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 :العدد  کلمه
ان فراغ وجود مجلة فكرية سياسية في حياة الشيوعية والحزب الشيوعيي الياييياليي ريو امير واقي  وحي ييي ية  

الييكن التنكر لها، باالخص في اوضاع وتحوالت سياسية عيالييييية ةيويييرة وفيي ايراعيات حيادة، سييياسييية 

مين الصيراعيات مين اجي  .  واقتصادية وحتى عسكرية، تجري بابااد عاليية وذات اثار اقلييية ومحلية ةوييرة

اعادة الت سيم االموريالي للاالم بين الضواري االموريالية الااليية، الحيروب االقيتيصياديية، اويسالع واسيتيييرار 

الحروب في سوريا واليين، تصاعس الييين على الصايس الااليي، االرراب، الويئة واليتيليول اليويييئيي، ا يتيساد 

الصراعات الطو ية والحرةات االحتجاجية الايالية والجياريرية على الصاييس الياياليييي وبياالخيص حيرةيات 

في فروسا واوربا وتووس والاراق و السودان وغيررا، الجوع والوطالة، اليهيجيرة واليتيشيرد "  الستر الصفراء" 

اي باختصار عالم يغط في اراعات وتناقضات عيي ة الحس لها وال حصير، ذات .... واللجوء، تجارة الوشر و

 .اثار موا رة على الوشرية جيااء ومست و  ومصير االجيال ال ادمة

ليليرد عيليى "  اليييس" ولهذا قرر اليكتب السياسي للحزب الشيوعي الايالي على ضرورة اعادة ااسار ميجيلية  

 . ةلنا ام  ان تلاب اليجلة دوراً ما في سس جزء من رذا الفراغ. الفراغ اليذةور

ومثليا رو واضح من واد رذا الاسد، فان اليواضي  التي تناولته اليجلة لهي متاسدة ومتنوعة الى حس ةوير، من 

اليحيرةيات " ، ( فيار  ميحيييود" ) وظرية التينيظيييم الشيييوعيي" ، ( منصور حكيت" ) التحزب والحزبية" قضايا 

وياديية ميحيييود ) ، الحرةة اليجالسية وضرورتها وفوريتها في اليايراق ( سيير عادل" ) االحتجاجية في الاراق

عيس  ميويرر بي ياء الينيظيا  " ، ( سياميان ةيرييم" ) سي يوا اليغيرب وميكياوية اليطيوي ية الياياميلية" ، ( واذر مسرسي

وايوالً اليى (  سييييير عيادل" ) اوضاع الطو ة الااملة في الاراق وا كال تنظيييهيا" ، (توما حييس" )الراسيالي

ةيا خصصنا ملف حيول اسيتي يالية عيسد مين اعضياء ( .  عواد احيس" )سيات وقضايا سياسة الحزب الثوري"

الحزب الشيوعي الايالي، وذلك للسرو  والاور السياسية اليتوخاة من الجساالت التي جيرت فيي سييياق تيليك 

االست االت وباالخص فييا يتالق بالتحزب وضرورة ارساء ت اليس تحزب  يوعي عيالي راسخة وتتطابيق مي  

وفي الختا  ادرجنيا وثييي يتييين .  حاجات ومتطلوات مصلحة حرةة الشيوعية الايالية والطو ة الااملة واقتسارريا

 .مهيتين من وثائق الحزب في رذه اليرحلة

 . اود ان ا كر ة  الذين ساريوا في ااسار رذا الاسد دون استثناء، وباالخص الرفيق خسرو ساية

تطلاي رو مراسلة اليجلة، ارسال الي االت واالبحال لها، توزياها باوس  وطاق ميكن، وابساء اي ميححيظيات 

 .تخس  ت س  عي  الشيوعية الايالية في الاراق والينط ة عيوما واليجلة على وجه الخصوص

 

 فارس محمود

 رئيس التحرير

   2182اوائل كانون الثاين 

 
 

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حول الحزبية واملبادئ 

 التنظيمية للحزب
  (0226 حديث يف الكونفرانس السنوي، السويد، أستوكهومل)

 
 فارس محمود: ترجمة

 
 

بها الى أجتياع حزبي؟ لياذا لست مهنسما اليى ريذا   يما رذا الحال الذ :لرفاقحين قسمت الى رنا، سالني أحس ا

أود أن تارفوا أن رذه اليحبس قس غيرت من قيافتي وريئتي، أذ أويي عيادة أةيثير  ! الحس؟ ر  اوت على مايرا ؟

 !يارف ( -وائوه ( )ةرييي) ااغر (ضحك الحضور. )رنساما وترتيوا من رذا

 

توجها لليكتب السياسي فيي ريذه  ربيا قس تكون اسيحو لي أن أوتهز الفراة التي توفرت لي ألتحسل عن و طة

اوها مسألة الحزبية والتحزب، واتحسل بهذا الخصيوص عين اليييويادن اليتينيظييييييية اليتيي  . اليرحلة التي بسأت

ان أردت أن أتحسل بصورة موجزة ومكثفة عنها، ساقول أن رذه اليوثييي ية ريي بيييان خيطياب  . اسرت حسيثا

ةم مرة وؤسس حزبا سياسياً؟ قيوي   : للتنظييات، وري اونا ووغي اقامة حزب سياسي، سي ول الكثيرون دون  ك

ةم مرة يؤسس اليرء حيزبياً  . وقو  خيسة عشر عاما أسسنا حزباً ايضا . أرب  سنوات أسسنا حزباً سياسياً ةذلك

  .أو أن أقول أن لسي تصورا أةثرا تحسيسا أو اقتصارا لهذا اليوضوع ؟سياسياً 
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اعلم ان ما أسسناه يتيت  بالكثير من سيات حزب سياسيي، وليكينيه الييييليك أةيثير خصيائيص حيزب سييياسيي 

اونا على أعتاب تأسيس ميثي   .وري أن يكون الحزب ماةنة مزيتة ييكن الرةون لها في الصراع السياسي .سية

أوا  مينيفيرديين،  ( أتحاد) ركذا حزب، لكننا ليس لسينا حزب، اذا اعطينا تصوراً عن تنظيياتنا، فاوها فسراسيون

ة  منهم من واحيته أمرء بارز أو وابغة، وأوه ألمر يواث على التاجب فاحً رو اوه بسون ااغر تنظيييم، بيسون 

حييين  . أق  أوضواا، فأن لهؤالء النا  مث  رذا التأثير الكوير على الياارضة األيراوية وخل وا مث  رذا الينيفيوذ

يفكر اليرء بذلك، بأن رذا النفوذ رو فاح قس تم ويله بسون ريك  حزبي منضوط، سيثق بامكاويات رؤالء الرفياق 

وقسراتهم الفردية اةثر، اوه مث  فرق ةرة قس  امريكا الحتينية، وض  وقابلية ة  واحيس مينيهيم عيالييية وجيييسة، 

رغم ذلك أن ة  فرد منهم ذو  : ولكن أن خسروا أما  فرق ألياويا او رنغاريا، فأن ذلك يازو الى أمر واحس ورو

مهارة عالية، بيس أن اللاب الجياعي لفريق ةرة ال س  متسويا، أعت س أونا وتيت  باضاف ا كال الحزبية والتحزب 

 .باليانى الخاص للكلية في الياارضة األيراوية

 

مين  . في الت اليس اليسياة بالايالية، أن ت ليس األ تراةية الايالية ماروفاً، بيس أونا وتيت  بأضاف أ كال التيحيزب 

بين ت اليس األ تراةية السيي رااية الى التروتسكية والياوية الى اليسار الشاووي فيي اليويليسان اليييخيتيليفية، فيأن 

سيأعيرف فيي  . ت ليسوا، سواء بوافنا ت ليس الشيوعية الايالية أ  بوافنا حزبا مياييين، ريو ذو اضيايف تيحيزب

موضوعي على سوب رذه الحالة، وماري  وارس واسواب ةوونا ضايفين؟ من الجسير باألرتيا  رو اوينيا حيزب 

أونا أةثر التيارات وشااا وحيرةية  .وارض وفي ت س ، وقس وكون أةثر التيارات اليسارية وفوذا في الولس والينط ة

ومين  . أونا أةثر التنظييات السياسية ويفيوذاً  . وأةثر الحرةات ذات أعيال ووعية على اايس الياارضة األيراوية

أن رذا يسل على أونا ليو اخيذويا اليحيزبييية . الواضح أن رذا يحسل دون األستفادة من الحزبية والتحزب السياسي

باليانى الخاص للكلية على محي  الجس، أي قوة سيكون بامكاونا أن ويطيلي يهيا وويحيررريا مينيا وأيية تيحيوالت 

 .له اثار ةويرة على الاسيسين منا  ونشس األن أرساء حزب سياسي وأن رذا األمر ؟ وتطورات بوسانا أن وحسثها

 

أعلنها على ةوادر رذا الحزب وأولئك الذين ينشسون أن يكوووا ةوادر في اليحيزب، بيرأييي، اذا قيرر عضيو  

حزب، اي  خص، أن يكتفي بان يكون عضو حزب، واليريس أن يكون ةادر حيزب، بيوسيايه حيتيى فيي ريذه 

أذ أن رذا اليوضوع يتالق في اليطاف األخير بالنيييط اليذي يينيويغيي ان يضيايه  ! اليرحلة ان ينا  قرير الاين

الوه  . ةوادر رذا الحزب على جسول اعيالهم، والطري ة التي يشرع بها رذا الحزب والتي ينظر بها الى ةوادره

عضو حزب، فان وافذة الحزب ري ةادره في اليطاف االخير، وان اللجان اليحيزبييية ريي تشيكيييحت حيزبييية 

اذا اردت ان ااوح عضو حزب، اتص  باللجنة اليحلية او لجنة الوليس او خيحييا  . تاكس ااقات وقسرة الكوادر

ان الاي  الذي ي وموا به،  . وان ما اراه من الحزب رو جريسة ووشرة وباسرا رناك ةوادر الحزب .... الحزب و

والطاقة واالمكاوية التي يوينوا فيها عن اوفسهم، ريئتهم وقالوهم السياسي، اسلوب وشياايهيم اليييوميي، واذا ةيان 

بيوسي   .  خص ما بويسيااية وييغيسوا عضيواً فيييه  ذلك الكادر رو عصارة تلك الحزبية والتحزب، ييكن ةسب

اعضاء الحزب ان ي ولوا حين تتضح وتيجة رذا اليوضوع، فاويه سيييتيرك تياثيييره عيليى ميحيييطينيا واجيوائينيا 

وعليه، فان رذا اليييوضيوع  . بيس ان ةوادر الحزب رم اوا  عليهم ان يصلوا بهذا اليوضوع الى وتيجته . تل ائيا

ذا تواات ليست رينة على رفاق ةوادر الحزب اةثر من اي  يء اخر، واذا ترك ترددا وقل اً عنس احس ما، فياويه 

على اية حال، وباس مسة، وخحل رذه الايلية يجس ةادر الحزب مياينياه فيي  . يجب ان يكون على ةوادر الحزب
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حين وساى للترةيز على الحزب باليانى التنظييي للكلية، باليانيى االداتيي ليليكيلييية، ةياداة،  .اليطاف االخير

ينوغي التطل  والتوق  من ةيادر  . عنسرا يتوين لنا ان م ولة ومفهو  الكادر ريا امر ذو مكاوة وينوغي التايق بهيا

 .وينوغي ان يساى الن يورز امكاوية خااة لكادر الحزب والتحزب .الحزب

 

مانى ذلك اوه ييطيرت تصيوييراً  . وتائج وحصيلة ساتحسل عنها الح اً   بالنسوة لليكتب السياسي، لهذا اليوضوع

وسنحكم بياايير وخصائص اخرى على اوفسنا فيي سيليسيلية ميراتيب  . وله تطل  اخر من الحزب .اخراً للحزب

قس ي ول  خص ما في وحسة فحوية ما ان رذه ستالينية او، عيليى سيوييي   . الحزب الذي ي ف على ةار  ةوادره

بيس ان فرقه واختحفه م  اي  ك  اخر مين  . اليثال، بولووتية او مث  رذه الكليات التي و ولها في الحزب ايضاً 

رو ان رذا اليوضوع ينه  من اسا  الفهم  " ما تحت"  تجاه " ما فوق"  الويروقرااية او اي ووع من اوواع تشسد

ويستنس باسرا الى رذا التاهس الطوعي وحول رذه  .الاييق للكوادر لضرورة الحرةة اوب تحزب اقوى وامتن

ويحين )  بيراييي، ميتيى ميا رأى اي مينيا . الاحقة الطوعية لليضي اوب حل ة اعلى من اليتيحيزب واليحيزبييية

ان رذه الاحقات تستنزف وقتنا، تتطلب منا عيح، جهساً وااقة، مها  وتطلاات ةيثيييرة، وان فسيحية  ( الكوادر

ان حي يوق اعضياء  . حسنا، اونا في الحيزب، وليكينينيا عضيو حيزب " اليناورة الشخصية اق ، بوسانا ان و ول

اي ان بيوسي  عضيو اليحيزب ان يي يول ةي   ييء والييفياي  اي  ييء  . الحزب اةثر من ح وق بي  ةلنتيون

بوساه ان يساف  عنه ف ط، وان ينال م  عضويته من تلك الح وق السيي رااية التي من الي رر ان يناليهيا  . ايضا

 .اوسان في اليجتي 

 

ان بوس  اي عضو حزب، اي  خص ان يي يول  . حين يصوح اليرء ةادرا، يحس ان ح وقه ت   وعيله يزداد 

ةورت، ولم تو ى لي الطاقة، او ان ظروف حياتي الشخصية التسييح ليي  .اوه المر جيس ان ااوح الحزب ركذا

وليكينيي اعيتي يس ان اليييسيار سيييكيون عيكيس  ! قس ي ول اويا  ميا ريذا . ان اقو  بنشاا يتطل  ان ي و  الكادر به

اعت س ان اوا  سي ولون ان رذا امراً جيساً، ااوح الحزب جسياً، اود ان اةون ةادرا، ييكن ان اليايب االن  . رذا

ان تطلاي الشخصي ريو ان ارى مي  ريذا اليييوضيوع اجيواء تيفياييي  اليحيزب  . دوراً، ييكن لي التاثير االن

على اية حال، ما اود قوله رنا رو اوه ليس رينياليك امير  ! وتنشيطه، ال اجواء ت ول ااوح الاي   اقاً، استرخي

، التتوق  مني ذليك والزليت فيي " التحكيني رذه الاحقات" بوس  ة   خص ان ي ول اوني  . قسري ومفروض

ولكن الحزب ي ول اذا اردوا ان ونتصر، اذا اردوا ان ونجح، ينوغي ان وتسلق تلك الحيلي ية  . الحزب ولسي دور ما

ان مصير الحزب يحسده جوريياً اويا  عيليى اسيتيايساد ان  . الاليا من التحزب وان وظهر بيستوى واايس اخر

وي يول اويه ويظيرا لضيرورات عصيرويا، وجيراء  . ي وموا بايلهم في تلك اليرحلة االعلى من النشاا السيياسيي

ولج الحل ة االعلى من الحزبية والتحزب، والوناض  بهيئة فريق، بهيئية مياةينية، لين  اذا لم االوضاع السياسية،

ستكون رناك مراح  اخرى، اذا اوهزمنا، لناود ووجلس ووخفض مااييروا وذليك الوينيا جيييييايا  .يحالفنا النصر

ولكين بيرأييي ان اليييرحيلية االن،  . باس الهزيية، وخفض تطلااتنا .وريس ان وو ى وينشس الجيي  ادامة رذا الت ليس

وجراء اوضاع استثنائية، ري مرحلة ااوحت فيها جيي  ال وى السياسية في حالة استاساد وليتيوثيب، وعيلييينيا 

 .وحن ايضا ان واس اوفسنا، واال سنل ى الهزيية

ويحيتياف  . ان اول و طة علينا ال وول بها اونا بحاجة الى ماةنة مشحية، مؤثرة، ومهيئة للصراع السييياسيي ! رفاق

ان قولنا بيهيذه اليني يطية،  . بسون رذا، لن يتح ق اي  يء . ان رذه ري حاجتنا . الى حزب باليانى الخاص للكلية
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اوه حاجتنا، الوينيا وينيشيس ان ويجيري  . ييكن ان وص  الى وتيجة بو ية السالئ  والينطق السياسي الذي اواقشه رنا

ان مهية باض الحرةيات السييياسييية ريي اليتيوعييية  . تغييرا في محيطنا الخارجي، وونشس التاثير على  يء ما

اليييسار   . اليسار  الفنية ري من رذه الشياةيلية . اي ثية حرةة تنشس ان تروف الفكاررا . اليستيرة بتصوراتها

يينيويغيي ان  . ولكن بالنسوة لحزب  يوعي، عليه ان يوجه يوما ما ضربة ما في اليطياف االخييير . االدبية ةذلك

الحزب الشيوعي  . ينوغي في مكان ما ان ييضي للتحسي والينازلة النهائية . ينتزع يوما ما  يئا ما من ارف ما

، بيوايفيه (  -جينيوي )  رو حزب سياسي، ليس بوس  حزب  يوعي عيالي ان يو ى على اايس تحرك حيرةية

ينوغي ان يوجه ضربة يوما ما، او حتى بييارسة درجة من  . ع ائس احيحة، عارض الفكار احيحة، ومر س

او اذا لم تسخ  مسالة اوتزاع ة  السلطية السييياسييية او ان  . الانف، ينتزع السلطة السياسية من يس او ة اخرى

وسخ  في السنوات الخيسة الي ولة اهران، ع   اي احس ما، علينا على االق  ان  ينوغي ان يكون فيي ذرين اي 

  .منا، او على االق  وارف اونا ونشس جا  ثلث اليجتي ، ياتي خلفنا وينتخونا

 

ينوغي ان وكون قادرين على سس الطريق على السياسات الرجاية الي حكومة تينيشيس ان تياتيي ليليحيكيم، سيواء 

أةاوت سياسة عسكرية او اقتصادية، ان وكون قادرين على دفي  اليويليس ليحيضيراب، ان ويكيون قيادريين عيليى 

اوينيا وينيشيس ان  . التصسي وفرض التراج  على حرةة ال وى الاسكرية للاسو ل ي  الشاوب وقيي  اليتيظياريرات

حسنا ان رذه الهيئة وال ييافية،  : وعليه، يجب ان و ول في لحظة ما . وكون حزب منضوط وم ات  وان يو ى ةذلك

ينوغي ان وظهر بلوا  اخر، وورتيسي حيل ية  . ري حسنة لحس االن، ولكنها التلوي وساء ذلك الاي  والتتناسب ماه

فيي ميرحيلية  . وةيا ذةرت ان اليو  رو اليرحلة التي بوساها ان تاطي موضوعية ورارنية لهذا االمير . اخرى

اخرى، ييكن ال ول بالسرجة ذاتها من الي يوة واليحيز  ان ريذه االجيواء قيس اويتيهيت، وان ريذه الضيرورة ليم 

 .علينا ان ووس  حرةتنا ووصون ريئتها الى ان وسخ  مرحلة ثورية .تو ى

 

ان اول  يء اود ان الف اوتواركم اليه ، رو ان رذه مرحلة تسخ  فيها االحزاب السييياسييية ميرحيلية اليتيصياد   

وان االحزاب اليستاسة ف ط، احيزاب بيالييياينيى  . السياسي وحتى الاسكري باض االحيان في اليست و  ال ريب

لي يس ازفيت سياعية ان تيكيون االحيزاب  . السقيق للكلية، ري التي بوساها ان تستير، وترةن اليحيرةيات جياويويا

وليكين بيرأييي ثييية  . ييكن ان وغض النظر عين ذليك . منظيات مكثفة لثوريين ع سوا الاز  على ال يا  باي  ما

على الرغم من ان اي مينيا ليم ييجيس بصيورة  ؟سؤال يشغ  اذراونا جيياا، ورو مالذي جلب اي منا لهذه ال اعة

، لم يلق سوى محسوديات الحيياة الشيخيصييية ومصيليحية ( النشاا الحزبي)  خصية مصلحة ووف  من رذا الاي 

ولي يس  . ان ماجاء بنا الى رذه ال اعة رو اونيا وينيشيس عياليم افضي  . مادية من النشاا من حرةة الشيوعية الايالية

 .جالنا رذا اسم بروامجنا

 

حين يتام  اي منا ليايشيرة دقيائيق، سييي يول  . ال ييكن رؤية التنا بالجي  الححق وبوضوت في اي وقت اخر 

احيوليه البينياء  !  ةيف لي ان او   رذه الوضاية الى اوالدي؟ ر  ثية  ييء مسيتيايس ان احيوليه اليى ابينيائيي؟

امراً مرعيوياً ان  ياس بالنسوة لنا، . ان رذا مواث خج  الي منا ان و ول ان يو ى اليجتي  على رذا الحال ! ووعي

تتصور ان باس ثحثين عاما، عشرة اعوا  باسوا، حييين وشيييت وويتي ياعيس، حييين ييسخي  اايفيالينيا فيي اليييييسان 

اذ يي يوميوا  . م ررا له ان يييينيحيه احيس ميا اجيراً  وسيو ى   . االجتياعي، ستو ى االوضاع على حالها مث  اليو 
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من الييي يرر ان ييييليي  . باعيال اليرغوورا، يكوووا اسرى اجررم ويطردورم من الاي  ويلح وا اليصائب بهم

مين  . عليهم التلفاز ةيف يفكروا، ةيف يكرروا باض، ةيف يتصارعون فييا بينهم وليس ليهيم عيحقية بياالعيليى

من اليي يرر ان ييكيون السييياسيي  . الي رر ان يكون لرجاالت السين م ا   امت، ان تكون للكنيسة مكاوة  امخة

أمين  . الذي يستفاد من بطاقة اليييزات الحكومية رو رئيس جاماة ويفخر ويتوارى اما  ةادت غيسا عياايح تيوا

الي رر ان تكون الوضاية على رذه الحال، ووترك اوا واوتم رذا الوض  والحال للجيي  اليححيق؟ حييين ويتيامي  

 .االمر وجس اوفسنا اونا لسنا على استاساد لنسل م رذا الوض  البناءوا، ان وسل يه للجي  الححق

 

اذا توفرت فراية بيحيييث  . ان فرقنا عن الحرةات التي تنشس التنوير بالا ائس رو اونا وساى الى تغيير  يء ما 

ليس رناك اي  يء بيوسيايه  . وكون قادرين على دف  رذه السور خطوة لحما ، ينوغي االستفادة من رذه الفراة

زب اوفسنا، اذا  . ان يايسوا ويرجانا الى اق  او الى ما اق  من حرةتنا على اية حال، حتى لو لم وتيكن من ان وح 

لم وتيكن من ان يكون لنا دورا في الساحة السياسية الرارنة، اذا لم وتيكن من تحريك ال وى ووض  بصيية فيي 

قينا بيساعي جييسة، جيليوينيا  .  بيانى اونا ارحنا ع ائس احيحة . االجواء السياسية الرارنة، لن ين ص منا  يء

ترةنا تياثيييرا ةيويييرا عيليى اجيواء جييي  مين  .افكار جسيسة جسا لليجتي ، وترةنا تاثيرا على احسا  الجيارير

من مساواة اليرأة والرج ، الى زييادة االجيور  . النا طين السياسيين في ايران اليستطياون رم اوفسهم اوكاررا

ساعة عي ، الى حق االمم في ت رير مصيررا الى من  الحيلة الاسكرية على جيهية  07 ارتواااً بالتضخم، الى

اتينا بك  رذه من رحم تلك الحرةة، وااوحت اليو   ائاة ويصاب ان يغضوا  . ت ول اوها تود ان اةون مست لة

ولكن ينشس الكثيرون منا الى ان يسفاوا بياالميور  . قس يتيت  رذا ب يية ةافية بالنسوة لنا . الطرف عنها ويتجارلورا

ومن اج  تح يق ذلك االمر فاوي، ومن ارف اليكتب السييياسيي، اود  . اباس، وينشسوا ان ي وموا بتح يق امر ما

وةيتيلية (   -ريييئية)  رليوا لينيخيرف مين فيراةسيييون . رليوا لنصن  ماةنة .رليوا لتأسيس الحزب: ان اوجه وساءا

للسف  باالرساف وميجيابيهية اعيساء ريم  . ومنفردين النوابغ الينفردين، من فسراسيون اوا  حسنين جسا ومنزوين

لكرة ال س ، ووصوح فيرييق،  " بيرو"  وضياين وعسييي اليواديء بيئات اليرات، علينا ان وخرف من حالة فريق

 .بوجه اعساء الرحم في قلوبهم .لنصوح ماةنة حربية

 

ليييس  . اذا مضينا بهذا الشك  والحالة التي عليها رذه الحرةة ووهز ، سيايسميوا ميرة اخيرى وصيف اخير مينيا 

أويرييس ان ييكيرر جييي  اخير ريذه اليتيجيربية؟ اوينيا، فيي  . مالوماً رذه اليرة اي بلس يؤم  منه ان يينحنا ليجيوءاً 

اي ضتينيا اليى اوينيا  4600 في ايران، مضينا و ارةنا بسون مث  رذا الحزب،  رعنا به وان ثورة 4600 ثورة

برأيي عيييلينيا بصيورة . وبرأيي قينا باي  جيس . لسينا وقت من الثورة الى ازمة سياسية اخرى . بحاجة ليث  رذا

ال اود ان )  رادفة، وبلغنا مكاوا رو ان بوسانا رذا اليرة في الثورة الحح ة او في الحرةية السييياسييية اليححي ية

لن يترك  . من الوسء ان يكون رناك حزب  يوعي عيالي لن يسع حفنة ما ان تخسع الجيارير ( االق عليها ثورة

ان ريذا ريو "  او " ةلنا سويية"  لن يترةهم يحشو ع لية الجيارير بيواضي  . الورجوازيين يسيطروا على الساحة

غيست ديييي يرااييية، غيست "  ،" رجيوي اييران-اييران رجيوي"  او " غيست اييران اييران" ، او" االسيح  ويفيسيه

، ييرروا االمر سنة او سنتين، وباسرا ياتون بحجة ما ل ط  رقاب النا ، يذبحورم، ويويسأون ميرة " ديي رااية

ان رذا الويان او الينيساء اليذي  . اونا وستطي  رذه اليرة ان وكون مرتاحي الوال . اخرى من جسيس بيث  رذه النخب
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ودون  ك، ان ة  امرء يرغب او ياتيوير ان ريذا  . وجهه اليكتب السياسي رو ان ووسأ رذه الايلية والصيرورة

 .امرا ضرورياً، واعت س ان رذا يشي  الحزب ةله برأيي، يت س  الييسان وي ول اوا ايضا

 

اعيوا  ايضياً اوينيا وينيشيس تياسيييس حيزبيا،  اربياية قيلينيا قيوي  . العود الى ماتحسثت عنه حول اونا وؤسس حيزبيا

ان سيويب ذليك ريو ان ليليحيزب مياياويي ميتيويايينية فيي ميراحي   . عاميا قييينيا بياالمير ذاتيه 47 قو  . واسسناه

نا عناار واجزاء رذه الايلية، عيلية وجود حزب، بايسينا ، اليواحيسة تيليو االخيرى ومضييينيا ح   اونا . متواينة

ال اود ان اعطي تصورا عن اوفسنا بان رناك خطة مالومة مسو ا ووارف ماذا يجب علينا ان وياييي  فيي  . قسماً 

اذا تيتيذةيروا، ان  . بيس ان لسينا الوعي واالدراك بيحياجيات ذليك اليوقيت . 69 وماينوغي علينا عيله في 60 عا 

مرحلة توجيهنا وساء تاسيس الحزب الشيوعي الايالي، ةاوت مرحلة بلوغ ثورة ايران وتكام  اليسار قس بيليغيت 

بيانى اوه الييضيي احيس بيايس ايوب الشيايويويية اي  . ل س ادى الن س الينارض للشاووية عيله واوتهى . خاتيتها

  .غيررا، ل س اوتهت تلك اليواضي  والن ا ات ...اوب الشاب واالموريالية و

 

و يوعية مارةسية عيالية،  اليارةسية ترسخت موضوعة الاام ، بحيث بلغت موضوعة الايالية واال تراةية

اوايوا عيليى اويفيسيهيم   يوعية عيالية، وان اول خصم لها واجهها رم الثوريين الياادين للشاب الساب ين الذين

اذا  . يكيوويوا يي يوميوا بياييي  خياص محياة بأسم التحزب الشيوعي، ولكنهم ل ويط تحت بوض  اوفسهم في مكان

فيتيرة  ، ليم تيكين تسييي ، خيحل(  -اليحيزب الشيييوعيي االييراويي)  ن ذليك اليحيزبعي تتذةروا قوي  اويفيصيالينيا

االعيال اليوميية اليخيااية  عسا الي و  اي  خص باي  يء . بلسنتين، اي  يءعن مرةزية ذلك الحز امتست

، بوسي  اي  خص  مث . باي  يء سوى ادارة الي رات ي وموا لم ،في ةردستان . بالحزب وامور ادارة الحزب

 يييئيا  ،وبيايسريا . ان يصسر جريسته، ولكن لم يكن لسيه رسف او فكرة خااة، لم يساى لليضيي ليحميا  الحزب

  .تنارت ااوات حتى من االقسا  اليتخلفة ،فشيئاً 

 

في اجواء الثورة االيراوية تلك، وباوتهاء مرحلة من الثورة في ايران، تجيييايت تيييارات ميتينيوعية فيي حيرةية 

اويييتيييهييياء اليييكيييتيييلييية  مييي  صيييادفتو ،(  -االييييراويييي)  مييينيييارضييية ليييليييشيييايييويييويييية فيييي اليييحيييزب الشيييييييوعيييي

ةيان  . اليارةسية في ذلك اليحيزب مس خفت اليارةسية على الصايس الااليي، بيوازاة رذا مس خفت ل س . الشرقية

ولينين ي يول  ااعوا ، ان ي ول ةان مارةس ي ول ةذ خيسة امراً ةافياً بالنسوة الي  خص في ذلك الحزب، قو 

بيايس اويهيييار اليكيتيلية )  ولكن ليم ييويق االمير ةيذليك . ةذا حتى اليو ى الحس ما ي وله وييضي االخرون العيالهم

يسيتيغيليوه لشين ريجييية عيليى  حيتيى)  ةان امرا ةافياً ان ي ول احس ما اوهم تااملوا ماه بشيكي  سييء (. الشرقية

لي يس رايينيا  . الخط الفحويي على رذه الهراءات ما قاله مارةس، قس قاله، ولكني ااسر بيان واورد (!  -الشيوعية

لي يس رايينيا الشيايويويية ومينيارضية  .  تاثيرات النزعة ال ومية الكردية على قيادة الحزب، جراء حيرب اليخيليييج

عين  4664 اويفيصيال)  ان اويفيصيالينيا . ةان لسيينيا حيزبياً  .ولم يكن لها رداً على تلك ال ضايا الشاووية في وقتها،

ميرحيلية تياسيييس ريذا  فيي تيليك اليييرحيلية، . ةيان حصيييلية ميرحيلية تياييخييية (  -الحزب الشيييوعيي االييراويي

لي يس  ! قييينيا بيه واي عيي  ايحيييح قيس واليضي للتاام  م  االوضاع الااليية ليا باس الكتلة الشرقية، الحزب،

ان يي يول  وتحيي  مزاف الييلك برأيي ( الحزب الشيوعي االيراوي)  وذلك الن ذلك الحزب . اوتهت تلك اليرحلة

سييياعيهيا  ميزاف وتيحييي  الكح  الذي ةنا و وله في اليخيييس سينيوات تيليك، ليييس ريذا وحسيب، بي  الييييليك
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ليييس ليذلييك  . ان يسييي  وييتييحييي  حييييليتينيا عييليى الينيزعية الي يومييية بيالييي ييييا  اليذي رأيينيياه تيحييي  . ةيذليك

ان  . حيلتنا عيليى اليسيين مزاجا وتحي  لم ييلك ذلك الحزب . لحيلتنا على موضوعة السيي رااية مزاجا الحزب

رذا يرتوط بالف  ك  و ك  بيحسوديات خلفيتهم الشاووية وباليستوى واالمكاوية السياسية لليييسيار الي يائيم فيي 

 .ايران

 

، لم يواالوا مساروا، ب وا م  الو ية، ووشروا الوياوات وفيسيهيا (  -عن الحزب الشيوعي االيراوي)  حين اوفصلنا 

لسينيا . ةاووا منهيكين ومصرين على اوتيائاتهم الشاووية . اللغة ذاتها التي ةاوت تطرحها ال وى ذاتها واستخسموا

ليييس  . ، مواضي  ادبياته(  -الكردي ابرز قادة الجنات ال ومي)  ان رذه مواضي  سيس ابراريم . مصرين على ذلك

ارتيسوا عين )  " ميثي يفييين"  ، ان ريذه ميوضيوع" مجلس ا  و ابة من رو الصائب"  من الضروري ان ي ول اساسا

يطرت ليليايييال  اليُستلز  ان (.  -” مث فين"  ابحال الشيوعية الايالية حول اليجالس والن ابات بوافها موضوع

ليس بالضرورة ال ول اية ا تراةية اائوية، وا يتيراةييية اي  . تالييات وار ادات، الن الايال اوفسهم يارفون

اميتيساد ةيح   ةان ي ولوه ةاووا ان رذا الكح  الذي . ارف غير اائوة، يجب ارساء االسا  االجتياعي لليسار

وذلك الوينيا  (!  -يشير به الى اوفصاله عن الحزب الشيوعي االيراوي)  قس قينا به اي عي  اائب . تلك التيارات

اليسفياع  اذ ان حيتيى وليس على الشرق،"  الينتصر على الشيوعية" اردوا حزبا في اوف حيحت الغرب، الغرب 

اذ لم ييلك منااروا اليييايسيكير  . عن الشرق قس وق  على عات نا الن ااحب الياسكر قس اااب لساوه الخر 

في مرحلتينيا ليم  على السفاع عن امان  وارع الياسكر الشرقي اما  الراسيالية، وان ينط وا بال ول ان   الجرأة

  .ل س حلت ة  رذه على عات نا اساساً  .في مرحلتنا لم يكن ي ت  احس بالسكين في اليترو وبان تكن رناك بطالة،

 

استطانا ان و و  بهذا الاي ، الونا فصيلينيا ايفينيا، وغيسوويا حيزب  . استطانا ال يا  بذلك الاي  دون اي مشكلة

وتيطيورات 06 ان الهوية التي ارسينارا الوفسنا خحل السنوات الثحثة او االرباة تلك، باس ثيورة . حرةة واحسة

ليم ا ياير  يخيصييياً  . بشروعنا بذليك الياييي   ، ةاوت اواكا  لوض  الاالم، واي عي  حسن قينا به 06 ثورة

عشر الياضية من النشاا السييياسيي والييينيظيم وفيي اي  الثياوي لحظة خحل السنوات السواة عشر او اية في

واوا ارى اجابة اي عضو للحزب  لم اةن في اية مرحلة مرتات الوال لهذا الحس .وفسي لهذا الحس باوي اوا اجواء، 

حين اسأله مارو رأيك بال ومية؟ مارو رأيك بيا قياليتيه سيي ان ان؟ مياريو راييك   في رذه الييارسة الجياعية

لي يس تيحي يق ريذا فيي  . ليس فيه ذرة مساومة، وال ذرة تيوريم.  بخطوات الن ابات؟ وما ي وله يكون  فافاً ةالولور

ورو الشيء اليذي الييتيحيليى بيه  . ليس رناك  ك في اوه التحزب . غضون سنوات ماسودة، ان رذا رو التحزب

للكثيرين حزب، بسون ان يكون ليسييهيم ريذا اليايييود اليييحيوري والياي يائيسي  . من الذين لسيهم حزب الكثيرون

لسيهم حزب الن والسرم ةان لسيه ريذا اليحيزب واورثيه  . دون ان تكون لهم روية متييزة . والفكري والوروامجي

ليسيينيا  . وتحلى بهذه الهوية، بيس اونا الوتحلى بوجيود حيزب . منذ امس لسيهم حزب ولكن تح ت فلسفة وجوده . لهم

اوه ليس جيسا لولسويا  . رذه االمور بروامج وستطي  بك  فخر ان وضاه اما  الجيارير قااوة وو ول لها اونا ميثلوا

 .تايلوا وتسيروا وف ه واقول رنا ايضاً ان ليس لسيكم الجرأة ان .ف ط

 

ليييس  . فيي اليحي ييي ية ان ميليهيم بيروياميجينيا ريو اليغيرب بيليى، ي ول احس ما ان الها  رذا الوروامج رو الغيرب، 

اذ وستيس الهامنا من اةثر مكاسيب اليايييال  . لم يكن من الي رر ان يُستلهم من الصين او بيرو . في رذا مثلوة ثية
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بيروياميجينيا جيسييسا، حيسييثياً  ووظرا لرده، فان اضفنا لذلك عون مارةس، ولهذا، . الصناعيين في الغرب الياية

اوه جزء من رويتينيا وزاويية  . وتحلى به ما ما يفت سه اغلب الذين لسيهم حزب ورو رذا وان . وو سوا عييق ومح اً 

 .وفت سه ما بيس ان التيارات االخرى لسيها حزب ورو .من تحزبنا

 

روية مست لة، اعادة تاريف اوفسنا مين جيسييس، اليتيحيول اليى حيرةية  ان اليسار الذي قطاناه ةان مسار ارساء

من الناحية السييياسييية والياي يائيسيية، رفياق  بال رب من باضنا الواض جيياا، ووشار راسخة ومتينة و ترن بها

قوي  عيسة  . في رذه السنوات الثحثة او االرباة االخيرة بزغ اوه امر جسيس. لواضنا الواض دون مواربة وتضلي 

ليجينية، اليي يو  احيس  ليايضيويية احيس ي ولون ان الرفاق اليايلون، اليير يح سنوات خلت ةان رنالك اوا  ايضاً 

مسؤولية حزبية عيليى  واليضاوا ليسوا على استاساد لتوزي  جريسة اوترواسيووال، ال ي سموا ت اريرا، .ما بنشاا

عين اةيثير  في وض  يوجس فيه اوا  منفصليون جياعة  يوعية في اجواء منارضة للشيوعية، اوهم قلنا . عات هم

في تلك اليرحلة التي اوفصلنا عنها، االوفصال عن اقس  ااسقائينيا ، اخيتياروا  . احزاب اليسار جذرية في ايران

يي يوليون ويحين  ةياويوا في تيليك االجيواء غييير اليييسياعيسة تواجههم، ةاوت رذا الحزب، وبتلك الصاوبات التي

وفي حزب ليس رناك امر مالو  و واضح فيه باس، فياويه المير ةياف ان ييكيون افيتيخيار   يوعيون عياليون،

 .وحتاجه اليو  ما وان رذا .في مكاوه ورو امر مواث احترامنا وتيجيسوا احس

 

 (اليييارةسييييين)   اوظر الى االجواء، تحول افضليهيم . ما عي  لشخص منح االمر اوذاك اارار على لم يستلز  

وعيليى اسيا  ذليك  عا ت الشيوعيية وبسون اي تحزب، ي ول امرؤ ما، في اجواء مث  تلك، (! واد ) الى تواب

داللية ضيايف ) ان يكون عضواً الي لجنية  مستاساً  ليس ال يطيق رفي ه السابق او فتح اسره لحما ، وراه االن

لم اةن في اي وقت متشائم اليى  !روية حرةة :في االجواء الرارنة اليو ، ما وساى الى ارسائه رو .( -التحزب

ماليومياً ان  باوه ليس ،يساوررم رذا الشاور قيادة رذه التنظييات في رنالك رفاق ةان وا،ةاوهم ذلك الحس، ولكن

عيليى  ةنت اعرف ان وضانا باس ثيحثية ا يهير مين اويفيصيالينيا ريو . اوي لم اةن راضياً قط . يح ق عيلنا رسفه

م يكن لسي ذلك التوق  بك  ذلك الترحيب الاا  الذي عويرت ل . االمور اً من رذهواث  ةنت . هالذي رأيت الحال ذلك

-اليحيزب الشيييوعيي االييراويي)  لم اتصور ان ة  ريؤالء الينيا  خيرجيوا مين ذليك اليحيزب . عنه التنظييات

 .ان رذا ماو وله االن (. -الحزب الشيوعي الايالي االيراوي) واوضيوا الى رذا الحزب ( 

اويه  قول اليييراقيوييين على . ل راررم الكثيرين دوراً في اياغة مححظات اخرى قس لاوت دون  ك اعت ست ان 

مين تيليك  مجي  رؤالء النيا  وميجييي  ريؤالء اليرفياق مين اليطيراز االول ياتي ان " يواث على الاجب" امر

ريذه  اليى ( اليحيزب الشيييوعيي االييراويي)  الكثيرون باس ذليك مين خيارف اوضم . التنظييات الى رذه التنظييات

اسا  ليسار راديكالي ليذليك  تغسوا وان رذه االراء ،وويضي قسماً  مت س ، لكن ةان واضحاَ اونا تيار.  التنظييات

وال اعت س ان يساور احس منا  ك فييييا ييخيص اعيتيويارويا  ،ل س ح  نا رذه اليكاوة . الولس، اسا   يوعية ذلك الولس

مين  ! التنظيييييات لنا من داخ  منا ولكني آم  ان الينظر احس . ومكاوتنا، وفوذوا، قسرتنا، ث لنا في اذران االخرين

رذا الجي  الذي يجيليس االن  وظر الىا . لوحة عظيية عنا تجس ين الخارفف . االفض  ان ينظروا لنا من الخارف

ان وصف تنظيياتنا لم تتيكن من اليحيضيور  من رغمعلى الويا س ةووفراوس تنظييات السويس،  ،في رذه ال اعة

اي تنظييات تجي  رذا الاسد، وت ول ان لسي رذا اليايسد مين  ان اال.  بسوب عس  وجود االمكاوات اليالية للرفاق

ان رذا جي  رفاق قسماء لهذه الحرةة، جالسين في رذه ال اعة، وان ريذه  .التنظييات، لن ترد عنسرا على تحيتنا
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على الرغم من ان الايسييس  ! تيار بهوية مست لة، بهوية قوية . ل س ارسينا رذه الظاررة . تنظييات بلس واحس لها ف ط

منا يحب رفي نا التنظييي اق  من جيراوه غير السياسي، ويكن له احترا  اق  من االخير، وعلى الرغيم مين ان 

من اوزعاجه من ااحب عيله في الياي ، وان الاسييس مينيا ليييسيوا  الاسيس منا ينزعج من رفي ه بصورة اسرع

بيس ان الطاقات وال سرة الكامنة فيي  . على استاساد للاي  سوية او ان يوزع باضنا رسالة رفي ه على التنظييات

رذه التنظييات ري ةويرة بحس بحيث على الرغم من ة  الشوارس اعحه، على الرغم من ان ت اليس وشيااينيا ريي 

ياي  بشك  ما، على الرغم من ة  ذلك، فان قواوا وقسراتنا توين وتيكيشيف عين  ليست مختيرة، وان ة  ارف

قيس تي يول  . اوي ال اعرف حرةة بهيذه الي يسرة واالقيتيسار . برأيي ليس في رذا الجزء من تحزبنا اي مثلوة . وفسها

الحرةات التروتسكية، والتي ابائها واجسادرا مالومين وماروفين، وماروف بسقة مياريي ميوضيوعياتيهيم، وان 

. ولكن خارف الت ليس، اليتيت  حتى اال تراةيون السيي راايون باوسجامنا . تضامنهم ورويتهم مالومة بال سر ذاته

اايليب مين عضيو حيزب  . التتيت  ع سيتهم ةذلك باوسيجيامينيا . ت اليسرم قوية، ولكن ال تتيت  افكاررم باوسجامنا

بسيط في رذا الحزب، عضو ال بيكاوة ووض  داعي ومحرض وال بيكاوة مسؤول ااسار جريسة، ان ييتيحيسل 

ولكنيه  . عشرة دقائق عن الحزب، سي ول ع ائس ةاوها مكتوبة في الجريسة اليرةزية للحزب، وف اً لنفسه وةلياته

  .ل س والنا الى رنا، بيس ان رذا ال يكفي .في اليطاف االخير ليس حزباً 

 

ل س ذةرت ان حرةات براقة بوساها ان تتح ى في اوضاع سياسية حادة وتكون مجورة على التراج  بخيسيائير 

اوجاز الاي  ياني ارساء الة ريذا الياييي  بياالقيتيسار والسيليطية السييياسييية  . وعليه ينوغي اوجاز الاي  . ةويرة

في عالم السييياسية، ةي   ييء ميرتيويط بيييسيالية السيليطية واالقيتيسار، بي يوى، بياالقيتيسار والسيليطية  . وبال وى

اذا لم تتيكن حرةة من ان تح ق االقتسار السياسي، او تنتزع حصتها من السلطة او تسيييطير عيليى  . السياسيتين

مين اليييييكين ان تيوي يى    . تضر   رارة وتيرحي  . زاوية ما، وتستخسمها ةيادة للحيلة الحح ة، ستاتي وترح 

، وليكين ييفيسيح وقس يو ى رذا النيط من النشاا حياً لسنوات اخيرى  ب لونا، ان تو ى حتى في قلب الكثيرين منا،

ينيويغيي  . لك  واحس منا اجواء حياة مفاية باذابات اليجال لحخرين بان يرةووا موجة االوضاع، وتكون بالنسوة

حول ان االقتسار والسلطة جيزء مين  ( -احس مؤسسي الحزب) تحسثت منذ فترة م  رضا م س  .ان ويضي قسماً 

واذا  . ان امرء يؤسس حزبا في بولنسا، يولغ السلطة باس سنتيين او ثيحثية . فلسفة وشاا جيي  الحرةات السياسية

في رذا الاالم، ليييس ثييية حيزب ريسفيه  .لم يولغ خحل الثحثة سنوات الي ولة الورليان، ينهي وشاا ذلك الحزب

الويه  . ان رذه اليوضوعة برأيي مرتوطة باالييان بحتيية اال يتيراةييية . وجوده ف ط، ولكن غسا الشيوعيين ركذا

ثية موضوعة وري اوشاء  (. ضحك الحضور. )اال تراةية حتيية، فاونا لسنا على عجلة، موجودين ومستيتاين

ثية موضوعة اخرى ايضاً، لشسة ماقياووا، لشسة ماقتلووا، ولشسة ما حرميوويا، غيسا  .  هللا ستح ق وفسها يوما ما

من الصاب االقتناع ان ي   اليجتي  يوما ما بايسينا وو ول وحن اي السرو  يجب ان تسر  في الييسار ، اي 

ولشيسة ابيتيايادويا عين  اوينيا، . مارو اليشروع ومارو غيير اليييشيروع:االعيال ت ا  في الجاماات، وفي رذا الولس

اوهم ينظرون حتى اليى ميرحيلية لييينييين بينيظيرة بشيك . االقتسار والسلطة الوصسق ان من الييكن ان يحسل رذا

وتردد، ر  ةاوت السلطة بيسوا فاح ا  ال؟ تلك االيا  الاشرة، الخيسة عشر، الاامين ووصف قو  ان ي   ليينييين 

وحن الوستطي  ان و تن  فاح ان السلطة بايسينا، وان رذه الحيرةية  . ويشرع االخرون باي  اخر اريح الفراش،

ان رذا الحزب اليو  رو اةيثير الييينيظيييات اليييسياريية فيي اييران  . وان لهذه الحرةة منظية اةثر اقتساراً  منها،
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استيليت  . خارف االحزاب الورجوازية الرئيسية في الينط ة(  للسلطة) مطالوة  اةثر ال وى السياسية واوه اقتساراً،

 .ة  ال وى سكاةينها على رذا التيار و حذتها

 

ان الطرف الوحيس الذي الييضيي  . ان الطرف الوحيس الذي ليس م تناا بان رذا الحزب رو قوة واقاية رم وحن 

يالكثرة اعسائنا، واذا ويحيسيب  . ان الجيي  حاضر ل ط  رقابنا في اول فراة .لهذه ال ضية بهذه الهيئة رو وحن

اويظير اليى تسيلييييية  . اوي ال ارى ايسيي ياً  . فاونا اةثر تيار مشهور في الاالم برأيي االمور وفق ةثرة االعساء،

سكرتير اللجنة اليرةزية ليراح  اويلية فيي اليحيزب )  وسرين وسليان ر سي، واوظر الى ريووار احيس ةذلك

ان ميليف  (.  -الشيوعي الايالي الاراقي ومن الشخصيات الشيوعية اليويارزة فيي ةيردسيتيان اليايراق واييران

ليييس قيليق عيليى ميويييايات ةيتيابيه  ( سيليييان ر يسي)  ان رناك فرق اال ورو اويه . قضيتهم اليختلف عن باض

الخلييج  ولكن حتى رذا الذي الى جنونا، حزب يساري يواث رسالة لنا ي ول فيها لياذا تطواوا ةتاب ازمة . ةذلك

سليان ر سي، حتى اوه ليس عليى اسيتيايساد ليليتيوقييي   ، اوه ليس عيح حسناً، ويكتب ة   هرين م ال عن( 4) 

ادرم بارزاوي فتوى وجائزة مالية ةويرة جسا في وقتها لي يتي  رييويوار احيييس )  لياذا يصسر مح على  يء مفاده

مث  رذه الفتوى؟ اسألورم  اي ووع مين مينيظييية  (  -لكتابته م الة عن الزواف بوافه اغتصاب اسحمي لليراة

اوتم، اال تارفون ماري ال ضية؟ أاابكم الايى؟ ليس لنا اسيق بينهم حتى، حتى من بين اؤلئك الذين يسيأليون 

الويه  . ، ولكنهم غير ملزمين بالسفاع عن رفي نيا الويه  يييوعيي" اتحاد اليسار الايالي"  بيحوة ويتينون ان وسخ 

يارف ان اية ذرة قوة واقتسار تيضيي ايوب رييويوار، فيان ريذا يياينيي ابيتيايادريم عين االقيتيسار والسيليطية 

اذا اتى الجيهوريون للسلطة، فان مينيظييية راه  . اوهم يارفون رذا . وعن وجودرم في ذلك اليجتي  السياسيتين،

بيياقييييية، وليكيين اذا واييليينييا ليلييسييلييطيية، سيييييسييحيب الييوييسيياا ميين الياييسيييس ميينييهييم، وليين  ( الييايياميي  درب) ةيارةيير

دون مياةينية، دون مياةينية  . وان ماح  ناه قس تم دون ان يكون لنا حزب سييياسيي .يارفون رذا جيساً   اوهم .يو وا

ال اود ان  . او ليس لسينا حزب سياسي . حين و ول ذلك فاونا و صس ان ليس لسينا ماةنة حزبية .االجواء له  تهيء

م اليوضوع ميكاويكاً   .اقس 

 

ايايييس  .  عيسة ييكن ت سيم رذا على مستويات واايايسة . سايت لتوضيح مجي  ظاررة اونا لسنا ماةنة حربية  

في موضوعة الونية التنظييية، ثية ميوضيوعية اال وريي ميوضيوعية  . الت اليس النضالية، اايس الونية التنظييية

اوهيا  . اود ان اؤةس على رذه .الوشر والروحية الحزبية والوشر واالسلوب الحزبي في النظرة الى الحياة والنشاا

اعلم ان الايال يينياضيليون مينيذ  . بحزب رو اونا في مرحلة  روع حرةتنا  ان سوب ةوونا لسنا . و اا ترتوط بنا

زمن، بيس ان رذا النضال ةان تحت راية االحزاب اليسارية الت ليسيية، ةيان تيحيت رايية االحيزاب الشيييوعييية 

في الستين والسواين عاما االخيرة، ليم تيكين الشيييوعييية  . للياسكرات، ةان تحت راية اال تراةية السيي رااية

مين ريذه  . وبوسانا ان وشير اليها الايالية تيار محسد، ب ادته، بتنظيياته، بجرائسه، لم تكن لها و طة ييكن ذةررا

والصياغة االولية لححزاب رسالية  اذ لسى مجي  اال خاص الذين ينشطون في التأسيس . الناحية، وحن يافاون

ينوغي ان وجا  رذا الحزب  . وعليهم ةذلك ان يؤسسوا  يئاً للجي  الححق عليهم ان ي وموا بنشااهم، . مزدوجة

وياود ليهيا احيس ميا بيايس عشير او  تكون موجودة، وبنية، ذا روحية واسلوب ومارية، وجاله ذا ريك  . ذا ت ليس

على الت ليس، على الونية التنظييية  . اود ان اؤةس على رذه االجزاء . ان رذه و طة ضافنا . خيسة عشر عا  الح ة

ان قصسي من ت ليسه النضالي رو مجيوعة الثي يافية السييياسييية تيليك واسياليييب الياييي   . واالخحق والروحيات
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اذا ةنت مليا تياماً بينظيييات  . والتصورات الافوية والتل ائية في تنظييات ما بحيث يرارا اليراقب من الخارف

ذا ت اليس راسخة مث  اال تراةية السيي رااية، سترى ان اي  خص با ائسه اليفاية بالحرارة يينيظيم اليى تيييار 

فحين تتحسل ماه باس عامين ستجسه ةيا لو اوه قس ترعرع فيي احضيان اال يتيراةييية  اال تراةية السيي رااية،

ياطي االحكا  الفحوية تجاه اليجتي ، اخحقياته ةذا، محبسه وريئته ةذا، ييتيحيسل فيي  . السيي رااية منذ الصغر

ميليم  . الحزبي على باس ميئية ةيييليوميتير مين اليجيهية االخيرى يتحسل بها رفي ه التي حزبه باللهجة واللغة ذاتها

ثييية اعيييال ميليم  . ييوارب الينيا  ينظم اجيتييياع فيورا، . باالعيال التي يلم بها ب ية اال تراةيين السيي راايين

  .الياويون ةذلك .التروتسكيون ةذلك .وثية اعيال اخرى ليس ةذلك بها،

 

الت ليس السياسي، الت ليس والث افة النضالية موجودة واوت بوافك مستلم وةاسب لها، ةاسب لها بوايفيك عضيو 

عضو حزب توده ماروف من بايس اويه عضيو فيي ريذا اليحيزب،  . على سوي  اليثال خذ حزب توده . جسيس لها

 ك  اليوضوع الذي يطرحه، االريية التي ياطيها لواض اليسائ  والتي ال ياطيها لوايضيهيا االخير،  (. توده)  

بوساه بوسااة في اةثر االوضاع غييير ميحئييية ان يينيفيذ فيي اةيثير الييينيظيييات غييير  . االعيال اليناسوة له

بوسايه ان ييكيسيب ويا   . يجا  من مح تودري .  يوعياً على غراره رج  دين بوساه ان يجا  من . اليحئية

ليييس قصيسي حيزب تيوده االييراويي، االحيزاب  . ترى ةتاب عجيوين غريوين ريم تيودرييييين . من بين اليلكيين

التي مضت تحيت جينيات  ( 7) وان منظية اةثريت  . اوهم مليين وبارعين . التودرية للكت  الياسكراتية وت اليسرم

واالر يادات والياييي   التاياليييم ان رذا وتيجة ايرورة وعيلية اويلة من . حزب توده، باس مسة تاليت ة  رذه

يينيتي يس  ما اساى الى جا  تودري .وتجربة احزاب الولسان االخرى، بيس ان عضو تودري مالو  تودريا من بايس

وحتى اليو ، بيايس  . ينت سه بين اوفسهم من الييكن وليس بايسا ان ! جائزة مني ؟ لك ! اذا اوت سه . حزب توده امامك

ان عضيو ييييكين  .  يء ي وله لك وعنه * ة  رذه االحسال، ان تودري ليس على استاساد ان ي ول لكيان ووري

يي يول اتيحيسل بشيكي   . ان يطرده الحزب من افوفه، ولكنه ليس على استاساد ان ي ول ةحماً سيئاً بحق حزبه

قيييال ليييي اليييحيييزب ان امضيييي ليييليييييييييييسان بشيييايييار عييياش  : يييي يييول اذ سييييء عييين حيييزبيييي امييياميييك؟

وتايرضيت الايحق الينيار  ! ذروت للهتاف بشاار عاش خييني ،باوامر الحزبو ،اوي ،بافتخار ذةروي ،خييني

ان حزب  . اوفص  اوا  عن حزب توده، ان التودريين الينفصلين عن الحزب رم ةثرة بشك  واس  . جراء ذلك

ولكن امرء اويفيصي  عين حيزب تيوده ومضيى  (. 0)   مرداد 70 الحزب في ميارسة توده قس قس  ضحايا جراء

الزال ميحيافيظياً عيليى ميحيافيليه وحيلي ياتيه تيليك،  . للويت تارةا الايي ، يي يول ةي  ميرة اويي مين حيزب تيوده

ان  .... باليكاوات ال سيييية ذاتيهيا حظون لسيهي ( الحزبيين)  الزال اؤلئك اليسؤوليين .بالطري ة ذاتها يفكر والزال

  .ت ليسه ماروف

 

ولكنهم جيياياً عيليى  . الفسائي اتفه وارزل ت ليس ييكن ان تصادفه . (  -منظية يسارية) اوظر الى جياعة الفسائيين 

اذا ااويحيت عضيو  . ليس بوساك ان تكون عضو منظية الفسائيين وتوسو او تظهر ةاوسان عاق  . الشاةلة ذاتها

ذاتيهيا  تاو بالخيياال ! باواسا  الينطق ذاته ! ان تكون اروف وعوو  وبالاناد الياروف ذاته رذه الينظية، ينوغي

وي سيون باوا  حين ترارم من قرييب وتسييي   .  ائ  في ذلك التيار ، ورو امرالح ائق والواق  مح  التي تح 

مين قيادة اليفيسائييييين، واةيثيرييت بيايس ) السيس ةشتكر  . اساساً  احاديثهم من قريب ترى اوهم ليسوا ار  لل سم بهم

وليه  ،ييزور اليجيييهيوريييين . لسيت فيسائييياً  . وض  اال تراةية جاوويا، يي يول اويي لسيت ا يتيراةييياً  (  -االوش اق
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، ويتيصيارع مي  فير  " اةثريت"  ياتور وفسه ااحب تجربة . فسائي اسم ، ولكنه يطلق على وفسهماهم عحقات

االق اسم فسائي على قيوتيه  . على ميرات منظية اةثريت (  -من قادة الفسائيين، واةثريت باس االوش اق)   وكهسار

وذليك الويه رايية  ليسييه جيرائيس ةيثير؟ لياذا . اليتخلى عن فسائي . والزال يحتف  بيو   هساء تلك الحرةة ك،ةذل

  .ح ي ية

 

اوه من بين تلك الت اليس التي لم يصناها اليجتي ، ب  ان قيييادة  . اليجارس ت ليس مصطن  ! اليجارسون ويوذف اخر

ليس لها الة بتلك اليجيوعة التي تينيشيط  .وبنائها اناها اوا  يارفون اي ريئة ينوغي تشكيلها .ما ااطناتها

ما، بتاهس واحس، بهيئة واحسة تسري وتاي  فيي ةي   ل س ااغت مجيوعة اي ووة . م  مجلس منارضة الوهائيين

ملم بتحفيف  . ييكن ايجاده في عالم السياسة رو عضو اليجارسين ان اةثر  يء محسد وم ولب . خلية وجود لهم

  .ةيا اوه ليس ملياً با كال عي  اخرى .عيله

 

ليس من الي رر ان تكون الجوهة الي يومييية مينيظييية، اذ ان تي يليييسريم ريو ان  ! ويوذف اخر رو الجوهة الوانية

يي يول  . يلت ون م  باض، يشربون  اي ويتناولوا حيليوييات يتحسثون م  باض، . تشك  محف  وحل ة . الينتظيوا

الشيخيص  يياتيي عيليى لسياويه عين مطل ياً، وليكين يي يول ةي  ميا اليتحسل سلواً عن دةتور مصسق. اوي موجود

وعلى الرغم من مجي  اواسا   كليهيا،  . ان رذا ت ليس الجوهة الوانية، ورو ذا اختحف عن ت ليس الفسائيين . الثاوي

اوظر الى ت ليييس اال يتيراةييية اليسيييي يرااييية .  واذا ااوحنا عضو فيه، وصوح مثلهم بالضوط . فاوها ت ليس سياسي

ان اليتي يليييس  ... قس اوجذبوا الى تيارات ريامشييية اعضاءرا من الييكن ان عسد من وسترى ماذا ي ول عن وفسه،

ان ة  ت ليس يصرف قسم ةوير مين اياقية اليجييي   . السياسي رو عام  وعنصر مهم الن ة  ت ليس يصرف ااقة

اذا  اذا ال يت وظرة علييكيم، ويظيرة واحيسة عيليييكيم، .يخلق التاليم الذاتي .الذي قوله والتي يالم بها الفرد الححق

واذا لم يكن بوس  احيس ان ييسو  عيليى  اذا رأيت مراعاة االداب، . لواض اوها ستالينية، ساترك تنظيياتكم قلتم

  .في رذا الحزب، ليس بوس  احس ان ي ول على اليسؤول اوك ستاليني .... ةرامة احس،

عنسرا ال تيوي يى ضيرورة ليتيايليييم  . ت تصس في الوقت وتخلق فريق . تربية وتراف ه تربية رناك ففي الت ليس وفسه

رفاق فيحن وفيحن اذريويو اليى  : يكفي ان ت ول . على الت ليس في ذلك وتسريس االمور االبتسائية، ييكن االعتياد

اذا ةان ت ليس رذه التنظييات رو اليشارةة في وسوات الو ية، تحرض، باض يوي  جريسته، واخر  . االمر الفحوي

بوساكم ان  ي ول من رناك ان جلستنا في اليو  الفحوي و ارةوا فيها، واذا ةان النا  حساسين لكرامة حزبهم،

اي اعيييال  مثليييا ريو ميايليو  بيالضيويط . ا خاص في اجتياع لليجارسين9   مجيوعة من ماذا تاي  تتصوروا

ان  ارك مجيوعة من اعضاء اليجارسين في اجتياع لنا، اية مواد يجلووريا ميايهيم، مياذا  ي ومون بها بالضوط

ماذا ي ولون عنا، وماذا ي وليون عين مين ريو جينيوينيا، وةيييف  . ييكن ان تجس في ح ائوهم، وباي لهجة يتكليون

  .يتصرفوا م  النا  الااديين

 

ال وتحليى  . الى الحزب من اليو  االول تضاف قوته ان التحلي بت ليس ياني ان الشخص الذي ينضم الى الحزب،

بيايار محسد ي ول اونيا  ولحس رذه اللحظة، الحزب ال يتيت  ، الزال . الزلنا مسؤولي تاليم باضنا الواض . بت ليس

ويوضيح  . ور س باضنيا اليويايض .الزلنا ونصح باضنا الواض بالروتين االبتسائي لتنظيياتنا .واي  بهذه الطري ة

لي يس قيلينيا سيواء اةيان الييياويييين، ا  احيزاب اليييايسيكيرات،  . والزلنا ال وتحلى بت ليييس لواضنا الواض السو ،
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فهم يتحلون جيياا اةثر منا بت لييس وشياا سييياسيي  الليوراليين، ال وميين، الفسائيين، حزب تودة، الجوهة ال ومية،

. ييكن ارساء الت ليس عور سوي  اليجارس وبا كال مختلفة دون محيتيوى سييياسيي حي ييي يي . وبت ليس وضالي اقوى

ييييكين ارسياء  اذ . ورسيي تي يليييسويا وعور اي سوي  يصب بيصلحتنا، ولكن اليسالة تتيث  في اي سو  يحق لنا،

ةيان  . بياليكيذب عيليى االعضياء ييييكين ذليك ايضياً  . بال سر التنظيييي ييكن ارسائه . عور عوادة الشخصية ت ليس

من منامه، ومن اليؤمي   االيا  اوه سي و  االما  الخييني باي اظ الرفيق ةيان ووري  التودريون يات سون في تلك

قس تات س اوه المر عجيب ان امرء بهذه السرجة من اواسا  الفهم  . ةان االمر ركذا فاحً  .ان يسليه رئاسة الوزراء

اقن  الكثيرون من التودريون اوفسهم بان من اليييييكين ان ييكيون ةيييان ويوري رئيييسياً  . 4600 في ااار ثورة

ستسي  ان من اليؤم  ان ياتي رفاق من االتحاد السيوفيييتيي ليييحيليوا  اذا قيتم بالتنصت على ةحمهم، . للوزراء

ايادر اليييجياريسون .  اليجارسون ي ولون للنا  يومياً ةيا رائح مين االةياذييب ةان . الا سة الفحوية من اليسالة

حتى عوااف واحاسيس النا ، جنس النا ، واحتهم وحياجياتيهيم ليكيي يي يسيروريم عيليى اوضيوياا خياص 

مسيايود  ميكيتيب " جيرارة"  وعوير بيروياميج خياص واحيس، اويتيزعيوا جيوازات السيفير ووضيايوريا فيي . واحس

وليكين ريذه  ! سنحاةيكم ووااقويكيم وان خرجوا عن ذلك، وذلك الوهم يريسون اليجارس ان ي و  باي  ما، .ومريم

  .االبواب مواسة امامنا

 

اونا ورسي ت ليسوا بالشك  الذي ترتوط بيه حيرةيتينيا بيحي ييي يتينيا وميويسئيييتينيا  . بشك  ت تضيه حرةتنا ان ت ليسوا رو

اب عيلنا . السياسية لييسيت ليسيينيا بينييية وريييكي  حيزب  . وباالخص اونا في اول مراح  عيلنا . وان رذا ما يص 

ولكن اي  خيص مسيتيايس ليلي يسيم بيان  احيح اونا وتجي  حول باض، . ةافراد منفردين مثليا ذةرت، . سياسي

اللجنة التنظييية في الينط ة الفحوية ري الييث  الوحيس للحزب؟ أوكن االحترا  لليجييييي ؟ ري  ان مصيسر بيسء 

االعيال واوتهائها ري اللجنة؟ ر  ترس  الت ارير في الحزب؟ ايرسلها االعضاء الى اليليجيان االعيليى؟ وتيسيير 

ليييس رينياك اي  ! اايحقياً  بيهامها الروتينية؟ بيراييي، وت و  اجياالً  اللجنة االمور رناك؟ ر  ترد على ال ضايا،

ان الهيك  الحزبي ياني ان تياييي   . ةذلك، التي ري ويوذف االن لجنة ةنسا ان حتى الوستطي  ال ول . لجنة ةذلك

وان ت سيم الاي  رو الرد عليى حياجية ريذا  ي و  االعضاء بذاك النشاا، ! ر  ثية ت سيم عي ؟ . بصورة ريئات

افراد منفردين ياي  ة  واحيس بصيورة  ( اتحاد)  اوه االن فسراسيون . وواتاد على الاي  م  رذه الهيئات الاي ،

تلفووية، ةتابية، فاةسية، يرتوط ة  منهم بجزء من اعضاء قيادة الحزب، وعور اليحاف ، ولحسف فيي حيزبينيا 

فييي بيياييض  ايضييا مييحييافيي ، وان تييكيين غييييير مييهييييية ورييامشييييية، الييويياييض عييويير مييحييافييلييه، وبييالييطييويي 

ماري مكاوة الييكيتيب  بيانى ماري اليكاوة التي تتيت  بها الجريسة؟  .باموررا التنظييية التنظييات تسف  االماةن

يي يا  فيي  واي وشياا ماري مكياوية ليجينية اليويليس وايحت االرتيوياا؟ ماري مكاوة اللجنة اليرةزية؟ السياسي؟

وان  وجراء رذه الفروع،وتحت مواديء واوضواا رذه الفروع رو امر ضيايييف جيساً، عور رذه الفروع، حزبنا

  .عسدوا ةوير للحس الذي الييكن تسييره بسون ذلك

 

ان رينياك وي ياش فيي اليييكيتيب  . افراد منفردين اةثر من رذا بسون بنيية وبينياء( ريئة) الييكن السف  بفسراسيون

ان عييي  ريذا  . ليس ررماً ما ساً، ب  ماةنة ماروفة ومحسدة اجيزائيهيا . السياسي ومفاده رو ارساء بنية تنظييية

اذا ةيان  . الجزء رو ةذا، واذا لم ينفذ الاي  الفحوي في اليكان الفحوي، ينوغي متاباة رذا الجزء من التنظييييات

الونية التنظييية في رذه التنظييات ماتوران، سيصوح، بيوازاة ذلك، الشخيص اليذي فيي ذليك  الهر  التنظييي،
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اوظير  . تصرفك في لجنة ما ان يخلق حسل مهم في مصيرك في الحزب بوس  في احزاب جسية، . ماتوراً  الهر 

تنيشيس  اوك ياني . يوارةون له . الى اال تراةية السيي رااية، ةم رو مهياً ارت اء مسؤول من لجنة الى لجنة اعلى

ييخيطيو  الييرييس اليكيثيييرون مينيا ان . عينيسويا ييايس اميراً جياليوياً ليوجي  اليرا  فيييييا . الى رئاسة اعليى االرت اء

التجلب سياية، التياتيي ليحيسين  . الوها تاتور جالوة لصساع الرا  واليشكحت . ويصوحوا اعضاء لجنة لحما ،

ورو االمر الذي علينا ان وو ى عليه دوما، ال وفوذ، وحتى النفوذ اليذي ةسيويتيه خيارف  الحظ بامكاوات ترفيهية،

وبصيورة  ويكفي ايضا ان وفوذك الشخصي الذي جياته في الخارف بيايس اليف مشي ية ومشي ية، . الحزب، تف سه

مين ميحيفيليك  وحيتيى الييرد احيس وتخرف من اليليجينية، . عن اليسؤولية التنظييية، تف سه في لجنة حزبية خارجة

في حال، ينوغي، برأيي، ان تكون االجواء بشك  ان ي ول عضو اللجنة ان الرفيق الفحوي  . على سحمك السابق

وعيليييه، ان  . رو عضو لجنة قال الكح  الفحوي في االجتياع الفحوي الذي حضره ماه مسؤول اللجنة الفيحوييية

ساتناول الح اً اريية الظارير والشيكي  فيي . ) ان و ول ان رذا الكح  قاله في الشارع م  احس ما عن رذا يختلف

اوشس تر يييح ويفيسيي  من اوي . الي رر الفحوي للجنة الفحوية مهياً  من الواضح ان (. الحياة وفي النشاا السياسي

 ييخييص اخيير قييس  97 الن فييي الييوقييت ذاتييه ريينيياك لييلييجيينيية، عييلييي ان اسيياييى الن ييينييتييخييويينييي االخييرون،

وان  ان ييسفي  بسييياسية ميا، وذلك الن ة   خص يفكر اوه يجب ان ييضي رناك ليلاب دوراً، . اوفسهم ر حوا

ة   خص يات س اوه يتيت  بارلية رذا الاي  ويود ان يكون عضو لجنة، ولهذا ينيويغيي عيليي ان احصي  عيليى 

واو اً لنيظيا  مياييين،  . واذا لم اوتخب ةاضو لجنة، علي ان اقو  اوه رئيسي في رذه اليرحلة . اححيات اوس 

اللهم اال ذا ةان اميراً ةيارثييياً، يي يف عين  ! حاضر : حين يصسر سكرتير اللجنة تالييات ماينة، ينوغي ان اقول

 .اللجنة قالت ان ل س قال سكرتير اللجنة، ياني :واال وبصورة عادية ي ولون .اليوضوع وي ول اوهم اخطأوا

 

ليييس ليهيا دييييومية  ،او تترةه خيليفيهيا ولكنها تتغير باستيرار، ليس لسيها ت ليس لتثوته مكاوها ثية لجان موجودة،

ولكن ليس بوسيايهيا  ان الو ية م تناون بها، من على الرغم . واستيرارية عي  في محيط وشااها وليس لها وفوذ

وعلى الرغم من ة  ذلك، وعيليى اليرغيم مين ان ليييس ليسيينيا  . ان الونية التنظييية ضايفة جسا . ان تلاب دوراً 

 .تنظييات، لكننا واي  ب سرات اوا  تجياوا في رذه التنظييات وبسوب ع ائسرم

 

على باض الرفاق وري  رؤية سائسة ري وجودوللواض دور محوري رنا، و ثية و طة ارم واعت س اونا ويتلكها،

اليتيحيزب بيوايفيه مييي   التحيزب بيوايفيه رؤيية وتصيور، ان.  لياذا على اوا  ان يحسسوا الو ية ويغيرورم

ضيايييف جيسا فيي حيزبينيا  ريو امير ويوع مين اليويشير اليخيااييين التحزب بوافه ووع من الوجيود، واوياة،

مين اليطيويييايي ان ييكيون االمير ريكيذا ليحيس  . الييكن م اروتنا بأي ت ليس سياسي وحزب سياسي اسياسياً  . برأيي

ح يوة االخيريين ووياخيذ مينيهيم مييي  وويييط  في الوستطي  ان ويس ايادينا . عيلنا ما س و ائك الن وذلك اوالً  . ما

الوي يوي  . ليسيينيا اعيتيراض عيليييهيم ةيليهيم . واسلوب تاام  ماقولنا بوافهم  يوعيين وو ول ان رذا رو اليييفيتيات

لسنيا  . لسنا على استاساد ل وول الخرافة . الو و  باوادة الشخصية . بالخضوع االعيى للجان اما  مرةزية الحزب

فيي تينيظييييياتينيا ثييية احيتيرا  ةيوييير  . على استاساد ان تتحول النزعة اليؤاميراتييية اليى ويييط وشياا اليحيزب

وعليه، ليس لسينا اويوذف  . الوستطي ، وعن حق، ان وجور احس على عي  ما . االحترا  لح خاص ةوير .للح ي ة

ان رذا مايجا  عيييلينيا  . يجب ان وونيها وورسيها . وسير وف ه، وو ول ان رذا سويلنا، يجب ان تسير االمور ركذا

 . اقاً 
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حييين  . ان تيرةزوا في خارف الولس يجالنا في وضاية مصيطينياية . و طة اخرى تتالق بتيرةزوا في خارف الولس 

ت و  بنشااك م  الطو ة الااملة، تجس موضيوعيات اليييحيرض، ميوضيوعية اليروحييية اليحيزبييية، ميوضيوعية 

عين ان عيسة مين  ورو امر يختليف . الحزب بالطو ة الااملة في ةثير من االحيان مكاوها الواقاي وتترست الة

اي ان . ) ةيي تيخيليق روحييية ميا ان تحسد مجيوعة من الاحقيات بييينيهيا من الي رر لها جياعة ثورية محترفة

  ( --الساخ -، ال من واق  ومواضي  موضوعية-الخارف-الروحية واجية من الاحقات التي ي ييورا بينهم

 

ثييية ا ييياء يينيويغيي ان تيكيون  . اخيرى زاويية اود ان اتطرق الى مياييخيص رؤيية واسيليوب الينيا يطييين مين

بحاجة لها فيي  وحن تحلى بروحيةو وؤمن بحيث ان لياذا، ومارو تفسير ذلك؟ باية ا ياء ينوغي ان . برأيي موسءاً 

اليحيزب  . برايي، ثية موسأ اساسي ينوغي ان يترست اال ورو ان ويايرف ان ريذا اليحيزب مي يس  . رذه اليرحلة

ن الحزب م س ، سي ولون فورا ا ان حين و ول . ال اعت س ذلك . التشار ان رذا االمر موجود في اذراونا . م س 

 .ستالينية وبيروقرااية رذا تواية

 

ف ةييلييييية  ليييييسييت  . ليييييسييت مييوضييوعييتييي رييي الييتيي ييسيييس الييسييينييي ". ميي ييس "  ولييكيين اسيييييحييوا لييي ان اعيير 

ان الحزب مي يس  بي يسر قيسسييية مسيتيشيفيى فيي قيريية ليسى . فوق او اتي واعيى واف ما ايراد موضوعتي

ي ول احس ميا ان ريذا الييينيويوع  .النا  حتفها جراء اليرض ستل ي اذا لم تكن موجودة، اي اليستشفى، .اراليها

اويي ادافي  عينيه الن ريذا  . ال الن هللا قال ريذا . ان رذا الياء ال اد  من رذه الكوة م س  بالنسوة لي . م س  لسي

في بساية ةحمي او  ل س تحسثت عن رذا . ما اود ان اقوله رو ان السؤال اليطروت امامنا رو رذا . موجود لحياتي

من اج  التأثير في الحياة، من و    يء اخر الى الجي  الححق، ومن اج  ان التغادر الحياة  . سايت الن اقوله

ليس مهياً من رو فيها، وليس مهياً مياذا يي يو  بيهيا  . واوت ما ود اللسان وان تترك اثراً محلك، لسينا رذه االداة

اليحيزب مي يس  ليييس مي يولية خيرافييية،  . من عي ، تخطأ ةثيراً ولكنها م سسة بالنسوة لي، واريس ان اايوويهيا

ان الحزب م س  رو فهم واقاي لحاجتنا الى ريذه االداة، ميثيليييا ان السيحت قيس  . بيروقرااية، دينية وستالينية

احيس ) اتذةر اوهم ةاووا ييييجيسون ان فيؤاد مصيطيفيى سيليطياويي  . يكون م سساً بالنسوة ليحارب، الياطيه الحس

، ابيان مسيييره مين قيريية الخيرى، رأى احيس (  -مؤسسي منظيية ةيوميه ليه واليحيزب الشيييوعيي االييراويي

في دراجة وارية وماه ةح ينكوف، ةح نكوف جسيس من الاراق، وقال ليه اعيطينيي  اليجارسين تنظيم اعضاء

ال اعيتي يس اويه اذا  . تصوروا مسى مااواة عضو اليجارسين رذا في وقتها ان ياطي سححه لاابر سيوييي . بنسقيتك

لكنه قيال ليه  . يذةر بالنسوة له الب منه دراجته النارية ليتجول بها قليح، او الب منه ماطفه ليجربه ةان امراً 

بيالينيسيوية ليليييجياريس فيي تيليك اليليحيظية رميز ليحقيتيسار السييياسيي  ييايس السيحت.  اعطيني سححك الوظر فيييه

وبرأيي، ةان اةور اراوة في تلك االجواء ان بيشيرةة ةردي ما قس  . تفحص فؤاد سححه وارجاه اليه . والسلطة

يي يول اويه اداة اليسفياع عين ويفيسيي  . السيحت مي يس  بيالينيسيوية ليييحيارب . بوسايه ان الييرجيايه . اخذ سححه

 . بوافه اداة م سسة .اوه اداتي .اوها مهية وضاتها على عات ي وفي الوقت ذاته، .ومات ساتي

 

اليحيزب ليييس مي يسسياً  . يتحعوون في احياوا ةثييرة بياليحيزب . ركذا بين افوفنا ال ارى ان الحزب امر م س  

بيوسي  اي  . ان رذا حيزبيي . باوظاروا ب سر مايجب ان يكون عليه، ال بسوب خرافي، ب  باسواب مادية و سياسية

خرف من اليسار وان رذا الحزب رو ليس الحزب اليذي يينيويغيي  ، ولكن ان بررنت لي اوه ما ان ي ول ما يشاء
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اسي ي الازيز لم ييييسيك  . ولكن االيا لم توررن لي ذلك، رذا الحزب م س  . حسنا، ساتخلى عنه .االفتخار به

 .ذلك اياديك احس، ان امكن بررن

 

اال اذا بيررينيت  ". الحزب على حق"  ان موسأ النشاا السياسي رو . ثية و طة اخرى، وري ان الحزب على حق

اليحيق : " ليس االمير ريكيذا . رو ذا موضوعية والة اةثر " الحزب على حق"  اعت س االن ان . على خحف ذلك

اال اذا تجشم رفيييق ميا، عيوير قينياة  . بصورة عادية، الحزب على حق ". ماي وفي االجتياع ساقول ذلك ايضاً 

لي يس فيكيروا،  . واال وحن بحاجة الى االفتراض ان اليحيزب عيليى حيق . تنظييية، عناء الوررنة على خحف ذلك

اذا ةان لسي و س على الحزب، واعرف ان ةيح  اليحيزب ريذا  . وقرروا، والبس اوه ةسب االاوات في الحزب

ولكن االيا لم ت له، ولم تيجييي  الي يوى ليه وليم تيويررين عيليى  . على خطأ، البس ان اقول ذلك واجي  ال وى له

ان االسيليوب اليذي ييرد فيي ريذه  . تيحيت ايائيلية السيؤال " الحزب على حق"  ح اويتك، الينوغي ان تض  موسأ

ل س قال الحزب ينوغي ال يا  بهذا االمر، حسنا يجب ان  . اليرحلة على قضاياوا رو ان و ول ان الحزب على حق

اليوسأ رو ان اليحيزب عيليى  . ت ولون ينوغي ان الو و  به، حسناً، لياذا؟ لم اقتن ، اذن الحزب على حق . و و  به

مثليا ي ولوا في رذه الولسان ان الطويب عيليى حيق، واويي بيوايفيي ميريضياً يينيويغيي ان اتياياايى دواءه  . حق

وفييا يتالق بالالم، اليالم عيليى  . ل س قي  رذا ووحن راضين بهذه الضريوة . قاضي اليحكية على حق . وعحجه

اويا   . الحزب عليى حيق اقيوى مين ريذه ةيليهيا . الحق ياطي اليشروعية لذلك ال رار. الورليان على حق . حق

قسموا، دون اية دواف  مالية، جراء دواف  مشابهة لك، بارساف  ويهة بارسافك، يساون من اج  تيغييييير مشيابيه 

االيا ليم تيويررين  . اال اذا تجشيت الاناء وبررنت على عكس ذلك . الحق ماهم .جلس جي  ما وقرر .ليا تنشسه

اليحيزب يينيويغيي ان ييكيون  "  ان . ينوغي ان يكون الحزب قويياً  .  على ذلك والى ان توررنه، الحق م  االخرين

اوينيا  ادرك . ينوغي ان وجي  ال وى له، وتيان ماذا بوس  الحزب ان يستفاد مين ةي   ييء ! ليس موسءاً لنا " قوياً 

من ة  حسل، ليست االحسال الكويرة في يط، بي  مين اي تيحيرك  قوياً  يخرف الحزب ينوغي ان .... اوا  جيسين

إن افكر بوجوب ان يخرف الحزب قوياً، فان اي عي  اقو  به، سارى في وهاية اليطياف ان  (. اةشن)  اةسيووي

ييييكين  . ييكن تيايساد االميور . ييكن ان يتالق اليوضوع بالكيية اذ . مانى ةذلك " اقوي" لـ . الحزب ااوح اقوى

ان يكون للحزب حضور اةور، اعضاء اةثر، خزينته مليييئية اةيثير، اعيساد وسيت بييياوياتيه اةيثير،  . تاساد الن اا

يتصسر الصفوف في الحرةات االحتجاجية، راست في االذران اةثر، الفتاً لحوتواه اةثر، يتحاورون م  الحزب 

الي يييا  بياعيييال  واال يييكين . بايجاز، ان اي عي  و و  به فهو من اج  ان يظهر الحزب اقوى . اةثر وغير ذلك

وليكين ةيم  . جيسة، اعلم اونا اوا  جيسين الى حس ةوير، او ذوا اوا  ةثر من ترةيا، الكثير منا قا  بياعيييال جيييسة

او ذت  خصا ما، لن اترةه  هريين  ... اذا ةنت امرؤ . ظهر الحزب اقوى، فاوه امر بوس  اي رفيق ان يطرحه

مثليا رو الحال رنا، يؤجر اتحاد ميا قياعية لينيا  واود ان اتحسل لك عن الحزب، اقول له سآتي لويتك، . او ثحثة

اقيييم بياميوال  من االمكاوات اليالية لينيفيس الينيا ، اي . ال اعة ليست ملكه . ويتحسل لنا ساعة ةاملة عن اتحاده

الحزب الشيوعي الايالي االييراويي ةياويوا . ) ولكننا اتينا ا خاص من ترةيا . اؤلئك الذين رم اوفسهم اعضاء فيه

لسى اي منهم اورة ايوة عنا، تول يس ليسييه تياياايف مياينيا،  (.  -وا طين جسا في الاي  بين الحجئين في ترةيا

ليييس ثييية ميوضيوع  . حسناً، علينا ان ويضي لويته، ووتحسل اليه حول الحزب . اسيق لنا، يشار باالرتيات لنا

بوسانا ان و ول له اوظر الى الاالم، اوظر الى االوضاع، ايحيييح ان واليسك ريو اليحياف  . غير مسيوت به رنا

بياليوسي  ان ييكيون وضيايك افضي  مين اليوضي  اليذي اويت  . فحن، ولكنك لست مجورا على ان تكون ةيذليك
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ليس ثييية مين  !وجري حوار ووسوة تلفزيووية و لكن ال وورد اسم حزبنا .ييكن الحسيث عن اي  يء للنا  .فيه

تي يس  اذاعيتينيا بيراميجياً،  . في الحزب من ي ول ان ذلك الشخص الذ  تحسل بصورة جييلة رو عضيو حيزبيي

لياذا اليتص  بهم امرؤ من الحزب ةي يوين ان لينيا سيتية اعضياء حيزب فيي ريذه  "! الغرباء"  يتص  بها ف ط

سيييايت  . اتص  احس ما بوروامج ي سمه رفيق لنا في اذاعتنا وذةر ان الحزب قوي، الحزب موجود رينيا . اليسينة

الوارف ماذا عيييلينيا بيحيييث قيررت ريذه  . تشتينا اواحا و مساءا ( السويسية)  ان اذاعة ما في مسينة غوتنورغ

  .االذاعة وعزمت على ان تشتم الحزب الشيوعي الايالي االيراوي من الصوات لليساء

 

عيليى  . رناك جسول ورناك اعيييسة . ينوغي ان يكون الحزب قويا، اي ان ي وى الحزب م  ة  حرةة وتحرك لنا

اوضيم الييينيا اويا  جيسد،  : سوي  اليثال، قينا بهذه الحرةة او التحرك، وان منفاته ومردوده للحزب رو التياليي

وزعنا الجريسة، جيانا امكاوات مالية، وضحنيا ميرة اخيرى سييياسيات اليحيزب ةيذليك، وخيلي ينيا ميتياياايفييين 

ان مالم ت سمنا اساساً ريو  . وعليه، في رذه اليسينة، ااوحنا اقوى من قو  ذلك الحسل، قو  ذلك االةسيون . مانا

ذةروا ان اميامينيا فيراية ميحيسودة ليلي يييا  بياعيييال  . ينوغي ان و ي م جيي  اال ياء بهذا اليايار . اقتسار الحزب

اذا اايويحينيا . اليينيتيظيرووينيا دومياً  . واذا لم و م بهذه االعيال في رذه الفراة، سيكون مصيروا االخفياق . ةويرة

اعرف اوه ليم  . اقوياء في مرحلة، وكون قس اوتصروا، واال، فواس اوتهاء رذه اليرحلة، وكون قس اخف نا مرة اخرى

 .ولكن وكون قس تل ينا ضربة في اليطاف االخير .يتح ق امروا، ووفر مرة اخرى، وواود الى رنا

 

اذا ةنت على قناعة راسخة بان ال يضييية التيتيييثي  بياويي ال اقيوي   . اليسالة االخرى ري ان اقتساروا في وحستنا

احس م رات ال وى اليسلحة لييينيظييية ةيوميه )  ال ارتات لك من وقت م ر زراوسول ....! ال اقو  خطك ..!ةحمك

اقيو  بيتيظياريرتيي  ...! او اوي ال اقو  باسليوب عيييليك، وليهيذا فياويي اقيو  بيحيرةيتيي وتيحيرةيي ... والح اً  (له

يينيويغيي ان ويجيايليهيا امير ميرئيي  .. ان قيسرتينيا فيي اتيحيادويا . واةتب م الة الى اذاعة اخيرى ةيذليك ...! وفسي

حين يختلف وزير مي   . اوظر الى االحزاب اليحافظة رنا . ان رذا موسأ قسيم . ينوغي تنفيذ ارت الحزب . وواضح

ان اراد  يخيص ميا ان ييايارض جيون  .وذلك الن ةح  رئيس الوزراء ماينوغي تنفيذه .رئيس وزراء، يست ي 

ان اراد وزير في رئاسة وزراء ان يير يح ويفيسيه بيوجيه جيون  ... ميجر، عليه ان ينسحب من مجلس الوزراء

الييكن ان تيكيون  . ميجر، عليه ان يست ي  من مجلس الوزراء، وذلك الن االا  واليشروعية م  جون ميجر

يينيويغيي ان تيكيون رئياسية اليوزراء  . وزير جان ميجر، وفي الوقت ذاته تر ح وفسيك فيي االويتيخيابيات ضيسه

ليييس  . ان بريطاويا بلس من عشرات اليحيين ذا مصياليح دولييية . ليست بريطاويا حسي ة ملكية . الوريطاوية موحسة

يينيويغيي ان ييكيون اليحيزب  . الكح  ايضاً مهم بالنسوة لنيا بيالي يسر ذاتيه . بوس  احس ان يتحعب برئاسة وزرائها

ان اراد  خص ما ان يخرف عن خط الحزب، عليه ان يوتاس عن الحزب بحس ةيي ال يي يتيرن اليحيزب  . موحساً 

 .ينوغي ان يكون الحزب موحساً  .بايله

 

في الت اليس السياسية اليتيحيزبية، ةي  اميرء  ! الحزب ! اوا ". اوا والحزب"  ثية جاوب اخر من اليوضوع اال ورو

وان فصي   . اونا في رذا الت ليس و ول دوما اويا . ان مسؤولي ي ول خط الحزب . ي ول اوا الحزب، والحزب رو اوا

واذا، ولو ليرة  . جالس واراقب الحزب دوماً  " اوا"  "! اوا" ان اليوسأ رو بحيث بحس، وبحس لهو عن الحزب اليرء

، تحزن، تكون سلوية،، تات س بان قيس اسييء ليهيا، " اوا" ، ستهرب رذا الـ" اوا" واحسة، ةان الحزب يراقب رذه الـ
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التيايليم اليليجينية مياذا  . التاي  . ت ول لست ملياً ومارراً  . تراقب الحزب يومياً  " اوا" ولكن رذه الـ . تااوي وتتاذب

امر جيس دون  ك الوها تاني ان ةي  اميرء ريو  " اوا" ان رذه الـ . اترك مسؤوليتي. ال اقو  بسف  رذا الخط . تاي 

ولكن ان لم يتيكن اوا  مست لين من ان يتحسوا اوعاً تحت مظلة واحسة، لن وح ق او وينيجيزء اي  . فرد مست  

 . يء

 

ان ا ييير  ان فسس الحزب، علي   . ان رذه ليست مسالة ميتافيزي ية . ثية مسالة اخرى اال وري ان الحزب ال يفسس

ان الحزب اليفسيس بييياينيى اويي ال ادع اليحيزب  .وابررن عليه، واخلص الحزب من الفساد ( -الى فساده)اليه

اذا لم يوررن احس ما على ان امرا ما فاسساً قس جرى في الحزب ، ساحسد ماذا ياني فاسس الح اً، ، ينيويغيي  . يفسس

ان امرء يسعي اوكم قياتم ماارضكم السياسي، لسينا ريذه اليحيالية، واويه المير  . ان ي ول ان الحزب ليس بفاسس

اويه اسيوأ اويواع  . مؤسف ان تكون لسينا مث  رذه االدعاءات، اوه لفساد ان ي ي   يوعي ما ماارضه السييياسيي

 .الفساد

 

، فاويه ييوجيه ليليحيزب اتيهيا  " ان لجنتي، قيادتي،  ، ص، الحزب قس قي  ماارضه السياسي" ان امرء ي ول 

يوجه ضربة للحرية واحترا  موسأ الح ييي ية، وحيريية اليتيايوييير واالفيكيار  له يووجود سيالاسول عن موسأ اسا

ليييس  . ان ي ول رو ان الحزب فاسس، والذي الى جاووه الي ول ذلك، الييكن ان يجياي  اليحيزب فياسيساً  . والا يسة

وان اراد امرء ما ان يوررن على ان الحزب فياسيس، عيليييه ميثي   . الحزب بفاسس، واال، عليك الوررنة على ذلك

ان يسلم منصوه الى اوا  ييؤمينيون بيان اليحيزب  . وزير رئاسة وزراء جان ميجر ، ان يخرف من الحزب اوالً 

يجي  جي  ما، يسلي بيارائيه، ان  . ييأان يكتب رسالة للحزب وي ول ان رذه االساليب ري فاسسة بر . ليس بفاسس

وان ليم  . بررن على ةحمه، و ول اوك بررنت على ةحمك، وسحونا عضوية اليسؤول عن الفساد مين اليحيزب

الحزب ليس بفاسس يياينيي ايييياوينيا بيان رفياقينيا اةيثير ادبياً  . يوررن على ةحمه، عليه ان ياتذر وييضي لسويله

(فيي اليحيزب)  ان فيكير احيس ميا رينيا . باوه ليس اق  سياسييية، ثيوريية، ادبيا مينيا  رفيق من ة  اونا وتطل  . منا

ال  . قس اليفكر الواض بذلك، بيس ان رذه االجواء ف ط من تجوررم على ان ييكيوويوا ةيذليك . بيصالح الحرةة يسل

على الجيي  ان يسييير وفيق ميايايييير  . ان وفترض ان ة  امرء مجاز في ان ي ول ةحمه، وياي  وفق مااييره

  .الحزب

 

ان الروحية اليتحزبة تاني اوسان مست  ، محتر ، ذا  خصية، ذا فيكير، وفيي اليوقيت ذاتيه، يياييي  بصيورة 

اوعية وبفهم م س  وييضى لتامين رذه االداة تحت اتفاق وتاهس مشترك م  ب ية رفاقه، ويراعي رذا االتيفياق 

واذا لم يرد ان يراعي ذلك، فهذا يياينيي اويه ال  . الى اليو  الذي يريس ان ياي  فاحً على رذا الصايس واليستوى

ويفيسيك بيالضيس مين  ، وتير يححكومة الييكن ان تكون وزير في اذ. يريس ان ياي  على ذلك الصايس واليستوى

ي ولون من الطوياي ان رسفنا لييس ان تيظيهير  !. في حزب الايال رنا ! رذا يحسل في بريطاويا . رئيس الوزراء

عليييك ان  . ةذلك في الحكومة ، وتو ىتخلق او سا  في الحكومة حكومة اليحافظين قوية، ولكن ليس بوساك ان

جييي  بيوعيييهيم  . ما اود قوله رو ان روحية جي  اوعي قولت بهذا االسلوب والنييط . توجه اوت ادك في مجلسك

وبتشخيص ان رذا النيط اليكو  اياديي، ويط اسير عليه، وعلي ال وول به ان اردت خلق رذه االلية والييياةينية، 

ومتى رأيت اوي ال استطي  او اوه يرر ني، فاعي  بيستو واايس اليتطل  احس مني فيه قيويول  . وبها اقو  بايلي
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واعت س ان رذا ماييجياي  اليايضيويية بيالينيسيوية  . وان رذا ما يجا  اريية الكادر في رذا الحزب جسية . رذا النيط

ينيويغيي ان  (.  -من حيث اليكان) اي الزال عضو الحزب وةادره قريوان ...لاضو الحزب امر ااب وةادروا

ان  ( اي االعضاء)  ليس بوساهم . وذلك الن ع ائسوا ت ول ذلك . يكون بوس  الكثيرين ان يكوووا اعضاءاً للحزب

ولكن في الوقت ذاته، اليس عون اوهم يريسون ان يلاووا، عيليى ايايييس ميتي يس ، دوراً فيي  .ييثلووا بصورة سيئة

وينوغي ان يكون الكثيرون ةوادرا في رذا اليحيزب،  . يريسون ان يكوووا اعضاء جيسين للحزب . مصير الحزب

وةيليييا اايويحيت االوضياع  . مليين بت اليسه وباساليوه، ويسفاون بخططيه . وذلك الوهم رمز رذا الحزب وميثله

وريو اليسور اليذي يينيويغيي ان ييليايويه  . السياسية اةثر جسية وحسة، يورز لنا رذا االختحف بشك  اةثر وضوحاً 

  .الكوادر

 

ل س ذةرت يوما ما اوي اريس ان اقول رذا الكح  للرفاق في اجتياع ما، قال احس الرفاق قس يستي ييي  اليرفياق مين 

اذ يي يول اليايضيو اود ان اةيون ةيادر فيي اليحيزب، ان ريذه  . برايي ينوغي ان يجري الاكس .عيلهم ةكوادر

التنظييات جسية، ينوغي ان ونشط في رذه اليرحلة، ينوغي ان وظهر ةيوحسين، ان وظهر ةي اتيلييين، ان ويجييي  

خيطياب فيي اليييؤتييير االول " ) ويهيايية ميرحيلية"  فيي خيطياب . ال وى وان ونفص  وووتاس عين بيايض االميور

تحسثت عن االمر ذاته، واالن بصورة اةثر مليوسة ومتح  ة، تاود مسالة ان تكون سيياسييياً وحيزبييياً  ( للحزب

ان اةيون عضيو حيزب، وال اقيو   . امراً  ائااً ومس، وان تكون  يوعياً رو مس ومواث فخر النا  مرة اخرى

ييكن مرة اخرى ان يصوح مسا ان يذرب احس ما لييينيطي ية ميا، ييييكين ان  . واتفرغ للحزب (  -ةيهنة)  باي  ما

ان رذا يغسوا مساً اليو ، وان رذا مواث  . يصوح حي  السحت مساً، ييكن ان يشي  مرة اخرى ان واي  في اليسن

 .ولكن االيا يتالق بالكوادر، فان رذا تحزب اوعي في اليطاف االخير .ساادة

 

وليكينينيا  . ارحتها ان تكون جزءا من مات ساتينيا بوس  الن اا التي . اود ان اتطرق قليح الى مسألة ظارر االمور

ل س تيحيسثينيا ويحين الشيييوعيييون  . هاتجار الوطو ها وذلك الونا الو سر، الوساى او في احيان ةثيرة لسنا حساسين

ومحتوى اليسائ ، رؤية مااويييهيا اليطيوي ييية،  دوما، ينوغي ان ال و ف عنس ظارر االمور، ب  ينوغي رؤية مارية

