم تعد صورة المرأة صورة الضحية إنما هي عامل تغيير جذري. لقد تغيرت فعليًا عقلية ووعي اآلالف من

الناس بإيران.
 

لكن بما خص استراتيجية الدولة، فهي تسعى إلى االستمرار بالقمع وتقديم التنازالت- على الرغم من أن األول هو
أكثر بكثير. في وقت حديثنا، سقط 470 شخصًا، واعتقل 18000. رغم ذلك، بعد مرور 3 أشهر على االحتجاجات،
انتشرت النقاشات على مستوى قيادات في النظام حول ما إذا كان يجب تقديم بعض التنازالت. في الحقيقة،
سحبت شرطة األخالق فعليًا من الشوارع. واآلن يجرب النظام فكرة إلغاء شرطة األخالق أو استبدالها بوسائل
أخرى لتطبيق قانون الحجاب. هذا األمر هو اختبار للحركة ولرؤية ما إذا كان الناس سيعتبرون هذا االمتياز كافيًا.

كما أنه اختبار لمعرفة المدى الذي سيتيح “صقور” النظام تحقيقه.
 

جعل النظام الحجاب اإللزامي هويته. وربط الجناح المحافظ مصيره بقانون الحجاب بالقول إنه يمثل جوهر النظام.
ويدعون أنه إذا تراجعوا عن ذلك، فإنه يعني التراجع عن أسس النظام. مع ذلك، هذا النظام مرن جدًا، مثل أي دولة
استبدادية، إنه يريد البقاء في السلطة. إذًا، إن أهم امتياز هو إلغاء إلزامية الحجاب. وذلك سيكون انتصارًا كبيرًا
للحركة، خاصة وأن البرلمان والقضاء يناقشان ذلك في الوقت الحالي. ال أعتقد أنهم سيلغون الحجاب رسميًا، لكنهم

قد يتوصلون إلى تطبيق أكثر مرونة.
 

االنتفاضة اإليرانية من أجل الكرامة والحرية

http://isj.org.uk/iran-dignity-freedom/
https://writingswtranslations.wordpress.com/2023/01/13/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7/
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هناك انقسامات داخل النظام. فالقسم اإلصالحي يريد فعليًا إلغاء الحجاب اإلجباري. في حين قال المحافظون “ال،
ال نريد التراجع عن ذلك مطلقًا”. لذا هم يريدون اتخاذ مواقف أكثر براغماتية. أعتقد أن النظام لديه المرونة للتخلي
عن هذا القانون في الوقت المناسب. إذا استمرت االحتجاجات وباتت تهدد النظام، فسوف يلغيه من أجل الحفاظ
على نفسه، وهذا ما يحصل مناقشته فعليًا. لكن الحركة قد ردت بتشكيك كبير، قائلة إن األمر لم يعد يتعلق

بالحجاب فقط. اليوم جزء كبير من المجتمع يقول إن النظام بأكمله ينبغي تغييره.
 

نعيمة: هل يمكنك إخبارنا المزيد عن تاريخ مقاومة النساء للحجاب اإلجباري في إيران؟
 

بيمان: من المهم رؤية أشكال المقاومة على أنها سلسلة متواصلة. إحداها هي المقاومة على مستوى يومي، والثانية
هي المقاومة من خالل النضال الجماعي من أجل التحرر.

 
يرجع قانون الحجاب اإللزامي إلى الثورة اإليرانية التي حصلت عامي 78-79، كانت المشاركة الجماهيرية النسائية
من كل قطاعات المجتمع وازنة خالل الثورة. شاركت النساء غير المتدينات إلى جانب النساء المتدينات المحجبات،
وكان حضورهن كبيرًا في التظاهرات. بعد الثورة، عزز الخميني والقوى المحافظة سلطتهم، وبدأوا كذلك بالسيطرة
على أجساد النساء. إحدى التعبيرات عن ذلك هو فرض الحجاب اإللزامي. لقد حاولوا تطبيق ذلك عام 80، فورًا بعد
الثورة، ولكن حصلت مقاومة أفشلت مخططاتهم. رغم ذلك، بدأت الحرب اإليرانية-العراقية. وطالب النظام بالوحدة
الوطنية األمر الذي قّوض المقاومة، فطبق الحجاب اإللزامي منذ عام 83. حتى وقتها، خرجت النساء إلى الشوارع
احتجاجًا على قانون الحجاب. انضم إليهن بعض اليسار، ولكن لسوء حظهن لم تنضم أعداد كبيرة منه، وبدالً من
ذلك قالوا “علينا دعم النظام ضد االمبريالية”. وقد كان ذلك درسًا مهمًا- على اليسار أن يكون في طليعة النضال من

أجل تحرر النساء والنضال من أجل الحقوق الفردية.
 

عندما انتهت الحرب، ازدادت المساحة العامة للنساء فعليًا. هذه هي إحدى المفارقات التي أود التشديد عليها. قبل
ذلك، لم تكن العديد من العائالت المتدينة ترسل بناتها للدراسة أو العمل. اليوم، وبسبب وجود مساحة عامة ذات
طابع إسالمي، فأصبحوا يرسلون بناتهن إلى الخارج [البيت]. فبدأ توسع الجامعات، وشاركت المزيد من النساء في
التعليم. انخفضت األمية بين النساء، وتوجه المزيد منهن إلى الجامعات. اليوم، ما بين 55-60 بالمئة من الطالب هم/
ن من النساء. وبالتالي، بدأت النساء بالمشاركة في سوق العمل. وعندما فعلن ذلك، فإنهن بدأن يواجهن التمييز:
التمييز في األجور، عدم تمتعهن بحرية ارتداء الثياب التي يردنها في األماكن العامة، وعدم إتاحة الفرصة لهن

الختيار وظائف معينة.
 

لذلك بدأت النساء بتحدي هذه القواعد في حياتهن اليومية. فبدأن بارتداء الحجاب الملون أو دون االلتزام بقواعده،
وألنهن فعلن ذلك بأعداد هائلة، لم تستطع شرطة األخالق السيطرة عليهن كلهن. وبالتالي، خالل العقود الماضية،
خفتت قوة هذا القانون أكثر فأكثر. مع ذلك، إن هذا الشكل من المقاومة الفردية له حدوده، ألن شرطة األخالق بين
وقت وآخر تخرج وتعيد فرض سيطرتها، وتؤدب النساء وترهبها ليكون ذلك عبرة لألخريات. هذه المقاومة اليومية
ليست غير مهمة- ففي نهاية األمر ساهمت في زيادة ثقة النساء. رغم ذلك، المهم انها تطورت اليوم لتصبح مقاومة

جماعية.
 

نيك: في مقال سابق لهذه المجلة وصفت التناقضات على مستوى قيادة النظام والمقاومة القاعدية. هل يمكنك
إخبارنا عن تطور ذلك منذ آخر مرة كتبت فيها عام 2009؟ هل الحركة اليوم تشكل استمرارًا لتلك؟

 
بيمان: أعتقد أن التناقضات داخل قيادة النظام تعود، من جديد، إلى زمن الثورة، كما تفعل الثورة القاعدية. تحققت
الثورة اإليرانية بفضل عدة قوى: الحركة العمالية، الحركة النسائية، اليسار، القوميين العلمانيين واإلسالميين. كان
اإلسالميون القوة المهيمنة، ولكن كل تلك التيارات حققت الثورة. رغم ذلك، قمع اإلسالميون المحيطون بالخميني

بقية القوى وركزوا السلطة بين أيديهم. وقد خلق ذلك تناقضًا بين المجتمع والدولة.



٤٦

كراس (المرأة.. الحياة.. الحرية)

ما أقصده هنا، أن الثورة كانت شعبية جدًا، وكان عليهم تقديم تنازالت لها. لو كان األمر يعود للخميني، لكان ركز
السلطة بين أيدي رجال الدين وأنصاره فقط، لكنه لم يستطع القيام بذلك. لذلك أسس سلطة العلماء- التي يعبر عنها
المرشد األعلى، وهو موقع يشغله اليوم خامنئي، والحرس الثوري- ولكن هناك في الوقت عينه تجرى انتخابات
نيابية ورئاسية وبلدية. كما تنتشر كل أنواع المنظمات الشعبية على مستوى األحياء السكنية، والنقابات الطالبية

والنقابية. إذًا، يوجد تناقض بين القوة المتركزة بين أيدي علماء الدين والنفوذ المستمر لهذه التنظيمات الشعبية.
 

ظهر صدام بين هاتين القوتين في التسعينيات بعد الحرب اإليرانية-العراقية، وبدأت االنقسامات على مستوى القمة.
اندمج قسم حول علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي أراد دمج إيران في السوق العالمي والدفع نحو سياسات
السوق الحرة على المستوى المحلي. بالمقابل أراد المحافظون أن تبقى إيران مغلقة. انتخب اإلصالحي محمد
خاتمي رئيسًا عام 97 محققًا نصرًا كبيرًا، وأعيد انتخابه عام 2001. طبق اإلصالحيون الكثير من التغييرات: المزيد

من اإلصالحات السياسية، وتخفيف القيود االجتماعية وغيرها.
 