ولكن رذه اليييسيالية بيراييي قيس ادت اليى عيس  رؤيية  . الوود ان وتظارر، لسنا مخادعين . رؤية مانارا الواقاي

 .مثليا رو الحال م  تصييم جرائسوا السيء .واغفال السور اليادي وح ي ة وواق  االمور

 

ليييس اليظيارير  . اوي اود ان اتطرق لحمر من رذه اليزاويية . ان ظارر الحزب ال ييث  محتواه وماريته الثورية 

ان اليظيارير يينيسيجيم مي  االريساف اليتيي  . اذ يتناغم الظارر م  الاي  الذي ونوي ال يا  به . بتناقض م  ماريته

في قواوين امريكا، الينوغي ان يكون ال اضي ميحياييساً فيحيسيب، بي  يينيويغيي ان  . الظارر مهم . ارحنارا امامنا

اي ينوغي ان ال يسياور احيس  يايور بيحيييث ييييكين الي يول ان  . اليترك اليجال الن يتصور احس ما اوه منحاز

بوسي  الي ياضيي  .. ارف في االدعاء … (  -زوف الونت)  على سوي  اليثال ان يكون وسيوه. ال اضي ليس محايساً 

، يكفيي ان في رذه ال ضية ي ولون االيا ان وسيوك رو ارف . ان ي ول اليروق لي وسيوي اساساً، ولكني محايس

اي الى حس يتااملون بصاوبة م  اليظيارير بيوايفيه  . ي ول احس ما من الخارف، ظاررياً ان مسائلك غير محايسة

ان التاةيس على الظارر ان يكون محايساً، الياني ان بوساك ان تكون فيي اليويااين مينيحيازاً، وليكين  . قوة مادية

قس تكون اةثر مني محايساً، ولكن ينويغيي ان  . ان التاةيس االةثر على موسأ الحياد . تصون ظاررك على اوه محايس
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بيالينيسيوية  . بالنسوة لنا، ليس االتحاد مهم فحسب، ب  ان تظهر موحساً امراً مهياً ةيذليك. تكون في ظاررك محايساً 

وذلك الن الشيء الظارر بيالينيسيوية لينيا  . لنا، الياس النشاا امراً مهياً، ب  ان تظهر اوك وا ط رو امر مهم ةذلك

بوسانا عور و سوا ان وسف  بهذا االم  فيي افيئيسة االخيريين بيان  . رو بالضوط مالم و اخص احترا  االخرين لنا

 .بوساهم ان يكوووا مواث اثر وتاثير

 

لييياذا ييويث اليجييي   ! بوسانا ان وذرب بصورة رثة ليكان ما، عنسرا ي ولون ارذا من يينيوي تيغييييير الياياليم؟ 

ولكنهم يجوروه عيوير السييير بصيورة دقييي ية ومينيتيظييية  . رو وفسه الذي وارفه (  -الجنسي) الرعب؟ وان فحن

وموحسة بحيث حين ورى اوا واوت الجالسين في قرية ما اليجينيود، ورغيم ان فيحن ريو ابين خياليتينيا، وذريب 

يسير بصورة منظية، منضوطة، بكام  قيافته واوله، وع س الزر االعيليى  . ، لكنك تخافه االن" الواجب"  لتادية

ال استطيي  ان اتيحيسل عين  . ان رذا جي ، بيس ان الظارر رو امر مهم ةذلك المرء سياسي . ل ييصه دون  ك

اجواء مجتي  حر، مفام بالتحي  والصور، حين يكون من رو جنوي اليراعي االداب جراء ع ائسه في اجيتييياع 

ان ريذا امير الييييكين  ! أ روالء؟ ! ي ولون تاالوا اوظروا . ليس بوساي ان اقو  بذلك . حزبي واما  اوظار النا 

)بيوليويوتيي  ولكن ال ياطون ووبة لرفيق ما، ي ول اويت . تايييه على الجيي ، وال اريس ان اقول ان رذه سية لنا

ييكين  . مألوا قاعات باةيلها بجثث النا  . ولكن رؤالء اناوا منارة من جياجم النا  في اليطاف االخير (! 1

حسينياً،  . ان ذاك الذي ااغ رذا اليصطلح، اراد ان يصيغ اورة في اذران الينيا  . ان يطلق عليهم بولووتيين

ان قلت لهذا الرفيييق اي  ! افترض ان اةلت من ةاكتك قولك، أ ترد علي بحيث التو ي  يء من وحستنا الحزبية

ليس قصسه ان ي ول لي او لرفييي يه  . ةح  رذا؟ يرد ان قصسي رو اوي وددت ان اقول بان اسلوبك ليس احيحاً 

 .حسناً، اذا لم ت صس ذلك، ق  االمر الذي ةنت ت صسه .ستاليني

 

او على سوي  اليثال يتحسل رفيق عن اوي اةن لك مشاعر الود، ولكن ليس مهيا في الظارير اميا  الينيا ، ال  

ي ول ليس مهياً، اوت تارف اوي رفيي يك الي يسييم  . اقف ماك والوك ر حت واوتخووك، ال ارس  التهاوي لرفي ي

ان ة   خص حييين يير يح رفييي يه  . واةن لك الود واليحوة، في الظارر ان رذا الاي  مهم والجيي  ي و  بذلك

اوه يارف اوهم سوية من مرحلة  . لينصب ما، يسعيه وي ول اوي افتخر ان اعي  في لجنة يكون رفي نا عضورا

بيس ان النا  الجالسين رينياك ييحيتياجيون اليى ان  .ايا  اليسرسة، وان رذا التاام  والتصرفات ري بينهم ةذلك

اذا ةاوت رذه ح ي ة وواقي ، لييياذا الوصيرت  . يارفوا ان ي ول احسرم اونا واي  بفخر تحت امرة الرفيق الفحوي

 بذلك؟

 

اذا ةيان اليظيارير ميييثي   . ان ظارر مسالة اونا ار  اعيالنا رو امير ميهيم . ان ظارر االتحاد مهم . الظارر مهم 

ولهذا، ييكن من الغس ان يُيحيَسيب عيليى اعضياء  . اوه اسا  للحكم . اليارية واليحتوى الذي يكين خلفه رو مهم

ليييس  . لياذا لم تايلوا بصورة موحسة، ليس رذا وحسب، ب  لياذا لم توسوا وتظهروا ميوحيسيين : الحزب ةن يصة

حين تيكنت في التحرك االةسيووي الفيحويي  . ييكن ان يحسب ةيثلوة على رفيق . موضوعي ةنتم موحسين ا  ال

ان رذا ماخذ ييييكين  . الحزبي ان تتحسل، لياذا ضربت ظارر وحسة الحزب اما  االحزاب االخرى واما  النا 

ييكن ان يحسب ةيأخذ اوك، فيهيا ةان رايك بسكرتير اللجنة، لييياذا تيخياايويه اميا  الينيا ، اميا   . ان يحسب

ييييكين ان يصيويح ريذا ميأخيذاً عيليى اي   خص ثالث ذا منصب اق  من منصيب وميكياوية سيكيرتييير ليجينية؟

 منصور حکمت 



 22 9102/  كانون الثاين/  6/ العدد  

ييكن ان ي ال ينوغي ذةر سكرتير اللجنة او عضيو اليحيزب، اي  . وذلك الن حزبنا يساى الن يحارب .  خص

قس اليكون قصسه رذا، وقس يكون قس خيطيئيه وميحيق  . اليحق لك ان تخطيء احس .  خص، ةادر الحزب باحترا 

لكن من واجوك ان تسف  بهذا االمير عيوير اليييسيار  . قس ينوغي عليه ان ي رعه . ةحريا امر ميكن . في ذلك ايضا

وذلك الن رذا  . الحزبي، وال ان يوض  ظارر وحسة الحزب وظارر اعتوار الحزب ومكاوته تحت اائلة السؤال

اويايكيا   . اويايكيا  لي يسرتينيا . الظارر بالنسوة لنا رو ظارر، بيس اوه بالنسيوية ليحخيريين ريو اويايكيا  ليساخيلينيا

  .ليس امر بذاته .اواكا  لوجودوا االجتياعي .الوضواانا

اونا وايرف  . آه عاد رذا الحزب مرة اخرى لنيط عي  االحزاب الت ليسية .. وب ولي رذا، ييكن ان ي ول احس ما آه

ان اسيا  حيزبينيا ريو اليحي ييي ية السييياسييية قيوي  اي  ييء  . الييكن ان يكون االمر ركذا فيي حيزبينيا . باض

ليم تُيكيوي  اييادي احيس ليكيي ييوي يى فيي  . ان اسا  حزبنا رو مات ساتنا الييشيتيرةية . وجيياكم تارفون رذا . اخر

لم يُوعس اي احس بفيح على ضفاف بحر الشيال لكي ييوي يى فيي  . لم يُ سر احس على ان يو ى في الحزب . الحزب

ال ييييكين  . ليس بوس  احس الحياق االذى بياالخيريين . الحزب حتى يكون الخروف منه مواث حرمان من امر ما

تي يول ال؟ عيارض  . ان رذا الحزب رو اةثر االحزاب السياسية اليوجودة في الاياليم ديييي يرااييية .اسكات احس

فيي  . عنسرا اذا فرضا تاي  في مكان ما، سييطيردوك ! عارض محافظ مسينة ! رئيس اال تراةيين السيي راايين

فيي الي يريية  ( ميليييتياويت)  امضوا على ان السيسة فحوة التاباة لجنات النيسياء الييي ياتيحت .حزب السيس تووي بلير

رفيض رئيييس اليحيزب تير يييح احيس ةياويت دائيرتيه  . الفحوية، رجاءا التر حي وفسك للورليان واوتهى االمر

  .الييكن الحسيث ضسه .االوتخابية قس واف ت عليه

 

في الاسيس من االحزاب السيي رااية، في الحزب الليورالي لسولة ليوخنشتاين ليس فيهيا ريذا اليحيس مين اليحيريية 

الييكن حذفها وذلك الونا  . الييكن ان تحذف قط . السياسية ب سر تلك التي في الحزب الشيوعي الايالي االيراوي

ان مجي  اليوضوع الذي عرضته رو توجيه وساء الوا  عاقلين، بالغين،  . قولنا بهذا االوضواا واليوسئية بوعي

ريليييوا  : اوه ويساء . سياسيين، المجال للين ادين بصورة اعيى، ليس فيهم من رو على استاساد المالة رقوته الحس

ابيان اليهيجييية الشيرسية عيليى )  اعيوا  9 قيوي  . ان رذه حاجة عصيرويا . لنظهر على ريئة ماةنة سياسية موحسة

في رذا الاصر، مجرد ان يطلق احيس ميا عيليى ويفيسيه اسيم  : ، حين قلت(  -الشيوعية اثر اوهيار الكتلة الشرقية

 يوعي ويكون عضو حزب، في رذا الحزب وليس حزب اخر، فان رذا داللة على اميكياوييية و يخيصييية ريذا 

االن ايضياً الينيا  ذاتيهيا واليحيزب ذاتيه عيليى  . ال وتاوه ودعوه ي و  بيايييليه، دعيوه ييحيسيم مصيييره . اليرء

 .وسخ  مرحلة اخرى، وينوغي ان وارف خوايا رذه اليرحلة برأيي .السواء

 

ل س ذةرت ان اراد وسائنا، رذا النساء، رذا الويان، تغيير امر ما، فتغيره لذلك الكادر الذي ي رر على ان ياتي م   

سنوات ان رذا لم يتيحي يق،  0 اذا ادرةنا باس . رذا السيناريو وي ول حسناً، لنيضي للاي ، ويضي لنغير  يء ما

يَايت فيي ريذا  . سن ول لم وستط ، واود لن ول  يء اخر ولكن برأيي ان االواكا  الينيضياليي ليلي يوة اليتيي ُجييا

الحزب، واالمكاوية التي جيات في رذا الحزب، ويط النا  الذين جياوا في رذا الحزب ري اقي  بيكيثييير مين 

نا من تحوي  رؤالء االفراد الى اف سياسيي وضياليي، ايف ميوحيس، ذا ايلية وثييي ية  . ذلك اليوجود ان تيك 

بتنظييه وارسافه، وفوريته ورارنيته والتي ورارا حتى في باض التنظييات اليتهافتة حيولينيا، سيني يو  بياحيسال 

بيس ان بوسانا تغيير السيناريو السياسي في ايران، سواء فيييييا  . قس يوسو ذلك مزاحاً  . رزة في الكثير من اال ياء

 حول الحزبية واملبادئ التنظيمية للحزب
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يتالق باالوضاع ومصائوها وماسيها التي تحسثت عنها، ا  فييا يخص ماباس دخولنا في اليرحلة الي ولة في ريذا 

ان وكون العب مهم في الساحة السياسية ليليويليس  . اذ وارف جيسا اية قوى ري قوى الياارضة االيراوية . الييسان

  .رو امر ييكن االييان به

 

حي ي ينيا  يايوييية حيتيى ليسى  . لننظر الى اعتواروا، ث لنا في اي مكان والت له ادبياتنا، اي مكان واأته اقسامنيا

ان ةاوت لسينا مكاوة تتناغم م  رذه الطاقة، ان ةان ليسيينيا تينيظيييم ميتييين ويينيفيذ  . الورجوازية الكويرة لذلك الولس

ان ةان لنا اوا  ينظرون بام  وث ة بحزبهم، ورو امر اوياي ان ينظر ة  امرء في حيزب سييياسيي  . قراراته

اعيتي يس  . وليا ب ت رذه الوضاية اساسا، والوهينا رذه الييرحيلية . بث ة وام  بحزبه، برأيي سيرت ي مستواوا ةثيرا

بيازل عن مجارسي خلق وميجييي  اليتي يليييس  .اونا، في الواق ، من الناحية الكيية والنوعية، اسيى واقوى تنظيم

، ولكن من بين االحزاب الينظية للياارضة اليسارية والراديكالية ( الذين اواسهم ةثر) الشارنشاري والليوراليين

ولكن، وبالظرفية التي واي  بها، ياس ميايييارويا ليييس واحيساً  . وغيررا، اي ماتسيى باليسار، وحن اقوى الجيي 

وذلك الن رذه اليرحلة تحيتياف وجيود  . في الح ي ة اوه وساء للجيي  بان يصوحوا ةوادر حزب . باليطاف االخير

اذا ويظيهير بيهيذه  .  اوها ليست مرحلة اقول فيها ليس رناك مشكلة ان ب ت زاوية ما من الاي  متيروةية . الجيي 

 .التطلاات، بوسانا ان وترك تأثيرا حاسيا على رذه اليرحلة برأيي

 

االخيحقييية، اليرواقيم السييياسييية   (  -اليرتفاات الجولية، باالخص باليصطلح اليايسيكيري)  الرواقم  ل س احتلينا 

اونا ذلك التيار الذي ليس بوس  احس ان يجس اي ا كال في مواضياينيا  .اونا وحن من و ف بهذا الالو .والوروامجية

ولكن علينا االن السيطرة على اسفي ،  . ل س ري ين ا على الرواقم االخحقية والسياسية . السياسية من اليو  االول لنا

ليييس بيوسي  احيساً ان ييحيرةينيا مين ريذه اليرواقيم  . في الوادي، ومواضاه، وينوغيي ان تسيتي ير قيواويا رينياك

حيتيى اذا ليم وي يم بياييي  ميا، ليييس بيوسي  احيس ان  . اليراودوي  ك في ان يتيكن احس ميا ان ييهيزويا . وعلووا

وليكين ريذا ليييس  . وذلك الونا وستنس الى ح ائق وضال اجيتييياعيي وايوي يي واميال مين اليسرجية االوليى .يهزوا

يينيويغيي ان  . ر  رذا بكاٍف؟ ر  ييكن ان يساوروا الفرت بهذا؟ ينيويغيي ان ويهيويط بيرأييي : اسألوا اوفسكم .بكاف

 .ويضي وحو ال ضية ووحلها

 

ل س ذةرت ان ال ضية تتالق بان اراد احس ما ان يكون ةيادر  .اود ان اتطرق الى باض و اا اليواديء التنظييية

ليييسيت رينياك رسيالية  . بوس  عضو الحزب ان يسف  بسل عضويته وييسييم عيييليه . حزب، عليه ان يفكر بالتالي

بيييس ان  . وذلك الوه في اليطاف االخير يرى االجواء ويرتب امره وف هيا . خااة ت   على عاتق عضو الحزب

  .ةادر الحزب رو ذلك الذي ينوغي عليه ان يغير رذه االجواء، يخلق حزب موحس

 

ان بينيوده واضيحية وال تسيتيليز  اليكيثييير مين  رغيم . اود ان اوضح باض الونود في رذه اليواديء التنظييييييية

اويك  . بيس ان رناك و طة مهية ومفادرا ان ةادر الحزب، ووظراً لكووه ةادر، يف س باض مين حي يوقيه . التوضيح

خارف االدارة بوساك ان تشتم رئيسهيا، وليكين ميا ان وضيايت  . تف س في اية ادارة تاي  بها باضاً من الح وق

ليييس بيوسيايك ان  . الييكن ان تكون في االدارة وتوجه السوياب ليهيا . اقسامك في االدارة، عنسرا التستطي  ذلك

او اذا اوضييت للجي ، عنسريا لين ييوي يى بيوسيايك  . ت و  باي  ما في وزارة وباسرا توجه السواب للشاه ايضاً 
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 .لك  منظية وظامها الساخلي .ةشف اسرار الجي  لين تشاء

 

ميحيييين ميليف وقضييية ليحعضياء تيحيت  0 تريس ان ت و  بنشااك بهذا اليستوى والصايس، رنيا :مثحً ي ولون 

ايسينا، ستطل  على قضايا ةثيرة، ستطل  على االسم الح ي ي لحفراد، رنا حيث بوساك ان تيطيلي  عيليى ميحي  

اذا ليم تيكين دقييي ياً وحيذراً قيس تيوجيه ضيربية . سكن الشخص الفحوي، قس تشتري تذةرة سفر رفييق بياليطيائيرة

ان  . ليس بوساك ان تنشر بوسااة مالومات بين ااسقائك، مالومات عن مكان عيلك الي  يخيص . للتنظييات

ليس بوس  عضو الحزب ان ييطيرت في يرة عيليى جيسول اعيييال  . ةادر الحزب يف س ح وق، بيس اوه يكسب اداة

ليييس بيوسيايه ان ييسفي  الييياةينية حيييث ييايتي يس اويه اليييكيان  . سكرتير اليليجينية اللجنة بيث  السهولة التي لسى

في عهسة ةادر الحزب امكاوات للنشاا ولترك التياثييير  . عليه ان ي و  بهذا الاي  تحت ا راف اللجنة . الصحيح

اود  . ان اي امرء يريس رذه الح وق، بوساه ان ي ول في اي لحظة اوي احب ح وقي واريسريا . ولكنه يف س ح وق

ليس بوساك ان تيرسيلينيي ليييكيان  . ان اةون قادراً على ان اقول ةحمي، ان اب ى في الويت وال اذرب للتظاررة

في رذه اليسينة وفسها غسوت عضواً، وفيي ريذه اليييسيينية  . اوي عضو حزب واود ان اعي  في رذه اليسينة . ما

ولكن اذا قو  ةادر الحزب ان يكون جزء من ةوادر ال وى اليسلحة، علييه ان يي يوي  ان يُيرسي  ! ا كرك . اب ى

او  . واذا ةان جزءاً من منظومة الصحت والاحقات، ييكن ان ينت   الى ترةيا او ميكيان اخير . للحرب يوماً ما

الكادر مجور على ان يض  ضوابط اةوير  . من الييكن ان يُتطل  منه ا ياء اليتطلاها االخرون من عضو حزب

رو بنيفيسيه قيال اود ان اةيون مسيؤول ريذه  . لم يجوره احس على ان يكون ركذا. ان رذا امر اوعي .على وفسه

في الوقت الذي غسا سكرتير لجنة، فان مجيوعة من االمور ري  .رفاقه اوتوا له .وقس تم اوتخابه ايضاً  .اللجنة

من مهيتة وعليه ان يكون حريصاً عيليى  . عليه مهية ان يصون السية اليوحسة للحزب . ما تشك  اسلوب عيله

التسيتيطييي   . اياوة احترا  اعضاء الحزب، من الييكن ان اليتيتي  عضيو اخير بيهيذه اليحيسياسييية واليرريافية

اذ قس تكون على االخير عشر تايهيسات  . ذاته الذي ت ي م عضو حزب ت ي م عي  وميارسة ةادر الحزب بالي يا 

وبالتالي رنياك فيرق، اذ بيوسيايي ةيايضيو  .ان يكوووا قادة رم ادرةوا لياذا ينشسوا .اخرى ومستلزمات اخرى

وليكين حييين اغيسو ةيادر حيزب  . حزب ان ااسر عشر بياوات تتحسل عن ان السياسة الفحوية للحزب خاائة

وعضو لجنة واب ى في اللجنة اقلية، اذا فرضنا ان اللجنة تنوي ال يا  بتحرك، فاما اقول ينوغي ان اليكون ذلك، 

بيوسي   . ولكن حين ي ر رذا االمر، ال استطي  ان اخرف وااسر بيان اقول فيه ان عييي  اليليجينية ريذا خيااييء

من الييي يرر  .اوي عضو تلك اللجنة، علي ان اقو  بسف  عي  تلك اللجنة .عضو الحزب ان ي و  بيث  رذا الاي 

اال اذا ةان لسيك اختحف مويسئيي مي   . اذا ولت االاوات لتكون عضو لجنة لتنفيذ سياسة ما، اوت من قولت بهذا

امر ما، وان اي اوسان يتحلى بيواديء يايرف ان عيليييه بيسءاً ان ييخيرف مين اليليجينية حيتيى يسيتيطييي  قيول 

ان اي اميرء فيي عياليم السييياسية يي يو   . السيس  ايكان ي و  بذلك . دةتور سنجابي ي و  بيث  رذا الاي  . ةحمه

الييكينيك  ! لم يحن وقت االوتفاضة . اذ يخرف اوسان سياسي وموسئي من اللجنة ةي يستطي  ان ي ول ةحمه. بذلك

حسناً، اترك اوال لجنة االويتيفياضية،  ! ان تكون عضو لجنة االوتفاضة، وتصسر بيان اوه لم يحن وقت االوتفاضة

ان تي يو   ( لجينية االويتيفياضية)  ولكن يريس رؤالء . وق  مث  مئة  خص اخر ي ولون لم يحن وقت االوتفاضة باس

 !باوتفاضة، وقرروا االوتفاضة

 

اذا ليم  ! وان تاهساً ما قس قوليه . ما اود قوله رو ان الرقابة الذاتية لاضو لجنة ري اعلى ةثيراً من عضو الحزب 
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تتفق م  سياسة ما، عليك ان تطلب خطياً باوي ال اتفق م  السياسة الفحوية للجنة، ورجاءاً اعفووي من اليسعيايية 

ترد اللجنة وفيق اليروتييين اليذي تسييير  . ي ول ال استطي  ان اتحسل بيا يتاارض م  ما اعت س به . لهذه السياسة

وعيليييه، فيهيو  . بوافه ماارضاً لهذه السياسة، الب الرفيق الفحوي ان وافيه من السعاية ليهيذه السييياسية : عليه

لياذ التسعوا لها؟ اليجيواب ريو اويي ميايارض ليهيذه  . بوس  ة  امرء ان ي س  رذا التوضيح الشخصي . ماذور

رينياك  اما ان ااسر بيان واقول ان رذا الاي  خاايء؟ الم يكين . السياسة، والرفاق اجازوا لي باس  السعاية لها

وةيليييا ةياويت  . افض  من رذا؟ ما اود قوله ان رذا االمر يض  مجيوعة من الضيوابيط عيليى ةيوادر اليحيزب

االجواء السياسية اةثر فاالة، اةثر حسة، اةثر حربية واراعية، واقرب الى مراح  حاسيية، تصيويح االوزار 

وبالطو ، وبالتزامن م  رذه االجواء اليحيطة باضو الحزب، تجا  منه اةيثير  . على ةوادر الحزب اث   واث  

بيس ان ةادر الحزب ريو رميز ا يتيساد ريذه  . وشاااً ومتاوة، وتطلب من عضو الحزب ةذلك اعيال اةثر واةثر

ان احس في يرات ريذا اليويييان ريو ان ةيادر .االوضاع، وينوغي ان ينيو ويتطور تزامناً وارتواااً بتلك االوضاع

الحزب يسخ  رذه الصلة بصورة اوعية، ي و  بنيطها، يراعي رذا النيط ويجيز لحخرين ان ي ييوا ويحكيييوا 

الييكن ان تسخ  لجنة وتيسك بيسك مصييير  . الييكن ان تريس هللا وتريس التير على السواء . عليه وفق رذا النيط

حين تكون في لجنة، يي يي يييون اليحيزب بيك، وعيليييك ان  . الحزب، والتلوي تطلاات اللجنة ومااييررا وويطها

 .ولهذا ينوغي مراعاة رذه اليواديء .تتحسل مث  الحزب

 

اوها  . وتتالق باالوسجا  الفكري في تحسيس الهسف اليشترك واتخاذ خطوة مشترةة في النضال الايلي 40 الف رة

حين وحسد سياسة، و و  بن اش ميطيول، وليكين ميا ان تيتيحيسد عيوير  . وجه اخر لليسالة التي تحسثت عنها االن

رذا اال ذا ةان رناك  خص ما الب اعفائيه  . االليات التنظييية، ستصوح عنسرا سياسة للحزب، وينوغي تطوي ها

يات س الواض ان الحوار رو عيلية، والحوار االبسي رو اسلوب حياة االحيزاب  . ينفذ الو ية سياسة الحزب . منها

افترضوا ان الطرت االولي ل رار او بيان، فاوه ليس اميراً  . للن اش والحوار مراح .  ليس االمر ةذلك .السياسية

لم تصوح قرار او مي يررا بيايس، وتينياقي  فيي  . م ررا باس، وبوس  الجيي  ان يسلوا بسلوه فييا يخص رذا االمر

  .حين والت االاوات تصوح قراراً م راً للحزب واليناق  حوله احس.الجلسات، ويتم التصويت عليها رناك

 

تطيليب ان ييحيسدوا ليك وقيتياً فيي  . اذا اردت الن اش حوله فلسيك سوي  لتيحيص االمور وعليك ان تطلب وقت

وبياليتياليي،  . وذلك الن اللجنة ري مرج  اقر فيها ريذا الي يرار . تطلب ان يلغوا ال رار او الي رر السابق . اللجنة

حين تتحسد سياسة، تصوح جزء من خططنا، وسن و  جيياا بتنفيذرا، وان رذا الين ض السيي يرااييية اليساخيلييية 

  .تحسل النا  حولها ساب اً، وييكن الحسيث عنها الح اً ةذلك .للتنظييات او حرية التاوير

 

ينوغي ان تكون االحاديث بشك  بحيث التارق  السفي   . ان الة االحاديث التي ت ا  فييا يخص رذا ال رار مهية

ييكن وض  اعتوياره وميفيايول تينيفيييذه تيحيت السيؤال عيوير  . بتنفيذ رذا ال رار االيا ان ال رار ساري وماتور

تحسثنا عن ان اليها  اوعية، والييكن في الحزب اجوار احس على ال وول باي  ما، ان يجور عليى عييي   . قناته

اليؤمن به او اليريس ال يا  به، ةيا اوه ليس مجوراً ة  مرة على اعطاء تيوضيييح لييياذا الييرغيب الي يييا  بيهيذا 

ولكن رناك جيلة من اليها ، بوافها مها  تنظييية او مها  تلك الهيئات التي اوت عضو فيييهيا، ميحيسدة  . الاي 

ال ييكن ان تكون عضو تحرير جريسة اوترواسيووال وت ول ال اةتب ال، وليييس ليي اي ايلية  . وعليك اوجازرا
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رفي ي الازيز اوت عضو ريئة تحرير جريسة اوترواسيووال، وان رذا ياني ان عليك ان تكتب ليهيا،  . بكتابة م ال

ان قال لك احس ما اوك عضو لجنة، اذرب العيساد الشياي، رد عيليييه ان اعيساد  . وان رذا يصح على اي مكان

بيس ان اليهية التي ري جزء من تايرييف تيليك اليليجينية  .الشاي ليس من مها  اعضاء اللجنة، اذرب اوت واعسه

 .ينوغي ال يا  بها

 

دخلنا مرحلة تيث  االوضاع السياسية فيي اييران احيس  . اوهي ةحمي رنا الوي اعت س اوي اوالت و طتي ! رفاق

لها باوتهاء رجية السيي رااية والليورالية على اال تراةية، رجيية الييييييين عيليى  اوجهها، ويتيث  الوجة االخر

قال الغرب اعيطيوا ايوتيكيم  . في اوتخابات بولنسا، قالت الكنيسة اعطوا اوتكم لفاليسا . اوتهت ةلتاريا . اليسار

اليكيتيلية  (  -وياد )  قالوا اليهينا ان ييكيون ريذا تيواب . مضى عسد ةوير من النا  العطاء اوتهم الخر .لفاليسا

ولكن مارو مهياً اويهيم قياليوا  . وام اوه من النظا  السابق، ولكن اليهم : الشرقية، في اليطاف االخير قالت النا 

 .اونا و رر !للكنيسة ال، وللغرب ال وقالوا ال للسوق وغيره

 

وقصسه اعوا  س وا الكتلة الشرقية واليهيجييية عيليى )  اعوا  قس اوتهت 9 ان فترة الحياقة والوحرة التي دامت 

على الصايس الااليي، تح  او حلت الساعة، ووحن الذين ةنا حيلة راية تلك االبحال في حينيهيا،  (.  -الشيوعية

ليست اال تراةية الثورية، الشيوعية الايالية، الطو ات السوييا ميرة  . وحن دعاة . علينا ان وخرف ووصست بكحمنا

ةحمها، وليكين  ( الورجوازية)  قس ت ول . اخرى في موقف دفاعي، ليست في اي بلس من الاالم في موض  دفاعي

ليم تيوي يى االجيواء عيليى ذليك اليحيال، وتيحيطيييت تيليك  . في الح ي ة تتحسل من موق  ضايف ضس الشيوعيية

ثاوياً، ان اوضاع ايران تحتس، وروت ال وى لحقتسار والسلطة حول مصييير اليجيييهيوريية االسيحمييية  . االجواء

اونا اضفنا باسا اخراً على االمر، وتحسثنا عن ان بوس  االوضاع ان تيكيون اةيثير  . واليصير السياسي لليجتي 

  .وخامة

تصيفيحيوا  . اذا وناض  من اج  االقتسار والسلطة، فيجب ان ونتوه اوهم يجلووا وحو ا للساحة، ويسمروا االجيواء

في مكان ما يصيغوا مواضي  الكرد والترك والفر ، وان الجيهورية  . من االن تجس وياذجا على ذلك ! الجرائس

االسحمية وفسها تختل ه وتسف  به، وفي مكان ما يطرحوا الهوية الترةية، جياعة ترييس ان ييحيوليوا اييران اليى 

ولحسف، اوي عيليى  . اي اوا الذي ال اعرف من اي قو  اوا، يوقضووي وي ولوا وريس منحك حكياً ذاتياً  . فيسرالية

ياي  في ايران مليووي افغاوي ليم يييينيحيهيم اي احيس  . ارض يطلب امرء اخر ذلك ايضاً، وبالتالي تنسل  حرب

وظرا لكون احس االمم الكويرة ال اانة في ايران رم االفغاويين، فيان مينياايق ميثي  ايهيران او  . االن اي ارض

ان ريذا امير واقيايي، . او ت سم بين اذربيجان وافغاوسيتيان .الينااق الصناعية اليرةزية تصوح والية افغاوستان

  .يسفاوا بهذه االحاسيس في اذران النا  .اوهم ي ومون بذلك

 

بهذا الاي ، ينوغي عيليى  . يتحسل جي  باسم اليسار بان الفيسرالية ري الوضاية والحالة السيي رااية والتحررية

ان يصست وي ول اتارفون اوكم اثنية وامة؟ امضوا رناك يينحون  (  -ةلية او افة غير واضحة)  ….ة  امرء

ليييس  . ل س ح   رؤالء في الييسان، ووحن ف ط من ي سر على الرد علييهيم. حكياً ذاتياً، اذرووا وويلوا حكيكم الذاتي

اليتحلى اي احس غيروا بالشجاعة، الن ما ان يفتح احيس ميا فيييه حيتيى  ! ةف وا : ثية  خص اخر غيروا من ي ول

ف ط وحن من وستطي  ان و ول ذلك، واليجرأ احس ان يطلق رذا علينا، الن ملفينيا  !  وفيني فارسي : يصرخوا به
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  .واضح، ومن االن يارفون جيياا ماذا و ول عن ةردستان وعن النزعة ال ومية

 

االوضاع  سيسة، وتشتس اةثر واةثر، تيغيسو اةيثير حيسة، ان ويسائينيا ريو ان  . رناك مها  ةويرة مل اة على عات نا

ورسي ماةنة تتناغم م  رذه االوضاع، ورذا ياني اوتهاء مرحلة الاط  الشخصية التي اخيذوياريا ويحين جيييييايا 

، (  -وقصسه اوضاع رجية الغرب على الشيوعية اثر اوهيار الكتلية الشيرقييية)  خحل السنوات الستة الينصرمة

ودون  ك ان عسد ةوير منكم بذل جهود مضنية حين ةنا ونام على  واايء جنوب فروسا في فيييحت اليحيزب

ضيحيك . ) وعلى حس قول احس الرفاق اوي لص ت بياوا للحزب تحت اوظار واوف اليلكيين اليغياضيوييين (. مزات) 

بيس ان ذلك الشيء الذي قينا به رغم اووف وتحت اوظار اليلكيين الغاضوين الياسو ان يكيون ويزرية  ( الحضور

لسنا مترفايين، وال دعياة بيطيولية  .ليس ثية مشكلة في ان تشتس االجواء، وينوغي ان وسخلها .م اروة بيا رو آت

الزلنا ذلك الحزب الا حوي ، ولكن لححزاب الا يحوييية ايضيا مياينيى  . فارغة والمغامرين سياسيين ووظاميين

ووفرا بك  ا يائنا، علينا ان و و  بنشاا  ييوعيي ميكيثيف  ....  ليس من الي رر ان ويضي ووضرب . حاد ةذلك

 .بك  ما ويتلكه من ع  ، وقسرات وبرودة اعصاب وبك  ايياونا بحرية التنظيم او اية افكار وع ائس

 

دون الييحيياجيية الييى اي قيياوييون وميي ييررات وخييطييوات، يييجييب ان تييكييون رييذه  : ان اخيير مييا اود قييولييه رييو

الى حس يوسو فيه من ييخيرق ريذه اال ييياء، يي يو    تكون االساليب م وولة بالنسوة لنا راقية ،وان اجواء االجواء

ليست و طتي ان الوكتب ذلك في اي وظا  داخلي ووجور امرء ما على ال يا  بياييي   . باي  عجيب وغريب ادبياً 

ليم ويتيحيسل عين الينيظيا  اليساخيليي  . ما، واويا اود ان ونطلق من الت لييس ومين اليروحييية واليوينييية اليتينيظييييييية

اوا الذي ال اود ان اةيون فيي فيرييق  بحيث الوحتاف الى وظا  داخلي مختلف، ولكن رليوا لنخلق اجواء . قط رنا

ان  ادبييياً  اعيتي يس ،م االنما او ال استطي  ان اةون في فريق او ارى  خصي رو مهم بالنسوة لي واوافس عييليكي

خيطيطيهيم ميهييية  ييا انمثيلي . سياع رذه اليسائ  مزاف ليس لسيهم . رذا ليس مكان  خص من على رذه الشاةلة

مثليا يضاوا قيية لواضهم الواض، ظاررياً يودوا باضهم الوايض، وييكينيوا  ،عيلهم مهم مثليا ان بالنسوة لهم،

 .على الكوادر ان يخل وا رذه االجواء .احترا  لواضهم الواض، ويودون ال يا  باي  ما سوية

 

في الح ي ة ان خحاة موضوعي رو ان وخلق جواً، ل س ارسينا حزباً باليانى الطوي يي، اليحيرةيي، بيالييياينيي  

االعت ادي واالمالي، وال اعت س، ان تجي ، من الناحية التاريخية، في التاريت السيياسيي الييران ريذا اليحيس مين 

 .التحسيس الا ائسي في منظية ما في اليواقف والورامج او ذاك الحس من التشابه في اماله وارسافه االجتياعية

 

ان ما الويلكه، وتيلكه جيي  التيارات والويلكه االن، سواء جراء حساثتنا ا  جراء مجيء بيايضينيا مين تي ياليييس 

مختلفة، الت ليس الوحيس الذي ال اراه لحس االن رنا رو اتحاد اليناضلين الشيوعيين الذي الييتيم تيييثيييليه فيي ريذه 

بيييس ان عيلييينيا االن ان ويرسيي  . ييكن رؤية ت ليس جيي  الجياعات والينظيات االخرى في اليحيزب . الينظية

 .ت ليسوا، ت ليس الحزب الشيوعي الايالي للغس، ويستحي  ال يا  بشيء دون ذلك

اةون مسرورا ان ارت الرفاق اي و طة تتالق باليوضوع او اي و طة اخرى باالستيفيادة مين ريذه اليفيراية، 

 .وارجو ان وحسد ساعة للن اش واليوضوع
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بصيسد اليحيزبييية واليييوياديء اليتينيظييييييية  : تم تسوينه من ال سم الصوتي لصفحة منصور حكيت تحت عنيوان

  .4669 ستوةهولم-للحزب، حسيث في الكووفراوس السنوي لتنظييات السويس

 

 

 :هوامش

 
كتاب اصدره الحزب الشيوعي العمالي االيراني، ويبين فيه  :  كتاب ازمة وحرب الخليج(  1) 

الوثائق االساسية لمواضيع االختالف والنقاش بين جناح الشيوعية العمالية والتيار القومي 
داخل الحزب الشيوعي االيراني فيما يخص الموقف من ازمة وحرب الخليج وماتبعها من 

 . احداث الهبة الجماهيرية في كردستان
منظمة تمثل الجناح االكبر من االنشقاق الذي جري على منهظهمهة :  منظمة اكثريت (2)

 .والت الجمهورية االسالمية في الحرب العراقية االيرانية. الفدائيين
هجمة قامت بها الجمهورية االسالمية على كردستان التي كانهت (  1191: ) مرداد 82 (3)

اخر معقل لثورة ايران التي اسقطت الشاه وبالضد من الجمهورية االسالمية، وكانهت 
 .كردستان تحت تاثير الشيوعيين ومنظمة كوم  ل  على وج  الخصوص

نسبة الى بولبوت، االمرين العام للحزب الشيوعهي (  القصد هنا، استبدادي: )  بولبوتي (4)
 (.1119-1191)الكومبودي وقاد منظمة الخمير الحمر من 
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 حول نظرية الشيوعية العاملية 

 فيام يخص التنظيم

 مقابلة مع فارس محمود   
 

سنوات من العمل العلني في العراق كيف  01، وبعد "المنظم الشيوعي"  كنتم تصدرون جريدة:  الى االمام

 تقيمون تنظيم الحزب الشيوعي العمالي؟

 :فارس محمود

حرةتنا وحزبنا من تنظيم  يوعي، بالشك  الذي افهيه من التنظيم الشيوعي، وبالشك  الذي اوشسه وتنشسه 

وبالشك  الذي اقره حزبنا في الاسيس من قراراته في االجتياعات اليوساة للجنة اليرةزية واليؤتيرات، اود 

ليس .  اوها ح ي ة مرة، ولكنها لحسف ري الح ي ة.  ليس لسينا تنظيم باليانى الواقاي واالجتياعي:  ان اقول

حول (  ووضاالت مشرفة)قصسي من ذلك ان ليس لسينا اعضاء او لجان او اجتياعات ووشااات ووضاالت 

لكن ةم بوساك ان تطلق عليه ةلية تنظيم  يوعي حزبي .  مسائ  متنوعة ومختلفة على جيي  االااسة

 .باليانى االجتياعي الواس ، فهذا امر لسي عليه مححظة جسية

 

ال يستنس رذا .  اجتياعية التي الى اليوضوع من الزاوية التي تيث  محور اي عي   يوعي، اي الزاوية

اوه تنظيم افراد .  التنظيم الى تنظيم  يوعي حزبي في اماةن عي  ومايشة عيال وةادحي اليجتي  ومحروميه

 فارس محمود
 عضو املكتب السيايس للحزب 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DD%C7%D1%D3+%E3%CD%E3%E6%CF
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في مكان اليربطهم في اغلب االحيان سوى االوتياء الحزبي، اي التربطهم الة اجتياعية وواقاية حية 

اوه .  اوه تنظيم افراد من رنا ورناك يجياهم ايياوهم الشيوعي وع يستهم الشيوعية واوتيائهم الحزبي.  ويومية

ولهذا فاوه تنظيم اقرب الى .  اقرب بفسراسيون اعضاء حزبيين و يوعيين ميا رو تنظيم  يوعي اجتياعي

ولهذا اليسي ر اعيالهم، والتنوثق .  التنظييات اليسارية الت ليسية الاامة من تنظيم  يوعي بياناه االجتياعي

ولهذا فاوها .  ف رات اجنستهم اليومية وبروامج عيلهم اليومي من وضال اجتياعي واقاي وحي في مكان ما

ليس لها اثر اجتياعي في مكان ما، ".  مال ة اقسامها في الهواء"تنظييات ييكن ان وصفها باوها عيليا تنظييات 

ولهذا فاوها تنظييات منفصلة عن اليجتي  بيانى ما، وييكن سلخها .  الت و  بتغيير في مكان ومح  ما ماين

اي التشار اليراة التي تئن تحت واأة تيارات االسح  .  من اليجتي  دون ان تترك اثر واضح في مكاوها

السياسي مثح ان وضاها قس تحسن بوجود رذه التنظييات، وان عس  وجود رذه التنظييات ياني عيلياً تسرور 

اليشار الشاب الساعي الى الحرية ان وضاه قس تغير جراء وجود تنظيياتنا، وان عس  .  وضاها اةثر واةثر

ان تنظييات مث  رذه غير .  وجودرا قس اثر على مساحة حريته في اليحلة او في اليرةز االجتياعي الفحوي

 .متجذرة بتربة ما، بالوس  قلاها دون ان تتاثر اليحلة الفحوية او الياي  الفحوي او الجاماة الفحوية

 

اوطحقها وحرةتها ري  ان و طة اوطحق الشيوعية الايالية عن سائر فصائ  اليسار رو اليجتي ، ان و طة

. ان ماياره للنصر او التراج  رو اليجتي  وفسه، حضوره في اليجتي ، تاثيره على اليجتي  والت.  اليجتي 

وبالتالي .  على عكس اليسار الذي و طة حرةته االوتياء االيسيولوجي، الا ائسي والفكري، االييان ب ضية ما

ولهذا، و ول عنه .  ماييحور حرةته ووضاله، وما يحسد بروامج عيله اليومي رو رذا االوتياء وليس اليجتي 

 يسار ع ائسي ال اجتياعي

 

الحزبية اليؤثرة في اماةن  الن لسينا الكثير من الكوادر الشيوعية.  اوا اتحسل عن تنظيم، وليس عن افراد

بيس ان رذا لم يتحول .  تواجسرا سواء في الياام  او اليححت او في اوساا الشواب او الحرةة النسوية والت

ليست رذه .  باس الى ت ليس حزبي محسد الياالم وراست وييكن ان ي تفي االخرون اثر رذا النيط من الييارسة

اعضاء رذا الحزب اةثر اوا  رذا اليجتي  وضالية )الوضاية خطأ احس ما، ليست وليسة عس  وضالية احس ما 

اوه وتاف .  ، وليست واباة من قلة مارفة اوا  ما(ووكران ذات واييان ع ائسي وسياسي بارساء عالم افض 

مثليا رو ماروف .  تاريت يث   علينا، تاريت اليسار الت ليسي، تاريت اليسار الورجوازي الصغير الذي قسمنا منه

ان الشيوعية الايالية من الناحية السياسية واالجتياعية والحزبية لم تكن وتيجة موا رة لتطور االحتجاف 

الايالي، ب  اووث ت ةنتات لتايق راديكالية اليسار الورجوازي الصغير في الاراق، لتايق يسار متالم للطو ات 

ولكننا  رعنا ةحرةة تسرك مكاوتها وموايء قسمها، ولكنها .  ان رذا االمر، تاريخنا، وصب اعيننا.  الحاةية

 .تساى للسير وحو مكان اخر، وحو حرةة اخرى، حرةة او ة اخرى، الطو ة الااملة

 

اوفسنا عن رذه الحرةة من الناحية  فاذا استطانا ان وفص .  ولهذا الزالت اقسامنا ترسف في ت اليس رذا التاريت

الا ائسية ومن الناحية السياسية، اال اونا على الصايس التنظييي والحزبي وعلى اايس الت اليس الايلية وع لية 

التنظييات وعلى اايس اسلوب الاي  الشيوعي، التزال تفصلنا خطوات ليست قليلة اما  رذا االوت ال 

 .والتحول



ان .  يسار غير يسار الطو ة الااملة ان عياد اليادة الوشرية لتنظيم الحزب رو اليسار الت ليسي، اليسار اليتالم،

ان مادة رذا .  الحس"  عس  الثورية"او توجيه اااب  "  اراوة"رذه مسالة اجتياعية وليست لها عحقة بتوجيه 

. ان رذا امر ال ك فيه.  الحزب ري اةثر النا  وزارة واوساوية وثورية و يوعية ومتيسوة وسااة لاالم افض 

ان رذا .  ولكن لك  او ة ت اليسرا وسيكولوجيتها وفهيها الناب  من اليكان الذي ت ف فيه في الصراع االجتياعي

ورذا له مشكحته ايضاً .  ييث  قسم من ةوادر الحزب، اما ال سم االخر، فهو النا طين الايال اال تراةيين

فاذا ةاوت مشكلة االول رو وضاه االجتياعي، فان مشكلة ال سم الثاوي ري تاثر ايف ال ادة .  بشك  اخر

والنشطاء الاياليين اال تراةيين ووقوعه تحت تاثير ع ود من التصورات واالراء والت اليس السياسية والحزبية 

الحزب الشيوعي "   يوعية"والتنظييية لليسار اال تراةي الورجوازي ال ومي االاححي، تحت تاثير ت اليس 

الاراقي والتيارات اليسارية االخرى التي تسير في وفس مساره، م  رذه اليححظة او تلك او رذا االوت اد او 

 .ذاك

 

اال كاليات الي اف الحزب  ولهذا ينوغي ح  رذه.  ولهذا تنو  السيات السائسة على تنظيينا من رذه اال كاليات

على قسميه من الناحية التنظييية، لجا  تنظيياته مؤثرة في اماةن تواجسرا، لجالها تتسخ  في الصراعات 

االجتياعية الواقاية في اليجتي ، في اليح ، الوهاء التشرذ  التنظييي والييوعة التنظييية، لت وية الضوط 

 . ساتناول رذه اليسائ  واوضحها في مارض ردي على اسئلتكم. واالوضواا الحزبي

 

 هل الشيوعية العمالية تمتلك نظرية خاصة بالتنظيم؟: الى االمام

 : فارس محمود

ان .  الشيوعية الايالية على ركذا عجالة اوه المر ااب دون  ك ان اتناول مسالة التنظيم ووظرية التنظيم عنس

وقس تم تناوله في عشرات الكتابات واالحاديث واالبحال .  رذا موضوع متاسد الجواوب واالوجه بصورة ةويرة

وال رارات، وباالخص تم عكسه في النظا  الساخلي للحزب وفي ابحال اللجان الشيوعية وسياستنا التنظييية 

لهذا، ان تناول رذه االبااد واالوجه .  بين الايال واليحرض واليحرض الشيوعي وغيررا من الكتابات اليهية

 .ولكني اود ان اارت خطوا عامة لهذه النظرية. رو امر قس اليوفى ح ه في م ابلة بهذا الحجم

 

و طة اوطحقها وحرةتها ري  ان اول امر تستنس اليه وظرية التنظيم، وارتوااا بوحث الشيوعية الايالية، رو ان

ان اسا  اختحف الشيوعية الايالية م  سائر .  ل س تناولت رذا االمر في السؤال السابق.  اليجتي  وفسه

ان الواس االجتياعي رو اسا  النشاا .  الشيوعيات رو اوطحقها من اليجتي  وليس من الي والت واليفاريم

اةتفى الفحسفة بتفسير الاالم في "تنطلق الشيوعية الايالية من محور رئيسي ارحه مارةس ب وله .  الشيوعي

اي ان الهسف الذي يتا وه تنظيم  يوعي رو تغيير رذا الاالم، ورذا يوسء من ".  الوقت الذي ينوغي تغييره

 .الى اليجتي  وتح يق الثورة االجتياعية للطو ة الااملة( اليحلة ومكان الاي )التغيير على ابسط مستوى 

 

التنظيم ان تتطابق م   اذ على وظرية.  ان وظرية التنظيم ري احس ابااد وظرية الشيوعية الايالية وتاكسها

ينوغي ان يرد التنظيم .  بروامج الحزب، بروامج تاوئة وحشس قوى الطو ة الااملة من اج  ثورتها االجتياعية

ان بحث التحزب والتنظيم ليس بحثاً تنظيياً ومتالق . على متطلوات رذا اليساى ورذا النضال وان يتطابق ماه
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ان وظرية الحزب ري حول ةيف .  بال رارات واليرةزية السيي رااية واالليات والهيئات، ان رذا جاوب منها

تنظم وت وي الشيوعية والاام  من اج  تح يق اوتصار الثورة الايالية ومرتوطة بصورة موا رة بشيوعية 

ولهذا، على سوي  اليثال والت ريب، اوه حين و يم االوضاع .  تستنس الى الييارسة،  يوعية اجتياعية ومتسخلة

السياسية في الاراق مثح ورى وواس ان ارم عنصر فيها رو التحزب الشيوعي وتاثير التحزب الشيوعي على 

اي مكاوة الحزب والتحزب الشيوعي الايالي في االوضاع ودرجة قسرته .  اقتسار اف الثورة الايالية والت

 .على احسال تغيير ما، قس يكون رذا التغيير اغيراً ومحسودا ا  ةويراً وعاماً 

 

. وويط الاي  الشيوعي جاوب اخر من تلك النظرية رو اوه الييكن فص  وظرية التنظيم الشيوعي عن اسلوب

ان ة  تنظيم سياسي او عيالي ذا اساليب وت اليس عي  وث افة سياسية وحتى لهجة دعائية او تحريضية تتطابق 

على سوي  اليثال، .  م  رويته السياسية، وان رذه االساليب الايلية او اسلوب الاي  ري جزء من روية التيار

ان ترةيوة الن ابة واسلوب عيلها يتطاب ان م  ارساف وسياسات الحرةة االاححية والن ابية داخ  حرةة 

الطو ة الااملة، واليتطل  اليرء من ان ت و  بالنشاا الشيوعي او تؤسس منظية  يوعية بنفس اسلوب عي  

اسلوب الاي  الشيوعي داخ  الطو ة الااملة يتطابق م  االرساف الشيوعية والتيار الشيوعي .  وترةيوة الن ابة

ان اسلوب الاي  الشيوعي يتطابق م  الهوية السياسية لتيار . داخ  الطو ة وليس م  التيار االاححي او غيره

ليس بوس  الن ابة او اسلوب الاي  الفسائي او الجيفاري على .  الشيوعية الايالية الهادف للثورة اال تراةية

اسلوب الاي  الشيوعي مث  : "ومثليا ي ول منصور حكيت.  سوي  اليثال ان يكووا ااار للثورة اال تراةية

الوروامج الشيوعي اداة لوض  الشيوعية في متناول الاام  وتحوي  رذه الشيوعية الى مسار واسا  لحتحاد 

اي ينوغي ان تتحول الينظية الشيوعية الى ااار يتطابق م  حياة ووضال الطو ة الااملة، ".  الطو ي للايال

ليس رذا وحسب، ب  ان تتحول الى ااار للسف  بنضال رذه الطو ة على جيي  االااسة االقتصادية 

 .واالجتياعية والسياسية

 

في مجتي  ماين، في حين وتحسل عن التنظيم الحزبي فان قصسوا رو ان يتجي  الشيوعيون وينظيوا اوفسهم 

ميسان ماين وفي محيط جغرافي ماين ليكون منطلق تحرك ما او تغيير التوازن لصالح وضال الطو ة الااملة، 

وفق ت ليس الشيوعية الورجوازية، التنظيم ياني تنظيم .  وفي اليطاف االخير، وزع السلطة من يس الورجوازية

وفق رذا الت ليس، الطو ة الااملة ليست رسفاً، ب  ق  وسيلة او وسيلة ضغط، او ق  وفاء اليسار للواس .  قواك

. ان مث  رذا التنظيم ليس له اي ربط موا ر بحياة ووضال الطو ة الااملة.  االيسيولوجي غير االجتياعي 

تتطور الطو ة الااملة، تت س ، ت ي ، تضرب، يطرد الايال وغير ذلك، والينظية في مكاوها، الياتري حياتها 

جي  "الييكن ان تكون الينظية الشيوعية منظية .   يوعية*  ان رذه الييكن ان تكون منظية.  اي تغيير

ان الينظية الشيوعية ري ااار منظم لشيوعيين او جيوع منهيكين اوفسهم وبصورة موا رة في "!  رفاقنا

. تغيير واقاهم لصالح النضال االساسي للطو ة الااملة في مكان تواجسرم قو  ان يكوووا اعضاء اي تنظيم ما

رو ااار تنظييي ياكس وظرية الشيوعية الايالية (  قرار اليؤتير الراب  للحزب)ان ارحنا للجان الشيوعية 

 .في ميسان التنظيم

 

النا طين وال ادة الشيوعيين  ان اللجان الشيوعية رو ارت ااار تنظييي او بناء حزب يستنس الى لجان وظيت

 حول نظرية الشيوعية العاملية فيام يخص التنظيم
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ويصح االمر ةذلك على .  للطو ة الااملة في اماةن تواجسرا وتترك تاثيرا في النضاالت اليومية للايال رناك

لجان متسخلة وتلاب دور .  الشيوعيين الينظيين في الجاماات والينااق واليححت ومراةز الاي  االخرى

اي ان اجتياعيتها و يوعيتها يسوق . ان اجتياعيتها، قياديتها،  يوعيتها ري االسا . قيادي  يوعي في اليح 

تلاب دوررا بغض النظر عن وجود الحزب اليوا ر من عسمه، في اوضاع سرية او علنية، في .  حزبيتها

التوقف وشااها على تالييات الحزب، فيهامها الروتينية الشيوعية ماروفة والتحتاف .  اوضاع مس او تراج 

ورسفها ري ت وية .  تستيس بروامج عيلها اليومي من متطلوات الاي  الشيوعي في اليح .  اي تالييات خااة

الشيوعية والطو ة الااملة وبالتالي تحزبها وفرض التراج  على ال وى االخرى من اسحمية وقومية 

  .وااححية في اليح 

 

متاباة امور واحوال  فال يادة ليست.  احس جواوب رذه النظرية برايي ري مكاوة والة ال يادة والكوادر

، ب  قيادة مارةسية فكرية الياية، قيادة لليجتي  وليس "ادارة تنظيم"االعضاء والكوادر والينظية، اي قيادة 

ال يادة ياني .  الحزب، قيادة باليانى االجتياعي، وليست قيادة ايسيولوجية او فكرية محض مثليا يفهيه اليسار

السياسي والايلي على ماضحت حرةتها وبالتالي حزبها، تيضي لحما  وتحسد الاوائق -حضور الرد النظري

الحل ة .  وفق وظرية الشيوعية الايالية، لل يادة دور محوري وحاسم.  وتطرت سو  ح  ازالة رذه الاوائق

االخرى ري حل ة الكوادر التي تيث  الايود الف ري للحزب التي يلتف حولها تنظيم الحزب واعضائه 

تاطي الشيوعية الايالية اريية خااة للاحقة بين ال يادة والكوادر وتاس .  وااسقائه ووفوذه االجتياعي الاا 

التياسك اليارةسي للكوادر وعس  ف ساوهم في اي وقت ةان لووالتهم اليارةسية وعس  التذبذب جراء تاثير 

ان عس  اوحراف الحزب ييينا .  التحوالت االجتياعية والسياسي ذا دور اساسي في حياة الحزب ودييومته

ومن )الحزب رو خط :"على قول منصور حكيت. ويسارا مررون بيسى الصحدة الفكرية واليارةسية للكوادر

 .وةوادر( ضينه قيادة

 

الحرية والح وق واليساواة ان وظرية الشيوعية الايالية ري وظرية الحرية واليساواة، وظرية اوس  ا كال 

ان اواكاسات رذا تجسه في الاحقات الساخلية للتنظيم وتجس في مفردات النظا  الساخلي للحزب .  بين الوشر

تجس رذا في االوضيا  الحر للحزب لك   خص ساخط على اواسا  الحرية .  وت اليسه التنظييية والحزبية

واليساواة، وحق االست الة من الحزب، اوعية تولي اليها  وعس  قوولها، عس  التسخ  في الحياة الفردية 

لح خاص تحت اي ظرف ةان، الاضوية في الحزب التينح اي امتياز للشخص، مينوعية تفتي  الا ائس، 

عس  اجوار الاضو على التصريح باي  يء مخالف الرادته او اسكاته تحت اي مورر ةان من مث  اليصالح 

الاليا للحزب والت، حق الجيي  في التر ح والتر يح الي مسؤولية ومنصب، ليس للكادر حق اضافي، ب  

ةيا يصون الحزب حق االعضاء بابساء اليواقف واالراء تجاه مجي  .  وفوذ مانوي ف ط حق تشكي  الكت  والت

اي باختصار ان احس اليحاور .  مسائ  اليجتي  باسيهم الشخصي وذلك من احتراماً لاحقة الفرد باليجتي 

اليهية لنظرية التنظيم الشيوعي وجسرا في موادئه التنظييية التي التفص  التنظيم عن رسف تنظيم الثورة 

  .اال تراةية، ورو ااار لتوحيس ة  من يشترك في رذا الهسف

 

فقط، ام انها مرتبطة  هل ان صلة الحزب الشيوعي العمالي بالطبقة العاملة هي صلة تنظيمية:  الى االمام
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 باستراتيجية الحزب واهدافه النهائية؟

 :فارس محمود

وان فلسفة وجود الحزب الشيوعي الايالي رو تنظيم الطو ة ".  الشيوعية ري علم تحرر الوروليتاريا"  ان 

ولهذا فان الة الحزب بالطو ة الااملة .  الااملة من اج  ال يا  بثورتها االجتياعية وارساء اليجتي  اال تراةي

. الصلة الة او ية واجتياعية.  ليس ذا باس تنظييي ف ط، ب  ان الواس التنظييي رو احس اجزاء ابااد رذه الصلة

ان الحزبية الشيوعية ري ليست امرا تنظييا، ب  على الاكس ري امرا  على قول مارةس في الويان الشيوعي

الحزب رو االداة الوحيسة للطو ة .  ويخص تنظيم الايال واياغ  يوعي متسخ  وعيالية سياسيا واجتياعيا

ان الحزب رو رمز االست حلية .  الااملة للخحص التا  والنهائي من النظا  الراسيالي واقامة الثورة اال تراةية

السياسية للطو ة الااملة في جيي  الييادين واوجه رويتها واداة الطو ة الااملة للتسخ  في –االيسيولوجية 

 .السياسة واوتزاع السلطة السياسية

 

رو اوتزاع السلطة  ان الة الحزب ري الة دعائية، تحريضية وتنظييية، ورذه الصلة مرتوطة بهسف وهائي

ولكن من االن حتى تلك اللحظة، رناك مها  ة  .  من الورجوازية وارساء الحكومة الايالية والوسي  اال تراةي

ان ةاوت ضايفة، يرد على و اا ضافها، ان ياتوررا تشوش فكري او سياسي، الحزب .  لحظة تجاه الطو ة

اوه ااار .  عليه ان يرد على رذا الن ص، ان ةاوت قوية، يرسم الخطوة الحح ة لتاييق اقتساررا اوب رسفها

اوه حزب تيار ماين داخ  الطو ة .  ليجي  وضاالت الطو ة الااملة بك  اباادرا االقتصادية والسياسية والفكرية

 .التفصله مصلحة عن ة  الطو ة وييث  االرساف النهائية لتحرر الطو ة النهائي وتحرر اليجتي 

 

لصالح الطو ة الااملة م  ما  في عراق اليو ، وفي اوهياةه القتسار الطو ة الااملة يساى لتغيير توازن ال وى

يستلزمه من ااطفاف اةثر اقتساراً ورسوخاً وتوحيساً اةور لحقسا  اليختلفة من الحرةة الايالية في وضاالتها 

يساى الوهاء وضاية التشتت والتواثر على وضاالتها وتوحيسرا وو لها من .  االقتصادية والسياسية الرارنة

ااباها السفاعي والصنفي واليحلي الى وضال عار  وموحس وواس ، ينهيك في ازاحة التصورات والتي 

تيسك بخناق الطو ة الااملة من قومية ودينية واائفية، ويساى لحضوررا الييسان السياسي بوافها او ة 

عي  الحزب ويناض  من اج  ارساء تنظيم جياريري .  بوساها رسم مصير اخر لليجتي ، مصيرا ا تراةيا

ت وية النضال االقتصادي للطو ة الااملة .  قوي وراديكالي للايال بحيث يجي  رذه ال وى اليليووية في افوفها

وتسليح ال ادة والنا طين الاياليين بيجي  ابااد رذا النضال واتخاذ التكتيكات والشاارات والوسائ  الصحيحة 

ةيا اوها ليهية الحزب ان يوفر .  والرد ع  مناورات الورجوازية بهذا الصسد لهي من اولويات رذا الحزب

 .مستلزمات الثورة الايالية من حيث التحزب، التنظيم، الوعي ورسم افق الثورة الايالية وغير ذلك

 

ااار لنضال الاام  من  ولهذا، بايجاز، ييكن ال ول ان الة الحزب بالطو ة الااملة ري من حيث تحوله الى

اوه حزب الايال الشيوعيين الذين المصلحة لهم غير تحرر الطو ة .  ابسط اليطاليب الى ارساء بسيله الايالي

 .الااملة النهائي واليجتي  من النظا  الراسيالي الي يت

  

الطبقة العاملة، وعليه ان  كثيرا ما نسمع من اليسار التقليدي، بأن الشيوعية هي تيار خارج:  الى االمام

 حول نظرية الشيوعية العاملية فيام يخص التنظيم
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 يدخل في صفوف الطبقة العاملة، كيف تردون على هذا التصور؟

 : فارس محمود

ينتيي الى اقسا  من الطو ة الحاةية وفسها،  يسار مث ف، من الناحية الطو ية واالجتياعية.  اوه اليسار الت ليسي

ان رذا امر تجسه في مجي  .  وان رذا اليسار وتصوراته ري غير اجتياعية وغير مادية.  الورجوازية الصغيرة

 .ان رذا ال لب واب  من وضاها االجتياعي الي لوب. تصوراته ورؤاه الفكرية والسياسية واالجتياعية الي لوبة

 

. الطو ة حالها حال االاححيةاوها احس التيارات اليوجودة داخ  .  ان الشيوعية ري تيار داخ  الطو ة الااملة

الوهم .  اوهم ذوي وست  وه ا تراةية وموجودين خارف الطو ة، ولهذا ياتورون الشيوعية تيار خارف الطو ة

فحين تتحسل رذه التيارات عن الحرةة الافوية ! خارف الطو ة الااملة( اي الشيوعية)موجودين خارجها، فاوها 

. للطو ة الااملة، يذةرون بصورة فورية وتل ائية الن ابية بوافها تيار ماطى وعفوي داخ  الطو ة الااملة

اوه اعطاء امتياز .  رؤالء اليساريون ليسوا على استاساد لحقرار بوجود الشيوعية ةتيار داخ  الطو ة الااملة

للن ابية واالاححية داخ  الطو ة الااملة، ورو رف  الراية الويضاء اما  النضال االقتصادي للشيوعيين 

ويرفاو النضال االقتصادي من ةار  الشيوعيين ومهامهم ويحيلوه الى التيارات االخرى، التي عور رذا 

ذلك ان النضال االقتصادي رو .  النضال تايق تلك التيارات الورجوازية داخ  الطو ة الااملة من وجودرا

 .حجر اساسي داخ  الطو ة الااملة ووعيها

 

يرون ان رذا رو امر الايال،  اذ.  ان رذا التصور يترك تاثيره على تصور اليسار الت ليسي للنضال االقتصادي

ان الشيوعية واليارةسية تتالق بالطاب  الفكري وااليسيولوجي للنضال اال تراةي، .  وال للشيوعية دور فيه

وبالتالي، ينكرون اي دور للشيوعية في النضال االقتصادي .  فييا ان النضال االقتصادي رو امر الاام  ف ط

 .للاام ، اليرون الشيوعية والحزب الشيوعي ااار لتوحيس الايال واالرت اء بيجي  ابااد وضالهم

 

احسريا موضوعي ومادي  يجب ان اليغيب عن بالنا ان الحرةة الشيوعية للطو ة الااملة تستنس الى رةنين،

واب  من اليكاوة اليوضوعية للطو ة الااملة في االوتاف، واالخر فكري ووظري وعليي يتشك  خارف اف 

ان االحتجاف الافوي للطو ة الااملة، ومهيا بلغ من ارت اء وتطور، اليولغ بحس ذاته بامرء ما .  الطو ة الااملة

فالغريزة الطو ة والتجربة اليومية .  التولغ الطو ة الااملة بنضالها اليومي وظرية اال تراةية.  النظرية الشيوعية

ان الوعي الشيوعي للطو ة .  بحس ذاتهيا التردا على الاالم اليا س واليتاسد االوجه لليجتي  الراسيالي وو سه

ان رذه النظرية ري ثيرة اليجتي  الراسيالي، وان .  الااملة الياتي اال ف ط عور وظرية مارةس الشيوعية

اوها تولس .  اساسها اليادي رو وجود الحرةة الواقاية للطو ة الااملة ووضالها، بيس اوها تولس خارف رذه الطو ة

عنس قسم توفر له ظروفه اليايشية االمكاوية الواقاية لولوغ رذه النظرية واالليا  بها، اوه قسم اليتاليين ذوي 

فالورجوازية، وفي سايها الحثيث للتجهي  الينظم للطو ة الااملة وحرماوها من .  االاول الطو ية الورجوازية

 .تلك الفسحة التي توفررا للاام  لكي يضطل  على االاحع على منجزات الوشرية الفكرية

 

احيح وقس فنسه لينين  بيس ان رذا امر واعتوار الشيوعية خارف الطو ة الااملة رو امر اخر، خاايء وغير

ان بحث اليسار الت ليسي رذا رو في الح ي ة يناقض النظرية الحزبية !".  مالاي ؟"على امتساد فص  ةام  في 
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ان بحث اليسار رو الياة خارف الطو ة، منظية خارف .  والتنظييية للينين وباالخص فييا يتالق بالطلياة

مرةز )الطو ة، الوعي خارف الطو ة، ثنائية الوعي والطلياية والحوعي واالو يادية التي امتسادرا منظية 

ان رذا بحث يتناسب م  (.  فاقسة للوعي او في احسن االحوال ذا وعي بسائي، اقتصادي والت)واو ة (  الوعي

. اوه تيجيس لهذا الوقوف خارف الطو ة(.  خارف الطو ة وفي الح ي ة اوازاله عن الطو ة)اليكان الواقاي لليسار 

ان مايتحسل لينين عنه، والشيوعية .  اما بالنسوة للينين ومارةس واوجلز، الطلياة رو امر اجتياعي واو ي

يسلب .  الايالية، رو الياة الوروليتاريا رم النا طين، ال ادة واليحرضين الشيوعيين داخ  الطو ة الااملة

اليسار الت ليسي وغير االجتياعي من مفهو  الشيوعية الايالية ولينين ومنصور حكيت محتواه الطو ي 

ولهذا وعلى امتساد .  ويحول رذا اليسار م ولة الطلياة الى امر ايسيولوجي واوت ائي تياماً .  واالجتياعي رذا

ع ود راينا ا كال من الطلياية رذه غير الشيوعية وغير الايالية، الياية الوة الجاماات، النضال اليسلح 

ولك  اليحتجين على رذه الزاوية او تلك من النظا  ال ائم، وري الياية الورجوازية الصغيرة التي تاتي 

من اليؤةس ان قصس الشيوعية الايالية رو حتى .  باشرات النظريات التي تورر عس  ارتوااها بالطو ة الااملة

الحزب .  ليس االرتواا بالطو ة الااملة، فالنازية وحزب هللا وال وميين الارب التف حولهم اليحيين من الايال

اوه ااار توحيس وتنظيم الطو ة الااملة .  الشيوعي الايالي رو حزب ال ادة والنا طين الشيوعيين والاياليين

 .واالرت اء بيجي  ا كال وضالها االقتصادية والسياسية واوال لثورتها االجتياعية

 

: الايلية ةالتالي بجا .  ان اسا  رذا التصور يجيب على اوفصال الينظية الثورية عن الطو ة الااملة

مارةسيون ثوريون، او ة عاملة التارف سوى النضال االقتصادي، النظرية والثورة التي ي و  بها الجياعة 

 .اسا  لتورير وضاهم واوفصالهم عن الطو ة الااملة، الحسيث باسيها. الثورية

 

الروتيني للحزب  يتحدث الرفيق منصور حكمت كما كان يتحدث الرفيق لينين عن العمل:  الى االمام

في صفوف الطبقة العاملة، هل نستطيع ان نقول بأن هذه "  الدعاية والتحريض والتنظيم"الشيوعي 

المسألة غائبة في عمل الحزب الشيوعي العمالي ودائما يسيطر عليه الحمالت السياسية على سبيل المثال 

الخ وكيف ترتبطون العمل الروتيني ..ال الحصر احتفال االول من ايار، يوم المرأة العالمي، قانون العمل

 .بالتكتيكات السياسية للحزب او بتلك الحمالت السياسية

 : فارس محمود

دعاية وتحريض وتنظيم باليانى  اي.  الاي  الشيوعي رو باالسا  عي  روتيني.  اتفق ةثيرا م  ماذةرت

السعاية والتحريض والتنظيم في ايا  الضاف والتراج  و في ايا  الثورة .  الاا  والواس  والشام  لهذه الكليات

عكس مسار الورجوازية الذي .  الاي  الشيوعي عي  عكس مسار التيار.  وحي  السحت لحااحة بالورجوازية

ثوتت اقسامها في اليجتي  في ة  زاوية من زواياه، من قصص االافال وتنوييات لي  االافال لليساجس 

والجوام  ومراةز التاذيب واالمن والشراة السرية الى الث افة التي تشاع في في اليجتي ، الى اليكتب 

االف ال نوات التي ......  و"  الحعليية"الفكرية والسياسية التي التي تتحفنا اليكتوات بها، الى مراةز الوحث 

ولهذا فان الاي  الشيوعي عي  دؤوب ومواظب يستلز  تاوي، اور، ساة . ترست وتؤبس وجود الطو ة الحاةية

 .بال، عي  يومي

جيس ومهم للحزب وللسف   الحيحت امر.  اوا اعلم اونا في اليرحلة الينصرمة قس رةزوا ةثيرا على الحيحت
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وللحزب في وضاالته حيحت ةثيرة مهية ومشرفة ومؤثرة سواء .  لها ارييتها ومكاوتها السياسية.  بالحرةة

ضس حرب امريكا، ضس اعت ال النظا  الواثي لنا طي الايال في الناارية وضس السستور وقت  النساء ودعيا 

للحرةة الايالية او ضس الحصار والياارضة الورجوازية الاراقية ومؤتير لنسن في وقتها والاسيس الاسيس 

ليس .  ولكن ان تتحول الحيحت الى اسا  عي  الحزب، فهذا اليتناسب م  اسلوب الاي  الشيوعي.  غيررا

الاي  الشيوعي رو مزيج من رذين االثنين، ة  في مكاوه وة  في .  ثية تناقض بين رذين النيطين من الاي 

 .ولكنني اقر بامر ان الاي  الروتيني الذي وتحسل عنه غائب في حياة الحزب. يومه

 

استيرارية دؤوبة  النزعة الحيحتية او الكيوينية عي  سه  بيانى ما، عي  ذا وقت محسود، اليستلز 

بالضرورة، واليستلز  اور وتحي ، وفيه امكاوية اةور للوروز والظهور، ولهذا، يتناسب ةثيرا م  اليسار 

ووحن .  الت ليسي او في الح ي ة يتطابق م  االرساف السياسية للحرةات االخرى، حرةات الورجوازية الصغيرة

ان اثار رذه .  عا ، جزء من و سوا السلوب الاي  الشاووي 79ةحرةة اوت ست رذه النزعة قو  ماي ارب 

لم وستط  ةحزب لحس االن الخروف من رذا .  التصورات واضحة على ميارستنا الايلية لحس االن لحسف

 .التنظييية على حرةتنا-االاار، تاثير الييارسات االجتياعية

برايي رذا م ت  الشيوعية  اذار او ذةرى تاسيس الحزب 0ان ي تصر وضالنا على اوتظار االول من ايار او 

. اوه ةالحرب، امر يومي.  الاي  الشيوعي رو تنظيم وضال على االرض، تنظيم م اومة.  والاي  الشيوعي

حرب تسف  له الطو ات الحاةية وتفرضها على اليجتي ، على الطو ة الااملة، على النساء، على الشواب، على 

ان رذا النضال رو يومي، ورذه الي اومة يومية، .  اليسوية والتحرر وعلى ة  زاوية تحرر ومساواة الجيارير

 .وتستلز  توعية الجيارير، تحريضها لل يا  باي  ما، وتنظييها وتوحيس ورص افوفها

السعاية والتحريض  حتى.  ان الاي  الشيوعي رو عي  منظم، عي  من اج  ارساء تنظيم في اليطاف االخير

. بالتنظيم وسخ  الحرب، حربنا الطو ية.  الن ونشس تنظيم الجيارير الواعية.  يهسفان باليطاف االخير الى التنظيم

قس تكفي ليسار ت ليسي، يسار اعحن موقف، يسار تورئة ضييره ومرتات . )حتى السعاية والتحريض اليكفيان

السعاية والتحريض اللتان اليخل ان تنظيم ليسا دعاية وتحريض، وليست لهيا (.  الضيير لياي و  به تجاه موادئه

الجريسة التي التجلب واساً ليست جريستنا، التنظيم الذي اليجلب قوى ليس .  اريية بالنسوة للاي  الشيوعي

. تنظيينا، االذاعة والنسوات التي التجلب قوى ليس اذاعتنا والوسواتنا، والحيلة التي التجلب قوى ليست حيلتنا

وان لم وجي  ال وى، فهذا ياني اونا الوفكر .  التغيير يستلز  قوى.  الونا ونشس ان وض  االيادي م  باض ووغير

مرة اخرى ان اوت ادي  .  اوا ال اتحسل عن ووايا، واويا اتحسل عن اليات واوياا عي  واولويات.  بالتغيير

ضرورتها ومكاوتها وارييتها وحاسييتها في  للنزعة الحيحتية، وليس للحيحت والكيوينات التي تحسثت عن

 .باض االحيان

 

الروتيني، الاي  السؤوب بين الايال في وال وى يجلوها الاي  .  لتتخذ تكتيك ما، ال وى تحسد ذلك. الايلية جسلية

لو اتخذوا تكتيك اضراب او اعتصا  ما على سوي  اليثال، منصور حكيت يتحسل عن ذلك .  االيا  الاادية

اذ ي ول ان االضراب ظاررة لها ماضي وحاضر .  بصورة جذابة جسا في موضوعة اليحرض الشيوعي

فالياضي او خلفية االضراب يترك تاثير جسي على االضراب ووجاحه .  لك  منها دوره ومهامه.  ومست و 

التكتيك مررون بجاوب منه بيسى ةون الايال منظيين، بيسى وعيهم، بيسى عجز -وجات االةسيون.  واخفاقه
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ان رذه ةلها ري مفردات الاي  .  الورجوازية اما  الايال من تيرير االعيوها، بصنسوق دعم االضراب وغيره

وال اتحسل رنا عن ان التكيتيك، من واحيته، يهسف الى جي  ال وى .  الروتيني، بالسعاية والتحريض والتنظيم

 .اي اوها وجهين لايلية واحسة. باليحصلة االخيرة

 

 العاملة في العراق؟ ما هو برأيكم اهم المعوقات التنظيمية التي تقف امام نضال الطبقة:  الى االمام

 : فارس محمود

 اول رذه الاوائق ري ضاف  .ثية عوائق تنظييية ةثيرة وجسية اما  الطو ة الااملة ووضاالتها

ع ود مسيسة تئن الطو ة الااملة تحت واأة .  ان لهذا االمر اسوابه.  الت اليس التنظييية داخ  الطو ة الااملة

الظروف السياسية االستثنائية، وقصسي اوضاع الحروب اليتتالية، الحصار االقتصادي الذي دمر ة  الرةائز 

االقتصادية لليجتي  والسيات اليسوية لليجتي  ودفاه ع ود للوراء، واالستوساد السياسي الفظ لنظا  الواث 

. الفا ي، وماي ارب الا س من الصراع الطائفي وال ومي وال ت  على الهوية واالغحق اليتواا  للشرةات

على امتساد ع ود مسيسة، روجم حق الايال في التنظيم با ر  اال كال، ارس  ال ادة والنا طين الاياليين 

ة  رذه ترةت تاثير جسي على وجود الطو ة الااملة وفسه وحضوررا السياسي .  للسجون وعذبوا واعسموا

ولم تكن رناك تنظييات عيالية خحل تلك الا ود سوى الن ابات .  واالجتياعي، وعلى ت اليسرا التنظييية

الصفراء الحكومية التي اقييت للجم الطو ة الااملة وةوح وضاالتها، وعليه، اواكس بالتالي على  ك  غياب 

ان اواكا  رذه االوضاع .  الت اليس التنظييية او االرل والتجارب التنظييية واوت الها بين االجيال الايالية

  .واضحاً على الحرةة الايالية وسايها الحالي وحو التنظيم

 

الطائفية وال ومية  وسارم الوض  السياسي الرارن والصراعات السياسية وا اعة االفكار والتصورات

والاشائرية بشك  جسي في تشويه وعي الطو ة الااملة واضااف الشفافية الطو ية، واواكس رذا بشك  واضح 

اي لم تستط  الطو ة الااملة ان تفص  افها الطو ي عن .  على اايس الحرةة الايالية وتشظيها واو ساماتها

في الوقت الذي يض  ا تساد الصراعات .  التيارات الورجوازية اليختلفة باختحف مشاربها وروياتها السياسية

اليليشياتية الورجوازية الطو ة الحاةية في اوضاع اةثر تشرذماً، وبالتالي، -السياسية بين التيارات السياسية

اضاافها واضااف قسرة مواجهاتها للطو ة الااملة، فاوه في الوقت ذاته، وةاثر مرافق موا ر، يشي  التوريات 

  .واالورا  داخ  الطو ة الااملة، وبالتالي يضافها، ويضاف وحستها من جهة اخرى

 

ان رناك محسوديات جسية  بيس.  باس س وا النظا  الواثي،  هسوا موجة واساة من مساعي الايال وحو التنظيم

االمر .  واضحة بوس  اليرء ان يشهسرا على رذا اليساى، منها عس  دييومتها، وقتيتها، فوقيتها وغير ذلك

مرتوط الى حس ةوير بضاف تجارب ال ادة والنا طين الاياليين والافوية واالرتجال وعس  اليواظوة بهذا 

واريك عن اتساع عسد التنظييات الايالية في اغلب االحيان ال لشيء .  الخصوص، لحسواب التي ذةرت

مرتوط بالحرةة الايالية ذاتها واختحف االجوبة والردود وسو  الح  تجاه مسائلها، ب  الختحفات ومصالح 

في احيان ليست قليلة تجس ان رذه التنظييات، .  وخووية و خصية ضي ة ورارا بشك  واس  في رذه اليساعي

واوش اقاتها وتوحسرا، ري اواكا  وامتساد ليساعي وخب من اج  وي  مكاوة وامتيازات اةثر ميا رو رداً على 

اليفوتني ان اذةر ساي االحزاب اليليشياتية الحاةية من اج  تشكي  اتحادات .  متطلوات الحرةة الايالية
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وو ابات امتسادا ليصالحها ذاتها ومحاولتها، ة  من واحيتها، لجر الطو ة الااملة اوب ارساف ليست لها اي 

ان رذه اليساعي خل ت ووع من الولولة و  ت من افوف الايال .  الة بارساف الحرةة الايالية ومطاليوها

ال اتحسل رنا اوه لو وجس تنظيم واضح االفق، تنظيم يارف ماذا يريس وماذا اليريس وةيف يحشس الايال .  ةثيراً 

ويسيم ا كال الحشس واالتحس، لتغلب على الكثير من مساعي تلك االحزاب اليليشياتية ولم يوق مجال ليناورة 

اليسالة االخرى ري .  وحرةة الذين يساون للتاكز على الحرةة الايالية من اج  ارساف التيت بصلة بها

لهذه الوطالة وال لق اليتواا  لل سم الاام  من  ان.  الوطالة اليليووية التي يرسف بها قسم عريض من الايال

اليست و  ومن ان يرمى في جي  الااالين عن الاي ، وباالخص في ظ  سياسات الهجية الشاملة على الاي  

واغحق اليصاو  وتحويلها لل طاع الخاص وارد الايال الذي ت و  به السلطة ال ائية استجابة التفاقاتها م  

اليؤسسات الراسيالية الااليية من مث  الصنسوق السولي والونك السولي يسفاهم لزيادة النزعة اليحافظة بين 

رذا ال سم الاام  ووضاالته، ويشتس التنافس بين رذين ال سيين من الطو ة الااملة، وبالتالي وضاالتها وحسها 

مثليا رو ماروف ان احس اقوى االسلحة بيس الطو ة الورجوازية من اج  تشتيت وبث .  الجياي والتنظييي

  .الفرقة بين افوف الطو ة الااملة رو سحت الوطالة

 

اخرى مث  ان جاوب اخر من اليشكحت ري ريينة ميول وتصورات واساليب ميارسة حرةات اجتياعية 

اليسارية ال ومية واالاححية على الحرةة الايالية وقادتها، ولكن االرم من ذلك ةله رو ضاف التيار 

ان .  اال تراةي الايالي داخ  الطو ة الااملة وعس  وضوت افاقه السياسية وضاف اوسجامه السياسي والايلي

رذا التيار بسوب من محسودياته وو اا ضافه الكثيرة غير قادر على تسليح الحرةة الايالية بافق وضالي 

لم يستط  من ارت رؤيته لتنظيم الايال واف ه الايلي لطرت رذا االفق .  سياسي وعيلي للرد على رذه اليسالة

الييكن فص  رذا الضاف عن دور الحزب الشيوعي الايالي الذي ييث  اااراً .  وترسيخه في الحرةة الايالية

ل س ارت الحزب رؤيته على  ك  وثائق في مؤتيراته .  تنظييياً لهذا التيار داخ  الحرةة الايالية-سياسياً 

وبلينوماته واجتياعات ريئاته الحزبية الاليا، وري سياسات ورؤى احيحة واائوة، اال اوها لم تتحول الى 

ان ذلك ياود الى اسواب ةثيرة متنوعة المجال .  افق عا  على اايس الحزب وتنظيياته وميارسته اليومية

 .لحسف رنا لح ارة اليها، او ييكن تناوله في فراة اخرى

 

 كيف يرد الحزب على هذه المعوقات؟: الى االمام

 : فارس محمود

حرةته اليومية ةحزب  يوعي  برايي، ان اول  يء على الحزب ان ي و  به، ةحزب، رو تغيير وطاق

اوها لح ي ة ان الحزب من الناحية التاريخية قس اتى امتسادا لتايق رايسةالية اليسار، وليس وتاف .  عيالي

ولهذا، فان ال سم االةور .  للتحوالت الجارية على الحرةة الايالية وامتساد لتايق راديكاليتها او وضالها اليومي

من ةوادره، ووا طيه، تنظيياته ولجاوه واولياته ري عسيية الصلة بالنضال اليومي الواقاي والجاري للحرةة 

من الناحية .  ولهذا ثية فص  بارز للاين في الييارسة السياسية اليومية للحزب تجاه الحرةة الايالية.  الايالية

ولكن ةم تحول الحزب الى .  رذا ال ك فيه.  السياسية وااليسيولوجية والا ائسية، الحزب حزب  يوعي وعيالي

وعليه، برايي، اول خطوة يجب ان ي و  بها الحزب .  الزال الحزب بايسا!  ااار للنضال اليومي لهذه الطو ة؟

 .رو اعادة النظر بهذا االمر
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ان .  ظاررة موضوعية ينوغي ان يكون الحزب قادراً على تنظيم الطو ة في اماةن عيلها ومايشتها بوافها

ولهذا .  اي يغسوا بوس  الطو ة ان تنظم وضالها عور رذه الينظية.  يتحول الحزب الى تنظيم تنتظم فيه الطو ة

ينوغي ان اليتطابق رذا التنظيم م  السيات اليوضوعية للطو ة فحسب، ب  ان يتطابق ةذلك م  السيات 

اي ان التوجه للطو ة الااملة الياني اقامة منظية للايال، ب  اقامة منظية الايال، .  اليوضوعية لنضال الطو ة

وتحوي  الحزب الى تيار عيالي، حزب الايال الطليايين، وليس حزب عيال مؤيسين للحزب الشيوعي 

فيالخل  الاضوي والونيوي في الشيوعية بحيث التتحول الى ااار لتنظيم الايال؟ الى متى يو ى . الايالي حتى

ع ود .  الايال يحتجون تحت اي راية و ابية او غير و ابية اال تحت راية الشيوعية؟ ان سوب رذا ماروف

تحولت الشيوعية، باس رزيية ثورة اةتوبر، الى .  مسيسة من اوفصال الشيوعية عن الطو ة رو اسا  رذا االمر

ااار اوتزاع االست حل بالانف، الى ااار لحاححات االولية للولسان اليتخلفة، الى ااار االقسا  اليت سمة من 

اليجتي  لتحويله الى التيسن والاصرية او بلوغ اليستوى التكنيكي للغرب، وبالتالي تيت تسليم راية االحتجاف 

بيس ان رذا التاريت قس ولى، والتجس اتحاد سوفيتي او اين او الواويا او .  الايالي للن ابية، لحاححية وغيررا

ولهذا، ينوغي ان ياود مرةز .  او ة متوسطة في الاالم الثالث تساف  عن التيسك براية الشيوعية الوجاز ارسافها

وان .  داخ  فئات واقسا  الطو ة اليالكة وفسها"  االغتراب"ث   الشيوعية ووضالها للطو ة الااملة باس ع ود من 

رذه ليهية اال تراةية الايالية وتياررا ووا طيها وقادتها الاياليين داخ  الطو ة، وفي م سمتهم الحزب 

 .الشيوعي الايالي

 

درجات ت س  اليجتي  اليسالة االخرى برايي ري ان الطو ة الااملة، وبحكم ةووها او ة مرتوطة باقصى 

او ة تحوي الحل ات والشوكات الحل ية الايالية للنا طين .  واقتصاده ومراةزه الصناعية، ري او ة منظية

ولهذا، ان .  وال ادة الايال من جهة وذات ميول سياسية مختلفة من قومية وااححية وليورالية و يوعية ةذلك

ينوغي ت وية رذه الحل ات والشوكات الايالية، توضيح اف ها .  التنظيم الشيوعي اليوسء والينطلق من فراغ

ينوغي االرتواا بياادلنا االجتياعي، تيار اال تراةية الايالية والنا طين اال تراةيين .  السياسي والتنظييي

  .للطو ة الااملة، ت وية الصلة، الرد على وواقصه وتوضيح اف ه النضالي السياسي والايلي

 

اما  اال كال .  التنظيم الايالي تسليح النا طين والايال اال تراةيين برؤية الشيوعية الايالية حول مسالة

اليختلفة لتنظيم الحرةة الايالية والتي يسودرا اواسا  االفاق في اغلب االحيان، على رؤالء النا طين ارساء 

وتسيير حرةة االجتياع الاا  والتي ري اسا  متين للحرةة اليجالسية الايالية، وان الخطوة االولية لذلك رو 

ع س االجتياع الاا  وترسيت رذا الشك  من التنظيم بوافه اةثر ااار موا ر للتسر  اليوا ر لجيارير الايال 

ان تاييم رذا .  واداة مؤثرة وعيلية وخالية من التا يسات واالمتيازات الويروقرااية للتنظيم الجياريري للايال

ل س وضح .  الشك  من التنظيم يتيت  باريية ةويرة وحاسية، ولكي يكون اويوذف ت تسي به سائر الطو ة الااملة

منصور حكيت ووثائ نا الحزبية وايف واس  من م االت ةوادر الحزب محمح رذا الشك  من تنظيم من 

من جهة اخرى، ينوغي السفاع الحاز  عن اي تحرك ي و  به الايال .  الايال، ولهذا ال اتحسل عنه اةثر رنا

القامة اي من ا كال تنظييهم الجياريري ومس يس الاون لهم في مساارم النضالي، والتصسي الحاز  لهجيات 

وتامين .  وحيحت السلطات الورجوازية اليليشياتية ال ائية على الينظيات الايالية وال ادة والفاالين الاياليين

 .ردع الورجوازية وتطاولها على الايال ومنظياتهم والتصسي ليساعيها في حلق االو سا  ذاخ  الطو ة الااملة



 40 9102/  كانون الثاين/  6/ العدد  

 فارس محمود

 

الطو ي للايال اجياالً،  مسالة اخرى مهية اال وري ان مسالة تطور وارت اء الحس بالتنظيم مررووة بالوعي

بوسااة .  دون االرت اء بهذا الوعي، يصاب على الايال درك مسالة التنظيم وارييتها.  الوعي باوفسهم ةطو ة

وان الحجر االسا  لوعي الطو ة الااملة لنفسها بوافها او ة رو النضال .  الوها جزء من الوعي اال ي 

ولهذا فان االرت اء بالنضال االقتصادي يتيت  باريية حاسية في االرت اء بك  الوعي الطو ي ومنه .  االقتصادي

 .الحس التنظييي

 

دون اي ضياوات  ان و طة الضاف الجسية للحرةة الايالية تتيث  في مسالة وجود جي  من الااالين

اذ تحول . ان رذه الوضاية توجه ضربة جسية للحرةة الايالية وتنظييها ووحستها. اجتياعية او مصسر مايشي

الورجوازية من رذه الجيوش اليليووية الجائاة را  حربة رجو  على الطو ة الااملة ومكتسواتها وفرض 

ان ارساء منظية .  تراج  جسي على مكتسواتها وتطلااتها التي ح  تها ايلة ع ود من النضاالت الواسلة

وتوحيس النضال والتاةيس على اليصير اليشترك لهيا من (  الاام  والااا )الااالين من قسيي الطو ة الااملة 

وبالتالي يترك تاثير .  يتيت  بضرورة خااة في رذه اليرحلة(  عي  مناسب او ضيان بطالة ةاف)اج  اقرار 

 .موا ر على تنظيم الطو ة لنفسها

 

التنظيم الحزبي والسياسي  ان.  واخيرا، ا ير الى و طة برايي جسية اال وري التنظيم السياسي للطو ة الااملة

و س ة  االتجارات والتيارات التي تساى للجم الايال في االاار .  للطو ة الااملة رو احس ا كال تنظييها

وفي الح ي ة ان رذه ري سياسة، وسياسة غير عيالية، .  االقتصادي واباادرم عن السياسة والتحزب الشيوعي

 .سياسة الطو ة الحاةية
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  سكرتري اللجنة املركزية  

 آفاق االحتجاجات يف العراق

 االشكال النضالیة

وقس تكررت رذه االحتجاجات .  لم تتوقف االحتجاجات الجياريرية الاامة على اايس الاراق ١١٢٢منذ  واا 

ولكن ما يؤسف له ان رذه االحتجاجات  ١١٢٨تيوز  ٨و  ١١٢٢تيوز  ١٢، و١١٢٢لثحثة مرات، في  واا 

لم تح ق الحس االدوى من اليطالب التي خرجت اليها قطاعات واساة من الجيارير وري توفير الخسمات من 

" السولة"وال وشير رنا الى ال ضاء على الفساد ومحاةية الفاسسين وروية .  الكهرباء والياء وفرص الاي 

لتاريف الوشر على اسا  اليواانة، واوهاء اليحااصة ال ومية والطائفية في الايلية السياسية وغيررا من 

. اليطالب التي ةاوت في ة  مرة ترف  في جيي  االحتجاجات اليشارة اليها، ألوها تيث  الحس االقصى لليطالب

ورذا ي ودوا الى اسئلة واقاية عسيسة تطرت على اايس اليجتي ؛ ر  بإمكان الجيارير االستيرار بهذه 

االحتجاجات الى ما ال وهاية، ر  لسيها ااقات ةامنة إلدامة رذه االحتجاجات، ر  رناك س ف زمني لتح ي ها 

او بالواول اليها، ر  ان الشك  النضالي الوحيس الذي تيتلكه الجيارير في االحتجاجات ورو التجي  في 

الييادين وري التجربة التي و لتها الجيارير عن تجربتي الثورة اليصرية والتووسية، أوليس رناك ا كال 

وضالية اخرى؟، واين و طة الضاف الرئيسية في رذه االحتجاجات؟ ور  ان الورجوازية اليتيثلة بسلطة 

االحزاب االسحمية وميليشياتها من االوسجا  وال وة أةثر من الجيارير بحيث تستطي  ان تتغلب على 

االحتجاجات في ة  مرة، بطريق التضلي  والخساع وااللتفاف عليها او عن اريق ال ي ؟ او ان الخصم 

اليتيث  باليسحوقين من الايال والشواب الااالين عن الاي  والنساء اليحرومات من جيي  ح وقها 
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االقتصادية واالجتياعية واليشارةة السياسية الفاالة في اليجتي  ال يسرةون اين قوتهم ومكاوتهم وموقاهم في 

 الصراع السياسي، اذاً اين يكين ضافهم؟

 

***** 

 

على ب ية اليراح  التاريخية  ١١٢٢ال  ك بأوه ال ييكن تاييم اليرحلة السياسية واالجتياعية الحتجاجات عا  

بيس ان اليشترك في ة  االحتجاجات رو تكرار وفس اليطالب . االخرى، فك  مرحلة لها خصائصها وسياتها

اوال وان فااليها ووشطائها رم اوفسهم وال و صس على اايس الوجوه وان اغلوهم سجلوا تواجسرم ولاووا دورا 

فااال وبأ كال مختلفة فيها، ب  و صس من حيث التصور السياسي والتنظييي واالوحسار الطو ي الذي جاؤوا 

منه، ويطرت  ك  وضالي واحس ورو التجي  او التظارر في الييادين الرئيسية في اليسن ورف   اارات 

 . ومطالب تكاد تكون واحسة في ة  االحتجاجات

 

 :الخصائص االجتامعیة والسیاسیة لالحتجاجات يف املراحل الثالثة

ال و صس اوه لم تكن رناك اعتراضات واحتجاجات  ١١٢٢اواا عنسما وتحسل عن االحتجاجات في عا   واا 

رو  ١١٢٢قو  ذلك الاا ، ب   هس الاسيس من اليسن الاراقية ا كال احتجاجية مختلفة، ولكن ما يييز  واا 

واضافة الى ذلك اخذت االحتجاجات الطاب  الايومي .  تأثررا بصسى الثورتين التووسية واليصرية في الينط ة

. واجتاحت جيي  مسن الاراق بيا فيها مسن ةردستان التي سو ت االحتجاجات عن ب ية مسن الاراق بثياوية ايا 

 خص قتيح برااص ال وات الحكومية في مسن اليوا  وةرةوك وتكريت والحلة والسيواوية  ٢١وقس س ط 

واستخسمت ال وات الحكومية الرااص اليطااي والحي وال ناب  اليسيلة للسموع وخراايم اليياه .  والوصرة

عن ب ية االحتجاجات رو اليواجهة  ١١٢٢وما ميزت احتجاجات  واا .  ثم االعت االت وعيليات التاذيب

اليوا رة بين الجيارير من جهة وبين ال وى ال ومية والطائفية من جهة اخرى، وقس رفات  اارات سياسية 

وروجيت .  الذي استاير من ثورتي تووس ومصر"  الشاب يريس اس اا النظا "ماادية للحكومة بيا فيها  اار 

وةان وألول مرة تنسجم .  موان الحكومات اليحلية في الوصرة وباب  والسيواوية من قو  الجيارير اليحتجة

ــ رئيس الوزراء الاراقي في تلك الفترة ــ (  ووري اليالكي)جيي  ال وى ال ومية والطائفية وتحت راية 

وةاوت جياعة اياد عحوي وم تسى الصسر ريا اةثر الينت سين لليالكي قو   واا، اال .  ليواجهة االحتجاجات

فاحوي اتخذ .  اوه ااابهيا التردد في عشية االحتجاجات، ليحسيا امررم باس ذلك وة  حسب اري ته وظرفه

اليوقف اليتردد الخجول في تأييسه لححتجاجات ثم االوسحاب خلسة من ابساء اي موقف حاز  ضس الحكومة 

)في حين ان الصسر ايس موادرة اليالكي باعطائه مهلة .  بالرغم اوه حاول للورلة االولى ان يستغلها لصالحه

وةان رذا اليوقف رو اول محاولة للصسر لترويض اليحتجين وااللتفاف عليهم .  يو  لي و  باإلاححات(  477

اولة )ومن ثم المتصاص زخم االحتجاجات على الرغم من مااداة الصسر لليالكي بسوب حيلته اليسياة 

وري الذراع (  جي  اليهسي)بسعم ال وات االمريكية ضس جياعات ما يسيى بـ  ١١١٨في ربي  (  الفرسان