لكنني أريد التأكيد على وجود ديالكتيكية بين هذه االنقسامات على مستوى السلطة السياسية وبين ما حصل في
بقية المجتمع. كما استمرت التناقضات بين الدولة والقوى االجتماعية. عام 82، ُحلت المجالس العمالية التي تأسست
مع ثورة 79 و80. كما قمعت المنظمات العمالية المستقلة والمنظمات النسائية والطالبية… مع ذلك صمدت الشبكات.
في التسعينيات، عادت إلى الظهور من جديد. بدأ العمال بإعادة التنظم. كما اتحدت النسويات اإلسالميات
والعلمانيات في التسعينيات، وأصدرن نشراتهن. وأعاد الطالب تنظيم أنفسهم. أدت هذه الضغوط في تلك السنوات

إلى حصول انقسامات على مستوى القمة. 
 

كانت مفارقة الجمهورية اإلسالمية أنها حركة إسالمية، ولكنها كانت كذلك حركة حديثة. أشرف النظام على توسيع
التعليم، وزيادة التمدين وسوى ذلك. تغيرت حياة الناس، الذين كانوا يطالبون بذلك على هذا األساس. لذلك، كان
الناس على مستوى القيادة يفكرون في طريقة إدارة هذه التغييرات. أراد رفسنجاني إدارة التغيير من خالل إنشاء
عقد اجتماعي مبقيًا النظام مغلقًا سياسيًا، مانعًا أي تحرير سياسي كبير، لكنه أجرى تحريرًا اقتصاديًا كبيرًا. كان
الناس قد خرجوا من الحرب العراقية-اإليرانية حيث كان الفقر والقلة شديدين. اعتقد رفسنجاني أنه عن طريق

السماح باالستهالك الجماعي مع تحرير األسواق، سيستطيع شراء السكان وإدارة التغيير.
 

رغم ذلك، زاد النظام من الفروقات في المجتمع عن طريق تطبيق هذه السياسات. زاد مستوى التضخم وتزايدت
الفروقات، ما ادى إلى اندالع انتفاضات شعبية في أعوام 92 و93 و95. وهذا ما خلق المزيد من الضغوط فتحت
المجال أمام وصول اإلصالحيين عام 97. فقد قالوا: “بهدف إدارة التغييرات، ال يكفي حصول تحرير اقتصادي. نحن
بحاجة إلى المزيد من الحريات الثقافية مثل قدرة النساء والرجال على االختالط في األماكن العامة والحدائق.
يجب عدم فرض الحجاب على النساء”. تزايد عدد المنشورات في إيران. كما بدأت األفالم بالظهور في المسارح.

تزايدت المساحة العامة.
 

في الوقت عينه، استمر اإلصالحيون كذلك بإصالحات السوق الحرة االقتصادية. ما زاد من تذمر الطبقات الدنيا
وزيادة الفروقات الطبقية. على سبيل المثال، قال اإلصالحيون إن قانون العمل الذي يحمي حقوق العمال، والذي
نتج عن الثورة، لن يطبق بعد اآلن على أماكن العمل التي تضم أقل من 10 عمال. ولكن غالبية أماكن العمل في إيران
تشغل أقل من 10 عمال، لذلك انعزلت الطبقات الدنيا عن اإلصالحيين، واعتقدت أنهم معنيون فقط بالدفاع عن

حقوق الطبقات الوسطى.
 

إضافة إلى ذلك، بدأ المحافظون بتقويض اإلصالحيين واعتقال األكاديميين والكتاب والسياسيين اإلصالحيين. كان
بإمكان اإلصالحيين تعبئة الطبقات الدنيا لالحتجاج في الشوارع، ولكنهم فشلوا بذلك- ألنهم كانوا يشكلون جزءا من
النظام السياسي. وهذا قاد إلى نوعين من خيبة األمل من اإلصالحيين. فمن ناحية، لم يقفوا بوجه المحافظين. ومن

ثانية، استمروا باتباع سياسات رفسنجاني.



٤٧

كراس (المرأة.. الحياة.. الحرية)

كما حصل عامل دولي أضعف اإلصالحيين. اجتاحت الواليات المتحدة أفغانستان والعراق، وحاصرت إيران، وكانت
تقول إن األخيرة ستكون التالية. قال جورج بوش إن إيران جزء من “محور الشر” عام 2002. كان الرئيس خاتمي،
اإلصالحي، يحاول االنفتاح على الغرب، ليصبح جزءًا من البنك الدولي وصندوق النقد وتحدث عن الحوار. قال
المحافظون: “الغرب ال يمكن االتكال عليه. أنت تمد يد الحوار إليهم وهم يتحضرون للهجوم علينا. لذا، لن نتسامح
مع أي تجربة إصالحية طالما نحن تحت التهديد”. وقد زادوا من منسوب قمعهم لإلصالحيين والمعارضة. واكتسب

الحرس الثوري المزيد من السلطة.
 

أفادت بعض العقوبات التي فرضت على إيران فعليًا النظام، ألنها زادت من حجم السوق السوداء التي يهيمن عليها
رجال حلفاء مع الدولة ولديهم القدرة على استيراد المنتجات وبيعها بشكل غير شرعي. أثرى الحرس الثوري ألنه
يسيطر على الحدود. وفي الوقت عينه، أدى اإلفقار إلى تفكك عدد كبير من المنظمات غير الحكومية الموجودة في
إيران، والتي تأسست خالل االنفتاح النسبي الذي حصل في أواخر التسعينيات وأوائل األلفينات. ركزت اآلالف من
المنظمات غير الحكومية على البيئة والطالب وحقوق النساء على مستوى األحياء. مع ذلك، عندما يحصل اإلفقار،
يبدأ الجميع بالتفكير بالنجاة بدالً من التنظيم. أكثر من ذلك، أعطى التهديد الخارجي ذريعة للحرس الثوري لقمع أي
نوع من التنظيم. حيث ادعى “أنتم اآلن حلفاء للدول األجنبية”. يمكن للحرس الثوري كذلك المطالبة بالمزيد من
المال ألنه يمكنه القول: “نحن تحت تهديد عسكري”. لذلك زادت العقوبات من الفروقات وقوضت المجتمع المدني

والحركات االجتماعية في إيران. وعززت أكثر العناصر قمعية في المجتمع اإليراني.
 

وهذا ما فتح المجال أمام محمود أحمدي نجاد للوصول إلى سدة الرئاسة عام 2005. مّثل أحمدي نجاد استراتيجية
ثالثة تتجاوز اإلصالحيين والمحافظين. وقد استعمل نوعًا من السردية الشعبوية حول حماية الفقراء وضمان أن
تكون عائدات النفط لمصلحة الشعب، ولكنه قمع أي حريات اجتماعية وسياسية مكتسبة. لذلك، حصل على بعض
األصوات من الطبقات الدنيا، وفاز من جديد عام 2009، ولكن أدت سياساته إلى خيبة أمل. على سبيل المثال، بدأ
عملية خصخصة واسعة في الصناعة، التي أفادت رجاالت النظام. بدأ رجال الحرس الثوري والبيروقراطية بشراء
هذه المؤسسات التي خصخصت. أعتقد أنه أراد بناء أساس اجتماعي جديد للدولة ضمن هذا القسم الجديد من
القطاع الخاص- رأسمالية خاصة متماشية مع الدولة. وعندما فاز في انتخابات عام 2009، نزل الناس إلى الشوارع
بسبب وجود أدلة على حصول تزوير انتخابي. أدى ذلك إلى الحركة الخضراء، التي حصلت بين حزيران/يونيو

2009 وكانون الثاني/يناير 2010. وتظاهر حوالي 3 مليون شخص في طهران، قتل واعتقل العديد منهم.
 

هذا يقودنا إلى التصدع على مستوى القمة. استبعدت الحكومة اإلصالحيين، وصغرت دائرة السلطة. جرى قمع
االحتجاجات، وزادت شدته. ومن ثم وصلنا إلى االتفاق النووي مع الواليات المتحدة عام 2015. حيث فاز حسن
روحاني في االنتخابات الرئاسية عام 2013. حيث قال إن توقيع االتفاق النووي سيحسن من الظروف االجتماعية
واالقتصادية للشعب اإليراني، كما قال إنه سيعطي المزيد من الحريات االجتماعية للنساء، والشباب وسوى ذلك.
وقد أنهى االتفاق النووي العقوبات لفترة من الوقت، لكن روحاني خيب اآلمال ألنه لم يقف في وجه المحافظين.

أكثر من ذلك، كانت مواجهته للقيود االجتماعية محدودة ألن المحافظين رفضوا ذلك.
 

اود القول إن أهم عنصر في تقويض المعتدلين المرتبطين بروحاني كان انتخاب ترامب رئيسًا للواليات المتحدة عام
2006. تخلى ترامب عن االتفاق النووي وعاد إلى العقوبات. انسحبت الشركات األوروبية من إيران ألنها خافت من
العقوبات. لذلك، لم يستفد روحاني من الصفقة، وقوضت االمبريالية القوى المعتدلة في إيران من جديد. استمر

االنقسام على مستوى القمة، وانتهى بنا األمر بدائرة أصغر من المتشددين المحافظين في إيران.
 