 (.سرايا السح )الاسكري للتيار الصسري الذي تحول فييا باس الى مليشيا 

في الطرف الي اب  وقف اليشارةون في االحتجاجات في جوهة واحسة وألول مرة منذ اوتهاء الحرب الطائفية 

ولم ترعوهم تهسيسات اليالكي بإل اء التهم بان من ي ف وراء السعوة الى التظاررات في عيو  .  ١١١٨في 
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 واا قطات الطرق ووضات الحواجز للواول الى ساحة  ١٢وفي اوات .  الاراق رم الواثيون وال اعسة

التحرير وسط مسينة بغساد، وم  ة  التسابير االحترازية والووليسية اال اوه عسد اليحتجين في ساحة التحرير 

وفرضت على الساحة السياسية اي اف ال صف االعحمي والسعائي والسياسي .  وا  الى عشرات االف

الطائفي من اليوا  حتى الوصرة باس مواجهة موا رة م  سلطة االحزاب االسحمية التي تُط ًَايها ال وى 

وييكن ان وأخذ النيوذف االبرز في مسينة ةرةوك، .  وتوقفت ماها تفجير اليفخخات والاووات الناسفة.  ال ومية

اال اوه في  واا .  التي ةاوت الصراعات تنخر مجلس اليحافظة بين ال وميين الكرد والارب والترةيان

، رسأت الصراعات او في الح ي ة سكنت ورحلت الى مرحلة اخرى لتوحيس الصفوف في مواجهة ١١٢٢

ل س توحس الجيي  في مجلس اليحافظة وألول مرة .  الجيارير التي خرجت ضس الوطالة والفساد واالف ار

 . وبصورة منسجية وبصوت واحس ضس االحتجاجات

 

تكووت الترةيوة الطو ية من اليشارةين في االحتجاجات من الااالين عن الاي  من الشواب والنساء وعيو  

الشرائح االجتياعية اليختلفة، ورتفت بصوت واحس ضس الفساد واليحااصة ال ومية والطائفية، ورفات ايضا 

وةان ارم ميزتين سياسيتين في تلك االحتجاجات، س وا االوراق الطائفية ".  الشاب يريس اس اا النظا " اار 

وال ومية، وفي بغساد تحسيسا ظهرت اعساد ةويرة من النساء السافرات في ساحة التحرير، باس ان دفاهن 

 .االرراب واليليشيات االسحمية الى الو اء في الويوت خحل السنوات الينصرمة

 

( الشياية)الى بصرتها (  السنية)ةان الرااص رو رد الحكومة اليرةزية والحكومات اليحلية من موالها  

ل س اوكشفت والول مرة ايضا عورة السلطة االسحمية ال ومية .  على اليحتجين 4(الكردايتي)مرورا بكرةوةها 

باس  ١١١٢اثناء غزو الاراق، واغيي عليها في  واا  ١١١١الفاسسة اما  الجيارير التي استغفلت في 

ل س افتضحت االوراق الطائفية وبينت احتجاجات .  تفجيرات سامراء لفرض الحرب االرلية الطائفية عليها

وان الطائفية لم .  ةم ان سلطة االحزاب االسحمية وال ومية ماادية حتى النخاع لجيارير الاراق ١١٢٢ واا 

تكن اةثر من غطاء لحستحواذ على االمتيازات والنفوذ وحصص من الفساد على حساب امن وسحمة ومصير 

 .الجيارير في الاراق

 

****** 

ل س لاب ال ي  بالسرجة االولى دورا اساسيا بالنسوة للحكومة في اخياد االحتجاجات، اال اوه لم يكن الاام  

الوحيس، ب  مضت الحكومة في ع س الصف ات و راء الذمم لاسد من ال وى السياسية والفاالين والنشطاء 

فتهسيس ال وات الحكومية للحزب الشيوعي الاراقي في افراغ .  لتحييسرا وبالتالي إلخراجها من االحتجاجات

( رادي اليهسي)م ره الرئيسي في ساحة االوسلس بحجة عائسية ملكيته للسولة، واغتيال النا ط في االحتجاجات 

وتروي  الفاالين ووشطاء الحرةة االحتجاجية، ةان الغرض منها اخراف اةثر ما ييكن من ال وى من 

 

ينت   كلمة كردية تقابل العروبوية وتروج لها االحزاب القومية الكردية وھي تقترب من المفهوم القومي المعصب : كردايتي / 1
من ذلك حتى اشعل الصراع مع القوميين الكرد، واوقف دفع المعاشات والرواتب الى عمال وموظفين اقليم كردستان، وحاول 

عليها اال ان  ألسباب محلية واقليمية لم يفلح في اشعال تلك الحرب، وال مجال ( المتنازع)القتحام المناطق ( قوات دجلة)توجي  
 .ھنا للحديث عن ھذا الموضوع

 حول نظرية الشيوعية العاملية فيام يخص التنظيم
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وياني .  االحتجاجات التي تحاول االخحل بيسار الايلية السياسية التي ارست على اسا  اليحااصة

 . باليطاف االخير اوهاء االمتيازات والحصص من الفساد والنهب

 

وفي تلك اليرحلة لم تجرؤ ال وى االسحمية مث  التيار الصسري على االوخراا في االحتجاجات لتحريف 

، ب  ااطف الى جاوب الحكومة وردد بهاء االعرجي ١١٢٢ارسافها بشك  موا ر ةيا حسل في احتجاجات 

الذي ةان يشغ  منصب وائب رئيس الوزراء عن التيار الصسري آوذاك في وفس جوقة اليالكي بأن الواثيين 

ولم يكتف التيار الصسري بهذا الحس ب  رات يؤيس الب اليالكي بينحه مائة يو  لي و  .  ي فون وراء التظاررات

وباس اوتهاء مهلة مائة يو  قا  بتنظيم تجي  بايس عن ساحة التحرير، ةي يفص  وفسه عن .  باإلاححات

ألوه بوساا ةان مشارةا في حكومة .  الجيارير التي خرجت ضس الف ر والوطالة والفساد وو ص الخسمات

ومن جهة اخرى ةي يلوت الى عصر .  اليالكي بستة وزارات خسمية والتي لم ت س  اي خسمة تذةر في اليجتي 

 .جسيس عور ابرا  اف ة جسيسة بينه وبين اليالكي عسى ولاله تطوي افحة الصراع بينهيا

 

وركذا استطاعت حكومة اليالكي امتصاص زخم االحتجاجات واحتوائها عور الاوام  اليذةورة وعوام  

. اخرى سنأتي عليها، ماززا اوتاف الخطاب الطائفي ومن ثم ال ومي ليايس اليشهس السياسي ال سيم من جسيس

فاستطاع استغحل احتجاجات الينط ة الغربية بتأجيج الصراع الطائفي ومحح ة الرموز والشخصيات التي 

الذي  غ  وائب رئيس الجيهورية وراف  (  اارق الها يي)مث  "  السنة"تارف وفسها بيحامي السفاع عن 

الايساوي احت  منصب وزير اليالية الى جاوب محاةيتهم بتهية االرراب او دعم االرراب، ولم تخلوا 

خطاباته من الطائفية حيث ذرب فالى سوي  اليثال ال الحصر خطابه في مسينة الناارية حيث ي ول ان 

اليارةة اليو  بين اوصار الحسين واوصار يزيس وذلك لتورير قياه الوحشي العتصامات الينط ة الغربية 

ولم .   خص في اعتصامات الحويجة عن اريق تصويب الرااص الى رؤوسهم(  97)وخااة عنسما قت  

ينته من ذلك حتى ا ا  الصراع م  ال وميين الكرد، واوقف دف  الياا ات والرواتب الى عيال وموظفين 

عليها اال اوه ألسواب محلية واقلييية (  اليتنازع)القتحا  الينااق (  قوات دجلة)اقليم ةردستان، وحاول توجيه 

 .لم يفلح في ا اال تلك الحرب، وال مجال رنا للحسيث عن رذا اليوضوع

 

وتطوي احتجاجات  واا التي تييزت بيطالوها الايومية وافاقها اليست لة وبيااداتها للطائفية، فصلها السياسي 

واالجتياعي االول م  بسء اعتصامات الينط ة الغربية التي خرجت ضس الفساد والف ر والوطالة وو ص 

الخسمات، لتسيطر عليها باس ذلك االفاق الطائفية وتفريغها من اليطالب الاامة، ورويسا رويسا تحولت ميادين 

االعتصامات الى ساحات للخطاب الطائفي الياارض في مواجه الخطاب الطائفي في السلطة ليص  ذلك 

وتحول .  بيس عصابات داع  ١١٢٢حزيران  ٢١الخطاب ذروته الطائفية م  اعحن س وا اليوا  في 

الشغ  الشاغ  للجيارير الى ةيفية درء خطر داع ، وتراجات اليطالب الجياريرية، واستغلت سلطة 

االحزاب االسحمية الشياية التي سليت اليوا  وثلث مساحة الاراق على اوق من ذرب الى داع  بسوب 

فسادرا وظليها الطائفي، استغلت االوضاع لترتيب وفسها وتوحيس افوفها وتحت عنوان محاربة االرراب، 

فو سر ما  ك  واول داع  الى ابواب .  لكن في الح ي ة ةان رو الحفاظ على سلطتها ووفوذرا وامتيازاتها

بغساد تهسيسا ح ي يا لسلطة االحزاب الشياية بنفس ال سر ةاوت فراة لتوحيس وفسها وتأسيس ميليشيات تاباة لها 
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٪ لتكون يسرا ال ياية وجزء من ٢وبا يسة اائفية وبأموال است طات من رواتب الايال واليوظفين بنسوة 

 .  مؤسسات السولة التي لم تتشك  باس

 

***** 

 

بيس ان االحزاب الشياية الحاةية لم تتيكن من ادارة الصخب االعحمي حول الحرب على داع  واالرراب  

اةثر من عا  في ، فيا ح  تيوز اال وح  ماه غضب حرارة الصيف ليصهر السكون والسكوت الذي ااوق 

ولترف   ١١٢٢تيوز  ١٢فتحرةت الجيارير في الوصرة لتتحرك باسرا في بغساد في .  على حراك الجيارير

و الشاار "  من دخ  بيها ابو عيامة اار الووك للهامة"باسم السين باةووا الحرامية و " اارات رذه اليرة؛ 

لم تتوق  سلطة االحزاب الشياية ان تخرف الجيارير غاضوة عليها في ".  ال  ياية ال سنية الهوية اوساوية"

الوقت الذي اعلنت وفسها باوها ت ات  االرراب ويابة عن الاالم ةيا جاء في تصريحات الجافري والاوادي 

قتال "و"  الحرب على االرراب"والاامري، وحتى رجال السين الذين  اروا بأوهم ل حوا اوفسهم بجرعة 

ل س تفاجئوا بالشاار االول .  ليحصنوا قحعهم من ضربات ةرات النار التي ترميها الجيارير عليهم"  داع 

ل س وفخت حرارة الصيف ال اتلة في جذوة .  والثاوي، وافرغ ما في جاوتهم الطائفية في الشاار الثالث

ورذه اليرة يسخ  حيسر الاوادي على .  االحتجاجات لتجتات ة  مسن الوسط والجنوب، وةاوت بغساد تت سمها

الخط حيث ةان رئيسا للحكومة، وساى بشك  حثيث على استغحل االحتجاجات لتخفيف الضغط على حكومته 

وابتكر بسعة االاحت وتشكي  .  من قو  منافسيه في التحالف الشياي وخااة رفيق دربه ووري اليالكي

حكومة تكنوقراا لحرف االوظار عن حكومته الغارقة بالفساد لذر الرماد في الايون وااللتفاف على مطالب 

وركذا وةالاادة اوضيت الى دعواته .  الجيارير ومنافسيه في آن واحس مستخسما سحت التظاررات ضس منافسيه

ولم .  اليرجاية التي ت ف في ة  مناطف سياسي وتاريخي في حياة سلطة االحزاب الشياية سفينة او اذ لها

تواجه االحتجاجات قي  بوليسي من قو  الحكومة اال ما وسر، الن وفس الحكومة  اارت االحتجاجات ارسافها، 

وخطوة باس .  ليس من اج  تح ي يها ب  من اج  افراغها من محتوارا واستخسا   ظاياه ضس االخوة االعساء

خطوة توريت الجيارير بالاوادي وااححاته، ويسخ  على الخط التيار الصسري الذي يصفه اليتظاررين 

وركذا تواجس تياران داخ  االحتجاجات، التيار االول رو الجيارير التي . بسيارة اسااف إلو اذ الايلية السياسية

خرجت تطالب بالكهرباء والخسمات وال ضاء على الفساد وتهتف ضس سلطة االحزاب االسحمية، والتيار 

االخر رو التيار الذي ي وده الاوادي يشارةه الصسر لتحسين حظوظه والحفاظ على مكاوته في الايلية 

وينضم إليهم الحزب الشيوعي الاراقي الذي يحاول رذه اليرة بالحصول على  هادة حسن السيرة .  السياسية

، ليحص  بالتالي على موائ قس  في (الصسر  –الاوادي )الصاعس الذي ي وده "  الواني"والسلوك لسى التيار 

على (  الحزب الشيوعي الاراقي-الصسر-الاوادي)وخطوة باس اخرى اخذ يسود افق تيار .  الايلية السياسية

وح  مح  .  االحتجاجات، لتسسد ضربة جسيسة لها وتخسر الجيارير جولة ثاوية من اليارةة لتح يق مطالوها

لتطوي (  تغير اليفوضية اليست لة الاليا لحوتخابات)باس سواة ا هر  اار (  باسم السين باةووا الحرامية) اار 

وال بس من اال ارة ان .  احتجاجات تيوز الفص  الثاوي لليارةة بين الجيارير وسلطة االحزاب االسحمية

استاراضات الصسر اما  الينط ة الخضراء وت سيم عسد من االبرياء قرابين على مذبح مصالحه عنسما اقتحيوا 

الورليان ورئاسة الوزراء مرتين متتاليين، مطرزة بأةفان عسد من الصف االول من قيادة الحزب الشيوعي 



 47 9102/  كانون الثاين/  6/ العدد  

 سمیر عادل

واعادة اوتاف وفوذه باس ان ضغط عليه تيسد مليشيات الحشس (  الصسر)الاراقي، ليس اال لتحسين امتيازاته اي 

 . الشاوي الينافسه له

 

فالشواب .  عن احتجاجات  واا ١١٢٢تيوز  ١٢ولم تختلف الترةيوة الطو ية اليشارةة في احتجاجات 

الااالين عن الاي  والغاضوين من ااحووة الفساد من مختلف الشرائح االجتياعية االخرى اضافة الى ايف 

 . من الشواب الغاضب من ال وى االسحمية وميارساتها االجتياعية  ارةوا في االحتجاجات

 

***** 

 

فاا  تاريخي تخلله عشرات االعتراضات واالحتجاجات الجياريرية اغلوها  ١١٢٨و ١١٢٢وبين عامي 

في الكهرباء والولسيات والنفط اضافة الى وقفات احتجاجية (  عيال الا ود)ةاوت عيالية ومشتتة  ارك فيها 

وم  دخولنا .  اخرى وظيها الخريجون والااالون عن الاي  ولكنها لم تتحول الى احتجاجات عامة وموحسة

، توسأ في مسينة الوصرة تحرةات الااالين عن الاي  من وقفات احتجاجية واوال الى 7740حزيران من عا  

تيوز تنسل   رارة االحتجاجات في الوصرة ميا  ٨وفي يو  .  اعتصا  اما   رةة وفط الجنوب ووصب الخيا 

ادى الى فتح النار عليها من قو  ال وات الحكومية ف ت  وجرت عسد من اليتظاررين ليشا  الغضب باسرا 

ةالنار في الهشيم وتخرف جيوع غفيرة الى  وارع الوصرة متحرةين وحو مونى اليحافظة وتجتات باسرا ب ية 

وقس ارعوت االحتجاجات رذه اليرة حكومة الاوادي الى حس قيامه بزيارة مفاجئة الى الوصرة .  اليسن الجنوبية

وإاحق عسد من الوعود الكاذبة مث  توظيف عشرة االف عاا  عن الاي  وتخصيص اموال لتوفير 

وباس ذلك حاول م تسى الصسر السخول على الخط وقس ذرب بالفا  الى الوصرة اال اوه قوب  .  الخسمات

اال ان وعود الاوادي وزيارة الصسر لم تهسن من .  بالرفض من قو  اليتظاررين لياود بخفي حنين

االحتجاجات ب  بسأت تزداد حستها في ة  اليسن الجنوبية وخااة باس تسيم مياه الشرب في الوصرة واااب 

اما في بغساد فلم تكون االحتجاجات فيها تاادل قوة االحتجاجات في تلك .  االف من اراليها بحاالت التسيم

اليسن، وقس اتصفت بالتضامن من قو  النا طين والفاالين في بغساد وارسلت وفود تضامنية وجيات التورعات 

. ليساعسة الجرحى واليات لين وتطوع محامون للسفاع عن اليات لين، ووظيت عسة تجياات في ساحة التحرير

. وتارض اليحتجون في بغساد الى فتح خراايم اليياه الساخنة عليهم واختطاف عسد من اليتظاررين وضربهم

ل س ةاوت حكومة الاوادي تأخذ الحيطة والحذر ان تص   رارة االحتجاجات الى بغساد بنفس قوة الينااق 

 .الجنوبية ويستغلها منافسيها من الحشس الشاوي اليؤتلفين في قائية الفتح ودولة ال اوون لإلااحة به

 

تيوز بيشارةة جياريرية واساة، ورذه اليرة دخ  على الخط عسد من االتحادات  ٨ل س تييزت احتجاجات 

الايالية وعيال النفط، ورسد الوحارة باس  تحيي  السفن والوواخر بالنفط في حال عس  تنفيذ الحكومة ليطالب 

ايلول وفي مسينة الوصرة، والت االحتجاجات الى ذروتها حيث  ارةت رذه اليرة عسد  ٧اليتظاررين، وفي 

تيوز في االحتجاجات اضافة الى عيال ال طاعات اليختلفة مث  النفط  ٨ةوير من النساء وألول مرة منذ 

والغاز، وقس وا  عسد اليتظاررين حسب  هود عيان الى مئات االف حيث اافت في  وارع الوصرة 

واوال الى مونى اليحافظة التي احرقت بيس مجهولين والص ت التهية فييا باس بالنشطاء والفاالين في 
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 .االحتجاجات الى جاوب تهية حرق م رات االحزاب االسحمية وال نصلية االيراوية

 

وقس اس طت االحتجاجات منط ة ةرمة علي واوسحب الجي  منها تارةين اسلحتهم ورائهم، وحاارت قسم 

وعلى اثر ذلك جابهت ال وات االمنية .  من الشرةات النفطية واغل ت الحسود م  ايران ثم اغلق الييناء

وارغيت ال وات .  واليليشيات االسحمية االحتجاجات بانف وقتلت وجرحت واعت لت اليئات من اليتظاررين

. االمنية في بساية االحتجاجات اليتظاررين عنس اعت الهم بالتوقي  على تاهس باس  اليشارةة في التظاررات

وجرت عيليات الخطف ةيا اقسمت اليليشيات على قت  وا طات وسويات مث  سااد الالي ومحامي السفاع عن 

بيس ان اليفارقة في رذه االحتجاجات ري اوحساررا في اليسن الجنوبية (.  جوار محيس الوهادلي)اليات لين 

 .واقتصاررا على محافظة الوصرة

 

 :معضلة االشكال التنظيمية واالشكال النضالية

ان الاام  اليشترك في جيي  االحتجاجات اليذةورة رو التجي  في الييادين الاامة في اليسن ووجود 

اي باوارة اخرى ان االعتياد على التنسي ات في الشك  التنظييي والتجي  في ميادين اليسن من .  التنسي يات

، ١١٢٨و ١١٢٢وةاوت الافوية ري السية الوارزة في اوسالع احتجاجات .  جاوب رو الشك  النضالي السائس

 واا موعسا لوسء التظاررات على مستوى  ١٢اعست الاسة مسو ا وحسد تاريت  ١١٢٢ألوه في احتجاجات 

وةان تشكي  التنسي يات اليتنوعة واليختلفة .  الاراق متأثرا بنسيم الثورتين التووسية واليصرية ةيا أ روا

بيس ان الحفاظ .  تسعو الى التظاررات عور  وكات التواا  االجتياعي على غرار ما حسل في مصر تحسيسا

. على عفويتها قسر االمكان باليانى التنظييي، ةان الشغ  الشاغ  للتنسي يات التاباة للحزب الشيوعي الاراقي

واليفارقة تكين في عام  الافوية الذي يظهر من الخارف بغياب ة  ا كال التنظيم فيها ولكن من الساخ  

فاألحزاب االسحمية وحتى الحزب الشيوعي الاراقي قامت بتغذية .  يناقض خحف ما تظهررا االحتجاجات

والتي مفادرا عس  السيات بتاييق راديكالية اليطالب الجياريرية، وعس   ١١٢٢مسألة الافوية منذ  واا 

السيات لخلق قيادة موحسة لححتجاجات والحفاظ على عس  توحيس التنسي يات، في حين ان عسد من التنسي يات 

فالافوية ري مسالة .  التي ةاوت تسعو لححتجاجات او التي تشارك بها مرتوطة بنفس الحزب الشيوعي الاراقي

ظاررية ولكن في الح ي ة ان الحفاظ عليها ودييومتها ري مينهجة ومخططة لها مسو ا ةي تكون االحتجاجات 

بالتالي فريسة سهلة لألحزاب االسحمية وتسيطر عليها بأفاقها او تسهي  مهية االو ضاض عليها ةيا سنرى 

 . الح ا

 

ان جيي  االحتجاجات في الفترات الثحثة آوفة الذةر، لها خصائصها النضالية التي تيي زت باضها عن 

فاحتجاجات  واا ةاوت افاقها مست لة ولم تستط  االحزاب االسحمية التسخ  بها ووقفت الجيارير .  االخرى

في جوهة موحسة ضس سلطة االحزاب االسحمية وال ومية، لذلك جابهت قي  من ة  ارةان السلطة ال ائية 

بيس ان اإلستياتة بت سيس الافوية اي ترك الجيارير في .  بحكومتها اليرةزية والحكومات اليحلية مثليا ا روا

مهب الريح، وعس  االرت اء باأل كال النضالية بالرغم من اوه ةاوت رناك مساعي واساة وحثيثة من الحزب 

الشيوعي الايالي الاراقي ومؤتير حرية الاراق في حينها لتوحيس التنسي يات على اايس بغساد واليحافظات 

وقس  كلت .  وتشكي  قيادة موحسة لححتجاجات والسعوة الى و   االحتجاجات الى مححت واالحياء السكنية
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عسدا (  ١٢١)التي ااسرت "  يوميات االوتفاضة"لجنة االحتجاجات الجياريرية وااسرت وشرة يومية باسم 

. وذلك لخلق اوسجا  داخ  الفاالين والنشطاء في االحتجاجات وتنظييهم وتأسيس قيادة موحسة لححتجاجات

وتجسر اال ارة الى تارض عسد من فااليها الى االعت االت ةيا تارضت االماةن التي تطو  فيها النشرة الى 

حيحت بوليسية من اج  الواول الى اال خاص التي ت ف ورائها ووض  اسياء عسد من وشطائها في قائية 

منظية الجياع وعسد من الفاالين "  لجنة االحتجاجات الجياريرية"وةاوت ترتوط ب.  التصفيات الجسسية

والنشطاء، وع ست اجتياعها اليوس  االول وبحضور ضيوف من تنسي يات اخرى باستثناء تنسي يات الحزب 

الشيوعي الاراقي، ولكنها في النهاية لم تستط  ان تسود على االحتجاجات من اج  ابطال وزعة السفاع عن 

 . داخ  االحتجاجات اليسعومة من الحزب الشيوعي الاراقي( الحتنظيم)

 

وقس اخرجت ا اة الشيس الحارقة الجيارير من .  عفوية ١١٢٢في حين ةان توقيت اوسالع احتجاجات تيوز 

. بيوتها حيث ةان التجي  خارف منازلها ارحم من حرارة الو اء في الويوت بسوب او طاع التيار الكهربائي

مئوية في الظ  ةي يهسد رجال  ٢١فليتخي  اليرء ر  رناك جهنم اةثر حرارة عنسما تتجاوز درجات الحرارة 

اذا ما ابط  مفاول ترياقهم من التررات والخزعوحت واالورا  حول (  جهنم)السين بيصير ة   خص رو 

 !االخرة في حين يستحوذون على ة  اموال جيارير الاراق في السويا

 

وةالاادة وبوجود التنسي يات التاباة .  وحاول تيار الاوادي ومنذ اليو  االول تجيير االحتجاجات لصالحه 

للحزب الشيوعي الاراقي، اتخذت االحتياايات للحيلولة دون است حل افاق االحتجاجات او تاييق راديكاليتها 

سواء عن اريق ترديس االورا  حول ااححات الاوادي والسفاع عنها او عس  السيات بتشكي  قيادة موحسة 

ولم يكتف بهذا السور ب  لاب .  ومست لة لححتجاجات عن اريق التنسي يات او ت وية النزعة ضس التنظيم

الحزب الشيوعي الاراقي، رذه اليرة دور الحار  االمين ليرور التيار الصسري باس مرحلة من وشر االورا  

ل س .  حول مارية حكومة الاوادي لتطوق الطوق بشك  ةلي على االحتجاجات من الناحية السياسية والتنظييية

رةب التيار الصسري موجة االحتجاجات وةان له اجنسته الخااة، وبنودرا ري دعم الاوادي وتشكي  جوهة 

وثينها مواجهة خصومه اليكووين من "  حكومة تكنوقراا"وتشكي  "  االاححات"موحسة وتحت عنوان 

 (.الحشس الشاوي+ اليالكي)

 

اولى رذه .  ، فلها خصائص تنظييية وسياسية تييزت عن ب ية االحتجاجات الساب ة١١٢٨اما احتجاجات تيوز 

الخصائص عس  تيكن الحزب الشيوعي الاراقي والتيار الصسري من لاب وفس السور الذي لاوه االثنان في 

الصسري وا تراةهيا   -(الشيوعي)فالتحالف .  ١١٢٢، وبسور االول في احتجاجات  واا ١١٢٢احتجاجات 

بيانى اخر .  ، ةاوت ال شة التي قصيت ظهر الواير7740باالوتخابات التشرياية التي اجريت في ايار من عا  

٪  باثت برسالة واضحة الى ة  من يهيه ٨١ان الجيارير التي والت وسوة م اااتها لحوتخابات اةثر من 

على جيي  االحزاب اليشارةة فيها دون اي (  X)االمر وري م اااتها للايلية السياسية ووض  عحمة 

ولذلك لم يستط  الحزب الشيوعي الاراقي ان يلاب دوره الكابح السابق ولم يستط  التيار الصسري .  استثناء

تيوز  ٨وةان اوسالعها عفويا في .  ١١٢٢االوخراا باالحتجاجات ومن ثم االلتفاف عليها ةيا حسل في 

وة  تنسي ية تاي  لوحسرا وال تنسق م  غيررا ورذه .  وتشكلت تنسي يات عسيسة من الشواب الااا  عن الاي 
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ري الخصيصة الثاوية اضافة الى سيادة  اارات عسيسة ومطالب ةثيرة منها قومية ماادية للنظا  االسحمي في 

ايران ورموزه و خصياته اذ مزقت اوررا او سح ت باألقسا  او احرقت، ومنها مطالب عامة مث  توفير 

اما الخصيصة الثالثة ري الطاب  الهجومي والياادي لألحزاب االسحمية .  الخسمات وفرص الاي  وغيررا

ورنا استغلت وفي خضم الصراع على السلطة باس االوتخابات االحزاب االسحمية وميليشياتها .  دون استثناء

االحتجاجات لتوجيه ضربة لتيار الاوادي الااز  على تجسيس واليته، حيث احرقت م رات االحزاب االسحمية 

اما الخصيصة الراباة، .  وال نصلية االيراوية لتوجيه االتها  الى الجيارير اليحتجة لحو ضاض عليها باس ذلك

ري ارتفاع وعي الجيارير ليصالحها اليادية التي ت ااات م  االحزاب االسحمية، وادراةها ان مصسر قوت 

لذلك وظيت عشرات االعتصامات وقطات الطرق اليؤدية الى الشرةات النفطية .  ميليشياتها وظليها رو النفط

ةرمة "اما الخصيصة الخامسة، اس اا الينااق من قو  اليتظاررين، فس وا منط ة .  االجنوية او غلق الييناء

واوسحاب الجي  منها ةاوت واحسة من الخصائص اليهية لهذه االحتجاجات التي تكشف عن قسرة "  علي

والخصيصة السادسة ري اوخراا جيي  الشرائح االجتياعية في .  الجيارير على م ارعة السلطة وري عزالء

والخصيصة الساباة ري .  االحتجاجات من عيال وموظفين ومحامين وماليين و واب عاالين عن الاي 

تيوز، لتكون االحتجاجات ذات ااب  مسوي وعا  وعلى  ٨اوخراا النساء في االحتجاجات وألول مرة منذ 

وعلى الرغم من اوسحاب قوات االمن والشراة والجي  من الشوارع اال اوه لم يحسل .  اايس اليسينة بكاملها

ايلول مزاف  ٧اي ةان مزاف الجيارير في يو  .  اي اختراق امني يذةر او حسول حاالت من السرقة والنهب

 .يكاد يرت ي الى مزاف ثوري

 

 ١١٢٢و ١١٢٢بيس ان ارم اسواب رزيية رذه االحتجاجات التي ةاوت ويوذجية وتختلف عن ما سو تها في 

ل س سادت افة .  حسب الخصائص التي ا روا اليها، ري ف ساوها آلفاق واضحة وتنظيم واضح وقيادة منسجية

الافوية عليها، وف سان فااليها ووشطائها الى التجربة السياسية الضرورية ليث  رذا الاي  النضالي تيكنها من 

مارفة اليسارات السياسية التي فرضت على االحتجاجات ةي تاوررا بشك  سلس؛ مث  اوسحاب الجي  

وترةه لألسلحة في منط ة ةرمة علي، حرق االحزاب االسحمية لي رات باضها وحرق ال نصلية االيراوية، 

ل س .  الفراغ السياسي الذي ترةه رزيية اليحافظ ومجلس اليحافظة، اوسحاب ال وات االمنية من اليسينة

تسارعت االحسال بشك  دراماتكي اما  الفاالين والنشطاء واما  عيو  جيارير الوصرة بحيث وقفت مذرولة 

ولم يكن اما  الذين سيطروا على منط ة .  اما  االحسال ولم تارف ةيف تتحرك وما ري الخطوة الحح ة

اال إعادة االسلحة الى الجي  في اليو  التالي، وةأن عودة الجي   ك  اوق وجاه لهم بسوب "  ةرمة علي"

ومن الجاوب االخر اوحصرت االحتجاجات في الوصرة باس اوحساررا من اليسن .  غياب اية افق امامهم

 . الجنوبية والتي  كلت عام  اخر لحو ضاض اليتظاررين من قو  على ال وات االمنية واليليشيات االسحمية

 

 :مأزق التنسيقيات

ل س سسدت االحسال اليتحح ة خحل ايا  االحتجاجات في الوصرة ضربة قااية الى التنسي يات، ورو الشك  

وقس بينت رذه التنسي يات عن فشلها في ادارة االحتجاجات .  التنظييي الوحيس والسائس خحل جيي  االحتجاجات

فالتنسي يات ةاوت وظائفها .  التي ةاوت تتناغم م   ك  وضالي واحس ورو التجي  في الساحات والييادين الاامة

محصورة باإلعحن عور  وكات التواا  االجتياعي عن زمان ومكان التظاررات وثم التواجس الفيزي ي 
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خحلها لترديس  اارات ورتافات ماينة، وقس استوردت رذه الفكرة من ما سييت بتنسي يات الثورة في مصر 

وعنسما تطورت االحسال مثليا ما حسل في الوصرة، وقفت عاجزة، ب  وتشتتت ولم يوق لها .  مثليا ما ذةروا

بينيا ما ةاوت تحتاجه االحسال في الوصرة الى تنظيم الجيارير في الينااق واليححت عور .  اي اثر يذةر

تأسيس لجان محلية للحيلولة دون عوث اليليشيات والاصابات الينظية بأمن ارالي الينط ة، وعس  السيات 

لليليشيات االسحمية بالت اا اوفاسها عنسما اذرلتها واسمتها خروف جيارير الوصرة عن بكرة ابيها ضس الفساد 

وو ص الخسمات وتسيم ابنائها وتتطاير  رارة الغضب منها ضس االحزاب االسحمية، والاي  على تأمين 

خروجها اي االحزاب االسحمية من اليسينة قسر االمكان دون اراقة دماء إلفشال جيي  مخططاتها ومؤامراتها 

على الجيارير ةيا فالت بحرق ال نصلية االيراوية وحرق الي رات اليذةورة، والاي  على توفير حياية لجيي  

الت، ..اليرافق الحيوية الاامة مث  مواوي الولسية والييناء واليستشفيات واليصاو  والياام  وم ر  رةة النفط 

والاي  على ابطال مفاول الطابور الخامس لألحزاب االسحمية عور دعاية منظية من ااسار وشرات 

وبياوات عور الوسائ  اليتاحة مث   وكة التواا  االجتياعي غيررا، وايضا توفير الحياية للجيارير من 

رجية اليليشيات االسحمية وتأسيس وفس مفاوض م  الحكومة اليرةزية لتلوية مطالب الجيارير وتفويت 

واخيرا وليس اخرا ارسال .  الفراة على الحكومة ب ي  الجيارير، والساي للحيلولة دون عسكرة االحتجاجات

ول س ةان باإلمكان .  رذه اللجان وفودرا الى اليحافظات الوا للتضامن ماها عور اال كال النضالية اليختلفة

جلب التضامن الااليي م  الحرةة االحتجاجية في الوصرة لو استطاعت ان تنظم وفسها وتشك  قيادة لها 

 . وتكون االفاق واضحة اما  رذه ال يادة، وترت ي من التنسي يات الى لجان الينااق واليححت واليسن

 

لم يكن الحزب الشيوعي الايالي الاراقي بايسا عن رذه االحتجاجات ب  ساى بشك  حثيث لتنظيم االحتجاجات 

ودفاها لتشكي  قيادة موحسة وابتكار ا كال وضالية اخرى في اليححت والينااق والاي  على عس  عسكرة 

عسد اضافة الى بياوات الحزب  ١١التي اسر منها "  وحو التغيير"ل س أاسر وشرة يومية ...  االحتجاجات

في افوف (  وزعة ضس التنظيم)اال ان الضاف التنظييي الواضح للحزب وسيادة ".  الى االما "واحيفته 

 .اليحتجين وخااة الفاالين والنشطاء ةاوا لهيا دورا اساسيا في عس  تل ف الجيارير سياسات الحزب

 

فترةيوتهم .  ل س لاوت الترةيوة الفكرية والسياسية غير اليتجاوسة للتنسي يات دورا سلويا في جيي  االحتجاجات

فأعضائها .  الطو ية تكووت بالسرجة االول من الشواب الااالين عن الاي  وقسم ليس قلي  منهم من الخريجين

ال يجياهم وحسة فكرية وال اوسجا  سياسي، اضافة الى سيادة النزعات الفردية عليهم والذاتية، ةيا ان 

وتسيست افات التاالي واالوفراد في الساحة .  اليزاجية والنرجسية لاوت دورا في اداء اعضاء تلك التنسي يات

وةان لها دورا فاعح في .  بين التنسي يات الى حس تخوين باضهم للواض وسيادة اجواء عس  الث ة في افوفها

ت وية النزعة ضس التنظيم في افوف اليحتجين، وعيلت بشك  حثيث للحيلولة دون تشكي  قيادة موحسة 

 . لححتجاجات

 

ان اولى اليهيات اليل اة على عاتق حرةتنا الثورية ري توجيه الن س السياسي لهذه النزعات التي ري مجرد 

وزعات برجوازية اغيرة، والشرت لفااليها ووشطائها بإسهاب واور وتأوي ليخاار رذه النزعات واالبتااد 

ان فاالي .  بشك  ةلي عن الت يييات االخحقية، والاي  بشك  جسي على خلق اوسجا  سياسي في افوفهم
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ووشطاء رذه التنسي يات رم قادة ثوريون بإمكاوهم لاب دورا عظييا في تاريت اليجتي  الاراقي، لو استطاعت 

 .الحرةة الثورية  رضيهم ورف  وعيهم السياسي والتنظييي

 

 :(الشكل النضايل والتنظيمي االجتامعي)تجربة مناطق جنوب رشق بغداد 

في اذار من رذا الاا ، وظيت حرةة في منااق واحياء جنوب  رق بغساد و يلت؛ السفير والياام  

تلك الحرةة ري جسيسة من ووعها، فنشطاء وفاالي تلك .  والكفاءات والر اد والايارية وحي النصر والوتول

ود نت الحرةة في منط ة .  الينااق  كلوا لجان ووصووا الخيا  وقاموا باعتصامات واوال الى قط  الطرق

لم يكن .  لتجتات باسرا ب ية الينااق واالحياء االخرى"  ال اوتخابات دون خسمات"السفير، ورفات  اار 

فالفاالين .  بي سور السلطة قي  رذه الحرةة بسوب عس  قسرتها الاسدية وامتحةها من ال وة في اقتحا  الينااق

والنشطاء رم جزء من ارالي تلك الينااق ولهم حاضنتهم االجتياعية وال ييكن لل وات االمنية الفص  بينهم 

فاذا ارتأت الحكومة في قي  رذه الحرةة، فاليها ان تسخ  في منااق واحياء مأرولة بالسكان .  وبين االرالي

 . يص  عسدرا الى أةثر من مليون  خص

 

ان رذا الشك  من النضال لم ينتج عن وجود تنسي يات، ألوه ةيا قلنا اوها لن تتحء  م  الشك  النضالي ورو 

وارغيت رذه الحرةة حكومة الاوادي بأرسال وفس ييثلها ويرأسها علي الاحق .  االحتجاف في االحياء السكنية

وبالفا  بسأت الحكومة بتح يق عسد من مطالب االرالي وري الوسء بتوليط .  لحلت اء م  ميث  ارالي تلك االحياء

 .الشوارع التي ةاوت مهيلة بشك  ةلي من قو  اليؤسسات الحكومية الساب ة

 

وقس ارعوت رذه الحرةة جياعة الصسر التي لها وفوذ في تلك الينااق، وحاولت ان ينظم اليها في منط ة 

الشاب، اال ان ارالي تلك الينااق قالوا لهم اذا اردتم اليشارةة ةيوااني ارالي الينط ة فيرحب بكم اما اذا 

وبالفا  لم يستطياوا اليشارةة، وةان رناك عناار عسيسة .  اردتم اليشارةة ةالتيار الصسري فلن وسيح لكم

اي ما .  اوظيت الى رذه الحرةة ولكن ليس ةتيار اسري ب  ةجزء من ارالي الينااق اليحرومة من الخسمات

وريس ان و وله ان رذا الشك  النضالي للحرةة االحتجاجية تكسب حصاوة وضالية وتنظييية وحتى سياسية 

 . باليطاف االخير من تسخ  احزاب السلطة وتجييررا لصالحها

 

 :الخالصة

 :ان الخحاة النهائية لهذ الوحث تتلخص بيا يلي

. ان سلطة احزاب االسح  السياسي غير قادرة على تأمين الحس األدوى من م ومات اليايشة للوشر في الاراق

وإذا ما ةفت عن الفساد فلن تستط  ان تفص  الاراق .  وةابينة عادل عوس اليهسي لن تكون أفض  من ساب اتها

عن مشاري  انسوق الن س السولي والونك السولي التي تطالب الحكومة الاراقية واي ةاوت بأوهاء مسؤوليتها 

اي ان سياسة االف ار تكون محور سياسات حكومة عوس اليهسي التي ري امتساد لسياسات .  تجاه اليجتي 

وعليه ان استيرار و ص الخسمات والفساد وخصخصة التاليم والصحة والكهرباء .  الاوادي وقوله اليالكي

سيكون محزمة للحكومة وبتشسيس ال ي  ةيا وراه اليو  في الوصرة، اذا لم تنوثق حرةة جياريرية مست لة 
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وعليه ان .  تفرض التراج  على الورامج االقتصادية والسياسية للحكومة وبالتالي على سلطة االسح  السياسي

 : السرو  التي يجب االستفادة منها واستخحص الاور منها ري اليضي بيا يلي

و س النزعة ضس التنظيم السائسة في افوف الجيارير وخااة في افوف الفاالين والنشطاء رذه  (1

 . االحتجاجات، الاي  على رف  الوعي السياسي والتنظييي للفاالين ووشطاء االحتجاجات

 

الاي  على خلق االوسجا  السياسي في افوف الفاالين والنشطاء، والاي  على توحيس الفاالين (  7

 .والنشطاء في ااار تنظييي واس  على اايس الاراق

 

اثوتت االحتجاجات في الساحات الاامة عن عس  قسرتها على تح يق اليطالب الاامة للجيارير مث  (  0

توفير الكهرباء واليياه الصالحة للشرب وتاويس الشوارع وازالة النفايات من االحياء  وكات الصرف 

الصحي والينااق وتوفير مسار  تتوفر فيها الحس االدوى ليواالة الطلوة في اتيا  فصولهم 

. وعليه يجب تغيير رذا الشك  النضالي من الساحات الاامة الى اليححت واالحياء.  الت..  السراسية

ان قوة السلطة تكين في تطويق رذه الساحات وحصر ال وة الجياريرية فيها دون قسرتها على تيسدرا 

وليس رذه فحسب ب  ان رذا النوع من االحتجاف حوله الى .  لتش  حرةة السلطة على عيو  اليسينة

 .احتجاف وخووي وغير اجتياعي يشارك فيه عيو  اليجتي 

 

تأسيس لجان اليححت والينااق، ةشك  تنظييي راست ومنتخب من قو  الجيارير التي تتناسب م  (  1

ومن جاوب اخر توفر الحصاوة .  الشكال النضالي في االحتجاجات داخ  اليححت والينااق السكنية

االمنية للفاالين والنشطاء وتحول من قسرة الحكومة ب ياها سواء على اايس امتحةها قوة بشرية او 

الى جاوب يحصن االفاق وافوف الجيارير من سيادة افاق احزاب السلطة .  قسرة ماةنتها ال ياية

 .السياسية

 

توحيس رذه االحتجاجات وربطها بيطالب الااالين عن الاي  وعيال الا ود وب ية ال طاعات الايالية (  9

 .عور  وكات تنظييية منسجية ومتناغية

 

  ٩١٠٢تشرين االول  ٩٢



 

 

 

 

 

 

 التنظيم املجاليس 

 وآفاقه يف العراق 

 

 تقديم 

، و بالتزامن م  تظاررات الااالين عن الاي  في الوصرة، واالحتجاجات 7740في الراب  من ايلول 

الجياريرية التي عيت مختلف اقضية واحياء مسينة الوصرة، وجه الحزب الشيوعي الايالي الاراقي وساء الى 

جيارير الوصرة،  اةس فيه ان اي مساى لتحسين اوضاع النا  يير، وف ط يير، عور فرض التراج  على 

سلطة الفساد والنهب، واليليشيات، التي تفرض الجوع والحرمان والوطالة، وان رذه السلطة يجب ويجب ان 

ليس بوس  رذه السلطة ان .  ترح  وان تترك مليشياتها التحكم بيصير مجتي  مليووي متاط  للحرية والرفاه

تجلب اي ااححات واقاية وح ي ية ودائية وراسخة ، ذلك وبحكم اوياتها وماريتها وترةيوتها وتاريخها 

واةسوا في  .  عاجزة بتاتاً عن لاب دور حكومة مسؤولة عن مجتي ، عن خسماته، عن حرياته، ح وقه والت

دفاعنا عن حرةة الجيارير الايالية واليحرومة والكادحة بضرورة تنظيم الجيارير لنفسها ة وة واقاية 

وقس تيحور رؤيتنا حول عسة .  وح ي ية ومتسخلة ومؤثرة في حياتها اليومية وترسم اليصير السياسي لليجتي 

ثاويا، ادارة  . تنظيم الجيارير عور ا كال تنظييية مختلفة في اليححت والينااق اليايشية   مسائ ، منها، اوال،

ثالثا، ح  اليجالس الولسية ومجلس .  الينااق واليححت وتوفير االمن لجيي  ساةنيها عور لجاوها اليست لة

   نادية محمود 
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اليحافظة واححل االدارة الاامة بيس اللجان الجياريرية، راباا، تشكي  اللجان واليفارز االمنية لحياية 

الييتلكات واليؤسسات الحكومية وغير الحكومية الاامة والخسمية، وحياية امن وسحمة ة  مواان، خامسا، 

 .من  ة  ا كال الانف ضس اي مواان والاي  على تحييس ال وات االمنية الحكومية

 

سأتناول رنا في رذا الوحث اريية التنظيم الايالي والجياريري في مح  الاي  والسكن، اي التنظيم من  

ةشك  (  االحياء واليححت، الجاماات وغيررا)ان اريية ارت اليجالس الايالية وغير الايالية .  االسف 

لتنظيم االحتجاجات السياسية واالقتصادية، وةشك  إلدارة مجتي  من االسف ، وةشك  يأخذ على عات ه امر 

ادارة السولة  فوراً سواء من جاوب واحس او بشك  ازدواجية سلطة حسب الوضاية و توازن ال وى الواقاي 

 .  لسلطة الجيارير والسلطة الحكومية اليليشياتية الحاةية

حيث .  ست س  رذه الورقة استاراضا الحس اال كال اليهية والرئيسية وبالغة االريية اال ورو التنظيم اليجالسي

ستوضح اوال ماري اليجالس الايالية، وت سيم االاار النظري لتشكي  اليجالس في مح  الاي  و في مح  

في  4679ثاويا، أعطاء ووذة تاريخية مختصرة عن تشكي  اليجالس في تجارب ةومووة باريس، ثورة  .  السكن

، ثم تجربة 4606، وسيسلط الضوء على تجربة اليجالس الايالية في ايران لاا  4640ثورة اةتوبر    روسيا،

، واوال الى  رت اسواب ارت الحزب الشيوعي الايالي الاراقي 4664اليجالس في ةردستان الاراق عا  

في تيوز   في اثناء احتجاجات الوصرة وساءه الى الجيارير بتشكي  اليجالس في اليححت لتنظيم اوفسهم

7740. 

 

بة تاريخيا ،  من الضروري ان وذةر اونا سنرةز في الوسء على موضوعة اليجالس الايالية وذلك لكووها مجر 

وثية امثلة ةثيرة لحستسالل عليها في الثورات واالوتفاضات الجياريرية التي جرت في اا اع الاالم اليختلفة، 

فييا سنتحسل عن اليجالس الجياريرية وبشك  عيني وموضوعي وباألخص ضين افض  النياذف التي جرت 

 . 4664فيها، وري تجربة ةردستان الاراق في 

 

من الضروري التأةيس على ان تناول اليجالس الايالية له رارنية وذو الة بنضال الجيارير بشك  عا   

حيث ان الجيارير تاس االيا  من اج  االااحة بهذه السلطة، اذ ان .  والايال بشك  خاص في الاراق اليو 

الاراق يسير ومنذ وهاية الثياوينات من ال رن الياضي وحو توني قواوين السوق، الخصخصة، تراج  دور 

رذا التحول اخذ ا كاال .  السولة ومسؤوليتها تجاه اليواان، وترك االخير اسيرا تتحعب به قواوين السوق

الى توني   -ان ةاوت رنالك دولة بالياني اليألوف   -7770ان ساي دولة ما باس .  7770واضحة باس عا  

سياسة االقتصاد الحر ال تاني ف ط الخصخصة وتسريح االالف من الايال بناء على ت ليص اعسادرم، ب  ياني 

ايضا رف  يس السولة عن ت سيم الخسمات مث  الصحة والتاليم ، والتايين اليرةزي، بسرجات متواينة، االمر 

الذي ترك تأثيرا وخييا على تيت  النا  بأبسط اليستلزمات مث  فرص الاي ، الكهرباء، الياء، السكن، وبناء 

عليه االفت اد الى االمان الشخصي، والسياسي، حيث ةان مصير اليطالوين بهذه الح وق اليحح ات 

ولكن .  واالغتياالت، والسجن، واريك عن فساد السلطة ووهوها وتخليها التا  عن اي مسؤولية تجاه اليجتي 

 .لنوضح اوال ما ري اليجالس الايالية واليجالس الجياريرية
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 ماذا نقصد باملجالس عموماً، وماهي املجالس العاملية؟ 

اليجالس ري  ك  من ا كال التنظيم الايالي او غير الايالي، تنظيم الجيارير لنفسها في مراةز الاي  

يتنظيون من اسف  وبصورة قاعسية، من موادرة الجيارير وفسها في مكان .  غيررا...  واليايشة والسراسة و

وقس يكون ارت رذا االمر واب  من الجيارير وفسها موا رة بصورة ذاتية او تل ائية او ان يكون ارت . ماين ما

اليجالس رو تنظيم يستنس على ت ليس االجتياع الاا  الذي رو .   تيار سياسي ماين لليجتي ، وتحسيسا الشيوعيين

بيانى يستنس الى اجراء تغييرات ماينة في حياة التجي  )الشك  االولي الي تجي  احتجاجي او غير احتجاجي 

من الواضح، ان اول  ك  تنظييي جياعي، او وواة تنظييية جياعية لححتجاف تستنس الى االجتياع (.  الياني

الاا ، ان يجتي  جي  من النا  من اج  مناقشة اوضاعهم، وبالتالي اتخاذ قرارات حول ما يريسووه وما 

 .ورذا ما يشك  االجتياع الاا . اليريسووه، وينتخب ريئة ميثلين عنه من وسط اليحتجين

 

... يومية، اسووعية،  هرية)اليجلس رو اجتياع عا  منظم ودائم، اذ يا س االخير اجتياعه بصورة دورية  

، اي اوتظا  تجي  فئة ماينة مرتوطة بصفة اجتياعية واقاية من اج  اياغة اوضاعها (حسب االوضاع

تجي  ارالي محلة ما مث  في الوصرة او بغساد في تجي  في منط ة .  وظروف حياتها ومصيررا بشك  دوري

الجيهورية في الوصرة، الحي الاسكري الفحوي، تجي  الوة الكلية الفحوية في جاماة بغساد مثح بشك  دوري 

 .حول امور تخص مصير وامور من حياتهم اليومية واوال الى مصير الولس ومست وله

 

ان اسا  موضوعة اليجالس ري اعادة ال رار والخيار في مراةز الاي  والسراسة واالحياء واليححت  

ليست اليجالس ري ااار تنظييي من بين اار اخرى بوس  اليرء ان يختار احسارا .  وغيررا للنا  الواقايين

اوه االاار الذي ياور عن اةثر امكاوية لتسخ  الجيارير اليومي واليوا ر في اتخاذ ال رار .  من بين اخريات

حكومات، برلياوات، ريئات )اوه يسحب ال رار من تلك االيادي الفوقية، .  بك  ما ييس حياتها ومصيررا

 .   ويسليها بيس الجيارير وفسها( ومؤسسات ادارية وتنفيذية فوقية

 

ترتكز    فان اليسالة االساسية في تنظيم اليجلس ري ان الصلة التي تجي  الايال فييا يخص اليجالس الايالية،

حيث ان عيلية االوتاف ري الرابطة االساسية .  على ارتوااهم بواضهم الواض بفا  وجودرم في عيلية االوتاف

الايال موجودون في مصن  او ماي  او مكان اوتاجي اخر بفا  تلك الاحقة االوتاجية .  التي جيات الايال

االوتاف من جهة اخرى، بغض النظر فييا اذا  التي تربط الايال باضهم م  باضهم من جهة، وم  مالك وسائ 

  .ةان ااحب وسائ  االوتاف رو السولة او ال طاع الخاص

 

يستنس اليجلس الايالي الى التجي  الاا  والتنظيم "  ةيا يوضح منصور حكيت بابحاثه حول اليجالس الايالية 

اإلداري لليجلس يتشك  من األ خاص الذين ينتخوهم التجي  الاا ، حيث ان التجي  الاا  رو مصسر قوة 

فإن ةافة األ خاص الينتخوين يشكلون اللجنة التنفيذية لليجلس والتي توت وت رر بصسد .  وأقتسار اليجلس

مختلف األمور اليتال ة باليجلس في الفترة الفاالة بين إجتياعين، وتسير إجتياعات اليجلس وت س  ت اريررا 

وبناء على رذا فإن اليجلس األساسي رو اليكان والهيئة التي تتخذ فيها ال رارات و رنالك .  الى التجي  الاا 

وان االلية ذاتها، او روحية .  تصاغ و ي و  اليجلس بايلية تنفيذرا مث  أي تنظيم آخر بشك  مترابط ومستير
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 .الت... رذه االلية ري وفسها فييا يخص االحياء واليححت و

ان عيلية وواقاية وامكاوية التنفيذ الفوري وتناسوه م  الحياة الواقاية واليشترةة للجيوع جالت من رذا  

الشك  من التنظيم امراً يتوجه له الفاالين والنا طين الايال وغير الايال في اوحاء الاالم اليختلفة، وباالخص 

ربيا في دول وفي اماةن في الاالم لم تسي  عن رذا النيط من التنظيم، ولكن اليستلزمات .  قسيهم الراديكالي

واالرضية التي تسف  الايال الياترضين في مكان عي  اوتاجي محسد مثح يتوالون باوفسهم الى ذات الصيغة 

في اماةن اخرى من الاالم وفي اوقات ساب ة وبغض النظر    وذات الشك  التنظييي الذي توا  اليه الايال

ان ارقى ا كال التنظيم اليجالسي رو ما ظهر في السوفييتات، وادوى ا كال .  عن االسياء التي اال ت عليها

 .رذه التنظيم رو تشكي  لجان تيث  الايال في الاي 

 

ان اليجالس الايالية وان ةاوت تظهر بشك  اولي في تنظيم االحتجاجات واالعتراضات االقتصادية للايال،  

اال اوها في اوقات استاار الصراع الطو ي، تظهر وتاور عن وفسها، حالها حال اال كال االعتراضية االخرى 

فييا يخص السور السياسي، فان .  في الصراع الطو ي مث  االضراب الاا ، االحتحل، والاصيان والت

، وقس تكرر تشكي  رذا 4679اليجالس الايالية ةيا ذةروا اعحه تأسست في اوضاع الثورة في روسيا في عا  

، وايطاليا في وهاية الاشرينات من ال رن 4640النوع من اليجالس في اماةن اخرى في الاالم مث  الياويا عا  

، االرجنتين 4667-4664 –، وةردستان الاراق اوائ  4600، وايران عا  4699الياضي، ورنغاريا عا  

 .وركذا..في اوائ  ال رن الحادي والاشرين

 

ان مسار تشكي  اليجالس الايالية يوضح دور الطو ة الااملة ليس في اراعها م  ارباب الاي  حول  اي 

مطالب اقتصادية ماينة فحسب، ب  ي س  اليجلس الايالي ااارا تنظيييا للطو ة الااملة تاور عن وفسها سياسيا 

ان مجالس الايال باعتواررا اداة لتنظيم االحتجاف في قلب .  وتطرت مواقفها الحسال تغيير جذري في اليجتي 

الطو ة الااملة، ييكن ان تلاب دورا و لها ال سرة على احسال تحول سياسي، ب  االةثر من رذا ان تطرت 

الي اومة  فتجليات.  وفسها ةوسي  للسلطة السياسية تيث  الطو ة الااملة بوجه السلطة السياسية للطو ة الرأسيالية

 .التي اظهرتها في الياام  واليصاو  ييكن، ان تتوسى على وطاق اوس ،  ام  وقطري

. وة  منسوب ييث  جيهرة الناخوين التي قس تص  الى اليئات، وبشك  موا ر  ت و  اليجالس باختيار منسوبيها ،

االمر الذي ياطي ميزة .  و ارم ميزة من ميزات اليجالسية ري ان ة  ميث  قاب  لحستوسال في اي وقت

ورؤالء الييثلين او الينسوبين قابلين .  لليجالس، وري تاوير عن السيي رااية والتيثي  اليوا ر لناخويها

اي ان السية االساسية في .  لليحاسوة وقابلين للتغيير في اية لحظة يوتاسون بها عن مصالح ومطالب منتخويهم

اي على عكس .  اليجالس ري قسرتها على ازاحة اي منسوب وبشك  فوري واستوساله بييث  اخر وفي الحال

، يطرت الشيوعيون "احرار"السيي رااية الورجوازية التي تاتور اليجتي  رو تجي  من ا خاص مست لين و

 . عور اليجالس مسالة التيثي  السياسي لليجتي ، ان تكون الجيارير في السلطة

. بسون تشكي  اليجالس او ريئات مشابهة يصوح اوتصار الايال في عساد اليستحي   بالنسوة للشيوعيين 

رذه االار مرتوطة بسف  توازن ال وى لصالح الطو ة الااملة بوجه الرأسيالية لألما ، ال سرة على ايجاد  الن

سلطة مزدوجة تظهر فيها الطو ة الااملة قسرتها وادارتها السياسية، جنوا الى جنب مؤسسات السولة 

اي ان اليجالس الايالية ت و  باإلدارة الذاتية من .  الورجوازية التي بسأت تف س مواقاها لصالح اليجالس الايالية

 نادية محمود
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من اليؤةس ان رذا يستسعي تنظييا عياليا ينطوي على التضامن ووحسة الطو ة الااملة، و اوال وقو  .  االسف 

 .ة   يء ارتفاع درجات وعيها الطو ي

 

لم تتشك  وتتكون ةلها دفاة واحسة،  4679التي ظهرت في ثورة روسيا في عا   من اليالو  ان اليجالس،  

، ب  اوها وتجت عن ا كال ساب ة للتنظيم بين الايال، واوها 4640حاملة وفس السيات ةيا ظهرت في اةتوبر 

وبسأت تكتسب  كلها ومحمحها عور مسار التحوالت الذي مرت به الينظيات .  عسلت من ااررا بيرور االيا 

ل س اؤسست من قو  الجيارير، وةاوت تتحول من  ك  الى اخر، تتغير .  الايالية اليناضلة في استاار الصراع

في باض .  في ة  خطوة، تزي  باض الاوام ، وتضيف اخرى، احياوا تا س االجراءات، واحياوا توسطها

االماةن تطورت اليجالس عن لجان االضرابات التي  كلها عيال ال طارات، في اماةن اخرى، تطورت عن 

اي اوها لم تنشأ ةلها مرة واحسة وبشك  واحس، ب  تطورت وبرزت محمحها حيث بلغت الحرةة .  لجان الورش

 .الذروة  الثورية

 

استنادرا الى التيثي  اليوا ر للايال، او :  السية االولى:  ييكن تلخيص خصائص اليجالس الايالية ةالتالي 

اوها ال تشك  بشك  فوقي من قو  اي حزب او اتحاد، او و ابة، ب  اوها :  السية الثاوية.  السيي رااية اليوا رة

)والجيارير ذاتهم، وليس من خارجهم تنو  من الايال مثليا ذةرت ان دور االحزاب رو السعوة لها، . 

اليشارةة فيها والساي للتاثير على مسارات عيلها ة  لصالحه، ولكن في االخير الك  ملز  ب رار اليجلس و 

السية الثالثة قسرتها على ازالة ة   خص وعلى الفور ال ييث  الايال في مح  الاي  او    (مسؤول امامه

  .الييث  في حي السكن

 

وري تستنس الى .  اما اليجالس الجياريرية او الشاوية فاوها ت و  على اسا  تنظيم الجيارير في اماةن السكن

تيثيلها للجيارير من االسف  وبشك  حر وموا ر، وقسرة اليجلس على ازالة اي    اليوسأ االساسي فيها اي ذات

فاذا ةان الايال يربطهم باضهم .   خص او منسوب ينحرف عن تيثي  الجي  الذي اوتسبه داخ  حي سكني

بواض الاحقة االوتاجية ووجودرم في مح  عي  واحس، فان الحي السكني رو اليكان الذي ي و  فيه الاام  

اي بكلية اخرى ان مكان السكن له دور .  باعادة اوتاف قوته، من اج  ان يستأوف بي  قوة عيله في اليو  التالي

تكييلي ليكان الاي ، فالاام  ي ضي ثلث او وصف ساعات يومه في مح  الاي  وي ضي النصف االخر او 

فلذلك ال ت   اليجالس في االحياء اريية ودورا عن اليجالس التي تنظم في .  الثلثين االخرين في مح  السكن

فييا يلي سنل ي وظرة تاريخية عن تشكي  اليجالس   .الياام  او اماةن اناعية او خسمية رأسيالية اخرى

 .الايالية

 

 وظرة تاريخية -اليجالس الايالية 

لم "  اححيتها"الى ال رن الحادي والاشرين ان  4017ت ول  يح ةورين تثوت اليجالس الايالية ومنذ عا   

وظيت اليجالس الايالية على امتساد ال رن التاس  عشر، .  تنته، وري مفيسة ةأاار تنظييي لاالينا اليو 

اال ان االرتيا  بسراسة اليجالس الايالية ازداد على .  والاشرين والحادي والاشرين وفي  تى اوحاء الاالم

ف س دفات تلك االزمة بالكثيرين ليس ف ط .  7770اايس عاليي باس االزمة االقتصادية التي رزت الاالم عا  



الى الاودة الى دراسة مارةس من جسيس ، ب  وايضا الى دراسة وفهم اليجالس الايالية وسيطرة الايال على 

ظهر رذا االرتيا  من قو  الاسيس من النشطاء الاياليين في الاالم، واالةاديييين، واسرت ةتب .  اليصاو 

ان الاسد اليحسود من تلك السراسات الزال موجودا ف ط باللغة االوكليزية و تحتاف الى .  جسيسة بهذا الخصوص

 .ترجيتها الى الاربية لجالها تحت متناول ايسي الطو ة الااملة ووشطائها في الاالم النااق بالاربية

 

باس رزيية وابليون  4004من اليؤةس ان النيوذف االبرز على بروز اليجالس الايالية ةان في باريس عا   

اال اوه وحتى قو  ةومووة .  الثالث اما  السولة الوروسية وعس  قسرة الحكومة على اعادة تثويت سلطتها في الوحد

في اوربا مجالس عيالية وفي قطاعات مختلفة، والرساف    باريس التي ذاع ايتها في الاالم، ةاوت قس تشكلت

و 4007حيث وظيت اليجالس الايالية في بريطاويا الرساف سياسية ومن اج  حق التصويت عا  .  مختلفة

في الواليات اليتحسة قا  عيال ال طارات    .، اوذاك ةان رذا الحق م تصر وتتيت  به ف ط الطو ات الغنية4017

ضس قط  االجور، وفي غضون ايا  اوتشر رذا الشك  من التنظيم واستير في  4007في عا   باضراب عا  

حيث ةان الايال يا سون .  الياارك الكويرة ضس  رةات ال طارات خحل التساينات من ال رن التاس  عشر

، وتشكلت لجان تضم ميثلين عن االتحادات اليحلي من اج  قيادة وتوجيه (اجتياع عا )اجتياعا يوميا، 

 .االضراب

 

. اال اوه يو ى لكومووة باريس اريية خااة حيث تيكنت اليجالس الايالية من االستيحء على الاااية باريس 

الترةيوة االجتياعية في باريس ةاوت تتكون في ماظيها من الطو ة    يشرت الكاتب دووي ةلوةشين، بان

حين اوق الجي    .الااملة، وان ةان الايال منتظيون في وحسات اقتصادية تتكون من اعساد اغيرة

وقا  عيال .  الوروسي الاااية الفروسية، في الوقت الذي ررب االغنياء، ب ي الايال يااوون من اليجاعة

ف س  كلوا الحر  الواني، وتشكلت لجنة مرةزية مكووة من ميثلين لتنظيم    باريس بتنظيم و تسليح اوفسهم،

رذا .  مختلف الييلشيات، ةتووا دستوررم بان الحر  الواني له الحق في استوسال اي ضابط من الضواا

ولكن ما ان ع ست الحكومة الفروسية الصلح م  .  الت ليس، بتاوير ةلو تين، قس ظهر الح ا في اليجالس الايالية

حيث قامت الورجوازية بشن ابادة ال مثي  لها ب ت  النساء .  بروسيا، حتى التفت واو ضت على ةومووة باريس

ميا ياطي السر  الذي يثوته التاريت مرة باس اخرى، ان الورجوازية والرأسيالية على .  واالافال والرجال

 .استاساد الرتكاب افظ  اليجازر للسفاع عن مصالحها، ان لم تنتصر الطو ة الااملة في وضالها لني  سلطتها

 

 4679اما النيوذف االخر االةثر بروزا ايضا في الاالم فهو اليجالس الايالية التي ظهرت في روسيا عا   

. ةشك  تنظييي قا  به الايال في ساوت بطرسوورغ، احتجاجا على االستوساد السياسي لل يصرية الروسية

ل س .  4600حيث فاقت اليطالب السياسية في الينااق الصناعية اليطالب االقتصادية، ةيا  رحها سييث عا  

يصف تروتسكي، .  باس رزيية روسيا اما  اليابان 4679تشكلت اولى اليجالس في ساوت بطرسوورغ عا  

ان اليجالس تتكون من مئات االالف من الجيارير، "  ورو قائس لسوفييت او مجلس عيال ساوت بطرسووغ 

و بوساها ان تستسعى وخحل ..الثورية داخ  الطو ة الااملة، وري عفوية    وري قادرة على توحيس التيارات

والتي  4640وقس  ك  الايال مجالسهم من جسيس عا   (.  7744دووي ةلوةشين، ")  ارب  وعشرون ساعة

 .وا  فيها ميثلوا الايال عور مجالسهم الى سسة الحكم في ثورة اةتوبر من ذلك الاا 
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ري الثورة الوحيسة التي تيكنت فيها اليجالس من الواول الى السلطة،  رغم ان 7740ثورة اةتوبر في عا  

استنست التجربة اليجالسية في ثورة اةتوبر الى خورتها في عا  .  اليجالس  كلت في اماةن عسيسة من الاالم

وقس تأسست مجالس الايال .  ، ف س غرز ت ليس اليجالسية في اذران الايال بايق وفي اوحاء الوحد4679

قا  الفححون الذين خوروا اليجالس .  والفححين والجنود، حيث ةاوت روسيا تخوض الحرب الااليية االولى

ان االدبيات .  مطالوين بالحصول على االرض، بتشكي  مجالسهم في ال رى واالرياف واالحياء 4679في عا  

. التي تناولت ثورة اةتوبر على درجة من الوفرة لحاحع عليها حيث ترجيت اعيال ةثيرة بهذا الخصوص

اال ان ما ييكن ذةره بايجاز رنا، ان اليجالس اوتصرت في روسيا في اةتوبر وظرا لسوررا الذي سوق وشوب 

بتروغراد على سوي  اليثال، ورو من ارم اليجالس في روسيا، وظرا (  سوفيت)  حيث قا  مجلس .  الثورة

ف س قا  .  الوضيا  اةثر الايال وعيا وقسرة وضالية الى افوفه، بادوار متاسدة حتى قو  س وا الحكومة اليؤقتة

بتنسيق الحرةات االحتجاجية للنا ، تنظيم االوتاف، تشكي  الوحسات الي اتلة للايال، وضين، في اخر اليطاف 

ل س قا  بيسالة رئيسية اال وري حولوا اليجلس، الى تنظيم ي و  بادارة السولة، ةسوي  وحيس .  اوتصار الثورة

من اليؤةس ان اوتصار اليجالس وواولها الى السلطة ةان بفا  .  لتضيين االجابة على مطالب الطو ة الااملة

وجود قوة حزب الوح فة ولينين في اليجالس، والتي ةاوت تضيم ميثلين من احزاب ا تراةية اخرى، 

 . ةالينا فة واال تراةيين الثوريين

 

في تشرين الثاوي .  ولسعم السوفيتات الروسية 4640في الياويا  كلت اليجالس الايالية قوة لل يا  بثورة عا   

من ذلك الاا ، قا  عيال الوحرية باختيار ميثليهم، و كلوا اليجالس، وفي وقت الحرب  كلت ايضا تلك 

في ايطاليا في تشرين .  وقس وظيت في خضم االضرابات من قو  الينسوبين الينتخوين.  اليجالس في الياام 

، بسأت حرةة اليجالس الايالية في تورين والتي ارحت مرة اخرى مسالة سلطة الايال، والتي 4646االول 

بتيرد  4646في بريطاويا قا  الجنود عا  .  ةان م رر لها ان تنهي الشك  السائس من السيي رااية الورجوازية

تشكلت في ةااليس في بريطاويا لجان االضراب في ة  .  واس  احتجاجا على عس  تسريحهم من الجي 

جرى تشكي  مجلس الجنود، االق عليه جياية جنود وبحارة منط ة ةااليس، بحضور ارب  او .  الياسكرات

ل س رسدت تلك اليجالس بايجاد ووع من .  اةثر ميثلين من الياسكرات الكويرة، واثنين من الياسكرات الصغيرة

اليجالس تضاري ما حسل في روسيا السوفيتية، للحس الذي جرى اوذار رئيس الوزراء الوريطاوي بخطر 

 .التفاوض ماهم، ف س ةان الجنود والايال تواقين الى تشكي  لجان سوفيتية

 

اضافة الى تجربة اوربا الشرقية باس الحرب الااليية الثاوية، حيث  ك  الايال ا كاال تنظييية تضاري 

، ةان منسوبو اليجالس الايالية في تلك الثورة رم اولئك الذين 4699في الثورة الهنغارية عا  .  السوفيتات

في ايطاليا، تأسست  4696في فروسا، و 4690في اعوا  .  يحيلون وياورون عن ارادة ورغوة الطو ة الااملة

ةان الشاار اليرفوع من قو  الايال رو اونا ةلنا ميثلون .  مجالس الياام ، وعور مختلف االتحادات الايالية

في ال رن الحادي والاشرين في االرجنتين ظهرت حرةة جسيسة خارف االاار الن ابي الت ليسي، .  عن الايال

  .بتيثي  من االسف 
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ل س ةان للواض . 4606في ايران أوسست اليجالس الايالية والتي اووث ت اثناء الثورة االيراوية وباسرا في عا  

من مؤيسي وحتى اعضاء حزب توده في ايران من الايال دورا في تأسيس الحرةة اليجالسية في ايران باس 

. 4606الثورة ، اال ان حزب توده لم يؤيس اليجالس الايالية التي اووث ت اثناء الثورة االيراوية وباسرا في عا  

م  الحزب، ويروف    -ان لم يكن مرتوطا-والسوب رو لييلهم الى تأسيس اتحاد عيالي ذو اتجاه سياسي ينسجم 

لسياسات وتوجهات الحزب بين الايال، من جاوب ومن جاوب اخر، وعلى اايس عاليي او بشك  اعم، ةاوت 

منافسة اليجالس الايالية ومن ان تخرف تلك اليجالس الايالية عن ريينة    االحزاب اال تراةية تخشى من

، واستيرت 4664ظهرت حرةة اليجالس في ةردستان الاراق عا   4606باس ثورة .  وسيطرة تلك االحزاب

يوما، اال اوه، ومرة اخرى، فان الوثائق اليوجودة عن رذه التجربة الزالت حويسة اللغة الكردية وليست  00ل 

في متناول الطو ة الااملة وتياررا الشيوعي في الاراق او للناا ين بالاربية، او الزالت حويسة ذاةرة وشطائها 

 4606لذا، ورى من الضروري رنا التوس  ولو قليح بتجربتي اليجالس الايالية في ايران في عا   .  وفااليها

 .4664وتجربة مجالس ةردستان الاراق عا  

 

 :8791تجربة املجالس العاملية يف ايران  

-في م الته (لااسف بيات)رغم اوه جرى، وف ا . 4606لم يسوق ان تأسست في ايران مجالس عيالية قو  عا   

تأسيس مراةز او تجياات مجالسية في زمن اباس من ان يتذةره   -الاي  والسيي رااية في ايران ما باس الثورة

آوذاك ةاوت اليجالس او الجيايات قس تأسست في اليسن .  الجي  الذي قا  باليجالس الايالية اواخر السواينات

   .4670-4679الشيالية في ايران خحل الثورة اليشرواية في ايران 

 

لاوت اضرابات عيال اناعة النفط دورا متييزا في اوتصار الثورة في ايران،   4606-4600اال اوه في عا  

وقا  الايال  .  حيث وظيوا اضرابا عاما امتس ألرباة  هور والذي ةان له السور الحاسم بإوهاء سلطة  اه ايران

ايضا بتنظيم تظاررات جياريرية في الشوارع، و كلوا اللجان الايالية في  من قطاعات اناعية اخرى 

ةارةر )ولهذا ليس بغريب ان تكون احس  اارات الثورة ري .  الياام  واليصاو ، لينارضة ديكتاتورية الشاه

، عيال النفط، الذين اغل وا انابير النفط -عيالنا في النفط رم قادتنا الصلسين-، (وفت ما، ررور سرسخت ما

من ان يصسر الى وظا  جنوب افري يا الانصري، باالضافة الى رفض عيال اليواويء تحيي  و حن النفط الى 

 . النظا  الانصري اليذةور، رو ما أسهم مسارية اساسية باإلااحة بنظا  الشاه

 

لم يلجأ الايال في ايران الى تشكي  الن ابات الايالية باس الثورة، فالن ابات التي ةاوت تهيين على الحرةة 

الايالية في ايران اثناء حكم الشاه، ةان لها ارتواا وثيق بالسولة، وةان وجود الينظيات الايالية اليست لة اما 

ل س  ك  الايال مجالسهم، او الشورى ةيا اال وا عليها في الاسيس من اماةن الاي ، و كلوا .  وادرا او ماسوما

 .اال ان اليجالس، وةأحس ادواررا، ةان السفاع عن الح وق واليطالب االقتصادية للايال .ايضا الن ابات

 

في قطاعي الصناعات والخسمات من اج  السيطرة على ادارة  تشكلت اليجالس الايالية في ايران بادئة 

الاسيس من الياام  باس س وا الشاه، وقس تيت ادارتها من قو   جرى تأميم .واوتاف اليصاو  او ادارة الخسمات
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االول رو اليشارةة في ادارة : وةاوت اليجالس منسفاة ومتحيسة لتح يق رسفين .اليجالس الايالية، او الشورى

االوتاف وخااة من قو  ال طاعات التي ةاوت تسار من قو  السولة او ال طاع الاا ، والثاوية الاي  على ت اسم 

فين .  السلطة م  ارباب الاي ، او اليشارةة في االدارات التي قا  بتايينها النظا  الجسيس باس وظا  الشاه

من اج  مارفة  ، السيطرة على الشؤون اليالية ليااملهم ال ضايا التي تا وتها اليجالس الايالية في ايران رو

الصادرات والواردات ومارفة االربات، واليصاريف والكلف ليااملهم، واين تذرب تلك االربات، لين تواع 

السيطرة على وتنظيم االجور    من جهة اخرى ساوا الى .الينتوجات، وةم يااد استثياره من مساخي  اليوياات

واليناف ، تحسين ظروف الاي ، االرتيا  ب ضية االسكان، وارتيوا باالمور اليتال ة بادارة االوتاف وتنظيم 

 .ادارة الاي ،  راء الوسائ  اليطلوبة لحوتات، واال راف على موياات الشرةات

 

رسف    ل س وضات اليجالس الايالية في ايران وصب اعينها، وةيا وضح ةح من  يح ةورين وعاسف بيات،

حياية الايال من اية اجراءات تاسفية ييكن ان يلجأ اليها ارباب الاي ، وذلك عور تغيير الاحقة السلطوية 

رذا ياني اةتساب الايال ومجالسهم ال سرة على ادارة والسيطرة على تشغي  .  داخ  اماةن الاي  والياام 

ةذلك سات الى تح يق رغوة الايال الجامحة في السيطرة .  وادارة مجي   ؤون الياي  او اليرةز الايالي

وتح يق سيادتهم على مااملهم من اج  تح يق ارسافهم رم، ةيا ا ار اليه السستور الذي ةتووه رم باوفسهم اي 

  .دستور اليجالس الايالية: الايال

 

اال ان بساية اوحسار دور اليجالس الايالية قس بسأ، واول ما بسأ، حين الوت مجالس الايال الياووات اليالية  

حيث اغتنيت الجيهورية .  من السولة الجسيسة، وري الجيهورية االسحمية التي تأسست في اع اب الثورة

االسحمية التي ولست للتو، تلك الحاجة لتفرض رجالها على ادارات اليجالس، ثم لتوسأ رويسا رويسا بتأسيس 

والتي ةاوت تيث  ادوات للتسخ  في اماةن الاي  من اج  السيطرة على الياام ،  اليجالس الايالية االسحمية

واستوسال الشورى التي اسسها الايال، بيجالس الايال االسحمية التاباة للسلطة، والتي تأسست بشك  فوقي، 

ةان الغرض من تلك اليجالس ليس السفاع عن ح وق الايال، وال تلك االرساف التي تا وها .  لتكون بسيح لها

الايال حين اسسوا مجالسهم، اي تح يق سيادتهم، وادارتهم ليااملهم واوتاجهم، وليس حياية ح وق الايال، او 

تازيز ادارتهم الذاتية ب  الاكس ةان ج  ارتيا  اليجالس الايالية االسحمية منصوا على تل ين الايال ووشر 

ل س ةان االضطهاد السياسي عامح اساسيا في رزيية الحرةة اليجالسية في  .في الياام  الث افة االسحمية 

ايران، اضافة الى عوام  اخرى من قوي  عس  وجود حزب  يوعي على غرار النيط اللينيني ياي  جنب الى 

 .جنب م  رذه الحرةة اليجالسية في اواخر السواينات واوائ  الثياوينات

 

اال اوه ورغم قيا  الجيهورية االسحمية وةاادتها، باستخسا  مختلف ا كال ال ي  للسيطرة على اعتصا   

لتنظييها  7771الطو ة الااملة في ايران لم تنسى تجربتها اليجالسية، ف س سات عا   اال اوه يوسو ان .  الايال

ف س تشكلت لجان عيالية متفرقة في عسد من اليسن في س ز في ةردستان، تضم خيااين وخيااات،  .  من جسيس

على اثر استخسا  السلطة للانف ضس عيال الوناء الذين  وخوازين، وعيال الطابوق، والصناعات الكهربائية،

 ارةوا في اعتصا  واضراب قرب قرية خاتون اباد في منط ة ةيرمان، م  اسررم، تارةة ارباة عيال قتلى 

ف س .  ل س اثار وحفز استخسا  الانف الايال في اماةن اخرى لححتجاف .  بجروت، واعت ال اخرين 077وااابة 
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مسؤوليتهم  اعلن عيال الصناعات الكهربائية في الورز، اوفسهم اوهم اليسؤولين الوحيسين عن الشرةة، واعلنوا

على التوزي ، واليالية، واالدارة واالتصاالت، والتسايرة، و راء اليواد االولية، واالوتاف، والنشااات 

اي بكلية اخرى، ان ساي الطو ة الااملة في ايران الى تنظيم وفسها في .  الث افية والحفاظ على امنية الشرةة

تشرين الثاوي وةاوون االول )مجالس عيالية، لم ينته، وباالحرى ان الحرةات االحتجاجية الواساة االخيرة 

في رفت توه والاشرات من اليراةز الصناعية قس  هست توجها واساا لتنظيم اليجالس والتجياات ( 7740من 

 . الاامة بوافه ت ليس حي داخ  الحرةة الايالية

 

 والشعبية يف االحياء السكنية تجربة املجالس العاملية

 8778كردستان العراق  يف 

قو  قلي  ان وظيفة اليجالس الايالية ليست اقتصادية ومطلوية فحسب، ب  ايضا لها مها  سياسية، توسأ   ةيا قلنا

من خحل .  من التظاررات وواوال الى ت سيم وفسها ة وة مسؤولة عن ادارة اليجتي  عور استحمها للسلطة

لليجالس، "  اليزدوجة"، ستتوضح اوياة رذه اليهية 4664تحلي  تجربة اليجالس في ةردستان الاراق عا  

اال ان التجربة ال صيرة قسمت . وان لم تطرت اليجالس في ةردستان على اجنستها قضية السلطة ةيا سنرى رنا

 .لنا دروسا في ةيفية قيا  اليجالس بسور سياسي جنوا الى جنب السفاع عن اليطالب االقتصادية

 

ميا،  من الضروري رنا التوضيح بان اليجالس الايالية ليست م تصرة على تنظيم الايال في اماةن الاي ، 

ياي  في اليصاو ، و ياي  م  عائلته في االحياء جنوا الى جنب م  اسر    ربيا قس يوحي به اسيها، فالاام 

ال ياني أريال اليجالس الشاوية االخرى بحجة "  عيالية اليجالس"ولكن التاةيس على .  اخرى عيالية و ةادحة

ميا ياني ترك قطاعات واساة من الايال والكادحين ضحية الفاق وبسائ     ةووها غير عيالية خالصة

من الواضح ان عي  ةهذا لم يكن سوى حياقة لم ترتكوها اليجالس .  أالحزاب الورجوازية ال ومية واالسحمية

لذلك، يجب ال ول بان ليس رنالك فرقا بين اليجالس  .ةيا ي ول احس وا طي تلك الحرةة"  لحسن الحظ

 .الجياريرية في اليححت او تلك اليوجودة في اليصاو  

اليجالس في ةردستان لم تلس بشك  عفوي من قو  الايال من االسف  ، ب  تولست من عسة عوام  اسهيت 

من رذه .  عاما من تجربة اليجالس الايالية في ايران 47مجتياة في تشكي  ذلك النوع من التنظيم باس مرور 

اع اب حرب الخليج    التطور الرأسيالي في ةردستان الاراق، حسول فراغ سياسي في السلطة في:  الاوام 

، حسول حرةة احتجاجية في االحياء الشاوية من ال اعسة، ووجود اار تنظييية ميثلة 4664الثاوية عا  

باللجان الثورية التي ةووت اليجالس من فوق والتي ةان على رأسها الينظيات اليسارية التي تاتنق الشيوعية 

 .الايالية

 

على  ورو احس اليشارةين في تشكي  اليجالس في ةردستان الاراق، ، وف ا لخسرو سايه اليجالس ل س ظهرت

للتطور الطو ي   في ةردستان ةاوت وتجة  واجتياعية، فاليجالس والحرةة اليجالسة  تاريخية  خلفية تطورات"

اي بيانى اخر، تحول ةردستان الى مجتي  .  واالقتصادي اللذين حسثا خحل الا سين اللذين سو ا تلك االحسال

ومجتي  مسيني وجي  جياريري واس  من   الااملة  رأسيالي في وهاية السواينات ادى الى ظهور الطو ة
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العتراض اجتياعي وحرةات   مادية  ة  رذا ادى الى خلق ارضية.  لتجريس ملكيتهم في قرارم  الكادحين وتيجة

مسلحة تتحرك من   التي تستنس الى قوة  الكردية  ةليا عن سنن وت اليس الحرةات ال ومية   مختلفة  جسيسة  اجتياعية

 ".ال رى الى اليسن

 

وتيجة لتغير موازين ال وى بين جيارير   توافر الظرف التاريخي لتشكي  تلك اليجالس   من جهة ثاوية 

الواث، باس الضربة الاسكرية التي وجهتها الواليات اليتحسة للاراق   ، اي حكومة اليرةزية  ةردستان والسلطة

ادت تلك الحرب .   ، وسحق ال وات الاسكرية للنظا  الاراقي4664يناير عا    -في منتصف  هر ةاوون الثاوي

بطرد واخراف "  لخسرو سايه،  حيث تيكنت الجيارير وف ا.  الى خلق اوضاع جسيسة للجيارير لت و  باوتفاضتها

ة  اليؤسسات اليرةزية للنظا  سواء ةاوت ادارية مسوية او عسكرية، االمر الذي فتح االبواب لظهور حرةة 

  ".اليجالس ليأْل الفراغ في السلطة

 

واستيرت  4664اذار من عا   0اوتفاضة جياريرية واساة في  تظاررات واساة واوسلات بسأت في ةردستان 

 يلت ة  مسن   -ةيا جرى في وسط و جنوب الاراق اال ان تنظيم اليجالس لم يظهر رناك -ثحثة اسابي    ليسة

 :وف ا لجوار مصطفى، ورو احس فاالي الحرةة اليجالسية في ةردستان الاراق حيث قال. ةردستان واقضيتها

راجيت الجيارير قوات السلطة بشراسة في عسة احياء وفي الاسيس من اليسن، ميا اربك قوات السلطة  "

وفرض عليها التراج  الى م راتها االالية واتخاذ موقف السفاع عن وفسها وتحوي  موقف اليتظاررين من 

السفاع الى الهجو  خااة باس التحا  باض التجياات والتظاررات م  باضها الواض، وت س  اليتظاررون 

لي تحيوا م رات وماسكرات السلطة الواحسة تلو االخرى، االمر الذي مكنهم من الحصول على االسلحة 

 ".و االستيحء على ما في حوزتهم من اسلحة( الجحوش)خااة باس استسح  الاسيس من اليستشارين 

 

و تم في االيا  الثحثة االولى من االوتفاضة ال ضاء على الي اومة الحكومية بشك  تا  ف ت  من قت  من  

اال ان الاام  االساسي والحاسم في تشكي  اليجالس في ةردستان  .م اومي الواث واستسلم من استسلم منهم

 :رو، وةيا وضح خسرو ساية

ايران والحرةة   متأثرة بالثورة في تيث  بوجود منظيات يسارية و يوعية ظهور يسار جسيس" 

وما جاء باسرا من افكار و خااة  4606ع ب ظهور الحرةة اليجالسية عا    وخااة  الثورية  اليارةسية

ل س قامت رذه الينظيات بتشكي  مجالسها الايالية والايومية .  الطروحات النظرية والسياسية لينصور حكيت

  ".على حس سواء

 

اي بكلية اخرى، لم تلس حرةة اليجالس في ةردستان من االسف  ةاادة اليجالس الايالية، لم تكن اسيها  

لم تلس اليجالس في ةردستان الاراق في .  اي اليجالس(   ورى)  اليجالس الايالية، ب  اال ت على وفسها ال 

االقتصادي اليومي، ولم تلس ةنتيجة للنضاالت اليايلية التسريجية من قو    بشك  موا ر ةنتيجة للنضال 4664

الذين رفاوا راية    الايال، ب  جاءت على خلفية ووتيجة ظهور حرةة من قو  النا طين اليساريين والشيوعيين

، وبصحتها اليوا رة م  الجيارير قاموا بتشكيلها في التجياات الاامة في ( ورى)  اليجالس الايالية او ال 

  .اليححت والياام  ومؤسسات السولة
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تجياات    ففي اليو  الراب  من االوتفاضة بسأت توجه السعوات من قو  النشطاء اليساريين والشيوعيين الى ع س

جياريرية الوتخاب اليجلس، ف س ع س اول مجلس في حي سر  ا  في السليياوية، وباسرا تتالت تشكي  

اليجالس في اليستشفيات و ماام  السكاير وااللوسة وفي االحياء السكنية وتم تحسيس اليجلس اليرةزي اليؤقت 

ان ماحسل في السليياوية حسل في اربي ، راوية ، ةحر، وةرةوك بشك  .  الى حين اوتخاب مجلس بشك  دائم

قامت تلك .  محسود حيث  كلت اليجالس في الياام  او اليصاو ، و في اماةن السكن وعلى وطاق اليسينة

اليجالس باالرتواا باوس  عسد من الفاالين و النا طين اليسارين وةذلك تاوئة الجيارير وجي  ما امكن من 

السحت وتهيئة اللجان والخحيا وت سييها على الينااق واالحياء السكنية والياام  وت سيم الاي  فييا بينها 

  .وقامت تلك اليجالس بيناقشة اليها  والوظائف التي يجب على ة  لجنة و خلية تنفيذرا 

 

خوز، حرية، حكومة  )و(  خوز، حرية، حكومة مجالسية)  رفات اليجالس الشاار الرئيسي لحوتفاضة ورو 

اليطالب والشاارات الرئيسية في التجياات واليسيرات الاسيسة  ورفات ،(ة  السلطة لليجالس )و(  عيالية

ساعة عي   09:  التي وظيت في اماةن تجياات الايال واالحياء السكنية والتي ةاوت تتيحور حول  اارات

في االسووع ، الاي  او ضيان الوطالة، االجر اليتساوي للاي  اليتساوي، اليساواة التامة لحجور بين الرج  

و اليرأة، اليساواة التامة بين الرج  واليرأة في الح وق السياسية و االجتياعية، محاةم علنية الزال  السلطة 

، وقس قامت اليجالس فاح بيحاةية الاسيس منهم، محاةية اليستشارين اليتوراين في (سلطة حزب الواث)

  .وغيررا....عيليات االوفال وال صف الكييياوي، التضامن م  االوتفاضة في وسط و جنوب الاراق 

 

من اعيال تلك اليجالس اوها قامت بتغيير اليسراء واليسؤولين، و ةاوت وف ا لسامان ةريم، ورو احس فاالي 

ف س تم .  حرةة اليجالس، تسير اليححت وتفرض سلطة اليجالس على مسيري الشرةات والياام  واليستثيرين

ارد مسير  رةة السيكاير في السليياوية وفرض على مستثير في اليستشفيات اعادة الااملين اليؤقتين باس 

اردرم من قوله، وةاوت اليجالس تساف  عن ح وق النساء و كلوا اول منظية وسوية مساواتية في الاراق 

حث االاواء منذ اللحظات االولى من :  اليجالس باعيال مهية من قوي  ةيا قامت ".منظية اليرأة اليست لة"

االوتفاضة على الذراب الى اليستشفيات لياالجة الجرحى واليصابين، تشكي  لجان ومفارز مسلحة لحفظ 

االمن في الينااق و االحياء السكنية، اوشاء مراةز احية في االحياء السكنية وعحف اليرضى و اليصابين 

من السكان، توزي  االسلحة اليصادرة من السلطة الساب ة على الجيارير بشك  واس  جسا، اوشاء مراةز 

لين من ب ية مسن ةردستان وخااة من ةرةوك وتأمين الغذاء لهم  .اليواء اليرح 

 

مجتي  وح وق اليواانين، قاوون   ادارة  ةيفية و وشر وثائق عسيسة منها الئحة حول  قامت اليجالس ايضا بكتابة

وايضا قامت بتنظيم تظاررات ضس .  اليساواة، قاوون الاي ، وثي ة حول ةيفية التاام  م  االحزاب السياسية

عليا ان االحزاب ال ومية الكردية والت الى اليسينة )ال وى اليسلحة لححزاب ال ومية ردا على ضغوااتهم 

، وقامت اليجالس بيراقوة السوق، (باس تحريررا على ايسي الجيارير الينتفضة ضس جي  اسا  حسين

، وتوزي  ةييات من اليواد  على االساار، وتظاررت ضس التجار الذين قاموا باخفاء اليواد الغذائية  والسيطرة

الغذائية لليواانين، توفير الحياية وحفظ أمن اليححت واالحياء السكنية، ووظيت اةور تجي  جياريري في 

من الناحية السياسية، قامت مجالس .  حلوجة باالسلحة الكييياوية  ذةرى ضرب  بيناسوة   مرةز مسينة السليياوية
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بالترويج لنيط للتيثي  السياسي للجيارير بسيح عن النظا  التيثيلي الورجوازي "  الشورى"ةردستان او 

وةان من وتائج اعيال تلك اليجالس   ".حرية التنظيم دون اي قيس او  را"ل س رفات  اارات مثح . الورلياوي

وحتى عودة قوات الواث وال جريية واحسة ومن اي ووع  0/0اوه لم تحسل خحل فترة وجود اليجالس منذ 

    .داخ  مسينة السليياوية، اي باس ثحثة اسابي 

 

، "رائاا"ةان رنالك تطاب ا بين اليجالس ومصلحة الجيارير والايال، لذا ةان االست وال، وف ا لسامان ةريم،  

حيث ةان النا  او الايال يلجأون الى اليجالس وي سمون  كوارم سواء ةاوت ضس مسير او اي مسؤول اخر 

ةاوت ...  وةاوت اليححت واليصاو  ترس  منسوبيها الوا لتشكي  اليجالس فيها.  في دوائررم او مححتهم

لليجالس في ة  اليححت م راتها والتي ةاوت تترةز في اليسار  اما في اليصاو  فكاوت في مصن  االلوسة 

الجارزة و رةة السينت في سرجنار و رةة السكاير وفي محلة ماي  السكر وفي دائرة الكهرباء والطرق 

ةاوت اليجالس .  ةذلك ذرب منسوبون من السليياوية الى ةرةوك لتشكي  وتوحيس اليجالس فيها.  والجسور

موجودة في مححت اما  قاسم واالسكان والحرية والشورجة في ةرةوك، وفي اربي  ايضا ةاوت اليجالس 

  . ائاة في اليححت وفي ماي  السواجن والسكاير

 

حيث "ةاوت الحرةة اليجالسية في ةردستان ورغم عيررا ال صير عظيية وجوارة، وف ا لليشارةين فيها 

امتلكت ال وة ولسيها جياريررا وقواتها الاسكرية، وس ط الاسيس من رفاقنا في اربي  والسليياوية وتيجة لصس 

اال ان رذه الحرةة، ةاوت تن صها الرؤية السياسية واالستراتيجية، وارتكوت الكثير من ".  الهجية الحكومية

ورذا اواكس بشك  واضح في عس  دقة الشاارات التي رفاتها، اوعس  رفاها لشاارات ةان االولى .  االخطاء

 09" اار    مثح في الوقت الذي ةان يرف  فيه. بها ان ترف ، و عجزرا عن رؤية االولويات الايلية والسياسية

ةاوت الياام  واليصاو  وحتى السوائر مغل ة او ال تاي  وفق السياق الطوياي، اي "  ساعة عي  في االسووع

 .لم يكن الايال يايلوا ااح او ةاووا يايلوا اق  من ذلك بكثير

 

رغم ان اليجالس الايالية ةاوت تاي  وتتحرك بصورة متواالة، وةان لسيها ال وة الاسكرية والسعم 

الجياريري، اال ان مسالتها االساسية وو طة ضافها االساسية تكين في اوها لم تطرت وفسها بوافها بسيح 

للسلطة السياسية التي ةاوت سائسة اي سلطة النظا  الواثي او السلطة التي سات االحزاب ال ومية الكردية الى 

اال .  النا  ف ط   فرضها، ولم تيار  رذا السور، رغم قيامها بإدارة  ؤون اليسينة وليس السفاع عن مطاليب

اوها لم تاي  ال على استح  السلطة وال حتى خلق ووع من ثنائية السلطة ب  مضت الى ارت وفسها بوافها 

وباعتواررا قوى ماارضة لححزاب ال ومية و االسحمية التي لم تتيكن ري بذاتها من ارساء ارةان اية سلطة 

وبهذا بسا وةأن اليسار وتلك اليجالس ترف  الشاارات و اليطالب من اج  تح ي ها اال ان اليسؤول عن .  اوذاك

اليجالس لم تطرت وفسها بوافها سلطة، فهي لم تنظم قواتها الاسكرية .  تنفيذ تلك اليطالب ةان مجهوال وغائوا

الواساة والكويرة ولم تجي  ةييات السحت الكويرة التي سيطرت عليها ولم توزعها بشك  منظم ب  بشك  

شوائي، لم تسيطر على اليوارد واليصادر اليالية للسولة ب  ترةتها سائوة حتى واول قوات االحزاب  عا

من اليلفت ان ال وات الاسكرية ال ومية ورغم اوها دخلت مسينة السليياوية متاخرة جسا اال .  ال ومية واالسحمية

محيين دينار سويسري 0ان اول عي  قامت به رو السيطرة على مصرف الرافسين، الذي ةان يحتوي على 
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لم ت م اليجالس .  االمر الذي لم تفاله اليجالس رغم سيطرتها على اليسينة(. الايلة االالية وليست اليطووعة) 

ةاوت اليجالس منشغلة باالجتياعات واليسيرات .  بحسم رذه اليسائ  ب  ترةتها لححزاب ال ومية و االسحمية

اليطالوة بتح يق مطالوها، لم تجا  من اليجلس اليرةزي لليجالس الذي تم تشكيله من ميثلي اليجالس الايالية 

و الشاوية سلطة حاةية ب  اوشغلت بيناقشة مسألة التفاوض م  االحزاب ال ومية حتى دب االوش اق في 

 .افوفها

 

" السرو  التي ييكن استنتاجها من وجود اليجالس في ةردستان الاراق عسيسة ومهية، يشرت جوار مصطفى  

ان مجالس ةردستان ري تجربة فريسة في بلسان الشرق االوسط رغم قصر عيررا وري باس تجربة الثورة 

ان اليجالس ري بسي  السلطة ".  االيراوية تاس امتسادا لثورة اةتوبر م  اختحف ظروفها وال وى اليحرةة لها

ولذلك فان وجودرا ياني ان الجيارير التي اوتخوت أعضاء ل يادة اليجالس ةان يجب ان تيار  ةام  السلطة 

ةان يجب ان تحكم الجيارير وفسها بنفسها واليجالس اليتحسة م  ب ية اليجالس .  في منااق وجودرا ووفوذرا

ان رذا االمر .  االخرى في اليسينة لتشك  مجلسا اعلى ي و  بييارسة السلطة في اليسينة او الينط ة التي تيثلها

يتوقف على ال ادة الفاليين للحرةة الثورية، فالفا  االستراتيجي الذي يتحكم باالوتفاضة يجب ان يكون واضحا 

اي ان اليجالس باعتواررا  ك  للسلطة وبسي  الشيوعيين الاياليين يجب ان يطرت للطو ة .  حول رذه اليسألة

الااملة والجيارير الكادحة، وان يساى ة  من الحزب والجيارير اليلتفة حول رذا الوسي  السياسي الى دفاه 

 .لحما 

من اليؤةس بان اليجالس قامت باعيال خسمية ةياالجة الجرحى، ضيان االمن، اعيال متال ة بادارة امور  

محلية في اليححت السكنية ولكنها تيار  رذه االعيال بوافها سلطة حاةية ب  منظيات خسمية ، تارةة 