٤٨
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نعيمة: هل بإمكانك التوسع بمسألة تطور المقاومة القاعدية، وكيف جرى تنظيم التظاهرات؟
 

بيمان: تذكري أن الثورة اإليرانية كانت ثورة شعبية جدًا وحظيت بتأييد كبير. بعد الثمانينات، شهدنا عودة
التظاهرات. في التسعينيات عادت الحركة الطالبية والنسائية والعمالية.

 
لعب العمال دورًا مهمًا جدًا في الثورة اإليرانية، لكنهم تعرضوا للقمع الحقًا. مع ذلك، بدأوا بتنظيم أنفسهم ضد
اإلصالحات التي جعلت من عملهم هشًا أكثر. حصل إضرابان عام 1997 قمعا بشدة، ولكنهما كانا ملهمين إلعادة
ظهور الحركة العمالية. بدأ المناضلون العماليون بتنظيم أنفسهم. عام 2003، نظم سائقو الباصات نقابة مستقلة. بعد
ذلك بعامين، نظم عمال مصنع قصب السكر في جنوبي إيران نقابة مستقلة. وبات عيد العمال في األلفينات تاريخًا
لتعبئة العمال وتنظيم االحتجاجات. وقد استمر ذلك طوال السنوات العشرين الماضية، على الرغم من القمع، خاصة
بعد عام 2009. في السنوات الماضية، ارتفع عدد اإلضرابات العمالية بسبب سوء األحوال االجتماعية واالقتصادية.

 
كما حصلت موجتان من االحتجاجات الجماهيرية في السنوات الماضية. إحداها ضد زيادة التضخم بين كانون
األول/ديسمبر 2017 وكانون الثاني/يناير 2018. كما حصلت احتجاجات جماهيرية في المدن، والتي قمعت. الحقًا،
في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حاولت الحكومة وقف دعم الوقود. فارتفعت األسعار، وهذا ما أدى إلى هبة شعبية
طاولت عشرات المدن. كان التكوين االجتماعي المتغير لالحتجاجات مهمًا جدًا. عام 2009، خرجت الطبقات
الوسطى بشكل رئيسي إلى الشوارع بمطالب سياسي. مع ذلك، خالل احتجاجات عامي 2017 و2019، كانت الطبقة
العاملة فعليًا، المتشكلة من العاطلين عن العمل والقطاعات الفقيرة من الطبقة العاملة والمطالب االجتماعية

واالقتصادية للطبقة العاملة هي القوة الدافعة الحقيقية.
 

األهم من ذلك، اليوم هناك تحالف بين الطبقة العاملة وشباب الطبقة الوسطى الذين يحتشدون على مستوى
األحياء، بالتالي هناك اندماج بين المطالب االجتماعية والسياسية. لذلك، هم يريدون إلغاء قانون الحجاب والمزيد

من الحريات السياسية، ولكن أيضًا يريدون ظروفًا اجتماعية واقتصادية أفضل: أجور أعلى…
 

نيك ما هي العالقة بين االحتجاجات وبين الحركة العمالية؟
 

بيمان: من المهم لنجاح هذه الحركة إشراك المزيد من الناس فيها. حاليًا، نحن نرى آالف األشخاص في الشوارع،
ولكن لم نصل بعد إلى مئات اآلالف أو الماليين. الجانب الهام هو انضمام العمال إلى الحركة، ما من شأنه زيادة

األعداد في الشوارع ودمج االحتجاجات باإلضرابات.
 

اإلضرابات مهمة. تمكنت الثورة اإليرانية من قلب النظام الملكي القديم بسبب انضمام العمال إلى الحركة في خريف
عام 1978 كما أضربوا في قطاع النفط وقطاعات أخرى. في كانون األول/ديسمبر عام 78، نظم إضراب عام شل
وأسقط الملكية. وبذات الطريقة، إن اإلضراب العام سيغير من قواعد اللعبة في الحركة الحالية. لن يؤذي اقتصاديًا
فقط إنما سيتغلب أيضًا على بعض مخاطر القمع ألنه سيتيح للعمال باالنضمام إلى الحركة بالماليين. بعد كل شيء،
ال يمكن للدولة بكل بساطة إرسال جنودها وشرطتها إلى آالف أماكن العمل. كما ان اإلضراب العام سيظهر قابلية

الحركة على البقاء- وأن هذه الحركة يمكنها تعبئة الجماهير واالنتصار.
 

لكن أعتقد بأنه يوجد عقبات جدية في سبيل حصول ذلك. األولى هو االفتقار للتنظيم بين العمال، والذي يعود إلى
القمع. رغم ذلك، مع استمرار اإلضرابات، يبني العمال الشبكات القائمة بين سائقي الشاحنات والمعلمين وسائقي
الباصات في طهران. مع ذلك، هناك عقبة ثانية تتمثل بأن اللبرلة الجديدة للقوى العاملة قد خلق أعدادًا هائلة من
العمال غير المستقرين. لذلك، يعمل حوالي 200 ألف عامل في صناعة النفط، ولكن نصفهم عقودهم من الباطن أو
يعملون بموجب عقود مؤقتة. يشعر هؤالء العمال بالضعف الكبير حيال اإلضراب. رغم ذلك، مع استمرار

االحتجاجات، يمكن أن يكتسب هؤالء العمال المزيد من الثقة.
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هناك مشكلة أخرى، هي أن الحركة الحالية تفتقر إلى برنامج اجتماعي-اقتصادي واضح. مازال التحالف الناشئ بين
الطبقة العمالية ومناضلي الطبقة الوسطى هشًا جدا، والطبقة الوسطى مهيمنة. من الضروري، إلى جانب الشعارات
المناهضة لالستبداد والحريات الثقافية، أن تثير الحركة كذلك مطالب اجتماعية واقتصادية بشكل واضح ضد
الخصخصة، والعمل غير المستقر، وضد اللبرلة وضد التعهيد (Outsourcing) وفرض الحد األقصى لمداخيل المدراء
التنفيذيين. لماذا ينضم العمال إلى الحركة إذا كان المطلب الوحيد الذي تريده هو استبدال النخبة الحالية، المنّظمة

وفق نموذج من اإلسالم السياسي، بنخبة علمانية ستستكمل بشكل أساسي ذات السياسة القديمة؟
 

نعيمة: لقد تكلمت عن العمال في قطاع النفط، ما هي أهمية هذا القطاع للنظام؟ وما هي أهمية عمال النفط
للحركة؟

 
بيمان: أهمية عمال النفط رمزية واستراتيجية. رمزية ألن عمال النفط يذكرون بفكرة الثورة اإليرانية وبالحركات
السابقة التي دافعت عن محمد مصدق، الرئيس الذي أطاحت به الواليات المتحدة وبريطانيا عام 53 ألنه أمم قطاع
النفط. لذا، إن انضمام هؤالء العمال إلى الحركة سيكون له تأثير رمزي كبير. سينظر إليه على أنه استمرار للنضال
اإليراني ضد التعسف الداخلي والخارجي. ولكن سيكون له أهمية استراتيجية. النفط شديد األهمية في إيران،

سواء لالستهالك الداخلي أو للتصدير.
 

رغم ذلك، أود اإلشارة إلى أن أهمية عمال قطاع النفط قد تراجعت مقارنة مع زمن الثورة عامي 78-79. ما زال عمال
النفط مهمين جدًا، وال أريد التقليل من أهميتهم، ولكن تكوين الطبقة العاملة قد تغير مع الوقت. فقد تنوع االقتصاد
اإليراني، ولم يعد يعتمد حصرًا على النفط كما كان هو الحال منذ 40 عامًا. كما تراجع دور عمال النفط بسبب
العقوبات. باتت الحكومة اإليرانية أقل اعتمادًا على المدخول النفطي ألنها ال تستطيع التصدير كما كان هو الحال

في السابق، وهذا يعني أنها تستطيع تجميع احتياطيات يمكن أن تستمر لعدة أشهر.
 

لذلك، علينا كذلك النظر إلى قطاعات أخرى في االقتصاد. أعتقد أن عمال النقل مهمون ألن توزيع المشتقات النفطية
يعتمد عليهم. إذا نظموا إضرابات، يمكنهم إلحاق الضرر الفعلي بالنظام. كما ظهرت إحدى الصناعات من التطورات
التي حصلت طوال العقود الماضية وهي قطاع تجهيز المأكوالت. تعتبر الصناعات المعدنية والسيارات في إيران
األكبر في الشرق األوسط، وبالتالي هي مهمة جدًا. إضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من أماكن العمل الصغيرة حول

المدن.
 

كما أود التشديد على أهمية قطاع الخدمات المتنامي في إيران. على سبيل المثال، بات دور المعلمين والعمال في
القطاع الصحي أكثر أهمية بكثير. نظمت نقابة المعلمين عددًا من اإلضرابات طوال سنوات. أعتقد أن المعلمين قد
لعبوا دورًا حيويًا ألنهم يستطيعون ربط الطبقة الوسطى بتلك العاملة. كان ينظر إليهم تقليديًا على أنهم جزء من
الطبقة الوسطى، لكن ظروف عملهم باتت قريبة جدًا من بقية العمال. رغم ذلك، من الناحية الثقافية، ما زال ينظر

إليهم على أنهم جزء من الطبقة الوسطى، وأعتقد أنهم سيلعبون دورًا مهمًا بالتواصل [بين الطبقات] لهذا السبب.
 