ان ارم االعيال التي يجب ان تيارسها اليجالس حال اووثاقها ري السيطرة .  امور الحكم لححزاب الورجوازية

تنظيم قوارا الاسكرية اليست لة في اليححت و الينااق و الياام   على الشرايين الرئيسية للسلطة وري 

السيطرة على مراةز اليوارد اليالية و .  وتوحيسرا م  قوات الينااق االخرى واوشاء قوة عسكرية موحسة

تنظيم الجاوب االمني في منااق  .االقتصادية للسولة ومن  االفراد وال وى االخرى من السيطرة عليها ووهوها

من  النهب والسلب والسيطرة التامة على االمحك الاامة الاائسة الى  .سيطرتها وجالها مهية رئيسية لها

ور عنها ثحثة من اليشارةين والذين ةاووا على ".  الجيارير وتحويلها لخسمتها ان تلك السرو  والاور التي ع 

رأ  تلك اليجالس تسل  على ان الطو ة الااملة، سواء بسأت مجالسها الايالية من االسف ، او اوها عيلت م  

اللجان الشيوعية لتأسيس مجالسها من االعلى، فان مسالة االستحواذ على السلطة، ري السوي  الوحيس الح اق 

ورذا ما لم ت م به الجيارير في ةردستان، وال .  ح وقهم، تحرير اوفسهم وتحرير اليجتي  برمته ماهم

الينظيات اليسارية، ميا ترك مصير جيارير ةردستان وهوا لسياسات االحزاب ال ومية التي جاءت الح ا، 

 .لترسم مصيرا ةالحا لجيارير ةردستان

 

ظهرت وتيجة فراغ السلطة، باس  اقسامها على اوتزاع السلطة، خااة  لذا، وبهذا ييكن ال ول ان اليجالس قس 

واوها ةاوت منتخوة من الجيارير في اليححت واماةن عي  في مسن عسيسة في ةردستان، فاوها اختفت باودة 

م  رذا، فان السرو  التي ترةتها بالغة الغنى، ويجب تايييها لك  .  السلطة اليها من جسيس باس بضاة اسابي 

 .[1]اولئك اليؤمنين بالتيثي  السياسي للجيارير من االسف ، من ال واعس، والى االعلى
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  تنسيقيات ام مجالس محالت العمل والسكن؟

بخصوص  7740ل س ارت الحزب الشيوعي الايالي الاراقي في بياوه اليؤر  في يو  الراب  من ايلول  

توحيس افوف الجيارير في الوصرة عن اريق تأسيس لجاوها في "بان    االحتجاجات الجياريرية في الوصرة

يومي  ان رذا ارت لاي  سياسي ووضالي".  منااق سكنها ومايشتها رو الوسي  لتح يق حياة حرة وةريية

ةشك  "  التنسي يات"  في الوقت الذي  كلت فيه    .للحزب وللجيارير للتسخ  لحسم اموررا السياسية بنفسها

، اال ان رذا الشك  لم ي س  ااارا عاما 7740و  7749،  7744الدارة ولح راف وقيادة التظاررات في اعوا  

ارت الحزب الشيوعي الايالي الاراقي مجالس .  و امح لتنظيم اعتراضات الجيارير واحتجاجاتها وقوارا

ان اريية مجالس االحياء ومجالس الايال تستنسان الى .  االحياء او اليححت ةشك  لتنظيم الجيارير لنفسها

الوجود والتواجس االجتياعي الطوياي لاي  ومايشة النا  والتي ت يم وتنظم النا  فيها عحقاتها بواضها 

ةيا ان ما يييز اليجالس عن التنسي يات يكين في ان االولى ال توفر اار إلدارة تظاررات في زمان .  الواض

ومكان محسد وتنتهي باوتهائها ةيا تفا  التنسي يات، ب  تربط النضال على اايس اليح  م  النضال اال ي ، 

 .فييا يلي سنوضح الفوارق بين رذين الشكلين  .اايس وعلى موضوعة السلطة السياسية في الوحد  اي على

تنطلق فكرة لجان االحياء او مجالس االحياء من ح ي ة، ان  لياذا الترةيز على االحياء؟ لياذا مجالس االحياء؟ 

تلك االحياء ياي  بها، الااملون منهم والااالون، وسائر ةادحي ومحرومي اليجتي ، حيث بالنسوة للطو ة 

الااملة، يايس الاام  اوتاف قوة عيله في سكنه من اج  ان يتأرب في اليو  التالي لوي  قوة عيله، ورنالك 

الااا  عن الاي  الذي يوحث عن فرص عي ، واالسرة التي توحث عن خسمات، واليرأة الساعية الى وي  

. مكان الاي  يرتوط بالواق  الطو ي لرب االسرة واالسرة بيجيلها.  فرص متساوية في الحياة م  الرج 

. وحسب الت سيم الطو ي يسكن النا ، الطو ة الااملة والكادحة في االحياء الايالية واحياوا في الاشوائيات

ورناك تاور االسر واالفراد عن عسد ال ينتهي من اليطالب اليومية من خسمات، وةهرباء واحة وتاليم 

وتصريف مياه، ومياه االحة للشرب، ووظافة الشوارع، وما الى ذلك ميا يحتاجه اليرء من اج  حياة احية 

ومناسوة، والتي تتصاد  بها االسر ة  يو  وة  ساعة م  السلطات التي ال تلتفت الى تلك اليطالب اليومية 

 .لألسر واالفراد

 

استنست الى تشكي  التنسي يات ةإاار   -عسا ةردستان  -من الواضح ان الجيارير اليحتجة في عيو  الاراق

الحزب الشيوعي الاراقي، ةيا وضح سيير عادل في    قا  بالترويج للتنسي يات بشك  عا .  لتنظيم التظاررات

فان الحزب الشيوعي ةان يتا ب ارسافه "  افاق االحتجاجات في الاراق اال كال النضالية "  بحثه حول 

لن اتطرق في رذه الي الة الى اليأزق الذي تارضت له .  الخااة، وياكس فلسفة وجوده ةحزب سياسي

. ، حيث  رحه سيير عادل في بحثه اليذةور اعحه7740و 7749، 7744التنسي يات في ايا  احتجاجات 

وري تكووت من وا طي الحرةة من مختلف االحزاب واالتجارات السياسية ورذا امر اوياي بالنسوة 

 .للتنسي يات

 

من اليالو  ان التنسي ية تتشك  لخسمة قضية واحسة، االحتجاجات مثح، و تنتهي م  اختفاء االرساف التي  

فهي بطاباها مطالوة .  ب  مؤقتة.  اي ان عيررا مرحلي وقصير ، اوها ليست مستيرة وليست دائية.  ولستها
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جرى    ةيا رو مالو .  بإحسال ااحت اقتصادي او سياسي محسد، قس تتح ى م  تح ي ه او حتى م  تح  ه

التنسي ية اليست لة لتظاررات اجور وع ود وزارة "تشكي  تنسي يات في مختلف االوساا الايالية مث  

. وقامت رذه التنسي يات وتشكلت في وطاق مكان الاي ، مطالوة بتثويت عيال الا ود في رذا ال طاع ."الكهرباء

تقوم التنسيقيات  من جهة اخرى.  م  تح ق مطلب رؤالء الايال، ستنح ، على االعم االغلب، رذه التنسي يات

فوظائفها، ةيا  رت سيير عادل  .شكل نضالي واحد وهو التجمع في الساحات والميادين العامة   على اساس

في بحثه باوها محصورة باإلعحن عور  وكات التواا  االجتياعي عن زمان ومكان التظاررات وثم التواجس 

وري ال تض  على عات ها، مهية وضرورة الجي  والربط  .الفيزي ي خحلها لترديس  اارات ورتافات ماينة

بين النضال اليحلي والنضال على الصايس الاا ، بين النضال االقتصادي والسياسي، وبين مهية اليطالوة 

 .باإلاححات والساي الى اوتزاع السلطة من الطو ة الرأسيالية الحاةية لتكون بين ايسي ميثلي الجيارير

 

التنسي يات لها ارساف ااححية بحتة، فهي لم تض  على عات ها مهية اوتزاع السلطة، حيث تفت س التنسي يات 

ين وال ينتخب اعضاءرا من قو  اية اوساا اجتياعية سواء في  لنظا  التيثي  الجياريري من االسف ، فهي تا 

أن تأسيس مجالس االحياء، على الن يض، سيؤمن مصساقية و فافية وااالة .  ميسان الاي  او ميسان السكن

اليجلس ةيا  رحنا اعحه، له قسرة واححية خل  اي منسوب وفي .  تنظييها وتيثيلها لسكان االحياء، وللايال

ت ضي اوتخابات مجالس االحياء لذلك  .الحال في حالة تفرده بال رار، او خروجه عن ارادة الجيارير ومطالوها

والمزاجية والنرجسية ، بينما في حالة التنسيقيات فغالبا مايتم التفرد بالقرارات االمر  الفردية  على النزعات

مما ادى .  وسيادة اجواء عدم الثقة في صفوفها   الذي يخلق أجواء من الصراعات والتخوين واالختالفات

في حين فإن وجود التمثيل المباشر للجماهير  .بشكل حثيث للحيلولة دون تشكيل قيادة موحدة لالحتجاجات

في مجالس االحياء سيحول دون عبث المليشيات والعصابات المنظمة ، او شيوخ عشائر، او احزاب غير 

فالحكومة  .منتخبة او ممثلة للجماهير للتالعب بمطالب االهالي، واالدعاء بتمثيلهم ومن ثم اجراء صفقات

تساى الى ت سيم الوعود الخااة والتاهسات، فضحً عن محاوالتها  راء ذمم ال ادة والشيو  من خحل بذل 

  .اليال لهم

 

من جهة اخرى ،  الجاوب االمني، ورو امر يتيت  بأريية خااة في عراق السلطة اليليشياتية ال ياية ال ائية 

ومليشياتها التي تايث فساداً في الولس فهي اول من ي ف بوجه الحرةة االحتجاجية ال ائية،  ميا ي تضي اياوة 

 .امان النا طين والفاالين في الحرةات االحتجاجية

 

بوس  الحكومة    الحرةة االحتجاجية عور الهجية على وا طي التنسي يات، اعت ال اعضائها، مطاردتهم،  

م  الحرةة االحتجاجية "  فوقية"رذه الحرةات  لها الة "  من فوق"ووظراً لكووها ااار .  اغتيالهم والت

الييثلون .  على الاكس من ذلك فييا يخص اليجالس.  الواقاية، من السه  حرمان رذه الحرةة من قادتها

الواقايون لحرةة اليجالس رم اق  عرضة لهكذا ضربات، وذلك الن السلطة تارف ان توجيه ضربة ل ادة 

اليجالس، ال يلحق اثر ةوير وقاام على اليجلس، الن بوس  اليجلس اليستنس الى تجي  الجيارير ان ينتخب 

ولهذا، في حالة اليجالس، على السلطة .  ميثلين اخرين فورا، وبالتالي، يكو  ايادي السلطة الى حس ةوير

. ال ياية ان ت ي  اليجلس ةك  بيئات واالف اليحتجين، وليس ميثليه ف ط ، ان ارادت ان تنهي حرةته ودوره

   نادية محمود 
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من رذه الزاوية، وارتوااا باوضاع الاراق والحيحت التي ت و  بها ال وى اليليشياتية، فان التنسي يات اةثر 

  .  عرضة للضربة واوهاء اعيالها الى حس ةوير، على الاكس من اليجالس تياماً 

 

ال و ف ضس وجود التنسي يات، ولكن يتوجب علينا ان واي  على عس  ترك التظاررات تخض  للافوية دون ان 

تجي  النضاالت الجياريرية في ااار واحس، لسف  الجيارير ليكون لها ال ول الفص  في موضوعة اوياة 

اوها ال تجا  .  النظا  السياسي الي و  ، مجالس االحياء واليجالس الايالية توفر رذا االاار التنظييي النضالي

وضاالت الجيارير، متفرقة، مشتتة، ب  تربطها وتشسرا موا رة الى قضية النضال الوتزاع السلطة 

ووظرا لوجود رذا الهسف، تصوح الافوية امر غير م وول، فاليسالة االساسية لتح يق ارساف  .السياسية

 .الجيارير تحتاف الى تنظيم وتيثي  ح ي ي يوسأ من االسف  الى االعلى

 

ان التنظيم يوفر فراة ليجالس االحياء على ان تاي  وتنسق امر وضالها فييا بينها وبشك  اف ي وعيودي  

عور اوتخاب مجالسها في االحياء واالقضية الى مجالس اعلى، على الاكس ميا رو دارف حيث ان التنسي يات 

تاي  بشك  مست   عن باضها الواض، وفي احيان ليست قليلة بصورة متاارضة م  باض من حيث 

ان القاسم المشترك الذي يجمع الجماهير للتجمع في اطار مجلس او لجنة .  التكتيكات واالساليب وغيررا

المحلة، او الحي، ليس هو التركيبة الفكرية لالفراد بل سلسلة المطالب الواقعية والحياتية الملحة التي يراد 

ان وجود .  واالاححات التي يضغط على السلطة اليليشياتية الطائفية ال ائية من اج  االخذ بها تنفيذها،

الاي  اليجالسي يوحس الشاارات واليطالب، ويجياها في ااار واحس، بسال من تاسد الشاارات واختحفاتها ة  

وجود مجالس االحياء سياي  على اياوة ال رار باالقسا  على اي    .حسب منط ته والجهة السياسية السائسة فيه

والحيلولة دون اليس باليرافق الحيوية الاامة او حرق اي مواوي والتي ري ملكية عائسة    .عي  وضالي

للجيارير، وليست ملكا الي حزب، مث  مواوي الولسية والييناء واليستشفيات واليصاو  والياام  و رةات 

 .وغيررا..النفط 

 

 هل طرح املجالس العاملية او مجالس االحياء جديد متاما، 

 ام بدأت بوادره االن؟

ييكن ال ول ان رنالك بوادر اولية او اجنة لتشكي  اليجالس، وان ةاوت بشك  اولي، ولم يص  مستوى لجان 

فيا جرى في بغساد والوصرة من تشكي  روابط ولجان .  اليححت او اليجالس الشاوية او مجالس االحياء

اعتصا  في الحسينية في بغساد وفي حي السفير، و رابطة الهارثة في الوصرة ري موادرات اولية تستنس الى 

 .ارادة الجيارير

 

، وظيت حرةة في منااق واحياء جنوب  رق (7740)  في اذار من رذا الاا  "  ي ول سيير عادل في بحثه  

تلك الحرةة ري جسيسة .  السفير والياام  والكفاءات والر اد والايارية وحي النصر والوتول:  بغساد و يلت

من ووعها، فنشطاء وفاالي تلك الينااق  كلوا لجان ووصووا الخيا  وقاموا باعتصامات واوال الى قط  

لتجتات باسرا ب ية "  ال اوتخابات دون خسمات"ود نت الحرةة في منط ة السفير، ورفات  اار .  الطرق
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   نادية محمود 

وارغيت رذه الحرةة حكومة الاوادي على أرسال وفس ييثلها لل اء م  ميث  ...  الينااق واالحياء االخرى

وبالفا  بسأت الحكومة بتح يق عسد من مطالب االرالي وري الوسء بتوليط الشوارع التي .  ارالي تلك االحياء

ان رذا الشك  من النضال لم ينتج عن وجود ...  ةاوت مهيلة بشك  ةلي من قو  اليؤسسات الحكومية الساب ة

  ..".تنسي يات، ألوها ال تتحئم م  الشك  النضالي ورو االحتجاف في االحياء السكنية

 

 :آليات عمل ومهام مجالس املحالت

ان تشكي  وتوسي  حرةة االجتياع الاا  للايال في الياام  او لييثلي االحياء رو الرساء  وكة واساة من  

االجتياعات الاامة للجيارير في االحياء السكنية وفي اماةن الاي  بشك  اف ي وعيودي، تنظييها وربطها 

بواض، وعور ذلك، خلق باسرع ما ييكن اداة تنظييية مؤثرة وقيادة عيلية على وطاق عا  ووعاً ما للنضاالت 

ان ت و  مجالس االحياء :  والذي وانيه بالربط االف ي والايودي ليجالس الايال رو التالي .الرارنة للجيارير

. باوتخاب مجلس عا  ليحافظة الوصرة على سوي  اليثال او محافظة بغساد، بارتوااها اف يا باضها م  باض

وما ان .  فيجلس حي اليا   في الوصرة، على سوي  اليثال، ينتخب من قو  لجان مححت منااق اليا   والت

ينتخب من .  الت،..مي  والجويلة و الحياوية و 9يتم اوتخاب اليجلس االخير، يرتوط اف يا بصلة م  مجالس حي 

في حالة خروف ميث  لجنة منط ة .  ميثلي مجالس رذه االحياء، مجلسا اعلى ييث  محافظة الوصرة بشك  عا 

في حي اليا   عن ارادة واخويه في منط ته، يسحب الناخوون منه وبشك  موا ر وفوري تخويلهم لهم، وتيثيله 

ال يستطي  مجلس حي اليا   االحتفاظ بييث  الينط ة الينزوع  رعيته من لجنته في االسف  اي من .  عنهم

اي ان االعتراف    .وبناء عليه، ال ييكن ان ييث  حي اليا   في اليجلس الاا  ليجالس الوصرة.  قو  الناخوين

 .خحف ذلك، ال افة تيثيلية له او لها. الرسيي بالييث ، ينو  ف ط من اقرار واخويه به، او بها

 

من االعيال التي ييكن ان ت و  بها اليجالس على سوي  اليثال ال الحصر رو الضغط على مجالس الولسيات  

في مناا هم لل يا  باي  ماين، مث  تاويس الطرق، ازالة االزبال و تنظيف الينط ة، توفير مسار  محئية، 

ييكن ان تراقب .  وارغا  مجلس الولسية في منط ة ماينة على حضور ميثلين عن لجنة او مجلس اليحلة

االوضاع األمنية وتتصسى الرتكاب الجرائم في الحي ، ال يا  باعيال محو األمية ، يكون لها قول في ةيف يتم 

السف  .  التصرف بييزاويات مجالس الولسيات، ماالجة عس  وجود خسمات في الوقت الذي توجس فيه االموال

ب ضية بسل او ضيان الوطالة للااالين عن الاي ، او فرض ايجاد فرص عي  للااالين والاااحت منهم،  اي 

ان ي وموا بأية درجة ميكنة بالتسخ  بإدارة  ؤووهم بأوفسهم وحياية ح وقهم والسفاع عن مكتسواتهم واليها  

 .اليحسدة ليست مها  استشارية وإويا ميارسة ح ي ية للسلطة في مناا هم

 

الفكرة االساسية ري الاي  على التسخ  في الشأن السياسي من االسف ، وارت سوي  اخر للتسخ  السياسي 

الذي تضاه االحزاب الورجوازية وةأوه السوي  الوحيس للتسخ  في امر التغيير السياسي عور اليشارةة في 

صعيد البرلمان او مجالس     ، او عور اليشارةة في اوتخابات ري مخادعة ومزيفة سواء على "الايلية السياسية"

% 21هو افضل تصويت على ارادة ما يقارب ال             8102خاصة واننا رأينا عزوف الجماهير عن انتخابات ايار           .  المحافظات

الثاوية ري والفكرة  .  من الناخبين الذين رفضوا التصويت فيها، وعدم اعطاء اية شرعية للمرشحين للنيابة في البرلمان                  
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 التنظيم املجاليس وآفاقه يف العراق 

التالم على ادارة اليجتي ، من االسف ، من االحياء، سايا الى ادارة  ؤون اليجتي ، اما تشكي  ادارة 

الجيارير ف ست  .  مزدوجة، ميثلة عن الجيارير من جهة، او ادارة السولة وحسب ما يسيح به توازن ال وى

لذا، يجب ان يرتكز .  باي  ك  من ا كال االاححات، وسأمت من اوتظار تنفيذ الوعود التي ال تنفذ الث ة

عيلنا على الساي لتأسيس ويط جسيس و مختلف مستنس الى تيثي  سياسي ح ي ي ليصالح الطو ة الااملة 

وجود السيي رااية اليوا رة والتي ستكون الضيان األساسي   ان وجود اليجالس يسل  على.  والكادحين

والواقي  ليس من االوحرافات الويروقرااية ةيا ي ول منصور حكيت في بحثه عن اليجالس الايالية، ب  من 

ووا ويؤسسوا سلطة تيثلهم، سلطتهم رم  .اج  ان يكو 

  

2018كانون االول   
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 كر وتقديرش [1]  

اشكر كال من الرفاق جبار مصطفى، الرفيق الذي، على الرغم من مرضة، ونوبات االلم، اال ان  
كذلك اشكر الرفيق خسرو ساية الذي زكاه احد الرفاق بالقول ".  شهادت  على العصر"  ارسل لي 
كذلك .  ، واشكر الرفيق سامان كريم على ارسال كتابات  لي بهذا الخصوص"اب المجالس"بان  كان

 . اشكر الرفاق فارس محمود وسمير عادل على االدالء بمالحظاتهم على النسخة االولى من الورقة

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/11853/12_606_013.pdf?sequence=1&origin=publication_detail
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/11853/12_606_013.pdf?sequence=1&origin=publication_detail
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/11853/12_606_013.pdf?sequence=1&origin=publication_detail
https://libcom.org/tags/sheila-cohen
http://cupe.on.ca/wp-content/uploads/2015/05/Booklet-IRAN-violaion-of-workers-rights-prepared-for-CUPE-OD-ISC-FINAL-May-22-2013-2.pdf
http://cupe.on.ca/wp-content/uploads/2015/05/Booklet-IRAN-violaion-of-workers-rights-prepared-for-CUPE-OD-ISC-FINAL-May-22-2013-2.pdf
http://hekmat.public-archive.net/
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تاسيس مجالس الجامهري يف اماكن 

 العمل واملعيشة
  

 حوار اذاعة نينا مع اذر مدريس
 

مجالس الجماهير في اماكن "اصدر الحزب خالل االيام القليلة المنصرمة نداءًا تحت عنوان :  هيمن خاكي

في النداء ذاته، طرحت نقاط حول ماذا تعني المجالس، واود ان اتناول جوانب من هذا .  العمل والمعيشة

اشير في نص النداء الى ان حظوظ قوى اليمين ستكون فقط عبر االستناد الى الدول الرجعية وعدم .  النداء

التدخل الواعي والمنتظم والمنظم للجماهير في االطاحة بالجمهورية االسالمية، كما اشير من جهة اخرى 

الى ان حظوظنا نحن العمال، النساء والرجال التحررين هو، على العكس من ذلك، في اقتدار وتنظيم 

ان السؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف بوسع هذه المجالس ان تلعب دورًا في الدفع .  الجماهير لالطاحة بها

 بعملية تنظيم الجماهير واقتدارنا من اجل االطاحة بالجمهورية االسالمية وبلوغ عالم افضل؟ 

 : اذر مدرسي

اعت س .  قو  ان اتناول وساء ومكاوة مجالس الجيارير، من الجيس ان ول ي وظرة على االوضاع السياسية في ايران

ان الجيي  اليو ، وليس ف ط الشيوعيين والجيارير اليحتجة وقوى اليسار، ب  حتى قوى الجيهورية االسحمية 

روة جياريرية عامرة جرت في اواخر عا  )وفسها، ي ر ويتحسل عن ان االوضاع في ايران باس روة ديياه 

تغيرت وحلت عناار متفاوتة في الساحة، واريها امكاوية روات  ( -واستيرت لياي ارب االسووعين 7740

  اذر مدرسي  
  (الخط الرسمي)الحكمتي -سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العاميل االيراين 
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 تاسيس مجالس الجامهري يف اماكن العمل واملعيشة

الجيي  ي ر بهذا .  اوها امكاوية تث   على ذرن الجيهورية االسحمية.  اوس ، اعيق، اةثر راديكالية من روة ديياه

 .اليو 

 

من الجيهورية االسحمية من اج  .  ل س ذةروا ساب اً ايضاً ان جيي  ال وى باس ديياه ستاس وفسها لليرحلة الي ولة

قياها او السيطرة عليها وةوحها عور احياء افق اجراء تحسين في ااار الجيهورية االسحمية عور االاححية 

التي الح ت بها روة ديياه ضربة جسية، من ال وى الييينية في الياارضة، من ال وميين االيراويين الى ال وميين 

. االثنيين االخرين والتيارات السينية من امثال مجارسي خلق، تاس جيياها النفس للصراعات والتحسيات الي ولة

بالنسوة لنا وحن الشيوعيين والجيارير التحررية التي وزلت الى الييسان في ديياه عليها ان تاس وفسها ايضاً 

منشور االااحة بالنظا ، تتيث  الخطوة الحح ة بتوجيه النساء والساي لتاسيس مجالس الجيارير "باس .  لذلك

من اج  ارت افق، تنظيم، توحيس الجيارير من اج  االااحة بالجيهورية االسحمية وةذلك من اج  السفاع 

 . عن امان وحرية ورفاه اليجتي  بوجه رجيات اية قوى اثنية ودينية وييينية في عشية االس اا

من .  ل س تحسل الجيي  في ديياه عن ان ارم و طة ضاف رذه الهوة ري غياب تنظييها وغياب افق واضح

جهة، ل س ةاوت ساتها وراديكاليتها ومنارضتها ليجي  الجيهورية االسحمية واواسا  التورم باجنحة النظا  ري 

احس السيات الخااة والوارزة لسيياه، بيس ان غياب التنظيم وغياب افق واضح ةاوت و طتا الضاف الجسيتين 

يساون لتحوي  اف هم .   مثليا ذةرت ان جيي  ال وى السياسية تاس الاسة ليليء رذين الفراغين.   لتلك الهوة

لحوتصار الى افق رذه الحرةة،  ويالنون رايتهم ومنظيتهم على اوها ميثلة رذه الحرةة وتصويررا لتنظيم 

 .الجيارير واالرم دور الجيارير في عيلية االااحة الى تصور اليجتي 

 

وقف حزبنا بوجه ذلك االفق الذي يتحسل عن استحالة النصر بسون دعم الغرب او احس السول الرجاية 

وجوب التصسي لتسخ  ال وى الرجاية الااليية واالقلييية، والتصسي "  منشور االااحة"للينط ة، وذةروا في 

لذلك التصوير التي يرى وجوب االم  بتجاوب قسم من الجي  وال وى ال ياية م  ال وى الييينية مث  اليلكيين 

ورضا بهلوي، وقلنا ان االااحة بالجيهورية االسحمية ياني ح  الجي ، قوى الواسساران ومجي  االجهزة 

وبوجه التصوير الذي تطرحه التيارات االثنية وال ومية اما  اليجتي  واليتيث  .  ال ياية للجيهورية االسحمية

بان لنضال الجيارير في ايران اوغة قومية ودينية، اعلنا ان رذا النضال والحرةة ريا من اج  الحرية، 

الساادة، الرفاه والاسالة االجتياعية ليجي  الجيارير اليحرومة في ايران، بغض النظر عن الصوغات ال ومية 

ان منشور االااحة رو راية وبسي  الشيوعيين والطو ة الااملة بوجه جيي  الوسائ  .  والسينية التي يلص ورا بها

 .الرجاية والييينية سواء في السلطة او في الياارضة على السواء

 

فييا يخص غياب التنظيم ايضاً، فان جيي  ال وى اليتنوعة تساى ايضا الن ت ول للجيارير ةيف ينوغي 

اذا تيانت سترى ان ال وى الييينية التي تالن . االستاساد سواء للنضال ال ائم او الصراعات الي ولة على السواء

" حكومة ظ "، "حكومة منفى"، "مجلس االيراويين"عن وفسها بوافها الييث  الوحيس للجيارير تؤسس 

يينح احسرم وفسه افة .  واوواع وا كال من الهيئات واليؤسسات التي على اسا  اوهم ميثلين للجيارير

وعلى اسا  اوهم قادة وضاالت الجيارير من اج  االااحة بالسلطة وتولي رئاسة "    اه"واخر "  رئيس"

وعور وسائ  االعح  !   الحكومة الي ولة التي من الواضح اوها لم تتحسد باس، بيس ان  ارها ورئيسها مالوماً 
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  اذر مدريس   

الييينية في اليجتي ، يتم تاييق اورة باوهم قادة وقوى من الي رر ان الجيارير ان تحي  ارادتها ومست ولها 

ومصيررا الى رؤساء الجيهورية والشارات رذه، ومن الي رر ان رذه ال وى والشخصيات تتناق  السلطة 

 . ويولغون السلطة عور التواف ات من فوق او اي سوي  اخر غير التسخ  اليوا ر للجيارير

 

ان وساءوا لتاسيس اليجالس الجياريرية في اماةن الاي  واليايشة والسراسة رو بسيلنا بوجه رذا النوع من 

ميثلون يتم .  تختار الجيارير في مجالسها ميثليها.  الجيارير الذي تصيغه ال وى الييينية"  تنظيم"و"  تسخ "

ميثلون بينوا .  اوتخابهم من قو  الجيارير بصورة موا رة في تجياات عامة استناداً الى ماي ولووه ومايريسووه

في خضم وضالهم اليومي، في اماةن الاي  والحياة والسراسة، وماي ولووه سواء في النضال الرارن للجيارير 

حول الياء، الغحء، التضخم، الف ر، الوطالة واي مشكلة اجتياعية اخرى ا  فييا يخص مصير اليجتي  فييا 

 . وعلى رذا االسا  يتم اوتخابهم... يتالق باالااحة بالجيهورية االسحمية وةيفية ال يا  و

 

في اماةن ...  تتسخ  الجيارير في اليححت، الايال في اليراةز االوتاجية، الياليين، الااملين في الصحة و

الاي  والطلوة في الجاماات بصورة موحسة ليحسدوا مصيررم عور رذه اليجالس، وباالستناد الى تجيااتها 

تتوحس الجيارير وتتنظم وتنظم وضالها عور رذه .  الاامة واالتفاق على مطاليوها الرارنة ومست و  اليجتي 

 .اليجالس، وفي رذه اليجالس تختار الجيارير ميثليها الح ي يين، ميثلين يوجهوا وي ودوا وضال الجيارير

 

ان مجي  السعايات التي ت و  بها ال وى الييينية تتيث  في اوها تريس اةثر السو  ديي رااية وحرية لتسخ  

بيس ان السوي  الوحيس الذي تضاه اما  الجيارير للتسخ  رو اوتخاب ميثلي .  الجيارير في تحسيس مصيررا

الورليان او رئيس الجيهورية او الشاه الي و ، وان رذه رو قط  الطريق اما  التسخ  اليوا ر للجيارير، 

الحيلولة دون تنظيم الجيارير لنفسها من اسف  الوتخاب ح ي ي، للسف  بالنضال الرارن من اج  االااحة 

في الاالم الح ي ي والواقاي، ان سياسات ال وى الييينية ري خل  .  بالجيهورية االسحمية وتحسيس النظا  الي و 

 . سحت الجيارير

 

بي اب  رذا، ان اةثر سو  تسخ  الجيارير ديي رااية وموا رة سواء في وضالهم الرارن ضس الجيهورية 

مجالس ت رر .  االسحمية او في عشية االااحة بها ري مجالس تستنس الى التجياات او االجتياعات الاامة

 . الجيارير فيها بصورة موا رة على ةيفية السف  بنضالها الرارن وغسرا

 

. على قولك، بعد ديماه، الكل ينتظر.  اسمحي لي ان اعود خطوة للوراء واتحدث عن هبة ديماه:  هيمن خاكي

. بينت االوضاع عن ان احتجاجات اوسع  ستنطلق، وعلينا ان نكون اكثر استعدادًا من قبل لالوضاع الجديدة

ما  ان شرعت احتجاجات ديماه، ورغم ان هناك .  قبل ديماه، كانت هناك احتجاجات عمالية عريضة

احتجاجات عمالية كانت تجري ايضاً، ولكن كان من السهولة رؤية بوضوح ان هناك فصل ما بين 

سؤالي هو هل ان بوسع .  احتجاجات الجماهير و االحتجاجات واالعتصامات في المراكز االنتاجية والمعامل

المجالس التي وجه الحزب ندائها ان تلعب دورا في دمج هذه النضاالت وتجعلها حمالة تصل االطراف 

 المختلفة للمجتمع ببعض في نضالها؟
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 : اذر مدرسي

ان وساءوا لتاسيس اليجالس الجياريرية .  دون  ك، بوس  رذه اليجالس ان ت و  بهذا الاي  وتلاب رذا السور

وبالتالي، ان رذه اليجالس وفسها بوساها ان تجا  التنظيم . في ة  مكان تسكن فيه الجيارير او تاي  او تسر 

الواس  والاريض، تنظيم غير جغرافي او غير مهني بين الفئات اليتنوعة لليجتي  والجيارير اليحرومة التي 

 .وزلت للشوارع في ديياه امراً ميكناً 

 

وتجذير وت وية رذا (  من راديكالية)وفي الح ي ة، عور رذه اليجالس والنا طين الذين يايلون من اج  ردةلة 

النضال واليجالس، تتوفر الفراة عور رذه اليجالس للجيارير ان تكون، ومن اسف ، اةثر اتحاداً وتنظيياً 

ووضاالتها اةثر تنظييا، اوسجاماً واتساقاً ورسفاً وتيضي بافق مشترك اةثر بكثير من جيارير بسون تنظيم، 

براينا، ان .  وتصوررا بان قوة في مكان ما ت ودرم، وان ج  عيلهم رو النزول للشارع وابساء احتجاجهم

اليجالس الجياريرية رذه بوساها ال ان تؤدي دور رافاة فحسب، ب  ان تتحول الى منظية عريضة 

وجياريرية قادرة على توحيس وربط وضاالت الجيارير في االقسا  اليختلفة لليجتي  من ااغر اليسن الى 

بوس  اليجالس ان تلاب دوراً مؤثراً في توحيس النضال والحيلولة دون اوازال .  اهران، وتينحهم افق موحس

 .واوزواء اي وضال

 

تصوروا ان اليجالس اليختلفة للجيارير في اليححت اليختلفة لطهران وخوزستان، ةردستان، اذربيجان، 

، عنسرا سترى ةيف يتحول وضال جيارير خوزستان ضس اواسا  الياء الى وضال عا  وفي ...خراسان و

يستحي  بسون وجود رذه اليجالس في اليححت ومراةز الاي  ...  اهران، ةردستان، اذربيحان وخراسان و

والسراسة الحسيث عن وضال عا  و ام  للولس، موحس، قوي وراديكالي سواء لليطاليب الرارنة ا  لحااحة 

 . بالجيهورية االسحمية

 

ان قوى ت ول للجيارير ان .  اوها قوى تتيث  سياستها باوزلوا ياجيارير للشارع، ووض  قيادتكم على عات نا

عيلكم رو النزول للييسان واالحتجاف على الجيهورية االسحمية ووسف  وحن بو ية عي  االااحة اما رم 

من الييكن ان يكون لهذه ال وى فراة االتفاق من فوق، . مخادعة، ا  متورية، غير اجتياعية و عسيية الصلة

اتكاءاً على الحكومات االقلييية الرجاية او الااليية، بيس ان ليس لها فراة وحظوظ تنظيم وضاالت الجيارير 

 .وقيادتها

 

وللسف  بنضال الجيارير، فواالضافة الى افق واضح، ينوغي تويان سوي  تنظيم الجيارير من اسف  وتوحيس 

 .وت وية اقتسار الجيارير، وان اليجالس الجياريرية ري مث  ركذا اداة

 

ورد في النداء، واشرت كذلك الى ان النواة االساسية او اساس هذه المجالس هي التجمعات .  هيمن خاكي

ان موضوعة التجمعات العامة هي احد السياسات والتقاليد القديمة في حركتنا، وجرى النقاش كرات .  العامة

لماذا تتكأ هذه المجالس على التجمعات العامة؟ لماذا ليس .  وكرات على امتداد تاريخ حركتنا بهذا الخصوص

مثاًل ممثلي العمال؟ ماهي االمكانات والخصوصيات التي تمنحها التجمعات العامة لهذه المجالس؟ وتحديدًا 
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في الوضعية الراهنة التي يمر بها المجتمع؟ اي خصائص تتحلى بها هذه التجمعات العامة كي يكون بوسعها 

 تحسين عمل المجالس؟ 

 : اذر مدرسي 

ان ارم دور للتجياات الااملة رو تسهي  امكاوية التسخ  اليوا ر والسائم للجيارير في الياي ، اليحلة، 

ان االةتفاء او االقتصار على ميثلي الياي  او اليحلة مثح بسون .  الجاماة، اليستشفى وسائر اماةن الاي 

توضيح عور اية الية او عور اي اريق تم اوتخابهم، او ماري مسة اوتخاب رؤالء الييثلين، او ةيف بوس  

 : الينتخوون ان يازلوا رؤالء الييثلين، سنواجه خطرين

اوالً، من الييكن ان ينتخب ميثلين في اجتياع ما ليس ماروفاً ماري وسوة مشارةة اوا  اليحلة، عيال 

ومن الواضح ان رذه اليجيوعة الينتخوة مخيرين باتخاذ اي ...  الياي  او الطلوة او الياليين او الييرضين و

وين . قرار باسم ريئة الييثلين فييا لم تتحسد الية دائية وثابتة ومستيرة لليراقوة اليستيرة للينتََخوين بيس الينتخا

من رذه .  الية تؤمن التسخ  بصوورة موا رة في عيلية اتخاذ ال رار وتحسد للينتَخوين اية توجه ينوغي سلوةه

ان االجتياع الاا  يوفر امكاوية التسخ  اليوا ر .  الزاوية، وولي مكاوة خااة لحجتياع او التجي  الاا 

للجيارير بابااد اوس  في وضالهم الرارن، في الصراع حول اليست و ، في وحسة، وفي اياغة افق مشترك 

بغير ذلك، تغسو ريئة الييثلين مث  الورليان، حيث ليس مالوماً ةيف وباي اداة بوس  .  وفي اتخاذ ال رار

وين مراقوة اعيالها وتنوه او تحذر ريئة ميثليهم او توجههم لل يا  باي  ما، وفي اليطاف االخير، اوتخاب  الينتخا

وعلى رذا االسا ، فان التجي  الاا  يؤمن ويضين امكاوية التسخ  .   خص او ريئة جسيسة تيث  مطاليوهم

الثابت والسائيي للجيارير في السف  بنضالهم الرارن حول مطاليوهم و في وضال الغس من اج  االااحة 

 .بالجيهورية االسحمية

 

ومن الطوياي ان بوس  ال وى السياسية في االجتياعات الاامة وفسها ان تلفت اوتواه وتنال تاااف وتاييس 

وعور اقناع الجيارير .  الجيارير لسياستها وبسيلها وووع النضال الذي تضاه على جسول االعيال و مطاليوها

 .في رذا االجتياعات، بوس  ال وى السياسية ان تترك تاثيررا على وضال الجيارير وتر سه وت وده

 

وحن الشيوعيين دوماً دعاة توفر مث  رذه االمكاوية والسوي  .  اسيح لي ان اوضح امراً بهذا الخصوص

وعلى الن يض من ال وى الييينية التي تساى عور السعايا والضجيج االعحمي .  لحختيار السياسي للجيارير

وعور دعم السول الرجاية واالموريالية ان تطرت اورة اوهم الييثلين الينتخوين للجيارير وان ة  ماي ولوه 

رو مطلب الجيارير، اةسوا دوماً على النضال السياسي الواضح والشفاف والواقاي ودف  النضال بوجود 

ل س تحسثنا دوماً عن وجوب توفير الفراة للجيارير ةي تنتخب باعين مفتوحة، واعية .  الجيارير وحضوررا

االجتياع الاا  رو اليكان الذي بوس  ال وى السياسية .  ومطلاة على سياسة وبسي  وسو  وضال اي قوة سياسية

 .ان تلفت اوتواه وتنال دعم الجيارير لوسيلها واف ها وسياستها وتترك تاثيررا على وضال الجيارير

 

ان الخطر الثاوي الناجم عن ترةيز االوظار ارفاً على االتكاء على ريئة الييثلين وليس االجتياع الاا  رو 

لسينا تجربة ان اوتخاب ريئة الييثلين بسون االستناد الى االجتياع الاا ، وبسون السعم اليوحس .  موضوعة ال ي 

والينظم للجيارير في االجتياعات الاامة، تجا  الهيئة رسف سه  وضايف اما  الجيهورية االسحمية، اذ 

  اذر مدريس   
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ورو االمر الذي يضاف من وضال الجيارير ويجاله عرضة .  بوساها بسهولة ان تات لهم وتودعهم السجون

من رذه الناحية، ان استناد اليجالس الجياريرية على االجتياعات الاامة التي تراقب مث  بؤبؤة الاين .  لضربة

في روة ديياه،  هسوا بسالً من االعت االت .  ميثليها، تضاف امكاوية قي  والحاق ضربة بنضال الجيارير

الواساة لليشارةين، قاموا باعت ال النا طين الذين لهم دور في رذه االحتجاجات، وبالتالي، استلت امكاوية 

ومن رذه الزاوية ايضاً، تتيت  االجتياعات .  التسخ  والتنظيم وال يادة، ميا الحق ضربة باحتجاجات الجيارير

 .الاامة بخصواية عالية

 

لقد تحدثنا في ديماه عن خطر .  اشرت في ردودك على نقطة واود ان تناولها بصورة اكبر:  هيمن خاكي

في نداء .  وسعيها الى دفع االحتجاجات صوب مصالحهم(  اي هبة ديماه)القوى اليمينية وانتزاع قيادتها 

سؤالي هو ما .  الحزب، اشير ايضا الى ان بوسع تاسيس المجالس ان تلعب دورا في تحقيق نصر الجماهير

 !هو الدور الذي بوسع المجالس ان تلعبه بعد االطاحة بالجمهورية االسالمية؟

 : اذر مدرسي

حكومة ا تراةية تكون فيها .   اليجالس الجياريرية ري اللونة االساسية للحكومة اال تراةية التي ونشسرا

للجيارير حق وامكاوية التسخ  في السياسة، في مصيررا ومست ولها، وفي تحسيس النظا  الحكومي ومجي  

وعليه، فان اليجالس الجياريرية ري للسف  بنضال الجيارير ضس .  ال ضايا السياسية واالجتياعية لليجتي 

في الوقت ذاته، فان رذه اليجالس توفر امكاوية التسخ  .  الجيهورية االسحمية ولتوحيس وتنظيم وضاالتهم

ة اعسة، ان رذه اليجالس في مرحلة .  اليوا ر للجيارير في عيلية وةيفية االااحة بالجيهورية االسحمية

االااحة بالجيهورية االسحمية تؤمن وتضين قسرة دفاع الجيارير ال عن وفسها اما  الجيهورية االسحمية 

فحسب، ب  اما  ال وى االثنية والسينية التي ترف  راسها باسم الكرد، الترك، الفر ، الشياة، السنة وتريق 

وعور التسليح الاا ، تؤمن رذه اليجالس قسرة دفاع الجيارير .  دماء وضال الجيارير من اج  الحرية والرفاه

ان الجيارير الينظية في مجالسها وتتيت  ب سرة السفاع عن وفسها ري ف ط من بوساها .  وفسها بوجه رذه ال وى

ان رذا ارم ادوار رذه اليجالس في عيلية االااحة بالجيهورية .  الحيلولة دون اراقة دماء في وضالها وثورتها

 .االسحمية

 

اوها مؤسسة تؤمن .  بيس ان اليجالس الجياريرية ري اللونة االساسية للحكومة اال تراةية التي وناض  من اجلها

وعلى رذا االسا ، فان تاسيس اليجالس .  امكاوية التسخ  اليوا ر للجيارير في سياسة ومصير اليجتي 

الجياريرية التوفر امكاوية السف  بالنضال الرارن  فحسب، وليست اداة لحوتصار في النضال من اج  اس اا 

 . الجيهورية االسحمية فحسب، ولكن في عشية الثورة الايالية في ايران، ستكون اسا  حكومتهم الايالية

 

كشفت لنا احداث ديماه مرة .   اود ان اتناول اخيرا نقطة اخرى.  برنامجنا على وشك االنتهاء:  هيمن خاكي

كقاعدة، .  اخرى ان حركات متنوعة تتبلور حول الهوات التي تجري في المجتمع وتسعى لطرح بديل امامها

، طرحنا (الخط الرسمي)بوصفنا الحزب الحكمتي .  هناك داخل الطبقة العاملة والمجتمع كذلك تيارات مختلفة

المجالس الجماهيرية بوصفها احد البدائل المنظمة للجماهير، وسعينا الى فتح خنادق اخرى عبر االستناد 

ولكن، دون شك، انهم ليس الشيوعيون فقط من يشارك في هذه المجالس واالجتماعات .  الى هذه المجالس
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  اذر مدريس   

 بهذا التوضيح، ماهو دور الشيوعيين ودور الحكمتيين تحديدًا في هذه المجالس وماهي مهامهم؟. العامة

 : اذر مدرسي

مثليا ذةرت ان في اليجتي  قوى سياسية وحرةات سياسية مختلفة، ومن الطوياي ان ة  قوة تساى الن تطو  

وساى لاس  .  بوافنا الحزب الحكيتي، وساى الن وطو  رذه النضاالت بطابانا.  وضاالت الجيارير بطاباها

وساى للحيلولة دون ان تطو  بطاب  اثني، .  مصادرة واختطاف ال وى الييينية واالثنية والسينية لهذه النضاالت

 .ديني واالم  باتفاقات رذه ال وى من فوق رذه النضاالت

 

ورو اراع يجري على  ك  وريئة اراع احزاب .  ان الصراع بين قوى الييين واليسار رو اراع جار

يهسدون ال وميين "   وحسة االراضي االيراوية"اراع ال وى الييينية تحت اسم السفاع عن .  ومنظيات سياسية

اليسافاين عن اروحات مث  الفيسرالية ال ومية، او اليجارسون الذي الزال رئيس جيهوريتهم ...  الكرد و

اليختار يض  خرقة على راسه ولكن يطرت  اار فص  السين عن السولة، فييا و ول وحن الشيوعيين ان 

الهوية الح ي ية ف ط ري الهوية الطو ية للجيارير، ووحن الذين ونشس توحيس الطو ة الااملة والجيارير اليحرومة 

والنساء والرجال التحررين اوب الرفاه، الساادة، الاسالة االجتياعية في قلب اليجالس الجياريرية، ورذا 

 .االمر يتخذ  لسان اةثر واقاية، اةثر عصرية ورارنية، اةثر وضالية ويسه  اةثر االختيار للجيارير

 

ةن على .  على الرغم من ذلك، ليس رناك ضياوة بان وستطي  وحن الشيوعيون ار اد وقيادة رذه اليجالس

ي ين ان ما ان تتشك  رذه اليجالس حتى تهرع ة  ال وى من الييين الى اليسار الوتزاع قيادتها وترسيت قسرتها 

اذ تيكنت .  ان ويوذف ومثال اليجالس في ثورة اةتوبر ري ويوذف واضح في رذا الصراع.   في رذه اليجالس

ال وى الورجوازية والييينية قيادة قسم من اليجالس الايالية، وباس اراع جسي للوح فة استطاعوا ان ينتزعوا 

 .ريينتهم على رذا ال سم

 

ليس االمر ةيا لو ان االيا وحن الشيوعيين بشارة .  في ما يخص اليجالس الجياريرية يصح رذا االمر ةذلك

رذه السياسة، االيا وحن منظييها، فك   يء بايسينا وقيادتها وار ادرا رو امر بيسوا تل ائيا، وسيكون حتى 

 .اليو  االخير بيسوا

 

من رذه الناحية، ان مهية مجي   الحكيتيين في ايران رو ال ان يكوووا بشير تشكي  رذه اليجالس والشروع 

بتشكيلها اينيا ةان ذلك ميكناً فحسب، ب  ينوغي ان يكوووا مستاسين دوما لهذا الصراع م  التيارات الييينية 

التي تساى الى تحوي  رذه اليجالس الى مجالس اثنية ودينية او تحويلها الى مؤسسة فارغة اليحتوى تتطل  

 . ورئيس جيهورية وملك لكي ين ذرم" مؤسسات قيادية"الى من رم فوق وتام  بـ

 

ان مهية الشيوعيين ري التسخ  الفاال والجسي في النضاالت الرارنة للجيارير وتاسيس اليجالس في قلب رذه 

 . النضاالت والن ا ات والصراعات الجارية بين الجيارير حول الوسائ 

في قلب مث  رذا النضال والصراع، لنا وحن الشيوعيين حظوظ ةويرة بان تختاروا الجيارير وذلك الونا ميثلين 

من رذه الناحية، ينوغي ان .  ح ي يين للجيارير وحو الحرية، الساادة، الرفاه، الاسالة االجتياعية وغس افض 
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 تاسيس مجالس الجامهري يف اماكن العمل واملعيشة
وغتنم فراة رذا الصراع ووشارك باةثر اال كال وحسة وتنظييا، وولاب دوروا، بوافنا حزب سياسي جسي، 

 .في ارت افق وفي تنظيم الجيارير في رذه اليجالس

 

 محمود. ف: ترجمة

 

 تمت الترجمة عن النص الفارسي المنشور

 الشهرية،( الشيوعي)في جريدة كومونيست  

 . 2108والصادر في اب  210العدد  
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 سقوط الغرب 

 ومكانة الطبقة العاملة
 

قرارات سرياة،  تراجاات اسرع، تظاررات منسدة بالرئيس تيراميب، تصيارع وتيطياحين وسيائي  االعيح  و 

او سامها فوق را  الرئيس، ااحق تصريحات مختلفة من الهيئة اليحياةييية فيي اليويييت االبيييض، رعيب فيي 

في امريكا، الخيشييية عيليى "  االقليات ال ومية و السينية"افوف الورجوازية االوروبية والخليجية وفي افوف 

 7/  77االمن والفوضى ااوحا قضية ساخنة عالييا، وان مؤتير ميووت االخير لحمن في  هر  واا الجياري 

اما فييا يخص ال ضية الفلسطينية، رناك ح  السولتين وفي الي اب  ليس رينياك . ةان عنواوا لهذا الخوف بامتياز

ال ضاء عليى .  اوت ال السفارة االمريكية الى ال س ، التريث في تنفيذ ال رار.  ح  السولتين، ب  ربيا دولة موحسة

داع  خحل ا هر قليلة، باسرا الحسيث عن ان عيلية ال ضاء على االرراب عيلية اويلة، من الييي يرر اقيامية 

يجب الغاء االتفاق النووي، التراج  عنه وتحويليه !  الخليج يسف  اموالها؟!  الينااق االمنة، ةيف و باية وسيلة ؟

ايران عسوة رئيسية وراعيية ليحررياب فيي ليوينيان والييييين وسيوريية  الى فرض ع وبات جسيسة على ايران، 

ويتيفيق مي  روسيييا، ".  ويتيايامي  مي  الصييين اليواحيسة" والاراق، ال وتاام  م  الصين الواحسة، يتراجاوا عين 

الينياتيو، عيفيى عيليييه  .يتراجاوا، وتفق ماها بشروا، والشروا ري التخلي عن ايران و ميليشياتها في سيورييا

ويوفير .  الزمن، يتراجاوا وي ولوا وريس واتو بشروا، والشروا ري دف  االموال اليستيحي ية مين قيوي  اعضيائيه

اليحيين من الوظائف عور سياسة الحيائية االقتصادية وفرض  روا قاسية على الشرةات الكيويرى وجيايليهيا 

تسحب  رةاتها من الخارف، رالة اعحمية ةويرة على الشخصيات التي اختاررا ترامب في حكيوميتيه، بيييس ان 

 سامان کریم
 عضو املكتب السيايس للحزب 
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ااوح ترامب بط  بح منازع، بط  بح ميؤسيسية تيسافي  عينيه، بيطي   .االست االت بسأت قو  ان يوسأوا بأعيالهم

يشوه دووكيشوت اةثر ميا يشوه بطح واقايا او حتى رئيس له موقاه ومكاوته، بطح متناقضا م  الهيئة الحاةية 

االعح  يرةز على افااله و هواته سواء ةاوت الجنسية او االقتصادية واالقصائية الحيائيية او .  او م  اةثريتها

رذا الصراع بين التيارين اليختلفين في افوف الهيئة الحاةية األمريكية مستير ليحيس .  حتى فييا يخص عائلته

 .االن

 

ان رذه ري اللوحة التي امامنا منذ اوتخاب اليهرف ترامب ةرئييس ليليوالييات اليييتيحيسة االميرييكييية، قيراراتيه 

اليستاجلة والتراجاات اسرع، يو  باس يو ، ورو ال يارف حسوده وخطواه، واليارف الى اي مسى يجب ان 

. رذه ري الحيالية.  بخحفه، رناك مؤسسات استخواراتية وامنية عريضة واويلة تارف ةيف تتاام  ماه.  ييشي

ولكن اةثرية الاناوين اليومية والاناوين االخوارية ري مسائ  ثاووية او جياويوييية ييراد مينيهيا اخيفياء الي يضييية 

ال ضية الرئيسة وراء الهل  الينتشر في افوف الورجوازية الاالييية ريي ليييسيت قضييية اييران وال .  الرئيسة

فلسطين وال اسرائي  وال سوريية وال الي يضياء عيليى االررياب وال حيتيى اليتيهيجييير الي يسيري ليليييهياجيريين 

اوها ةلها قضايا، ولكين قضياييا ثياويويية .  وال بناء الجسار على الحسود االمريكية م  اليكسيك "  ال اووويين "غير

م اروة بال ضية اليستترة، بال ضية التي ال وسي  عنها وال و رأ عنها من االعح  السائيس، وال مين تصيرييحيات 

 .اليسؤولين الكوار في االدارات الحكومية

 

 :القضية الرئيســة

ال ضية تكين في عس  .  ال ضية الرئيسة اواليشكلة الرئيسة تكين في الغرب، م  اليابان و استراليا ب يادة امريكا

ال ضية الرئيسية ري ان الحصيان اليذي .  ب يادة امريكا من قيادة الاالم الرأسيالي"  الغربية"امكاوية الورجوازية 

عور الحروب وتغييييير االويظييية ( ماباس اوهيار الكتلة الشرقية)جر الاربة خحل السو  والاشرين سنة الياضية 

والحصار االقتصادي ودعم االرراب االسحمي و ميارسة ارراب السولة على الصايس الااليي لم ياس بيإميكياويه 

ان يجررا باس األن،  لم ياس بإمكان اميرةا تغيير االوظية وفق اروائها، ولم ياس بإمكاوها ان تيفيرض  يروايهيا 

ان الحصان االمريكي اليذي قياد .  على الحعوين الاالييين الجسد من أمثال الصين وروسيا و حتى الياويا والهنس

ان .  الاالم ب طوية واحسة منذ س وا جسار برلين رلك وتاب ورو يحتضر في داخله، وفي اري ه اليى اإلويهيييار

ان خطاب تراميب فيي اليكيوويغير  .  رذا رو واق  االمورااورية االمريكية الحالية في مرحلة تاريخية عصيوة

ليست مهيتي تيثي  الاالم قااوة، مهيتي تكين في تيييثييي  "" يسل بيا ال ي و  الشك على رذه الح ي ة، حيث قال 

أمريكا مستاسة للوحث عن أاسقاء جيسد وبينياء عيحقيات جيسييسة : " واضاف ايضا. الواليات اليتحسة األمريكية

 .اوها اقوال او تصريحات واضحة ال ت و  الشك". حيث تكون اليصالح متطاب ة

 

الس وا بحس ذاته يزي  ايية  . ةان س وا جسار برلين ياني س وا االمورااورية السوفيتية الساب ة بصورة وهائية

ليكين اميرييكيا، وعيوير اليوسيائي  اليتيي ".  الناتيو" ارضية او مورر لوجود ةتلة غربية م ابلة وحلفها الاسكري، 

،ان "  رناك تيار مؤثر في افوف الهيئة اليحياةييية"ذةرتها اعحه، حاولت ولحس وهاية والية اوباما، ولحس االن 

تجر الاربة الغربية عور ا اعة اجواء الخوف وتهوي  االعساء، بسءاً من يوغسحفيا اليى اليايراق وافيغياوسيتيان 

ليتسنى لها ان تيوي يى "  الناتو" حاولت اقناعهم، وبريطاويا ماها، بضرورة واريية .  واالسح  السياسي االررابي
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اما اليو ، فان امريكا ورئيسهيا  وريييأتيهيا اليحياةييية، بييياينيى ان . في الكرسي الينفرد ل يادة الاالم الرأسيالي

وفيرض الضيرائيب عيليى  " الينياتيو" اليؤسسة السياسية لسيها توافق م  الرئيس في رذه الن طة، وريي رشيا ية 

، ةينظيية ليليتيحياليف " الناتو" اذن ب اء .  اعضائه عور دف  اسهيهم في الينظية ليتسنى لها ال يا  بيهامها السولية

الاسكري االالسي، مررون بسف  اموال اعضائها، بيانى اخر ان امريكا ليس بامكاوها ان ت ودرا منفردة مثليا 

يضاف الى ذلك اوها ال تحتاجها مثليا ةان عليه اليحيال ابيان اليحيرب اليوياردة، وان اليتينياقضيات .  ةاوت ساب ا

والخحفات الايي ة تسربت داخ  خييتهم، اي حلفهم من جاوب، وتفت  امريكا بسوررا عن اايسقياء جيسد ةيييا 

 .ي ول ترامب في خطابه اما  الكووغر ، من جاوب اخر

 

ةاوت مرحلة س وا جسار برلين، اي مرحلة اوهيار االمورااورية الرأسيالية السيوفيييييتييية، فيي اليوقيت ويفيسيه 

. مرحلة اوهيار ويوذف راسيالية السولة على الصايس الااليي، مرحلة اوتصار الجزء الغربيي مين اليويرجيوازيية

ةاوت الورجوازية الااليية مرتاحة الوال لوجود ويوذف عاليي يحتذى به، وااوحت الليورالية باس ميسة قصيييرة 

. لحس ما، على االق  من الناحية االقتصادية، موديح اقتصاديا  ائاا وسائسا حتى فيي روسيييا والصييين واليهينيس

. ةاوت لسى الورجوازية الااليية بوالتها، ولسيها ووع من االم ، على الرغم من وجود قلق لليسيتي يوي  اليويايييس

لكن، بصورة عامة، ةاوت رناك عيلية واساة لتحوي  الاالم ال سيم من روسيا السوفييتييية واليويليسان االوروبييية 

الشرقية والاالم الاربي والصين واسيا من الهنس وباقي السول االخرى الى الاالم الجسييس، اي عياليم ييسار وفيق 

السياسة االقتصادية لليورالية، وبصورتها الفجة، اي الليورالية الجسيسة، وبأحسال اسمات سيريياية فيي بيايض 

وفي باض الولسان االخرى، عور الحروب او فيرض الياي يوبيات وعيوير وايفيات .  الولسان مث  روسيا وبولنسا

ان تلك التحوالت الااليية الكورى في تلك اليرحلة وفرت وسيلة اضافية .  جارزة لصنسوق الن س والونك السوليين

لييس االويتيشيار اقيتيصيادييا وايرت ويييوذجيا .   لتراةم الرأسيال الغربي واوتشاره السري  على الصايس الااليي

حيث تم غلق التاريت و اعلن وهايته، بييياينيى ان .  ليوراليا محسدا فحسب، ب  سياسيا واداريا وث افيا وايسيولوجيا

ل س ةان ذلك عنوان تلك الييرحيلية اليايصيييوية اليتيي .  ارقى ما توا  اليه التاريت رو النيوذف الليورالي الغربي

 .واي  االن في مرحلة اوهياررا الوطئ

 

اليييو ، .  في تلك اليرحلة، ةاوت الورجوازية الااليية ب يادة امريكا قس اخذت زما  االمور الااليية بسون مينيافيس

وفي اليرحلة الرارنة، ياصف اليرض بال سم اليييني من الورجوازية، يصيب الورجوازية الغيربييية وقيييادتيهيا 

برمتها، يصيب ويوذجها االقتصادي وفكررا وث افتها و ويوذف حكيها و ديي راايتها، يصيوها باس ان عيييييهيا 

يصيوها في اليرحلة التي التزال االزمة االقتصادية الااليية تتايق، تلك االزمة اليتيي بيسأت مينيذ .  عالييا عنوة

اليو ، الورجوازية الااليية برمتها، وبكافة ويياذجيهيا اليحيكيومييية وذات تيوجيه .  ومستيرة لحس االن 7770سنة 

. السوق وا كالها اليختلفة، ترسف في ازمة عيي ة، في ازمة اقتصادية وسياسية وادارية وث افية واييسوليوجييية

مرحلة والت الرأسياليية اليى اعيليى االعياليي مين   .مرحلة لم يسوق لها مثي  على اايس التاريت الرأسيالي

. تراةم الثروة في ايسي اقلية، بحيث ليس بامكاوها ان تستير بهذا االسلوب الشره اليييتيايطي  ليليسمياء وليليربيح

حولت الورجوازية الااليية الاالم اليااار والنظا  الراسيالي ةنظا  اجتياعي الى وظا  ال يحتي  الياييي  فيي 

ظله، رذه ري مشكلة الطو ة الااملة والوشربة جيااء بيا فيها اليويرجيوازيية ذاتيهيا، وذليك الويهيا اميا  ميفيتيرق 

ورنا، اي .  اما التنازل عن جزء من ربحها، وليس ثروتها بصورة عامة، لليجتي  او الوربرية الكاملة  ! ارق؟
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 .في االحتيال الثاوي، تكون النتائج غير مسروسة وغير مالومة

 

بلغت التكنولوجيا والالو  الطوياية مسيات غير مسووقة، بحيث باالمكان تغيير جيزء ةيوييير مين اليايييال عيليى 

مين .  اليت.... الصايس الااليي الى الروبوتات او الى االجهزة النوعية للسيطرة والتساير واليحاسوة واليراقوة و

وليكين .  ميليييارات عيامي  عيليى الصيايييس الياياليييي 0بلغ اةثر من "  الشاغلين"الجسير بالذةر، ان عسد الايال 

الورحوازية لن تتيكن من تسخير التكنولوجيا اليتطورة رذه، ولن تتيكن من تطوي ها ويظيرا ليخيطيورتيهيا عيليى 

! ةيييف يياييي  الينيا ؟.  االمن االقتصادي واالجتياعي من جاوب، وعلى ةيفية مواجهتها من اليجياويب االخير

اذا لم ييكين ليلينيا  !  وةيف يسار الرأسيال ايضا، ومن يشتري الينتجات التي انات و اسرت او استوردت؟

عي ، وليس لسيهم مااش او راتب ما او اذا لسيهم وصيب في راتب من الوطالة عن الاي ، وريو قيلييي  ايويايا، 

ةيف بامكان النا  ان يشتروا التكنولوجيا الجسيسة من الحواسيب، الجواالت الذةية واجهزة الينزل اليتيطيورة، 

وةيف بامكاوهم ان يربوا وياليوا اافالهيم فيي اليييسار  والييياياريس !  وةيف بامكاوهم ان يسافروا ويستسيحوا؟

رذه ري اليشكلة الايي ة الاويصة اليتيي ال تيحي  فيي !  والجاماات التي ااوحت ةلها او اةثريتها خصواية؟

ان عيلييييية .  اوه تناقض ذاتي في الب الراسيييالييية.  ظ  السيطرة الورجوازية على م سرات ومصائر اليجتي 

توسا بالراسيييال ووسيائي  االويتياف اليييتياحية، اي اليييليكييية .  اوتاف راسيالي ري عيلية متواالة وغير من طاة

ينتج الاام  عيوير بييي  .  ، باس ذلك تسخ  عيلية االوتاف في قطاع ما باالوتاف(راسيال ثابت ومتغير)الورجوازية 

قوة عيله اةثر من ما يستليه من االجور، اي ينتج فائض ال يية، وينتج السل ، الينتج الن س بصورة موا رة، بي  

ينتج السل  لكي تواع في االسواق ةايلية متواالة لايلية االوتاف الراسيالي، لكي تيتيحيول اليى وي يس مي  اليني يس 

ولكن اذا لم ييكين رينياك .  لكي تواع الينتجات في االسواق، يجب ان يكون رناك مشتري".  فائض ال يية" الزائس 

مين (  7741-4667) ولو تااظم افراد الطو ة الااملة خحل عشرين السنة مياضييية بي يفيزات مين ! من يشتريها؟

عليى حيس قيول احيس اايحياب "  التتاب وال تطلب بزيادة االجور"  ةيف بامكان الروبوتات التي!  يشتري اذن؟

ر  بامكان الراسيالية افناء اليايييال ةيطيوي ية دون اويهيييارريا او !  الفنادق في سنغافورة، ان تح  مح  الاام ؟

 .من رنا و ول ان الراسيالية ري التي تايق تطور الوشرية وتايق تطور الالو  .بالتاةيس ال! س واها؟

 

، أما بخصوص الجاوب االخر، فان اليغيرب، وفيي ظي  !" من يشترى؟" ان رذا فييا يخص جاوب من ال ضية، 

الصراع السائر في مرحلة الحرب الواردة، ةان يتوارى ب وته االقتصادية التكنولوجية اليتطورة م اروة باليكيتيلية 

لم توق اليو  رذه الييزة على رذه الشاةلة الاييي ية السيابي ية، بي  .  الي ابلة، اي االتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية

ااوح و   التكنولوجيا مث  التيار الكهربائي، وخصواا في ظ  السيطرة عليى اليييجيال السيويرويتيي واليفيسياد 

الطاغي في السطو على بنوك اليالومات لشرةات التكنولوجيا الكورى اليوجودة في وادي السليكون فيي سيان 

لم توق ريذه اليييييزة تيحيت سيييطيرة اليغيرب .   باالخص ان الصين بارعة في رذا الييسان. فراوسيسكو وغيررا

وعليه، اايويح .  ان رذه ري احسى اليشكحت الكويرة التي يواجهها رذا ال سم من الورجوازية الااليية.  وامريكا

ان النيوذف الصيني ياني، قو  اي  ي اخر، اف يار اليجيزء . النيوذف الصيني ويوذجا يحتذى به من قو  الغرب

اليرفه من الطو ة الااملة في اوروبا وامريكا، وباس ذلك ياني غلق الواب اما  الحيرييات اليني يابييية والسييياسييية 

اذ تهسف الورجوازية الااليية ب يادة امريكا الى .  والفردية واليسوية ومن  حرية التنظيم واالضراب وقلة االجور

 !توزي  الف ر على اايس عاليي، ورذه اليرة يوسا من الغرب ذاته، ورذه ري مشكلة اخرى، فكيف تواجهها؟
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، تلك الهالة الكويرة التي ةاوت حليا ليجيييلييين سيابي ييين مينيذ اليحيرب " الغرب" البس لنا من ان وتحسل قليح عن 

وعليه، يجب ان وتحسل عن االيسيولوجيا او االفكار والت اليس والسياسات التي تتفيرع .  الااليية الثاوية ولحس االن

ةاوت رذه اليثي يافية .  بيانى اخر، االيسيولوجيا والث افة السائسة في الغرب.  الى السساتير وال واوين وويط اليايشة

واجية عن ويط اليايشة والخسمات االجتياعية وح وق االوسان والحريات السياسية وحيق اليليجيوء السييياسيي، 

يجب ان اوةس ان ةي  تيليك اليحي يوق .  وةلها مونية على اسس اقتصادية و سياسية في مرحلة ماينة من التاريت

السياسية واليسوية والخسمات االجتياعية الواساة الى حس ةوير في الغرب مسينة للثورة اال تراةية فيي روسيييا 

بيانى اخير، .  والثورات والحرةات السياسية الايالية والت سمية التي اخيست في الياويا وباقي الولسان االوروبية

ان تاثير الثورة الايالية في روسيا وخوف الورجوازية الااليية من تكرار رذه التجربية فيي اليويليسان االخيرى، 

خصواا في الغرب، في الياويا او فروسا او ايطاليا ادى الى تغير سلوك ة  ال وى الورجوازية الااليييية فيييييا 

يخص اسلوب ادارتها للراسيال وقوولها بالتنازل عن حصة من ربحها وتراةيه للطو ة الااملة سواء أةان عور 

ل س اقرت الويرجيوازيية اليغيربييية ريذه اليحي يوق .  االجور اليناسوة او عور الخسمات االجتياعية الواساة النطاق

اذن ة  رذه االمور التي سيييييت .  والخسمات خوفا منها من الثورة الايالية او حتى من اوتفاضات عيالية ةويرة

اليجتياات الغيربييية، واليتيي اايويحيت حيليييا  في" الحلم االمريكي" أو "  مجتي  االستهحك" او "  بسولة الرفاه" 

ليجتياات عربية واسيوية وافري ية ري ليست من روات اليويرجيوازيية اليغيربييية، سيواء أةياويت ليييويرالييية او 

حتى ان اال تراةية السيي رااية، ةحرةة سياسية وةأحزاب، والتي اوتهى عهسرا، ةياويت .  ديي رااية-ا تراةية

. من افرازات الثورة الايالية والحرةات الايالية االخرى ووضاالتها اليستيرة بوجه اليويرجيوازيية وسيليطيتيهيا

فيي االتيحياد السيوفيييتيي ارغيييت "   يوعية، راسيالية دولية" بيانى ان قوة الطو ة الااملة ووجود ةتلة تسيى

بيس ان تاريخيييا سيجيليت ا يكيال .  الورجوازية الغربية على ان تاسل اواضاعها ليتسنى لها االستيرار في الحكم

 .الرفاه رذه باسيها، اي باسم الورجوازية الغربية

 

اليحيرييات السييياسييية واليفيرديية و اليييسوييية، :  أارت ة  رذه االمور بااار السيي رااية، ةاوها داء لكي  دواء

، اجور مرتفاة وحرييات وي يابييية "  يوعية" وخصواا بوجه االتحاد السوفيتي السابق، الذي االق عليه زورا 

الت ادى ة  رذا الى توفير مايشة مناسوة .. وحرية التاوير، خسمات اجتياعية واساة من تاليم واحة وت اعس و

او اليويليسان االخيرى "  ا تراةية" ورفارية مناسوة وعالية م اروة بيايشة اغلوية اليجتي  في الولسان التي تسيى

ولهذا ااوح الغرب ب يادة امريكا قولة للف راء واليييحيرومييين واليييضيطيهيسيين و حيليييا .  على الصايس الااليي

 .لليث فين واةثرية الوشر، وويط مايشة يحتذى به عالييا

 

اوتهاء دولة الرفاه و الخسمات، دولة ابوابها مفتوحية :  اوتهى الغرب بيانى.  من رذا الجاوب، اوتهى الغرب ايضا

اوتهت رذه اليرحلة واوتهى اليحيليم .  اوتهى الغرب ةحلم لليايشة وةنيط للحياة يحتذى به.  لليهاجرين والحجئين

، وقو  ذلك بصورة بطييئية بيفياي  اليليييويرالييية 7770االمريكي منذ مسة، على االق  منذ االزمة االقتصادية في 

بلغت الراسيالية الااليية، ب يادة الليورالية الجسيسة، مسيات غير مسووقة من التطور والتيراةيم ريذا مين .  الجسيسة

جاوب، و الترى امامها خطر الثورات الايالية وال حرةات وضالية عيالية او ية واسياية الينيطياق مين جياويب 

اخر، ال صس رنا ليس اضرابات وتيظياريرات حيول االميور االقيتيصياديية وريي ةيثيييرة وييومييية، بي  التيرى 

 سامان کریم 
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 سقوط الغرب ومكانة الطبقة العاملة

الورجوازية االوروبية والااليية امامها حرةة عيالية سياسية تناض  في سوي  اس اا النظا  اليرأسييياليي، وليو 

حيث ان . ليس رذا فحسب، ب  ان اليشهس السياسي تغير بشك  ةوير لصالح الورجوازية. حتى في  كلها الوسائي

الطو ة الااملة في امريكا والغرب والاالم برمته او سيت على حالها، واتجه جزء ةيوييير مينيهيا ويحيو الي يومييية 

. واالوازالية ةووابة للخروف من مااواتها وف ررا وبطالتها، وان جزء ةوير منها اوت لتيراميب و ليويرييكيسيت

ريغان والاولية النيوليورالية، من في يسان الياييي  و -عاوت الطو ة الااملة في الغرب، باالخص منذ خطة تاتشر

وعليه، تيحيوليت . ت ليص الخسمات االجتياعية وتخفيض االجور ورف  السن الت اعسي وقولت بتخفيض اجوررا

التيارات السياسية الورجوازية بيجيلها لصالح اقصى الييين، حيث لم ياس رناك موق  او ميكياوية ميؤثيرة حيتيى 

لتيارات الوسط الورجوازي، سواء اةان اليساري او الييينيي فيي اليييجيتييي ، وياريييك عين اليييسيار اليتي يليييسي 

 . االاححي

 

وعليه، ان الورجوازية الغربية، ب يادة امريكا، وحرةات اقصى الييين من ال ومية الي يتة وتشاواتها اليخيتيليفية، 

وباس ان َضينت الطو ة الااملة الى جاووها سياسيا على االق  فيي ريذه اليييرحيلية اليخيطيييرة، التيرى فيي ريذه 

اليرحلة اوها مرغية على قط  حصة من ربحها وتراةم ثروتها لصالح الطو ة الايالية او الةيثيريية جيييارييير 

الشغيلة، ب  على الاكس تتجه وحو الت شف و الوطالة الواساة و سياسة  س االحيزمية، تيفيكير ةيييف بياميكياويهيا 

اسكات اةثرية الجيارير، جيارير محرومة من الاي  والتتيت  بيايشة مناسوية، وياريييك عين اليرفيارييية اليتيي 

تفكر ةيف بامكاوها اااا  النا  و تهسئة خوااررم، وةيف بامكاوهيا ان !  تيتات بها خحل اةثر من ستين سنة؟

لي يس .  تسير وظامها بصورة مست رة وسويا، بالتوافق على ت سيم الثروات الااليية واعادة ميزان ال وى لصياليحيهيا

ان الراسيالية واو تها الورجوازية ليستا محتاجتان لهذا الكيم اليهيائي  .  اختلط االمران في رذه اليرحلة االوت الية

بيانى اخر، يجب تحوي  اةثرية الايال الى عاالين عن الاييي ، وفيي .  من الايال، وعليهيا يجب التفريط بهم

" تيييتيي تييينيتييييينيت"  رناك وظريات عسة في رذا اليجال ومنها ويظيريية .  الوقت وفسه اسكاتهم سياسيا ووضاليا

بخليط من التسلية اليخسرة والتيغيذيية اليكيافييية ييييكين تيهيسئية خيوااير سيكيان اليييايييورة :" لورجنسكي مفادرا

ريذا (.  رياراليس  يوميان-بيييتيرميارتين  -راويس / االعتساء على السيي رااية والرفارية-فت الاولية" ") اليحوطين

واريك عن الاي  الث افي والفكري الرجاي اليستير منذ وهاية الحرب الااليية االولى بوجه اليسار والشييوعييية 

و افكار مارةس و قيادة لينين للثورة الروسية على الصايس الااليي من جاوب،  ت وية االسح  السياسيي ةيفيكير 

في الوساية و اخيرا ةحرةة سياسية ومنظيات واحزاب اررابية ةيا ورارا االن ومنذ ويهيايية اليحيرب اليايالييييية 

الثاوية في الاالم الاربي و اسيا الوسطي، وتطوير و ت وية الفكر الليورالي والفرداوية من روت االواوية الضييي ية 

وارييك عين تيحيرييف .  في الغرب، والشاوذة والخرافة السينية وغيررا من جاوب اخر" الشهرة" الى سليوريتز 

وتزوير التاريت الااليي، وخصواا الغربي برمته، لصالح الورجوازية الغربيية وتصيويير الشيييوعييية ةياويهيا 

بطوياة الحال، وم  ضاف الشيوعية اليادية او  يوعية مارةس، تم افيراغ .  ستالينية توتاليتارية وقياية سافرة

اليجتي  من النهج والث افة و الت ليس اليارةسي والشيوعي بحيث لم ورى مجاال الوتشار اليارةسية والشيييوعييية 

رذه احسى اليايوقيات االجيتييياعييية .  او حتى افكار و تصورات ت سمية على الصايس االجتياعي بصورة مؤثرة

بييياينيى اخير، ان اليويرجيوازيية .  الكويرة التي تواجهها الحرةة الايالية والنضال الطو ي على الصايس الاالييي

الااليية ريأت االرضية منذ الحرب الااليية الثاوية للتحوالت اليست ولية، واليو  ويرى ان اليويرجيوازيية بيكيافية 

اايافها ال ومية الي يتة واالسحمية السياسية والليورالية الجسيسة ري التي تتصارع و تتحارب فيييا بييينيهيا عيليى 
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 سامان کریم

فييا الطو ة الااملة غائوة في رذه اليرحلة من التاريت حتى االن، . حصتها وعلى تغيير موازين ال وى لصالحها

 . غائوة سياسيا

 

والحال رذا ااوحت السيي رااية الغربية حتى في رذه الولسان، اي في الولسان اليغيربييية وفيي ايفيوف اليجييي  

الجسيس والنا ئ، ليست موديح مناسواً، ب  ااوحت ضس تطلااتهم وارسافهم وايوحاتهم، حيث جاء في ميتيابياية 

تويسي )   -: وفيه"  ضاف ث ة األوروبيين بحكامهم يغذ ي الشاووية "  ليوق  ايحف االلكترووي ت رير تحت عنوان 

قناعة بأن ووعية حياة جيلهم في تيراجي  %(  99) واإلسوان %(  97)واإليطاليين  (%61) غالوية من الفروسيين

و ال ييثيق ...  مين اليويرييطياوييييين%  10من األليييان، و%  11عن مستوى حياة جي  آبائهم، ويشااررم الرأي 

من اإليطاليييين، %  07من اإلسوان، و%  06األوروبيون أو إوهم قل يا يث ون في حكوماتهم، ورو ما أعرب عنه 

و أبسى اإلسويان أةيوير قيسر مين اليرييوية .  من الوريطاويين%  99من األليان، و %07من الفروسيين، و% 00و

، وأليياويييا %(  91)، وإيطاليا (%99)، غير أن الريوة  سيسة أيًضا في فروسا %(00)حيال اليؤسسات السولية 

وتشير السراسة إلى أن رذه اليشاعر تسارم في تصاعيس الشيايويويية، إذ تيايتي يس غياليوييية %(....  96)وبريطاويا 

اليستطلاين في الولسان اليانية، باستثناء الياويا، أن بحدرم بحاجة إلى زعيم قوي يستايس السلطة مين أايحياب 

مين اإلييطيالييييين %  90مين اليفيروسييييين، و%  07مين اإلسيويان، و%  07وأعرب عن مث  رذا الرأي .  النفوذ

 .( والوريطاويين

:html.1132683/2/2017/News/Web/com.elaph (اليييييييييييييييييييييييصيييييييييييسر)  / /ht tp :) 

أن تآة  ال يم السيي رااية في الغرب أظهرته دراسة وُشرت اليايا   ": وةتب غسيون را يان في فايننشال تاييز

الياضي قو  اوتخاب ترمب، حيث أوردت أن واحسا من ة  ستة أميرةيين ييايتي يسون أن فيكيرة حيكيم اليجييي  

من األميرةيين اليوليوديين %  07، مضيفا أن 49ري واحس من ة   4669، بينيا ةاوت النسوة في " فكرة جيسة"

في يط مين اليييوليوديين فيي %  07في الثحثينيات يات سون أن السيي رااية أمر ضروري، بيينيييا ييتيفيق ميايهيم 

وأضاف الكاتب أيضا أن أوروبا تشهس توجها مياثح، ةيا أن السراسة اوتهت إلى أوه خحل الياي يود .  الثياوينيات

بشيييال أميييرةيا   -مث  الورلييان والسيليطية الي يضيائييية-الثحثة الياضية تناقصت الث ة في اليؤسسات السياسية 

 ا.وغرب أوروبا

 ( presstour/news/net.aljazeera.www://http/22/2/2017/.(اليصسر 

والتنياقيض االةيوير ريو .  ال ضية الكورى ري رذه التناقضات في قلب النظا  الراسيالي ةنظا  سياسي اجتياعي

درجة ال م  تطلايات  407تطور النظا  وتراةم الرأسيال وترةيزه متناقض ومخالف ب .  ةيا ا روا اليه اعحه

و ارساف وامال اليليارات من الوشر، ب  متناقض حتى م  اليايشة االعتيادية الةثرية الوشرية، ميتينياقيض مي  

رذه ري مشكلة رذا النظا ، وبسووه اي بسون تشغي  الايال يتأة  اليربيح .  توفير وتامين وضيان الاي  للااملين

خصيوايا فيي اميرييكيا واليغيرب حيييث  اوها مشكلة موضوعية ةويرة وق  فيها النظا  الرأسيالي،!!   والتراةم

حكم االثرياء بصورة عامة، وفي رذه اليييرحيلية بياليتيحيسييس تياينيي حيكيم )تحولت ديي راايتهم الى بلوت رااية 

رذه ري مشكلة الورجوازية على اايس الاالم ةك  من الصين الى امريكا ومن اسكنسوافيييا (.  الراسياليين الكوار

تضاف الى رذه اليشكلة الاويصة، مشكلة اليييرحيلية اليرارينية "... مشكلة عس  التشغي " الى جنوب افري يا، اي 

واعادة تشكي  وظا  عاليي جسيس على او اض االمورااورية االمريكية، وظا  عاليي جسيس ييث  تيوازن الي يوى 

النظا  الااليي االمريكي الذي سيي الجسيس، اي وظا  ال طب الواحس، اويتيهيى وييحي  .  الجسيسة على اايس الاالم

http://elaph.com/Web/News/2017/2/1132683.html
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/2/22/


 88 9102/  كانون الثاين/  6/ العدد  

بييين الينيظيامييين، .  محله وظا  ذو اقطاب متاسدة اليو ، في ظ  وجود مشاة  وازمات سياسية وحروب مختلفية

 .رنالك مرحلة اوت الية تاريخية عصيوة ةيا  رحتها في ابحال وم االت ساب ة

 

وحن اما  اوهيار او اوهيار بطيء لحقتصاد الراسيالي وبنيوذجه الاياليييي، اي االقيتيصياد اليليييويراليي اليجيسييس 

الياولم، اوهيار ألقصى التوجهات االقتصادية الييينية، التوجهات التي لم ولن ترى غييير اليربيح واالسيتيثيييار 

ييجيب ان وينيظير اليى ةيليتيا اليظياريرتييين .  ال ضية ليست ترامب او بريكيسيت".  االستثيار حيث الس  يجري" و

قس لحيق بيه " بوافهيا افرازات سياسية واقتصادية التجاه سياسي برجوازي عاليي في الغرب، يرى وفسه اوه 

من ابتكاراتها ومن اختراعاتها الااليية من عولية االقتصاد بالتحسيس، يرى وفسه ان الايلية اليتيي بيسأ " غسر ما

بها لاولية ويوذجه االقتصادي ادت الى وتائج عكسية، ادت الى تي يويية دول ومينيظيوميات اخيرى ال تيراعيي 

مصالحه او باالحرى تنافسه وتصارعه بفض  الايالة الرخيصة في الصين والهنس وروسيا واليخيليييج مي ياروية 

ادت الاولية الى وتائج عكسية بالنسوة الميرييكيا واليغيرب عيييوميا، غيرب بيسون .  بالايالة في اوروبا وامريكا

ال ضية اذن ليست في ان الطو ة الااملة على الصايس الااليي لم تستفس من وتائج اليايولييية اليليييويرالييية  .  الياويا

الجسيسة، ولو ان رذه ال ضية ال تأخذرا الورجوازية بالحسوان، ب  اا  ال ضية وفق الرؤيية اليويرجيوازيية ريي 

فش  الورجوازية الغربية ذاتها في الايلية التي اال تها ري ذاتها م اروة بيينيافسيييهيا ومصيارعيييهيا مين اميثيال 

بيانى اخر، ان  الليورالية الجسيسة التي حاولت وبك  الطرق، ومينيهيا إررياب اليسولية .  الصين و الهنس وروسيا

والحروب، أن تايم ويوذجها االقتصادي عالييا، اي عولية الليورالية اليجيسييسة، وويييوذف اليحيكيم اليويرلييياويي 

وذليك ويتيييجية .  الليورالي، ادت محاوالتها الى وتائج عكسية في وقت ري محاارة ب وى عاليية ةويرة وميؤثيرة

لفشلها السياسي من جاوب و تخلفها من جاوب على اايس الينافسة التجارية والنيو االقتصادي بصيورة عيامية 

ترى أمريكا وفسها محاارة بين الصين و ألياويا، والى حس ما الهنس على الصايس االقتيصيادي، .  من جاوب اخر

 40وال تارف ةيف تحسد استراتيجيتها في رذا الاالم اليت لب او على حس قول ميرة  اليستشارة االلياوية ييو  

ل س تيغييير الياياليم عيليى ويحيو : " في ماراض خطابها الذي أل ته أما  مؤتير ميوويت لألمن 7740 واا / فوراير

وترى وفسها محاارة ب وة عسكرية ةيويييرة خصيوايا الصيوارييت ."  مأساوي، ولم ياس لسينا وظا  دولي ثابت

 .االستراتيجية والغوااات النووية الروسية روسيا

 

، لم تحسد امريكا ورئيسها تيراميب اسيتيراتيييجيييتيهيا ليحيس االن " وظا  دولي غير ثابت" في ظ  الاالم االوت الي، 

ان رسفها، اي رسف امريكا في رذه اليرحلة، اي ب ياء اميرييكيا عيليى را  اليرأسيييالييية .  للواول الى الهسف

، ليكين  ااسقاء جسد" الااليية وب ائها ة وة عاليية اولى، ولو ان رناك قوى اخرى تشارةها في منااق مختلفة، 

ر  تستير باستراتيجيييتيهيا .  تتيث  استراتيجيتها بكيفية الواول الى رذا الهسف. ال ينافسورا على اليرةز االول

الساب ة، استراتيجية اوباما في محاارة الصين وجا  روسيا عسوا لسوداً واالب اء على تاهسات اميرييكيا تيجياه 

بهذه االستراتيجية، لم يتيكن اوباما وادارته من ان يخطوا خطوات مؤثرة للواول اليى  !اوروبا وامنها، ا  ال؟

او تغيير استراتيجيتهيا، وتوجيه سهامهيا اوب اوروبا، وبالذات الياويا، لتفتيييت االتيحياد االوروبيي، .  رسفهم

وسحب الوساا اما  تطور وقوة وفوذ الياويا اليتصاعس ليس في اوروبيا وحيسريا بي  عياليييييا، وخصيوايا ان 

بريطاويا ماها ب وة او ربيا رؤيتها او حليها، اي حلم بريطاويا ان ترى الياويا ضايفة وان ترى تفتيت االتيحياد 

ان رذين االتجارين يتصارعان داخ  افوف الهيييئية السييياسييية !  االوروبي، او على االق  خروف فروسا منه؟

 سقوط الغرب ومكانة الطبقة العاملة



 89 9102/  كانون الثاين/  6/ العدد  

 سامان کریم

ورينيا .  الحاةية في امريكا، وحتى في افوف حكومة ترامب وداخ  افوف الجيهوريين والسيي رااين ايضيا

ان حكومية تيراميب، وبيايس ايراع ميريير، ليم تشيكي  .  تورز مشاة  و ورى فضائح يومية في حكومة ترامب

بصورة وهائية لحس االن، على الرغم من وقوع ضحايا مهيين، واريك عن حالة الشارع والتظاررات اليستييرة 

التكين ال ضية بان اليشهس السياسي تغير فحسب، بي  ان .  ان اليجتي  االمريكي تغير وسيتغير اةثر.  لحس االن

 . الذي ةان يتيت  به اليجتي  باس الحرب الااليية الثاوية تغير بشك  جذري" الثابت"اليزاف السياسي 

 

على اية حال، ان ظاررة ترامب ري وتيجة وليست سوب، وري ةأتيجياه سييياسيي فيي اليحيييائييية االقيتيصياديية 

ورينياك، .  واالوازالية السولية و الانصرية الارقية او باالحرى ال ومية الفا ية بسا يتولور في ة  الولسان الغربية

بطوياة الحال، حرةات برجوازية رجاية تنادى بت ه ر التاريت و بيإعيادة عي يارب السياعية اليى اليوراء، اليى 

اوها حرةة رجاية، ولكن تنيتيجيهيا واقياييية .  ال ومية الي يتة او حتى الى االعراق أو ربيا الى الشفرات الوراثية

ان الحذف الليورالي او اقتصاد السوق القتصاد السولة او لرأسيالية اليسولية، ادى .  تناقضات الراسيال وحرةته

تاني اوها، اي الليورالية اليجيسييسة، .  ليس بيانى الفناء ب  بيانى او حب على الذات.  الى وفي وفيها، او وفي ذاتها

اي ان  تخلف امريكا والغرب عين .  وعوليتها ااوحتا غير االحة الاحابها، ب  ااوحت عائ ا أما  تطوررا

الصين والهنس وعسد من الولسان االخرى من وواحي ةثيرة، منها الييزان التجاري، االحتيااي الن سي والينافسة 

الااليية بين الشرةات، على سوي  اليثال ف ط تطالب الناقحت الجوية االمريكية بوض  الي يييود عيليى  يرةيات 

 رةات الطيران األمريكية دلتا إير الينز ويووايتس إيرالينز وأمريكان إيرالينز عين " ايران الخليج، اذ تتحسل 

السعم اليزعو  يسيح لشرةات الطيران الخليجية الثحل بالتوس  سريااً وإزاحة الينافسيين عين مسيارات " إن 

و في السياق ذاته تطالب  رةات الطيران األوروبية اليفوضية األوروبية بفرض قيود على الينياقيحت ".  مهية

وأفادت وسائ  إعح  خليجية بأن  رةة ايران اإلميارات فينيست اليييزاعيم اليتيي أايلي يتيهيا  يرةيتيا .  الخليجية

مؤخرا حيث ادعتا تأثر عيليتهيا فيي آسيييا سيليوياً بيتيوسيايات الينياقيحت "  اير فراوس ةيه ال ا " و"  لوفتهاوزا"

اليخيليييج اوويحيين .")  الخليجية، وةذلك ادعاءات السعم، مؤةسة مرة أخرى أوها تاي  على أسا  تجاري بيحيت

إن الهواتيف اليذةييية :) :  ورناك وياذف و امثلة ةثيرة ومنها في قطاع الهواتف الذةية حيث ت ول السراسة,  ( ويت

السوقية، خااة باس ارتفاع الطلب على الهواتيف اليذةييية  "آب " و"  سامسووج" الصينية أاوحت تهسد حصص 

منخفضة التكلفة التي يوفررا اليصناون الصينيون، وري الهواتف التي تيلك مييييزات تي ينييية جيييسة تيوفيرريا 

وأضافت أن موياات جيي  مصناي الهواتف الذةييية الصييينييية تشيهيس .  الشرةات األخرى في أجهزة أغلى ثيناً 

، حيييث أايويحيت "Xiaomi "أو"  زي تيي إي" أو"  ريواوي" أو "  ييوليوويج" أو "  لينوفو" زيادة ملفتة سواء 

مين (.  االسواق الاربيية-موق  الاربية ويت.) في اليائة من سوق الهواتف الذةية 77مويااتها تسيطر على حصة 

الواضح تياماً ان الاولية التي قادتها الليورالية الجسيسة على الصيايييس االقيتيصيادي ادت اليى ويتيائيج عيكيسييية 

 .الاحابها

 

قو  ااود الشاووية الجسيسة بهذه السرجة من ال وة في اوروبيا و اميرييكيا بياليتيحيسييس، ويرى ووشياريس بينيييتيهيا 

حيول .  وشارس تغيرات مؤثرة، والى حسما بنيوية، في بنية الراسيال الغربي على الصايس الياياليييي.  االقتصادية

سيييي الياي يسان اليتياليييان )  -: ي ول سواستيان ماالبي في ريذا الصيسد.  رذا االمر رنالك ابحال ودراسات عسيسة 

و هس الاالم اتساعا ةاسحا فيي حيرةية رأ  اليييال .  للحرب الواردة عصر الاولية، وةاوا مح  احتفاء ورجو 



 91 9102/  كانون الثاين/  6/ العدد  

 سقوط الغرب ومكانة الطبقة العاملة

وبيسايية األزمية اليييالييية  4606فخحل اليرحلة الفاالة بين س وا حائط برلين في عيا  . والسل  واأل خاص

 74من إجيالي الناتج اليحلي الااليي إلى %  9ازدادت التسف ات الرأسيالية السولية من  7770الااليية في عا  

ةيا ازداد عسد األ خاص الذين يايييشيون خيارف  96% الى %  06، وارتف  حجم التجارة ارتفاعا ةويرا من % 

ف س  هست التسف ات اليرأسيييالييية .  ولكن الصورة توسو أةثر تا يسا اليو .  بلساوهم التي ولسوا فيها بأةثر من الرب 

. السولية روواا حادا، و هست التجارة حالة من الكساد، ولكن ال تزال حرةة األ خاص عور الحيسود مسيتيييرة

يشييير ميايهيس مياةييينيزي فيي تيحيسييث ليليوييياويات ....  ولكن االجسر باليححظة ان الاولية اليالية لم تتاافى باس

مين إجييياليي الينياتيج %  7,9إلى أن التسف ات عور الحسود اويخيفيضيت إليى  7740اليستخسمة في دراسته لاا  

في يط مين إجييياليي %  1و9حوالي  7749-7744وبلغ متوسطها على امتساد الفترة  7749اليحلي الااليي في 

مجلة التييويي  /تاسي  مسار الاولية/سواستيان ماالبي. )7770الناتج اليحلي الااليي، أي رب  مستوارا في عا  

 (. 7749ديسيور  90الاسد  /مجلة فصلية يصسررا انسوق الن س السولي–والتنيية 

 

ان س وا الليورالية الجسيسة ةنيوذف غربي لحقتصاد رو فيي اليوقيت ويفيسيه سي يوا الخير ميا تيوايليت اليييه 

اذ جربت ساب ا ا كال واوواع مختلفية مين الينييياذف االقيتيصياديية .  الورجوازية الااليية من النياذف االقتصادية

، ولكين عيليى اليايكيس مين تصيوراتيه، " وهاية التاريت" على غرار أقوال فوةوياما الشهيرة حول .  الورجوازية

ااوح اليو  بساية لنهاية التاريت االقتصادي الورجوازي وويوذجه الليورالي اليجيسييس، بيسايية لينيهيايية اليييسار  

الفكرية االعحمية التي ا اعت وروجت لك  ما يتطيليويه اليراسيييال الياياليييي عيوير اليفيضيائيييات و اليجيرائيس 

يوسوا لي اوه .  ومؤسسات اعحمية ضخية، بساية لنهاية السيي رااية ةفكر وةنهج للحكومة وةت ليس لنيط اليايشة

لم يو ى من ديي راايتها، اي الورجوازية الغربية غير االوتخابات، واوتخيابياتيهيا اايويحيت ميحيسيومية لصياليح 

تهسف الورجوازية الاالييية فيي ريذه اليييرحيلية اليى افي يار .  االحزاب والشخصيات التي ت ود حرةة الرأسيال

، الى اف ار اةثرية اليجتي ،  باس ان ةاووا قيس "الطو ة الااملة"اليجتياات الغربية، الى اف ار او اتها الوسطى، 

ان اليهيجييية اليويرجيوازيية .  تيتاوا بييزة الرفارية االقتصادية الى حس ما م اروة بنظرائهم خارف السول الغربية

االخيرة وااود مؤثر وقوي القصى ييين برجوازي في امريكا وفروسا وريولينيسا وبيرييطياويييا وظيهيوره فيي 

بيكي  ميافيييه مين الييياياويي "  س وا الغيرب" الياويا رو مؤ ر خطير، وفي غياب سياسي للطو ة الااملة، ياني 

س وا مسوي  وإواطافة تاريخية ةويرة، وبراييي .  واليسلوالت السياسية لصالح اةثرية اليجتي  و الطو ة الااملة

 .اةور من تحوالت س وا جسار برلين بيرات عسيسة

 

في ظ  رذه االوضاع، اونا اما  مشهس جسيس للصراع بين مختلف االقطاب الااليية، بين مختلف ال وى الاالييية 

ميرحيلية .  اونا واي  في مرحلة اوت الية، واي  في مرحلة الفوضى اليتفشية على الصيايييس الياياليييي.  واالقلييية

يظهر فيها مرة اخرى الصراع بين تلك ال وى بصورته الكحسيكية بين مختلف ال وى الااليية لتيحيسييس الينيظيا  

مرحلة تتسم بالحذر، وبظهور وياذف اقتصادية مختلفة وبسييياسيات واسيتيراتيييجيييات .  الااليي اليتاسد االقطاب

ان الغرب الذي سينهار بوطئ باليانى الذي تحسثينيا عينيه اعيحه، ليم .  وقتية مختلفة تاور عن اليرحلة االوت الية

ثية اتجارات مختلفة، مثح رناك اتجاه لو اء الغرب او اليليييويرالييية عيليى .  يحسم امره باس، باالخص في امريكا

ويوذجها الجسيس داخ  االاار الغربي، امريكا واوروبا وحلفاؤريا في اقصى  رق اسيا واستراليا، م  عحقات 

وثي ة م  اقطاب عاليية جسيسة على اسا  الليورالية ال سيية او الكحسيييكييية اليليييويرالييية عيليى اسيا  قيوميي، 
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ان ريذا اليتيوجيه .  الليورالية في الساخ  او في السوق الساخلي، م  الحيائية واالقصائييية عيليى ايايييس اليسوليي

متناقض م  ذاته، لكنه توجه له مايورره في ع لية اليحلليين الورجوازيين في الغرب، اليويكياء عيليى الييياضيي 

على الاكس من ذلك، رناك توجه ايني اعلنه رئيسها في اجتييياعيات دافيو  االخيييرة .  وخوف من اليست و 

أقوى واةثير " في الاولية لجالها"  إعادة توازن" يتيث  بالسفاع عن الاولية والتوادل التجاري الحر، ودعى الى 