كما هناك جانب حيوي آخر للتحوالت داخل الطبقة العاملة أود ذكره: تأنيث الطبقة العاملة. التحقت النساء
بالمدارس، كما ذكرت سابقًا، ولكنهن يجدن صعوبة في العثور على عمل بعد تخرجهن. وإذا وجدن عمالً، فسيتعرضن
إلى التمييز. بعض المهن ما زالت مغلقة بأوجههن. ويتعرضن للتمييز الجنسي في أماكن العمل، وعدم مساواة في
األجور وعدم وجود رعاية لألطفال. هذا العبء الملقى عليهن كبير جدًا. تبلغ نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة
18 بالمئة، والتي هي األدنى في العالم. الكثير من الغضب الذي نشهده بين النساء هو كذلك نوع من الغضب الطبقي-

إحباط ناجم عن رغبتهن بأن يصبحن جزءًا من سوق العمل دون التمكن من ذلك.
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نيك: لقد تكلمت عن كيف أدت العقوبات واالمبريالية إلى إضعاف الثورة القاعدية وتقوية القوى القمعية. هل يمكنك
التحدث عن موقف الغرب من الحركة الحالية؟ كيف يجب أن يكون موقف اليسار في الغرب؟

بيمان: من اإليجابي أن غالبية المنظمات اليسارية في الغرب تدعم الحركة. على اليسار أن يقف إلى جانب
االحتجاجات في إيران دون أي شرط، ولكن ضمن نفس السياق نحتاج إلى إجراء نقاش حول االمبريالية. فموقف
النخب الغربية منافق تمامًا. تدعم الدول الغربية كل أنواع الحكومات االستبدادية في المنطقة مثل مصر والسعودية
ودول الخليج األخرى. الحكومات الغربية غير معنية بالديمقراطية. ستسعد بإلقاء الحركة الديمقراطية اإليرانية في
الهاوية إذا أتيح لها عقد اتفاق مع النظام. لذلك، يتعين على الحركة اإليرانية العودة إلى تقليدها العريق المتجسد

بالجمع بين مناهضة القمع الداخلي والهيمنة الخارجية.
 

بعض المعارضة، خاصة خارج البالد، تبحث عن طرق مختصرة للثورة. ما يجري في إيران هو انتفاضة جماهيرية
من منظور ثوري، ولكن ال يمكننا التحدث عن أنها ثورة ألن الحركة الجماهيرية ليست قوية بما فيه الكفاية. فهي لم
تحرك بعد الماليين من الناس، والتصدعات على مستوى القيادة ليست كافية. بعض القوى لديها حسن نية، وتتطلع
إلى ما هو مطلوب لتغيير األمور فتقول: “لو أن الواليات المتحدة تدعمنا! لو فرضت العقوبات على إيران ستتغير

األحوال” هذا خطأ، ال يوجد طريق مختصر للتغيير- ألنه يأتي فقط من القاعدة.
 

أعتقد أن المناضلين على األرض هم في الواقع إلى يسار األصوات التي تضخم الحركة في الخارج. أنا أتكلم هنا عن
المعارضة الخارجية التي يروج لها من العواصم األوروبية واألميركية على أنها قائدة للحركة. على سبيل المثال،
التقى إيمانويل ماكرون ببعض الشخصيات وروج لها ألنه لديها سياسات نيوليبرالية. ما يريدون فعله بإيران هو
نفسه الذي حصل في دول أخرى من عالم الجنوب. في األساس، يريدون مستوى محدد من الحرية السياسية

واالجتماعية، ولكنهم يريدون تكثيف اإلصالحات النيوليبرالية التي ستسبب الضرر بالعمال اإليرانيين.
 

هناك مجموعة أخرى تريد فرض المزيد من العقوبات االقتصادية على إيران. ستؤدي هذه العقوبات إلى عزل إيران
وإضعاف المجتمع المدني، ما يمهد الطريق أمام المزيد من التوترات التي يمكن أن تتدحرج إلى نزاع عسكري. حتى
أن بعض المعارضين يتحدثون عن ضرب االحتالل اإلسرائيلي، على سبيل المثال، للمنشآت النووية في إيران. هذه
اآلراء إجرامية- يوجد في إيران 85 مليون نسمة، والنتائج ستكون مدمرة للكثير من الناس. إضافة إلى ذلك،
سينسحب النظام من معاهدة حظر االنتشار ويبدأ بصناعة سالح نووي، ألنه ليس لديه برنامج أسلحة نووية حاليًا.
سيعبئ ذلك الحرس الثوري. وسيؤدي إلى خروجهم بكل قوة “نحن تحت تهديد خارجي”. وسيقمعون أي نوع من

المعارضة ويحصرون السلطة بين أيديهم [أكثر].
 