حزا  واحس، ايرييق " واريك عن مشروعه الضخم الااليي الذي يربط اسيا باوروبا وافري يا "   يولية واستسامة

 .وسيستضيف مؤتيرا دوليا بشاوه في ايار الي و " واحس

 

 مكانة الطبقة العاملة يف املرحلة الراهنة

إن  روا رذه اليحيرةية التينيتيج مين .  إونا والن ان الشيوعية ري الحرةة الواقاية التي تن ض االوضاع ال ائية

وريم قيوة عييي  ةيتيلييية -وفييا عسا ذلك، فان ةتلة الشغيلية اليييايسمييين.  الي سمات اليوجودة في الوقت الحاضر

تيفيتيرض السيوق اليايالييييية، ميثيليييا   -منفصلة عن را  اليال وعن ة  مجال لتلوية الحاجات اليحسودة وفسهيا

يفترضه ف سان رذا الاي  بالذات على إعتواره مصسرا مأموواً للحياة، ورو ف سان ليس مؤقت، ف سان يينيجيم عين 

وركذا فان الوروليتاريا ال ييكن ان توجس اال على اايس التاريت الااليي تياما، ةيا الشيوعية التي ري . التنافس

اليوجيود اليتيارييخيي ".  تيارييخيي عياليييي" وشااها، ال ييكن ان تصادف على االاحق اال من حيث ري وجود 

-ميارةيس/ االيسولوجية االلياويية. ) الااليي لحفراد، وبكح  اخر وجود االفراد اليرتوط موا رة بالتاريت الااليي

 .(اوجلز

 

اذ .  ان االوضاع الااليية الرارنة، وباالخص في اوروبا وامريكا، افرزت اوكشافا او يا اةثر وضوحيا و يفيافيا

الت ف الورجوازية الااليية باليرااد بوجه تطلاات الطو ة الااملة فحسب، ب  عيلت وتاي  على سيليب ةيافية 

مكتسوات الطو ة الااملة التي ح  تها عور الثورات و االوتفاضات و الحرةات السياسية الايالية، عوير الصيراع 

ةنست رذه االوضاع وتكنس ةافة ا كال واوواع اليسار اليويرجيوازي، .  الطو ي اليرير منذ اةثر من قرن وويف

من اال تراةية السيي رااية الى اتحاد اليسار واليسار الجسيس وةافة اوواع اليساريية الشيايويويية الياياليم ثياليثييية، 

حيث لم تاس الورجوازية بحاجة الى رذه االوواع مين االايححيات واليتينيازالت .  وتكنس ماها ال ومية اليسارية

" في اي بيليس ةيان" الطو ة الااملة وحسرا، سواء أةاوت على الصايس الااليي او اليحلي، و.  اما  الطو ة الااملة

. اتخذت وتتخذ وقفة وضالية واحتجاجية بوجه غطرسة الورجوازية، سلطتهيا، سييياسياتيهيا، تي يشيفيهيا وادارتيهيا

التحوالت االخيرة و س وا الغرب وستؤدي بصورة اةثر وضوحا الى الصراع الطيوي يي بييين اليايييال و  ادت

في رحم رذه التحوالت، ستفرز الحرةة .  الورجوازية وجها لوجه بسون رتو ات يساروية و ااححات تجييلية

الول مرة منذ مائة سنة ت ريوا، ت ف الطو ة الااملة الااليية وحسريا فيي .  الايالية تيارات سياسية عيالية مختلفة

مواجهة الورجوازية الااليية، او على اايس بلسان مختلفة، ت ف وحسرا بيانيى اويه ليييس رينياك فيي ايفيوف 

 .الطو ة الورجوازية واحزابها من تساف  عنها او تيثلها او تورز مطالوها ةيا ةان الحال في فترة الحرب الواردة

 

وليس لها مصير اال مصيرا مشترةا، وليس لها وضيال اال اميييييا او ,  ليس ثية وجود للطو ة الااملة اال عاليياً 

، اما فالها وميارستها ومطالوها فهيي عيالييييية " وان ما"عالييا، حتى إن ةاوت حرةتها محصورة داخ  ااار 

. لم يير تاريت الراسيالية بظرف وحالة ةهذه التي يير بيه االن وفيي ريذه اليييرحيلية.  تؤثر وتتأثر بواس عاليي
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السل  االوتاجية و الوسطية في االوتاف، اليواد الخا ، االويتياف بيتيفياايييليه، اليويورايات واالسيهيم والسينيسات، 

ليليييويرالييية وميتيايلي ياتيهيا " االسواق اليالية ومتال اتها، الايلية االوتاجية، الايالة والهجرة، النيوذف االقتصادي 

السوق الحرة، االوتخابات، الورلياوات، اليوسي ى واالفكار، الفن و اليايليو ، اليفيليك واليريياضيييات،  ، " الجسيسة

عيلية تراةم الرأسيال عور فائض ال يية، الايالة الرخيصة، اف ار الطو ة الاياميلية، اليغياء وسيليب ميكيتيسيويات 

.. الخسمات االجتياعية، االجور اليرتفاة او الاالية ووعا ما، الحريات السياسية و االجتياعية و:  الطو ة الااملة

التاريت و . ال ئ غير اميي وغير عاليي، التاريت ااوح عالييا بالكام . ااوح ة   ئ ماولم وعاليي واميي

فاله ةان عالييا منذ وشوء واوتشار الرأسيالية ةنظا  سياسي اجتياعي بالتالي او ي، فيايليه عياليييي وتيوجيهيه 

بيانى لم تكن الاحقات االويتياجييية اليراسيييالييية .  عاليي، لكن افرازته ووتائجه ليست بالضرورة عاليية موحسة

الي يطيريية " ةان للرسيال حيز عاليي واس  لفتحه وفق احتياجاتيه ليكيسير ايوق .  عحقات سائسة عالييا حينذاك

ولكن مرحيليتينيا .  ولفتح اليجال اما  توس  وفتح اسواق جسيسة لوي  اوتاجه واالستيحء على اليواد الخا  "الضي ة

حولت الطو تين الى او تين عالييتين ال ةواس فكري و وظري، ب  ةاحقات اوتاجية اجتييياعييية، ةيامير حييياتيي 

 .ليس رناك مكان ما في الاالم ليم تيييتيس ليه ييس اليراسيييال.  مايشي ووضالي ومصيري مليو  للطو ة الااملة

ااوح الاالم ةتلة راسيالية واحسة رغم اختحفاتها، التصارع الرئييسيي !.  الراسيال امتص الس  حتى من اليوتى

 .فيه بين الورجوازية والايال بسون رتو ات

 

في مرحلتنا، وافات انسوق الن س والونك السوليين ري وافات موحسة ت ريوا على اليستوى الاالييي ليفيرض 

سيطرة الشرةات الااليية الكورى وال وى الااليية على الشرةات والسول الصغرى وعلى االراضي اليخيصيوية 

وافات وحست ال السول من زاوية النيييوذف اليليييويراليي ..".  النفط والغاز، الذرب واليا  و" من حيث الطاقة 

يضاف الى ذلك وا  االمر اليى .  لحقتصاد، ب  من واحية ال واوين وادارة االموال واليصاريف والسوق ايضا

وافات سياسية موحسة من قوي  اوتخابات اورية، حكومات تيثيلية اورية، اتفاقات وتايهيسات دولييية غييير 

عيحوة .  رذا واريك عن دمج االوتاف او عيلية االوتاف بين دول مختلفة لصالح  رةيات عيالييييية ةيويرى.  ملزمة

على ذلك، وعلى الرغم من التطور التكنولوجي الهائ  في ميادين اوتاجية مختلفة، والتطور السري  في ميياديين 

استخسا  الروبوتات في الياام  وفي قطاع الخسمات، ورى ان الاسد الفالي الفراد الطو ة الااملة عيليى ايايييس 

ميليييار  0,001,460.90اذ ورى عسد الايال او الذين يايلون في وظيفة ما .  الاالم قس ازداد بياسالت واضحة

 169,697.49وفي الهينيس 806,498.52 , حيث يولغ الايال في الصين وحسرا .  7741عام  وفق احصائية 

 09,091.40وفيي روسيييا  99,077.09وفي اليابان  109,842.91 وفي الورازي  17,740.19وفي الياويا 

عيليى .  اوها اعساد رائلة وضيخييية.     247,074.46 وفي االتحاد االوروبي  129,930.99 وفي الاالم الاربي

الرغم من تطور التكنولوجيا ب فزات ثورية ح ا في ة  الييادين، ورى ان عسد الايال او الااملين يزداد قييياسيا 

، بيانى زادت الطو ة الااملية  7,000,900.94على اليستوى الااليي، اذ يولغ  4667الى عسد الايال في عا  

وعلى الرغم مين اسيتيخيسا  اليروبيوتيات بشيكي  ةيوييير فيي .  من الناحية الاسدية ثحثة ارباع مليار وسية ت ريوا

وا  اليايسد اليى  4667، حيث في سنة 7741و  4667الصين، ورى ازدياداً فالياً للطو ة الااملة م اروة بين 

ان ال ضية ليس ازدياد او اويخيفياض (.  االحصائيات من افحة الونك السولي باللغة االوكليزية.)  900,001.71

افراد الطو ة الااملة من عيو  سكان ةوةونا، اذ ان تنظيم الطو ة الااملة وثورتها ال يستنسان الى النسوة الايسديية 

ان رذه االحصائيات تفيسوا ليليتياةيييس عيليى ان اليطيوي ية الياياميلية او . للطو ة الااملة، ب  الى موقاها االجتياعي
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. الشاغلين في قطاعات مختلفة على اايس عاليي رم قوة اةور، يشكلون وصف سكان الكرة االرضييية تي يرييويا

وان رذا ياني ان السياسة التي تهسف اليها الورجوازية لتاطي  رذه ال وة او اخراف جزء ةوير منها من الاييي ، 

عيلية ااوة جسا وظيرا ليليجياويب االجيتييياعيي  ، ري" تطور ال وى الينتجة" ةنتيجة اوياية لتطور التكنولوجيا 

من الي يوى % 07واالمني و السياسي اليترتب عليها من جهة، ومن جهة اخرى، ةيا قلنا اعحه، ان ارد ليس 

مين ريذه الي يوة، واعيتيويارريا زائيسة، و ان تيهيسف   %00، بي  اذا تيم ايرد " برجنسكي" الااملة، وفق قول 

مليار من الايال من عيلهم، واذا اضفينيا  4الورجوازية الااليية الى اخراجها من ميسان الاي ، فاوه ياني ارد 

اافالهم او عوائلهم وص  الى عسد اةور بكثير خصواا في الولسان االسيوية واالفري ية، حيث الايوائي  ةيويييرة 

. حينذاك من يشتري الوضائ ، م  وفرتها وم  التطور الهائ  في اوتاجية ةافة السلي . الى حس ما م اروة باوروبا

 !"من يشتري؟"اذ . ان رذا الجاوب من ال ضية، اي الجاوب االقتصادي رو اريه

 

اما بخصوص الجاوب االخر، فان الطو ة الااملة على الصايس الااليي ااوحت او ة عاملة عاليية، بيانى ان 

رناك اختحا فيزي ي، اي ان وجودرا يتاسى االاار ال ومي او ال طيري وحيتيى الييينيااي يي، ال مين الينياحييية 

الفكرية او السياسية، ب  من الناحية الواقاية والفيزي ية، اذ ان تواجس الايال في  رةات عاليية، وري  رةيات 

تتاسى ميارساتها ووشاااتها االار ال ومية والوانية، او رم حتى في الشرةات اليحلية في اةثرية الوليسان مين 

 14% ، أي بيزييادة قيسرريا  7749مليون مهاجير فيي عيا    244 رذا واريك عن وجود!!"  قوميات مختلفة" 

-http//:وفق احصائية االمم اليييتيحيسة ) مليون الجئ،  77ويشي  رذا الرقم ما ي رب من .  7777م اروة باا  

16918/org.eg-unic.www  ) مليون واةثريتهم الاظيى من الايال، بيانى ان مصلحة اليايشة و  711اي

. ايجاد حياة افض  للايال قفزت على اليصالح ال ومية والنظرة ال ومية الضي ة، من الناحية الواقاية واليفيايلييية

، وبغض النظر عن محتوارا، بسأت تتصاعس ةحالة واقاية وليييسيت ةينيظيريية او " روية الاولية" ةيا ورى ان 

الااليية ولست في رحم التطور واليتيغيييرات "  الهجينة" بهذا اليانى ايضا، اي بيانى ان الطو ة الااملة .  ةافكار

  .السرياة لاحقات االوتاف السائسة وبفا  التطور الهائ  للرأسيال الذي بسط وفوذه ةأخطووا ال يرحم

 

اما فييا يخص االفاق واالجواء الفكرية والث افية السائسة على الصايييس الياياليييي، فياويهيا آفياق واجيواء وااير 

من ال ومية اليفاية باالرثودةسية اليسيحية في روسيا و اليكيوويفيو يييوسييية واليويوذيية الصييينييية اليى : رجاية

االوجيلية اليسيحية في امريكا والى ال ومية الفا ية الصاعسة والليورالية الجسيسة اليوجودة، والليورالية الي يسيييية 

التي اوتهى عصررا والنسوية الث افية الرجاية، الى االسح  السيياسيي بيتييياراتيه اليييخيتيليفية، وروت اليطيائيفييية 

السياسية اليسيطرة في عسد ةوير من الولسان في الاالم الاربي و الشرق االوسط، واوال اليى بي ياييا الي يومييية 

ان الطو ة الااملية عيليى . الاربية والتغيرات التي ارات عليها في سوريا ومصر و الاراق و تووس و الجزائر

, اايس الااليي مشتتة ومن سية ومتشرذمة على قوميات و اديان وحتى اعراق مختلفة، عرق غربي و  يرقيي

االدب اليساري وبالتحسيس الشيوعي اليارةسي ضايف جسا على الصايييس االجيتييياعيي .  الت... اسيوي و افري ي

ان رذه الث يافية واليفيكير اليليذان ةياويا ميؤثيريين وليهيييا .  وداخ  افوف الطو ة الااملة، ب  يكاد ان يكون غائواً 

تاثيرريا اجتياعيا لغاية تساينيات ال رن الينصر ، ةيا ان االاار االجتياعي للفكر الطو ي واليوعيي اليطيوي يي 

 .في حالة بارتة جسا

 

http://www.unic-eg.org/16918
http://www.unic-eg.org/16918
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تواجه الطو ة الااملة على اايس الاالم الوطالة و الت شف و قلة االجور، ورناك عيلية مسروسية الفي يارريا فيي 

الغرب وامريكا ليضاراة، او على االق  لت ريب، الحس االدوى من االجور بين مختلف الولسان فيي ةي  الياياليم، 

الخوف من الطرد، زيادة الضرائب على السل  الضرورية و الضرائب اليضافة، رف  السن الت اعسي في عيسد 

ةوير من الولسان الغربية، قط  او ت لي  الخسمات االجتياعية الصحية والتالييية والتربية، الخصخصة، وياريييك 

عن الوافات الجارزة لصنسوق الن س والونك السوليين وت ييس الحريات الن ابية وحرية االضراب خصوايا فيي 

الولسان االسيوية والاالم الاربي وافري يا وامريكا الحتينية واوروبا الشرقية، سيادة الا ود الفردية مح  الياي يود 

في الوقت وفسه وواجه تفست او اوححل الن ابات و االتحادات الاييالييية السيائيسة فيي اليغيرب ويتيييجية . الجياعية

الحتضاررا تاريخيا، بيانى عفى عليها الزمن بصورة واقاية، ورذه مصيوة ةويرة الى حس ما، خصيوايا اويه 

 .ليس رناك بسي  حاضر يح  محلها

 

ان الن ابات واالتحادات الايالية، ةحرةة و ابوية وةتيار في افوف الايال، لها تيارييخيهيا مينيذ بيساييات وشيوء 

لم يو ى للن ابوية، ةتيار سياسي، تاثير على تطوير ووهوض الحرةة الايالية مينيذ ميسة .  الرأسيالية في بريطاويا

وبغض النظر عن بسايات رذه الحرةة .  اويلة، وااوحت الى حسما عائ ا اما  تطور الحرةة الايالية وتنظييها

في النصف االول وحتى الا س االول من النصف الثاوي في ال رن التاس  الاشر، باس ذلك تحيوليت اليى حيرةية 

واتسات رقاتها في افوف الطو ة الااملة وااوحت جزء من االحزاب اليسارية "  لصالح الورجوازية" حزبية

رذه الحرةة في بسايتها في بريطاويا تورجزت بالفا ، وبفا  السطوة االستايياريية .  واال تراةية الوليسة حينذاك

إ يارة ) ، ( 9) ييكننا ح ا، باس رذه الي يصية :" .. ي ول أوجلز في رذا الصسد.  لوريطاويا وتوساها اليستير حينذاك

جووز، اسيق مارةس واوجلز، واحس زعياء اليجينيات اليييسياري مين اليحيرةية اليييييثياقييية، مي  .  إلى تحالف أ

ان االستنتاف بأن الحرةة الوروليتارية االوكليزية فيي (.   الراديكاليين الوورجوازيين على أسس اوتهازية وييينية

بيس اوه مين الصيايب .   كلها الت ليسي الييثاقي ال سيم ال بس أن تضيح  تياما قو  أن تتطور وحو  ك  حي جسيس

اوني ا ار بأن و لة جووز األخيرة، مثلها مث  اليحاوالت الساب ة لها، والناجيحية .  التنووء بيا سيكووه رذا الشك 

ب سر أو بآخر، لا س تحالف من رذا النوع، تجس تفسيررا في واق  أن الوروليتاريا االوكليزية تتورجز أةثر فاةثر، 

وأن رذه األمة، األةثر بورجوازية بين سائر االمم، تريس بالتالي، ةيا رو ظارر للايان، أن تيلك ارسيتي يرااييية 

وبسيهي أن رذا اوياي بالنسوة إليى أمية تسيتيغي  .  بورجوازية وبروليتاريا بورجوازية إلى جاوب الوورجوازية

وال عحف لذلك سوى بض  سنوات رديئة للغاية، لكن ال ينوغي االعتياد على ذلك ةثيييرا مينيذ أن .  الاالم بأسره

-مراسحت ميارةيس/ 4690تشرين االول  0ماوشستر -اوجلز الى مارةس... )اةتشفت االراضي الحاوية للذرب

– 4600اغسيطيس -الطواة االولى اب/  دارالطلياة للطواعة والنشر بيروت  -جورف ارابيشي -ترجية/ اوجلز

 (موجود في رام  الصفحة في الكتاب ادخلته بين ال وسين 9التوضيح حول الرقم  

 

، وعيليى اليرغيم مين ميكيتيسيوياتيهيا " ال اقصس و ابة ماينة او و ابة واحسة ما في مصن  ميا"  ان الحرةة الن ابية، 

ووضاالتها لصالح الطو ة الااملة، لكنها، وةيا قلت اذا وغض وظروا عن بسايتها، تحولت اليى تيييار بيرجيوازي 

فييا بايس ذليك، .  تورجزت بفا  موضوعية تنامي الرأسيال على الصايس الااليي داخ  افوف الطو ة الااملة،

و باس اوتشار افكار مارةس وتشكي  احزاب ا تراةية ديي رااية، وباس تحوالت وتيغيييرات عييييي ية فيي بييينية 

النظا  الراسيالي الااليي خصواا باس الحرب الااليية الثاوية، تحولت بالكامي  لصياليح اليتيييار اليويرجيوازي 
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اذ تنازلت اليويرجيوازيية فيي .  االاححي الااليي والتيار اال تراةي السيي رااي، وااوحت قاعسته في الغرب

" تلك الفترة، ةيا  رحت اعحه، عن جزء من حصتها خوفا من الثورة الايالية وخوفا من الكتلة اليتيي تسيييى 

وعليه، توينيت بصيورة فيايلييية الي ياعيسة .  وخوفا من اوجازات ومكتسوات الثورة الايالية في روسيا"  بالشيوعية

بيايس سي يوا جيسار .  الايالية، و اباتها واتحاداتها، ووفرت لها ارضية مناسوة للنيو في ااار سياساتها حييينيذاك

برلين والهجية النيو ليورالية الشرسة عالييا بيا فيها اوروبا واستخسا  ارق مختلفة لخصخصة االقتصاد و فك 

ارتواا الحرةات و االحزاب الورجوازية من الييين و اليسار م  توجه الكينزية ودولة الرفاه، لم تاس الن ابات و 

االتحادات الايالية تحظى بذلك الت سير واليكاوة لسى تلك ال وى، فتحولت الى وسيط بييين اليرأسيييال واليايييال 

بيانى ان االرضية التي إست وت عليها الحرةة الن ابوية او التورجز الايالي بصيورة عيامية ليم .  لضيان ب ائها

تاس موجودة او لم تاس الورجوازية والراسيال بحاجة اليها، وقيس عيفيى عيليييهيا اليزمين وفيق رؤييتيهيم ليحيرةية 

 .الرأسيال في رذه اليرحلة

 

ان ال ضية االسا  ري ضاف الحرةة الايالية على اليستوى السياسي وتراج  الرؤيية و اليتيصيور اليطيوي يي 

ان رذا جاوب من ال ضية، ولكن رناك جاوب اخر، وريو عيس  ميواةيوية تيليك اليحيرةية . ةث افة اجتياعية مؤثرة

الن ابوية باويااها اليختلفة التطورات والتغيرات التي حصلت عيليى اليوينييية واليتيرةيييوية اليطيوي ييية خصيوايا 

ان اليويرجيوازيية .  الشرةات الااليية عابرة ال وميات واالواان والتي تحسد ماالم اقتيصياد الياياليم اليرأسييياليي

الااليية غير ملزمة بااححات لصالح الطو ة الااملة، وعليه، غير ملزمة بتورجز جزء من او ية عياميلية فيي 

ان قضية الطو ة الااملة، بنيتها، ترةيوتها، والتغيرات التيي حصيليت عيليى  .الغرب ةيا ةان الحال في الياضي

مستوى الشرةات الااليية، تاثيرات منظيات و رةات وبنوك عاليية على ادائها وتنظييها و حرياتها، ابيايسريا 

عن اداء اي دور سياسي، ضاف الشيوعية ال على الصايس الحزبي والحرةات السياسية الحزبية فيحيسيب، بي  

على اايس حضوررا ةافكار  ائاة ومؤثرة اجتياعيا، تشرذمها وسيادة افكار برجوازية يييينييية عيليى ادائيهيا 

ان سياسات انسوق الن س والونك السوليين وتاثيراتهيا على تيوض  الطو ة الااملة خصيوايا فيي .  وتصوراتها

ة  ريذه اليييسيائي  تيؤاير ...  الييسان التنظييي والحريات السياسية واالجور والخسمات وا كال ع ود الاي  و

موق  ومكاوة رذه الطو ة الااملة على الصايس السياسي، فهي في وض  ال تحسس عليه اليو ، و في ميكيان ادويى 

 .او ضايف جسا ان لم و   ليس لها اي دورسياسي يذةر

 

م  ة  رذه التغيرات والضاف السياسي و اليكاوة غير اليتناسوة مطل ا م  االداء والواق  االجتياعي ليليطيوي ية 

الااملة،  ورغم ة  ذلك، وقفت رذه الطو ة وقفة وضالية ةويرة خحل االزمة الراسيالية اليايالييييية وليحيس االن، 

. وخصواا في اوروبا و الصين و الهنس و امريكا الحتينية ومصر و تووس و اليغيرب واليايراق اليى حيس ميا

وقفت وقفة وضالية بوجه سياسات الت شف و رزمات االو اذ االقتصادي التي تونتها عسد من بيليسان الياياليم مين 

، بيوجيه " تسيرييح اليايييال"  وقفت وقفة احتجاجية جسورة بوجه الوطالة و .  الصين الى امريكا مرورا باوروبا

رايينيا اضيرابياً او .  قط  وت ليص الخسمات االجتياعية، او سياسات تاويم الايلة وغيرريا رف  السن الت اعسي،

الف عام   477 ارك فيها اةثر من  7747اةتوبر  74تظاررة عيالية اوروبية مشترةة في بروةس  مثح في 

فيي وقيت ميتيزامين مي  ريذه .  من مختلف الولسان االوروبية بيا فيها الياويا و ايطاليا وفروسا و بلجيكا و رولنسا

ةيا ان رينياك .  التظاررة الطو ية الاظيية، تظارر عشرات االف اخرين في التفيا و الورتغال و بولنسا و ايطاليا
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. امثلة ةثيرة على اضرابات و تظاررات مشترةة او حتى تضامنية خصواا بين الايال فيي الييياويييا وفيروسيا

جرت مرارا اضرابات وتظاررات عيالية عسيسة في اليويرتيغيال و اسيوياويييا و  7747وفي  هر تشرين الثاوي 

اميا بيخيصيوص الصييين، .  وتكررت رذه الظاررة بصورة واساة في ة  الويليسان االوروبييية.  اليووان بالتحسيس

احتجاجا وإضرابا وتيجية  1378 بالتحسيس، قا  الايال ب يادة 7741ووفق احس وشرات الاي  الصينية، وفي سنة 

الغحق اليصاو  وتأخر ارف األجور وتوااؤ ارتفاع الحس األدوى لألجور وت لييص اإلويفياق عيليى الضيييان 

وراينا احتجاجات واضرابات عيالية واساة في ال طاع النفطي في الاراق وخصواا في الوصرة .  االجتياعي

وقطاعات اناعية اخرى في بغساد، وفي مصر ايضا،  هسوا احتجاجات و تيظياريرات واضيرابيات عيييالييية 

ان الطو ة الااملة اظهرت قيوتيهيا فيي اليييييسان االقيتيصيادي، .  واساة في اةثرية ال طاعات االوتاحية والخسمية

عيليى ةي    .ل س ةان ريذا ةي  ميا ليسييهيا.  وابرزت حاالتها ووضاالتها السفاعية بوجه سياسات االف ار والتجوي 

، وفق مارةس، ان ال ينتظر من الطو ة الااملة وحرةتها اةثر من رذه الوقفات اليكيويييرة " مادي عيلي"   يوعي

التي راينارا خحل السنوات الينصرمة خصواا في فروسا و اليووان و الييياويييا والصييين وحيتيى فيي مصير 

فييا يخص الحالة السياسية او حضور الحرةة الايالية ة وة في الصراع السييياسيي .  والاراق و تووس وبلجيكا

لن يتم الحضور السياسي للطوي ية الياياميلية . ي   ذلك على عاتق الشيوعيين في اليجتياات او الولسان اليختلفة، 

بسون دمج النضال الفكري و النظري والسياسي م  النضال اليييوميي .  بسون التسخ  ال يادي و الينظم للشيوعية

ليس باالمكان الحسيث عين ويهيوض اليحيرةية اليايييالييية . للطو ة الااملة وبواسطة او عور حزب الطو ة الااملة

ةحرةة سياسية قادرة على النيو، وفي التحلي  االخير، التحول الى قوة سياسية م تسرة بامكاوها قيليب ميوازيين 

 .ال وى لصالحها واليجتي  برمته بسون مارةس، بسون  يوعية مارةس

 

وفق ة  الي اييس و الونية الطو ية واالجتياعية و موقاها، اي موق  الطو ة الااملة في االوتات االجتياعي عيليى 

الصايس الااليي، وفي اي بلس ةان، وحتى موقاها او وسوتها الاسدية م اروة بسكان الاالم او ة  بلس عيليى حيسة، 

ال يتيطيابيق مي  الينيضياالت االقيتيصياديية .  فان ذلك اليتناسب وال يتطابق م  مكاوتها ودوررا و ادائها السياسي

ان ووثياق وضيال سييياسيي مين ميجيرى الينيضيال .  الجارية في عسيس من بلسان الاالم ةيا ذةروا عسد منها اعحه

الطو ي الجاري بوجه الراسيال وسلطته ال يتح ق بيجرد امنيات ايسيولوجيية، ال ييتيحي يق بيحيتييييية تيطيورات 

تاريخية، ال يتح ق بفا  اوتظار تغير االوضاع االجتياعية، اليتحي يق اال بيالياييي  والياييي  اليثيوري والياييي  

وبيييا إن .  عليهم ان ييحيسدوا عيليتيهيم.  ان رذا الاي  و اسلوبه رو عي  و اسلوب الشيوعيين.  الشيوعي الثوري

تحسيس الالة رو تحسيس او ادراك وصف اليصيوة او اليشكلة، فان االجابة عليها رو مسار لتغير رذا الوض  فيي 

 .رحم االزمة الرأسيالية الااليية واليرحلة التاريخية الااليية الرارنة

 

رينياك ايوي ية  . ال ضية او الالة او اليصيوة في رذه اليرحلة ري علة رجينة تتفاع  في خضم االوضاع الرارنة

وفي عسد غيير قيلييي  مين .  عاملة قوية ومناضلة، و تناض  بشك  مستير بوجه الهجيات الورجوازية وسلطتها

لكن ليس بامكاوها، اي الطو ة وحرةتهيا، ان .  وضاالتها، تيار  اسلوبا وضاليا ت سميا على اعلى درجات الرقي

تزامنت رذه الالة م  قضية اخرى، وااوحت مرضا ريجييينياً عصيييوياً، . ييارسا دوريا سياسيا مؤثرا و م تسرا

وري ف سان الفضاء او االجواء االجتياعية على الصاييس الياياليييي الويتيشيار االفيكيار و السييياسيات واليثي يافية 

اما  الطو ة الااملة و جي  الشواب الصاعس تجس ةافة االفكار الورجوازية الرجاية من الييين الفيا يي .  الشيوعية



 97 9102/  كانون الثاين/  6/ العدد  

 سامان کریم

و النازي الى االسح  السياسي و ال ومية الي يتة و حتى افكار خرافية و ماباس الحساثية، إال الشيوعية وث يافيتيهيا 

بسون ضت الشيوعية عور اليحيزب او مينيظييية  يييوعييية او ا يكيال اخيرى مين . تكاد ان تكووا غائوتين تياماً 

مؤسسات و منظيات او حتى لجان و عصب عيالية  يوعية على اايس بلس او عسد مين اليويليسان تيهيسف اليى 

ليس بامكان اليطيوي ية الياياميلية ان  خلق حالة فكرية ويسارية وت سمية على اايس االفكار و الث افة االجتياعية،

تكين ال ضية رنا باالجابات اليارةسية واالوتيشيار السيريي ، ورينيا دور .  تنهض وهضة سياسية مؤثرة وم تسرة

ليس بامكان احزابنا الشيوعية الاياليية، وريي وسيخية . ان رذه ال ضية ري ارم برايي في رذه اليرحلة .االعح 

اخيرة او اخر مودي  للشيوعية اليااارة، او غيررا ان تسيطر على االوضاع السياسية في اي بليس ةيان دون 

حتى في الولسان التي توجس فيها احزاب  يوعية عيالية، عليها ان تحسد . اوجاز رذه اليهية ولو في حسرا االدوى

بيانى ان رذه الايلية بالذات، ليست عيييلييية ميحيلييية او .  رذه اليهية ةأولوية وضالية في ميارساتها و اعيالها

الييكن للايال، في اي بلس ةان او عسد من الولسان، مثح في .  في بلس ما، ب  ري قضية عاليية بامتياز"  وانية " 

رذا مايثويتيه اليتيارييت فيي ميرحيلية  ان.  حالة اوروبا، قيادة حرةة سياسية بسون وجود منا  اجتياعي للشيوعية

بيايس ذليك تيييكينيت .  مارةس و ما باسه، وخصواا في مرحلة لينين وفي مرحلتنا، مرحيلية مينيصيور حيكيييت

الورجوازية من قلب موازين ال وى لصالحها على ةافة االااسة السياسية والفكرية و الث افية وبطويياية اليحيال 

في اايار ريذه اليييرحيلية -ماالجتهيا– بسون رذه الايلية او بسون دمج اليرضين و االجابة عليهيا .االقتصادية

سينية فيي  419سيض  حال الطو ة الااملة الاوبة بايسي الورجوازية الااليية ةيا قال مارةس قيوي  اةيثير مين 

 :رسالته الى اوجلز حيث ي ول

حيث ان الطو ة الااملة ليست مت سمة بيافيه الكفاية في تنظييها لشن حيلة مصيرية ضس قوة منظية اي الي يوة " 

السياسية للطو ات الحاةية، يجب على اية حال تسريوها و تهذيوها لهذا بواسطة التحريض الييتيوااي  اليييضياد 

واال فستو ى الاوبة بآيسيهم ةيا بينت ثورة ايلول في .  واليوقف او السلوك الاسائي تجاه سياسة الطو ات الحاةية

فروسا، وةيا ثوت الى حس ماين عن اريق لاوة السادة غحدستين و رةائه وجاحه فيي اويكيليتيرا حيتيى اليوقيت 

/ اويجيليز-ميراسيحت ميارةيس/   4004ووفيوير  70رسالة مارةس الى فردريك بولت في ويويورك  )".الحاضر

  (. م اروة رذا الي ط  م  النسخة االوكليزية لهذه الرسالة /اليصسر وفسه

25.1.2107  
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 ملاذا فقد 

  !النظام الراساميل رشعيته

سنة ةان يواجة تناقضات حادة   077من الياروف بان النظا  الرأسيالي منذ اليو  االول لوالدته قو  حوالي 

ومشاة  ةويرة، ولكن تيكن من التاقلم واالوت ال من بريطاويا التي تاتور مهس رذا النظا  الى قارة اوربا وباسرا 

الى اليابان ومستايرات بريطاويا مث  امريكا واستراليا وةنسا ومن ثم الى ة  ارجاء الكرة االرضية وادامة 

ولكن لسي مث  الكثير من النا  قناعة راسخة بان النظا  الرأسيالي يير بيرحلة ااوة .  عيره الى يومنا رذا

جسا وبات يواجه مشاة  جية غير قابلة للياالجة وة  ماي و  به رذا النظا  ةيا ي ول الوروفسور ديفيس رارفي 

الكثير من قادة ومفكري رذا النظا  ياترفون بح ي ة ان .  رو تاجي  االزمات وو لها الى امكان وميادين اخرى

 . النظا  يير بيرحلة قاتية

لست رنا بضسد التنووء بيصير النظا  الرأسيالي او باتجاه التغير في اليست و  اذ من اليستحي  التنوؤ بيصير 

ان التنووء باليست و  وبحسل ةوير مث  اوهيار وظا  .  النظا  الرأسيالي و مست و  الوشرية في ظ  رذا النظا 

فهناك عسد غير متناري من .  اقتصادي واجتياعي وسياسي  اليتيا ى م  الفكر اليارةسي  والسيالكيتك اليادي

الاوام  التي تتفاع  فييا بينها لتحسيس حسل مث  اوهيار وظا  اقتصادي اجتياعي وسياسي يحكم الكرة االرضية 

 . قااوة ميا يجا  التنوؤ بنتيجة تلك التفاعحت ووع من التسلية ليس له اي ربط فاليارةسية

 

رغم رذا يجب اال ارة باوه  بشك  عا  االوظية االجتياعية التي سو ت الرأسيالية ولست وويت ووالت 

اليوجس اي دلي  بان النظا  الرأسيالي .  مرحلة الولوغ ثم ت ه رت واوسثرت بحيث تم استوسالها باوظية اخرى

 توما حمید 
 کادر الحزب   
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عنسما يير وظا  اجتياعي بازمة ةالتي . اوهيار النظا  الرأسيالي رو احتيال وارد. سوف لن يسلك وفس اليسلك

قس يتاذر تخي  .  االمور التي توسو مستحيلة قس تحسل في فترة قياسية.  تواجة النظا  الرأسيالي ة   يئ ميكن

اوهيار النظا  الرأسيالي ووجود  عالم بسون  رذا النظا  بالنسوة ل طاعات واساة ولكن وفس الشيء ةان ي ال 

ولكن  االااحة باليلك من قو  الورجوازية  اثناء .  عن اوهيار النظا  االقطاعي ووجود مجتي  اليحكيه ملك

الثورات الورجوازية وحتى فص  رأسه عن جسسه ةيا حسل في  فروسا لم يؤدي الى اوهيار الاالم ولم تجس 

 .الوشرية اية مشكلة في حكم وفسها بسون ملوك وميثلي اللة على االرض

 

ولكن بغض النظر عيا سيئول اليه مصير النظا  الرأسيالي، وحتى اذا تيكن من ادامة حياته لفترة اويلة 

وخااة في حال غياب بسي  واضح فان النظا  الرأسيالي قس ف س  رعيته في حكم الوشرية الوه بوسااة لم ياس 

ان حصة الغالوية الاظيى رو اوضاع سيئة للغاية والتي تزداد سوءا رغم .  يخس  اغلوية الوشرية ب  قلة اغيرة

 .ادعاءات الورجوازية

 

 ملاذا فقد النظام الرأساميل رشعيته؟

ل س ف س النظا  الرأسيالي  رعيته في الحكم ليس من الينظور اليارةسي فحسب ب  من زاوية مسى تح ق ما  

وعست به الثورات الورجوازية  والذي تلخص في  اار الثورة الفروسية الشهير الحرية، اليساواة ،االخاء او 

 .  اليساواة، االخاء والسيي رااية ومن زاوية واق  حياة اليليارات من الوشر: الحرية:  اار الثورة االمريكية

 

لم يكن ليارةس مشكلة م   اار الثورات الورجوازية اليذةور ب  بالاكس ل س ةان مولاا به وقس عور عن 

اعجابه وحوه لشاار الحرية، اليساواة واالخاء في الكثير من اليناسوات واراد وعي  من اج  تح يق رذه 

ع ود  من الثورة الفروسية وعنسما ةان مارةس  0-9ولكن في اواسط ال رن التاس  عشر، اي باس .  االرساف

اليزال في م تو  عيره وظر حوله  في اليجتياات االوربية التي ةان فيها النظا  الرأسيالي، النظا  السائس 

. والحاةم فلم يجس اي  يء يشوه عن قريب او بايس بياوعست به الثورة  الورجوازية من حرية ومساوة واخاء

فوجس بان اليجتي  تحت النظا  الرأسيالي ةنظا  او ي مليء باس  االست رار و بالتوتر والصراع وعس  

 . اليساواة وغياب االخاء  والسيي رااية

 

وجس فجوة ةويرة بين قلة غنية  ومتالية تاي  حياة مزدررة وغالوية عظيى من الايال الذين عاووا من الف ر  

وا  مارةس الى قناعة بان النظا  الرأسيالي ةنظا  او ي اليختلف من حيث .   واالمية و حياة تايسة

فوسال من ت سيم اليجتي  الى اسياد وعويس او الى .  الجورر ةثيرا عن النظا  الاوودي والنظا  االقطاعي

اقطاعيين وقن تم ت سييه الى ااحاب عي  وعيال حيث تتحكم او ة التي تيث  قلة قليلة بك   يئ في 

توا  مارةس ورو في اول  وابه الى قناعة بان استوسال النظا  الاوودي والنظا  االقطاعي بالنظا  . اليجتي  

سوف لن يؤدي "  بالايال االحرار"  الرأسيالي الذي ياني التخلص من الاويس وال ن غير االحرار واستوسالهم 

حسب مارةس النظا  الرأسيالي ليس اداة تح يق  اار .  الى بناء مجتي  يسود فيه الحرية واليساواة واالخاء

اذ ان النظا  الرأسيالي ياوق اي ت س  .  الثورات الورجوازية  ب  اةثر من ذلك رو عائ ا اما  تح يق رذا الشاار

لذا بالنسوة ليارةس من اج  تح يق تلك االرساف على الوشرية  تجاوز النظا  .   تح  ه الوشرية في رذا اليجال



 .الرأسيالي و اقامة وظا  مختلف بشك  جورري عن رذا النظا  اذ الييكن ااحت النظا  الرأسيالي

 

ولهذا ف س خصص مارةس ب ية عيره من اج  تحلي  سوب عس  ةون النظا  الرأسيالي اداة لتح يق  اار  

مارةس ةأرم و اد النظا  الرأسيالي الذي قس  اةثر .  الحرية، اليساواة واالخاء والاي  من اج  قلب رذا النظا 

التحالي  عليية و يولية عن الرسيالية تيكن من توضيح عيوبه والكشف عن علله والتي جالته يف س  رعيته 

. االسواب الذي قسمها مارةس لها الة بواق  النظا  الرأسيالي اليو  اةثر من اي وقت مضى. في حكم الوشرية

 فيا ري عل  النظا  الرأسيالي التي تف سه  رعيته في حكم الوشرية؟؟؟

 

 :النظام الرأساميل نظام غري مستقر 

ة  االوظية تارضت عور تاريخها الى ازمات .  النظا  الرأسيالي ةيا بررن مارةس رو وظا  غير مست ر

بسوب عوام  خارجية مث  الكوارل الطوياية ةالفيضاوات والجفاف واالعااير والنيران او ةوارل اجتياعية 

مث  الحروب وعس  االست رار السياسي وغيررا ولكن النظا  الرأسيالي اضافة الى االزمات و االضطرابات 

التي تحسل بسوب تلك الكوارل الطوياية واالجتياعية فاوه يير بيا تسيى  بالسورات االقتصادية اذ  يتارض 

يجب اال ارة .  سنوات ةياسل وتيجة تناقض وخل  داخلي بنيوي 0-1االقتصاد الرأسيالي الزمة اقتصادية  ة  

 هست  01اغلب السول اليت سمة ال .  بان  الفترة بين االزمات قس تكون ااول او اقصر ولكن رذا رو الياسل

على سوي  اليثال استراليا لم .  فترة ويو خالية من اي رةود اقتصادي في تاريخها ااول بكثير من رذا الياسل

وايرلنسا وبولنسا ورولنسا والنرويج وغيررا ايضا  هست فترات ويو خالية  4664تشهس رةود اقتصادي منذ  

ال اعسة ري ان .  ولكن فترات النيو رذه ري ليست ال اعسة.من ازمات اقتصادية ااول من الياسل بكثير

الشذوذ عن  رذه ال اعسة عادة مايكون السواب ييكن .  االقتصاد يشهس فترة رةود في فترة التتاسى الا س

تشخيصها بسهولة فيثح االقتصاد االسترالي تفادى االزمة لفترة اويلة الوه ياتيس على تصسيراليواد االولية 

 . سنة الياضية 79واليحااي  الزراعية الى الصين التي تشهس ويوا غير مسووقا في اخر ال 

 

حل رذه االزمات من بين امور اخرى يف س اليحيين من الايال وظائفهم ليس لخطاء يرتكووه او ت صير او خ 

فيحر  اليحيين من ابسط .  ةس  من جاووهم ب  بسوب  خل  و تناقض داخلي بنيوي  للنظا  الرأسيالي

. وتتارض حياة وبرامج اليحيين من الاوائ  بيا فيهم االافال الى اضطراب رائ .   مستلزمات الحياة اليومية

تف س الكثير من الاوائ  مسخراتها و بيوتها وتتشرد اعساد ةويرة ويوض  ضغط وفسي رائ  على الايال 

ان  سة رذه االزمات تختلف من ازمة الى ازمة اخرى ولكن .  وعوائلهم وتؤدي الى تفكك الكثير من االسر

وتيجة لهذه االزمات رناك تهسيس مستير ضس حياة اليحيين من الايال .  وتائج حتى اخف االزمات تكون رائلة

 . وحياة اافالهم رغم ان منااري الرأسيالية يسعون باس ة  ازمة باوها ستكون االخيرة

 

و ة  اليحاوالت التي قامت بها الورجوازية ومفكررا واقتصاديها وسياسيها لين  رذه االزمات السورية من  

 4676فينذ الكساد الكوير الذي ضرب االقتصاد الرأسيالي  في .  الحسول بائت بالفش  ةيا تنوأ بذلك مارةس

ولكن بسوب .  فترة اوكياش 44تارض االقتصاد االمريكي مثح الى  7770الى ازمة  4614والذي استير الى 

عس  ةون تلك االزمات عيي ة بسرجة الكساد الكوير الكثير من االقتصاديين ومفكري الراسيالية توالوا الى 
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 توما حمید 

قناعة باوهم ربيا تاليوا ةيف يتم تفادي االزمات الكويرة التي قس تارض النظا  الى الخطر عن اريق تطويق 

سياسات ةنزية من سياسات مالية وو سية بيا فيه التحكم بنسوة الفائسة و ةيية الن س في السوق واالستثيار 

وبسوب رذه ال ناعة تولس ووع من الغرور في اوساا الطو ة الحاةية فلم يحص  اي و اش جسي .  الحكومى الت

عن االزمات االقتصادية ولم تؤخذ اية تحضيرات ليواجهتها و حتى عنسما تورز بوادر االزمة اما ال يتم 

اةتشافها او ال يجرؤ احس على اال ارة اليها واالةثر من ذلك اقسمت الكثير من الجاماات الرأسيالية على  

التي ةاوت ثاوي اسوأ  7770ولكن ازمة .  الغاء مادة تتالق بتسريس السورة االقتصادية من منهاف االقتصاد

ان قادة ومفكري النظا  .  سنة  قس اثوتت رراء رذا االعت اد 477ازمة اقتصادية للنظا   الرأسيالي في اخر 

ب  لم يكن باستطاعتم توقاها  ورذا ينطوق على ماظم  7770الرأسيالي ليس لم يكن باستطاعتهم من   ازمة 

 . االزمات السورية

 

واليفارقة ري اوه مهيا ةان االقتصاد الرأسيالي اةثر وجاحا من وجهة وظر الرأسيالي يكون اةثر عرضة 

فكليا اعتيس االقتصاد على االوتاف الوضاعي وةان اةثر اوتاجية ةليا ةان اةثر عرضة  الى رذه .  لحزمات 

فزيادة االوتاجية تؤدي الى زياة ةيية الوضاعة اليطروحة في السوق، اي زيادة الارض، ومن جهة .  االزمات 

اخرى ةليا ةان الرأسياليون اةثر قسرة على تخفيض حصة الطو ة الااملة من الثروة الينتجة على  ك  اجور 

.  ان الخل  بين الارض والطلب يودي الى فائض الارض ميا يتسوب في االزمة.  يؤدي الى  اوخفاض الطلب

 .   فازمة الرأسيالية  باكس االوظية الساب ة  ري ازمة الوفرة

 

 :النظام الرأساميل يخلق عدم املساواة-2

من الياروف ان عس  اليساواة رو امر اوياي تحت النظا  الرأسيالي ، ولكن االقتصادي الفروسي توما  

من خحل احصائيات امتست على مسى اخر "   الرأسيال في ال رن الحادي والاشرين"  بيكتي اثوت  في ةتابه 

ل س وجس بان عس  اليساوة رو .  سنة  بان خلق عس  اليساواة ري خصيصة متاالة في النظا  الرأسيالي 777

واتج حتيي للنشاا الرأسيالي فاينيا تواجس النظا  الرأسيالي ادى الى ويو عس  اليساواة في اليجتي  الى درجة 

ان .  فاضحة وغير قابلة لحستسامة الى ان تنهض الطو ة الااملة وتنظم م اومة ضس النظا  وتفرض تراج  عليه

عس  اليساواة ةاوت في اتساع على امتساد عير الرأسيالية حتى في الولسان الغنية  بيا فيها الولسان التي سادت 

فيها دولة الرفاه عسا فترات استثنائية مث  الفترة الييتسة بين الحرب الااليية الثاوية وبساية السواينيات من ال رن 

الياضي وري الفترة التي تسيى بالاصر الذروي للرأسيالية والتي  هست ت لص الفجوة لاوام  ماروفة اريها 

قوة الطو ة الااملة ومنظياتها ومتطلوات الينافسة م  ال طب الشرقي وتسمير ةييات ةويرة من الثروة في 

 . الحرب

 

التوجس اري ة واحسة ل يا  عس  اليساواة في اليجتي  ولكن اي مؤ ر وستخس  وجس ان اليجتي  سواءا على 

مستوى الاالم او في السول الغنية او في الواليات اليتحسة التي ري اغنى دولة في الاالم وافض  ويوذف 

او %   4اذا اخذوا م اييس مث  ثروة او دخ  اغنى .  لحقتصاد الرأسيالي يتجه وحو ويو و اتساع  عس  اليساواة

من السخ  او الثروة في فترة %  7.4او %  4بال يا  الى ب ية اليجتي   او الزيادة في حصة %  7.4اغنى 

زمنية ماينة او زيادة ماسل الف ر او تسرور اوضاع الشريحة الوسطى من اليجتي ، و االجور الح ي ية الت 
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 . ةلها تشير الى اتساع الفجوة في اليجتي 

يجب ان واخذ باين االعتوار بان رذه االحصاءات تتغير .  سوف اورد باض االحصاءات لتويان رذه الح ي ة

 . باستيرار اواا وحو اليزيس من عس  اليساواة

 

مليون  خص ةان ياي   10.4بان  7749في الواليات اليتحسة بينت االحصاءات  الحكومية  الينشورة لاا  

مليون  خص رم  06.0.مليون اف  في امريكا  يايشون في ف ر 49.9واحس من ة  خيسة اافال اي . في ف ر

عشرات االالف ييوتون سنويا وتيجة قلة ".  بروامج الطواب  الغذائية"  على بروامج اليساعسة الغذائية التكييلي 

مليون سجين في امريكا الكثير منهم على جنح تافهة والذين يايشون   7.0رناك حوالي .  الرعاية الصحية

من %  94حوالي .  الف مشرد في امريكا 991ةان رناك  7740في وهاية .  ةاويس بك  ما للكلية من مانى

 ..دوالر لتغطية تكاليف اارن احي بسون اللجوء الى السيون 4777االمريكيين ليس باستطاعتهم تسبير 

 

ل ىييي    4.10ل   س   ب ل غ ت   د ي و ن   ا ل ط ح ب   م ن   خ ح ل   ا ل   ر و ض   ا ليس ر ا سييية    ة   ع  ل ي ويين   د و ال ر   م و ز ع  ا ل بيييي    11ت ريي ل ي ويين   ا  م 

ل ي ا ر   د و ال ر   977و ر ذ ا   ا ل ي و ل غ   ي ف و ق   م ج ي و ع   ة     د ي و ن   ة ا ر ت ا ت   ا ال ئيتيييا ن   ب    ان الحس االدوى لحجور على   .  م 

دوالر في الساعة ورو فضحية بحق في حين ان الحس  0.79اليستوى الفيسرالي في الواليات اليتحسة رو 

دوالر، اي ان متوسط  44.00ةان  4690في (  اذا اخذوا التضخم بنظر االعتوار)  االدوى لحجر الح ي ي 

واليحيين  يايشون على اجور الحس االدوى او اجور .  4690السخ  الح ي ي اليو  رو اق  من ماسل السخ  في 

ان متوسط الثروة في الواليات اليتحسة رو وفسه بالي اروة م   ماسالت بساية الا س .  بالكاد ري فوق الحس االدوى

بلغت ثروة جيف بيزوز مؤسس   7740من جهة اخرى بحلول  هر تيوز .  التساين من ال رن الاشرين

 64 هر زادت ثروة جيف بيزوز من  47في غضون .  مليار دوالر 494والرئيس التنفيذي لشرةة  امازون 

رجال في امريكا ثروة وصف  0فاقت ثروة اغنى  7740وبحلول  هر ةاوون الثاوي .  مليار 494مليار الى 

من سكان %  67من ثروة الولس التي تفوق ثروة اف ر %  10في امريكا ييلكون %  4اغنى .   سكان رذا الولس

من ثروة %    7.1من سكان امريكا ييلكون %  97من رذه الثروة و اف ر %  0ييلكون %  07امريكا، بينيا 

من السكان في %  6-4من اليجتي  تو ى على حالها بينيا يوجس ويو محسود في ثروة %  67ثروة اف ر .   الولس

 %. 4حين رناك ويو رائ  في ثروة اغنى 

 

من الثروة تاود % 90في رولنسا . الوض  رو وفسه في اوربا حيث ان الفجوة ةويرة جسا خااة في بلسان ماينة

وفي ةح الولسين ثروة اف ر .  من الثروة%  91من السكان ييلكون %  47في الساويارك .  من السكان%  47الى 

ري بالسالب  ماياني بان ديووهم تفوق امحةهم رغم ان دولة الرفاه في اوربا التزال تين  باض من %   97

 .الفضائ  التي تحسل في امريكا وبريطاويا مثح

من %  67في سكان الاالم ييلكون ب سر اف ر %  4اذ ان اغنى .  الوض  على اليستوى الااليي  رو ليس بافض 

من %  9من سكان الاالم ييلكون %  07من ثروة الكرة االرضية في حين ان %  97سكان الاالم ورم ييلكون 

من سكان %  0.9اغنى .  من ثروة الاالم%  0من سكان الاالم ييلكون %  07اجيالي الثروة الااليية واف ر 

 . من ثروة الاالم% 09.9الاالم ييلكون 
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 خص على اليستوى الااليي ةاوت تاادل ثروة وصف سكان الكرة االرضية  077قو  سنوات ثروة اغنى 

اي ان اغنى خيسة .  9واخيرا وا  الاسد الى  0ومن ثم  97 خص ثم  09وقس اوخفض رذا الاسد الى 

ورناك ت ارير تشير بان .  مليار اوسان 0.9ا خاص لهم ثروة تاادل ثروة وصف سكان الكرة االرضية اي 

 .الاسد الحي ي ي حاليا رو ثحثة اي ثروة اغنى ثحثة ا خاص تاادل ثروة وصف سكان الكرة االرضية

 

رغم ان عس  اليساواة عالية جسا في امريكا الشيالية واروبا ولكن اليشكلة ةاوت اسوأ في الشرق االوسط 

. من جهة اخرى الفجوة تتس  بين حفنة من الولسان الغنية وب ية بلسان الاالم.  وافري يا والورازي  وروسيا والهنس

سنة السول الغنية ةاوت اغنى من السول الف يرة  بثحل مرات ف ط ،بينيا االن الولسان الغنية ري اغنى  777قو  

 .مرة 07من ب ية بلسان الاالم ب 

مسافاو الرأسيالية يرفضون اي حسيث عن اتساع الفجوة بين االغنياء والف راء من خحل عسة حجج التي تاس 

 .ةلها خرافات

 

يسعي الكثير من منااري النظا  باوه ليس مهيا ان تزداد الفجوة بين الف راء واالغنياء في ظ  النظا  

يطالوون بان وغض النظر .  الرأسيالي مادا  ان الوض  اليايشي للوشرية على مستوى الاالم بشك  عا  يتحسن

 .  عن التفاوت في الثروة مادا  رناك تحسن في وض  الجيي 

 

خط الف ر على اليستوى الااليي ورو ادوى مستوى من السخ  يحتاجه اليرء لتوفير الياة  واليلوس واليسكن  

والرعاية الصحية، والتاليم والياء الصالح للشرب ومرافق الصرف الصحي قس حسد من قو  الونك السولي ب 

مليون  079حوالي   7749حسب رذا الخط بلغ عسد الف راء في الاالم في .   دوالر في اليو  الواحس 4.67

تسعي الورجوازية  بان الراسيالية تن ذ اليحيين من الف ر وان الاالم يتحسن ة  يو  بفض  الراسيالية .  اوسان

من %  10اذ قال جيم يووغ ةيم رئيس الونك السولي بان ماسل الف ر اوخفض من .ومساعسات الحكومات الغربية

 .حاليا% 77الى اق  من  4667سكان بلسان الاالم النامية في 

 

قو  ة   يء يتم الحسيث عن اية تحسن في .  ان خط الف ر رذا واالرقا  التي ي سمها الونك السولي ري مضحكة

ان .  وض  الوشرية ةاوجاز للنظا  الرأسيالي وةان تطور الوشرية سيتوقف اذا لم يكن بفض  النظا  الرأسيالي

سنة وةلتا  07اسرع فترة ويو في تاريت الوشرية حسثت في عهس االتحاد السوفيتي وفي الصين في اخر 

السولتين التاتور من قو  ماظم منااري النظا  دول رأسيالية او على االق  التاتور دول راسيالية مثالية رغم 

 .  ان التطور واالبساع رو ميزة الوشرية وسنتحسل بالتفصي  عن رذا االمر في مكان اخر.  اوني الاتفق م  رذا

في الح ي ة االدعاء بان الرأسيالية تنتش  الوشرية من الف ر ورناك تحسن في وض  الوشرية بشك  عا  ري 

 . ةذبة فيستوى الف ر في تسرور

 

ما من احس يتحسل بان اليستوى الياا ي لاشرات اليحيين في الاراق وسوريا، وليويا واليين قس تم تسميره  

رناك حصار على فنزويح وةوريا الشيالية وةوبا وروسيا وايران  وغيررا والتي .   في غضون بض  سنوات

مليون ف ير في  10خط الف ر الذي يحسده الونك السولي الي ول  يئا عن .  ةلها تسوب في ف ر يفوق الخيال

 توما حمید 
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الورجوازية ال تتحسل عن الت ه ر الذي حسل في .  امريكا مثح او عن الف راء في اي من السول الغربية

ما من احس يتحسل عيا حسل لسكان اليووان .  7770اليستوى الياا ي للسول الغربية وخااة منذ ازمة 

حسب خط الف ر الذي حسده .  وسكان ايرلنسا وغيررا من السول التي تاثرت باالزمة الرأسيالية اةثر من غيررا

 97الونك السولي، اذا حص   خص  في الاراق او ايران او لونان او اي دولة في الشرق االوسط مثح على 

 !!!! دوالر في الشهر الياس ف يرا

 

ان خط الف ر وض  على . في الوساية يجب ان يكون واضحا بان خط الف ر الذي حسده الونك السولي منخفض جسا

ازداد الف ر بشك  مستير على مسى اخر قروين، ولكن احصاءات الونك .  اسا  اف ر حفنة من دول الاالم

من االافال الذين يايشون %  97في الهنس .  السولي تجا  االحصاءات توسو افض  بكثير من االرقا  الح ي ية

مليون اف  حول الاالم يااوون من  497يجب ان وتذةر بان .  فوق خط الف ر ب لي  يااوون من سوء التغذية

 .سوء التغذية حسب االرقا  الرسيية 

 

ان عسد .  حتى حسب خط الف ر الذي يضاه الونك السولي فان الف ر يزداد اذا لم واخذ الصين باين االعتوار

حسب الكثير من الخوراء مث  .   اال خاص الذين يايشون على دوالر واحس او اق  بشك  خاص في تزايس

السةتور  بيتر ادوارد من جاماة ويوةاس  في استراليا ورو اخصائي في التغذية من اج  ان يح ق النا  في 

السول الف يرة متوسط الاير الطوياي اليتوق  يحتاجون الى ضاف خط الف ر الحالي اليحسد من قو  الونك 

 . مليار وسية 4.0اذا او نا رذا اليستوى فان عسد الف راء سوف يرتف  الى  . السولي

 

ويسعي مناارو الرأسيالية باوه قس الوكون متساوين في الثروة تحت الرأسيالية اال اونا  متساوون في  

ي ولون ان الرأسيالية تكافئ الخورة والذةاء والجهس ميا يسيح الي  خص له اارار بان يص  الى .  الفرص

ولكن رذا ايضا .   وادبيات الورجوازية تايس الى حس اليل  ذةر اسياء ااحاب اليليارات الاصاميين.  ال ية 

فالرأسيالية تنتج الطو ات واالوت ال او الحرةة بين رذه الطو ات .  االحصاءات التؤيس رذه االدعاءات.  رراء

محسود جسا الى درجة يكاد يكون ماسوما خااة منذ السواينيات من ال رن الاشرين، فاذا ولست البوين ف يرين 

% 9في امريكا مثح .  من اليحتي  جسا ان تو ى ف يرا واذا ولست البوين غنيين فين اليحتي  جسا ان تو ى غنيا

من اليجتي  سوف يكون بامكاوهم االوت ال الى مستوى اقتصادي افض  %  77من  النا  الذين رم ضين اف ر 

 .سوف يو ون في وفس الوض  اذا لم يكن في وض  اسوأ% 61( . ليس بالضرورة ان يصوحوا اغنياء) 

 

فالرأسيالية بشك  عا  التكافئ الاي  الشاق والكست  واليهارات ةيا يسعون ب  تكافئ رؤالء الذين لهم ملكية  

ورذا رو الب ما اثوته توما  بيكتي في ةتابه اليذةور اليسعو  .  خااة على حساب رؤالء الذين الييلكون

 .4077بياطيات  منذ 

 

في الحي  ة ان االجتهاد في الاي  وساعات الاي  الطويلة وغيررا من التضحيات سوف تكافئ  ااحاب 

الاي  من االغنياء الذين ييلكون اليحيين واليليارات ليس من خحل الاي  اليضني او الذةاء ب  من خحل 

مليار  494فجيف بيزوز الذي ييلك .  استغحل الطو ة الااملة في موق  الاي  وبالف اري ة واري ة اخرى
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دوالر ورو اغنى رج  في الاالم يسف  عياله اجورا من ال لة بحيث اغلوهم  يتار  بان يكون على بروامج 

اليساعسة الغذائية التكييلي اي ان الحكومة االمريكية ت و  بصرف الضرائب التي تجنيها من االمريكيين بيا 

اليس رذا ووع . مليار دوالر 494فيهم الايال لسعم الايال الذي يساعسون جيف بيزوز على بناء ثروة م ساررا 

 ؟ !من الجنون ان ي و  مجتي  ووظا  بترتيب مث  رذا

 

في ظ  ويط االوتاف الرأسيالي، من اج  وجات اليشروع الرأسيالي فان مجهود جيي  اليشارةين في اليشروع 

وخااة الايال رو ضروري ولكن النتاف يذرب بشك  اةور الى ااحب اليشروع حتى اذا لم يض  قس  في 

التورير االخر الذي يساق من اج  تورير رذه الفجوة ري ان االغنياء يستارلون الثروة الوهم قاموا .  اليشروع

الجيي  يتم .   ليس رناك من يخلق الثروة بنفسه.  بتح يق تلك الثروات باوفسهم او قسموا مجهود اةور من الو ية

مساعستهم بشك  او باخر سواءا من خحل الاائلة اواالاسقاء اوالزمحء اواليسرسيين اومصييي الينهاف 

السراسية اوالكتاب اوالحكومة واليجتي  بشك  عا  على  ك  دعم فكري اومادي او مانوي او على  ك  

رناك اليحيين من النا  الذين يايلون بشك   اق .  وجات الك  ياتيس على مجتي  ياي  بشك  جيس.  وصيحة

اغنى  ريحة في اليجتي   ليسوا رم من ي ومون .  وبجس بسون ان يح  ون اية ثروة او يح  ون ثروة بسيطة جسا

بتغيير اليجتي  وحو االفض  او بتحسين اليارفة او ي ومون باالةتشافات واالختراعات ب  رو النا  الذين 

ففي النظا  .  يارفون ةيف يستولون على حصة اةور من الثروة بسال من جا  الثروة في اليجتي  اةور

الرأسيالي حفنة من االغنياء ييلكون ثراوت خيالية ليس من خحل الاي  اليضني او الذةاء والخورة ب  من 

فاس  اليساواة في اليجتي  الرأسيالي في اغلب االحيان ري ليست .  خحل استغحل الطو ة الااملة وسرقتها

وتيجة االختحف في الخورات و اليوروة ب  ري وتيجة عس  اليساواة في اليوارد والورثة التي تؤدي الى عس  

 .اليساواة في مستوى التاليم، وال ابليات االقتصادية والفرص اليتوفرة

 

في الح ي ة ان .  ويسعون ايضا بان الرأسيالي يستار  الثروة واالربات التي يح  ها الوه ي و  باليخاارة

من .  اليخاارة التي ي و  بها الاام  من اج  الاي  ري اةور بكثير من اليخاار التي ي و  بها ااحب الثروة

بسيهيات االستثيار ري اوك التض  ة  الويض التي تيلكها في سلة واحسة اذ للرأسيالي فراة لتنوي  االستثيار 

في حين ان .  بحيث اذا فش  مشروع ماين تاوض الخسارة من خحل االستثيار في مشروع اخر في ان واحس

اليخاارة بالنسوة للاام  تتيث  في ةسب الخورات واليارفة الداء الاي  والتي احياوا قس تتطلب سنوات من 

. السراسة والتسريب وفي ال سرة على ةسب رضى ااحب الاي  و احياوا قس تتضين و   مكان الاي  الت

الاام  ليس له وض  مياث  للرأسيالي لت لي  الخطورة فيثح اداء اةثر من عي  واحس في ان واحس يزيس 

 . الخطورة بسال من ت ليلها

 

ياترفون بان عس  اليساواة .  ي ولون بان علينا التأقلم م  عس  اليساواة في اليجتي  لكووه محصلة قوة السوق

ةوير ولكن يسعون اذا قينا باي   يء ياني اليخاارة بالكفاءة والنيو ولكن ة  السالئ  تشير الى ان عس  

السالئ  تسحض بشك  الي و  الشك االدعاء الذي ي ول بان عس   .  الاسالة تضر باي  االقتصاد الى حس ةوير

اليساواة ضروري من اج  عي  االقتصاد وتطوره وان ت ليص عس  اليساواة سوف ي ت  الرغوة في 

اذ ان السراسات تشير بان اليجتياات الرأسيالية التي تشهس عس  مساواة اق  تكون .  اليخاارة والكفاءة والنيو
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ةيا ان الفترات .   الطو ة الااملة اةثر استاسادا لليشارةة في الاي  وت سيم اليزيس والتضحية والتفاوي في الاي 

التي فرضت ضرائب عالية على االغنياء وت لصت الفجوة بين االغنياء والف راء مث  الفترة بين الحرب 

%  61الااليية الثاوية والسواينيات من ال رن الاشرين حيث ةاوت اعلى وسوة ضريوة في الواليات اليتحسة مثح 

 هست ماسل ويو اقتصادي اعلى من الفترات التي  هست  خفض الضرائب واتساع الفجوة بين الف راء 

 .واالغنياء

 

من جهة اخرى ان عس  اليساواة االجتياعية تؤدي الى ماسالت اعلى من اليشاة  االجتياعية مث  زيادة ماسل 

الانف والجريية وعس  الساادة وماسل السينة والحي  في عير اليرار ة وماسل السجن وري مشاة  تكلف 

فيثح ان اب اء امريكي واحس في السجن في .  اليجتي  ةثيرا وتسل على عس  الكفاءة من الناحية االقتصادية

مليار  04والكلفة االجيالية الدارة ة  سجون امريكا ري .  الف دوالر في السنة 07ةلفت حوالي   7749

 .في حين ان تكاليف ة  النظا  ال ضائي تفوق ترليون دوالر في السنة الواحسة. دوالر

 

من الخرافات االخرى التي تسوقها الورجوازية ان اي زيادة في ثروة االغنياء سوف تفيس اليجت  باسره ورو  

مايسيى باقتصاد التساقط وري حجة سخيفة للسفاع عن اليستويات اليخجلة في عس  اليساواة اذ ان التاريت 

ان زيادة اربات الشرةات االحتكارية واالغنياء  باي اري ة بيا فيه مثح خفض .  اثوت سخف رذه االدعاء

الضريوة مثليا قا  به دوالوس ترمب ليس فيها اي  را  يجور الشرةات واالغنياء على ال يا  باالستثيار وخلق 

قس يزداد التوظيف قليح ولكن االحتيال االقوى رو ان اةثر تلك االربات اما سوف تستخس  في  راه .  الوظائف

اسهم الشرةات وفسها من اج  رف  اساار تلك االسهم ميا يزيس من حصة اليسراء واعضاء ريئات االدارة او 

توظيف اليال في دول اخرى ت س  ايسي  عاملة ارخص او توظيفه في سوق االسهم والايلة الذي ليس له اي 

 . من جهة اخرى فرص الاي  لم ياس ضيان حياة ةريية و التخلص من الف ر. ربط بخلق فرص الاي  ألت

 

ةيا قلنا  ةاوت رناك فترات ماينة في تاريت النظا  الرأسيالي على االق  في اماةن محسدة ت لصت الفجوة بين 

االغنياء والف راء ةالفترة الييتتسة بين الحرب الااليية الثاوية و السواينيات من ال رن الاشرين في امريكا مثح 

فالتحسن في وض  الطو ة الااملة خحل .   ولكن الت لص في عس  اليساواة ةاوت دائيا بسوب ضغط من االسف 

الا ود الثحثة التي تلت الحرب الااليية الثاوية اي الفترة التي اع وت الكساد الاظيم جائت وتيجة قيا  الرئيس 

روزفيلس خحل الكساد الاظيم بينح الطو ة الااملة الكثير من اليكاسب مث  ضيان الوطالة وضيان الت اعس 

مليون وظيفة م اب  او اذ النظا  الرأسيالي باعترافه من خطرالثورة في وقت  47والرعاية الصحية واةثر من 

" ةان اتحاد و ابات الايال والحزبان اال تراةيان والحزب الشيوعي االمريكي في اوف قوتها ورو ماعرف ب 

 ".  الا س الجسيس

 

من بين االسواب التي تؤدي الى اتساع الفجوة بين الرأسياليين والطو ة الااملة يرةز توما  بيكتي على مسالة 

واحسة وري ان ماسل الربح على الرأسيال يفوق ماسل النيو االقتصادي في ة  االوقات والظروف، ميا ياني 

. ةليا ةاوت ثروتك اةور ةليا ويت بشك  اسرع ورذا ياني بان الثروة ستترةز اةثر فاةثر في ايسي اقلية

ع  اق  ت سير فييا يتراوت النيو االقتصادي الاا  في ماظم %    9-1اائسات الفوائس على راسيال تولغ بين ف
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لذا فان اليردود على الرأسيال رو اعلى من ماسل ويو .  السول الرأسيالية اليت سمة اق  من وصف رذا الي سار 

االوتاف واالجور ورذا بالتالي ياني ان الثروة تتراةم لسى ااحاب را  اليال اةثر منها في يس من ياتيس على 

 .االجور اي الايال ميا ياني اتساع الفجوة بين الرأسياليين والطو ة الااملة

 

لذا فان توما  بيكتي  يسعو .  ويتحسل توما  بيكتي عن تناقض رذا االمر م  موسأ الفرض اليتساوية للجيي 

 . الى تسخ  السول  لت ليص الفجوة من خحل الصرائب والورامج االجتياعية

يجب ان ونوه الى مسالة مهية وري ان ويو االجور اليتيا ئ بالضرورة م  النيو االقتصادي، فاذا بلغ ماسل  

.  في اخر ارباين سنة فان االجور الح ي ية لم تنيو مطل ا في رذه الفترة%   7النيو االقتصادي في امريكا مثح 

ورذه الح ي ية تؤةس االلية .   رذا ياني ان ة  الزيادة في االوتاجية وثروة اليجتي  ذروت الى الرأسياليين

االخرى االساسية التي تؤدي الى زيادة الفجوة بين الطو ة الراسيالية والطو ة الااملة التي ري الييزة االساساية 

لاس  اليساوة رو بسوب الطري ة  فالسبب الرئيسي .  لحقتصاد الرأسيالي وري السرقة التي تتم في موق  الاي 

دخ  الراسيالي ياتي من الاي  غير اليسفوع للايال على .   التي يوزع بها السخ  تحت االقتصاد الرأسيالي

وة   يئ منتج من قو  الايال .  ة   يئ ينتج من قو  الايال ياود للرأسيالي.   ك  اربات او فائض ال يية

الرأسيالي يوي  الوضائ  والخسمات ويحص  على اليال من الاي  غير اليسفوع . يحتوي على عي  غير مسفوع

و .  في حين ان دخ  الاام  ياتي من بي  قوة عيله الى رب الاي  االستغحلي م اب  االجر.   ورو الربح

 .االجور عادة ماتو ى في حسرا االدوى الييكن

 

والنظا  الرأسيالي يؤدي الى اتساع  عس  اليساواة  في اليجتي  باسة ميكاويزمات اخرى مث  اوتزاع اليلكية 

من الف راء عن اريق االحتكار وفرض اساار عالية م اب  الوضائ  والخسمات،  وخلق الب مصطن  على 

بضائ  وخسمات غير ضرورية، وتوريث الثروة الى االبناء والتهرب الضريوي ومن خحل السعم الحكومي 

 .لليشاري  الرأسيالية وتحيي  الحكومة جزء من تكاليف االوتاف الت

 

من اج  التخلص من عس  اليساواة يجب قلب النظا  الرأسيالي فاليساواة في اليجتي  لن تاتي من خحل 

ل س حاول اجيال ةثيرة من خحل وضال مرير ت ليص عس  اليساوة في اليجتي  الرأسيالي .   ااحت النظا 

ان اي وجات في رذا اليساى .  ولكن اليو  عس  اليساوة والت الى مستويات وادرا مشهست في تاريت الوشرية

 .رو وقتي واليوجس اي ضيان الستيراره

 

 اغرتاب االنسان -3

قو  ة   يء يجب ان ا ير بان رناك تاريفات وتحليحت عسيسة لحغتراب ولكن مايهيني رو اليفهو  

باختصار حسب اليفهو  اليارةسي .  اليارةسي اليادي الغتراب االوسان في ظ  النظا  الرأسيالي الطو ي

فيارةس لم ياني باالغتراب بان الاام  ال يشار باوه .لحغتراب، الفرد يغترب عن اليجتي  والاي  وعن ذاته

جزء من اليجت  تحت النظا  الرأسيالي فحسب ب  ايضا وجود عس  توافق بين ويط الاي  اليومي للاام  وبين 

.  ميا يؤدي الى اغتراب الاام  عن ذاته(  جورر النوع)ماريته او اوياته االوساوية او مايسييها مارةس 

لحوسان مارية ووعية ماينة التي تجس التاوير عن وفسها في الحياة اليثالية التي من اليفترض ان ياي  فيها 
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االوسان، الحياة التي تتوافق م  اوياته،  حيث يكون قادرا من خحل الاي  الينتج الحر اي الذي له سيطرة 

لذا فاالغتراب يحسل عنسما ياي  االوسان في ظروف .   عليه من التاويرعن  خصيته الفردية اليوضوعية

واقاية غير الظروف التي يجب ان ياي  فيها و يكون مجورا على اداء عي  في اغلب االحيان الييكنه من 

من الناحية النفسية يشار االوسان بان رناك اوفصال بين ماي و  به من .  خحله التاوير عن  خصيته الفردية

االغتراب في اليجتي  .   عي  في الواق   وبين من رو ح ي ة وما ييكنه اليسارية به لليجتي  حسب اعت اده

الرأسيالي رو وض  وفسي يتيث  بشاور الفرد بازلة  متاسدة الجواوب و باس  الرضى و عس  ال سرة على 

يشار الفرد اليغترب .  توظيف قسارته وامكاواته ورو واتج عن وض  اجتياعي و اقتصادي وسياسي لليايشة 

باس  االرتواا واالةترال وباوه يوظف من قو  االخرين الغراضهم وباوه جزء اغير من ماةنة  ضخية 

 . وبالتالي يشار باوه ليس له اي سيطرة على حياته

 

فاليلكية الخااة  في اليجتي  .  عيلية االغتراب تحسل عنسما يوي   الاام  قوة عيله للرأسيالي من اج  اجر 

. الرأسيالي ري اوتاف الاام  اليغترب وري الوسيلة التي تجا  الاام  مغترب والتي تايس اوتاف رذا االغتراب

لذا من اج  فهم االغتراب تحت النظا  الرأسيالي  يجب النظر الى موق  الاي  ورو ماينطوق على ة  عل  

 : حسد مارةس ارباة اوواع من االغتراب التي تحسل للايال تحت النظا  الرأسيالي. رذا النظا 

اوواع االغتراب االرباة التي حسدرا مارةس ري متساخلة ومترابطة الى حس بايس والحسود بينها ري ليست 

 .واضحة

 

 : أالغرتاب عن االنتاج

عنسما ي و  الفرد باستخسا  ع له او عضحته من اج  اوتاف .  االغتراب عن االوتاف يحسل على عسة مستويات

 يئ ماين يصوح له ارتواا بهذا الشيئ او الينتوف وخااة عنسما يخس  حاجة اوساوية اذ يشار االوسان بيتاة 

ورذه الح ي ة واضحة حتى في اليجتي  الرأسيالي .  عنسما يكون قادرا من خحل منتجه ا واع حاجة اوسان

ولكن عادة ماتكون خارف موق  الاي  الراسيالي الت ليسي من خحل مئات االمثلة مث  اال  التي توسع في 

تحضير وجوة ااا  البنائها او الشخص الذي يهتم بحسي ة بيته او من خحل عي  فني أو اي ووع من الكتابة 

اذ .  خارف االوتاف الرأسيالي االفراد يهتيون بيا ينتجوه ولكن قليح مايهتيون بيا ينتجوه في موق  الاي  .  الت

ي ومون بيا فيه الكفاية للحفاظ على فراة الاي  وةسب رضى ااحب الاي  ولكن ليس لسيهم تلك الاحقة 

الخااة التي لهم باال ياء التي ينتجورا خارف عيلية االوتاف الرأسيالية الن الاام   يشار بان االوتاف  يء 

 .  غريب عنه

من جهة ي و  النظا  الرأسيالي بشيئ فضي  تجاه االفراد اذ يضاهم في ظروف عي  حيث ي ومون باالوتاف 

بشك  قصري في وهاية ة  يو  عي  عن االوتاف الذي (  الايال)  ولكن يتم فص   االغلوية الساح ة من االفراد 

في وهاية ة  يو  يذرب الاام  الى الويت تارةا ورائه . يوظفون في اوتاجه ع ولهم وعضحتهم اوال يو  الاي 

ويف س الاام  ليس ملكية االوتاف فحسب ب  اي سيطرة على تحسيس .  االوتاف  لتنت   ملكيته فورا الى الرأسيالي

 . مالذي سيحسل لهذا االوتاف

من جهة اخرى ، في عيلية االوتاف الرأسيالي تنجز السل  والكثير من الخسمات بكييات ضخية في سلسلة 

اليشارك الاام  اال  بسور بسيط في عيلية االوتاف .  اويلة من اليهيات الينفصلة  من اج  الربح الرأسيالي
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اليارف الاام  مارو دوره .  اي يتسخ  في م ط  اغير جسا من عيلية االوتاف حيث ي و  بيهية رتيوة ماادة

اليتارف على عيله الشخصي في االوتاف .  ودور اليهية الوسيطة التي يؤديها في اوتاف الوضاعة النهائية 

ةيا سنشير اليه الح ا يجب اال ارة بان االوتاف بكييات .   اليادي اي اليحس باوه رو الذي يخلق الوضاعة

ةويرة سوف لن يتغير حتى اذا تيكنت الوشرية من اقامة مجتي  يكون للايال سيطرة على موق  الاي  وعيلية 

االوتاف والناتج ولكن سوف يكون للاام  في موق  الاي  من رذا النوع الة قوية باالوتاف باسة اليات ةيا رو 

 . الحال في التااوويات الايالية الينتشرة حاليا في ة  اوحاء الاالم

 

اويايا الاي  رو مصسر للساادة بالنسوة لحوسان عنسما يكون لحوتاف مانى بالنسوة للفرد اي عنسما يجس بان 

بالي اروة باالوتاف في اليجتياات ما قو  النظا  الرأسيالي حيث غالوا .  االوتاف  الذي ي و  به يلوي حاجة اوساوية

ماةان الفرد ينتج الوضاعة باةيلها، الاام  اليحس باي فخر تجاه الناتج النهائي اذ اوه يغترب واليتارف على 

الوضاعة التي يسارم في اوتاجها او قس اليرى بنفسه باوها تشو  حاجة اوسان اخر اي بالنهاية  اليرى الاام  

فيثح قس .  في الكثير من االحيان الاام  اليرى ةيف ان عيله يلوي حاجة اوساوية لاسة اسواب.  قيية واثار عيله

اليكون للوضاعة اي مانى بالنسوة للاام  مث  اليوظف الذي ي و  بادخال ماطيات ماينة  لشرةة ما الى 

ةيا ان  الاام  قس ي و  باالوتاف  السواق بايسة .  الحاسوب اذ قس التاني تلك الياطيات اي  يئ بالنسوة له

واالوتاف قس .  وقس تكون الوضاعة لشريحة اغيرة جسا من اليجتي  غريوة على الاام  .  مجهولة بالنسوة له

ةيا ان الوضاعة قس تظهر على  ك  غريب بالنسوة .  اليكون بضاعة وهائية ب  جزء اغير من بضاعة ماينة

فالنتيجة النهائية لاي  الفرد قس يكون سحت او بضاعة اليارف الغرض منها او ةيف يتم استايالها .  للاام 

مامن احس يسعي بان مث  رذه االمور سوف  .  ة  رذه االمور تؤدي الى ان يف س الاام  االرتواا بالوضاعة. الت

تختفي تحت النظا  اال تراةي ولكن الوشرية ستتيكن من ت لي  تاثير عيلية االغتراب من خحل ت لي  ساعات 

الاي  في اليجاالت التي تؤدي الى االغتراب و استخسا  التكنلوجيا في خسمة الوشرية بشك  اةور بسال من 

 .خسمة الربح

 

ةيا ان الايال يصرفون عيررم في االوتاف من اج  االجر ولكن في الكثير من االحيان اما الييكنهم اقتناء 

. ركذا يصرف الايال عيررم للكست من اج  خلق اربات الوا  اخرين.  الوضاعة  او بالكاد ييكنهم اقتناءرا

فكليا اجتهس .  الايال يحصلون على اجور قليلة بينيا الراسياليين يصوحون اغنياء بسرجة اليتصوررا الا  

رغم ة  ال صف االيسولوجي يو ى موق  الاي  بالنسوة للايال مكان .  الاام  ةليا زاد ثروة وقوة الرأسيالي

االستغحل  اذ ياليون جيسا باوهم ال يحصول على ال يية الكاملة ل وة عيلهم ورذا االستغحل  يسلب من الاام  

السل  والخسمات ليس بالي اروة م  االغنياء فحسب ب  في احيان ةثيرة من اج  تلوية (  استهحك)قسرة  راء 

من الجسير بالذةر عنسما ي ول مارةس ان الايال يغتربون عن االوتاف الياني ان ة  .  الحاجات االساسية ايضا

عام  بشك  فردي بالضرورة يغترب عن اوتاجه ب  ان الايال بشك  جياعي يغتربون عن االوتاف الجياعي 

 .  الذي ينتجه

 

 االغرتاب عن النشاط االنتاجي

االغتراب  .عن عيلية الاي  وعيلية االوتاف ةك  من جهة اخرى يغترب الاام  تحت ويط االوتاف الرأسيالي

 توما حمید 
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من جهة  ليس للاام  .  عن النشاا الينتج يحسل عنسما يجور الايال على الاي  او اليايلون حسب  رواهم

يجور الاام  اثناء الاي  على اااعة اوامر حيث ليس له .  اي قول او سيطرة على ةيفية ادارة عيلية االوتاف

اي ان الينتجين.  اي رأي في ماالذي ينتج وةيف يتم االوتاف و اين يتم االوتاف وماذا سيحسل لهذا االوتاف

باختصار يحس الاام  باوه يف س السيطرة على افااله و .  الي ررون اي وجه من اوجة عيلية االوتاف( الايال ) 

في الح ي ية في احيان ةثيرة .  يصوح اداة لتأدية وظيفة تحسد له من اج  خسمة مصالح الرأسيالي

الت ررالوضاعة من قو  اليستهلك  ب  من قو  الطو ة الرأسيالية التي توظف الكثير من اج  خلق حاجة الى 

 .الوضاعة واياغة ذوق الزبون ولذا تصرف مئات اليليارات عى السعاية التجارية

 

من جهة اخرى وفس االلية التي تؤدي الى اغتراب االوسان عن الوضاعة تؤدي الى اغترابه عن الاي  الينتج 

ففي عيلية االوتاف الرأسيالي تنجز السل  والكثير من الخسمات بكييات ضخية في سلسلة اويلة من .  وفسه

اليشارك الاام  اال بسور بسيط في عيلية االوتاف اي يتسخ  في .  اليهيات الينفصلة  من اج  الربح الرأسيالي

يؤدي الاي  بشك  الاام  .   فهو جزء اغير من الية اوتاجية اخيةم ط  اغير جسا من رذه الايلية ، 

يصوح ةروبوت يجور على ال ايا  بنفس اليهية الرتيوة ووفس الحرةات الجسسية مرة باس اخرى ميكاويكي و

ة  مايهيه .  وليس له اي ارتيا  بيانى افااله او مسارية افااله في اوتاف الوضائ  التي قس تخس  حاجة اوساوية

 .رو االجر الذي يت اضاه

 .ح ي ة ان الايال ييكن االستغناء عنهم من قو  الرأسيالي يسارم ايضا في اغتراب االوسان عن عيلية االوتاف

 

يجب اال ارة بان االوتاف بكييات ةويرة سوف لن يتغير حتى اذا تيكنت الوشرية من اقامة مجتي  يكون للايال 

 .سيطرة على موق  الاي  وعيلية االوتاف والناتج ولكن يكون للاام  الة قوية باالوتاف باسة اليات اخرى

 

 :اغرتاب العامل عن االخرين

ةجزء من مارية االوساوية،  للفرد رغوة ومي   الن يكون جزء من مجيوع ويشارك في النشاا الذي يخس  رذا 

في حين ان النظا  .  اليجيوع  وان ي يم احت عاافية على مختلف اليستويات م  افراد اخرين في اليجيوع

 .  الرأسيالي يض  االفراد في وض  اليتوافق م  رذه اليارية

ان مايييز االقتصاد الرأسيالي رو الاحقة االوتاجية .   فاالقتصاد الرأسيالي يض  النا  ضس باضهم الواض

في رذه الاحقة ي و  الايال باداء ة  الاي  واوتاف .  التي يستنس عليها، اي الاحقة بين الاام  وااحب الاي 

الي سار االضافي الذي اليحصلون عليه  رو مايسيى فائض ال يية  الذي يذرب الى .  اةثر ميا يحصلون عليه

من مصلحة الرأسيالي منح الاام  اق  ماييكن واوتزاع اةثر ماييكن منه ومن مصلحة الاام  .  الرأسيالي

النظا  الرأسيالي ليس مختلفا عن النظا  الاوودي .  اوتزاع اةثر ماييكن من الرأسيالي وت سيم اق  ماييكن له

والنظا  االقطاعي بشك  جورري الن الاام  ي و  باوتاف فائض ال يية التي يستولي عليها الرأسيالي  مثليا 

يحص  مالك الاويس على فائض ال يية التي ينتجها الاويس ومثليا يحص  االقطاعي على الفائض الذي ينتجه 

ورذه الاحقة ري سر ماظم تناقضات النظا  .  رذه الاحقة  مليئة بالغضب واالستياء والتوتروالصراع.  ال ن

االغتراب عن الايال .  عيلية االوتاف الرأسيالية تسمر الاحقة بين الايال ايضا.  الرأسيالي التي الييكن حلها

االخرين  ينتج من ح ي ة ان الراسيالية تض  الايال في موق  الينافسة فييا بينهم من اج  فراة عي  او 
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تكون النتيجة تسمير روحية .  الحفاظ على فراة الاي   او من اج  ظروف افض ، او اجور اعلى  ألت

فالرأسيالية تشج  الايال .  التااون واالضرار بيصلحة  اليجيوع واليصب االرتيا  بيا رو لصالح الجي 

على الساي من اج  مايفيسرم ةافراد، مث  االجور وليس مايفيسرم بشك  جياعي  والذي قس يكون تغير 

اي ان النتيجة تكون بان يصب االرتيا  بيا رو في مصلحة .  اجتياعي ةوير او حتى مطلب اقتصادي جياعي

ان  اور الايال بيصير مشترك  التي وشارس امثلة عنه في ة  .  الفرد وليس في اليصلحة الجياعية للايال

 .مكان  ليس بسوب ويط االوتاف الرأسيالي ب  بالرغم منه

 

فالايال .    االغتراب عن الايال االخرين ينتج ايضا على مستوى اخر بيا يخس  مصلحة الطو ة الرأسيالية 

الذين يحصلون على اجور اعلى يااملون او على االق  ينظرون الى الايال الذين اجوررم اق  على اوهم 

ةسالة او اغوياء او مهيلين في حين ان ااحاب االجور ال ليلة احياوا ينظرون الى ااحاب االجور الاالية 

 .باوهم اليستارلون مايحصلون عليه او اوهم  اوتهازيون او غشا ون الت

الاام  اليصرف وقت لحوت ال داخ  موق  .  من جهة اخرى موق  الاي  الرأسيالي رو ليس مكان اجتياعي

مكان الاي  مصيم من اج  .  االوتاف والتحسل الى ب ية  الايال ب  ان اليواد تاتي اليه على خطوا االوتاف

في خضم االغتراب عن االوتاف وعن عيلية الاي  .   رسف واحس ورو  اوتاف اةور ةيية من االوتاف للرأسيالي

و وتيجة الت سيم الكوير للاي ، الاام  ليس مهتيا بيا ي و  به الاام  االخر رغم ان النتيجة النهاية تاتيس على 

تضفى على  يف س الايال االحسا  باوهم بشك  جياعي مسؤولون عن الوضائ  الينتجة و.  مجهود جيي  الايال

ان عس  وجود تاااق او والء للياي  او .  يشارون بان ليس رناك حاجة للتضامن الايال ميزة فردية و

 . يؤدي الى االغتراب عن ب ية الايالالوضاعة  تؤدي الى ضاف الوالء والتاااف م  الايال االخرين ايضا و

 

في احيان ةثيرة الزبون الينظر الى الاام  ةاوسان اخر ب  ةايي  .  رناك اغتراب بين الاام  والزبون ايضا

لذا وجس احياوا الزبون .  لشرةة تحاول غشه او على االق  الحصول على اةور سار ميكن م اب  الوضاعة الت

 . يصب جا  غضوه على عام  متجر مثح اذا لم يحص  على خسمة مثالية

 

 :االغرتاب عن ماهية النوع

. رناك امور خااة بالوشر بالي اروة م  االوواع االخرى.  ةيا قلنا حسب مارةس للوشر ةنوع مارية ماينة  

ولكن تحت الرأسيالية الغالوية الاظيى اليستيتاون بياريتهم ةنوع والييكنهم ميارسة مايييزرم عن االوواع 

رناك ثحل عناار تتفاع  لتصوغ اليارية االوساوية وري االبساع والاي  .  االخرى  ةجزء من وجودرم

 . وخااة الاي  بشك  جياعي و الحاجة الى ا واع حاجات اوساوية

 

ويلاب االبساع وال سرة على التالم من التجربة .  اذ مايييزاالوسان عن االوواع االخرى رو ما ييكنه ال يا  به

فلحوسان امكاوات رائلة وةيا ي ول مارةس ييكنه .  الفردية وتجربة الغير  دور ةوير فييا ييكن الوشر ال يا  به

واالبساع رو .   ياتور االبساع جزء مهم من الطوياة االوساوية او اليارية النوعية.االوتاف حسب قواوين الجيال

عيلية تشيئ اليواد اليختلفة ، اي تحوي  ما في اذراونا من افكار الى ا ياء سواءا ةان الناتج ةرسي او اوق 

ان االبساع .ااا  او بروامج ةوميوتر او رواية الت وري محاولة جا  الاالم مطابق م  الاالم الذي  وريسه
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بالطو  الاي  يسيح لحوسان  بان ياي  و يتطور ولكن .  وعيلية تشيئ اليواد اليختلفة تتم من خحل الاي 

ففي وظر مارةس، من خحل الاي  ف ط يح ق .  االرم من رذا يجب ان يكون تاوير عن خحقية االوسان

 . امكاواته وخحقيته ويتارف االوسان على

 

االبساع وتشيئ االفكار .  الاي  رو مايجالنا بشر ورو مايح ق ماريتنا االوساوية الوه يسيح لنا بان وكون موسعين

الرغوة في ا واع حاجة اوساوية للفرد وفسه او لحخرين .  من خحل الاي  يصب في خسمة تلوية حاجات اوساوية

. ري جزء من اليارية االوساوية اي ان محاولة اليسارية في خسمة اليجتي  ري جزء من مارية النوع للفرد

فالرغوة في الاي  بشك  جياعي .  تحت عيلية التشيئ الطوياية النا  تاتي ماا من اج  خلق اوتاف ماين مفيس

في اليجتي  ".  مارية النوع"  رو  يئ مشترك في ة  اليجتياات الوشرية وري جزء  ميا سيارا مارةس 

الرأسيالي  الاام  يغترب عن ماريته االوساوية اي عن ذاته عن اريق عس  تلوية متطلوات ة  الاناار التي 

فالاام  الياطى فراة لحبساع ويغترب عن الاي  اي النشاا االوتاجي واليرى ان .  تصوغ اليارية االوساوية

 .  عيله  يؤدي الى ا واع حاجة اوساوية

 

فياظم الايال تحت الرأسيالية الييارسون اي درجة من االبساع والخحقية ب  يؤدون مايطلب منهم  بشك   

الاي  يؤدي الى .  ةيا قلنا ي و  الاام  بيهية رتيوة مكررة ومختصة الى درجة ةويرة.  ميكاويكي رتيب

االغتراب اي اوفصال بين ماي و  به الاام  اثناء اليو  وبين وظرته الى وفسه ةشخص و ماييكن ان ي سمه في 

سوف وتحسل في مكان اخر .  الواني باالبساع بالضرورة اختراع  يئ ب  رو التفاوي في اداء الاي .  الواق 

فييا يتالق بالاي  ةاداة للتاوير عن .   بالتفصي  عن حي ية ان الرأسيالية باكس االعت اد السائس ت ت  االبساع

ابساع االوسان وامكاواته وااقاته، تحت الرأسيالية ماظم الايال يايلون ليس الن الاي  رو تاوير عن حاجة  

ةيا قلنا في الجزء .  داخلية ب  رو وسيلة للحصول على مايحتاجون اليه من خحل الحصول على االجور

اليتالق باالغتراب عن النشاا االوتاجي، الاام  الينتج ةاوسان ليؤةس وفسه و يجسس فرديته الوضوعية ب  

 . يصوح جزءا ميكاويكيا من عيلية االوتاف ليس له اي تحكم فيها

 

فانسما يكون الخيار بين .   فاالوسان يجور على الاي  بسال من ان يكون الاي  امتساد لطوياته او ماريته االوساوية

فاالغتراب عن .  الاي  لتح يق ربح لشحص اخر وبين اليوت جوعا عنسرا يختور الاام  االغتراب عن الاي 

ويص  االغتراب ذروته عنسما يتصرف .  الاي  ياني االغتراب عن النفس واالغتراب عن النوع االوساوي

في رذا التصرف .  الاام  ةوجه او عيي   للشرةة ، وليس بشك  اوياي ةيا سيتاام  م  النا  بشك  اوياي

ب  .  ةيا ان الايال ليسوا احرار ان يأتوا ماا من اج  خلق الاالم الذي يريسوه.  يصوح الاام  غريوا عن وفسه

واتي ماا مجورين وتحت  روا مفروضة علينا من قو  النظا  لخلق ما ييكننا خل ه من اج  مصالح اقلية 

تحت الرأسيالية اليي  للاي  الجياعي ةيارية اوساوية تستخس  ضس االوسان ولصالح عيلية خلق .اغيرة

ةيا وضح مارةس رغم ان االوسان رو ةائن منتج، اال اونا وشار ةاوسان عنسما وكون بايسين عن  .   االربات

الاي  واة  ووشرب ووستجم ورو ماييث  محاةاة ساخرة ليا يجب ان تكون حياة االوسان الونا يجب ان 

االوسان تحت النظا   .  وشاربياريتنا االوساوية بنفس ال سر عنسما وكون خحقيين وموسعين من خحل الاي 

فالاي  اليو ى مصسر للساادة ووسيلة للتاوير عيا رو .  الرأسيالي ياي  من اج  ساعات قيلية بايسا عن الاي 
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ةيا قلنا ان الاام  اليرى بان عيله الواعي يؤدي الى تلوية حاجات اوساوية لحسواب التي  .جيس في داخلنا

 .ذةرواه لذا يحر  الاام  من الشاور بالرضا النفسي عن اريق اوتاف مايخس  حاجة اوساوية

 

ان .  ة  رذا يؤدي بالاام  بان يصوح غريب عن الاالم الذي ياي  فيه وعن ماريته االوساوية اي عن ذاته

يكفي ان وذةر بان .  عواقب االغتراب على اليجتي  ري رائلة من تااسة و قلة اوتاف و امراض وجريية الت

 . اوسان وتيجة االوتحار 17777اوسان في امريكا بسوب اليخسرات ةيا مات اةثر من  91777توفى  7749في 

 

 :ألتغري املناخي

ليس رناك  ك بان التغير اليناخي ري مشكلة ح ي ية ب  ري اخطر اليشاة  التي تواجها الوشرية وري وتيجة 

الجسال لم ياس حول فييا اذا ةاوت رذه اليشكلة ري ح ي ية  ا  ري مؤامرة من اليسار والالياء .  لفاالية الوشر

. ةيا يريس وسوة اغيرة من الحي ى ومن الييين اليتطرف تصويررا ب  ان الجسال رو حول حجم اليشكلة

الشك في رذا الييسان يخلق من قو  الراسياليين خسمة ليصالحهم وقس تيكنوا بالفا  من تاخير الجهود 

ارتفاغ :  رناك ثحل  مؤ رات على التغير اليناخي.   ليواجهتها  واستيرارالاي  ةالاادة رغم خطورة اليشكلة

رناك ةم رائ  من السالئ  بان .   درجة الحرارة، ذوبان الجليس في ال طب الشيالي، وارتفاع مستوى الوحر

السوب الرئيسي الرتفاغ درجة الحرارة رو ةييات .  دراجة حرارة االرض في ارتفاع وتيجة فاالية االوسان

فسرجات الحرارة تسج  في السنوات .ثاوي اوةسيس الكاربون والغازات السفيئة االخرى التي تنواث الى الجو

افض  السيناريوات تشير الى ان .  االخيرة ارقاما قياسية بشك  متكرر ومت ارب ت ريوا في اغلب اوحاء الاالم

 . 4677- 4097بالي اروة ب   7477درجات بنهاية  1درجة حرارة االرض سوف ترتف   

 

مرة .  ملييترات في السنة والذي سوف يتسارع م  مرور الوقت0من جهة اخرى مستوى ماء الوحر يرتف   

ورو  7477اخرى افض  السيناريورات تشير ان مستوى ماء الوحر سوف يرتف  بي سر متر على االق  بحلول 

ورناك دالئ  الت و  الشك . االمر الذي سي ضي على مساحات ةويرة من اليابسة وسيسمر حياة محيين من الوشر

سوف يكون  7797من واحية اخرى بحلول عا   .  بان الجليس يذوب بشك  رائ  ومخيف في ال طب الشيالي

منذ الخيسينيات من ال رن .  رناك م سار اةور من الوحستيك من واحية الوزن في الوحار بالي اروة م  االسياك

مليار ان من الوحستيك يجب ماالجته ومن  6.7رناك .  ترليون باووس من الوحستيك 40.7الاشرين  تم اوتاف 

مليون ان من الوحستك منها  110اوتاف  7749وتم في سنة .  مليار ان ااوح من النفايات 9.6رذا الي سار 

وصف الوحستك اليصن  لحس االن تم تصنياه في .   ا هر 9ةان ليواد التغليف التي تستاي  الق  من  494

والت سيرات تشير .  مليار قنينية في السنة الواحسة  470 رةة ةوةا ةوال اعترفت باوها تصن  .  سنة 49اخر 

 .بان الوحستيك الوحري ي ت   ماي سر بيحيين الحيواوات الوحرية سنويا

يؤدي زيادة ةييات ثاوي اوةسيس الكاربون في الجو الى زيادة ةييته التي تذوب في ماء الوحار االمر الذي 

 .يؤدي الى زيادة حيوضة ماء الوحر االمر الذي له اثارةويرة وسيكون له اثار ةارثية على الحياة اليائية

 

التغير اليناخي ةان   7747بحلول .  التغير اليناخي ليست مشكلة مست ولية ب  ري مشكلة تواجة الوشرية االن

ماظيهم يايشون في دول ةاوت حصتها من اوواال .  مليون اوسان سنويا با كال مختلفة 077يؤثر على حياة 
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 خص سنويا من خحل الجفاف و الفيضاوات،  077777و التغير اليناخي رو سوب وفاة .  الاازات قليح

وسيخلق .  والتغير اليناخي يؤدي الى الانف والحروب بوتيرة متزايسة.  والانف والصراع على اليصادر الت

ان االوتاف الرأسيالي سوف يؤدي ايضا الى و ص و وفاذ مصادر مث  الياء، .  مئات اليحيين من الحجئين

وسوف يؤدي الى ف سان التنوع الوايولوجي اذ ان .التربة النوعية، واختفاء الغابات  ووفاذ الكثير من الياادن 

 .سنة 97رب  ة  الحيواوات سوف يختفي في غضون 

 

الجيي  سوف يتاثر بالتغير اليناخي بشك  او باخر ولكن االغنياء لهم ال سرة على التكيف والت لي  من تاثير 

 .التغير اليناخي على حياتهم في حين ان الف راء لهم خيارات اق 

فاحسال السنوات االخيرة بينت بان الكوارل الويئية التؤثرعلى الجيي  بالتساوي سواءا داخ  الولس الواحس او 

على مستوى الاالم حيث عادة ما يكون التاثير اةور على اليجتياات التي الييكنها حياية وفسها او اعادة الوناء 

لذا فان التغير .   التغير اليناخي يتسوب فيه اقلية ولكن يؤثر على حياة االةثرية.  وخااة على مستوى الاالم

الواليات اليتحسة واوربا  مسؤولة .  اليناخي يسلط الضوء على عس  اليساواة في اليجتي  الرأسيالي ويفاقيه

من %  47ةيا ان اغنى .  اي منذ الثورة الصناعية 7744  -4097عن اةثر من وصف اووااثات الكاربون بين 

تتخذ الورجوازية وحكوماتها باض  .  من اووااثات الكاربون في الاالم%  97اليستهلكين مسؤولون عن  

االجراءات من اج  الحس من اوواال الغازات السفيئة مث  تشجي  االستثيار في مصادر الطاقة الوسيلة ولكن 

 .  تو ى رذه االجراءات خجولة جسا الوها التاالج السوب الرئيسي للتغير اليناخي ورو االستهحك الجنووي

 

. بسون ويو مرةب ومستير سوف ينهار النظا .  من الياروف بان النظا  الرأسيالي يحتاف الى ويو المتناري

في السنة لكي يكون في وض  %  0ماظم االقتصاديين يات سون بان النظا  الرأسيالي يحتاف الى ويو بنسوة 

لذا فان النظا  ي و  بتشجي  .  النيو اليستير والحمتناري يحتاف الى استهحك  رائ  ومتنامي.   غير متأز 

من اج  خلق حاجات   7740مليار على السعاية التجارية في  901فيثح تم ارف .  االستهحك بك  الوسائ 

ل س ااوح االستهحك  التزا  مسوي .   غير ح ي ية و بالتالي خلق الب مصطن  على الوضائ  والخسمات

تحت ةم رائ  من ال صف االيسولوجي والتجاري ااوح االستهحك م يا  .  لليواان خااة في وقت االزمات

من .  النيو وزيادة الناتج اليحلي االجيالي ااوح رمز الت س .  الساادة والحياة الجيسة تحت النظا  الرأسيالي 

الصحيح بان تحت النظا  الرأسيالي الساادة تتطلب حس ماين من ويو الناتج اليحلي لكن في الواق  النيو في 

من .  الناتج اليحلي الياكس ماسل الساادة في الولس حيث في الكثير من االحيان ليس لحوسان الاادي حصة فيه

جهة اخرى مستوى السخ  رو عام  يسارم في ساادة الفرد ولكن رذا احيح الى حس ماين ورذا الحس اق  

 .من السكان% 47بكثير من السخ  الذي يحص  عليه اغنى 

 

ورو مايسف  الرأسيالي الى تتو  االربات في ة  النظا  الرأسيالي ةنظا  اقتصادي يستنس على منطق الربح 

مكان بغض النظر عن االذى الذي  يلحق باالخرين وبالويئة  وتسفاهم الى تسمير اي اري ة الدارة اليجتي  

تشجي  اليصلحة الذاتية  بسون اي اعتوار ليصالح .   اواي اري ة للتفكير التي تصوح عائ ا اما  تح يق الربح

من .  االخرين والكرة االرضية يؤدي الى تسمير الويئة والحروب والغزوات وتلويث اليابسة والياء والهواء

الفرد بسايه )اج  تورير رذه الوحشية تسوق الورجوازية وظريات ومفاريم  مث  مفهو  اليس الخفية الاد  سيث 
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لتح يق مصالحه الخااة فهو غالواً ما يح ق مصالح الجياعة بشك  أةثر فاعلية ميا ييكن تح ي ه عنسما ياي  

لم أاادف خيراً من وراء رؤالء الذين يالنون الاي  من أج  اليصلحة (  سييث)فأوا .  باسم اليصلحة الاامة

 .مث  رذا الهراء رو مايورر تسييم اليياة وتلويث الهواء واوتااش اناعات مث  اناعة السكاير ألت(.  الاامة

 

حسب منطق راسيالية السوق فان االضرار بالويئة وبصحة اليليارات من الوشر التسخ  ضين تكاليف 

. الوضاعة اليصناة من اج  الربح وبالتاةيس فان الرأسيالي اليكلف وفسه  عناء او تكاليف التاام  م  وتائجها

فشرةة ةوةا ةوال مثح تجني اليليارات من خحل السيو  التي تصناها على  ك  مشروبات عازية التي تؤدي 

الى السينة من بين الاشرات من االمراض االخرى ولكن التاام  م  السينة ري مشكلة السولة ويتم من خحل 

ثم ياتي وفس الرأسيالي ليلان السولة ويكي  اليسيح اللية السوق ليح ووهارا ويطلب بازالة .  االموال الاامة

السولة من حياة اليجتي  ويحشس جي  من اليفكرين اليرتزقة لينظروا باوه لو ترةت االسواق لتاي  بحرية 

 .باوها سوف تاتي بالاجائب من الحسنات

 

ةيا قلنا النظا  الرأسيالي يحفز االفراد على جي  الثروة واليصادر وال وة دون حسود ويحفزرم على 

فالحاجة الى رذا النيو .  وظا  ياتيس على ويو غير متناري ليس وظاما قابح لحستسامة.  االستهحك الجنووي

اي جهود ضين ااار رذا النظا  الذي يح ق .  اليستير والحمتناري يصطس  بيصادر ةوةب االرض اليحسودة

االربات من تسمير الويئة بيا فيه الوحار واالوهار والغابات الت  للحس من التغير اليناخي ري جهود غيرةافية 

الن النظا  يتونى الحلول التي التتاارض من االربات واليتارض الى اليشكلة االساساية وري مسالة 

مشكلة بهذه الضخامة لن تح  عن اريق تشجي  مصادر الطاقة الوسيلة وتغيرات اغيرة في .  االستهحك

 . رذا ياني باوه ليس رناك رناك رأسيالية خضراء.سلوك االفراد

 

اذا .  ان مايضاهم في وض  ي ومون بتسمير الويئة رو ويط وظا  االوتاف.  الرأسياليون ليسوا اغوياء او مجرمين

لسى الراسيالي وفس اليالومات .  لم ي م الرأسيالي بياي و  به سوف لن يكون بي سوره الينافسة م  االخرين

فهو يالم جيسا اوه يسارم في تسمير مست و  االجيال ال ادمة ولكنه .  التي في متناول اي فرد اخر في اليجتي 

ورذا يتطلب اوكار واريال مشكلة التغير اليناخي او على االق  الت لي  من .  مجور على ال يا  بيا ي و  به

تسمير الويئة ري محصلة حتيية للنظا  الرأسيالي الذي يساى الى تح يق اعلى قسر من الفاالية .  حجيها

الوشرية  ااوحت على حافة ةارثة وتيجة التغير اليناخي ولن يكون رناك ح  جسي لهذه اليشكلة .  االقتصادية

محاربة التغير اليناخي يتطلب تغير رذا النظا  ولكن حتى محاربة التغير .  الخطيرة في حسود رذا النظا 

اذ ان الورجوازية من ال وة بحيث .  اليناخي ضين حسود رذا النظا  سوف ياتي من خحل الضغط من االسف 

اما اوها ت و  بشراء ةام  النظا  السياسي او اوها تين  السياسييين ومؤسسات الحكم من ال يا  باي اجراء جسي 

 .في رذا اليجال

 

فهو بحق وظا  يخس  مصالح اقلية في حين .  لهذه االسواب اعت س بان النظا  الرأسيالي قس ف س  رعيته في الحكم

فرغم الياةنة السعائية .  رذه ري وظرة االغلوية في اليجتي  تجاه رذا النظا .   ان حصة الغالوية ري حياة تايسة

. الضخية لهذا النظا  غالوية ابناء جي  اللفية في الواليات اليتحسة مثح ليس لهم وظرة ايجابية للنظا  الرأسيالي
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  !ملاذا فقد  النظام الراساميل رشعيته

ورذا رو سوب توجه الناخب الى السياسيين من خارف اليؤسسة الرسيية للنظا ، الى اي  خص او قوة سياسية 

ما يجا  .  ان بروز الييين اليتطرف رو تاوير عن ضاف النظا .  يوعس بتغير الوض  ال ائم مث  دووالس ترامب

. الوض  قاب  لحوفجار رو ان الورجوازية والشرةات االحتكارية غير مستاسة لت سيم اي تنازالت للطو ة الااملة

فحزب سريزا في اليووان  الذي تم ترةياه من .   حيث يتم سحق اي محاولة لحاحت حتى ضين حسود النظا 

ةيا ان الورجوازية الااليية .  قو  االتحاد االوربي لم يكن يطلب باةثر من تخفيف حسة الت شف على الجيارير

والشرةات االحتكارية قررت تسمير فنزويح الن الحزب الحاةم قرر ت ليص وفوذ الشرةات االحتكارية الغربية 

مصير .   في فنزويح ومساعسة الف راء من خحل برامج ال تهسد ارةان النظا  الرأسيالي باي  ك  من اال كال

 .  الوشرية االن مررون بيا ست و  به ال وى اال تراةية والشيوعية على اليستوى الااليي
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 التحديات التي تواجه 

 الطبقة العاملة يف العراق

 يف ذكرى عامل الزيوت النباتية
 عادل يف مناسبة ذكرى ااراب عامل الزيوت النباتية التي رينص حديث سم

  يف قاعة نازك املالئكة ٨١٠٢ترشين الثاين  ٥اقيمت يف بغداد يوم 

 

لنتحسل عن واق  ٢١٢٨تشرين الثاوي  ٢وستغ  مناسوة ذةرى اضراب عيال الزيوت النواتية في بغساد يو  

الطو ة الااملة النضالي اليو  في ظ  سياسة االف ار اليخططة لها من قو  سلطة االحزاب االسحمية، 

اي .  وبالتنسيق والتااون الوثيق م  اليؤسسات اليالية السولية لتأري  الاراق وربطه بالسوق الرأسيالي الااليي

بشك  اخر ان الطو ة الااملة اليو  في الاراق ت ف في خنسق وضالي دفاعي، وتناض  من اج  الحصول على 

 . قوت يومها والو اء قسر االمكان ليو  اخر

 

ةي تو ى ماا ات ورواتب الايال تحت )  ان الوطالة وخصخصة اليصاو  والياام  وتشغي  الايال با ود 

واوهاء الخسمات الصحية (  الحس االدوى لحجور وحرماوهم من  يولهم ب اوون الت اعس والضيان االجتياعي

اليجاوية عن اريق خصخصة الصحة اذ تكلف الايال واسررم في حال ااابتهم اي مرض تكاليف عالية، 

والاي  اليينهج في خصخصة التاليم وخصخصة الكهرباء، وفرض الضرائب على اليواد الغذائية 

 سمیر عادل 
   ةاملرکزی ةسکرتیر اللجن  
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 التحديات التي تواجه  الطبقة العاملة يف العراق

واالتصاالت، واريك عن عس  توفر السكن اليحئم او دف  بسالت ايجار عالية، وتشسيس الظروف مث  زيادة 

ساعات الاي  وخااة في ال طاع الخاص وعس  توفر  روا السحمة الاامة في مواق  الاي  وعس  دف  

التاويضات اليناسوة في حال ااابة الاام  في موق  الاي  او تيت  الاام  بإجازات او الحصول على 

االجازات اليرضية اليسفوعة االجر، ة  رذه الظروف ري االوضاع السائسة التي تايشها اليو  الطو ة الااملة 

ان االوضاع االقتصادية االوفة الذةر التي يااوي منها الاام ، تسفاه بالتخنسق في اليواق  النضالية .  في الاراق

ورنا .  السفاعية، وقس تم وض  الا وات والياوقات اما  تسخله السياسي بوافها او ة تسخ  الييسان السياسي

 يطرت السؤال وفسه ما الاي ، او ةيف وسف  وضاالت الطو ة الااملة الى االما ؟

 

ان احتفاءوا اليو  بذةرى اضراب عيال الزيوت النواتية، يسفانا الى سؤال مهم لياذا قي  النظا  الواثي بشك  

وحشي اضراب عيال الزيوت وباس ما ي رب ارباة ا هر من استحمه السلطة السياسية، وةان من الييكن 

عس  التصايس والرد على مطالب الايال بشك  سليي؟ والجواب على رذا السؤال سيسخلنا الى فاا  تاريخي 

بين الياضي النضالي ومكاوة الطو ة الااملة في الاراق وبين حاضره الذي سناتي عليه الح ا الذي له عحقة 

في ردوا على السؤال اليذةور، رو ان عاملين مهيين الى جاوب عوام  اخرى لاوت  .  موا رة م  ما بسئنا به

دورا مهيا في اليجابهة الشرسة التي ابساه النظا  الواثي تجاه عيال الزيوت بشك  خاص والطو ة الااملة في 

الاام  االول ان من يتاب  تاريت وضاالت الطو ة الااملة، فسيجسه في منحني تصاعسي منذ .  الاراق بشك  عا 

ضس رسو   ٢١١١م اااة الكهرباء وفي  ٢١١٢ع س الاشرينات، وييكن ذةر ارم االضرابات الايالية، في 

اضراب عيال ةاورباغي وفي ع س  ٢١٢٢وفي (  دةتور ةيال مظهر احيس-الطو ة الااملة الاراقية)الولسيات 

 ١٢١الخيسينات في وهايته، ييكن ذةر ان عسد من الينتظيين في االتحاد الاا  لن ابات عيال الاراق ما ي ارب 

 ٢٢وفي ع س الستينات  هس الاراق (.  زةي خيري وسااد خيري-الحزب الشيوعي الاراقي)الف عام  

اضراب في ال طاعات اليواوئ والسكك والنفط والزيوت والكهرباء واليطاب  والوناء والسكائر وح  ت 

، (دةتورة اميرة حسين الكرييي  -الحرةة الايالية الاراقية)االعتراضات الايالية اليذةورة اغلوية مطالوها 

 . وبرزت خحل تلك االضرابات الحيحت التضامنية والزيارات بين مختلف ال طاعات بين الايال

 

اي ان الطو ة الااملة ةاوت لها مكاوة في اليجتي  وال ييكن اغفالها وةاوت تاتور الشوةة اليستاصية في حلق 

وةاوت واحسة من السيات الوارزة .  وخحل الا ود الينصرمة لم يشهس الاراق اي است رار سياسي.  الورجوازية

 ٢٢-٢٢ري تشكي  الوزارات وس واها حيث  هس الاراق تأسيس او تشكي   ٢١٢٨تيوز  ٢٢حتى او حب 

وتاكس رذه الظاررة الحالة السياسية .  اي بياسل تشكيلة وزارية واحسة ووصف على االق  في ة  سنة.  وزارة

تيوز  ٢٧و ٢١٢١ واا  ٨و ٢١٢٨تيوز  ٢٢اليضطربة في الاراق، لتليها ثحثة او حبات عسكرية وري 

وليس عس  است رار السلطة سواء بس وا الوزارات او باالو حبات الاسكرية اال ري اواكا  للصراع .  ٢١٢٨

السياسي والتشرذ  السياسي للطو ة الورجوازية الصاعسة في الاراق في مرحلة اوت الية سييائها ري محاوالت 

اواا ال وستثني رنا ان الاراق ةان ساحة للصراع والنفوذ والينافسة .  ارتواا الاراق بسوق الرأسيالية الااليية

بين ال وى االموريالية الااليية في خضم الحرب الواردة، والذي ةان عام  مهم ايضا في عس  است راره 

اال ان حاجة الرأسيالية في الاراق باليحصلة النهائية اقتضت ال ضاء على التشرذ  السياسي في .  السياسي

 .افوف الورجوازية لخلق االست رار السياسي وتأمين مستلزمات النيو الرأسيالي



اما الاام  الثاوي فهو ان الاراق الذي يسخ  في السوق الرأسيالية الااليية ويكون جزء من السول التاباة 

للنظا  االموريالي الااليي، الذي ياني مرغيا من واحية ت سيم الاي  في االوتاف الرأسيال الااليي ال وول بجزء 

من الفائض ال يية في الوقت الذي يذرب ال سم االةور الى السول االموريالية اال ، ميا ي تضي حاجة ماسة 

لحرمان الايال من ارباحهم وت لي  اجوررم وتشسيس ظروف الاي ، الى جاوب حرماوهم من حق االضراب 

من (.  منصور حكيت-خصائص تطور االوظية الرأسيالية التاباة، ايران ويوذجا)والتنظيم والتظارر اوظر 

اي ةان الواث الييث  .  رنا ييكن فهم ال ي  الوحشي الذي مارسه النظا  الواثي إلضراب عيال الزيوت النواتية

السياسي الجسيس للورجوازية الوانية بحاجة الى خلق االست رار السياسي في الاراق وال ضاء على التشرذ  

 .  السياسي في افوف الورجوازية

 

وقس ااطف الحزب الشيوعي الاراقي .  ةان ال ي  الوحشي لايال الزيوت ينو  من الااملين الذين  رحناريا

. بصيته وسكوته على ذلك ال ي  الى جاوب الواث عور دخوله في تحالف استراتيجي سيي بالجوهة الوانية

الواث )ويكون بهذا قس اوى اخر افحات الورجوازية الوانية التي تكووت من ميثليها السياسيين اوذاك 

وافردت اليئات من الصفحات والتنظيرات لها حول دوررا، (  الحزب الشيوعي الارقي  -الاربي اال تراةي

وعلى الطو ة الااملة التااون ماها او ال وول ب يادتها والسكوت على مظاليها ورضم ح وقها من اج  اليصلحة 

اثناء خطابه  ٢١٢١وقس د ن رذه السياسة عوس الكريم قاسم في اول احتفال باالول من ايار في عا  .  الوانية

في م ر االتحاد الاا  لن ابات عيال الاراق والذي القى استهجاوا ورفض من قادة االتحاد وعلى راسهم رئيسه 

، وةان رد قاسم ترك ال اعة واغلق (زةي خيري وسااد خيري-الحزب الشيوعي الاراقي)اادق الفححي 

م ر االتحاد في اليو  الثاوي، ليشرع تلك السياسة بشك  عيلي من قو  سلطة الورجوازية الوانية الجسيسة ب يادة 

ان ال ي  الوحشي لألضراب اليذةور، يس ن .  الواث وموارةة الحزب الشيوعي الاراقي في ح وة السواينات

مرحلة سياسية جسيسة في تاريت الاراق، وري مرحلة الصراع الطو ي اليكشوف بين النظا  الواثي الورجوازي 

رو الفص   ٢١٢٨تشرين الثاوي  ٢ييكن ان و ول ان اضراب عيال الزيوت النواتية في .  وبين عيال الزيوت

وينتهي  ٢١٢٧االخير ليرحلة ماينة من تأريت الطو ة الااملة في الاراق بسأت م  اضراب مسفن دوةياد 

 . ٢١٢٨بأضراب عيال الزيوت في 

 

لتوسن مرحلة ثاوية من تاريت الطو ة الااملة وري مرحلة السواينات والثياوينات، حيث  هست الطو ة الااملة 

احيح ان تأميم النفط وباس ذلك ارتفاع ساره ادى الى مرحلة رخاء . التنكي  وال ي  والحرمان من ة  الح وق

وح ق النظا  الواثي الوروامج االقتصادي الذي ةان السوق  ٢١٧٢وسوي في عيو  اليجتي  الاراقي باس عا  

الرأسيالية الاراقية عور تأسيس بنية تحتية حسيثة من تاويس الشوارع وبناء الجسور وفتح ارق برية دولية 

تربط الاراق بسول اليحيط بحاجه له، والطوابة او الصحة اليجاوية والتاليم اليجاوي ومكافحة االمية وبناء 

اليسار  و وكات مياه الصرف الصحي، ي ابله ال ي  السياسي وحرمان الايال من حق االضراب والتنظيم 

سنوات ليسخ  النظا  الواثي في حرب اويلة م  النظا   ٢بيس ان ذلك الرخاء لم يس  اةثر من .  والتظارر

وةاوت السياسة التي استخسمت ضس الايال ري وفس سياسة النظا  .  االسحمي في ايران ليسة ثيان سنوات

النازي في الياويا، حيث عسكرة اليصاو  والياام ، واو ت ال واوين الاسكرية على الايال واوشئت وزارة 

ورذا ياني ان الاام  .  جسيسة باسم وزارة الصناعة والتصني  الاسكري لتح  مح  وزارة الصناعة ال سيية
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 سمیر عادل
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الذي يفلت جلسه من اليوت في الحرب ال ومية بين النظامين في الاراق وايران، يتحول الى عوس في اليصاو  

ساعة يوميا م  الحرمان من االجازات اليرضية  ٢٢-٢١اليذةورة حيث ةان عسد ساعات الاي  يتراوت بين

اال في الحاالت الطارئه جسا والحرمان من االجازات الاادية وماا ات متسوية جسا وغياب ة  مستلزمات 

السحمة، وتكون الا وبات الاسكرية تفرض على اي عام  ياترض او يغيب عن الاي  ألي سوب ةان مث  

 . السجن والجلس والن   الى جوهات الحرب اليستارة

 

التيوي  "وباس ذلك يسخ  الايال الى ع س التساينات، ليست ولهم الحصار االقتصادي ويوسأ النظا  بابتكار 

فك  ماي  عليه ان ينتج ويوي  .  لتتخلص الحكومة من مسؤوليتها تجاه الايال من رواتب وماا ات"  الذاتي

يصسر قرار من  ٢١٨٧وفي عا  .  منتوجه ويسسد الياا ات والرواتب وتستير رذه الايلية حتى يومنا رذا

ورو تحوي  الايال الى اليوظفين ليحر  جيي  عيال ال طاع الاا  من ح وقهم  ٢٢٢مجلس قيادة الثورة برقم 

وعلى الرغم من س وا النظا  الواثي والغاء جيي  ال رارات .  وييناوا بشك  رسيي من ة  ا كال التنظيم

وان اب اء رذا ال رار لوحسه .  ما زال ساري اليفاول في الاراق ٢٢٢وال واوين بيا فيها السستور اال ان قرار 

يكشف عن محتوى الصراع الطو ي اليستتر بين الايال من جهة والنظا  الطائفي ال ومي الحالي الذي ارساه 

 .١١١١االحتحل منذ عا  

 

ان واحسة من و اا ضاف وضاالت الطو ة الااملة رو االوفصال التاريخي بين الياضي النضالي للطو ة الااملة 

رذا االو طاع التاريخي اثر بشك  .  ل س او ط  و   االرل النضالي بين جيلين للطو ة الااملة.   وبين حاضررا

سلوي على تولور حرةة عيالية م تسرة على االق  تكون بيكاوة وموقاية الحرةة الايالية في ع س الستينات او 

اذا اخذوا م ولة الحرةة الايالية ودق نا في مضامينها ومحتوارا، ةي ولة مادية لها .  في ع س الخيسينيات

ماطيات واقاية،  فح ييكن واف او توفر   روا وضاالت الطو ة الااملة الحالية ةي تص  الى مصاف 

حرةة عيالية في الوقت الحالي، وبغض النظر عن اف ها النضالي، مث  وجود التشكيحت والتنظييات الايالية 

اليتنوعة الينوث ة من افوف الايال، التااضس والتضامن الايالي بين مختلف ال طاعات في حال قيا  قطاع 

ماين باعتراض عيالي من اج  مطالب محسدة، وجود وشرات واحف عيالية تاكس واق  الطو ة الااملة 

اليايشية والحياتية والنضالية والتنظييية، تولور اف واضح من ال ادة الاياليين ووشطاء وفاالي الايال في 

قطاعات مختلفة يتسخلون في الييسان السياسي تترك اثرا على الوض  السياسي والياادلة السياسية، او ان 

اي باوارة اخرى ان واول .  السلطة السياسية تأخذ بحساباتها وجود او ة اخرى لها ث لها في اليجتي 

وضاالت الطو ة الااملة الى حرةة عيالية م تسرة ةيا وشارسرا في تووس على سوي  اليثال او حتى في مصر 

او حتى ةيا ذةروا اذا ميكن م اروتها م  وضاالت الطو ة الااملة في الا ود االرباينيات والخيسينات 

والستينات من ال رن الياضي، فهناك بوش  اس  ويحتاف الى اليزيس من الاي  على النظري والسياسي 

 .واالجتياعي ةي تنوثق حرةة عيالية م تسرة على الساحة السياسية في الاراق

 

 :االشكال التنظيمية الحالية للعامل ومشكالتها

ورنا تحاول الطو ة الااملة ليلية افوفها وبسء .  اما اليرحلة الثالثة فهي مرحلة ما باس الغزو واحتحل الاراق

مرحلة وضالية جسيسة، وحاولت وبأ كال مختلفة ايجاد ا كال تنظييية الى جاوب محاوالت تنظيم احتجاجات 
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واعتراضات ماينة وفي مختلف ال طاعات، مث  السكك والصناعات الجلسية والكهرباء والنفط ومصاو  

وةاوت رناك عشرات االحتجاجات الايالية من اج  تشغي  اليصاو  .  وماام  مجي  االسكنسرية والسينت

والغاء التيوي  الذاتي والوقوف بوجه الخصخصة ومن اج  الحصول على االربات وتحوي  عيال الا ود الى 

بيس ان جيي  رذه االعتراضات واالحتجاجات لم تتولور منها حرةة عيالية م تسرة باليايار .  الت.عيال دائيين

الذي ذةرواه ولم تستط  ايضا تشكي  او تأسيس تنظييات قاعسية وراسخة بين الايال بحيث تيث  الايال في 

اواا تخل  تلك االحتجاجات ا كال تنظييية ماينة مث  .  اليفاوضات وتنظيم الحرةات االحتجاجية اليختلفة

التجي  الاا  الذي ةان سائسا في جيي  االحتجاجات اليذةورة ت ريوا، واوتخب فيه ميثلي الايال للتفاوض، اال 

اوه لم يترست بشك  ت ليس بحيث يكون للايال اجتياعاتهم الينتظية او السورية وينتخوون ميثليهم وتنوثق عنها 

 . ا كال تنظييية راسخة ودائية وتت س  وترت ي بوعي الايال على الصايس التنظييي والنضالي

 

ان الظروف السياسية واالمنية التي مرت باليجتي  الاراقي باس الغزو خل ت اوضاع محسدة اغل ت السائرة 

ل س خيم على .  بالني  من االرادة الثورية للجيارير باس ان بسأه قي  النظا  الواثي وباس ذلك الحصار االقتصادي

اليجتي  وبفا  االحتحل والحرب االرلية الطائفية اجواء الخوف والرعب واالوزواء والهجرة الساخلية 

ول س تحول اليجتي  الى مجتي  منزوي عن الحياة .  والخارجية رروبا من ال ت  على الهوية واالوفحت االمني

السياسية وتراجات اليسوية الى درجات دويا، وةاوت اليليشيات وقوات االحتحل ري التي تتحكم بي سرات 

ان رذه االوضاع  لت ة  مرافق اليجتي  بحيث .  اليجتي  وبيصير الجيارير الذي ااوح في مهب الريح

حالت دون ال يا  بيوادرات موا رة من ال اعسة الايالية التي ري االخرى باتت مشتتة ومواثرة بسوب توقف 

ورذا ما دف  ان تكون احسى السيات الوارزة باس مرحلة االحتحل ري .  عجلة االوتاف في اليصاو  والياام 

ولم ترتكز .  اليوادرة من االعلى في تشكي  تنظييات عيالية والتي تيثلت باتحادات ومنظيات عيالية متنوعة

تلك االتحادات على ال اعسة الايالية، ب  بادر في تشكيلها عسد من اال خاص الذي ةان ريهم ومشغلتهم 

 .وضاالت الطو ة الااملة على الصايس االقتصادي والسياسي واالجتياعي

 

ان اليفارقة الاامة في رذه .  ولكن لم تستط  قيادة تلك االتحادات رد  الهوة بينها وبين ال اعسة الايالية

االتحادات، اوها ظلت فوقية، ال تناق  اوراقها التنظييية والنضالية في افوف الايال، اي ان تا س اجتياعات 

واليفارقة الثاوية ليس رناك .  منتظية عور ا كالها التنظييية ةأن تكون و ابات او تجياات عامة او مجالس

بسالت عضوية يسفاها الايال بشك  منتظم في ال واعس الايالية بحيث يشار الاام  الينتيي الى الن ابة في حال 

واذا اخذوا الاسد الح ي ي الوتياء الايال الى الن ابات، فح يتجاوز .  تارضه الى ظلم تهرع الن ابة بالسفاع عنه

وال يتجاوز دور .  على الرغم ان الرقم اليذةور رو موالغ فيه ةثيرا.  عضو ةحس اقصى ١١١١افض  اتحاد 

االتحادات بشك  عا  ومنذ تأسيسها اسلوب ع س االجتياعات بين رياةلها ال يادية، واليشارةة في ور ات 

الاي  واليؤتيرات التي تنظيها اليؤسسات السولية مث  اتحاد و ابات الايال السولي، منظية الاي  السولية، 

وباليحصلة النهائية رناك بون .  الت...انسوق الن س السولي، مرةز التضامن الايالي االتحاد الاربي للن ابات

 .اي باوارة اخرى ان الايال ال يشارون بتيثي  رذه االتحادات لهم.  اس  بين الايال وبين رذه االتحادات

 

واحسة من اليفارقات التي يجب الوقوف عنسرا، ري االوش اق السه  ودون اي عناء في افوف االتحادات في 
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رذه تشك  ظاررة اي االوش اقات يجب .  الوقت الذي يجب التفكير الف مرة في حال االقسا  على اي اوش اق

اي بشك  اوضح .  واليفارقة رنا رو دعم الينظيات السولية لهذه االوش اقات بشك  غير موا ر.  الوقوف عنسرا

ان اليؤسسات اليذةورة ليس ف ط ال تسارم بشك  جسي في الحيلولة دون اوش اق االتحادات، ب  تاي  فور اي 

واذا ةان .  اوش اق باالعتراف بالطرفين والتاام  بشك  متساوي م  الطرفين ودعوة الطرفين الى مناسواتها

االول اي اوش اق االتحادات ظاررة، فأن دعم االوش اقات ري سياسة مينهجة يجب الوقوف عنسرا ايضا 

 .وتحليلها ووض  الخطط للتصسي لها

 

إذا ذرونا الى الظاررة االولى، اي ظاررة االوش اقات، ف و  ة   يء لألسف لم يحاول اي من قادة رذه 

بشك  عيلي دراسة رذه الظاررة، مث  ع س ور ات عي  او مؤتيرات او وسوات، او الكتابة في االتحادات 

وظ  ت ييم رذه االوش اقات من قو  قادة االتحادات ري ت يييات .  الصحف لتناول رذه الظاررة الخطيرة

وعلى اول تاريت رذه االوش اقات ةان الشغ  .   خصية واخحقية سووها مزاف فحن وخل  في  خصية فحن

الشاغ  ألولئك ال ادة السفاع عن منظياتهم واليحاولة عس  وي  الطرف االخر من االوش اق االعتراف من قو  

ورنا ال وريس التشكيك بإخحص وتفاوي عسد ةوير منهم من اج  قضايا الطو ة .  اليؤسسات السولية اليذةورة

اي وحن لسنا بوارد اي و س اخحقي او  خصي لهذه الظاررة، وال ترتوط بيزاف االفراد وسلوةهم وان .  الااملة

اواا رنا لسنا غافلين عن دور اليكاسب اليادية التي تسف  الى .  ةاوت تلاب دورا ةنتيجة في ت وية رذه الظاررة

رذه االوش اقات مث  اليرةز االجتياعي والسفر الى الخارف واليكاوة السولية، ولكن  رذا ال يفسر ابسا االسواب 

 . اليوضوعية وراء رذه االوش اقات

 

ان ظاررة اوش اق االتحادات بهذه السهولة وبالكيفية التي  ارسواه، ري وتيجة عيلية لضاف الطو ة الااملة في 

ان عس  تولور حرةة عيالية م تسرة .  الاراق على جيي  االااسة النضالية، التنظييية واالقتصادية والسياسية

ان رذا الوون الشاس  بين رذه االتحادات وبين الطو ة الااملة، ي ف وراء ظاررة .  رو وراء ظاررة االوش اقات

الوه لو ةاوت رذه االتحادات منوث ة من الحياة النضالية للايال، حياة الي ارعة اليومية م  . االوش اقات اليذةورة

الورجوازية من اج  تحسين ظروف عيلهم و روا مايشتهم، ويسرك الاام  ان االتحاد او اي  ك  تنظييي 

الن الايال .  اخر بالنسوة له مسالة حياتية، فلن ي و  من اي ارف التفريط بأداة دفاعه عن وفسه وعن اسرته

اةثر الطو ات االجتياعية ادراةا ليانى الوحسة واالوسجا  بحكم ظروف عيلهم ورغوتهم في تحسين  رواهم 

 . اليايشية

ربيا يطرت احس ما محاةية حول رذه اليسألة وي ول رناك منظيات عيالية ذات قاعسة اجتياعية ةويرة 

وتارضت الى اوش اقات في الاالم ور  ياود الى وفس السوب اليشار اليه في رذه الورقة؟ ال اواا، 

فالورجوازية تحاول  ق وحسة اف الايال عور ارق مختلفة مث   راء ذمم عسد من قادة الايال، و   

بيس اوه في الاراق تختلف الحالة، ومن رنا وسخ  الى ظاررة . اراعاتها الفكرية والسياسية الى افوف الايال

اوها سياسة تتواها رذه الينظيات، وسياسة مسروسة، سياسة .  اعتراف الينظيات السولية بطرفي االوش اق

ال تريس رذه الينظيات تيثي  ح ي ي للايال، ب  تريس ع س اف ات ماهم، :  الورجوازية الااليية من اج ؛ اوال

اي بين تلك اليؤسسات التاباة لها وبين رذه االتحادات، وري وفس السياسة التي يطو ها ميثلورا السياسيون م  

فالى سوي  اليثال ان الورجوازية تارف بأن االحزاب االسحمية الشياية واالحزاب .  االحزاب السياسية
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ال ومية الكردية واالحزاب ال ومية الاروبية والسنية ال تيث  اي واحسة منها اليحيين من اليصنفين الشياة او 

ولكنها تريس ان تظهر بأوها تا س اف ات سياسية رسيية م  ميثلي رذه ال وميات ..  الكرد او الارب او السنة

اوها تارف ان الييثلين الح ي يين للايال ال ييكنهم ال وول بحصر وضاالت الطو ة الااملة التي تئن .  والطوائف

ولذلك من اج  تسهي  مهيتها تحافظ .  يوميا من سياسة االف ار بور ة عي  رنا ورناك او ع س مؤتير او وسوة

ومن الجاوب االخر ليست رذه .  على رذا الشك  وتسعم رذا النوع من التشكيحت اليختلفة للايال في الاراق

اليؤسسات في وراد ان تض  خطط وبرامج وسياسات تاي  على تيكين رذه االتحادات في الي ارعة النضالية 

اليومية م  ارباب الاي  من ااحاب الشرةات واليصاو  لني  ح وق الايال، ب  اوها تاي  باكس ذلك ورو 

ترويض رذه االتحادات وترسيت اليساومة بك  ا كالها مث  الحوار الهادن، اليفاوضات، اعطاء فراة 

ألرباب الاي  بالتفكير بسل ال يا  باي اعتراض يؤدي الى وقف الاي  إلرغا  ااحاب الشرةات بالرضو  

 .الى مطالب الايال

 

اما الن طة االخرى فهي لزيادة الينافسة بين رذه االتحادات والتناحر بينها وتحريف اوظاررا عن النضاالت 

وعلى اول .  ان رذه اليؤسسات تحاول تكريس ظاررة االوش اقات عور ارق مختلفة.  الح ي ية للطو ة الااملة

فترة الاي  م  عسد من االتحادات الايالية لم وسي  يوما ان ع ست تلك اليؤسسات مؤتير او ور ة عي  تازز 

من وحسة الايال وةيفية التاااي م  االوش اقات والييول اليختلفة داخ  الطو ة الااملة، وةيفية تجاوزرا باق  

 .الخسائر

 

ان ظاررة اوش اق االتحادات تنسجم وتتناغم م  رغوة اليؤسسات اليذةورة وسياساتها في ت وية ظاررة وجود 

التي ري االخرى مح  قوول وترحيب رموز و خصيات "  التاسدية"اتحادات عسيسة وتحت عنوان السفاع عن 

اي ال ييكن الفص  بين ظاررة االوش اقات وبين سياسة تلك اليؤسسات التي ري مح  ريب و ك .  االوش اقات

وركذا وفي ةثير من الحاالت فأن الرموز والشخصيات التي تالن .  ووجود عحمات استفها  ةثيرة عليها

ولذلك وجس .  اوش اقها ليس لها عحقة بال ضايا والهيو  الايالية، ب  اوهم منحسرين من الورجوازية الصغيرة

الفردية واليزاجية وت سيس االوا واالوفراد بال رارات واليجامحت الى حس التيلق واستغحل ل اء اي  خصيات 

او تنظيم زيارات الى السفارات واليؤسسات التي ليس لها اية عحقة ال من قريب وال من بايس بالطو ة الااملة 

وريومها ومصائوها وال يسور الحسيث في تلك الل اءات عنها ب  يتم الت اا الصور رنا ورناك ووشررا عور 

 وكات التواا  االجتياعي ألثوات الوجود ليس اةثر من اج  الحصول على باض اليكاسب اليادية التي 

ان ال رار الجياعي والجواوب .  ان رذه االجواء ري السائسة وتسيطر على اغلب االتحادات.  ا روا اليها

االاولية واالدارية والتنظييية باتخاذ ال رارات حسب االغلوية واالقلية واحترا  النظا  الساخلي، ليس لها اية 

ورذه الاحمات ري افات برجوازية .  ماايير وتنتهك بك  سهولة ودون اي وج  او الم او  اور باليسؤولية

ووؤةس ان اليكسب اليادي واالرتزاق الى جاوب ما ذةرواه يلاب دورا .  اغيرة دخيلة على الايال واوياتهم 

 .ةويرا ةاام  ذاتي في االوش اقات

 

فهي تاي  ةجزء في الينظومة الرأسيالية الااليية، وظيفتها ترويض  اليؤسسات السولية،اما بالنسوة لتلك 

النضاالت الايالية عور تلك االتحادات، ت لي  االحتكاك بين الايال وارباب الاي  والشرةات الرأسيالية، سن 

 سمیر عادل 
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ال واوين وال رارات لتشجي  االستثيار عور تلك الشرةات وبشرعية وجود تلك االتحادات، الساي الحثيث دون 

اوفجار االعتراضات الايالية في السوق الرأسيالية الاراقية النا ئة والجسيسة اما  الشرةات الااليية، تيرير 

 . سياسات الخصخصة باق  تكلفة في اليجتي  الاراقي وعور تلك االتحادات

 

بيس ان السؤال الح ي ي ر  اثرت او تؤثر رذه االوش اقات على الطو ة الااملة ووضاالتها؟ اذا ما اوطل نا في 

وييكن في رذه .  جوابنا الى الوون الشاس  بين الايال وبين رذه االتحادات، فن ول ال لم تؤثر وليس لها اثر يذةر

الحالة ان و ول ان الطو ة الااملة محظوظة، واال ةاوت تؤثر رذه االوش اقات على وضاالت الطو ة الااملة 

ولكن من الجاوب االخر ال ييكن وكران رناك اف واعي ليصالح الايال في افوف قيادة رذه .  بشك  سلوي

االتحادات، ولهم في الح ي ة دورا ايجابيا بالسفاع عن ح وق الايال اما  الحكومة الاراقية والورليان واليشرع 

الاراقي وعسد من تلك اليؤسسات السولية ومحاولة الضغط على الحكومة الاراقية لتغيير ال واوين او التوقي  

على اتفاقيات دولية لصالح الايال، سواء في قضية قاوون الاي  ومسودة قاوون الحريات الن ابية ومسائ  

وايضا ةان من الييكن لهذه االتحادات ان تلاب دورا ايجابيا لو حاولت رس  الوون الشاس  بينها . عيالية اخرى

وبين الايال، والستطاعت ان تلاب دورا في وضاالت الطو ة الااملة ودفاها الى االما  واليسارية في بلورة 

بيس ان اوش اق االتحادات لن تؤثر على وضاالت الطو ة الااملة ألوها .  حرةة عيالية م تسرة في الاراق

 . اوش اقات فوقية ومازولة عن الايال

 

 : ما العمل 

ان و طة الشروع ال تأتي من تاييق راديكالية رذه االتحادات، وال االوتظار من قادتها تغيير وهجهم وسياساتهم، 

االتحادات ري  اغلباو حثهم على تغير بوالتهم واالتجاه وحو الايال، فالسياسات التي تحاول التاوير عنها 

سياسات تطيح ان تكون في اقصى درجاتها ااححية في الوقت الذي افلس التيار االاححي في ع ر داره 

واذا ةاوت الن ابات اويطت لنفسها بسورين مهيين في اوربا في ال رن .  في اوربا والذي ييثله التيار الن ابي

الياضي اسست خسمة عظيية للورجوازية، االول الاي  ةسياسرة في توفير يس عاملة ألرباب الاي  والشرةات 

. الرأسيالية، والسور الثاوي الاي  على ح  النزاعات بين تلك الشرةات والايال للحيلولة دون اوفجار ثوري

وةان خروف اوربا واليابان من الحرب الااليية الثاوية لتي تطلوت اعادة اعياررا، وويو الرأسيالية الذي تطلب 

فتح اسواق جسيسة باس تلك الحرب، لاوت دورا ةويرا في ت وية تلك الن ابات والحرةة الن ابية في الاالم الغربي 

 . الذي ةان لها اسارا في دول مث  الاراق

 

بيس ان عراق ما باس االحتحل، عراق يوق  على اتفاقيات انسوق الن س السولي والونك السولي، عراق توفير 

مستلزمات الربح الصافي والكوير للشرةات الرأسيالية الااليية عن اريق استثيار الاام  اةور ما ييكن عن 

اريق تشسيس ظروف عيله وت لي  اجوره، فلن يكن تشكي  الن ابات ودوررا اةثر من اور ويطية اقتوست من 

الزمن الغابر، وتكاد تكون ةاريكتورية وا كال فوقية ليس لها اية عحقة بحياة الاام  ووضاله من اج  تحسين 

ورناك ايضا من تلك االتحادات من تيث  مصالح الحكومة، وايضا رناك اتحادات تشكلت .  مستوى مايشته

 .على اسس اائفية وعنصرية

  ان و طة  روعنا يجب ان توسا من ايجاد اف من النشطاء والفاالين الاياليين والاي  على
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 سمیر عادل

االتصال بهم وتنظييهم عور مؤسسة توعوية تفتح ور ات عي  وتاطي محاضرات حول التاريت 

النضالي للطو ة الااملة في الاراق، ا كالها التنظييية اليتاسدة مث  التجي  الاا ، اليجلس، الن ابة، 

اناديق الايال، فضح سياسات اليؤسسات السولية وخططها مث  انسوق الن س السولي والونك 

السولي، اريية ومكاوة التضامن االميي بين الايال، و س التيارات ال ومية والسينية والطائفية التي 

تحاول تشتيت وحسة اف الايال، عس  اليساومة م  التيارات السياسية الورجوازية التي تحاول 

لوي عنق النضال الايالي في خسمة مصالحها، التسخ  السياسي للايال في مختلف ال ضايا 

 ...السياسية واالجتياعية 

 تأسيس او ااسار جريسة عيالية، تاي  على توحيس الطو ة الااملة على اايس الاراق. 

  ان االول .  ةت ليس سياسي ووضالي للايال"  االول من ايار"وض  خطة مناسوة إلعادة الوريق الى

من ايار رو استاراضا او يا للايال في اليجتي ، وليس احتفال في قاعة ما او حصره في تجي  

مازول عن الايال ألل اء خطب وةليات مليئة بالثورية الفارغة من اليحتوى وال تسف  وضال 

 . الايال الى االما 

 

ان تحول رذه اليشاري  الى ماطيات مادية مليوسة، ستخلق  وكة تنظييية واساة بين الايال وستخلق  

م سمات تأسيس منظية وضالية في سوي  تح يق ارساف ومصالح الطو ة الااملة، وتكون الوسي  الح ي ي اما  

ان ما وحتاجه اليو  رو منظية ةفاحية تجس اعترافا من الايال بها وليس اعتراف من . الطو ة الااملة في الاراق

 .تلك اليؤسسات
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 املسائل الحيوية يف 

  سياسة الحزب الثوري

 

الي صود رنا باليسائ  الحيوية في سياسة الحزب الثوري  ري عيلية رسم السياسة والويروياميج اليثيوري اليذي 

يوا  الى الهسف وعسا ذلك تكون اي سياسة عشوائية ومساومة تخض  للييارسة السياسية االوية اليييرتيويطية 

بظروف وبيصالح ماينة لل ادة او للطو ة الحاةية ري سياسة تس ط في مضيار الفش  واالوحراف ، وف يا ليهيذا 

التحسيس سنحاول رنا الترةيز على تحلي  موضوعة اليسائ  السياسية الحيوية التي تيارسها الاسيس من االحزاب 

 .الشيوعية او اال تراةية 

 

لم يكن مارةس مصلحا اجتياعيا موشرا بأفكار جسيسة  لكي يكتف الواض من النا  باعتناقها واويتيظيار سياعية  

اوهيار الرأسيالية حتى يكون ة   يء جارزا وتتيحي يق اال يتيراةييية او اليايسالية او اليسيييي يرااييية واليحيريية  

فهو قا  بتحلي  او سا  اليجتي  وحرةة الصراع الطو ي في مرحلة الرأسيالييية ...!!   اليفترضة من تل اء وفسها 

في عصره وقال اوها حرةة تجري اما  اعيننيا حيرةية اليييجيتييي  واالقيتيصياد والصيراع بييين اليويروليييتيارييا 

والورجوازية ، التناقض بين قوى االوتاف وعحقات االوتاف الذي يفضي الى الثورة او الفوضيى اي ريحك ةيح 

 .(  بيان الحزب الشيوعي) الطو تين اليتصارعتين ةيا ورد في 

جيي  قضايا الصراع الطو ي والثورة باتت ماروفة لسى اليارةسيين الجسيين ، اما لياذا فشلت التجيارب بياسيم  

الشيوعية حتى اليو  باس ان وجحت جزئيا في مراح  ساب ة في باض الولسان في روسيا ، الصين ودول أوربيا 

 عواد احمد
   ةاملرکزی ةعضو اللجن
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 عواد احمد

الت  ولياذا قسمت احزاب  يوعية وا تراةية في مختلف الولسان االخرى ايضيا تضيحيييات ريائيلية ... الشرقية  

عشرات ب  محيين من اليضحين بشك  مجاوي قتلوا على يس االوظية السيكتاتورية الفا ية ليليويرجيوازيية ميثيال 

؟؟ دون ان تح ق اي رسف حتى اييجياد ويظيا  ديييي يراايي (  الاراق ، تشيلي ، إوسوويسيا ، السودان وغيررا )  

 .مست يتسامح م  الشيوعية ؟؟ سنحاول رنا اال ارة الى باض اسواب ذلك الفش  والتراج  

 

بوسااة عنسما يريس اي حزب  يوعي جسي ان ينجح  في سياسته عليه  ان يهيئ مستلزمات ذلك الينيجيات ، ان 

وي و  بوض  الورواميج اليثيوري .  يسر  ة   يء يتالق بظروفه واوضاعه السياسية وحرةة الصراع الطو ي 

وف ا لرؤيته الطو ية الواقاية وبناء التنظيم الثوري الواس  بيانى االمتساد االف يي واليايييودي داخي  اليييجيتييي  

وخااة الايال والكادحين واليحرومين رذا من بسيهيات االمور في السياسة الناجحة والثورية تليك  السييياسية 

التي ال فص  فيها بين االستراتيجية والتكتيك فكحريا  يواحن الى الهسف ؟؟ عنس تغليب اليتيكيتيييك السييياسيي 

على حساب االستراتيجية رنا سيغيب الهسف النهائي عن النظر السياسي بشك  اوضح حيث ان تأةيييس اليحيزب 

السياسي على الييارسة السياسية اليومية واالاححات االقتصادية واالوساوية التي لن تكون عادة  اال محيسودة 

لن تض  له قس  في التأثير في الياادالت السييياسييية اليييهييية واوليهيا ميايادلية السيليطية السييياسييية واليتيغييييير 

جييييي  االحيزاب .  بهذا اليانى ي ول لينين ان حزبا ال يفكر بالسليطية السييياسييية ليييس حيزبيا جيسييا . السياسي 

ورناك من ي ول ميين . الورجوازية السينية وال ومية تفكر بالسلطة والسلطة ري مورر وجودرا وعيلها السياسي 

وةسلي  عليى االويتيهيازيية واليايجيز واليخيواء السييياسيي "  وحن لسنا احب سلطة( "  يوعيين ) يسيون اوفسهم 

ان يستأثر بالسلطة وي ودرا لوحسة ولكن ، ما اةثر االميثيلية عيليى اسيتيئيثيار  واحدي ولون ال ييكن لحزب ماين 

 !!!احزاب رجاية باليائسة السلطوية ثم وثررا الفتات على االحزاب االخرى باسم السيي رااية والتاسدية 

 

الواض من  الشيوعيين االاححيين والسطحيين  حتى اليو  يتذرع بالظروف اليييحيلييية واليسولييية ويي يول ان 

ةاوت ساب ة ألواوها وتيث  تجاوزا على التطور التاريخي وري ةاوت تيث  حرقا ليليييراحي   (  التجارب الساب ة ) 

وان مستوى التطور اليادي مازال غير مناسب غير مهيئ للثورة اال تراةية وان االموريالية قوية جسا وتيتليك 

اسواب ال وة جيياا  وري تنجح دائيا في قي  الثورات او ت ويض مختلف التجيارب مين اليساخي   وريكيذا فيان 

على الطري ة االميرةية امر ال بس منه م  اقتصياد السيوق واالرتيهيان لصينيسوق اليني يس (  وافة السيي رااية ) 

 .والونك السوليين وتنفيذ امحءات السول االموريالية والخضوع التا  لهيينتها ومصالحها 

 

ان السياسة الرارنة اليو  ليختلف االحزاب اليسياة  يوعية او ا تراةية ري التسليم باألمر اليواقي  وميييارسية 

اللاوة السيي رااية في خسمة ب اء ووجات االوظية الورجوازية الرجاية على اختحف ا كالها الليورالية او السينية 

 .وفي التكيف م  ازمات وةوارل النظا  الرأسيالي

 

ركذا فان السياسة اليهادوة قصيرة النظر اليترددة والخائفة اليو  تس ط تحت اسر رذه اليتيصيورات اليييحيسودة 

والرجاية وبالطو  الخاائة التي لن توا  بالاي  السياسي الى اية وتيجة غييير تيراجي  وفشي  اليحيزب اليذي 

ييارسها  وان الجيارير الايالية  والكادحة  تظ  ضحية االستغحل والجش  والانف والوؤ  االجتياعيي اليذي 

ينتج عن سياسات الحكومات الورجوازية الرجاية الفاسسة والسارقة واليخربة بشيكي  ايار  ليليحيس السيليييم 
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والوعي االجتياعي الثوري ةيا رو حاا  في اماةن عسيسة في الاالم ، وخااة في الاراق في ظ  حكيوميات 

 .اليحااصة الطائفية  التي ولست عن االوتخابات السيي رااية اليزورة حتى االن  

 

وبوجه عا  فان احس ارم ماالم السياسة االوتهازية  لكثير من االحزاب التي تحي  اسم اليسار او الشيوعية ريي  

تتورجز ال يادات تحت وايأة ...  تورجز ال يادات واستئثاررا بفتات موائس السلطة ور وات الورجوازية الحاةية 

اغراءات السلطة واليال وبسف  من الاسو الطو ي ، وجود التفاوت في الرؤيا والث افة اليارةسية بين فرد واخير 

ضين قيادة واحسة من  اوه ان يغير مسار الاي  السياسي وفق رؤية اليفيرد اليذي يي يود ليذليك عيليى اليحيزب 

الثوري  ان يحصن وفسه ضس الفردية والسةتاتورية واليصالح واالرواء الشخصية ويوني آليات مناسوة ودائييية 

وفيي ..  لل يادة الجياعية حتى يين  تسل  االوتهازيين والورجوازيين اليساومين الى قية رر  اليحيزب وقيييادتيه 

ظروف ا تساد الصراع االجتياعي والطو ي او الحروب  سيييحياول الينيظيا  اليويرجيوازي اليرأسييياليي عيليى 

اليستوى اليحلي والااليي  بسسائسه واختراقاته ورو ييلك اليال وال وة الهيائيلية  ووسيائي  اليسعيايية واالعيح  

اليضادة  سيحاول اختراق اي تجربة سياسية ثورية  لحزب مارةسي ماين بشتى الوسائ  واضايافيه وتيفيتيييت 

قوته بال ي  اليوا ر اذا اقتضى االمر او باإلغراءات اليادية واالوسسا  و راء اليذميم واليتيخيرييب السييياسيي 

وتشجي  النزعات الفردية  والاصووية واالوش اقات التي من وتائجها الازلة عن الجيارييير وقضيايياريا ، ومين 

وتيخيليفيهيا عين ميواةيوية (   يوعية او ا تراةية ماييينية ) جاوب اخر في غياب رؤية سياسية واضحة لسى قيادة 

مجرى االحسال والصراعات يتولس  االوحراف النظري والسياسي الذي يصوح بيرور الوقت تاوير عن الاجيز 

 .واالوتهازية والشيخوخة السياسية

 

ان االحزاب اليارةسية الثورية الجسية في السلوك والييارسة السياسية  تيث  و يض االوضياع االجيتييياعييية   

ال ائية اوها تيث  اورة اليست و  اليناقض لوجود النظا  الرأسيالي وعحقاته اليونية على االستغحل واليجيشي  

والتيييز لذلك وةرد فا  استواقي تحاول االيسيولوجيا الورجوازية تينيفييير اليجيييارييير واليايييال مين اليتيحيزب 

والتنظيم  بوسائ   تى منها  راء الذمم والير يوة والضيغيط الينيفيسيي االعيحميي واليسعيائيي واالييسييوليوجيي 

والتخريب االقتصادي وتشويه اورة اال تراةية والشيوعية من خحل التيرةيييز عيليى سيليويييات واويحيرافيات 

او بواسطة الترةيز على مسائ  فكرية وفلسفية اخرى ة ضية السين مثح وت سيم اليجتيييايات . التجارب الساب ة 

 .اليذروية والارقية والخصوايات اليحلية "الهويات " وف ا ليفهو  

وتحت ضغط الليورالية الجسيسة واقتصاد السوق واللاوة السيي رااية  يتم ادماف احزاب  يوعيية او ا يتيراةييية 

ماينة في ااار النظا  الاا  الورجوازي السيي رااي وتيرويضيهيا ودفيايهيا الليغياء او اليتيخيليي عين مينيهيجيهيا 

االيسيولوجي ورسف تغيير االجتياعي م اب  باض فتات اليوائيس وريذا ميا حصي  عينيسميا ايليب بيريييير مين 

سكرتير الحزب الشيوعي الاراقي حييس مجيس تخلي الحزب عن بروامجه ورؤيته اال تراةية م اب  الييشيارةية 

وةيذليك فيان اغيليب .    7770في الايلية السياسية ودخول مجلس الحكم باس االحتحل االميرةي ليليايراق عيا  

االحزاب الشيوعية االوربية مروضة وتاي  اليو  ضين سياقات اللاوة السيي رااية الورجوازية وتستغرق فيي 

 .توثين ويط الحياة السائس في بلساوها في ظ  النظا  الرأسيالي م  وجود باض االستثناءات بطوياة الحال 

 

السوب ال ات  الذي يؤدي الى االوحراف السياسي في االحزاب اليسارية عيوما وا س الاوام  تيأثيييرا ريو حيب 

  املسائل الحيوية يف سياسة الحزب الثوري 
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التيلك واالثراء وامتحك مختلف وسائ  الرفاة واالغراءات في عصر التكنولوجيا والنزعة االستهيحةييية  ريذا 

النزوع موجود لسى ةثير مين يسيون اوفسهم  يوعيين او يساريين او ا تراةييين اوليئيك اليذيين ال ييييتيليكيون 

حصاوة ايسيولوجية وموسئية  ، ولذلك فهم و طة الضاف التي يرةز عليها الاسو الطو ي دائيا لترويض اليحيزب 

اي ميييارسية . الثوري ودفاة لييارسة سياسة يومية روتينية في ااار رؤية الورجوازية وسياستها وميارساتها 

التي تاني في اليحصلة الخضوع إلرادة الورجوازية اليسيطرة وافكاررا وسياساتها (  التااون الطو ي )  سياسة 

( الشييوعيي ) والتنازل امامها بإجراء تسوية سياسية او مشارةة بسيطة في الحكم مث  رذه الحالة يلاب الحزب 

ويتم اليغياء وتيجياوز ميفيهيو  اليثيورة اال يتيراةييية لصياليح . دور الاجلة الخامسة في عربة النظا  الورجوازي 

( الياياليم تيغييير) الييارسة السياسية التي ت رررا الطو ة الحاةية الورجوازية وايجاد اليوررات لها من قوي  ان 

دور النااح والييير يس او (  الشيوعي ) وان اال تراةية رسف ال ييكن تح ي ه ، وبسال من ذلك  ييار  الحزب 

اليتحالف م  ال وى برجوازية بهسف اليسارية في او اذ النظا  الورجوازي اليتهالك الفاسس من ازمياتيه  تيحيت 

 "  .للشاب" زعم الحرص اليزيف على الحرية والسيي رااية  والسلم االرلي واليصالح الوانية  

 

باختصار عنسما يتخلى الشيوعيون عن اعتياد بروامج سياسي ثوري ومويسئيي وبيسون االسيتينياد اليى تيحيلييي   

اليجتي  او يا واعتياد وظرية الصراع الطو ي ويتخلون عن منهاف ورسف التغيير اال تراةي لليجتييي  ، فيان 

االمر ياني اوهم خاووا ال ضية واستسليوا ليا يسيى االمر الواق  وتغلوت اليصالح الفردية واليناف  الشخيصييية 

وريي  الشيوعية البررجرواةيرةمن رنا يوسأ الحسيث عن مفهو   ... واليادية على الهسف االستراتيجي اال تراةي 

تاوير مادي واو ي عن االتجارات االاححية واالوتهازية واليساومة في الحرةة اليسارية والشيوعية وتسيلي  

عناار الطو ات االخرى الى افوف وقيادات تلك االحزاب ، بيانى اوه يتم الحيفياظ  يكيليييا عيليى اليتيسييييية 

الشيوعية او اال تراةية في ظ  تغير اليضيون الطو يي مي يابي  تيوينيي واالوسييياق وراء بيروياميج وسييياسيات 

وتتم ميارسة سياسة اوتهازية تص  في ةثير من االحيان الى حيس   . الرأسيالية ووظا  السيي رااية الورجوازية 

الغاء دور الطو ة الااملة االجتياعي والتاريخي ، والتذرع بيا يسيى التغيرات الحاالة في عالينا وعصرويا ، 

ورذا ما حسل في تاريت الحرةة اال تراةية والشيوعية وتجاربها في السلطة وخارجها  منذ فترة زمنية  تيربيو 

 .على قرن من الزمن او اةثر 

 

في التحلي  االخير ان الوروامج السياسي لحزب ماين رو اواكا  لواقاه الطو ي اي للطو ات التي ييييثيليهيا 

وياور عن ميولها السياسية ، وان الوروامج الثوري ي و  على تحلي  الطوياة الطيوي ييية ألي ويظيا  سييياسيي 

وتوجهاته بناء على افااله في الييارسة الايلية وتوني منهجية ثورية للتغيير اال تراةي وبهذا الصيسد ورد 

إوها اف فيي .  الشيوعية الايالية تنوثق من ذلك النضال الطو ي)) في بروامج الحزب الشيوعي الايالي ان 

الشيوعية الايالية ري الحرةة الثورية للطو ة الااملة الساعية ل لب النظا  الرأسييياليي .  ماسكر الوروليتاريا

 . (( .وإقامة مجتي  جسيس خال من الطو ات واالستغحل

 

6 /02 /2108  
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 ملف حول 

 استقالة عدد من الرفاق

 

 :مقدمة 

 تعريف مبلف حول استقالة مجموعة من الرفاق من الحزب

 

امللف املرفق هو مجموعة من ردود الحزبني الشيوعي العاميل العراقيي 
والكردستاين وبعض الكوادر القيادية عىل رسالة استقالية اليرفيال السيابيقيني 
وكذلك حول رفضهم لدعوة الحزبني لعقد مؤمتر استثنايئ من اجي  ييييانية 
وحدة الحزب وكذلك بعض التصورات غري الصحيحة الواردة يف مقابلة ميؤييد 

ان ادراج هذا امللف يتمتع باهمية مين زاويية .  احمد وتحريف الكثري من االمور
تحزب الشيوعية العاملية من جهة، ومن جهة اخرى دفياعياع عين اليحيزب 

تبني االميور اليواردة يف .  وتاريخه وتقاليد الشيوعية العاملية ومنصور حكمت
هذا امللف وتربز اختالف لطاملا اكدت عليه الشيوعييية اليعياملييية، اال وهيو 
متايزها السيايس والعميل ومن ناحية التحزب واساليب العم  القييادي عين 

كام يبني زوايا من تيارييا اليحيزب قيد الييكيون .  سائر االشرتاكيات غري العاملية
وان كانت تجربة مؤسفة، اال انها تجربة ملييةية بياليدروس .  الكثريون باطالع عليه

والعرب الغنية لتبيان جانب من ذلك التاميز مع تيارات اليسار املختلفة الذي هيو 
ولهذا اقتىض نرشها مرة اخرى عيىل شيكي  .  احد سامت الشيوعية العاملية

 .ملف هنا
 

 رئيس التحرير
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 !رفاق 4رد عىل استقالة 

مؤيس احيس، ينار محيس، ر يس اسيياعييي ، ميحيييس " استليت سكرتارية اليكتب السياسي للحزب است الة الرفاق 

اوها ردة فياي  غييير مينياسيوية وغييير ميويررة .  اوها مواث اسف جسي بالنسوة لنا.  977740-49بتاريت "  نان

في الوقت الذي ع سوا جيياا اجتياعا موساا للجنة اليرةزية، ساينا فيه، وامتسادا لحبحال واليناقشيات .  ااحقاً 

الساب ة الى بناء حزب سياسي منضوط وراست ومؤثر في اليجتي ، ماةنة مهيئة للسخول في ماتيرك االوضياع 

الصاوة التي تير بها الطو ة الااملة واليجتي  والتي من اليؤةس اونيا الوسيتيطييي  ذليك دون اوضيوياا وتيحيزب 

 . يوعي راست، اال ان خطوتكم رذه ري لحسف خطوة في عكس اليسار

 

 !اصل القضية

حيزب  يييوعيي " ، " بناء حزب اجتياعي  يوعي قيوي وميؤثير" ، " قضية الشيوعية"  لم يكن االختحف حول 

بينياء " و"  تطوير وت وية الحرةة الشيييوعييية" و"  مرتوط عضويا بجيهور الايال والكادحين ووضالهم التحرري

واليت مين "  مطاليب و اارات عيييالييية" وال "  ادارة الصراعات" وال "  النظا  الساخلي"، وال "حزب اجتياعي

بيس اوهيا التيتيايسى واجيهية او  يكي  .  تيث  الجزء االغلب من الرسالة بهذه الي والت ورذه اليواضي . م والت

ةان من اليييكين ان ييكيتيفيي اليويلييينيو  "ان اسا  ال ضية رو ما اورده في جيلته . للتغطية على اسا  ال ضية

 "!!بااسار ع وبة االداوة والتوبيت مثليا اقترحنا

 

ان ريذا ريو .  ان اليوضوع يتالق ب رار االجتياع اليوس  للجنة اليرةزية بسحب عضوية الرفيق فحت علوان

اذ ولحس ماقو  ظهور وتيجة رذا ال رار، ةان ةي   ييء . اسا  واليصسر الوحيس لل ضية واالست الة من الحزب

لم يكن الرفاق مؤيس وال ينار يفكرون لحظة في االست الة، ب  ان اليرفيييق .  في مكاوه، رغم االختحف في االراء

مؤيس ةان ياتور وفسه اوه باق، وليس رناك اي  ك لسيه، في منصوه ةسكرتير لجنة مرةزية، وييطيرت ةسيائير 

ليييس ريذا وحسيب، بي  .  الرفاق ارائه او افكاره لتطوير الحزب، وليس رناك اي  يء غريب او غير مأليوف

حول االوضاع السييياسييية وسيوييي  "ةان الرفيق مؤيس قس وق  على الوثي ة السياسية الوحيسة التي اقررا الولينو  

وقس داف  وباض الرفاق عن رأيهم حتى فيييا .  وداف  عنها، ةوثي ة تاس اسا  لاي  الحزب الي و "  ح  الحزب

يتالق بيوقفهم من موضوع الرفيق فحت، وقس ةاووا جيياا منت سين و اجوين ليييوقيفيه وتيهيجييياتيه وتيطياوالتيه 

ل س ةان قرار االغلوية، بسحيب عضيويية .  وةاوت االداوة باالجياع التا  اال ان الخحف ةان حول درجة الا وبة

 -الرفيق فحت وذلك لتكرار خروقاته وحتى تاهساته في اخر اجتياع موس  للجنة اليرةزية حضيره فيي اييليول

وليكين، .  ، ووعسه للجنة اليرةزية التي وبخته واوت سته واوذرته رينياك، ةيان بسيحيب اليايضيويية7749سوتيور 

وبشك  اوفاالي، است الت الرفي ة ينار واست ال خلفها مؤيس موا رة دون اي تفكير مسوق او حيتيى ميسرو  فيي 
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 .االجتياع االخير الذي ع س قو  بضاة ايا 

بيس ان الطيرف االخير .  لفرض التراج  على الطرف االخر واالوتصار عليه"  وزال" اذن ال ضية واضحة ري 

 ولكن ماري قضية الرفيق فحت؟. ليس ارفا خارف الحزب، ب  اغلوية اللجنة اليرةزية

 قضية الرفيق فالح

باس عسة تهجيات وتشهيرات قا  بها الرفيق فحت علوان في مناسوات مختلفة ومستغح مواضييي  جياويوييية رينيا 

ورناك للهجية على الحزب وايف واس  من قيادته، وباس عسة و ا ات لحمر في جلسات اليييكيتيب السييياسيي، 

بروت رفاقية وسياسييية واايولييية ووديية ميوضيوع ميييارسيات  7749في ايلول  04واق  االجتياع اليوس  

الرفيق فحت علوان بحضوره، وفي االخير، وباس استياتته في خلق اليوررات قرر اليوس  سحب الرفيق فحت 

اال اويه ليم يي يم .  ةحمه من على افحة الفيسووك وياتذر في اليكان ذاته، وان ان يتاهس باس  تكرار ريذا واليت

 .بهذا بشك  مناسب اساسا

 

، اي بيايس ميايي يارب الشيهيريين، وشير مي يال تيهيجيييي 7749-44-47ولم يجف باس رذا ال رار، وفي تاريت 

وفيها جيلة من االمور التيشيهيييريية اليهيابيطية بيحيق "  حول م االت باض الرفاق" وتشهيري اخر تحت عنوان 

رفاق قيادة الحزب، ةلف اليكتب السياسي الرفيق مؤيس احيس بضرورة ارسال رسالة الى اليرفيييق فيحت بيهيذا 

وباسرا استغي  اليرفيييق فيحت .  ارس  الرفيق مؤيس رسالة أليه.  الخصوص ومايحيله من الحزبية وتشهير والت

م ال سياسي للرفي ة وادية محيود، م ال سياسي بحت ليس له الة ال بالرفيق فحت وال باتحياد اليييجياليس وال 

باي  يء يتالق من قريب او بايس به ليشن رجوما قاسيا على خيسة من اعضاء الييكيتيب السييياسيي واليليجينية 

تم بحث رذا اليلف في جلستيين ليليييكيتيب السييياسيي، واايال اليييكيتيب .  اليرةزية وينشره في الحوار اليتيسن

 .السياسي اوره وتحيله ولم يتخذ اجراء بح ه

 

-9-70فيي تيارييت "  عشر سنوات على رسالة ريووار احيس التصفيويية" باسرا وبشك  غير مورر ااحقا وشر 

و باس فترة اخرى وشر م اال بيث فيييهيا "  الي ال موجود في الحوار اليتيسن" وفيه الكثير من االتهامات  7740

سيو  عجيوة وغريوة والحسود فيها لحساءة، رذه السيو  التي لم يطل ها اعساء الحزب علينا ميوجيهيا اتيهياميات 

بصيسد االسيتيفيتياء رد عيليى "  نياة وبشاة بحق الرفيق ريووار احيس بي ال على الحوار اليتيسن تحت عنوان 

، ورمى بتهم خطيرة ذات عواقب على ال يادة ةيكي  وعيليى اليحيزب وعيليى سيكيرتييير اليليجينية " ريووار احيس

والن خروقياتيه تيجياوزت اليحيسود، وتيراةيييت !!  اليرةزية وفسه، دون ان يكلف وفسه عناء ايراد االدلة عليها

قيرر اليييكيتيب .... رمي االتهامات و تطاوله على ما ي ارب وصف اللجنة اليرةزية بييينياسيوية وغييير مينياسيوية

اقيرت .  7740السياسي باسرا سحب عضوية الرفيق فحت علوان والتواية بذلك للجنة اليرةيزيية فيي تيييوز 

 .7740ايار  9اللجنة اليرةزية باالجياع، ومنهم الرفاق االرباة، بخروقاته و جوورا في 

 

ل س ةاوت رناك فترة مناسوة واويلة اما  الرفيق فحت وايضا اما  اليرفيييق ميؤييس واالخيرون ليتيفيادي سيحيب 

الاضوية، بحيث ان رناك  هور عسة ما بين تواية اليكتب السياسي لسحب الاضوية وموعس ع يس االجيتييياع 

، ولكن في ة  رذا الشهور لم ي س  فحت علوان اعيتيذاره ميطيلي يا، ريذا ( ا هر 47حوالي )  00للجنة اليرةزية 

 ....04واريك عن عس  اعتذاره في اليرة الساب ة ايضا وب رار جياعي من اليوس  

 !رفاق 4رد عىل استقالة 
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 سكرتارية املكتب السيايس   

 !تقييامن، وفق املصلحة

على الن يض ميا ورد في رسالة االست الة الجياعية للرفاق االرباة، ةان باالخص الرفيق مؤيس يؤةس عليى ان 

وض  الحزب جيس واوه اليراه مثليا يرى ذلك من ينت سرم بان وض  الحزب يحتاف الى تغييير جيذري وجيسي، 

، وييسافي  "تطوير الحزب"، ويصر على عوارات من مث  "بناء الحزب"لم ي و  الرفيق مؤيس باوارات من مث  

اال ان رسالة است الة االرباة ترسم اورة قاتية ! ، مجرد وواقص"فيه وواقص"باستياته عن ان وض  الحزب 

اي تصوير وصسق؟ رذا الذي يساف  عنه رو وينار فيي .  لياذا؟ اليترك احس بيت ييتسحه.  لوض  الحزب وال يادة

 !.االجتياعات بان الحزب اجتياعي ووضاه جيس في اليجتي  ا  ما يسووه مؤيس في رسالة االست الة؟

 

 وَمْن تحمل َمن؟" الحالية"حول القيادة 

نستطيع ان نستمر بالنضال الحزبي ال  : "  يتحدث رفيقنا مؤيد في رسالة استقالة االربع الرفاق االخرين

يمكن لنا ان نعمل في ظلل قليلادة اللحلزب          ال  الموحد معكم داخل الحزب الشيوعي العمالي العراقي و

 "!الحالية

 

هل فعال ان رفيقنا مؤيد ليس بامكانه ان يستمر، اننا نشك فلي هلذا     !  الصحة لهذا االدعاء من االساس

سلحلب   "  ان رفيقنا، ولغاية اليوم الثاني من االجتماع عصرا، اي حين وصلنا الى فلقلرة     !!.  االمر جديا

العضوية من الرفيق فالح علوان وحتى في لحظة المناقشات و الجداالت والخالفات حول هلذا الالملر،      

ولغاية االقرار على سحب العضوية، كان بامكانه وليس لديه اي مشكلة في ان يعمل ملع قليلادة هلذا           

الحزب، هذا الجمع من الرفاق، بغض النظر عن االراء المختلفة هنا وهناك في القيادة ولليلس علنلد         

اما بقية الرفاق فليس لديهم اي مشكللة  .  مؤيد فحسب، وهذه موجود في حياة الحزب بصورة مستمرة

 . مع هذا

 

ان السؤال المطلروح هلو ملن        ".  القيادة الحالية" يتحدث مؤيد عن انه اليستطيع العمل مع مايسميه 

! اليست هي نفسها القديمة والتي كان اغلب اعضائها ملؤسلسليلن للللحلزب؟         !  ؟" الحالية" هي القيادة 

لماذا اصبحت الليلوم     !  عام؟ 01اليست هي نفسها من عمل معها وعمل الرفاق االخرين معها الكثر من 

ان .  فقط هو لم يبق سكلرتليلر   .  ان هؤالء الرفاق االخرين انفسهم هم اعضاء القيادة السابقة!  ؟" حالية" 

وقديمة ال اساس لها من الصحة وغير واقعية وغير حقيقية وغير موضوعية ومضلللة  "  حالية" عبارات 

ان كان هو سكرتير اللجنة المركزية، فان في اجتماعات المكتب السياسي واللجلنلة   .  ومحفلية مخفية

 "!حالية"المركزية االغلبية الساحقة هي من تلك التي يصنفها 
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 !رفاق 4رد عىل استقالة 

اصبح الرفيق مؤيد سكرتيرا للجنة المركزية  بلنلاءا       .  الرفيق مؤيد لم يكن يوما سكرتير لجنة مركزية

. 8108التي تحدث فيها عن ان له اختالف مع الحزب والخ في علام    "  الحالية" على طلب رفاق القيادة 

في اول اجتماع للجنة المركزية بعد المؤتمر الخامس، بلان طلللبلوا ملن            " الحالية"ورد رفاق القيادة 

اي !  الرفيق مؤيد احمد ترشيح نفسه لمنصب السكرتير واللجنة المركزية تتعهد بدعمه بلكلل قلواهلا        

فمن " .  هي من منحت الرفيق مؤيد هذه الفرصة"  حالية" لالنصاف والحقيقة، ان القيادة التي يسميها 

من هو ذا سعة صدر وبال، ومن هو غير ذللك؟ أهلو اليلتلحلملل           !  منا المتحزب ومن هو غير المتحزب؟

من سلمناه سكرتير اللجنة المركزية في وضع ال يستطيع ان ينال اكثر من صلوتله   "  نحن"العمل معنا، 

من تحلملللت    "  الحالية" كما اننا القيادة !  نفسه لهذا المنصب" القيادة الحالية"لو رشح رفيق اخر من 

ولكن لالسف، لم يستطع ان يكون سكرتير لجنة مركلزيلة،   .  اعوام 4الرفيق فالح الكثر من "  شتائميات" 

 .وان رسالة االستقالة الراهنة هي نموذج اخر على العمل المحفلي. بل سكرتير جمع من الرفاق، محفل

 

" جملاهليلري   " ، " قوي" ، " اجتماعي" ، " سياسي" ان مؤيد والرفاق الثالثة االخرون يسعون لتاسيس حزب

ماذا لو في حزبك الجديد هذا اتوا عشرات النلاس  :  هل يستطيع ان يجيب على السؤال التالي"  مقتدر" و

مخالفين لك في تصوراتهم ومزاجهم وسالئقهم، وهذا امر متوقع في احزاب واسعة او اجتماعية ملاذا    

ان تصور مؤيد هذا هو تصور غير اجتماعي ومحفللي،  !  أتستقيل ايضًا؟ ماذا تعمل؟!  تعمل؟ اتطردهم؟

 !يستطيع ان يؤسس محفل، ولكنه اليستطيع ان يؤسس حزب! العمل مع االخرين بموجب االرتياح

 

ان هلذا    "!!  قطعت القيادة مسيرة الصراع السياسلي " سحب عضوية فالح، :  تذكر رسالة االستقالة بان

التصوير مبالغ فيه وغير واقعي ويتعقب هدف واضح مضلل اال وهو ان هناك صراع سياسي، وضلملنليلا     

ليست المسالة هكذا، جلسات المكتب السياسي واالجتماعات كانت دوما ميدان لالراء المختلفلة،  ! قوي

دافع عن تصوراته بحرارة ووضوح للحد الذي يلعلتلقلد       -وليس طرفين مثلما يريد ان يوحون-وكل رفيق

انها صحيحة، وهذا امر واقعي وصحي ايضا، و العكس من هذا، في اغلب االحيان ظلهلرنلا بلقلرارات        

لهذا ان الحديث عن صراع سياسي، ناهيك عن ان الرفاق الثالثة الموقعين مع مؤيد لم ينطقلوا  .  موحدة

اي يوم على امتداد حياتهم مع الحزب بما يسميه مؤيد االن صراع سياسي انه تفخيم غليلر سليلاسلي        

ومختلق لالمور يهدف الى اعطاء صورة غير واقعية عن وضع الحزب والقيادة، انهم في طرف في صراع 

 .سياسي مع طرف اخر، واالستمداد منه كمبررات لخطوة الرفاق غير المقبولة هذه
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 سكرتارية املكتب السيايس   

 :سؤال

االيا ةان الرفيق مؤيس يتفاخر بالسور الثوري والطلياي الذي قا  به اليحيزب اليايراقيي واليكيردسيتياويي تيجياه 

االوش اقات التي جرت في الحرةة الشيوعية الايالية في ايران وساي اليحيزبييين مين اجي  ان ال تيحيسل ريذه 

ان سؤال يطرت وفسه رنا ماذا ي ول الرفيق مؤيس االن، وةيف ويربيط ريذا اليييوقيف اليذي ييييجيسه .  االوش اقات

قيرار تيارييخيي دون سيابي ية تيذةير .  رفي نا مؤيس رو اليسؤول االول عن رذا االمير!  بسوره التخريوي الرارن؟

واليات اوت ائية وذاتية رفاق وردت اسيائهم في الرسالة، ولكننا لم وسي  في اي يو  من سنواتهيم اليايشيريين او 

الخيسة عشر التي ذةرت وحتى اللحظات االخيرة ماباس اوتهاء اعيال االجتياع اليوس  ةلية واحسة ميييا ذةير 

ر  رو تايامي  مسيؤول مين اعضياء ميكيتيب !  ةيف ييكن االخذ بجسية عيلهم رذا؟.  في رسالة است الة االرباة

ان رفيق مث  ر يس اسياعي  ةان قس حضر بوافه عضو لجينية اليتينيظيييم اليييرةيزي !  سياسي او لجنة بغساد؟

اليتيي (  ان ليم تيكين اريييهيييا) وةاوت احس ف رات مواضي  االجتياع االساسييية  9-47ومسؤول لجنة بغساد يو  

واقشها الرفيق ر يس اسياعي  م  رفاقه االخرين رو ةيفية تسارك تساعيات سحب الاضوية مين اليرفيييق فيحت 

 9، اي في غضيون 9-49ولكن تاتي رسالتكم مؤرخة في . علوان في حالة قيامه بالتشهير والطان مرة اخرى

ايا ، اذا ما افترضنا ان الرسالة ةتوت في يومين او ثحثة، فان السؤال اليطروت مالذي جيرى خيحل ييومييين، 

اييار ،  47من مناقشة التسارةات لتساعيات سحب الاضويية فيي !  درجة؟ 407حتي يغير الرفيق ر يس موقفه 

 ايار؟ 49الى اعحن است الته في 

 

اذا ةاوت لسيهم ة  رذه اليسائ  وال ضايا لياذا لم وسي  بها منهم في اية جلسة حيزبييية، عيليى ريامي  جيليسية 

ان يستنهض احس ما ة  رذه ال ضايا وييرميييهيا ميرة !  حزبية، اجتياع موس ، مؤتير، اجتياع لجنة بغساد والت؟

واحسة ودون اي سابق اوذار ويالن است الته ال وات س اوه عي  مفهو  او مويرر، وياريييك عين حيزبيي واايوليي 

عليا اوكم تارفون جيسا، ليس رنالك حزب ب سر الحزب الشيييوعيي الياييياليي .  اوه ليس باي  مسؤول.  وقاوووي

الاراقي، فيه اوس  اليجال البساء الرأي والسفاع عنه، اوت اد سياسة او ميارسة او اي زاويية مين زواييا عييي  

 .الحزب واوالً الى حق تشكي  الفراةسيون والكت ، او الطلب با س مؤتير استثنائي والنضال في سوي  ع سه

 

الي يرار " رناك ارق واليات مختلفة يجب ان يير عوررا اتيخياذ ريذا الينيوع مين الي يرارات، قيوي  اتيخياذ ريذا 

لكن سحب الاضوية من الرفيق فحت علوان غي ر الواق  اليوضوعي رأسيا عيليى عي يب بيحيييث !!".  التاريخي

الواب الوحيس ريو ييجيب اييياوية اليييحيفي  قيوي  .  وجسوا اوفسهم وةأن ليس امامهم اي اريق و اي باب حزبي

سؤالنا رو لياذا ترةوا ة  رذه الايلية ورذه ال نوات اليتاحة، وما اوساها، ورميييت رسيالية اسيتي يالية .  الحزب

ولكن مياويايرفيه حيق اليييايرفية اويهيا .  ان جواب رذا السؤال عنسرم، وعنسرم ف ط!  بيوررات لم يسي  بها احس؟

 !ليست رسالتهم، اوها رسالة مؤيس وريومه ومشكحته وافكاره

 

 !من يسعى للوي االذرعة؟

ري  .  اي بوس  االخرين تيطيوييي يه والسييير وفي يه.  في ت ليسوا اي عي  م وول حزبيا يجب ان يكون قاب  للتاييم

 ؟"مؤثر"و" قوي"، "مارةسي"، " يوعي"ي ولوا مث  رذا الاي  من قو  رفاق لهم، ورم ينوون تاسيس حزب 
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 !رفاق 4رد عىل استقالة 

 

تاام  اللجنة اليرةزية فييا يخص موضوع اقترات اليكتب السييياسيي "  القاوووية"تحسثت رسالة االست الة عن 

اذا ةياويت اليايييلييية غييير :  ان اول سؤال يطرت وفسيه.  بالتواية للجنة اليرةزية بسحب عضوية فحت علوان

لياذا باس ان ةاوت وتيجة تصويت ريئة رسيية، اعلى مرجي  ! قاوووية، لياذا دخلتم ة  مراح  التصويت عليها؟

اذا ةيان !  حزبي ماباس اليؤتير، ري سحب الاضوية، تاالى الحسيث عن القاوووية خطوة اليليجينية اليييرةيزيية؟

ان ابسيط .  االمر غير قاوووي من االسا ، لياذا ا ترةتم في ة  مراحلها، واعطيتم اوتكم في ةي  ميراحيليهيا

ان ة  االجتياع اليوس  باالجياع واوتم اوفسكيم .  رو عس االاوات باليطاف االخير"  السيي رااي" ت اليس الاي  

لكن في ة  اوتخابات وسخيليهيا ليييس بيالضيرورة تيايجيوينيا !  وام النتيجة التاجوكم؟.  ادوتم تصرفات الرفيق فحت

 .وييتييائييجييهييا، تييرضييي احييس والتييرضييي احييس اخيير، ولييكيين عييلييى الييجيييييييي  احييتييرا  حييق االخييرييين وقييراررييم

ان ريذا ييفيتي يس !  اما النتيجة بصالحنا، واال االسيتي يالية:  الذي تطل ووه بوجه االخرين رو التالي" لي االذرع"ان 

! ؟" تصوت وفق ما اريس واال فان عيلك غير قاووويي" اوه منطق . البسط سيات الاي  الجياعي ويتاارض ماه

رذا فرض اقلية ليرأييهيا عيليى اةيثيريية، فيرض رأي اقي  مين ثيليث !  في اي مكان ييكن ال وول بهذا الينطق؟

ورذا يتنيافيى مي  ابسيط ا يكيال احيتيرا  حيق االخيريين ورأي .  اليصوتين على قرار اةثر من ثلثي االعضاء

ليس رينياك .  ان ياتور احس ما رفيق ما، خط احير، امر ال ييكن قووله.  ان رذا رو لي االذرع الح ي ي.  االخرين

الك  سواسية، والك  مارضون لليسائلة والحساب والوقوف بيسرجية .  خط احير الي عضو في اي حزب سليم

 .اي رفيق مسؤول عن تصرفاته. واحسة اما  قاوون الحزب

 

ان اليرووة الاالية التي ابستها اللجينية .  ثية امور وستغرب ةثيرا فيها عس  االوصاف الوارد في رسالة االست الة

باس التصويت على سحب الاضوية واوتهاء االمر، ت س  الرفيق ر يس اسياعي  باقيتيرات .  اليرةزية ةاوت ةويرة

ان وينح الرفيق فحت علوان اخر فراة اسووع ليسحب ةحمه وياتذر، اذا قا  بهذا، فلت رر اللجنية اليييرةيزيية 

قالت االغلوية، وحن مستاسيين، اذا .  اوها تسحب قراررا، واذا لم ي م بهذا ف رار اللجنة اليرةزية ساري اليفاول

ان ر يس اسياعي  من اقترت رذا وواف ت الليجينية . قا  الرفيق فحت بهذا، فان قرار اللجنة اليرةزية ياتور ملغيا

اليرةزية، ور ح وفسه لاضوية اليكتب السياسي وتم اوتخابه باالجياع، ياتي االن لي ول اوي است ي  احتيجياجيا 

ريذا وياريييك عين ان عيسد مين اليرفياق، .  ان رذا يواث على االستغراب فاح!!!  على تااملكم م  الرفيق فحت

! اذا لم ياتذر فحت على خروقاته فييا الياييي ؟:  وخحل مناقشة رذا االمر، الووا من الرفيق مؤيس اةثر من مرة

ورذا ياني فتح  هية اليرفيييق فيحت .  او لزو  الصيت"  سنناق  االمر في حينه"  ، او " ال ادري" فكان رده رو 

  .مرة اخرى لنشر االتهامات وفق اروائه بسون اي عائق حزبي وقاوووي و ااولي

 

 هل جرى تغيري يف النظام الداخيل؟

 00ةيا وان اتخاذ ال رار بسحب الاضويية مين اليرفيييق فيحت عيليوان فيي اليويلينيو  : " تذةر رسالة االست الة

 -وباالخص عن اريق تغيير واتوره غير قاوووي الحسى ف رات النظا  الساخلي للحزب بيذريياية ةيون اليويلينيو 

حتى وان ةان من اجي  اايسار   -له اححية تغيير الضوابط الساخلية مهيا ةاوت حسثا في ً االوضاع  -اليوس 

 ".ةان غير مسووق تاريت حزبنا -قرار ازاء ف رة من ف رات اجنسة وفس الولنو  

اليوضوع ةيان ييتيايليق بيتيفيسييير الينيظيا  .  ةح! ر  اجرى احس تاسي  على النظا  الساخلي؟: سؤالنا رو التالي
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 :النظا  الساخلي ي ول. الساخلي

 

  05القرار 

 .االجراءات االوضوااية بخصوص اعضاء اللجنة اليرةزية: اليوضوع

 

......... 