كما شرحت سابقًا، إن العقوبات ستضر بالحركة بشكل فعلي، وتضعف القوة التعطيلية للعمال في إيران. بات العمال
فقراء، ألنهم ال يملكون احتياطات، وال توجد صناديق إضراب. لذا، ليس لديهم المال لإلضراب لمدة أيام أو بضعة
أسابيع، ما يعني أنه من الصعب تنفيذ إضراب. يخطئ البعض عندما يعتقدون أن العمال األفقر هم األكثر استعدادًا
على اإلضراب، في الحقيقة تنظيم اإلضرابات يرتبط بثقة العمال. عندما تزداد ثقة العمال، عندها سيضربون عن

العمل.
 

نعيمة: يريد الكثير من المعلقين رؤية الحركة مجرد انتفاضة ضد اإلسالميين. مع ذلك، وفي كل انحاء العالم، تعتبر
أجسام النساء ساحة معركة سياسية، سواء كانت قوانين فرض الحجاب في إيران، أو النضال من اجل الحق
بارتداء الحجاب في أوروبا، والنضال من أجل الحق باإلجهاض في الغرب. ماذا يعني هذا بالنسبة ألولئك الذين

يريدون الهيمنة على الحركة؟
 

بيمان: أعتقد أن أكبر تدخل للغرب هو أيديولوجي. تحاول النخب الغربية القول إن الصراع استثنائي بالنسبة إليران
والحجاب. حتى على هذا المستوى، ليس هذا هو الحال. هناك قيود على مالبس النساء في عدد من الدول في
المنطقة، كما في السعودية، حليفة الدول الغربية. هناك قيود اجتماعية وفصل جندري في المساحات العامة في هذه
الدول. يوجد العديد من المناضالت من اجل حقوق النساء في سجون السعودية. بالتالي، ما يحصل في إيران، حتى

بما خص ما يتعلق قضية قواعد اللباس، هو أوسع من كونه مجرد قضية إيرانية.
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كما ان النضال هو أوسع بكثير ألنه يمس بحريات النساء اللواتي يتعرضن للهجوم في كل مكان. لذلك، السياسيون
الجمهوريون الذين خرجوا في الواليات المتحدة دعمًا لنساء اإليرانيات هم أكثر المنافقين على وجه األرض، ألنهم

مارسوا هجمات على الحق باإلجهاض.
 

كما على المستوى السياسي، نعم إيران هي دولة استبدادية، لكنها واقعيًا أقل استبدادًا بكثير من الدول الحليفة
للواليات المتحدة. لذلك، وعلى الرغم من وجود احتجاجات حاشدة في إيران طوال العقود الماضية، فإن مثل هذه
الحركات غائبة إلى حد ما في دول مثل السعودية واإلمارات. في الواقع، عندما حصلت احتجاجات وثورات في
دول الشرق األوسط، كما مصر، عملت الواليات المتحدة والسعودية على تنظيم تدخالت ضد هذه الحركات من أجل
التغيير. تريد القوى الغربية توجيه الحركة اإليرانية بشكل تعيد إنتاج حلفائها في المنطقة. أفضل نتيجة يرونها
حاليًا هي حالة كما في مصر- ديكتاتورية عسكرية مقيدة للحريات السياسية واالجتماعية، ولكن حليفة للواليات

المتحدة وسياساتها النيوليبرالية.
 

لذلك، نعم يجب توفر الحرية في إيران، ولكن النضال اإليراني هو جزء من معركة أكبر من أجل حرياتنا السياسية
في كل المنطقة وفي العالم. على المستوى االقتصادي-االجتماعي كذلك، إن ما تفعله الدولة اإليرانية شبيه لما تشجع
على الواليات المتحدة وأوروبا تطبيقه في العالم: إعادة الهيكلة النيوليبرالية لالقتصاد. الخصخصة وتزايد هشاشة

ظروف العمال وما نشاهده يحصل في إيران حصل مثله في بقية العالم، من ضمنه الغرب نفسه.
 

كانت الثورة اإليرانية عامي 78-79 آخر ثورة عظيمة في القرن العشرين. اليوم قد تكون ثورة إيران هي األولى
ضمن موجة جديدة من االنتفاضات في المنطقة والعالم، والتي من شأنها رفع قضايا الحريات الثقافية واالجتماعية

والتغيير السياسي واالقتصادي. كل هذه األسباب التقت في إيران. والمعركة بدأت فعليًا.
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