 

ااسار حكم تجييس الاضوية وارد عضو اللجنة اليرةزية مين اليحيزب ريو مين ايححيييات االجيتييياع   -7

في الظروف الحالية لجان الساخ ، ليجينية ) السوري اليوس  الذي يشارك فيه اعضاء اللجان التنظييية االساسية 

ليكي  اليحياضيريين حيق اليتيصيوييت بيهيذا .  ومشاوري اعضاء اللجنة اليييرةيزيية(  الخارف، ومنظية ةردستان

الخصوص، ولليصادقة على ال رار من الضروري اخذ ااوات اغلويية اعضياء اليليجينية اليييرةيزيية وثيليثيي 

 (.الحضور

 

 ارةت لجان الساخ  وحسب ت رير لجنة التنظيم اليرةزي التي ر يس اسياعي  عضو فيها وةيان مين ضييين 

باسرا، وظرا لحساسية اليوضوع من جهة، تم اقتيرات مشيارةية ةي  اعضياء .  م سمي الت رير لليكتب السياسي

اللجنة اليرةزية في التصويت عور تخوي  الغائوين للحاضرين، ورذا ت ليس قسيم ولييس جيسييس لينيا، واليينياقيض 

النظا  الساخلي والت اليس عي  الحزب، فليس من االولى ان يصوت اعضاء الليجيان، وييحير  اعضياء اليليجينية 

اليرةزية في حالة مث  رذه، عليا ان ال سم االغلب من تاذر حضور اعضاء اللجنة اليرةزية ي   عليى عياتيق 

ثحل ميرات، وريو ميا   -اليوس   -اليكتب السياسي وسكرتير اللجنة اليرةزية، مؤيس احيس، الذين اجلوا الولينو 

 .اقره الولينو  ولم ياتوررم غياب على رذا االسا 

 

االولى اللجنة اليرةزية، وةياويت الينيتيييجية بياالغيليوييية .  عيليتين حسب النظا  الساخلي: باسرا جرى التصويت

ةيان اليتيصيوييت (  اي الحاضرين، والحاضرين رنا م  التيوةييي ) سحب عضوية الرفيق فحت، والايلية الثاوية 

الايلية االولى باغلوية اللجنة اليرةزيية، : اةثر من الثلثين، اي الايليتين ةاوتا لصالح قرار سحب عضوية فحت

 -ان فوز االةثرية في التصويت حول ذلك وبنسوة ضيئلة جيسا " تذةر رسالة االست الة . والثاوية بثلثي الحضور

عيسد " ، ياني اةثر من الثلثيين، سيواء بـي9م اب   40، اوها "اي حتى ليس باسد احيح واويا بكسر عسد احيح

اذا ةان ال رار حاز على ثلثي االاوات، ميا اليذي ييهيم ان ةيان اليفيارق "!  بكسر عسد احيح" او بـ"  احيح

فياي اليتيصيرفييين غييير !  اليس رذا لوي اذرع الح ائق والنتائج وقرار االجيتييياع اليييوسي ؟!  افيف ا  ةوير ؟

وقو  رذا وذاك، ل س وافق الرفاق على دخول عيلية التصويت ةلها، لياذا باس الينيتيييجية، رفي  ليواء !  قاووويين؟

لم يجر ولم يستطي  احس ان يجري اي تيغييييير عيليى بينيود الينيظيا  !  او التسخ  بالنظا  الساخلي؟" غير قاوووية"

 .اليييييييساخيييييييليييييييي اال اليييييييييييييييؤتييييييييييييييير، الويييييييه اقييييييير فيييييييي اليييييييييييييييؤتييييييييييييييير اليييييييرابييييييي 

قرار اللجنة اليرةزية، لياذا ليم ييطيرق "  القاوووية" وحتى في رذه الحالة، اذا ةان لسى الرفيق مؤيس تصور ب 

االبواب ال اوووية ؟ لياذا لم يطلب لجنة مست لة حتى خارف حزبنيا، وبياتيفياق اليليجينية اليييرةيزيية او اليييكيتيب 

ريذا .  ر  الن اللجنة تجاوزت الخط االحير وعاقوت الرفيق فحت عيليوان!  لياذا لم يطرق اي باب؟!  السياسي؟

 سكرتارية املكتب السيايس   
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 !رفاق 4رد عىل استقالة 

 .ريييييييو الييييييياييييييينيييييييوان اليييييييرئيييييييييييييييسيييييييي وريييييييذه ريييييييي الييييييي يييييييضييييييييييييييية اليييييييرئيييييييييييييييسييييييية

ان رذا رو لب وجورر اليحفلية، الذي وجهنا لها اوت ادا الذعا وعيي ا في اجتياع اللجنة اليرةزية اليييوسي  ال 

اال ان ع وبة الرفييق فيحت عيليوان .  ، والذي رفض الرفيق مؤيس رفضا قاااا االعتراف بوجود اي محفلية07

ورسالة االست الة، اوضحت اين ةان ي ف الرفيق مؤيس احيس، في موق  سكرتير للحزب، ا  مسافي  عين عضيو 

 لجنة مرةزية ومحف  خاص به؟

 

 !ادعاءات للتغطية عىل اصل املسالة

ل س وردت تنظيرات ةثيرة وةثيرة في الرسالة، مسالة است الة الرفاق مؤيس وينار متالي ية وحصيرا بيييوضيوع 

ل س دخ  الرفيق مؤيس االجتياع اليوس  ورو على اتفاق تا  م  ارم وثي ة سييياسييية اقيرت .  الرفيق فحت علوان

وةان يفكر مث  ب ية اعضاء اللجنة اليرةزية حول الحزب وةيفيية تيطيوره وان . فيه، وةان مشارةا في ةتابتها

تر يح وفسه للسكرتير ةان بسيهية والت، وان ةاوت لسيه اختحفات حول مواضي ، لكنها لم تكن اساسيية، حياليه 

ان است الة الرفاق مؤيس وينار وليسة اللحظة، ولييسة قيرار سيحيب عضيويية اليرفيييق .  حال ب ية الرفاق االخرين

عليا ان النظا  الساخلي للحزب، اان ح وق اعضاء الحزب، واحتر  حيق عضيو اليليجينية اليييرةيزيية .  فحت

بطرت امره لليؤتير، وان يحضر لليؤتير حتى لو لم يكن منسوبا، واقينياع اليييؤتييير بيخيطيأ قيرار االجيتييياع 

ولكن الرفاق اتخذوا قرارا اوفااليا ولحظيا وغير مسرو  وغير سيياسيي .  فييا اذا ةان يرى اوه خاائا  -اليوس 

لاَم لَْم ينتظروا لليؤتير ويسافاوا عين .  وغير حزبي وليس فيه اي درجة من احترا  حق اللجنة اليرةزية ورأيها

في اوس  تجي  حزبي، اليؤتير، عليا ان االجتياع اليوس  قيس حيسد تيارييت عي يس (  ان ةان لهم حق) رم " حق" 

 !سنة في حياة الحزب؟ 77و 79ر  رذا موقف اوا  يتحسثون عن ! ر  رذا بتصرف متحزب؟! اليؤتير؟

 

 :حول ممتلكات ومؤسسات الحزب

وحن وخرف من الحزب وحسوا ةافراد بسون اي اراع او احتكاك عيليى اي مين " تتحسل رسالة االست الة عن 

، ارجيو ان " مؤسساته" و"  ميتلكات الحزب" ان السؤال اليطروت مالي صود بـ".  ميتلكات الحزب او مؤسساته

ةيف الحس ان يثق ويصسق ميثي  ريذا اليكيح ، .  وثاويا، ان ارم ميتلكات الحزب ري تنظيياته.  ان يوضحوا رذا

ورم تطاولوا عليها بشك  محفلي، روجوا لروايتهم حول قرار اللجنة اليرةزية بسحب عضوية الرفيييق فيحت، 

دون اي يطل  االعضاء على ماذا ي ول الحزب، وقس  باض االعضاء وبشك  محفلي وغير حزبي است االتهيم، 

دون (  اليتيصيفيويية) دون ان يتصلوا بتنظيياتهم، ودون ان يتصلوا بالحزب، ورددوا االتهامات عسيية االسيا  

 !ر  رذا موقف حزبي متيسن وسليم ومنصف؟. اي مارفة، رذا ةله من وراء ظهر الحزب

 

ان منظية حرية اليرأة واتحاد اليجالس مشاري  الحزب، واسسها اليكتب السياسي وةتب وثيائي يهيا وخصيص 

ري  .  الكوادر لها واوقفها على اقسامها والت، وان وادية محيود وواسك احيس وينار محيس رم مؤسسي الييينيظييية

ل س ساوا الى اقناع باض االعضاء، ومن وراء ظهر الحزب، وبسون ان يترةوا لهيم !  سيايسورا الى ااحابها؟

فراة لحتصال بتنظييهم، والسياع من حزبهم، لي وموا بت سيم است االتهم، والحال، ةان بامكان مؤيس واليرفياق 

ان ةان لسيهم خحف سياسي م  الحزب، ان يخرجوا باوفسهم، لكن لياذا ساوا الى  ن حيلة ليي يس  اعضياء ال 



 ييلكون ادوى فكرة عن مجريات االمور في اللجنة اليرةزية، وان يحشيسوريم ليتي يسييم اسيتي ياالتيهيم ريم ايضيا؟

ريذا .  ينشسون ان يصوروا وفسهم ةطرف، من ايرفييين، فيي اليحيزب.  رناك تضخيم غير واقاي وغير اادق

. على امتساد تاريت الحزب، لم يكن مؤيس في ال يادة سوى وحسه او جييي  ايغييير جيسا ميايه.  التصوير مضل 

رفيييق  49رفاق ليس بوس  اي احس حرف الح ائق، الن في قاعة االجتياع، لم يكوووا رم االرباة ف ط، رينياك 

لم ويت باس حتى لم يوق احس لتويان الح ائيق، واليتيسيجيييحت .  اخر ووفس الحزب الشيوعي الايالي في ةردستان

 .الصوتية لك  االجتياع موجودة

 

الواردة في الرسالة، الوه االيا لم تطرت ييو  ميا مين قيوي  "  الفكرية" و"  السياسية" ال اتناول اليسائ  الواردة 

ارحها ف ط الرفيق .  احس في اي مرج  رسيي، لم تناقشها في اي ريئة رسيية، فلحسف الييكن اعتواررا جسية

مؤيس، وةاوت ةأي مسائ  اخرى ارت رأيه فيها ال اةثر، ولم تكن في اي يو  ماوي  اميا  وجيوده فيي اليحيزب 

وفي الح ي ة لم تكن ة  رذه االمور سوب التفكير، ف ط التفكير، بيتيرك .  وتسليه اليسؤوليات ال يادية في الحزب

 .برفيق واحس، اراده الرفيق مؤيس، خطا احيرا ال يجب مسه" مس"لحسف اوه ! فيالذي جرى؟! الحزب

 

ةلنا اسف ل رار رفاقنا رذا، وةنا وتينى من اييم قلوبنا ان يكوووا مانا، خااة واونا قس بسأوا ميرحيلية اخيرى 

وجسيسة لوناء حزب منضوط وسياسي وان وكون  رةاء مانا، اال اوه بت سييهم الست التهم، ترةيوويا دون خيييار، 

سوى احترا  قراررم، واحترا  تاريخهم النضالي مي  ريذا اليحيزب واحيتيرا   يخيوايهيم ةيرفياق ليحيس االن 

 .اونا ماضون لوناء الحزب الذي يتطلوه وضال الطو ة الااملة واليجتي . وااسقاء اعزاء علينا غسا

 ووتينى لكم اليوف ية في حياتكم..وودعكم ايها الرفاق

 

 سكرتارية المكتب السياسي 

 للحزب الشيوعي العمالي العراقي

02-20-0202 
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 !كان بالوسع ان تبقوا والتذهبوا

 

 سامان كريم وفارس محمود
 

في قاعة االجتياع . الن است الة الرفاق االخرين توسأ من رنا، من رذين الرفي ين" مؤيس وينار"ل س اوردوا اسم 

 .اليوس  للجنة اليرةزية، وباسرا اوضم رفاق اخرين لها ةالورق

 

باالضافة الى . ةاوت است الة الرفاق حسثا محزوا ومواث عس  ارتيات ةوير بالنسوة لنا ول يادة الحزب جييااً 

الجواوب الشخصية ومحوة الرفاق ووجود تاريت اوي  م  الرفيق مؤيس ييتس لخيسة وعشرين عا ، ورو ال سم 

ماري : بيازل عن جاوب الرفاقة وعس  ارتياحنا، لنارف. االةور من عير  واب قضيناه في الحزب سوية

لياذا ان سحب عضوية رفيق، ادى الى وقوع حسل مث  رذا، ويست ي  عسد من الرفاق من ! ال ضية االساسية؟

ر  ! ؟49ر  ان سوب االست الة رو اختحف التصور حول النظا  الساخلي للحزب وبنس ! الحزب ويترةوه؟

تكين ال ضية في سوء فهم ال اوون او مثليا ي ول باض الرفاق ان بوس  اليؤتير ف ط ان يسحب عضوية 

او، مثليا يتحسل الواض، ان باض ! عضو اللجنة اليرةزية، مثليا اتى في النظا  الساخلي لواض االحزاب؟

او " مارةسي عيالي"ر  ان اليسالة ري تاسيس حزب ! ؟"اليتسلطة"من قو  ال يادة " تصفيتهم"الرفاق قس تم 

ري محف  " الحالية"او ر  ان ال ضية ري مرة اخرى ان ال يادة ! مثليا ي ول باض الرفاق؟" مارةسي االي"

! متجاوس، مثليا ي ول باض اخر؟ ر  ان اليسالة ري ااسار قرار غير قاوووي مثليا ي ول مؤيس واالخرون؟

ازمة "او مثليا ي ول اخرون ! او قي  حرية التاوير؟! داخ  ال يادة؟" سيادة الستالينية"و" االستوساد"ا  

او االباس من رذا حين ي ول الواض ان . وان رذه االزمة ري سوب ان ي   حسل مث  رذا". الشيوعية الايالية

.... ر  في الح ي ة والواق ، وفييا يخص رذه ال ضية، جرى خحف سياسي! الشيوعية الايالية اوتهت وفشلت؟

 !ماري ال ضية؟
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 سامان کریم و فارس محمود 

. وارف ان عوائق وماوقات ةويرة تاترضها. ان قضية الشيوعية في الاالم اليااار ري قضية ما سة

ةيا . وباضها تاريخي وقصسوا رو االوفصال التاريخي للشيوعية عن الطو ة الااملة لياي ارب ال رن من الزمن

وارف بهذا السياق ماري الخطوات الضرورية وماينوغي . وارف ان رناك عي  اجتياعي ةوير ينوغي ان ي ا 

. اونا وفهم الا وات والاوائق االجتياعية الكويرة التي تاترض الحرةة الايالية والتحزب والتنظيم. ال يا  به

زد على رذا وفهم ضاف التحزب الطو ي للاام  والشيوعية، وان الاسيس . ووارف اليحسوديات التي تواجهنا

من النظريات التي اخضرت بايسة ة  الواس عن مارةس ولينين باسم مصالح ومشاري  الحرةة الايالية وحتى 

وارف في اوضاع مث  رذه، تتنامى الا س الفكرية والتيه . باسم مارةس، تحذف وتيسح التحزب الطو ي للاام 

 .السياسي

 

ي ولون اوه ةان رناك خحف سياسي، ! الالة ااحقاً ! بيس ان ماالة رذه ال ضايا بسحب عضوية من رفيق؟

ان االختحفات السياسية ري موجودة من تاسيس الحزب ولحس !! فجر ال ضية 00وان وتيجة رذا في الولينو  

ان موضوعة االختحفات السياسية وحرية الراي والتاوير، والكتابات اليختلفة وحتى وشر االختحفات . االن

السياسية، ةاوت جيياها موجودة ومسووة و ارك فيها الاسيس من قيادة ةح الحزبين الشيوعي الايالي الاراقي 

. والكردستاوي، ومن بينها الرفيق مؤيس وفسه م  سامان حول مسالة السولة حيث ةان موضوع اوت ادي واس 

. وةاوت رناك ايضا اختحفات وتصورات مختلفة حول قضايا اخرى لليجتي ، وةاوت جيياها قضايا اوياية

ب  اوها قضايا مفتالة ويتم السعاية لها بوافها . وعليه فان تلك قضايا ليست موضوعية او ذا الة بهذه ال ضية

ولهذا فان الحرية السياسية ليست مسلوبة، ب  ةاوت والزالت وتو ى . ذا مصلحة سياسية وفي مصلحتهم

وذلك لوجود الاشرات من الي االت " الستالينية"ليس له الة بـ. ولهذا اليتالق اليوضوع بال ي . واساة

وري مواث . اليتنوعة واليختلفة عن الراي الرسيي للحزب، ومن قو  قيادة الحزب وعلى اايس علني

وعليه، فان رذا ال ضايا التتاسى سوى دعاية، . وموضوع اوت اد ال يادة لها، ولكن لم تصسر اي ع وبة بحق احس

 .دعاية غير واقاية وال اسا  لها، والتلوث ان تنفجر. وليس اي  يء اخر

 

ل س ةان الرفيق مؤيس سكرتير اللجنة اليرةزية "!! حزب مارةسي عيالي"ماري الة االست الة من الحزب بـ

خحل ! بهذا الصسد، اي عي  قا  به او اقترحه الرساء ارساف وسياسات ةهذه؟. في السنوات الستة االخيرة

عليا اوه . قط! الستة سنوات الينصرمة، ةم عضو زاد الحزب، ةم ةادر تيت تربيته بوافه ةادر مارةسي؟

ةان رئيس مكتب التنظيم اليرةزي لسنوات دون اي تسخ  من اليكتب السياسي في اعياله وةان مطلق 

بحيث وظم عيال اي ماي  او ..." االتحاد الاا  لليجالس والن ابات"خحل رذه الفترة، ماذا عي  ! الصححية؟

اخر غير " قائس"ةم ةور وتوس  ريك  رذه الينظية، وفي الح ي ة ةم رو عسد اعضائه، ور  ثية ! ؟"مؤسسة"

سكرتير  9منذ تاسيس رذه الينظية، غير الحزب ! ر  رناك  خص اخر غير الشكليات؟! ؟"فحت"الرفيق 

اليحسوب عيالي وجياريري ومجالسي ةان والزال لسيه رئيس واحس " االتحاد"للجنة اليرةزية، بيس ان رذا 

ابوس  الرفيق مؤيس على امتساد . وغيررا" ال يادة اليتسلطة"و" الستالينية"وباسرا يتحسثون عن !! لحس االن

ر  بوس  احس ان يكو  ! عيله ةسكرتير ان ي ول لنا ةم اقترب الحزب من الحرةة الايالية وال ادة الاياليين؟

ب  حتى خحل رذه اليسة، ر  جلب بحث واحس لليكتب السياسي حول تنظيم ! ايسي سكرتير لجنة مرةزية؟

ر  ارت مشروع او خطة الرساء حزب مارةسي وعيالي ااي  ورو ! الحرةة الايالية والتنظيم الشيوعي؟
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 !كان بالوسع ان تبقوا والتذهبوا

بيس ان رفاق اخرين ةاوت لسيهم ابحال بهذا . ال، دون  ك! االمر الذي يسعيه االن ووقف احس بوجهه للسف  به؟

ولهذا فان موضوع من مث  رذا ورو ةيا لو اوهم . الصسد ووشرورا وساوا الى لفت اوظار اغلب الرفاق لهم

ليس ف ط الرفيق مؤيس، ب  . رو بحث وموضوعة مضللة..." حزب اجتياعي ومارةسي وعيالي"سيؤسسون لـ

عيال  0عاما خارف افوف الحزب ويتفورون بيوضوع من مث  رذا، ر  وظيوا  77ان رفاق اخرين رم 

عا ، وتذةروا  77اوتظروا . واريك عن حزب مارةسي عيالي. ال، دون  ك! ف ط خحل رذه السنين الاشرين؟

وبهذا !!! اليو  م  است الة مؤيس بناء حزب مارةسي عيالي، ولو لم يست ي  مؤيس، ليا خطر على بالهم قط

ضحية بياني ان االخرين قس . ليس بصالح مسعيه" ضحية"الخصوص، فان السعاية واظهار اوفسهم بوافهم 

درجة من الظلم  407او على الن يض من ذلك و. ان رذا اتها  مايب جسا. غسررم وقياهم وقاموا بتصفيتهم

. باسم حزب" الو صس بناء محف "عليهم، يسعون ادعاء ةوير عسيم االسا  بتاسيس حزب مارةسي عيالي، 

 .على اية حال ان فائسة اي مشروع تكين بالتوضيح اليوضوعي والصحيح لخطواته

  

 !الرفيق فالح ومنذ امد خارج الحزب

على الن يض من ادعاء اليطولين والينتشين في رذه الوضاية والذين يؤةسون على وجود اراعات سياسية 

وفكرية وةت  وخطوا، فان الرفاق ي ولون في رسالة است التهم بوضوت ان ال ضية االساسية لحست الة في 

في تلك الرسالة، ةاوت اليسالة االساسية واضحة وري سحب عضوية . حينه رو سحب عضوية الرفيق فحت

ت وية الحرةة الشيوعية "االغرب من رذا رو ان سحب الاضوية رذا من رفي نا ترتوط وترتهن بـ. رفي نا رذا

ان رذه سفسطة وذات الة ف ط ".... وبناء  يوعية عيالية ثورية، رو امر غير ميكن م  ال يادة الحالية

واال اذا ةاوت حرةة او حزب اتخذ مساره لحقتسار والظهور بوافها قوة او ية للاام ، فان سحب " محف "بـ

ان رذا التصوير . عضوية عشرات االعضاء والكوادر، قس تضافه، ولكن اليسس الطريق عليه ويستير

اذن "! الرفيق فحت علوان"وموضوعة  يوعية عيالية ثورية وارساء حزب من رذا ال وي  تساوي جيياها 

اليوضوعة ليست ذا الة باوائق اجتياعية و ال عيالية، ب  عوائق ذرنية محفلية، يناض  في خياالته بيوارزة 

ان رذه الحرب، رذا الضجيج، ريا ضجيج وحرب محف  . حياة او موت حول الينصب واليكاوة اليحفلية

ان  را التحزب رو السيادة والتغلب على اليحفلية، بيحمحها وت ليسرا . ومكاوة اليحف  داخ  الحزب

  .التنظييي والسياسي اليتخلف

 

بيازل عن رذا، من الناحية اليوضوعية، ان الرفيق فحت ذرب منذ وقت بايس واست ال، من الناحية التنظييية 

ايضا لم يكن له اي الة باليكتب السياسي، وبغض النظر عن ذاك ةان من اليتوجب عليه ان ياتذر رسييا 

وان رذا ال رار قس اسر . من الحزب وقيادة الحزب والرفاق الذين ذةر اسيائهم، ورو الاي  الذي لم ي م به

، لكن بسال من ذلك تلخص عيله رو في الهجو  بيناسوة او غير مناسوة على رفاقه، 04بحضوره في الولينو  

. رذا الرفيق" خروقات وتهم وتشهيرات"وعليه، تناولت الاسيس من اجتياعات اليكتب السياسي موضوعة 

ولهذا فان الحسيث عن اوذار وتوبيت باس اجتياع اللجنة . تارض اغلب رفاق اليكتب السياسي لهذه الهجيات

وباالخص ان رذا الرفيق ي و  بالسعاية بصورة . رو امر غير احيح ويجب ان الو و  بذلك 04اليرةزية 

وي  حصة من "ويتهم رفيق اخر من اللجنة اليرةزية بـ. علنية وسافرة لحزب في ةردستان لم يتاسس باس

ان رذه حرية ! و ول لتس ط تلك الحرية! ان ة  امرء يات س ان رذه حرية تاوير! م اب  افكاره" الورجوازية
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ان حزب رذا رو ت ليسه . ان رذا مينوع. ال اء التهم والتشهير، رتك حرمة وةرامة الحزب ومجي  اعضاءه

ان الحرةة الايالية وقادة رذه . ويلز  الصيت تجارها، وبيازل عن اوه اليستطي  ان يكون  يوعيا، فاوه ينهار

الحرةة رم بحاجة قو  اي  يء اخر الى الوحسة والتضامن والظهور بهيئة اجتياعية عليا وسامية وتويان روية 

ان ال اء التهم والتشهير وتكريه رفاقك بسون اي دلي  واثوات واسا ، عي  متخلف في . او ية عصرية

اليجتي  الى اباس الحسود وليس له مكان في مجتي  برجوازي مااار حتى، واريك عن حزب  يوعي 

 .وعيالي

 

ليسوا "ان االوكى من اليسائ  التي ذةرت رو من اليايب ان تطلق على اغلب رفاقك في اليكتب السياسي 

ولهذا فان رفي نا قس ترك الحزب منذ امس ورح  من الناحية السياسية وحتى . وتو ى في الحزب"  يوعيين

ان رذا ال رار . ان االتها  والتشهير مينوع. على وضاه رذا 00اونا اضفينا الرسيية ف ط في بلينو  . الفيزي ية

من اج  الث افة والت ليس الشيوعي . ليس من اج   خص ما، ب  من اج  الحزب وفسه. قرار حزبي قوي

 .وارف ان ثية عائق ةوير اما  رذا الت ليس الشيوعي، ولكن السوي  امامه رو  ق رذا الطريق. والحزبي للاام 

 

بوس  . ان الرفيق مؤيس رو الشخص االول واالخير اليسؤول عن است التهم واست الة عسد اخر من الرفاق

. اوه يارف مارو اقترات اليكتب السياسي. الرفيق مؤيس ان يح  رذه ال ضية قو  االجتياع اليوس  بفترة اويلة

عي  بسيط جسا . ةان بوساه ان ي و  باي  ما بهذا الصسد. سي  الن ا ات، وحتى لليو  االخير لياقو  االجتياع

باالضافة الى ان الرفيق . وان ي و  اليكتب السياسي بهذا االعتذار" ان يالن رذا الرفيق اعتذاره علنياً "رو 

، لم يتل ى اي رد منه عليها حتى، 7749في ايلول  04مؤيس، وبخصوص رسالته الى الرفيق فحت باس الولينو  

باالضافة الى رذا ةله، ان رفي نا رذا في الولينو ، مؤيس، ورغم . ليس رذا وحسب، ب  رو وفسه لم يتا وها

اذا لم وصسر رذا ال رار، اي اذا لم وسحب عضويته، : الحسيث عن رذا االمر مرات، تم توجيه السؤال له مرارا

واذا لم ي س  اعتذاره، مالاي ؟ لز  الصيت مرة اخرى، . ر  ياتذر الرفيق فحت؟ لم يكن لسيه اي جواب

ان اي حزب وقيادة ت و  بيجي  تلك التهم والتشهير على . 7749عا   04باالخص ان لسينا تجربة بلينو  

 .ولهذا لم يكن للولينو  حق ان ي و  باق  من رذا. قيادتها وحزبها من االفض  ان ينتهي الحزب

 

 !اختالف سيايس، موضوعة اكرث تحديدا وملموسية

مثليا ذةروا، ةاوت والزالت و ستكون رناك خحفات . ليس موضوعنا رو ان ليس رناك خحف سياسي 

ب  تحسيسا حول سحب عضوية . ان موضوعتنا ري ان است الة الرفاق لم تكن تتالق باختحف سياسي. سياسية

باالضافة الى ةون رناك قرار سياسي حول سوي  ح  الحزب لحوضاع الرارنة في الاراق قس تم اقراره . رفيق

التي يتحسل عنها الرفيق مؤيس واالخرين في " ريووار احيس"باالجياع، وباالضافة الى ان رسالة الرفيق 

رسالة است التهم وي ولون اوها ةان لها تاثيرا على الولينو ، فوخصوص رذه الرسالة، والتي تناولها الولينو  

بالن اش، توا  الى استنتاجات محسدة بثحثة بنود يتيث  محتوارا بصياوة الحزب والتحزب واالوضواا 

. لم يكن لسيهم اي مشكلة م  محتوى رذا ال رار. الشيوعي وت وية اجواء رادئة وامن حرمة وةرامة الرفاق

حول رذه الونود الثحثة التي تيت قرائتها عسة مرات، لم يكن لسيهم اي اعتراض، او على االق  لم يالنوه، الى 
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 !كان بالوسع ان تبقوا والتذهبوا

ان . رنا لم يوق اي دلي  او حجة الي رفيق بربط است الة الرفاق بوجود اختحف سياسي حول اليسائ  اليختلفة

ان رفي نا باس است الة . من بينهم ر يس اسياعي : الن طة االخرى، سرعة است الة باض الرفاق  .رذه ف ط و طة

الرفاق مؤيس وينار، ر ح وفسه لاضوية اليكتب السياسي وااوح عضو مكتب سياسي، وحتى  ارك في 

االجتياع االول لليكتب السياسي ماباس الولينو  و ارك في اجتياع لجنة التنظيم اليرةزي م  لجنة بغساد، 

ساعة م  الرفاق مؤيس  71ولكن بين ليلة وضحارا وبصورة غامضة جسا وغير  فافة، ةتب است الته باس 

ان لم يكن عي  محفلي وت ليس محفلي، لن يجس . بالنسوة لاضو مكتب سياسي، ياس رذا مواث سؤال جسي. وينار

ان الت ليس والث افة اليحفلية التسيح بالتفكير خارف ااار اليحف ، وعليه فان رفي نا رذا غير . احس جوابا اخر

 .ساعة 71قراره الشخصي من التر يح لليكتب السياسي والتيسك بالحزب الى عكسه خحل 

 

احكيوا اوتم، رفاق قسماء لحرةتنا وحزبنا، لم يسالوا ولم يتحسثوا بكلية م  . الرفاق االخرين على الشاةلة ذاتها

! بالنسوة لكوادر مث  رذه، ماذا ييكن ان تطلق على عيلهم؟. ال يادة الرارنة للحزب، ةتووا است التهم موا رة

الييكن . ، فان اليحف  رو ت ليس ومصطلح قوي داخ  حرةتنا ولم يسلم حزبنا وفسه منه"اليحف "باالضافة الى 

عا  عضوا، ال في حزب، ب  في وادي تودعه بهذا الشك  وتولغ الحزب ورفاقك باست التك ةاي  79ـ77باس 

ان رذا مؤ ر خطر على وجود ث افة وت ليس محفلي قوي، يحول حزبك عور الفايور والسنابجات . اوسان اخر

ان لم تكن رذه محفلية وائية، فاي اسم ينطوق . والياسنجر من اداة للثورة الايالية الى حزب تصفوي وقياي

وبهذا افى :"الذةر ويوذف على رذا النوع من التاام  اليحفلي ورد في م الة وادر عوس الحييس اذ ي ول. عليها

، باسما افى في الياضي و على فترات متفاوتة ةوادر و  غير مالنة داخله( ةتلة)الحزب آخر فراةسيون 

مجيوعات منت سة للتيار و الخط السياسي اليتسلط على الحزب أو منت سة ألسلوب عي  ال يادة و إدارتها 

في حا ية األجتياع اليوس  الثالث .) ورذا قرار اريح وبسون اي لوس بالنهج اليحفلي للرفيق مؤيس". للحزب

باالضافة الى ة  رذا، ةان على الرفيق مؤيس ان ينصت للرفاق في اللجنة ( .  ١٢.٢.١١٢٨ -و الثحثين

بهذا الخصوص ان ينظر الى الوه والب الرفاق من الرفيق . اليرةزية واليكتب السياسي وياطيهم مهلة لذلك

ةان الب مؤيس ورفاق اليكتب السياسي واللجنة اليرةزية رو ان يؤج  اعحن . ريووار احيس حين قس  است الته

بيس ان الرفيق مؤيس لم يتياسك وفسه يوما . ل س اجلها عا  ةام  ت ريوا بناءا على عسة الوات من ال يادة. است الته

زد على ذلك، منذ تشك  رذه الحرةة فان احزاب رذه الحرةة في ايران والاراق وةردستان تسخلت . واحسا

ان لم يكن عس  الث ة ! دوما حين بسأت بوادر مشكحت، ماذا جرى رذه اليرة بحيث لم يفسح باي مجال لذلك؟

 !بيورراتهم وادعائاتهم، فه  من سوب اخر لذلك؟

 

ارقه ري . ان الحزب رو حزب جيي  الشيوعيين، ةان والزال بيت الجيي : بصورة مختصرة ومليوسة

رناك الف . بوس  الرفاق ان الي وموا بيث  رذا الاي  اليحفلي. النظا  الساخلي وثية اريق سياسي اخر ايضا

... امكاوية الن الييضوا ويو وا وي سموا  كوارم لليؤتير الححق، او حتى مؤتير استثنائي، او لجنة محايسة 

واالدرى من رذا، وبناءا على الب عسد من االاراف الشيوعية الايالية والشخصيات والرفاق الشيوعيين 

داخ  الحزب وخارجه، وا س اليكتب السياسي الرفاق ان ياودوا للحزب، ويا س مؤتير فوري لح  اي مشكلة 

على الحزب الشيوعي الايالي ان يشق وياوس . وارس  بهذا الصسد رذا االقترات برسالة خااة. او قضية

ليس رناك سوي  اخر سوى ت وية رذه . اري ه، ان ييضي وحو ت وية الحرةة الطو ية للاام  خطوة خطوة
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 .الحرةة وحزبها الطو ي

 0202ايار  02

 

 :ملحق

 رسالة استقالة من الحزب الشيوعي العمالي العراقي

  الرفيقة نادية محمود مسؤولة سكرتارية المكتب السياسي ومنها الى

  الرفاق اعضاء المكتب السياسي، الرفاق اعضاء اللجنة المركزية

  وجميع اعضاء الحزب الشيوعي العمالي العراقي

 

   تحية رفاقية طيبة

سنة بالنسوة ليؤيس احيس ورو من  79) باسف  سيس وبيرارة ةويرة وباس مسيرة اويلة عيررا عير الحزب 

( سنة بالنسوة لر يس اسياعي  49سنة بالنسوة لك  من ينار محيس ومحيس  نان و 77مؤسسيي الحزب و

قضينارا في النضال الينظم الحزبي داخ  الحزب الشيوعي الايالي الاراقي وبسون لحظة توقف، وولغكم 

.ب راروا باالست الة من الحزب   

وحن اليوقاون ادواه توالنا الى ال ناعة التامة وباس تجربة سنوات اويلة م  ال يادة الحالية للحزب باونا ال 

وستطي  ان وستير بالنضال الحزبي اليوحس ماكم داخ  الحزب الشيوعي الايالي الاراقي وال ييكن لنا ان 

 .واي  في ظ  قيادة الحزب الحالية

 

ان ما يجي  اليوقاين ادواه سوية من الناحية الحزبية رو ان جييانا باالضافة الى ةوونا اعضاء الحزب ةنا من 

من  هر ايار  9و 9الذي اوا س يومي ( 00الولنو  )للجنة اليرةزية  00اليشارةين في االجتياع اليوس  

  .الجاري

 

ةيا رومالو  لسيكم، قس  مؤيس احيس سكرتير اللجنة اليرةزية است الته من وظيفته ةسكرتير وعن عضويته في 

للولنو  قو  ف رة االوتخابات الخااة باوتخاب ( 7740ايار  9اي )اللجنة اليرةزية للحزب اثناء اليو  الثاوي 

ينار محيس قسمت (. رسالة است الته اليلح ة ادواه)سكرتير اللجنة اليرةزية الجسيس واعضاء اليكتب السياسي 

است التها من عضوية اللجنة اليرةزية في وفس الوقت واثناء ع س الولنو  وقو  اوتخاب السكرتيرواليكتب 

بوافه عضو  00ر يس اسياعي  ةان مشارةا في الولنو  (. رسالة است التها ملح ة ايضا ادواه)السياسي الجسيس 

اللجنة اليرةزية حاله حال مؤيس احيس وينار محيس ولكن لم ي س  االست الة اثناء الولنو  ورو لحس االن عضو 

محيس  نان عضو لجنة بغساد للحزب ةان مشارةا في االجتياع اليوس  للجنة . اليكتب السياسي للحزب

لكووه اجتياعا موساا للجنة اليرةزية يحق له الحضور وحق التصويت على  00اليرةزية اي في الولنو  

 .00قرار خاص مطروت في اجنسة الولنو  

 

ان رذا ال رار بالنسوة لك  واحس منا وةذلك بشك  جياعي قرار حاسم في حياتنا النضالية من اج  قضية 

ان رذا ال رار  أوه  أن قرار تاسيس . الشيوعية واوب بناء حزب اجتياعي  يوعي عيالي قوي ومؤثر
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الحزب او االوتياء اليه ورو قرار مهم بالنسوة لنا ةشيوعيين مناضلين منذ سنوات عسيسة من اج  قضيتنا 

 .الشيوعية

 

لك  من عاش حياة الحزب الساخلية منذ تأسيسه ومن تاب  رذا الحزب عن ةثب يارف باوه ةان رناك دائيا 

اختحفات سياسية على رذا او ذاك من السياسات والتصورات واساليب الاي  السياسي والتنظييي وغيره 

ويارف بان تأسيس الحزب وفسه ةان تجسيا لتصور سياسي وفكري ماين حول ةيفية تأسيس االحزاب 

ةيا واوه من الواضح ةان رناك دائيا خحف على اساليب الاي  الشيوعي والحزبي ولم يكتسب رذا . الشيوعية

الحزب، م  االسف، بيثابة امر ثابت وراست في حياته ت ليس عي   يوعي يجاله يت س  بسرعة وينجز بناء 

حزب اجتياعي واس  مرتوط عضويا بجيهورالايال والكادحين واليضطهسين ووضالهم التحرري ويتحول 

  .الى قوة سياسية مؤثرة في ماادالت ال وى في الوحد

 

ان لك  ذلك موضوعيته ويسخ  في ت ييم دورالحزب وباالخص في الواول الى اللحظة الحاضرة وتا يساتها 

وفي ال رار التي اتخذواه بشان االست الة من الحزب، غير ان الساف  اليوا ر واآلوي وراء است التنا ليس ة  تلك 

 .االمور

 

ان الساف  االساسي وراء ال رار الذي اتخذواه رواونا توالنا الى ال ناعة باوه من غير الييكن ت وية الحرةة 

وحن م تناون باوه من . الشيوعية وبناء حزب  يوعي عيالي ثوري قوي بالاي  م  ال يادة الحالية للحزب

غيرميكن بناء حزب اجتياعي  يوعي بروليتاري مؤثر وقوي من دون توفيرقيادة حزبية  يوعية متسلحة 

اونا ال . باليارةسية، قيادة سياسية وتنظييية وشطة منخراة بشك  فالي في بناء رذا الحزب االجتياعي الواس 

ورى باونا وستطي  ان وسيم عيلنا بشك  مشترك م  رذه ال يادة لتح يق ذلك وان ث تنا بال يادة الحالية ااوحت 

 .ماسومة في تح يق رذا االمر

  

اوه من الواضح ان توفير قيادة  يوعية ذات ت اليس واساليب  يوعية عيالية راسخة لححزاب ليست مسالة 

ت نية واوت ائية واويا ري مسألة سياسية وفكرية واو ية من حيث االسا  ومسألة تتالق بالخط السياسي 

ان ويط الاي  الحزبي وآليته داخ  الحزب الشيوعي الايالي الاراقي منذ الوساية . والحزبي الشيوعي اليحسد

ولحس االن وعس  تحول الحزب الى حزب اجتياعي ثوري واس  بسووه وغيره من االسواب جا  توفير رذه 

. ال يادة الشيوعية ذات الت اليس الراسخة لوناء حزب  يوعي ثوري جياريري عيالي وقيادته امرا ااب الينال

ةيا وجا  ايجاد التغيير عن اريق اليؤتيرات امرا اةثر ااوبة وباالخص م  سيادة الخط اليتيث  باةثرية 

اونا قضينا جزءا ةويرا من عيروا في الحزب الحسال رذا التغيير غير ان . اللجنة اليرةزية الحالية او قولها

 .التجربة اثوتت بان ذلك غير ميكن التح يق بسهولة وليست لسينا الوقت الحوهائي لتح يق ذلك

 

مفصح تاريخيا في حياة الحزب، على االق  بالنسوة لنا اذ ةان مكاوا لتجربة فييا اذا ةان  00ل س ةان الولنو  

باالمكان االستيرارم  ال يادة الحالية للحزب ا  ال، اذ ةاوت قس أدرجت في اجنسة الولنو  مسألتين، األولى قرار 

سحب الاضوية من الرفيق فحت علوان، والثاوية رسالة الرفيق ريووار احيس واروحاته السياسية بصسد 

 !كان بالوسع ان تبقوا والتذهبوا
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  .الحزب

 

ان رسالة الرفيق ريووار احيس التي وضات بطوياة الحال رذا الولنو  تحت الضغط، ةاوت تحتوي على رؤية 

ماينة لوض  الحزب ميا ةنا مخالفين لها، وتتناقض م  ما ورمي اليه لوناء حزب  يوعي عيالي مؤثر 

ان الولنو  قس وافق على باض و اا تلك الرسالة والتي ورارا ستؤثر على عي  الحزب وقيادته . واجتياعي

 .الح ا بشك  سلوي

 

وباالخص عن اريق تغيير  00ةيا وان اتخاذ ال رار بسحب الاضوية من الرفيق فحت علوان في الولنو  

واتوره غير قاوووي الحسى ف رات النظا  الساخلي للحزب بذرياة ةون الولنو  له اححية تغييرالضوابط 

 -حتى وان ةان من اج  ااسار قرار ازاء ف رة من ف رات اجنسة وفس الولنو   -الساخلية مهيا ةاوت االوضاع 

ان الرفي ين مؤيس احيس وينار محيس سجح اعتراضهيا ال اوووي اثناء . ةان حسثاً غير مسووق في تاريت حزبنا

اي حتى ليس  -ان فوز االةثرية في التصويت حول ذلك وبنسوة ضيئلة جسا . الولنو  على رذه اليخالفة ال اوووية

لسحب الاضوية من الرفيق فحت علوان عوضاً عن ع وبة التوبيت  -باسد احيح واويا بكسر عسد احيح 

احسثت رزة ةويرة في ث تنا بال يادة الحالية للحزب وبتيسكها بالنظا  الساخلي وباس  ارليتها ل يادة وتوجيه عي  

ان االارار على سحب عضوية اللجنة اليرةزية من الرفيق فحت علوان ةان .  يوعي لحزب  يوعي عيالي

براينا عيح سياسيا واراعا لغرض لوي االذرع داخ  الحزب وقط  مسيرة الصراع الحزبي الساخلي قو  ان 

اذ اوه ةان من . يكون اجراء حزبيا لحزب  يوعي عيالي ي س  على بناء وت وية الحزب وحفظ ت اليسه الحزبية

وجسير بالذةر ان سحب الاضوية . الييكن ان يكتفي الولنو  بااسارع وبة االداوة والتوبيت مثليا اقترحنا عليهم

  .من اللجنة اليرةزية وفق النظا  الساخلي للحزب ياني سحب الاضوية من الحزب في الوقت ذاته

 

اونا توالنا الى ال ناعة وباالرتواا م  تجربتنا الطويلة م  قيادة الحزب بان اساليب ال يادة الحالية للحزب 

ليست اساليب عي   يوعي لوناء حزب يرةز على ت وية الشيوعية بيثابة حرةة اجتياعية وامر اجتياعي 

  .والحزب ةجزء من رذه الحرةة االجتياعية ورذا الاي  االةور

 

براينا، ان الخط الفكري السائس على تفكير وميارسة اةثرية قيادة الحزب رو النظر الى الحزب الشيوعي 

الايالي الاراقي وةاوه مشروع سياسي منغلق على وفسه، مشروع فرقوي سياسي وفكري وذو ت اليس ماينة 

ان ميارسة ت ليس سحب الاضوية في . وااارات حزبية محسودة ي رر عليها االةثرية في قيادة رذا الحزب

الحزب الشيوعي الايالي الاراقي من االعضاء، فييا عسا ارتكاب الجرائم الواقاة، اوال السنوات الطويلة 

لحياة الحزب وباالخص باارار خط ماين داخ  الحزب، ري تصور سياسي وويط ماين في ادارة الحزب 

ل س ةان اجراء سحب الاضوية من الرفيق فحت . والتي ري براينا غريب على الشيوعية ويجب ان تتوقف

 .علوان أجراء آخراً اتخذه رذا الخط في قيادة الحزب وةان قط  آلخر خيط الة بيننا وبينهم

 

وحن لنا تجربة اويلة م  الخط السياسي واسلوب الاي  الحزبي السائس داخ  الحزب منذ تاسيسه ولنا رؤية 

آخرى حيث ورى ان تأمين قيادة  يوعية منسجية متسلحة باليارةسية، قيادة سياسية وعيلية متحزبة م سامة 

 سامان کریم و فارس محمود 
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 !كان بالوسع ان تبقوا والتذهبوا

على بناء حزب  يوعي عيالي ثوري واس  ال يتح ق عن اريق ارف اليزيس من الطاقات والنشاا 

الشيوعي في الاي  اليشترك م  ال يادة الحالية وال عن اريق ادامة الوض  ال ائم في الحزب واراع 

الخطوا والتصورات السياسية اليختلفة من دون جسوى تذةر؛ ال ال وول باساليب الاي  الحزبي والتنظييي 

الحالي، اويا الاي  بشك  مست   عنهم واالستيرار بالاي  الينظم الشيوعي خارف ااار الحزب الشيوعي 

  .الايالي الاراقي والوسء بالاي  لوناء حزب  يوعي عيالي ثوري واس  وباةور ما ييكن من ال وة واالقتسار

 

اونا في الوقت الذي و س  است التنا من الاضوية في الحزب الشيوعي الايالي الاراقي سنواا  الاي  الينظم 

وحن وخرف من الحزب وحسوا . الشيوعي بشك  آخر وال وجا  عيلنا الينظم الشيوعي يتوقف دقي ة واحسة

لم تكن االست الة من الحزب . ةافراد بسون اي اراع او احتكاك على اي من ميتلكات الحزب او مؤسساته

خياروا االول حيث قضينا عيرا مسيسا وبذلنا جهودا ةويرة للو اء داخ  الحزب والساي لتغيير الحزب باالتجاه 

  .الذي وات س اوه احيح غيراونا وم  االسف لم وستط  ان ونجز ذلك داخ  الحزب الشيوعي الايالي الاراقي

 

وحن و سر وضال جيي  الرفاق في ال يادة واعضاء الحزب الشيوعي الايالي الاراقي ووكن لهم ة  احترا  

 .ووتينى لهم النجات في النضال الشيوعي

 

ةيا ووالن للحرةة الشيوعية والطو ة الااملة في عيو  الاراق وعلى اايس الينط ة باونا لسنا مولاين 

وود ان وطلاكم بان ة  . باالوش اقات وخلق التواثر والتشتت في افوف الحرةة الشيوعية والايالية واحزابها

واحس منا عي  وبك  اخحص واوال عيرمسيس وارفنا جهودا وخضنا وضاال مستيرا ومن دون اي توقف 

من اج  االدامة بالنضال الشيوعي الينظم داخ  الحزب الشيوعي الايالي الاراقي والحفاظ على وحسة الحزب 

آخذين ذلك بنظر االعتوار، لنا قناعة تامة بان التغلب على تشتت وتواثر . وعس  تشتته وتجنوه االوش اقات

الحرةة الشيوعية في الاراق والينط ة رو امر وضالي سياسي وفكري وان تامين الوحسة في الحرةة والحزب 

يجب ان يكون ت وية للحرةة الشيوعية الايالية واحزابها ةذلك وليس اوجيادا للنضال الشيوعي في االاارات 

  .الحزبية ةهسف بحس بذاته

 

  الموقعون

  رشيد اسماعيل، ينار محمد، محمد شنان ومؤيد احمد

15-05-2018 

****************** 

  الملحقات

  11رسالة استقالة مؤيد احمد اثناء البلنوم 

  للجنة المركزية 11الرفاق اعضاء اللجنة المركزية المجتمعين في البلنوم  "

  تحية طيبة

اسباب االستقالة هي . ارجو قبول استقالتي من عضوية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي

اني ال استطيع ان اديم في اللجنة المركزية بسبب االختالفات الموجودة بيننا على كيفية ادارة الحزب 
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 سامان کریم و فارس محمود 

  .وتقويته على صعيد المجتمع وتحقيق اهدافه االشتراكية

  اتمنى لكم النجاح

  مؤيد احمد

  سكرتيراللجنة المركزية

6 -5- 2018"  

  11رسالة استقالة ينار محمد اثناء البلنوم 

  الى االجتماع الموسع للجنة المركزية "

 . ارجو قبول استقالتي من اللجنة المركزية اعتراضا على القانونية طرد اعضاء اللجنة المركزية

  ينار محمد

6-5-2018 "  
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 نحو مؤمتر استثنايئ 

 يف سبيل وحدة الحزب
 

ل س أعلن عسد من االاراف والشخصيات الشيوعية الايالية والسياسية عن الب من الحزب الشيوعي الايالي 

الاراقي با س مؤتير استثنائي للحزب باس سحب الرفاق االرباة مؤيس احيس ور يييس اسييياعييي  ويينيار ميحيييس 

 .ومحيس  نان است االتهم وح  اي ووع للخحفات في اليؤتير االستثنائي اليذةور

 

ان اليكتب السياسي للحزب الشيوعي الايالي الاراقي يارب عن ت سيره الاالي لتلك اليجيهيات والشيخيصيييات 

عن حراهم بالسفاع عن وحسة الحزب الشيوعي الايالي الاراقي ووحسة الحرةة الشيييوعييية اليايييالييية ودفي  

 :وضالها الى االما ، ةيا ويؤةس

وباألغلوية اليطل ة سيايت  ١١ان اللجنة اليرةزية للحزب الشيوعي الايالي الاراقي وفي اجتياعها االعتيادي 

بشك  حثيث لثني الرفي ين مؤيس احيس وينار محيس بالاسول عن است التهيا، واعلنت بأوهيا سيو ون اعضياء فيي 

اللجنة اليرةزية وال ياتورا مست يلين من اج  وحسة الحزب والسفاع عن الحيرةية الشيييوعييية اليايييالييية، مياليم 

 .يصرحا عن است االتهيا بشك  علني

 

وباإلجياع بيا فيهيا الرفي ين مؤيس احيس وينار محيس، قررت  ١١ان اللجنة اليرةزية وفي اجتياعها االعتيادي 

  . عيييييييليييييييى عييييييي يييييييس اليييييييييييييييؤتييييييييييييييير السييييييياد  خيييييييحل اليييييييفيييييييتيييييييرة الييييييي يييييييادمييييييية

ويزوال عينيس ايليب اليجيهيات واالايراف :  وعليه، ان اليكتب السياسي للحزب الشيوعي الايالي الاراقي يالن

والشخصيات السياسية والشيوعية الايالية، على استاساد لت سيم موعس اليؤتير بشكي  اسيتيثينيائيي وعي يسه ليحي  

وأونا في قيادة الحزب ويتيفيق ايضيا ان . اليشاة  والخحفات التي حسثت إثر سحب عضوية الرفيق فحت علوان

اليؤتير مناسوة جيسة ليناقشة جيي  اليسائ  واليشاة  والخحفات بشك  رفياقيي وروت حيزبييية عيالييية، ةيييا 

 .ووسعو الرفاق اليست يلين في قيادة الحزب الاسول عن قرار است التهم

  

 .مرة اخرى وكرر ت سيروا على موادرة ة  االاراف والجهات والشخصيات السياسية

 

 سكرتارية المكتب السياسي

 الحزب الشيوعي العمالي العراقي

28-5-2018 
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 بني محفل وحزب، 

 !اختاروا البقاء يف محفل

 (رد على رد الرفاق االربعة حول عقد المؤتمر االستثنائي) 

 
بالنيفيي او فيي "  ع س مؤتير استثنائي"استليت سكرتارية اليكتب السياسي رد الرفيق مؤيس وجياه على ارت 

ةلنا اسف لرد الرفيق مؤيس بهذا الشك  على الب ودعوة مخلصة الاراف سياسية مين .  احسن االحوال بشرا

 .ولكن الرد يتضين امور ةثيرة الييكن ان تو ى دون رد. . اج  ح  رذه ال ضية عور مؤتير استثنائي

 

 !خيار اول؟

ولم ولجأ الى رذا الخياراال باس ان والت بينيا ".." االست الة ري ليست الخيار االول"يتحسل الرد عن ان قرار 

ان تصيويير االمير بيهيذا الشيكي  ريو غييير "!  االحسال الى اريق مسسود في الاي  م  ال يادة الحالية للحزب

اادق من االسا  اذ السؤال اليطروت رو ماري الخيارات االخرى اليتيي عيييليوا بيهيا؟ اليخيييارات االخيرى 

. ةثيرة، وذةروارا ساب ا، واليفترض ان مؤيس على االق  يارفها االيا رو عي  ة  رذا الاير في قيادة الحيزب

تشكي  لجنة محايسة، تشكي  ةتلة، تس خ  االحزاب الشيوعية الايالية، مؤتير اسيتيثينيائيي :  من بين رذه الخيارات

ولكن الرفيق مؤيس والرفاق اليست يلين قفزوا عليها جيياا، واواسوا االبواب امامها جيييييايا، وريرعيوا .  والت

ان اسيتي يالية ميؤييس ويينيار، !. ؟"الواول الى اريق مسسود"واال لي ولوا ماري رذه اليحاوالت قو  ! لحست الة

وبشهادة االجتياع واليشارةين به، وليسة لحظة اوفاالية غير مسروسة باس تاةسرم من قرار اليليجينية اليييرةيزيية 

 .بسحب عضوية فحت

 

ان مشكلة مؤيس ورذا اليحف  رو اوه اليريس اي خيار، اغلق الواب اما  اي خيار الن وتيجة جيياها ري بيالضيس 

ان ردوا على الب اليخلصين تجياه اليحيزب وايرحينيا ريو عي يس ميؤتييير .  ميا يريسه وليست في االح قراره

ان ريذا اليطيرت ريو فيي سيوييي  وحيسة .  استثنائي، بوافه ارت لح  لك  اال كاليات اليوجودة والرد عيليييهيا

وعلى الرغم من ايياونا الاييق بسقة قراروا وبصحة وهجنا واايولينيا الشيييوعييية، ايرحينيا اليييؤتييير .  الحزب

االستثنائي ةطريق من بين عسة ارق اخرى، للتحكيم بيننا، حكيا يحكم على ح ي ة االمور، يح ق في ميايي يوليه 

اذا ةان لسى الرفيق مؤيس و رفياقيه ايية احي ييية، .  الطرفان، رناك مسعي ورناك مسعى عليه، و هود ومسافاين

اوهيا ايريي ية مينياسيوية واايولييية .  ليتفضلوا ووسخ  قاعة اليؤتير ةرفاق وبشك  مخلص لح  رذه اال كاليات
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 !بني محفل وحزب،  اختاروا البقاء يف محفل

 .اري ة تحسم رذا االمر. وموسئية من الناحية التنظييية والحزبية

ان مؤتير ةهذا يشارك فيه باالضافة الى الينسوبين، االحزاب السياسية الشيوعية الايييالييية، ضيييوف اخيريين 

، وستنس الى السفاع اليستييت عن الحزب وقواويينيه 00اونا وستنس الى قوة واحة قراروا في الولنو  .  باتفاق ةلينا

فه  يستنسو الى اي  ئ من الح اوية؟ اذا ةان جوابهيم بينيايم، .  ووظامه الساخلي وااوله واخحقياته االجتياعية

من قو  فحت عيليوان عيليى "  الشتائم واالراوات واالتهامات" ان ةاوت ح اويتهم تستنس الى رمي !!  ليتفضلوا اذن

رفاقه في اليكتب السياسي و ليرات عسيسة وعسيسة بوافها حرية راي او تاوير او غيررا، ليتفضلوا ويسافيايوا 

اذا ةان للرفيق مؤيس ورفاقه اية ح اوية، لو ةاووا يارفوا ان لسيهم ح اويية وايرحيهيم مي يويول !  عن رذه الح اوية

ان ر م مؤيس ومحفله مي  االسيف ليييس اليحيزب وال .  حتى داخ  اليسار، لكاووا قس واف وا على اليؤتير موا رة

وارجاعه باي اري ة ما وباي ثين، رو ما يشيكي  جي  "  فحت علوان" وحسته وال التحزب وال بناء الحزب، ب  

 .ارتيامهم

 

خيطيهيم " ل س ةان خياررم الوحيس رو االست الة الفورية، وحتى بسون تفكير ماييق، ريو وليييسة ليحيظية سي يوا 

لسيهم ف ط خيار واحيس ليو ....  ليس لسيهم اي خيار اخر، ال مؤتير استثنئائي وال لجنة محايسة، وال وال".  االحير

 .فييييييحت لييييييو الييييييحييييييزب، وميييييي  االسييييييف اخييييييتيييييياروا فييييييحت بييييييسال ميييييين الييييييحييييييزب

وعليه، وعلى الرغم من رفضيهيم ليليييؤتييير . ان ر م رفي نا مؤيس ومحفله رو فحت علوان وم ترن بفحت علوان

في حييييية .  العادة فحت علوان الى قيادة الحزب"  بلنو  استثنائي"االستثنائي اال اوهم يطرحوا بصورة واضحة 

رو اليؤتير االستثنائيي  00مساعيهم العادته ينسون ان الطريق الوحيس العادة فحت علوان والغاء قرار الولنو  

الن ريذا اليحيق غييير ميوجيود فيي .  الن ليس بوس  الولنو  االستثنئائي اعادة فحت علوان او الغاء ال رار.  ف ط

 .النظا  الساخلي

 

 تضخيم االمور بدون اساس؟

". الوستطي  الاي  مي  الي يييادة اليحيالييية" في رسالة االست الة، تحسل مؤيس والرفاق عن ان سوب االست الة رو 

الي تصر على "  اراع له تاريخه الطوي  داخ  الحزب"تتحسل عن . ولكن رذه اليرة تذرب الرسالة بايسا جسا

وتيتيحيسل عين .  عليا ان ةح اليصطلحيين اويتي يائييييين اليى حيس عيجيييب.  ايضا"  الساب ة" ، ب  "ال يادة الحالية"

، " وظرة تنظييية خااية" ، " مفاريم" ، " ت اليس" ، "االوضاع السياسية والتنظييية والتغيرات في مواق  الخطوا"

ايرد فيحت " ، " تصفية االجنحة واليخالفييين" " اراع داخلي" ، " ازمة" ، "ضغط رسالة ريووار على الولينو "

ان رذا التصوير اليضخم وغير الواقاي واليفتياي  واليييوياليغ بيه وفيي .  غيررا....  و" رو احس ميادين الصراع

غير اليييسيؤول وغييير "  رروبهم" اوه اليتاسى خلق تصوير يورر من خحله .  الح ي ة الكاذب رو امر مفهو  لنا

ريو "  ف سان الث ة بال يادة الحالية واوهيار االرضية للاي  اليشترك" ان رذا اليورر او .  السياسي وغير الشيوعي

ال اء تهية على رفاق ةان مؤيس، لحس دقائق ماقو  .  من اليسؤولية والتاام  اليسؤول"  الفرار" اسه  مورر لهذا 

، ياي  ماهم بشك  اوياي جسا ومستاس لتر يح وفسه ةسكرتير للجنة اغلوها ريم ريؤالء ( ع. ف) سحب عضوية 

 !ر  يستطي  احس ان يساف  عن رذا الينطق والتاام ؟! اليس رذا بامر عجيب؟... الرفاق

لياذا لم وسي  بها منذ !  ر  يستطي  مؤيس، دع جاووا ب ية الرفاق، ان ياطووا اورة واضحة عن رذه الخطوا؟

االيا يتحسثيوا عين !  ؟" سحب عضوية رفيق" سنة ولحس االن، ووسي  بها االن بين ليلة وضحارا في سياق  79
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خطوا، ر  يستطياوا ان ياطووا متى واين قسموا بحتفور  خطيهيم، ومياريو تييياييز بيحتيفيورميهيم عين بي ييية 

اليخيطيوا االخيرى، ومياريي " ، واي قرارات او م ررات قسمورا، ويابة عن خطهم، وماري ردود " الخطوا" 

ومن رم ا خاص خطهيم، ومياريي !  محمح رذه الخطوا، والى اي ريئة رسيية او تجي  حزبي رسيي قسموه؟

م االتهم، ابحاثهم، وسواتهم للتاريف بخطهم، مارو تصوررم لحوضاع السياسية وسوي  ح  الحزب، االوضياع 

الااليية، مكاوة الشيوعية على الصايس الااليي، اوضاع الطو ة الااملة، اوضاع سيورييا والييينيطي ية وغيييرريا 

ليليخيطيوا "  اليتيطيرفية" قس قسمورا مخالفة لنظريات التنظيم "  وظرية تنظيم" اية ! اليخالفة لتصورات االخرين؟

ر  يسيوا لنا قرار واحس قسميوه بيييخياليفية لي يرارات !.  الف موضوع وموضوع من رذا ال وي ؟..... االخرى و

من ال رارات اليرئيييسييية %  69لحوصاف، اةثر من . الخطوا االخرى على امتساد عيلهم السياسي في الحزب

للحزب في اليؤتيرات والولينومات واجتياعات اليكتب السياسي قس تم اقراررا باالجياع، وحتى ال رار االخير 

قس تم اقراره باالجياع، وان مؤيس وجياه قس وقاوا عليه قو  ان يايرض فيي (  00) الذي اقره االجتياع اليوس  

ايينيويغيي .  اوهم بحاجة اليه لتورير خطوتهم الحمسيؤولية.  ان رذا التصوير غير واقاي ومغرض لحسف.  الولينو 

، " اويتي يادات او اخيتيحفيات تينيظييييييية" ان وذة ر مؤيس، باس رذا الاير اليسيس، ان الخطوا التونى عيليى اسيا  

 !!!!؟"تطرف ال يادة الحالية"، "اسلوب عي "

 

 !الحق مع الحزب، اال باثبات عكسه يف مرجع رسمي معترب

، مرة اخرى اذا ةاوت االجراءات غير قاوووية، لياذا ا ترةيوا " القاوووية سحب الاضوية" تحسثت الرسالة عن 

" غييير قياويووييية" ولكن وليا ظهرت النتيجة في غير االح محفلهم، اوتفضوا بياليحيسييث عين !  بك  مساراتها؟

اوهم ةين يخسر االوتخابات في الاراق، وي ول باسرا لم تكن رناك اي ارضية لحوتخيابيات وظيروف !  االجراء

عضوين مكيتيب  7:  ةاوت وتيجة التصويتات في مراح  رذه الايلية اليختلفة ري التالي! ايصسقه احس؟. اوتخابية

  !46من  9، وحول ال رار 49لجنة مرةزية من  0، و47سياسي من 

 

الحق م  الحزب اال اذا ثوت عكسه في مرج  : ) عا  ةان ي ول، ورو ت ليسوا السياسي، 77منصور حكيت قو  

، عليييهيم ان " غير قاوووي" اوهم ي ولون (.  رسيي ماتور، واال فالحق م  الحزب، م  مسؤول اللجنة، م  اللجنة

االيا لم يكلفوا اوفسهم ويثوتيوا ريذا، .  يثوتوا رذا في مرج  رسيي ماتور، واال فان ةحمهم عسيم اليانى وال يية

ان رذا امر بسيهي .  واال اليكفي اعطاء الح اوية الحس ليجرد اوه يسعي ذلك!  فالحزب على حق بسون قيس و را

  .في الحياة وليس الحزب ف ط

 

 !االخرين، سالح حركات اخرى" شيطنة"

على امتساد تاريت الحزب، ليم وسييي  "!  ضرب اليخالفين السياسيين" ي ول الرد ان سحب الاضوية رو بهسف 

سينيوات  9عليه ان يوضحوا مثح لياذا يجري رذا اليو ، اي لياذا ليس قيوي  !  بكح  من مؤيس او غيره مث  رذا

واريك عن ماري السياسة التي قسمهيا فيحت، وايين اخيتيحفيه !  ما رو دليلهم على رذا؟!  ا هر؟ 0سنة او  40او 

 .اويييييه يشيييييتيييييم وييييييطييييياييييين وييييييكييييييييييي  االتيييييهييييياميييييات!  عيييييليييييى اميييييتيييييساد حييييييييييياة اليييييحيييييزب؟

الا وبة ليست لضرب احس، ب  ليااقوة اولئك الذين ينتهكون النظا  الساخلي للحزب واييياوية اليحيزب واجيواء 
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 !بني محفل وحزب،  اختاروا البقاء يف محفل

ان مؤيس واالخرين يارفون اةيثير مين غيييرريم ان ريذا .  وفحت اوتهكها بشك  منظم ولسنين. سليية في الحزب

 .غير احيح

 

ان رذا التصوير مخادع "!!!  جزء من خطة مسو ة رسفها تغيير واق  الحزب"يتحسثوا عن سحب الاضوية رو 

قصيرة في اية مرحلة من مراح  الحيزب حيتيى يضيطيروا اليى "  ال يادة الحالية" ليست ايادي . وةاذب لحسف

، " قيييادة حيالييية" مسؤولية التنظييات ري بيس رؤالء الرفاق الذين يسييهم مؤييس ورفياقيه .  اللجوء لهذا االسلوب

مؤيس ومحفليه اقيلييية ايغيييرة جيسا عيليى ....  جريسة الحزب، اليجلة النظرية، بياوات الحزب، تنظيم الخارف و

امتساد تاريت الحزب، وفي مراح  اويلة وحسه مؤيس ف ط في ال يادة، لياذا ولجا الى رذا االسلوب اليذي ييسعيييه 

 ". يطنة االخرين"زائفة عور " ح اوية"اوه ةسب ! مؤيس والرد؟

 

وتاسف ةثيرا ان ياود رفيق مث  مؤيس ع ود مسيسة للوراء ويلجأ لهذا الت ليس، ت ليس الحرةات االخرى والطو يات 

تصيويير اليحيرب .  ان رذا تصوير ماادي الشيوعيية.  ان رذا تشهير بسون اي دلي  او اثوات او برران. االخرى

اوها ت ياليييس الييياويية واال يتيراةييية .  الواردة واخافة النا  من الشيوعية وال يادات واالحزاب والاي  الشيوعي

الرفاق رو باليي وميتيخيليف وغييير مينيصيف وال "  يطنة"ان اسلوب . السوفيتية والشاووية الياادية للشيوعية

ليست قليلة ري اليسائ  التي اختلف عليها في الحزب، ورذه وي يطية قيوة اليحيزب !  متيسن، واريك عن  يوعي

وحيويته والحريات الواساة التي يتضينها، لم يسي  احس بطرد احس الوه مخالف لسياسة ما، وتجارب االستفتاء 

 .وحرب اليوا  افض  دلي 

 

 !؟"البهرج غري السيايس"اصل القضية الذي يفضح 

وغيييرريا مين ايور "  اليخيطيوا" و"  سنين من الصراعات السيياسييية" رغم ة  مساعي الرد في الحسيث عن 

ووظريات تضخييية، والتي اعطورا في رذه الرسالة مكاوة اةور من رسالة االست الة، اال اوه عجيز وفشي  فيي 

اذ لشسة ما ان رذا اليوضوع مهيين عليى ذرين (!  ع. ف)مرة اخرى ان اا  ال ضية ري سحب عضوية . ذلك

ريذه اليسييكيورات ليحيسيف ليم تسيتير ريييهيم !  مرة فيي رده 47مؤيس ومحفله، بحيث ورد ذةر رذا اليوضوع 

 .االساسي

 

 1، ان رذا تكرر ايلة ماي يارب " لو ةان اجراءا اوضواايا حزبيا الةتفوا بتوجيه االوذار والتوبيت: " ي ول الرد

وبيالييينياسيوية، ان ميؤييس اليذي ييرضيى االن ... ) سنوات، بالاسيس من الكتابات التشهيرية وتم توبيخه واوذاره و

، وقا  الحزب بذلك، ولكين اي !( بالتوبيت واالوذار ةان رو وفسه من وقف حتى بوجه رذه االجراءات اليحسودة

. اليتخذ احس اجراء ةي يطلق ايادي اليذوب فيي ميييارسياتيه!  حصيف رذا الذي يايس وفس االجراء عسة مرات؟

ولياذا يجب ان واطي اميتييياز !  لين وض  بنس سحب عضوية اعضاء اللجنة اليرةزية في النظا  الساخلي اذن؟

 !الحس على سائر اعضاء الحزب؟

بصسد موضوع سحب اليايضيويية، مينيهيا  00وحن ارحنا مجيوعة م ترحات اثناء الولنو  الـ : " ويضيف الرد

م ترت ازالة ف رة سحب الاضوية من الرفيق اليذةور من جسول اعيال الولنو  واحالة الوت فيه الى بلنو  آخر، 

ومنها م ترت مناقشة موضوع سحب الاضوية في اليؤتير او في اجتياع قاد  للجنة اليرةزية وبحضورجيييي  
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لكن ة  رذه الي ترحات لم تجس ليهيا آذان .  لفترة قريوة اخرى 00اعضائها او حتى دعووا ارجاء ع س الولنو  الـ 

عيليييا ان االخيريين ريم )لنفترض اوهم اقترحوا، اليس من حق االخرين ....." ااغية من قو  اللجنة اليرةزية

وليكين .  ان قاعسة االغلوية واالقلية ري ابسط قواعس السيي راايية وحيريية اليراي!  ان يرفضوا؟!(  اغلوية واساة

لياذا رذا اليوضوع ةيوييير ليسى ميؤييس اليى ريذا ! السؤال، لياذا يجب تاجي  الولينو  مثح على رذا اليوضوع؟

لحوصاف لو ةان الشخص الذي سحوت عضويته رو عواد احيس، وادية محيود، سياميي حسين، فيار  !  الحس؟

ا  الوه فيحت عيليوان ! ر  يست ي  مؤيس ورفاقه لذلك وياتون بك  رذه اليواضي ؟....محيود، عيار  ريف، او 

! أريذه ريي ديييي يراايييتيهيم؟!  والرفيق مؤيس ليس على استاساد ل وول ب رار اوت لصالحه اةثر من الثيليثييين؟

 !التتحي  ديي رااية مؤيس وجياه مخالفة االخرين لها؟

 

 !شامعة كاذبة للهروب" الدسائسية"

..... يطرحون ع س مؤتير استثنائي وةأوهم رم ااحاب الفض  في الحفاظ على وحسة الحزب و:" ويتحسل الرد

لتنيظيييم اليييؤتييير  00باالضافة الى ذلك، اوهم سيتواون وفس اآلليات واالساليب التي استخسمورا في الولنو  الـ 

 ...."االسيييثيييتييينيييائيييي واليييهيييسف سيييييييكيييون اسيييتيييييييرار تيييحيييكيييم الييي يييييييادة اليييحيييالييييييية بييياليييحيييزب

اذ .  اوه غريب عن حرةتينيا تييياميا.  مرة اخرى وتاسف ان يلجأ مؤيس ومحفله الى رذا النيط من الوحث والينطق

بسال من الوحث السياسي والشفافية السياسية حول اليسائ  السياسية واالجتياعية اليييتينيوعية، وحيول ايرحيهيم 

لكيفية االرت اء بالشيوعية والحزب وغيررا وازاحة اليواو  السياسية واليايييلييية اميا  ريذا، وسيايييهيم القينياع 

" تيحيكيم الي يييادة اليحيالييية بياليحيزب" اليجتي  بطروحاتهم وجره خلف افكاررم، يلجأوا الى مواضي  من مثي  

وغيررا من تصاوير تامرية، مؤاميراتييية، دسيائسييية، اسيتيويساديية، "  التحعب باليؤتير" و"  ازاحة اليخالفين" و

ان ريذا .  ان رذا النيط من الوحث رو دلي  افت اد بحث سييياسيي جيسي.  تحكيية، ريينة، اواسا  مواديء وغيررا

اليييسيت ريذه : " واال ان سؤال بسيط ييكن توجيهه ليؤيس.  ياكس حال مؤيس وريو  مؤيس واساليب مؤيس اراحة

اليسوا ريؤالء اليرفياق ريم مسيؤوليي اليتينيظيييييات وجيرييسة اليحيزب !  اعوا ؟ 9ال يادة التي ةنت على راسها 

اليسوا رم من عيلت ماهم وةنت راضيا ماهم ايلة سينيوات حيتيى وايول !"  واادري بياوات الحزب والت؟

الم يوق  بوافه عضو مكتب سياسي للحزب على ة  خطط ع س اليؤتيرات، تيوزيي  !  مناقشة موضوع فحت؟

فيي "  االقرار بشرعية اليينيسوبييين" وسب وحصص التنظييات اليختلفة، اختيار الينسوبين، والم يصوت لصالح 

يسو  بين ليلة وضحارا على ةي  !  ة  مؤتير؟ فيالذي جرى اليو  ليل ي بك  رذه التهم؟ سحب عضوية فحت؟

ةلنيا اسيف !   يء، على تاريت الحزب ووزارته وعلى  خصه وتاريخه ايضا بوافه مشارك في رذا التاريت؟

 !ليا بلغه الرفيق مؤيس ومحفله

 

ان رذا واجونا الذي فرضه علينا الينيظيا  اليساخيليي .  وذلك للسعوة ليؤتير استثنائي"  ااحاب فض "وحن لسنا 

الذي وسير وف ه، ورذا حق عضو اللجنة اليرةزية التي سحوت الاضوية منه، والربط له باي تاابيير اخيحقييية 

يرون اوفيسيهيم .  اونا دعاة حزب وح  مشكحت الحزب وتطويق قاوون الحزب، ورذا واجب علينا"!  فض " مث  

اغلوية اللجنة اليرةزية ترى وفسها مح ة، وري ستكون رناك من اجي  .  مح ين، تاالوا لليؤتير واثوتوا ح اويتكم

حسينيا، يياينيي !  باليناسوة، ي ولون ان اغلوية التنظيييات مياينيا.  وال رار االخير بيس اليؤتير. السفاع عن قراررا

سيكون اغلب الينسوبين منهم، فاذا ةاووا اادقين في ادعائهم رذا، لياذا الياتوا ويغيروا الي يييادة وييليغيوا قيرار 

 املكتب السيايس
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رذه التهية التي ظهرت اليو  رغم ميرور ميايي يارب " ) تحعب ال يادة" يتحسثون عن !  ؟( ع. ف) سحب عضوية 

، بيس ان اليؤتير عيلينيي ورينياك مينيسوبييين ورينياك ضيييوف ( سنة على عير الحزب ومن عي  مؤيس مانا 79

 9عي يس اليحيزب !  ومراقوين، واحزاب بوساها ان تاطي رايها وتيحيكيم ايضيا، فياي تيحعيب ييتيحيسثيوا عينيه؟

اجيتييياع ليليييكيتيب السييياسيي، وةي  ريذه  777اجتياع موس  للجنة اليرةيزيية، وميايي يارب  00مؤتيرات، و

االجتياعات ةان مؤيس مشارك فيها واادق على ة  مساراتها واوتخاباتها والت، ما اللغيز اليذي ييسفي  الي يييادة 

على رذه االرقا  ورذه الت اليس ف ط فيي اجيتييياع "  باو حب" لتغيير ة  ت اليسرا وتاريخها الذي ايسه مؤيس، وت و  

، فيحت ( ع. ف) السوب بسيط ان وتيجة واحسة من وتائج الولينو  لم ترضي مؤيس ومحفله، سحب عضوية !  واحس؟

 !!الذي رو لسنوات من الناحية السياسية، الفكرية، التنظييية، الايلية اليوسئية واالاولية خارف الحزب

 

الولينو  الذي ال يصسر قرارا " ان ي ول احس ما بين الف حسيث وحسيث في اجتياعات موساة مث  رذه على ان 

تصفيية " و" االااحة باليخالفين"و" ويات مويتة"ويجالوا من رذا ان رناك " بطرد فحت من الحزب ليس بولينو 

مؤيس يارف اةثر من غيييره ان .  ، فاوه يساى لحستفادة من مححظة رفيق لوناء عيارات لنظرياته الوالية" جنات

في اجتياعاتنا دوما رناك عوارات واراء وةليات في غير مكاوها او غير احيحة وغير دقييي ية، وليكين ييطيرا 

االن يسيايون .  عليها تغيرات جسية م  مسرى الن اش، ورذا جراء الحرية الواساة التي ييتيييتي  بيهيا اعضياءويا

ليس رينياك اي ربيط !  رذه ري الاليية التي يتحسثوا عنها؟!!  ليجالوا منها وظرية"  عوارة عابرة" لحستفادة من 

 .بين اليسالتين

 

لياذا ي حيوا رسالة ريووار التي ري علنية وواضحة االن وبوس  الجيي  االاحع على ةم ان ادعائهم احيييح 

من الرسالة، لياذا يكويروه وييتينياسيوا قيويول %  4والتي ا ار بصورة عابرة ليسالة فحت والتي لم تؤلف سوى 

اللجنة اليرةزية بي ترت احس من بين الذي وردت اسيائهم في رسالة مؤيس ومحفله، الرفيق ر يس اسياعيي ، اذ 

باليواف ة ايضا على الغاء قراره في حالية قيويول فيحت (  ع.ف)قرر الولينو  باس التصويت على سحب عضوية 

بهذا االقيتيرات اذا ةيان "  ال يادة الحالية" بسحب ةحمه واالعتذار، اي لو ةاوت النية ارد اليخالفين، لياذا ت و  

من الجسير بالذةر ان مؤيس وينار ريم اليوحيييسيين مين رفضيوا ريذا !  ليفسروا رذا لحخرين؟! االمر قس بت فيه؟

جيياا خلف ظهر "  الحالية" لو ةاوت النية ابااد اليخالفين، لياذا وقفت ال يادة !!!  االقترات بصورة غير مفهومة

وفيي اليحي ييي ية ريي !  مؤيس وسليته االغلوية الساح ة اللجنة اليرةزية منصب السكرتير بسون اي ضغط عليها؟

ان ليم ييكين االمير ميتيايليق .  7747التي ارحت عليه دون ان يطرا رذا على فكر مؤيس من االسا  في عيا  

 !بتااملنا الشيوعي في ميسان الاي  الحزبي وةيفية التاام  م  رفيق مخالف، فواي  يء ييكن تفسيره؟

 

. باليناسوة، ان رسالة ريووار ياطورا باس اةثر من واقاي يضفون عليها دراما غير واقاييية وعيسيييية االسيا 

وةامر سييياسيي، بيوسي  .  اوه ينت س وضاية الحزب ويحي  السكرتير واليكتب السياسي مسؤولية رذه الوضاية

في رذا االختيار، اتف ت اغلوية اللجنة اليرةزية على قوول رذا الن س رغم اويه ميوجيه .  اليرء ان يتفق ماها ا  ال

لم تكن ليؤييس وغيييره ميححيظيات جيسيية .  وال اجواء غير مناسوة"  ضغط"ليس ثية . اليسالة بوسااة ركذا. لها

ان رذا اسلوب يناسب ويتناغم م  محاف  وليس م  عي  اجيتييياعيي .  تذةر على اوت اد ريووار لوضاية الحزب

 .علني واضح و فاف ومستسل وموثق

 !بني محفل وحزب،  اختاروا البقاء يف محفل



 

لنكن اريحين اةثر، في الح ي ة ان مؤيس يتحسل عن ت ليسه، ان ت ليسه اليحفلي وحصة اليحف  فيي ةي  زاويية 

ان ت ليييسويا ذا اخيتيحف جيسي عيييا !  بيس اوه يتصور ان االخرين مثله.  من حياة الحزب رو رذا الذي ياور عنه

بروامجنا واضح بهذا الصسد، وةذلك الحال م  وظامنا الساخلي، وميارستنا الايليية اليييومييية .  يتحسل عنه مؤيس

لحسف لم يورد مؤيس ومحفله اي دلي  واثوات، دع جاووا واضح ا  ايحيييح، عيليى .  تؤةس وتثوت ذلك الف مرة

ولكن اغليب اجيتييياعيات الي يييادة مسيجيلية .  اوه ال اء اتهامات دون اي سنس.  اتهاماتهم الكثيرة بين ليلة وضحارا

ليكين ال احيس يييينيحيه .  بوس  اي اوسان ان ييطيليق ميايشياء جيزافيا...  واغلب وثائ ها مسووة، واواسها موجودين

 "!غير عالم"واال ااوح الاالم . الح اوية بناءا على ادعائه

 

ةلنا اسف لرد الرفيق مؤيس ومحفله بهذا الشك  على الب ودعوة مخلصة الاراف سياسية من اج  حي  ريذه 

  !وتينى لهم اليوف ية. المناص لنا من ال ول اونا متاسفين على رذا التاام . ال ضية عور مؤتير استثنائي
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 :بالغ املكتب السيايس للحزب الشيوعي العاميل الكردستاين بصدد

 رفض مقرتح عقد املؤمتر االستثنايئ

اليييتيييثي  بيرفيض (  مؤيس احيس، ينار محيس، ر سس اسياعي  ومحيس  ينيان) اواس الويان الذي ااسره الرفاق 

م ترت ع س اليؤتير االستثنائي لح  اليشاة  الساخلية للحزب الشييوعيي الياييياليي اليايراقيي، جييييي  االبيواب 

مهيا تكيون عيليييه ميويررات ريذا .  بوجهنا وبوجه اي مساى مخلص للشخصيات واالاراف الشيوعية الايالية

اليوقف، فان مسؤولية تشتيت وحسة الحزب وايصال اي مساي لح  اليشكحت الى اريق مسيسود يي ي  عيليى 

 :وبهذا الصسد، فاونا واتور ارت الن اا ادواه امرا ضروريا. عات هم

 

عيس  " و"  قضية فحت عيليوان" ان الن طة الجوررية في رد الرفاق التي ةررورا مراراً ويستنسون اليها ري /  4

الترقى مث  رذه اليواضي  ااحقاً ليستوى رد م يتيرت ييتيييثي  بيان  ".  امكاوية الاي  م  ال يادة الحالية للحزب

اعضاء الحزب، وفي مرج  عال وقاوووي، يجياهم مؤتير، حتى يتناول من جهة ذلك ال رار الذي تم اايساره 

بحق قضية فحت، ومن جهة اجرى ةي ي رر مسى احة تاام  االاراف م  رذه ال ضية، ةييا  00في الولينو  

. يطرت ةذلك سويحً سياسياً وتنظييياً اما  جيي  االاراف لكي يتسليوا بصورة ااولية وموسئية قيييادة اليحيزب

بيس ان رفض الي ترت الذي ارحه جيي  ااسقاء رذا الحزب، ورو االقترات الذي القى ترحيواً من قيوي  قيييادة 

الحزب الشيوعي الايالي الاراقي، ورفضه باليوررات التي سي ت اعحه، اليتاسى السوران في حل ة اليشاة ، 

. في الوقت الذي يتيث  اقترات ع س اليؤتير االستثنائي بجلب رذه ال ضية الى مرج  حزبي اعلى وحلهيا رينياك

ان موقف وقرار مث  رذا رو لحسف اليستنتج منه سوى االارار بسون اي ووع من اليسؤولية عيليى تشيتيييت 

 .اف وحسة الحزب وفتح االبواب مشرعة اما  اعساء الحزب للهجية على رذه الحرةة

 

لجوء الرفاق الى توجيه باض االحكا  واالتهامات ضس قيادة الحزب، بحس تيحيسثيوا فيييه عين ةيون لي يييادة /  7

، او ان ماي ف وراء قرار الولينو  " االسراع بتغيير واقاي للحزب في خطتهم" مسو ة لـ"  خطة سياسية" الحزب 
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 املكتب السيايس للحزب الشيوعي العاميل الكردستاين  

، وباالضافة الى مجي  الشكوك التي ال يوريا عيليى الي يييادة، بيحيس " رسف سياسي لتوجيه ضربة لليخالفين" رو 

ويصنفوا بياويه وةيتيابياتيه بيوايفيهيا "  الهسف من اليؤتير االستثنائي رو التحكم والسيطرة على الحزب" يرون 

ويل ون ةذلك تهية اوهم لسيهم تجربة اويلة م  اساليب ال يادة رذه بحيث اذا اوياي يس "!!  منهج برجوازي موتذل" 

ولكن اال تضيايهيم ريذه !  ان مجي  رذه ري اتهامات ةويرة وث يلة!!!. مؤتير فان وتيجته مالومة ومحسدة مسو اً 

عا  م  قيادة من ريذا الشيكي ، واويهيم ريم ايضيا مسيارييييين  79التهم الكويرة اما  مسؤولية ةيف اوهم عيلوا لـ

ومشترةين باالساليب التي يجرمون بها قيادة الحزب الشيوعي الايالي الاراقي؟ اال يوا  رذا الى ان الرفييق 

مؤيس رو سكرتير قيادة يجرمها االن بالتامر ويؤةس فوق رذا على ان رذا االمر ليس باسلوب جسيس واوهم ليسييهيم 

ن رؤالء الرفاق ضس رفاق يشارةورم الهيئة ليحيس االن، تيهيم ليم !  تجربة م  قيادة الحزب؟ في الوقت الذي يسو 

يوررنوا عليها ويثوتورا ساب اً في اي مرج  رسيي ذا اححية، وحتى لم ي سموا اي دلي  واثوات وبرران بيهيذا 

الخصوص، ب  وحتى لم يطرحوا يوماً من االيا  رذه اليواضيي  رسييييياً، او اعيتيرضيوا او سيجيليوا  يكيوى 

اجيتييياع  00مؤتيييرات و 9رذا في الوقت ان الحزب الشيوعي الايالي الاراقي قس ع س !  بخصوص رذه التهم

للجنة اليرةزية ومئات االجتياعات للهيئات ال يادية اليختلفة، أ قس  رؤالء الرفيق، على سوي  الييثيال، فيي اي 

مؤتير او بلينو  او اجتياع رسيي اانا بهذه التامرية؟ في جيي  اليؤتيرات، يتم الوسء بت رير اوتخاب الييثليين 

 كوى او احتجاف  او الينسوبين، او اقرار  رعية وقاوووية الينسوبين، ر  قس  الرفاق ولو مرة بصورة رسيية 

 !!لليؤتير ضس رذه النزعة التامرية التي ي ولون ان لنا تجربة ماها؟

 

على الرفاق ان يثوتوا رذه الح ي ة الصارخة جسا، وان اليغضوا ابصيارريم عين ان اايسار حيكيم مسيويق /  0

، " التامر وتصفييية اليييخياليفييين" بتجريم الطرف الي اب ، وةذلك تجريم الاسيس من الهيئات وبتهم ةويرة من مث  

اعتور ريذا االسيليوب قس تم ووذه منذ زمن بايس في حرةتنا وت ليسوا و...  بسون اثوات رذا في مرج  حزبي رسيي

من اليناسب رنا ان ولفت اوتواه الرفاق مرة اخرى الى اليناقشيات اليساخيلييية اليييتيايلي ية بياخيتيحفيات .  بذاته ذوواً 

داخ  اللجنة ال يادية لينظية ةردستان للحزب الشيوعي الايالي الاراقي ليكيي ييتيضيح  4669واراعات عا  

 .لهم ر  تخطوا ةثيرا الخطوا الحيراء لذلك الوقت ا  ال؟ وتاسف ةثيرا لهذا التراج 

 

بياالضيافية اليى ان ريذا    ،" تصفية اليخالفين" اوهم يتهيون رفاق قيادة الحزب الشيوعي الايالي الاراقي بـ/  1

النوع من ال اء التهم عسيم اليانى واالسا  وتهية ةويرة لم يتم اقراررا او اثواتها، ولكن السؤال االساسي بيهيذا 

الصسد رو من رم رؤالء اليخالفين والي  يء مخالفين؟ على الصايس الاا ، اوه المر واضح للجييييي  اويه مين 

اليو  االول ةان رناك في الحزب الشيوعي الايالي الاراقي، وةاي حزب سياسي، اراء متنوعة واختحف فيي 

ان الييياينيى .  الرؤى حول الكثير من اليسائ  اليطروحة، بيس ان مفهو  اليخالفين رو امر يتخطى ريذه اليحيالية

ليييس .  في الحزب رو ان رناك جي  ماين يايارض اليخيط اليرسيييي ليليحيزب" اليخالفين"الح ي ي والواقاي لـ

ر  ةان رنيا، :  من رذه الزاوية، ووفق رذا التصور، السؤال اليطروت رو. ماارضا لي االت وةتابات ا خاص

وبصورة واقاية وح ي ة، جي  داخ  الحزب الشيوعي الاييياليي اليايراقيي قيس اعيلين ميايارضيتيه ليليسييياسيات 

اذا ةان ةذلك، من رم؟ مارو اوت ادرم للخط الرسيي والي ررات الي رة للحزب؟ !  والي ررات الرسيية للحزب؟

" مايارضييين" ، مرة اخرى ةان على اؤلئك الذين ادعوا اوهم 00مارو بسيلهم؟ وااليا ان الحسيث حول الولينو  

للخط الرسيي، ان ي سموا وثائ هم وبروامج عيلهم وبسيلهم اليختلف اما  الولينو ، ر  ةان ريذا ميطيروحيا؟ ري  
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ةان الرفيق مؤيس بوافه سكرتير اللجنة اليرةزية، حين اقيرار السييياسيات والييي يررات اليرسييييية ليليحيزب، 

مساريا ومشارةاً ا  ماارضاً ومخالفاً وذا بسي  مختلف؟ اذا ةان االمر ةذلك، عليه ان ييوضيحيه، واال الييوي يى 

واعتوار وفسه مخالفاً للخط الرسيي للحزب اي قيية او مانى، واريك عين تيايرضيهيم "  اليخالفين" للحسيث عن 

في الوقت الذي يتحسل اليرفيييق ميؤييس :  اذا وض  ة  رذا جاوواً، ماذا ينوغي ان وسيي االمر التالي".  التصفية"لـ

في الحزب، فاوه رو مين ةيان يصير لسينيوات عيليى ان ييكيون بييينيصيب "  الخط اليخالف" اليو  عن ماضي 

  ماذا ييكن تسيية رذا؟ ! السكرتير، وان رؤالء الرفاق الذين رم من اعطوه اوتهم يتهيهم اليو  بالتصفوية؟

 

. الواتور الوت بصحة او عس  احة قرار الولينو  رو امروا، ب  ان على اليؤتير ان يحسم ريذا اليييوضيوع/  9

، فاوكم اوفيسيكيم تي يرون فيي " تصفية اليخالفين" ولكن رفاق اوكم في الوقت الذي تتهيوا سحب عضوية رفيق بـ

. واالدرى من رذا اوكم ت رون ان رذا الرفيق يستحق ع وبة التوبيت جيراء خيطيئيه.  ردةم ان فحت ارتكب خطئاً 

تصيفييية " ان رذا دلي  واضح على ان رذه ال ضية، وبخحف تهية الرفاق، ليس لها ربط بالخيحف السييياسيي و

في اجتياع رسيي موس  للجنة اليرةزية، وفي عيييلييية .  ان مجي  اليسالة رنا ان الخطأ قس قا  به   ". اليخالفين

، فان االخير ح ق اةثر ااواتا واويحيسيم " سحب الاضوية" و"  التوبيت"قاوووية  ارك بها الجيي ، وبين ع وبة 

 !االمر، اذا لياذا يتم اختحق غطاء سياسي وتصفية اليخالفين لهذه ال ضية؟

 

اذا ةاوت االست الة واللجوء الى تسمير افوف الحزب الاراقي قس تم جلب اليوررات له، فييياريو ميويررات /  9

الرفيق مؤيس لحست الة من الحزب الشيوعي الايالي الكردستاوي، وماري دالئ  ذلك والى اي  يء استنيس؟ اويه 

في الوقت الذي يتحسل دوماً وبحييا  ةيوييير عين الييينيهيج اليييارةسيي وتي ياليييس واسياليييب حيزب  يييوعيي 

ودون ان يتحسل باي  يء عن مواقفه تجاه االحزاب الشيوعية الايالية، او للرفاق الذين اوتوا له  اجتياعي،

في اليؤتير واوالوه للجنة اليرةزية، ب  وحتى دون ان يتحسل عن قرب م  رفاقه الذين يشيارةيهيم اليليجينية 

مادا  قيس  " حول است االته، وبصورة موا رة ومنطق (  اللجنة اليرةزية للحزب الشيوعي الايالي الكردستاوي) 

، وبيهيذه اليطيريي ية " اليوي ياء فيي اليحيزب اليكيردسيتياويي   است الته من الحزب الاراقي ولهذا ليس من الصحيييح

ان عيس  اسيا  ريذا اليييوقيف !  وبسطرين افلت وفسه من رذه اليسؤولية التي والها بصورة حرة في اليييؤتييير

قيس  رييويوار احيييس اسيتي ياليتيه مين اليحيزب  7740وباالخص ةلنا والم ان في ايلول .  واضح وضوت الشيس

الشيوعي الايالي الاراقي دون ان يراود اي ما وحتى الرفيق مؤيس وفيسيه سيؤال حيول عضيويية رييويوار فيي 

ر  ان اسلوب الرفييق ميؤييس ييتيحيليى بيادويى درجيات .  اللجنة اليرةزية للحزب الشيوعي الايالي الكردستاوي

ولهذا، السنا مح ين اذا اعتوروا موررات اليرفيييق ميؤييس !  اليسؤولية تجاه الحزب والحرةة الشيوعية واحزابها؟

ليواقفه عسيية االسا ، وان رذا الشك  من االست الة من الحزب الشيوعي الياييياليي اليكيردسيتياويي ريو غييير 

سياسي وغير مسؤول، وورارا بوافها مسته  وخطوة لتاييق الشر  وتسمير وحسة افوف احزابنا وحرةتينيا 

وجر رذا االمر الى ةردستان، باالخص ان االست الة قس است ولها ورل  لها مخالفين الحزب والشيوعية الايالييية 

 !!وفتحت  هيتهم؟

مرة اخرى ان تطلانا من رفاق واتوررم الةيثير مين ربي  قيرن .  اذا وضانا ة  رذه ال ضايا التي ذةرت جاووا

وا طي وجزء من قيادة حرةة الشيوعية الايالية، وةاووا ياورون حتى ساعة است التهم عن ادعائيهيم بياالليتيزا  

باالسس النظرية والسياسية والايلية واسلوب عي  رذه الحرةة، ان يردوا على رذه اليوجة من الهجييية عيليى 
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 املكتب السيايس للحزب الشيوعي العاميل الكردستاين  

 .الشيوعية الايالية التي وظيت في ظ  الثناء على است التهم

في الختا ، واحساساً منا باليسؤولية تجاه مصير حرةة الشيوعية الايالية والحزب الشيوعي الايالي الاراقي، 

ب  حتى بالشاور باليسؤولية تجاه الرفاق اوفسهم، والن اذا ةاوت فاح مشكلة الرفاق برفضهم لي ترت اليؤتييير 

االستثنائي رو وجود الشك وعس  الث ة، فاونا في الحزب الشيوعي الايالي الكردستاوي على استايساد بياليتياياون 

واليشارةة اليوا رة الاراف حرةتنا ومجي  ااسقاء الحزب الشيوعي الايالي الاراقي ليلياييي  عيليى اعيساد 

اليؤتير االستثنائي، وذلك في عيلية سياسية سليية و فافة وتستنس الى ال واوين واالسس اليتينيظييييييية ليليحيزب 

وسعوةم ان تي يسميوا مصياليح اليحيزب .  وحرةتنا بشك  بحيث اليكون رناك اي مجال الي خرق لهذه اليواديء

والحرةة على اي قضية اخرى، وبهذا وفوت الفراة على فتح باب رجية اعساء الشييوعييية وتيوجيييه ضيربية 

ةيوويوا عيليى ثي ية ان ريذا الياييي  يصيايب الياييي  عيلييينيا .  الم  واسس الشيوعية على الصايس االجيتييياعيي

وحيث تصر قيادة الحزب الشيوعي الايالي الاراقي ومجي  االاسقاء والذين يهيهم الحزب والحرةة    . جييااً 

بوساكم ان تيخيتياروا ميا .  على رذا االقترات، فان مفتات اغحق رذا الواب بوجه رجية اعساء الشيوعية بايسيكم

 .بين تسجي  فخر لكم ولحزبنا وحرةتنا، او توجهون ضربة لحزبنا وحرةتنا

  

 المكتب السياسي

 الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني

 2108جون -حزيران 01

                                                                                                  

 

 :ملحق

  ردوييا عييليييى ميي يييتييرت عييي ييس الييييييؤتييييير االسييتييثييينييائييي لييلييحيييزب الشيييييوعيييي اليياييييييالييي اليياييراقيييي

و سر ووثين ةثيرا مساعي جيي  االاراف واليناضلين الشيوعيين في افوف اليحيرةية الشيييوعييية اليايييالييية 

والحرةة الشيوعية واليسارية عيوما في الاراق والينط ة وحراهم على اييياوية وحيسة اليحيزب الشيييوعيي 

  .ليييليييحيييزب 00الييياييييييياليييي اليييايييراقيييي بيييايييس اليييتيييطيييورات اليييتيييي جيييرت فيييي اليييويييلييينيييو  الـييي 

 : وورد ادواه خحاة موقفنا ازاء م ترت ع س اليؤتيراالستثنائي

 

اونا اةسوا على ضرورة واريية وحسة الحرةة الشيوعية الايالية ووحسة الحزب الشيوعي الايالي الاراقيي /  0 

ل س قينا بشك  فايليي بيييييارسية .  سنة الياضية من عيررذا الحزب 79وةان رذا خياروا االول واليوسئي خحل 

رذا اليوسأ والخيار وواالنا وضالنا داخ  الحزب الشييوعيي الياييياليي اليايراقيي بياليرغيم مين ةي  اليخيحفيات 

ان خيار االست الة من الحزب ليم ييكين خيييارويا االول وليم ويليجيأ اليى ريذا .  والصراعات السياسية والتنظييية

 .الخياراال باس ان والت بنا االحسال الى اريق مسسود في الاي  م  ال يادة الحالية للحزب

 

ةان اراعا بيننا وبين ال يادة الحالية حول ويطين واسلوبين وووعين ميخيتيليفييين  00ماجرى في الولنو  ألـ  / 2

ان ما قامت .  من الحزب حيث ةان سحب الاضوية من الرفيق فحت علوان في الولنو  احس ميادين رذا الصراع

به ال يادة الحالية للحزب في الولنو  ةان تطوي ا ليفهو  وت اليس ووظرة تنظييية خااية بيهيم ازاء ويوع اليحيزب 
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ان ما حسل لم يكن وليس تلك اللحظة اذ ان ريذا الصيراع ليه تيارييخيه .  الذي يناسوهم ويشنون الصراع من اجله

الطوي  داخ  الحزب وله الة موا رة بيا سو ته من الييارسات التنظييية من قو  ال يادة اليحيالييية والي يييادات 

بكلية، ان اجراء سحب الاضوية ةان تطوي ا ليفهو  خاص عن الحزب لسى الي يييادة اليحيالييية فيي . التي سو تها

  .ميسان التنظيم واالمورالتنظييية الحزبية

باالضافة الى ذلك وبشكله اليحسد فان اارار اةثرية اللجنة اليرةزية عيليى سيحيب اليايضيويية مين اليرفيييق 

لتح يق رذا اليغيرض ةيان يي يف مين ورائيه  00اليذةور ولجوئها الى اتخاذ اساليب غير قاوووية في الولنو  الـ 

ليذا، ان ريذا .  رسف سياسي ماين ورو ضرب اليخالفين لخط ال يادة الحالية للحزب عوراالجراءات التنظيييييية

االجراء ةان عيح سياسيا بوجه اليخالفين لهذا الخط وليس اجراء اوضواايا حيزبيييا اذ ليو ةيان االمير ةيذليك 

  .الةتفوا بتوجيه االوذار او التوبيت له ةيا اقتراحنا عليهم

 

ل س ادى امرار قرار سحب الاضوية الى اتخاذ قراروا باالسيتي يالية مين اليليجينية اليييرةيزيية ومين ثيم مين  /  1

غير ان قراروا رذا، وقرار الاسيس من مسيؤوليي اليخيحييا واليليجيان اليحيزبييية اليييحيلييية .  الاضوية في الحزب

باالست الة، ةان بالنسوة لنا جيياا لحظة النهاية في عيلية اويلة عيررا سنوات عسيسة مين الصيراعيات داخي  

ان ريذا الصيراع .  الحزب وباالخص حول االمور التنظييية والت اليس الحزبية واسلوب الاي  الشيوعي الحزبي

في اللحظة الرارنة تجاوز اااره التنظييي داخ  الحزب، فليس باالمكان اعادته الى ما ةان عيليييه سيابي يا عين 

ان الواق  الحالي يتييز بف سان الث ة من قولنا بال يادة الحالية واوهيار االرضية للايي  .  اريق اليؤتير االستثنائي

لذا، ال ييكن اعادة عجلة االحسال اليى اليوراء وتيحي يييق وحيسة .  00اليشترك ماها وباجراءاتها في الولنو  الـ 

الحزب في ظ  ال يادة الحالية وسننها وت اليسرا التنظييية، الوايسة عن سينين وتي ياليييس حيزب  يييوعيي عييياليي 

  .اجتياعي، والتي تواتها وستتواها فييا باس، بيا فيها اثناء تنظيم اليؤتيراالستثنائي، وباسه

 

ان التحوالت السياسية والتنظييية داخ  حزبنا، مث  ب ية االحيزاب الشيييوعييية، واليتيغيييييرات فيي ميواقي  /  4

ويحين .  الخطوا داخله، لها منط ها الخاص والييكن التاام  ماها مث  ما وتاام  ماها في الطور الذي يسيوي يهيا

بصسد موضوع سحب الاضوية، منها م ترت ازالة ق رة سيحيب  00ارحنا مجيوعة م ترحات اثناء الولنو  الـ 

الاضوية من الرفيق اليذةور من جسول اعيال الولنو  واحالة الوت فيه الى بلنو  آخر، ومنها مي يتيرت مينياقشية 

موضوع سحب الاضوية في اليؤتير او في اجتياع قاد  للجنة اليرةزية وبحضورجييي  اعضيائيهيا او حيتيى 

لكن ة  رذه الي ترحات لم تجس لها آذان ااغييية مين قيوي  .  لفترة قريوة اخرى 00دعووا ارجاء ع س الولنو  الـ 

فلياذا وباس ان اخذت االمور مسارا آخرا تأتي رذه ال يادة وتالن عن استاسادرا لا يس ميؤتييير .  اللجنة اليرةزية

الييينيطيق اليويسيييط .  00استثنائي، ومن دون اال ارة الى الغاء قرار سحب الاضوية الذي اتخذ في الولنيو  الـي 

يتطلب منهم ال يا  با س بلنو  استثنائي يتم فيه الغاء قرارسحب الاضوية من الرفيق فحت عيليوان قيوي  اليسعيوة 

  .الى ع س مؤتير استثنائي، وليس اريال ذلك وترك االمور في ظ  الغيوض تحت اسم اليؤتير االستثنائي

 

ان رد سكرتاية اليكتب السياسي وم الة ريووار احيس وتالي ات باض اعضاء اللجنة اليرةزية واليييكيتيب  /  5

السياسي للحزب باس است االتنا مليئ بالتشويهات ضسوا ومكتوب بينهج برجوازي موتذل بيايييس عين ايية رؤيية 

ان رذه الردود والي االت بييينيت بيوضيوت ميسى بيايس .  مارةسية للوحث عن جذر الصراعات الحزبية الساخلية

  بصدد رفض مقرتح عقد املؤمتر االستثناين
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املكتب ال املكتب السيايس للحزب الشيوعي العاميل 

ال يادة الحالية عن التيسك بال يم والسنن الحزبية الشيوعية والينهج اليارةسي ومسى باسرا عن الحرص عيليى 

ةيا ويوين بوضوت منهج دعوتهم لا س مؤتير استثنائي الذي ال ويرى فيييه غييير .  وحسة الحزب وتطويره وبنائه

 .وسيلة لحدامة بالوض  اليسسود الناتج عن الاي  اليشترك م  ال يادة الحالية

 

ا يهير، وبياالخيص رسيالية اسيتي يالية اليرفيييق  0ما جرى من الصراعات قو  ع س الولنو  خحل اةثر من  / 6

ورنا واطي الحق الوفسنا ان وشير الى است التيه حيييث )ريوواراحيس من الحزب اليوجهة الى اليكتب السياسي، 

وةيان سيويويا "  ضغطا عليى اليويلينيو " ، أوجس ( اعلن عنها الرفيق ريووار احيس وفسه خحل االيا  ال ليلة الياضية

ان التصور السائس لسى ال يادة الحالية رو مفهو  خياص عين .  00اساسيا في االحسال التي جرت في الولنو  الـ 

  .الحزب وويط واسلوب ماين ل يادته وادارته يختلف عن تصوروا واسلوبنا

 

يتسم رذا اليفهو  والتصور للحزب، في جاوب منه، بالتطرف وعس  اليرووة والفش  في ادراة حيزب ييجيري 

ان اليييواضييي  السييياسييية اليتيي اثيارريا اليرفيييق .  فيه الصراع على االمور السياسية والتنظييييية واليحيزبييية

ريوواراحيس في رسالته ةاوت موض  اوت ادوا وما اثاره حول تهجيات الرفيق فحت عيليوان ةيان مين اليييييكين 

الجورري في ة  رذا االمر رو ان اري تهم لح  االزمة اليتيي .  ماالجته بتوجيه ع وبة التوبيت للرفيق اليذةور

وشوت داخ  قيادة الحزب وحول التاام  م  اال كاليات السياسية والتنظيية، وباالخص خحل اال يهيراليايسييسة 

الياضية، تييزت باس  اليرووة واالارار اليتطرف وااحق االحكا  الاامة واليونية على اسس غير مارةسية 

ففي ظ  رذه االجيواء رةيزوا عيليى .  وبالتالي بالفش  في ادارة حزب  يوعي عيالي يجري فيه اراع داخلي

امر ذو اريية خااة بالنسوة لهم اال ورو سحب الاضوية من الرفيق فحت علوان ةن طة بساية لتغيرات اخيرى 

لذا ةان سحب الاضوية امرسياسيي وتينيظيييييي .  ا هر 0ةاوت قس اليحت اليها رسالة الرفيق ريووار احيس قو  

اليويلينيو  اليذي ال " مليو  ومهم بالنسوة لهم حيث وعلى لسان احس الرفاق في اللجنة اليرةزيية اةيس عيليى ان 

  ."يصسر قرارا بطرد فحت علوان من الحزب ليس بولنو 

 

وتاييق االزمة الحيزبييية اليحيالييية وضيرب وحيسة  00في الح ي ة، ان مسؤولية ة  ما جرى قو  واثناء بلنو  

  .الحزب والتحزب الشيوعي ت   على عات هم رغم ة  اداعاءاتهم بكووهم رم اليسافاين عن الحزب ووحسته

 

 0ان من ةان يريس ان يكون مخلصا ل ضية وحسة الحزب ليا ةان يلجأ اساسا الى ة  ما جيرى خيحل الـي  /  7

ا هرالينصرمة ب  ةان في الحس االدوى يتاام  م  رذا اليوضوع بافق  يوعي حزبي ومسؤول، وييفيتيح بياب 

الن اش حول الخحفات واالمورالسياسية والتنظييية اليختلفة عليها دون جا  اللجنية اليييرةيزيية تيحيت تيهيسييس 

است الة الرفيق ريووار احيس وبسون ميارسة التطرف غير اليسؤول لحسم االمور لصالح خط ال يييادة اليحيالييية 

ة بياليحيزب ليم تيكين .  بسحب الاضوية من الرفيق فحت علوان ان ما ارتكوته ال يادة الحالية من االفاال اليضير 

وليسة الصسفة اويا وليسة ع لية وتصور ومفهو  عن الحزب ومكاواتهم ودوررم فيه، ورذا ما يتضح فيي جييييي  

تيرةيز  00ليس رذا فحسب، ب  ةاوت لهم خطة سياسية مسو ة للولنو  ألـ . الردود التي ةتوورا فييا باس است االتنا

  .على االستاجال بتغيير واق  الحزب لصالحهم باي ثين ةان
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  بصدد رفض مقرتح عقد املؤمتر االستثناين

الينطق رنا ةذلك يستوجب ان تاتذر ال يادة الحالية وتسحب ة  ما ةتوته سكرتاية اليكتيب السييياسيي ليليحيزب 

واعضاء اللجنة اليرةزية االخرين بح نا واتهاماتهم بتخريب الحزب وغيره من االتهامات قو  ان ييسعيوا اليى 

  .ع س مؤتير استثنائي

 

اوهم وفي دعوتهم لا س اليؤتيراالسثتنائي ال ي سمون االعتذار للطو ة الااملة والحرةة الشييوعييية واليحيزب /  8

على ما اقسموا عليه من الحاق الضرر بالسنن والت اليس الحزبية الشيوعية الايالية وبوحيسة اليحيزب الشيييوعيي 

الايالي الاراقي اويا يطرحون ع س مؤتير استثنائي وةأوهم رم ااحاب الفض  في الحفاظ على وحسة اليحيزب 

مهيا تكن دواف  ال يادة الحالية واالسواب اليوضوعية اليتيي ادت بيهيم اليى اليسعيوة لياي يس اليييؤتييير . ولم قواه

االستثنائي اوهم اليسؤولون، وةيا اةسوا اعحه، عيا حسل وال ييكن للسعوة الى مؤتير استثنائي ان ييغييير ذليك 

ليتينيظيييم  00باالضافة الى ذلك، اوهم سيتواون وفس اآلليات واالساليب التي استخسمورا في الولنيو  الـي .  الواق 

اليؤتير االسثتنائي والهسف سيكون استيرار تحكم ال يادة الحالية بالحزب ولم قوى الحزب بالشك  الذي ييحئيم 

لنا تيجيربية ايوييلية مي  .  استيرار وفس ال يادة والت اليس والسنن الحزبية م  باض التغييرات الشكلية في الوجوه

لذا ال واتور ع س اليؤتير االسيثيتينيائيي حيح ليليييايضيلية اليتيي ويحين .  ميارسات ال يادة الحالية في آليات عيلها

 .بصسدرا

 

ان الياضلة االساسية التي وحن بصسدرا والتي ادت الى است التنا من الحزب ري اونا ال وستطيي  ان ويوينيي /  9

حزبا  يوعيا عياليا قويا ومنخراا في وضال الايال والكادحيين في رذا اليجتيي  فيي ظي  اليتي ياليييس والسينين 

الحزبية التي تنتهجها ال يادة الحالية للحزب، وال وستطي  ان ووني رذا النوع من الحزب م  رذه ال ييادة وافي يهيا 

لذا ان مصلحة الحرةة الشيوعية تتطليب .  السياسي في مضيار الاي  الحزبي اليغاير السلوب الاي  الشيوعي

منا خوض النضال الشيوعي الينظم في ااار حزبي آخر يضين تطور الحرةة الشيوعية والايالييية وتي يسميهيا 

 .اوب تح يق ارسافها االقتصادية واالجتياعية والسياسية

  

  مع خالص تقديرنا واحترامنا للجميع

 ينار محمد، رشيد اسماعيل، محمد شنان ومؤيد احمد

 2108حزيران  3
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 !خطوة لالمام، خطوتان للوراء

 امجد غفور، محسن كريم
 

، رسم الرفيق مؤيس اورة غير احيحة حيول تيارييت " الحوار اليتيسن" في م ابلة تم وشررا من على افحة 

في حل ة اليحفلية، ويجا  من و طة ضايف الياييي  السييياسيي (  التيار)بحيث يحصر ( التيار الشيوعي)منظية 

جيزءاً مين حيرةية (  التيييار) مجي  سية وتاريت الينظية، في الوقت الذي يُاتور (  التيار الشيوعي) والتنظييي لـ

الشيوعية الايالية في الاراق، واتخذ بهذا الصسد خطوة ةويرة لحما ، بيس ان الرفيق ميؤييس ييغيطيي عيليى ذليك 

واليتيث  بالتخلي عن الاالم اليحفلي ال سيم واسلوب الاي  اليحيفيليي واالوضيييا  ال (  التيار) الجاوب اليشرق لـ

وتيحيت اسيم اليسفياع !  عيلية تاسيس وبناء الحزب الشيوعي الايالي الاراقي وينكر اريية رذا الجاوب اليشيرق

بياويه ةيان ييرسيف (  التييار)وخطه السياسي وت ليسه وماضيه السياسي، يطرت تصويرا لـ( التيار الشيوعي)عن 

ان رذا اجحاف ةوير بحق تارييت !  في خنسق اليحفلية والتهرب من التحزب الشيوعي واتخاذ موقف ماادي منه

 !(التيار الشيوعي)

 

اليتيييار ) ، اذا ةان له ذرة من تشابه م  ح ي ة ( التيار الشيوعي) ان رذا التصوير الذي يرسيه الرفيق مؤيس عن 

االول، ال وول والتاةيس على تحيلييي  .  الذي لم يطرا عليه تغييرين ةويرين باس(  التيار الشيوعي) ، فاوه ( الشيوعي

، وثاويا، ال رار التاريخي باوهاء مرحلة الايي  اليييحيفيليي 4664الشيوعية الايالية لحرب الخليج واحسال اذار 

. واليشارةة الفاالة في عيلية تاسيس الحزب الشيوعي الايالي الاراقي والشروع بيرحلة التيحيزب الشيييوعيي

، بتاسيس حشا  واتخاذه خطوة لحما ، فاوه (التيار الشيوعي)وعليه و ول اذا ةان الرفيق مؤيس قس  ارك، رف ة 

عا ، وبترك افوف الحزب الشيوعي الايالي الاراقي والكردستاوي، وبارجاعه ليي  الساعة الى تلك  79باس 

، فاوه ييرجي  خيطيوتييين ( مهامنا الااجلة) ابان حرب الخليج و(  التيار) اليرحلة وتجلي  الت ليس والخط السياسي لـ
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 !خطوة لالمام، خطوتان للوراء

يوين الرفيق ان تلك اليواضي  التي وجه الن س لها، والتيي وافي يت عيليييهيا قيييادة اليتيييار واقيرت بيهيا، !  للوراء

وبضينها مؤيس احيس وفسه، ةاوت مواضي  وظرية وسياسية قيية وايحيييحية وميؤثيرة، وليحيسيف ان اليحيزب 

الشيوعي الايالي لم ييضي وفق رذا الخط، ليس رذا وحسب، ب  خلق الاراقي  اما  رذا الخط وايرده خيارف 

 !الحزب بايلية تاريخية

منذ بساية الينظية الى يو  اتخاذ قيرار اوضييياميهيا ليليحيزب (  التيار الشيوعي)وبوافنا اثنان من قيادة منظية 

، ( اليتيييار) واوهاء الاير السياسي للتيار بوافه منظية  يوعية، وواالنا، جنواً الى جنب الاشرات من ةيوادر 

بنضالنا الحزبي والشيوعي في افوف الحزبين الشيوعي الايالي اليايراقيي واليكيردسيتياويي، الوي يوي  اليايويث 

وعليه، فان الهسف من م التنا رو تيوضيييح اليحي يائيق واليحيييليولية دون .  والتحعب بهذا التاريت اليشرق للتيار

التي يساي الرفيق حذفهيا ومسحهييا مين تيارييت (  لتيار الشيوعي) مصادرة الخطوتين وال رارين التاريخيين لـ

 !رذه الينظية بحجة السفاع عنه

 

 املحفلية وعملية تاسيس الحزب

ريي ميرحيلية وعيييلييية جيسييسة  4660ان مسالة اعحن وتاسيس الحزب الشيوعي الايالي الاراقي فيي عيا  

ومختلفة تياماً من النشاا الشيوعي والسياسي والحزبي اوطرحت اما  قادة ووا طي حرةة الشيوعية الشيوعية 

قولها، ةان وا طوا الحرةة اجياالً مكولين بااار اليجامي  والتنظيم اليييحيسود والياييي  .  الايالية في الاراق آوئذ

وجراء رذه الوضاية، فان النشاا السيياسيي فيي اايار اليييحيافي  .  اليحفلي للسف  بنشااهم السياسي والشيوعي

والجياعات، وفي اقصى حاالت االلها  من وضال الطو ة الااملة واليجتي  والثورة الايالية، تحول الى عيلييية 

وعيليييه، .  منافسة م  الجياعات واليحاف  االخرى، وال ى رذا االمر بضحله على وشااها الفيكيري والسييياسيي

حين ارحت عيلية تاسيس الحزب والنشاا على اايس حزب سياسي موحس على ااولة بروامج عي  الحرةية 

الشيوعية في الاراق، لم يكن عوور الت اليس اليحفلية ومحئية النفس م  رذه اليرحلة الجسيسة واليختلفة، واليتيي 

لم يكن من السهولة الاوور بسرعة واجتياز الت الييس .  من الي رر ان توسأ م  تاسيس الحزب، عيحً سهحً وبسيطاً 

واساليب الاي  اليحفلية وارساء حزب سياسي موحس والتفكير ب يادة الطو ة الااملة واليجتييي  الويجياز اليثيورة 

 .اال تراةية، وان يكون رذا االمر مصسر الها  سياسي وفكري ومن حيث الت اليس واسلوب الاي 

 

الويه، ومينيذ .  ل س ةاوت رذه ال ضية دوماً ماضلة اما  النشاا السياسي، وخل ت في اغلب االوقيات مضيايي يات

تاسيس الحزب وباسرا داخ  الحزب، قاومت الت اليس الساب ة بضراوة وخل ت عوائيق وعيراقييي  اميا  الينيشياا 

اذ عورت اية خطوة للت س  وحو تاسيس حيزب سييياسيي وميرت عيوير ايراعيات .  التنظييي والسياسي للحزب

ان جزء من اليادة الوشرية الذي التف حول عيليية تياسيييس حيزب سييياسيي، وليكين ليم ييكين ييرغيب .   سيسة

واليستطي  عيلياً التخلي عن ت اليس واساليب الاي  اليحفلي الساب ين، ترك رذا اليجيزء  يييئيا فشيييئياً ايفيوف 

فييا ب ى قسم اخر داخ  اليحيزب، (.  ان رذا الياني دون  ك ان ة  من ترك الحزب فهو لهذا السوب. ) الحزب

وبياالخيص فيي .  بيس اوه ةان منهيكاً بتكرار وادامة ت اليس واساليب الاي  اليحفلية لياقو  تاسيس الحيزب ذاتيهيا

السنة او السنتين االولى باس اعحن الحزب، الئيت محاف  وجياعات ماقو  الحزب وفسها داخ  جسيس اليحيزب 

ل س عم رذا الواق  والوضاية ة  جسس الحزب، وريكلت ة  اليحاف  الساب ة وفسهيا بشيكي  .  ومنظياته من جسيس

 .واسلوب جسيسين داخ  الحزب
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 قبل انتفاضة اذار( التيار)البقاء يف مرحلة  

في وقتها، رو الحسيث بصورة خااة عن استيييرار (  التيار الشيوعي)ان رسفنا، بوافنا اثنان من قادة منظية 

داخ  الحزب بوافه احس الينظيات، وفي الح ي ية اةيويرريا، اليتيي رحيويت (  التيار الشيوعي) ودييومة محفلية 

ففي رده على باض اسئلة تلك الي ابلة، يرج  الرفيق مؤيس ليرحلة ماقيوي  تياسيييس اليحيزب، .  بتاسيس الحزب

بوافه احس الينظيييات اليتيي دفيايت بينيشياايهيا فيي اايار رؤيية (  التيار الشيوعي) ويتحسل عن دور ومكاوة 

ففي رده على احس االسئلة حول اوت اداته على الحزب الشيوعي الايالي .  اليارةسية الثورية والشيوعية الايالية

اليتيييار ) الاراقي، يساى الرفيق مؤيس لتصوير االمر وةان رناك خط سياسي ميخيتيليف وخياص ابيان ميرحيلية 

وفيي اايار ريذا اليتيصيور ايضياً، .  وةان موجوداً منذ بساية تاسيس الحزب وباس ذلك داخ  الحيزب(  الشيوعي

ويسيايى القينياع االخيريين بيان (  التيار الشيوعي) ييضي اوب تثيين السور واليكاوة الاليا واليتفردة لينظية 

ةان، من الناحية النظرية والسياسية، ذا خط اةثر الياية واقناعاً ومحئية م اروة بالينظيات (  التيار الشيوعي) 

 :ولهذا، ي ول الرفيق مؤيس. االخرى في ذلك الوقت، قو  تاسيس الحزب

 

ان يشك  منظية  يوعية قوية، الى حيس ميا، ويي يس  ابيحيال ومسيائي  ويظيريية "  التيار الشيوعي" ل س استطاع 

وسياسية فييا يتالق بالتحوالت التي جرت في تلك الفترة في ةوردستان الاراق وي س  الئحية سييياسييية اسيييهيا 

حسد فيها اليها  للشيوعين في الاراق اثناء التحوالت، وباالخص في ةيردسيتيان،اميتيازت ... " مهاماتنا الااجلة" 

اليتيييار " بسقة وبطرت عيلي مليو  حيث حول ةوادر التيار الشيوعي رذه اليسيائي  اليى اليييجيتييي  وحيوليوا 

 ."الى منظية ماتورة وماروفة على اايس ةوردستان" الشيوعي

 

، بياالخيص مين ( اليتيييار الشيييوعيي) ان مارو بارزاً في ةح  مؤيس رذا رو اليكاوة الخااة التي يضفيها عليى 

الناحية النظرية والخط السياسية والت اليس، م اروة بالينظييات االخيرى لييياقيوي  اليحيزب الشيييوعيي الياييياليي 

دون  ك، وان رذا االمر موايث اعيتيزازويا (  التيار الشيوعي) الييكن اوكار السور السياسي والايلي لـ.  الاراقي

وخيطيه السييياسيي (  التيار الشيييوعيي) مثليا اةسوا عليه في بساية الي ال، بيس ان مايساى الرفيق مؤيس اليه، بينح 

فيوفي ياً .  وتصوراته موقااً خاااً داخ  الحزب استناداً على رذا االسا ، خاٍل من ح ي ة باي  ك  من اال كيال

للي ترت والطرت اللذان واف ت عليهيا مكووات وقيادة جيي  الينظيات آوئذ، لم ييكين اليحيزب، بياي  يكي  مين 

، بي  ومين اليويسء، ( التيار الشيوعيي) اال كال، امتساد لخط سياسي وت ليس وتصور اي محف  ومنظية وبضينها 

ومن االسا ، وعور و س الت ليس واساليب الاي  والتصورات اليحفلية في وقتها، تيييت اييياغية وايرت اايار 

حتى ان الحزب وفسه قس تاسس ليس امتساداً، ب  استناداً الى و س اليتي ياليييس .  سياسي وعيلي وتنظييي وت ليس جسيس

ومنذ ذلك الوقت ولحس االن، ان اي التزا  وتيسك بت ليس واايار سيابيق، .  واساليب الاي  والتصورات اليحفلية

. ةان وفسه عائق مكو  اما  ارساء وتاسيس حزب سياسي ياس دوره ووشااه تنظيم الثورة اليايييالييية وقيييادتيهيا

( اليتيييار الشيييوعيي) وبهذا الخصوص، وضات جيي  اليحاف  عوائق، ولكن في الح ي ة ان الت اليس اليحفليية لـي

ادعيى .  وان لم يسعي احس في وقتها اوه اياحيب ريذه اليتي ياليييس واليتيصيورات!  ابرز من جيي  اليحاف  واقوى

بيس ان اليرفيييق ميؤييس االن، !  الجيي  اوهم عوروا تلك الت اليس وال يم والتصورات الساب ة ليرحلة ماقو  الحزب

وباس عير سياسي مسيس، يرف  بصورة اوعية راية قيادة ذلك االمر، ان ذلك ياني اوه ي ر ب يامة بتيثي  محفلية 

وبهذا، فاوه يالن اواسا  قسرته السياسية فيي ميييسان الياييي  واليتي يليييس اليحيزبيي !  في الحزب(  التيار الشيوعي) 

 امجد غفور، محسن كريم
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 !خطوة لالمام، خطوتان للوراء

 !والجزبية ويصر عليها

 

بوجه الينظييات االخيرى، يي يو  بيجياي  اليتيحيزب (  التيار الشيوعي) وباختحق خط سياسي وفكري مختلف لـ

اذا وي يو  (.  اليتيييار الشيييوعيي) السياسي الشيوعي ضحية اليحفلية، بيس ان رذا غون ةوير ي و  بيه ميؤييس تيجياه 

عيا ، وتيليك (  70) باستخحص وتيجة من منطق االبحال النظرية والسياسية للرفيق مؤيس التي رجي  ليهيا بيايس 

، ( اليتيييار) االبحال واليواضي  التي وجهت الشيوعية الايالية الن س لها في وقتها، وقو  به الهيك  التنيظيييييي لـي

اليتيييار ) بوافه جزء من حرةة الشيوعية الايالية في الاراق، وولغ ويتيييجية ميفيادريا ان اليرفيييق ميؤييس يضي  

وال قيادته ياتي يسان اويه ةيان رينياك (  التيار الشيوعي) وذلك الن ال .  خارف حرةة الشيوعية الايالية(  الشيوعي

، ب  ةان رناك خط سييياسيي وفيكيري واحيس في يط، وريو خيط ( التيار) خطين سياسيين وفكريين مختلفين داخ  

اوه المر اويايي ان يحر  الرفييق .  ب وة التزامه بتلك الحرةة وداف  عنها(  التيار) وقس اعلن . الشيوعية الايالية

وينسحب وينس  على رذا التاريت، ولكن ليس من حي يه بيحيجية اخيتيحق (  التيار الشيوعي) مؤيس وفسه من تاريت 

اليذي اويخيرا فيي تياسيييس (  اليتيييار) رو وفسه (  التيار الشيوعي) ان (.  تيارين)خط فكري سياسي، ان يصطن  

الحزب الشيوعي الايالي الاراقي، واعلن بحغه ذاك بصورة رسيية لحرةة الشيييوعييية اليايييالييية وميجيتييي  

اليتيييار ) ذاك، ووفخر بحياتنا السياسية والتينيظييييييية فيي (  التيار الشيوعي) واتور اوفسنا امتساد لوحغ !  ةردستان

 .حتى اوتهاء عيله واوضيامه للحزب الشيوعي الايالي الاراقي( الشيوعي

 

 اجالل املحفلية

في مكان اخر، يذةر الرفيق مؤيس ان الحزب الشيوعي الايالي الاراقي لم يستط  ان ين   تلك الت اليس الاييلييية 

فيي (  اليتيييار الشيييوعيي) الى الحزب، في الوقت الذي وقانا وامضينا وحين قيادة ( التيار الشيوعي)والسياسية لـ

وقته، ومن ضينهم الرفيق مؤيس، على مشروع مفاده االوفصال عن الت اليس الايلية والسياسية السيابي ية، ومينيهيا 

لم يؤةس ال الرفيق مؤيس وال اي من الي يادة !  ، ال و لها داخ  الحزب( التيار الشيوعي) الت اليس الايلية والسياسية لـ

يوما ما او في مكان رسيي ما بشك  واضح وايرييح وليو بيحيرف واحيس عيليى (  التيار الشيوعي) االخرين لـ

وَْت مسالة ما من رذا ال وي  الى الرفيق مؤييس، اي بيكيوويه .  االاروحة التي يذةررا مؤيس االن ب  حتى اذا ما وُسا

وعيليييه، فيان .  العتوررا مث  تهية محفلية ورد را"  و   الت اليس الايلية والسياسية للتيار الى داخ  الحزب" ينشس 

تصور الرفيق مؤيس رذا الييكن حسابه سوى رجوعاً ليرحلة ماقو  تاسيس الحزب، وحتيى داللية عيليى ويسميه 

 .على تاسيس الحزب

 

من الجسير بالذةر ان وسلط الضوء وووضح تلك االمور التي يتاكز عليها الرفيق مؤيس عيليى اويهيا اخيتيحفيات 

وبوافه خط سياسي وفكري مختلف داخ  الحزب، وان يكن رسفنا في رذا الي ال عس  الخوض فيي تيفيااييي  

في حينيهيا (  التيار الشيوعي) فاذا عسوا لتاريت اليوضوعات النظرية والسياسية لـ.  تلك اليوضوعات وتوضيحها

ودوررا، تتوين لنا ح ي ة ري ان تلك االختحفات التي يتحسل عنها الرفيق مؤييس، واسيتيييراره عيليى اليتيحيلييي  

اليتيييار ) قيويليت قيييادة !  والرؤية السياسية التي تم توجيه االوت اد لها في وقتها، وبلغت اوسيساد افياقيهيا وازميتيهيا

ان ريذا اليياينيي ان .  في وقتها، ومن ضينهم مؤيس وفسه، باالوت ادات سواء بوقيتيهيا او بيايس تياخييير( الشيوعي

اليستطي  واليحق ليؤيس اليو  ان يتراج  وينس  على تلك االوت ادات اليوجهة الى اليسائ  النظرية والسياسية لـ
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التييار ) بيس ان التراج  عن الن س الذي قولناه يختلف عن التنكر للتاريت الواقاي واالدعاء بان (.  التيار الشيوعي) 

 .قس قا  بسور الياي عور تلك اليواضي  النظرية والسياسية( الشيوعي

لاب دوراً اليايا ومؤثراً من الناحية النظرية (  التيار الشيوعي)ان : يسروا ان ي و  الرفيق مؤيس بتوضيح و طة

والسياسية، باس ذلك قو  رو وفسه بتلك االوت ادات التي وجهت لليواضي  النظرية والسياسيية اليييطيروحية، اي 

 !دور لهذا اليوضوع بالنسوة له واية ماضلة او ع سة سياسية تحله له؟

 

 (التيار الشيوعي)موقع 

ةان يلاب دوراً مختلفاً (  التيار الشيوعي) من االفض  االن ان واود الى الوقت الذي ةان الرفيق مؤيس يات س ان 

من الضروري ان ورج  الى تلك اليواضي  النظرية والسياسية التيي .  الى حس ما من الناحية النظرية والسياسية

فها الرفيق مؤيس بوافها و طة قوة الخط السياسي للتيار الشيوعي، وفي الوقت ذاته ييجيايليهيا مسيتيهي   ةان يار 

 .اختحفاته وخط اخر يوازي الشيوعية الايالية وموضوعة تاسيس الحزب

 

اونا واتور من الضروري ذةر و طة مفادرا اونا الوات س بان رناك  خص ما فيي حيرةية الشيييوعييية اليايييالييية 

فيي اليحيرةية ( التيار الشيوعي)والحزب الشيوعي الايالي الاراقي من يشك بالسور والشهرة واليكاوة اليهية لـ

اوالً، وذلك الوه، اي التيار، من الناحية التنظييية اوسي  واةيثير .  الشيوعية آوذاك او يتناسارا او ي ل  من قييتها

. وباسرا، بفتح الي رات اليسلحة، ااوح منظية ماروفة في اليجيتييي .  احبة، وفي الاي  السري اةثر حرفية

اذا ةان ال صس رو و ي  (.  التيار الشيوعي) ان راتين الن طتين ةاوتا ابرز النواحي الطلياية والت اليس ليوق  ودور 

رذه االمور الطلياية الى الحزب، فاونا راينا عيلياً ان رذه التوجهات قس تم اقراررا في الحزب والتاةيس عليييهيا، 

على رذه، ب  وةجيي  اليحاف  االخرى، قامت باليتياةيييس (  التيار الشيوعي) في الوقت الذي لم تؤةس ب ايا محفلية 

حتى ان مسالة اقامة م رات مسلحة تم اقراررا مين اليييو  !  على مسالة ماري حصتها من ةراسي قيادة الحزب

اليتيييار ) االول لتاسيس الحزب واتخذت خطوات بصسدرا، في الوقت الذي باس عيسة ا يهير مين افيتيتيات مي ير 

ليكين اليحيزب فيتيح بصيورة !  ، وباس اوسساد افاق سياسية وادارية سنتطرق لها الح ا، اغلق مي يراتيه(الشيوعي

 .واساة م راته في اليسن الرئيسية من ةردستان، وفي الوقت ذاته دعم م رات الينظيات الجياريرية

 

بوافه تجيربية ةيان مين (  التيار الشيوعي) اذا ةان ال سم االخر من اليوضوع حول اسلوب الاي  التنظييي لـ

تينيظيييييات :  ةياويت اوالً (  التيار الشيوعي) اليفترض و لها، ورغم ان اتساعها رو امر ايجابي، بيس ان تنظييات 

ثاوياً، بصورة عامة، ماعسا باض الحاالت اليحسدة، ةاوت تتاليف مين .  مرحلة الاي  السري تحت سلطة الواث

تحت تاثير  يكي  الياييي  السيري،  4664حل ات اليث فين والاسيية الصلة بالايال والتي ب ت حتى باس احسال 

ب ت بحالة ت ليس، ولكن بالنسوة لحزب سياسي، فان الاي  التنظييي يتضين خلق وارساء ريك ، ت ليس، اسيليوب 

الاي  ووشاا سياسي واجتياعي مختلف، بغض النظر عن ان حزبنا تيكن من ال يا  بذليك الياييي  ا  ال فيهيذه 

اليتيييار ) بيس اوه المر جلي ان االسواب التاود الى ةيا لو اونا الوريس وي ي  اليتي ياليييس اليطيلييياييية لـي.  مسالة اخرى

 !الى الحزب مثليا يذةر الرفيق مؤيس( الشيوعي

 

بيس ان ذلك امر واضح، الن اذا عاد اي ما الى موضوعات الرفيق مينيصيور حيكيييت ويفيسيه حيول اليتينيظيييم 

 امجد غفور، محسن كريم
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 !خطوة لالمام، خطوتان للوراء

فيها اساسه الفكري والسياسي والت اليسي، سيسرك جيساً ةم ان (  التيار الشيوعي) الشيوعي الايالي، والتي يرى 

، غريوة من الناحية الايلية عن الاي  التنظييي الشيييوعيي ( التيار الشيوعي) الينظيات اليسارية، ومن ضينها 

فاذا لم يُن   ت ليس ما الى الحزب ورناك وواقص فيييه، فياويه عيس  اليرجيوع ليييوضيوعيات .  ودوررا بين الايال

الرفيق منصور حكيت وفسها والاي  وف ها، ورو االمر الذي من الواضح ان الرفيق مؤيس ينوي اعيادة الينيظير 

او اي محف  اخر، وري اليتيي ةياويت فيي (  التيار الشيوعي)فيها، وليس الت اليس وا كال الت س  السياسي لينظية 

ولكن من الواضح ان ماينوي اليرفيييق ميؤييس .  الح ي ة عائق اما  الت اليس السياسية الشيوعية والايالية والحزبية

ييتيضيح .  حصة ةويرة بهذا اليخيصيوص(  التيار الشيوعي) الت لي  منه وتجارله رو اوت ال الت اليس اليحفلية التي لـ

واليكاوة الخااة ليكي  (  التيار الشيوعي) االمر اةثر حين وتناول اليوضوعات السياسية لهذا الجاوب اليحفلي لـ

 .رفيق فيه

 

 (التيار الشيوعي)حرب الخليج وموقف 

بييين اليييسيار (  اليتيييار الشيييوعيي) التتالق مححظتنا على تصورات الرفيق مؤيس بيسالية مياذا ةياويت ميكياوية 

مين الينياحييية الينيظيريية واليفيكيريية والسييياسييية (  التييار الشيييوعيي) واليجتي ، ب  تتالق باوه يساى لتويان ان 

في الح ي ة اوه امر يلفت االوتيوياه اويه بيايس .  واليارةسية رو  يء مختلف عن الينظيات اليسارية لتلك اليرحلة

رب  قرن من الاي  السياسي في حرةة الشيوعية الايالية والحزب الشيوعي الايالي الاراقي واليكيردسيتياويي، 

وباس الن س الذي تم توجيهه لرؤية وتصورات مجي  الحرةة اليسارية في ذلك الوقت وما ترةه من تاثييير عيليى 

، ينهيك مؤيس في النكوص عسة خطوات لليوراء، ( التيار الشيوعي) الاي  السياسي وموق  اليسار، ومن ضينها 

عاما  والتي رو مؤيس وفسه من قو  بتلك االوت يادات، او عيليى  70اوب وفس تلك الرؤية والتصورات لياقو  

وات س اوه ينشس ان يوين عن عس  ارتياحه ليسالة اوه ةان من اليفتيرض ان ييتيم . االق ، لم ي ف بوجهها اراحة

اذا ةان االمر ةذلك، فان رذا ييتينياقيض تيييامياً ومين !  مكاوة وموق  خااين في الحزب(  التيار الشيوعي)منح 

اذ ةان من الي رر ارساء ووعية جسيس وااار سياسي وتنظييي جسيس وت اليييس .  االسا  م  ارت تاسيس الحزب

 .جسيسة، ال االستيرار على ااار الت ليس السياسي والتنظييي السابق

 

ةان له تاثير وظري وسييياسيي وان (  التيار الشيوعي) اذا ةان االمر مثليا يساى الرفيق مؤيس ان يوسيه على ان 

منظية  يوعية م تسرة وذا ميوقي  ايليييايي فيي اليحيرةية (  التيار الشيوعي)جالت من " مهياتنا الااجلة"ورقة 

اذا تيكن فاح من اثوات احة االدعاء بان تلك اليوضوعة وثي ة وقرار سييياسيي .  الشيوعية ويسار ذاك الوقت

اليتيييار ) لخط اةثر مارةسية والياية ومختلف م اروة بالينظيات االخرى، ل ولنا ان من الضروري ان يكون لـي

موق  مختلف وتوض  موضوعاته جنب الى جنب ارت وموضوعات الرفيق منصيور فيي عيييلييية ( الشيوعي

فيي تيوينيي (  اليتيييار الشيييوعيي) ولكن في الح ي ة اوه المر يلفت االوتواه بصورة جسية رو دور .  تاسيس الحزب

، ومهيا ةان تصوررا عن وفيسيهيا، ليم ( التيار الشيوعي) ان قيادة .  اليارةسية الثورية وباسرا الشيوعية الايالية

زد عيليى ذليك، فيي .  تتيكن من ارت او تويان اي  يء مختلف عن الينظيات اليسارية والشييوعييية االخيرى

( اليتيييار) ، فييا يخص اليوقف تجاه حرب الخليج والسور السياسي الذي من اليفترض ان يتخيذه 4664احسال 

تجاه تلك الوضاية، فاوه لم يوين اي ت ارب م  خط الشيوعية الايالية وموضوعات منصور حكيت حيول تيليك 

 .وق  في خطأ سياسي( التيار الشيوعي)الحرب، ليس رذا وحسب، ب  بيانى ان 
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تصور وت ييم مارةسي وواضح لحوضاع السياسية واالقتصياديية ليلياياليم آويئيذ، اذ (  التيار الشيوعي) لم يكن لـ

ميكياوية ريذه (  التيار الشيييوعيي) اذ غاب عن الفهم والتصور السياسي لـ.  ةاوت الحرب على ابواب االوسالع فيها

الحرب لسى امريكا بوافها دولة اموريالية وزعيية الكتلة الغربية لحب اء على دورريا اليرئيييسيي بيايس اويتيهياء 

ان سية منارضة النظا  وع س االمال على اس اا النظا  الواثي والواث عور الحرب ةان جيزءا .  الكتلة الشرقية

ليييوضيوعيات الشيييوعييية (  التيار الشييوعيي) ووظراً ليواالة .  واستاساداته الايلية(  التيار الشيوعي) من سياسة 

ويفيسيه، ليم (  التيار الشيوعي) الايالية ومنصور حكيت وفسه، والنفوذ الفكري له على مجي  الحرةة اليسارية و

قادرة على الوقوف بصورة مويا يرة بيوجيه رؤى وتيحيليييحت مينيصيور حيكيييت (  التيار الشيوعي) تكن قيادة 

فين جهة وقفت ضس الحرب، ورفات راية منارضة الحيرب، .  الينارضة للحرب، ب  وقات في موقف مزدوف

ومن جهة اخرى رحوت بالحرب، عور اداوة احتحل الاراق للكويت ورات فيها فراة سياسية الس اا الينيظيا  

 !الواثي

 

عيليا في الضجة التي اقامتها امريكا لفرض وفسهيا بيوايفيهيا  يرايي (  التيار الشيوعي) وبهذه الطري ة، وق  

اي الترحيب بحيلة امريكا وحلفائها ضس الاراق، في الوقت الذي تسف ت الحرةة الت سمية اليايالييييية .  على الاالم

ليم ييسرك تيليك (  اليتيييار الشيييوعيي) بيئات االالف في الاالم للشوارع للوقوف بوجيه حيرب اليخيليييج، وليكين 

االحتجاجات الااليية، ولم يض  اعتوار ليوضوعات الرفيق منصور حكيت بهذا الصسد، في حين ياتور ويفيسيه 

ميهيامينيا " واستناداً الى خطأه السياسي رذا، ااغ !  اةثر مارةسية واةثر  يوعية عيالية من الينظيات االخرى

، يينيظير ليهيا بشيكي  ( اليتيييار الشيييوعيي) والتي يفتخر بها الرفيق مؤيس احيييس بيوايفيهيا وي يطية قيوة "  الااجلة

 .لينين" ااروحات ويسان"ةـ

 

رذا حول احسال حيرب (  التيار الشيوعي)اوال، ان تحلي  . وبهذا الخصوص، وود ان وورد باض التوضيحات

وسيو ياقية ليتيصيورات اليرفيييق مينيصيور (  التيار الشييوعيي) الخليج والتي ةنا واتوره من الروائ  اليهيوة لرؤية 

في الوقت ذاته ان الرؤية والينهجية غير الصحيحة ذاتها قس ال ت بضيحليهيا عيليى ميجييي  مينيظيييات .  حكيت

الشيوعية الايالية في الاراق، ولم يوين ةذلك قسم من قادة الحزب الشيوعي االيراوي الذين ةينيا ويليتي يييهيم عين 

تلك، ولكن باس رذا، عاد الرفيييق اسيس ةيوليجييينيي مين خيارف اليايراق (  التيار الشيوعي) خحف م  تصورات 

ةان ةحريا ةيادران قيييادييان فيي اليحيزب الشيييوعيي . ) وع سوا وحن والرفاق اسس رحين حسين زادة اجتياعاً 

وباس مناقشة االوضاع السياسية واالحسال وتوضيح ميوضيوعيات مينيصيور حيكيييت حيول حيرب (.  االيراوي

ليم تيكين (  التيار الشيوعيي) الخليج بصورة اةور، قولنا االوت اد وبلغنا وتيجة تصور ان موضوعاتنا وتحليلنا، اي 

ةذليك اليحيال فيييييا ييخيص .  احيحة، وباس دراسة وو اش اةور، قولنا باليوضوعات االساسية للرفيق منصور

اليتيييار ) ، ل س ةان ارم راي في وقتها للرفيق رحين حسين زادة رو ان الترتييويات اليايييلييية لـي" مهامنا الااجلة" 

قس بنيت على اسا  التصور الذي يات س بان االوضاع السياسية في الاراق وةردستان ريي اوضياع (  الشيوعية

وان رذا ينو  من اليتي يييييم اليخيااييء ذاتيه اليخياص .  يريس وينوي قيادة الثورة(  التيار الشيوعي) ثورية، اي ان 

 .بحرب الخليج، اي ع س االمال على اس اا حكومة اسا  عور الحرب والغطرسة االمريكية

، قينا باوت ياد اليتيصيورات ( التيار الشيوعي) باس عسة اجتياعات حول رذه اليواضي ، وباس و ا ات داخ  قيادة 

( اليتيييار الشيييوعيي) ةيا ةان راي اخر للرفيق رحين حول تاام  .  واليوضوعات السياسية ورؤيتنا لحوضاع

 امجد غفور، محسن كريم
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، مجالس اليححت ري  اوية و اووية، ويسعوا الى اريالها والتاةييس ( التيار)تجاه اليجالس وذلك باعتواره، اي 

مين الينياحييية (  التيييار) ولكن بغض النظر عن اوت اد الرفيق رحين، لم يتيكن وا طوا .  ف ط على مجالس الايال

فيييييا ييخيص (  التيار) الايلية وفي الاالم الواقاي من ان يلاووا دوراً في مجالس اليححت، ولهذا لم تُنفَذ سياسة 

 .مجالس اليححت

 

ولكن ماينوغي ان وؤةس عليه الح اً رو ان وارف اين بلغ تاثير رذا الن س على اليوضوعات النظرية والسيياسييية 

في اوسساد افاق سياسية وازمة ينوغي اليتيايامي  ميايهيا (  التيار الشيوعية)؟ اوالً، وقات قيادة (التيار الشيوعي)لـ

رغيم اويه ايرحيت ميويررات .  ثاوياً، اقر باس اوسساد االفاق رذا ان يذرب قسم من ال يادة الى خارف الولس.  بجسية

ليوضوعة السفر للخارف من مث  اياوة الينظية والاي  السري، بيييس ان حي ييي ية االمير ريو اوسيساد االفياق 

ثالثاً، ان اوسساد االفاق ذاته من اوالنا الى عيس  الي يسرة عيليى .  السياسي واواسا  الوضوت حول ماينوغي عيله

ان الرفيق مؤيس يفخر ب رار فتح الي رات اليسلحة، بيس اويه ليم ييوييين عين اي .  ادامة الي رات وبالتالي اغحقها

 !!!درجة من اليسؤولية في اغحقها والي   اي  يء تجارها

  

 !مهامنا العاجلة، تكتيك اي حركة؟

، وذلك باس مرور اةثر من ربي  قيرن، ريو ةيارثية " مهامنا الااجلة" في الح ي ة ان افتخار الرفيق مؤيس بوثي ة 

، ليس باس اةثر من رب  قرن، ب  باس فترة قصيييرة مين احيسال ( التيار الشيوعي) سياسية، وذلك الونا في قيادة 

( اليتيييار الشيييوعيي) ، توالنا الى ان االسا  الذي استلهيت منه رذه الوثي ة ومجييي  سييياسية وعييي  4664

ومجي  اليسار الاراقي آاوئذ، رو الوقوع تحت تاثير الهيينة السياسية للحرةة ال ومية الكردية، وذلك الن تيليك 

ان ت ودرا وتاسرا، ري مين االسيا  تيكيتيييك اليحيرةية الي يومييية " مهامنا الااجلة"االوتفاضة التي من الي رر لـ

باس مرور اةثر مين ربي  قيرن عيليى .  الكردية التاباة المريكا، التكتيكاً  يوعياً من اج  السف  بالثورة الايالية

، فان رجيوع اليرفيييق ميؤييس اليى ذليك اليتيصيور " مهامنا الااجلة" ذلك الن س الشيوعي للتصور الذي ةتوت فيه 

او ان رذه اليسالة ري جزء من موضوعات الرفيق مينيصيور !  والفخر به، يوين اوه لم يتضح له باس ماذا جرى

ان تراج  الرفيق مؤيس في الوقت ذاته رو اايحق اليراياص !  حكيت التي ينشس الرفيق مؤيس اعادة النظر بها؟

على قسميه، وذلك الوه خحل رب  ال رن رذا، وفي الاسيس من ةتاباته حول عواقب حرب الخليج ودور وريييينية 

امريكا بوافها النتيجة االساسية لتلك الحرب با كال مختلفة، اقر بصحة رذا الن س بوافه امير ميفيروغ مينيه، 

ولكن في اليراجاة الحالية، عور وشيسان ان ".  مهياتنا الااجلة" اي في وقتها الن س للرؤية التي ةاوت ت ف خلف 

عا  قو ، والتي بلغت اوسساد افاق وازمية  70يظهر وفسه ميثحً لخط سياسي مختلف، يتراج  عيلياً الى سياسة 

ان رذا التراج  والاودة الوسساد االفاق ذاك، ليستا سياسة اؤلئك االوفياء للخط السياسي والايييليي لـ!  في وقتها

الذي ربط وفسه ب وة م  الشيوعية الايالية وموضوعات الرفيق منصور حكيت، ب  سييياسية (  التيار الشيوعي) 

 .وتونوا سويحً اخيراً (  التيار الشيوعي) اوا  تراجاوا عن الخط السياسي والفكري الوارز وال رارات االخيرة لـ

للخارف، باالضافية اليى ةيوويه بيذاتيه (  التيار الشيوعي) من الضروري التذةير، بان اوت ال قسم من رفاق قيادة 

وحيرب  4664قراراً ياتور خطئاً سياسياً ووتيجة اوسساد االفاق الفكري والسياسي ل يادة التيار باس احسال اذار 

التي اوت لت للحزب، والح ت ضرارا ةيويييرا بيحيرةيتينيا (  التيار) الخليج، وباسرا جزء من تلك الت اليس الضارة لـ

 .وحزبنا وبتطوره وت سمه السياسي والايلي
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 تاسيس الحزب والرؤى املختلفة

وان يكن موقف وت ييم مجي  اليساريين والشيوعيين عيوماً آوئذ لحرب الخليج لم يختلف عن موقيف وتيحيلييي  

، وليكينيهيم قيويليوا ( التيار الشيوعي) ، ومن الناحية الايلية، تااملوا بالشك  ذاته الذي تاام  به ( التيار الشيوعي) 

ولهذا فاويهيم قيويليوا بسيهيولية (.  التيار الشيوعي) ان تنظيررم للوض  اق  من .  قولنا موضوعات الرفيق منصور

اليتيييار ) من الواضح ان .  4664تحلي  منصور حكيت حول حرب الخليج وتصوراته تجاه اوتفاضة وروة اذار 

ماروف اةثر وذا مكاوة اوضح، ولهذا فاوه مضى بصاوبة اةور لل وول بتلك اليييوضيوعيات، وةيان ( الشيوعي

وبسوب رذا الواق  الفئوي واليحفلي والحسياسي لم يكن يرغب بان يوسل موقاه و هيرة .  من الصاوبة ان يت س 

(التيار الشيوعيي) ولهذا، اثناء تاسيس الحزب، فان قيادة !  منظيته بسخوله مرحلة ووضاية يف س بها رذه اليكاوة

، باالخص اؤلئك الرفاق الذين ةاووا في خارف الوحد، رم اةثر من تشسد وخلق اليصاعب اما  ايصال عيييلييية 

في الساخ  منهيكون اةيثير بيييحئييية (  التيار الشيوعي)تاسيس الحزب الى موتغارا، في الوقت الذي ةان رفاق 

فيي (  اليتيييار الشيييوعيي) ل س ةان رفاق الخارف يتا وون اةثر امر الحفاظ على مكاوة .  النفس م  تاسيس الحزب

ان رذا من الناحية الايلية ياني عس  فهم محئية النفس ودخول ميرحيلية جيسييسة .  الحزب وان يحسب له حساب

 .تتيث  بتاسيس حزب سياسي

 

فها اليو  بخط مختلف وييثله الرفيق مؤيس ةان لها تاثير سليويي عيليى قسيم واسي  مين  ان رذه الح ي ة التي يار 

اليتيييار ) ورفاقه وااسقائه، وان ب ايا رذا التاثير باقية لحس االن ويتم التاوير عنها بيان (  التيار الشيوعي) ةوادر 

، فيان ( وان تكن جيي  اليحاف  ةاوت تفكر دون  ك بني  حصية اةيوير) قس تارض للظلم في الحزب (  الشيوعي

رذه داللة بارزة على الينهجية اليسارية التي ةاوت تات س بان الحزب ريو وحيسة الييينيظيييات، وليييس ظياريرة 

اويه ليخيطيأ .  سياسية واجتياعية جسيسة وضرورة تاريخية للنضال الطو ي للاام  الينارض للنظيا  اليراسييياليي

وفييا يخص منظيتهم التيي اسيسيوريا تيواً، وليليييفيارقية، .  ةوير ان تاام  الحزب على اوه وحسة تلك الينظيات

يساى الرفيق مؤيس تاريفها على اوها ليست اوفصال عن الحزب الشيوعي الاراقي، ب  وينوغي التيايامي  ميايهيا 

بيس اوه يتاامي  . والنظر اليها بوافها ظاررة جسيسة وعيلية تاريخية حصيلة تولور اختحف خط فكري وسياسي

بصورة مختلفة ةلياً م  تاسيس الحزب ويرى فيها ظاررة توحيس منظيات، وعلييه فياويه ييويحيث وييتياي يب مين 

ان اي مكاوة وموقاية يتيت  به التيار وباي  ك  ةان، بيس ان (.  التيار الشيوعي)االختحفات منح موقااً خاااً لـ

بيالينيسيوية ليليحيزب .  الحزب ظاررة حسيثة ويختلف محتوارا وماريتها عن مرحلة الينظيات والنشاا الشييوعيي

والتحزب وحزب مارةسي ثوري، ياني ال وول بحزب سياسي يض  جاوواً مجي  ب ايا واساليب عي  والايادات 

وباسرا اليحيزب (  التيار) اليحفلية للينظيات، ال يثني ويهل  ويكور من امر على اسا  ان رناك منذ الوسء داخ  

ولكن اين اخفى رذا االسلوب الجنيني بييوضيه وفيي اي .  الشيوعي الايالي خط سياسي مختلف بصورة جنينية

مواضي  ودور النشاا السياسي وتفوق الشيوعية الايالية وفسه بحيث لم تجسه اي عييين وحيتيى وياظيوراً ليحيس 

 !اليحفلية؟" قسرة قادر"االن، ماعسا 

 

 كرس صمت بعد ربع قرن

ريذا وجيرى تيويادل ميواقي  "في مكان اخر من الي ابلة، ورى من الضروري ان ورد على الرفيق مؤيس اذ ي ول

 امجد غفور، محسن كريم
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االفراد حيث باض من قادة التيار الشيوعي ااوحوا بحكم موقاهم الجسيس في ريكلية الحزب ضين أعيساٍد مين 

ان اليحفلييية بياتيت اسيم اليرميز ليسى مين ليهيم ".  التيار الشيوعي" اال ساء في محاربة ة  ما رو متالق بت ليس 

 "التيار الشيوعي"مصلحة في ذلك داخ  الحزب لواف ة  ما رو متالق ب 

 

ان رذا ال سم من حسيث الرفيق مؤيس، ورغم اوه باس عير اوي  في الاي  الحزبي، فاوه الزال ييتيحيسل فيايح 

باس ة  تليك /  اوال.  اذ يوين رذا ال سم عن جاووين سلويين وغير رفاقيين جسا(. التيار)ةشخص محفلي متاصب لـ

اال كال من اواسا  الوضوت في موضوعاته وو ا اته، يرى وفسه عيليى حيق، اذ ييايلين اويه مين اليييو  االول 

للتيار، ولكين الييايطيي حيق "  النظرية والسياسية" لتاسيس الحزب ةان ذا خط سياسي يستيس من اليوضوعات 

، لهم خط سياسي اخر وف اً الخر اخيتيييار سييياسيي وقيرار تيارييخيي ( التيار الشيوعي) الوا  اخرين من قيادة 

اليتيييار ) ، اوا  يؤمنون بالسير وفق خط الحزب وعوروا ت اليييسريم اليييحيفيلييية فيي ( التيار) ورسيي و رعي لـ

وتيارييت (  التييار) ولهذا ي ول عنهم اوه وف ا ليوقاهم الحزبي ومصالحهم لواف ة   يء مرتوط بـ(!  الشيوعي

عا  وياتي يس االن (  07)ارذا اسلوب و اش سياسي فاحً م  رفاق عي  ماهم سوية الةثر من . باليحفلية( التيار)

ري  ان ريذا تيحيلييي  ميارةسيي فيايحً !  ان مصالحهم الخااة وموقاهم الحزبي رو اسا  مواقفهم السييياسييية؟

 !الختحفات الخطوا والرؤى السياسية؟

 

ان حكم الرفيق مؤيس يستلهم من تلك الرؤيا التي ترى في الحزب وتتاام  ماه بوافه جي  ميكاويكيي واتيفياق 

ووحسة اوا  ومنظيات اتخذوا قراررم وف اً لليصالح الشخصية لحفراد، وليس ةظاررة سيياسييية واجيتييياعييية 

ان رذه الرؤية تتطابق م  رؤية تلك اليجامي  الصغيييرة واليييحيفيلييية .  وااار جسيس واداة لنضال الطو ة الااملة

التي التنظر الى االحزاب والشخصيات استناداً الى اليشاري  السياسية للتغيير في اليييجيتييي ، بي  ان اليايزف 

باالضافة الى رذا، يساى بهذه الطري ة الى حرف اليوضوع .  بلحن واوت واحس رو اليايار واالسا  عنسرم

ويصووه ويواسه من و س الت ليس والرؤية اليوجودة منذ بساية تاسيس الحزب الى االن واال كاليات الخطيرة اميا  

التحزب السياسي الشيوعي والنضال الشيوعي، واليتيثلة بالنزعة الفئوية واليحفلية والت اليس واساليييب الياييي  

: وبسالً من و اش سياسي ومارةسي الئق، ينشس الرفيق ان ييس يسه لتلك الت اليس اليتخلفة اليتيي ميفيادريا.  اليحفلية

ينوغي النيظير اليى !!  على اسا  اونا بانا خطنا الفكري والسياسي وماضينا م اب  موق   خصي لنا في الحزب

 !!رذا بوافه ابساع جسيس في رذا التراج 

 

يريس الرفيق ان ي ول ان ة  تلك الشكاوى والتذمر في الحزب حول قضية اليحفلية، ةاوت ةلها ذرينييية وغييير 

ان رسف اختحق ة  رذه رو ف ط اوكار الت س  السياسي والفكري والايييليي !  واقاية ومصطناة وعسيية االسا 

ولهذا ليس ثية تجني ان و ول ان باس رب  قرن من تاسيس الحزب، الزال الرفيق مؤيس في (! التيار الشيوعي)لـ

لييياذا خيحل ةي  !  اذن ماذا فا  ايلة رب  قرن في الحزب؟"!  مهيامنا الااجلة" مرحلة (  تيار  يوعي) مرحلة 

تلك السنوات، حيث جرت و ا ات واوت اد لليحفلية، لم ينطق يوماً ما وي ول ان الخط السياسي والفكري وت الييس 

لكاوت عنسرا االختحفات اةثر وضوحاً و فيافية !  رو ما اعتوره احيحة واار واؤةس عليه؟(  التيار الشيوعي) 

وربيا لم يذرب ة  ذلك الوقت والتاب واليااواة الي منا رسراً، وعنسرا لم يكون الرفيق مؤيس مرغياً ان ييهيسر 

! ة  رذه السنوات من عيره في حزب الي ر بخطه السياسي والفكري واسلوب عيله وت ليسه السياسي والاييليي
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 امجد غفور، محسن كريم

ولكن الرفيق مؤيس لم ينطق قط مثليا ماي و  به اليو ، حتى اذا قي  له اوك الزليت ليحيس االن ميتيييسيك بياليخيط 

 !، ةان يرفض ذلك بشسة وياتوره تهية(التيار)الفكري والسياسي وت اليس 

 

 الحزيب( التيار)املحفيل ام ( التيار)

، وريي حي ييي ية (التيار الشيوعي)ثية و طة اةثر اريية وري مواث افتخار جيي  الرفاق الذي ةان لهم دور في 

وواق  ان رذه الينظية، وب رار رسيي ليجي  قيادتها آوئذ، قررت بصورة واعية على اويهياء تيارييت ميحيفيلييية 

ماقو  الحزب، اوهاء ت اليس واساليب عي  وقيم وتصورات تلك الييرحيلية واالوضيييا  اليى اليحيزب الشيييوعيي 

وبهذه الطري ة، ااوحت جزء من تلك اليساعي والنضال من اج  ايياغية تيارييت ييخيتيليف .  الايالي الاراقي

ولهذا فيان ذاك الي يرار في يط، (.  التيار الشيوعي) ل س ةان رذا اخر قرار واختيار سياسي رسيي لـ.  وحسيث ةلياً 

اليتيييار ) واؤلئك الذين يصرون على ذلك ال رار من بوساهم ف ط ويتيتاون بحق و يرعييية ان ييكيوويوا ورثية 

وان اؤلئك الذين تراجاوا عن ذلك ال رار سواء الح اً او االن، مين حي يهيم ان .  ، بسلوياته وايجابياته( الشيوعي

بياويهياء تيارييت (  التيار الشيوعي) يتراجاوا، ولكن رذا التراج  رو خروف عن ذلك ال رار السياسي والرسيي لـ

ان رذا اختيار جسيس وسوي  اخر ومختلف عن ال رار الخيتياميي واالخيتيييار السييياسيي لـ.  محفلية ماقو  الحزب

ولهذا يخطئون حين يشييرون (.  التيار الشيوعي)وتاريت ( التيار)، وليس بوساهم االن ان يلص وا رذا بـ(التيار)

، ولسينيا مي  ( اليتيييار) ةان بوساهم ان ي ولوا في وقتها اونا اايحياب (.  التيار الشيوعي) الى اوهم اوفسهم ورثة 

واعضيائيه (  التيار) ، ولسنا م  اوضيامه الى الحزب، وان ااوات اغلوية ةوادر ( التيار) قرار اوهاء عي  وح  

ليست قليلة ري حاالت من مث  رذا النوع مين اليتيراجي  فيي تيارييت اليحيرةية (!  اي عس  الح ) م  رذا ال رار 

عليهم ان يو يوا اليى ابيس . ولكن رذا امر عسيم الفائسة، وليس بوساهم تغيير التاريت الواقاي والح ي ي. الشيوعية

االبسين في حلم وخيال تاريت يظنون اوهم جالسين من الناحية النظرية والسياسية في عليائه براحة بيال وريسوء 

ان رذا بالضوط ت ليس تلك اليساعي التي ي و  بيهيا الييييي  الي يوميي داخي  .  وةاوهم رم اوفسهم ابطال رذا الييسان

منظية ةومه له ةادحين في ةردستان ايران للتسلي  على وس  وتيراجي  ةيوميه ليه مين االوضيييا  اليى اليحيزب 

 .الشيوعي االيراوي

 

قراراً سياسياً اائواً، لكن من الواضح ان قسم من قيادة التيار في ذلك الوقت، مثليا رو ( التيار الشيوعي)اتخذ 

الحال م  قيادة مجامي  ومنظيات اخرى لتلك اليرحلة من الحرةة الشيوعيية، قيس رضيت اميا  االمير اليواقي ، 

وقو  على مضض واق  الحال باوهاء مرحلة اليحاف  وبسء مرحلة حزب سيياسيي، وليكين خيليف ذليك الي يويول 

لم يكن الرفيييق ميؤييس دون .  الشكلي ةاوت لسيهم خطة بان يونوا في الحزب ع  جسيس ليحفلية جياعتهم الساب ة

 ك اول  خص يوبخنا الونا مضينا م  التيار اوب تاسيس الحزب، وفي الحزب تخلينا عين بي ياييا ميحيفيلييية 

ان اؤلئك الذي يتكليون بهذه الطري ة يكيشيفيون عين اويهيم غيربياء عين السييياسية والي يرار (.  التيار الشيوعي) 

ةيا ان اؤلئك الذين لحس اليو  ملتزمين ومنخراين في الت يليييس واليخيط (.  التيار الشيوعي) السياسي والشرعي لـ

ليا قو  قرار اوضيامه للحزب، في الح ي ية تيخيليوا عين (  التيار الشيوعي) الفكري والسياسي والت اليس الايلية لـ

باوهاء اليحفلية وان يكوووا جزء من تاريت جسيس، تارييت (  التيار الشيوعي) ال رار االخير السياسي والتاريخي لـ

ان ةياويت مشيارةية اليرفيييق ميؤييس فيي .  بناء حزب سياسي و يوعي من اج  تنظيم وقيادة الثورة اال تراةيية

، وباي سوب ورؤية ةاوت، ريو خيطيوة ( التيار الشيوعي) تاسيس الحزب، والذي ةان اخر قرار سياسي ومهم لـ
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 !خطوة لالمام، خطوتان للوراء

ريو  4664ماقو  اذار (  تيار) ماقو  تاسيس الحزب، واالةثر من رذا الى (  تيار) لحما ، لكن رجوعه الناد  الى 

 .خطوتين للوراء

  

 االسباب الحقيقة لرتك الحزب

في الح ي ة ان الرفيق مؤيس، وتحت اسم خط وموضوعات سياسية ري غير واضيحية عينيسه، ييسافي  بصيورة  

في اوقات ةثيييرة، وبيا يكيال ضيويابييية داخي  .  سنة خلت 70مستييتة عن الت اليس اليحفلية للتيار الشيوعي قو  

الحزب، وفي خضم اي و ا  وقرار سياسي، اعلن وفسه ان لسيه مححظات سياسية، ولكن لم يوضح قط ييوميا 

ما ماري مححظاته رذه ومتى يتحسل عنها، حتى وسي  ارائه وويكيون قيادريين عيليى اليني ياش واليجيسل ميايه، 

ثية مسالة تلفت االوتواه اةثر في الحياة السياسية للرفيييق ميؤييس، .  وعنسرا اما و و  ارائه او ورد عليها وورفضها

بوافه  خص من قيادة الحزب، لم يجلب في مؤتير او بلينو  ما قرار او م رر سياسي خاص به وبتصوراتيه 

يرد دائيا، وبجيلة م تضوة، ان لسي راي ومححظة، وحيين ييطيليب مينيه .  الخااة امامنا حتى و ره او ورفضه

في الح ي ة ان مجي  الحياة السياسية للرفيق مؤيس "!  ليس وقتها" التصريح بيححظاته وارائه، ةان جوابه دوماً 

التي ةان فيها يؤةس على اختحفات فكرية وسياسية وخط سياسي مختلف، فاوه استخسمها لاي  محفلي، لم ييويذل 

وباالخير، وحن لسنا مث  اليرفيييق ميؤييس حيييث .  واحساً من الف من جهسه رذا ولم ينشغ  قط بتوضيح اختحفاته

واتور ان مصلحته وموقاه الحزبي يحسدان ارائه واختياراته السياسية، ب  ةنا وات س اوه الزال ليحيس االن غييير 

اوه لحس االن يستيليهيم مين تيليك اليييايتي يسات والي يييم .  قادر على عوور الت اليس والرؤى واساليب الاي  اليحفلية

والصحت اليحفلية، وان رذا رو السوب االساسي لتردده وعس  ارتياحه داخ  حزب سياسي وغربته عن ليايب 

بيتيرةيه اليحيزب .  دور قيادي سياسي في الحزب الشيوعي الايالي باالخص، وفي حزب سياسي على اليايييو 

وااراره على الت اليس وال يم والرؤى اليحفلية، رج  الى الن طة االولى من الحل ة الى ميكيان ورؤى وتي ياليييس 

 !ماقو  رب  قرن، لحسف

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

تغيري االفكار امر ممكن، ولكن ال ميكن 

 !!تزييف التاريخ

 !(رد عىل رفيق سابق)
 

 فارس محمود
 

ثية جواوب ةثيييرة اوردريا تسيتيوجيب .  االات على م ابلة رفي نا السابق مؤيس احيس في جريسة منظيته الجسيسة

الن مؤيس احيس يتناول امور تخص جواوب ةثيرة داخلية وتخص تيارييت . وقفة جسية، ويجب ان تنال الرد عليها

الكثيرون ليس لهم ااحع على رذا التاريت لحسف الذي يحرفه مؤيس على امتساد الي ابلية، وبياألخيص .  الحزب

 .في سؤالها االخير
 

 !اي رواية نصدق؟

ال ييكن ان واي  في ظ  الي يييادة اليحيالييية : " في بيان اعحن است الته، اورد رفي نا السابق ما وصه حول سووها

ةان رناك دائيا اختحفات سياسية على رذا او ذاك من السياسات والتصورات واسياليييب الياييي  ".... و"للحزب

وةيا واوه من الواضح ةان رناك دائيا خحف عيليى اسياليييب الياييي  الشيييوعيي ..  السياسي والتنظييي وغيره

( خيط اليتياةيييس مين قيويليي". ) ، غير ان الساف  اليوا ر واآلوي وراء است التنا ليس ة  تليك االميور.... والحزبي

 :ويحسد الساف  اليوا ر واالوي لها بـ

مفصح تاريخيا في حياة الحزب، على االق  بالنسوة لنا اذ ةان مكاوا لتجربة فييا اذا ةان  00ل س ةان الولنيو  "  

باالمكان االستيرارم  ال يادة الحالية للحزب ا  ال، اذ ةاوت قس أدرجت في اجنسة الولنيو  مسألتين، األولى قرار 

سحب الاضوية من الرفيق فحت علوان، والثاوية رسالة الرفيق ريويوار احيييس وايروحياتيه السييياسييية بصيسد 

  ".الحزب

 

اي ان مسالة استيراره في ريذه اليحيزب .  والت"  ، اسلوب عي " ادارية" ، " تنظييية" اي باختصار ان اوت اداته 

واليثياوييية ريي رسيالية (  ع. ف) ان تسحب اللجنة اليرةزية قرار سحب عضيويية :  ةاوت مررووة بن طتين وريا

خطين واف ين سياسيين وفكريين ليسا وليسة االن واويا من قيوي  " لكن رذه اليرة يتحسل مؤيس عن . ريووار احيس

لحسف ان رذا رو جزء من التيه الفكيري والسييياسيي اليذي عيا يه !  فاي الروايتين وصسق؟!!!  تأسيس الحزب

 .رفي نا على امتساد تاريت الحزب
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 !!تغيري االفكار امر ممكن، ولكن ال ميكن تزييف التاريخ

 

 :خطني وافقني سياسيني

احيسريييا يسيار .  منذ تاسيس الحزب، ةنا وسرك ان رناك ت ليسين سياسيين وعيليين  ارةا في تأسيييس اليحيزب

ت ليسي ورامشي اساسه رو الحرةة اال تراةية غير الايالية التي سادت على الصايس الااليي لياي يود ميسييسة ، 

يسار مث فين مارةسيين ةاووا تحت تأثير اليارةسية الثورية في ايران، واالخر رو ت لييس الشيييوعييية اليايييالييية 

وبالتالي، السف  بالشيوعية الايالية لتحويلها .  ذاته، ورو تيار وارض ب وة، ت ليس ةان التأسيس ييث  تأسيس حزبه

 .الى حرةة سياسية واجتياعية م تسرة

  

وبين عن ذلك في ة  ميراحي  .  وقس ةان الت ليس االول عائ اً على اول الخط اما  رذا اليساى الشيوعي الايالي

خط م او  من مرحلة التأسيس وعيلية التأسيس، لايلية االوت ال من الينظيييات اليى حيزب سييياسيي، .  الحزب

لسيه تصوراته السياسية الت ليسية فييا يخص موضوعة السيليطية السييياسييية، اليتيحيزب، الصيلية بيالييينيظيييات 

الجياريرية، اسلوب الاي  الشيوعي وسائر االبحال وال ضايا السياسية والايلية، وما اةثررا التي مرت بحييياة 

وقس ةان الك ، ومن ضينيهيم ميؤييس ويفيسيه، .  حزب حسيث التأسيس، ويونى اموره على جيي  االااسة لونة لونة

وبهذه الي ابلة ، ي ر رفييي ينيا .  يؤةس ويساف  عن الشيوعية الايالية وياتور وفسه اوه ااحب رذا الخط او ميثحً له

مؤيس بصراحة ووضوت على اوه ااحب ذلك الخط اليخالف للشيوعية الايالية، ورو اليخيط اليذي ةيان دومياً 

ومن الناحية الايلية خيط ذو تيوجيه مي ياو  ..  خط ليس اريحا، ليس واضحا، ساةتا.  على رام  حياة الحزب

 .وبسون افق

 

وةيم ربي  قيرن فيي ! ) لياذا تااي  مؤيس م  خط اخر ليسة رب  قرن تي يرييويا؟: ولكن السؤال الذي يطرت وفسه

واعت س جازماً اوه لوال موضوع سحب عضوية فحت علوان، لو ى رب  قيرن اخير !!(.  الحياة السياسية لحوسان

دون ان ينوس بونت  فة؟ تااي  م  خط سياسي يتحسل االن عنه اويه ةيان ال ييؤييسه، واالخيرون ليم ييكيوويوا 

ميا ميويرر "!!  آت م  خط الحزب، وان يكن بالتواسات وتشو ات" جازمين ان مؤيس ال يؤيسرم ويتصورون اوه 

 !رذا اللغز في الوقت الذي يستنس ت ليسوا الى اوضح ا كال الشفافية السياسية في حياة الحزب؟

 

اليخيط االخير، خيط اليحيزب، خيط االغيليوييية السياحي ية :  سؤال يطرت وفسه رنا.  اوه يتحسل عن وجود خطين

للحزب، ةتب ودون وع س مئات الجلسات والنسوات، وااسر عشرات ال رارات وجلب الاسييس مين اليييشياريي  

ر  بوساه ان يسل ال اريء على اي وثي ة، قرار وم رر، مشيروع، خيطية .  الت على امتساد تاريت الحزب...  و

عي  وبحتفور ، وسوة، بحث تم ت سييهيا لليؤتيرات والولينومات والت لتوضيح رذه الخطيوا واالفياق واليسفي  

واية ف رات الب اضافتها الى جساول اعيال اجتياعات اللجنة اليرةزية او اليييكيتيب السييياسيي !  بخطها واف ها؟

 !لتوضيح خطه؟!( وري بالاشرات ان لم تكن باليئات)

 

رفييي يي .  اوه يستنست  كلياً تجربة منصور حكيت واالجنحة داخ  الحزب الشيوعي االيراوي واوشي ياقيه عينيه

لينصور حكيت عشرات الوثائيق، الينيسوات، االبيحيال واليجيساالت واليرسيائي  والييي يابيحت حيول ...  الازيز

اخيتيحفيات ليم ...  اختحفات خطه م  االجنحة االخرى على جيي  االااسة السياسية والتنظييية والوراتييكييية و



تطل  عليها تنظييات الحزب فحسب، ب  ماروفة على اايس ةوادر الشيوعية الايالية فيي اليايراق، ووشيرت 

ر  بوس  مؤيس ان يرينا مساريته بتوضيح الخطوا التي يتحسل عنها اليو ، ولم ييكين ليهيا اي اثير .  ةلها علنيا

 !عنه حتى السابي  خلت؟...في حسيث او جسال او 

 

 :اعرتاف بعد ربع قرن

حينيا ةان  4660بساية رذا الصراع ياود الى فترة تاسيس الحزب الشيوعي الايالي الاراقي سنة "يذةر مؤيس 

ل س ةان رناك توجيه بييين لي يسيٍم مينيا . الرفيق منصور حكيت حيا ورو الذي ارت مشروع تأسيس رذا الحزب

، حيث اةسوا في بسايات تاسيس الحزب على الحفياظ ( مني  -، ال احس يارف، اوه محفله! ؟" منا" من رم رؤالء الـ) 

على اايس اليجتي  واخذه بنظير االعيتيويار فيي تياسيييس "  التيار الشيوعي" على مكتسوات وويط عي  منظية 

" ابيحيال ويظيريية وسييياسييية" ذا "  تشكي  التيار لينظية  ييوعييية قيويية" و"  أعتوار الينظية" وذلك لـ"  الحزب

م  تاسيس الحزب لم ين   رذا الت ليس الينيضياليي وريذا " ويكي   " الئحة سياسية باسم مهامنا الااجلة" وااسرت 

الى جسس الحزب، ب  بسء يح  ميحيليه ويييط "  التيار الشيوعي" النوع من الينظية الشيوعية الناجحة اليتيثلة بـ 

آخر من الاي  واستطي  ال ول بأن خط سياسي واسلوب عي  آخر ح  مكاوه ولكن في عيلية تسرييجييية جيرت 

 (خطوا التاةيس مني". )با كال مختلفة وعلى مستويات عسة وة  ذلك باسم الحزب والتحزب

حينيا ةان الرفيق منصيور " اي عوارة .  سأ ير الى عوارة ضينية رمارا بين ثنايا ةحمه لييرر امرا منها:  اوال

ان !  مياذا يينيشيس مين ريذا؟!  ، وةيا لو ان منصور حكيت ةان مطلااً او موجوداً في رذا الصيراع" حكيت حياً 

ليييس ريذا .  رح  منصور حكيت ولم يسي  باي  ييء مين ريذا فيي حييياتيه!  ياطي باس غير واقاي لخحفاته؟

 ..!من االفض  ان ال يجلب اسم منصور حكيت في وسط رذه ال ضايا. احيحاً 

 

اذ اوه ينت س عييلييية تيأسيييس اليحيزب بيوايفيهيا ةياويت احيس .  علينا ان وكون  اةرين له لطرت رذا اليوضوع

اليتيييار ) ، وان خطه ةان ينشس ان يتأسس الحيزب عيليى ويييط مينيظيييتيه السيابي ية " الخطين" مواضي  اختحف 

 .، واوييه ةييان لييسيييه اخييتييحف ميي  تييلييك الييايييييلييييية" مييهييييياتيينييا الييايياجييليية" ومييكيياسييوييهييا و(  الشيييييوعييي

ربيييا .  يتحسل رفي نا السابق مؤيس احيس عن امور ال يارفها الكثيرون لحسف، باالخص عليى ايايييس اليايراق

ان ما يتحسل عنه رنا رو تاريت، وتاريت محسد ومالو ، واوياسيه ميحيسديين وميايليومييين . يات س ان رذا رأسياله

الطرت اليايييليي " لحسف ساةون مجوراً رنا على ان ادرف م تطفات من .  وموجودين، ووثائ ه مسووه وموجودة

الذي باثه منصور حكيت في وقيتيه، ليييرى الي يارن ويفيسيه "  لايلية تأسيس الحزب الشيوعي الايالي الاراقي

 :ح ي ة ومصساقية ما ي وله مؤيس

 

 :طرح عميل لعملية تاسيس الحزب الشيوعي العاميل العراقي

 :مستهل

وظرا لحوضاع السياسية للاراق واليكاوة السياسية وااليسيولوجية الرارنة في الحرةة اال تراةية والايالية   -4

ان احس السيات االساسية في تحسيس الطرت التنفيذي لتأسيييس .  للاراق، فان التسري  بتأسيس الحزب امر حياتي

 .الحزب رو امكاوية تنفيذ وعيلية الطرت في مسة محسدة
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 فارس محمود
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 !!تغيري االفكار امر ممكن، ولكن ال ميكن تزييف التاريخ

الييكن ان يتأسس الحزب الشيوعي الايالي الاراقي، ةيا ال ينوغي عليه، ان يكون جوهة تحالفية او اتيحياد   -7

ان اسا  ارت تاسيس الحزب يستنس الى تاسيييس اليحيزب . عي  ودمج الينظيات الشيوعية ال ائية في الاراق

من قو  مجيوعة من الكوادر ااحوة النفوذ للحرةة الشيوعية والايالية في الاراق، بهويتهم وافتهم اليفيرديية 

ان تاسيس الحزب وفسه ياني التخلي عن الهويات التنظييية الرارينية .  وبصورة مست لة عن اوتيائاتهم التنظييية

 .من قو  ةوادر في الحرةة

ينوغي اعحن الحزب الشيوعي الايالي الاراقي بوافه حزب سياسي جسيس يسيتينيس اليى اسيسيه السييياسييية  -0

اليست لة، والينوغي ان يتم تاريفه مطل ا حصيلة ارل مسار تكون تنظييي للينظييات الي يائييية، او ايراعيات 

 .وجساالت الينظيات ال ائية

1- ..... 

 (:رـ اليها  الفورية للجنة اليرةزية)ويضيف في مكان اخر 

ادغا  ال وى وتامين قيادة واحسة واف موحس، التخلي عن الهويات التنظيية على االااسة اليختلفة وارسياء " 

 :باض اليصاعب التي ينوغي التغلب عليها"ويضيف ايضاً في ف رة اخرى." روية ووعي حزبي بين الكوادر

عيوما ان التخلي عن الهويات التنظييية ال ائية وارساء روية حزبية والة سياسية متينة بين الكيوادر ....    -4

بوس  اغفال رذا االمر وعس  ايحئه اوتوارا .  واليحاف  اليختلفة الينظية الى ريئات الحزب لن يكون عيحً سهح

 .."ان يييييفييييسييييح اليييييييييجييييال لييييوجييييود اوييييواع ميييين اليييييييييحييييفييييلييييييييية واالجيييينييييحيييية اليييييييييتييييسييييتييييرة

من الكوادر ال يادية الشيوعية الايييالييية ذوي اليييكياوية (  47) ولهذا، ان محور ارت منصور حكيت رو دعوة 

والنفوذ داخ  الحرةة بصفتهم الفردية وغير التنظييية، واستنادا الى اعتواررم في الحرةية ووييي  دعيم وجييي  

، ييايلين اليييؤسيسيون ( ورنا بصفتهم الفردية وليست التنظييية ايضا) من ةوادر الصف االول (  97-17) تواقي  

وباس التاسيس فورا، تح  الينظيات الشيوعية الايالييية فيي اليايراق .  الاشرة تأسيس الحزب على رذا االسا 

اضافة اخريين ليييكيوويوا "  اليؤسسين الاشرة" ةيا خول الطرت .  وفسها وتالن اوهاء اعيالها واوضيامها للحزب

.  خيص(  49) رفاق لتصوح اللجنة اليرةزية  9اللجنة اليرةزية للحزب حتى اليؤتير االول، وقس تيت اضافة 

والنصوص اعحه ال تحتاف الى  رت وتوضيح اضافي حول افت اد حسيث ميؤييس اليى اي اسيا  وواقي  فيييييا 

اذ اوه ةان، مثليا رو الحال ماينيا، مين اليييؤسيسييين بصيفيتيه اليفيرديية، .  يخص مكاوة تياره في تأسيس الحزب

فلياذا يتحسل اليو  حول اختحفه م  الطرت، ورو الذي دخ  رذه الاييلييية .  والت"  متخلياً عن رويته التنظييية" 

ورموا اليييفياتيييح فيي "  اقفلوا ابواب منظياتهم" اوهى الرفاق تاريت ما و!  ةلها وةان في م سمة اليواف ين عليها؟

ان م ابلته االخيييرة خييير دلييي  .  دراليز التاريت، اال مؤيس فهو الزال اسير ذلك التاريت ومت وقااً فيه لحس اليو 

  .على ذلك

 

ان ةح  مؤيس رو دلي  واضح على ان رذه اليحفلية التي عرقلت تأسيس الحزب، ولم يض  احس ما على عات يه 

ليو .  مسؤوليتها او ان له دور فيها في وقته، ولكن ي ر مؤيس اليو  بيسؤوليته ودوره فيها بصيورة ال ليويس بيهيا

ريسراً  79تيت  مؤيس بأدوى حس من الشجاعة وقال في وقتها ما ي وله اليو ، لكاوت لم تذرب سنواته وسنواتنيا الـي

. وسسى في جساالت من الواضح اوها لم تنتهي عنس رفي نا لحس االن، ب  التخذ ة  منا سويله الخاص فيي وقيتيهيا

لم يتحسل في وقتها عن منح امتياز لتاريت التيار ودوره، ليس رذا وحسب، ب  ما ةان احس ما يتفيوه بيان ميؤييس 

ان ةان ليؤيس ورفاق اليتيييار !!  الزال منتيياً ومررووا بتاريت التيار، حتى يغضب ةيا لو اوه تهية قس وجهت له



اذ تم االتفاق على اثنان من رفاق .  االختحف حول اضافة االسياء.  اختحف في رذه الايلية رو  يء واحس ف ط

ولكن حول الرفيق الخامس رفضوا بتاتاً اي مناقشة الضافية اليرفيييق جيحل .  التيار واثنان من رفاق الينظيات

اتحاد وضيال " محيس وذلك لخحفات قسيية وعسيية الصلة تاود الى ما قو  عشر سنوات ت ريواً، لخحفات داخ  

ورسدوا باالوسحاب من عيلية التأسيس وترك اليشروع ان اايريينيا عيليى اضيافية اليرفيييق جيحل "!  الشغيلة

عين ( ب ية الرفاق)وايياوا باليصالح الاليا لحرةة الشيوعية الايالية، وبروت سياسية مسؤولة، غضينا !!. محيس

  .اما  اارار وتانت مؤيس والرفاق في التيار في حينها" اضافة جحل محيس"

 

ليس االخير امتساداً .  فأن للحزب تاريت اخر.  اذ ةان مالوما لنا ان تاريت الينظيات واليحاف  رو تاريت محاف 

اوه ليس تحالف منيظيييات، تيم دميجيهيا او .  ومن الواضح ان مؤيس لم يفهم رذا لحس االن.  ب  تاريت اخر.  لألخر

ال الاحقات الساخلية، الاضيويية، اليهيييكيلييية .  اتحاد عي  بينها، مثليا رو وارد في رسالة ارت منصور حكيت

والتراتوية التنظييية، االوضواا، ال يادة، الخط السياسي واالفق السياسي والت لهيا اليييكياوية ذاتيهيا فيي ميحيفي  

محاف  تستنس اليى اليثي ية .  تاريت ما قو  الحزب رو تاريت محاف ، حتى وان ةان باسم منظيات.  وحزب سياسي

اليحيفي  -االوضيا  للينظية.  بيكاوة خااة بهذا الصسد"  الث ة" الشخصية بين افراد الينظية، وتتيت  موضوعة 

ليس ثية اليية داخيلييية ميكيتيوبية ليذليك وال . والخروف منه ةحريا يستنسان الى االسا  ذاته، الث ة واواسا  الث ة

ليس ليليييحيفي  .  ليس رناك اليات لح  الخحفات السياسية، ليس رناك وجود لل يادة باليانى االجتياعي.  مالومة

ان رذه اليوضياييية واالليييات تيتينياسيب مي  .  وظا  داخلي، وال يحتاف الاي  والنشاا في محف  الى وظا  داخلي

مجامي  اغيرة، بيس اوها ال تتناسب م  حزب سياسي واجتياعي ةوير مجور على تنظيم ويظياميه اليساخيليي ةيي 

يتاام  م  مئات االف من الوشر، بأمزجة وسحئق وتصورات مختلفة ورسفه تنظيم ايوي ية ميليييووييية ليثيورتيهيا 

اعيال سياسية بسيطة ومحسودة فكرية ووظرية وفيي بيايض ) ومن االسا ، اليحف  يتا ب امر ما .  االجتياعية

، ( في حالتنا تنظيم الطو ة الااملة وتوحيسرا ليثيورتيهيا االجيتييياعييية) والحزب امر اخر مختلف (  االحيان عيلية

ولذلك ان تغيير النشاا من محيفيليي اليى حيزبيي ليييس بياييي  فينيي او .  ةحريا ادوات مختلفة الرساف مختلفة

االخيتيحف !  مهيا ةور اليحف ، ليس بوساه ان ييكيون حيزبيا.  ، ب  ويط اخر للنشاا السياسي"اداري-تنظييي"

ل س تم تناول رذه اليواضي  بالتفصي  في وقتها، ابان تأسيس الحزب وسنوات الصيراعيات .  ماروي وليس ةيي

  .اليحفلية داخ  الحزب

 

ب وله رذا، ياترف مؤيس بصورة ال لوس بها بسور رذا الخط في م اومة تأسيس الحزب، باليسؤولية عن امتيساد 

. ةان رناك اراع منظيات ومحفلية عيليى ا يسه فيي وقيتيهيا(.  4661ديسيور ) اليحفلية الى حس الولينو  الثاوي 

وان ةاوت ة  منظية تل ي في حينها مسؤولية استيرار اليحفلية على عاتق االخريات، علينيا ان وشيكير ميؤييس 

بهذا يالن بوضوت ان خطه مسؤول موا ر عن تأخير عيلييية تيأسيييس .  على اعترافه رذا، وان تأخر رب  قرن

سينية  79وةيذليك اليحيال مي  .  الحزب، وةان عائ ا جسيا اما  ذلك لحس الولينو  الثاوي، اي ميايي يارب السينيتييين

 .االخرى، اذ ةان عائ اً اما  ت س  الحزب وارت ائه

 

من جهة اخرى، يتحسل مؤيس عن خطوا سياسية ابان تأسيس الحزب، اذ لحس الولينو  االول ليم وسييي  ةيلييية 

الشيييوعييية " حتى ان منصور حكيت وفسه حيين ارسي  لينيا مي يال .  سياسية واحسة او بحث او اختحف سياسي
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 !!تغيري االفكار امر ممكن، ولكن ال ميكن تزييف التاريخ

قو  ما ي ارب السنة على تاسيس اليحيزب ومين وشيرريا عيلينيييا، ييوييين ان "  الايالية بحاجة لحزب في الاراق

//:http الي ال بالاربي ومنشور على افحة منصور حكييت. ) مواضي  مؤيس اليو  ليست مطروحة في حينها

hekmat.public-archive.net) /اذ يذةر 

 ر  بامكان اليراةز والكوادر الشيوعية الايالية في الاراق االتفاق على عيلية تشكي  الحزب؟ -1"

وال أرى ماوااً يسعو الى عس  امكاوية رذا . إن االجابة على رذا السؤال أيضاً ،حسب تصوري، ري اجابة مثوتة

والييويسو أن اليتينيظيييييات .  ورذا مررون بالطو  ب يا  الحزب الشيوعي الايالي االيراوي بيأداء ميهيييتيه.  األمر

واليراةز التي عورت عن وجهات وظررا بهذا الخصوص لحس اآلن، اتخذت موض  االست طاب فيييييا ييتيايليق 

ياني حتيى ان ريذا الييي يتيطيف ."  بايلية تشكي  الحزب أوارحت مواقف تنم عن وجود مواو  ااوة وع وات

يؤةس على ان لم يكن رناك عائق او ماو  لتشكي  الحزب وعلى اوه لم يكن رناك اي  يء ميييا يي يوليه رفييي ينيا 

 !!السابق اليو 

 

( االمر الذي تحسثنا عنه فييا تي يس ) حصتهم من اللجنة اليرةزية :  ان موضوعة خحف مؤيس ري امر واحس ف ط

. وفي الولينو  االول، لم يكن رناك اي بحث سياسي او اختحف سيياسيي خياص.  وحصتهم من اليكتب السياسي

وبسال من ان تلجأ اللجنة اليرةزية لايلية اوتخابات اليكتب السياسي، عور الطري ة اليتيايارفية عيليييهيا، اي ان 

ت رر اللجنة اليرةزية ةم رو عسد اعضاء اليكتب السياسي وت ر الاسد بالتصويت، وباليتياليي فيتيح اليوياب اميا  

اعضاء اللجنة اليرةزية لير حوا اوفسهم، وباسرا تتم عيلية االوتخاب وفرز االاوات، ومن ييحي ي يون اعيليى 

مين اليتيييار  0) ا يخياص  9االاوات يكوووا اعضاء في اليكتب السياسي، قس  مؤيس ورفاق التيار الئحة من 

االويين !!(  واثنين من الينظيات الو ية، ورم مؤيس احيس وامجس غفور واوات سايس وريووار احيس وخسرو ساية

بصورة فوقية من اللجنة اليرةزية ان تصوت عليها بوافها اليكتيب السييياسيي ليليحيزب، واايروا اليى حيس 

اوالوا مشروع تاسيس الحزب الى االوهيار، واوالت ف رة االوتخابات موضوعة ال يادة الى اوسساد افاق تا ، 

جيراء تياينيت ميؤييس ورفياق )!!(  وتأخرت عيلية اوتخاب اليكتب السياسي ليا يص  الى  هرين باس الولييينيو  

التيار، وتسخ  منصور حكيت في اليطاف االخير وحسم االمور وفق ت ليس الشيوعية الايالية وت لييس االحيزاب 

 !السياسية الياروف

 

ال اختحف حول سياسية او قيرار .  ان اختحفه م  تأسيس الحزب رو اختحف حول حصتهم في ال يادة ال اةثر

وةان رذا التاام  مواث اوت اد جسي من تيار وخط الشيوعية الايالية واليكيتيب اليتينيفيييذي ليليحيزب .  الت...  او 

الشيوعي الايالي االيراوي الذي اوت س تصرفهم رذا بوافه مغايرا لت ليس الشيوعيية اليايييالييية، ومينيتي يسا ايياريم 

 .اليحاف -بوافهم سوب اساسي في عس  اي مرحلة الينظيات

 

، ةيان بيحيث اوضياع اليحيزب 4661في الولينو  الثاوي للحزب الشيوعي الايالي االيراوي الينا س في اواخر 

جرت و ا ات وابحال جسية، اريحة،  فافة تم ت ييم ة  .  الشيوعي الايالي احس الف رات الواردة في االجتياع

لييياذا ليم يي ي  ميؤييس .  االمور وتيحيصها، وباسرا ارت منصور حكيت سوي  حله وبسيله تجاه رذه الييايضيلية

ليس رذا وحسب، لياذا ظاررياً ةان مؤيس من بين ا س اليؤيسيين ليطيرت .  ةحمه الذي ي وله اليو ، باس رب  قرن

 !عليا ان و ا ات رذه اليسالة امتست ال هر، لياذا يجا  من وفسه بطح اليو ؟! منصور؟
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ان مها  الحزب تتجسس بياالمييييية " لم يطرت مؤيس ورفاق التيار في حينه بحث سياسي خاص سوى موضوعة 

مين اليكيوادر االسياسييية مين اليساخي  اليى  97وبالاي  االميي، والووا ان تكون مهية الحزب تسهي  اوت يال 

، واوت ست الشيوعية الايالية وقيادة الحزب الشيوعي الايالي االييراويي ريذا !" الخارف لل يا  بالاي  االميي رذا

الخيارف عييي  ) التصور الذي يتخلى عن مهامه اليوا رة في الاراق، وةذلك تم التاةيس على ان االميية التاني 

قط، وان االميية ريي ان تيسفي  عيييلييية اليثيورة اال يتيراةييية فيي ميكيان وجيودك (  الساخ  عي  محلي -اميي

االجتياعي الواقاي، وان رذا الطرت يناقض ةليا فلسفة تأسيس الحزب التي تتيث  بالرد على متطلوات الهجييية 

االموريالية الااليية وتسليح الاام  باالفق اال يتيراةيي فيي االوضياع السييياسييية ليليايراق اليتيي ةياويت بيؤرة 

وقس وجهت رذه اليوضوعات عيلييا ضيربية جيسيية ليليحيرةية الشيييوعييية .  لصراعات ال وى الااليية واليحلية

الايالية في الاراق، عور فتح االبواب مشرعة، وبحجج سياسية، لترك الاراق والهجرة والت، ورو االمر الذي 

  . تييييييييييسفيييييييييي  ثييييييييييييييييييييينييييييييييه الييييييييييحييييييييييرةيييييييييية حييييييييييتييييييييييى يييييييييييوميييييييييينييييييييييا رييييييييييذا

ان سؤال يطرت وفسه رنا، اذا لم يكن متف ا م  منهجية تأسيس الحزب الشيوعي الايالي الاراقي، رذه الايييلييية 

التي امتست ما ي ارب السنة والنصف ت ريوا، لياذا ةان مؤيس اول اليواف ين على التأسيس واول اليوقاييين عين 

ان يكون احس مؤسسيه؟ لياذا لم وسي  منه اية ا ارة العتراضه ريذا؟ لييياذا ليم وسييي  ايييلية ربي  قيرن عين 

لياذا اليو  والم ان لسيه اختحف م  تأسيس الحزب، ولم وسي  ويحين جيييييايا فيي !  موضوع مث  رذا اال اليو ؟

باي ورقة او وثي ة وجس مححظاته تلك، باي جلسة رسيية اثاررا، باي و اش جاويويي غييير رسيييي قيا  !  حينه؟

الرفاق اليؤسسين واغلوهم االن في الحزب الاراقي والكيردسيتياويي ايضيا ةياويوا ميوجيوديين، والزاليوا ! بهذا؟

اذا ةان مخالفا لهذه الايلية لياذا اار في وقتها على ان يكتب من واحية وسخته، من بين وست ثحل .  موجودين

ليس من ! ااراف جراء اليحسوديات اليحفلية لتلك اليرحلة؟ 0لويان تاسيس الحزب اعست بهذا الصسد من قو  

ور  خياليف !  ؟" وثي ة االعحن والتاسيس" اليا ول ان ياترض احس على  يء ويكون موادر لكتابة وسخته من 

 !؟"خط وافق سياسي اخر"احس وسخته التي ةتوها بوافه 

منذ تأسيس الحزب ولحس اليو ، ليست رناك اي وثي ة، سياسة، قرار، ارت، مشروع، ورذه تجسريا بيايشيرات 

واايليب مينيه .  لم ييضي عليها رفي نا السابق"  باقح  الخط واالفق االخر، خط الحزب" الوثائق، واغلوها ةتوت 

ان يأتي بورقة او وثي ة او سياسة اقرتها االجتياعات الرسيية للحزب، وقس اوت لها بصفة ميتن  واريك عين 

 .ماارضاً 

 

 :مؤيد والشيوعية العاملية ومنصور حكمت

 :سأورد ما ذةره مؤيس حول رذه اليسالة

ان افيكياره بصيسد .  ومنصيور حيكيييت ليييسيت ميحي  قيويول" الشيوعية الايالية " فأن ة  افكار وسياسات "... 

ال تزال مح  جسل جسي في الحرةة الشيوعية، وان دفاعه عن حرب امريكا على "  الحزب والسلطة السياسية"

افغاوستان يثير الجسل، رذا عسى تكتيكات سياسية اخرى وسياسات حيول ةيييفييية تيأسيييس اليحيزب الشيييوعيي 

على ايول !  ماذا ي ول رو؟.  ، وليتحسل عن وفسه" الحرةة الشيوعية" ليسع مؤيس "  4660الايالي الاراقي سنة 

، " الحرةة الشيوعيية" ، " االخرين" الخط، ان ةان ليؤيس مححظة، فاوه يفت س الجرأة ل ولها اراحة وينسوها الى 

ييرد (  مثليا حسل م  موضيوع افيغياوسيتيان" ) مححظة االخرين االوت ادية" او حين يلح االخرون عليه ان ي ول 

، ورو اليويحيث اليذي قيسميه " الحزب والسلطة السياسية" اذا ةان لسيه مححظة على . وغيررا!" ليس وقته"رذا 
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، واعت س ان مؤيس ةان حاضراً في اليييؤتييير اليثياويي ليليحيزب الشيييوعيي الياييياليي 4660منصور حكيت في 

! لييياذا؟!!  سنة على رذا الوحث، لم وسي  سوى في رذه الي ابلة ان مؤيس ليه راي تيجياريهيا 77االيراوي، مرت 

وةيذليك اليحيال مي  ميوضيوعية !  عا  في الاير السياسي لحوسيان؟ 77مالذي اسكت مؤيس ة  رذا الاير؟ وةم 

في السياسة، ان رذا اسليوب ليه اسيم ميحيسد، !!!  4660افغاوستان، وةذلك الحال م  عيلية تاسيس الحزب في 

ان تصوراته ليوضوعة السلطة ري وفسها تصورات اليسار الت ليييسي، وبيهيذا الصيسد رينياك اويا  !  اوتهازية 

ةثيرون ياارضون موضوعة منصور حكيت بهذا الصسد، بيس ان مؤيس لم ييطيرت سيؤال حيتيى، وياريييك عين 

عا  من رحيله، ي ول ةنيت  40حين ةان منصور حكيت موجود، لم ي   رفي نا ةحمه، واالن باس !!  ماارضة"

 ، !مخالفاً 

 !ر  ثية من ياخذ رذا االدعاء وااحوه بجسية؟ 

مثليا ذةرت، على اول الخط، ومنذ تأسيس الحزب، ةنا مسرةين لح ي ة ان التصورات اليييسياريية اليتي يليييسيية 

والهامشية ري قوية وواقاية في الحزب، واجية بالسرجة االسا  عن تاريت اليسار فيي اليايراق، وةيان مسيار 

الشيوعية الايالية في الاراق، ومسارية منصور حكيت وفسه، في جاوب ما تتيث  بتصفية الحسابيات مي  ريذه 

ان تأسيس الحزب، ةان ياني اوهاء عصر اليييحيفيلييية، حيزب سييياسيي، اليحيزبييية .  التصورات غير الشيوعية

والتحزب، الحزب واليجتي ، الحزب والسلطة السياسية، الحزب والشخصيات والكثير من اليواقف السيياسييية 

مث  حرب الخليج، ت ييم االوتفاضة في الاراق والت ري حل ات مهية من بلورة  يوعية عيالية  فافة وفصليهيا 

 .عن التصورات الت ليسية والهامشية

 

اوه لشسة ما ةان مسعياً للشيوعية الايالية، ويتنافس ويتسابق م  االخرين بكووه رو ميث  الشيوعية اليايييالييية، 

اوى اوت سوا مؤيس احيس على امر ما ايلة رب  قرن بوافه مخالفاً لت ليس الشيوعية الايالية، حتى يثور ويينيتيفيض 

 .االن وسي  ةحماً اخر!! ةاوه ةفروا!" ةيف ت ولوا رذا؟! "ويغضب

، في اليوقيت " الشيوعية الايالية" ان تجسيس الجيود الا ائسي، مثليا يفا  الكثيرون مين يتواون خط : " او يذةر

الى مجيوعة احكا  جامسة غير قابلة للن س والتطوير ليست اال تورير مين "  الشيوعية الايالية" الحاضر وتحوي  

 ".قو  رؤالء لحجب عجزرم عن مواجهة الاهس الحالي وماضحته وتحسياته

 

، وفيي اي ! ليكن منصفاً، في اي مكان وفي اي لحظة، وفي اي بحث او سياسة تيث  رذا اليجيييود الياي يائيسي؟

وبوافه !  مكان وو ه على رذا، وماذا ةان ابساعه او تجسيسه الوتشال الشيوعية الايالية من رذا الجيود الا ائسي؟

منذ تأسيس الحزب، امضى عيليى ةي  !  ، ماذا قا  لكي يخلصنا من رذا الجيود الا ائسي؟" غير منجيس ع ائسياً " 

ايروحيات، مشياريي ،  0ورقة ووثي ة سياسية حزبية وايسرا وداف  عنها، ورن باليئات، ولكن ليذةر لل ياريء 

لم يكن لسيه اي  ييء خياص يي يوليه .  خطط وبحتفورمات، قرارات خااة دووها، واريك عن تأييس الحزب لها

 "!احكا  جامسة"على امتساد حياة الحزب، لياذا يتحسل عن 

 

وفي النهاية، فييا يتالق بالسؤال حول الشيوعية الايالية، لم ي   مؤيس رايه بصراحه ري  ريو مي  الشيييوعييية 

اليارةسيية تياينيي .  لي   ةحمه واضحاً و فافاً !  ا  ماذا؟"  عوررا" الايالية، ةخط فكري سياسي، ا  رو ضسرا، 

 !الشفافية والوضوت والوعي والخيار الواعي والواضح ورذه ةلها غائوة في ميارسة مؤيس السياسية لألسف



 

 !الشيوعية العاملية ومنظمة مؤيد الجديدة

اقر، وفي الح ي ة اثنى ةثيرا، على السور الذي قا  به منصور حكيت بفص  الشيييوعييية اليايييالييية عين بياقيي 

اذا :  ولكن سؤاالً بسيييطياً ييطيرت رينيا.  وخصص ف رات اويلة ووعا ما لذلك.  تيارات اال تراةية غير الايالية

جييي  !  فيي سيلية مينيظيييتيه؟"  اليتيييارات" ةاوت رذه مسارية مهية لينصور حكيت ةيا ي ول، فلياذا جي  رذه 

مؤيسي الشيوعية الايالية، ماارضيها، الحموالين والوسطيين واخرين سوية في منظيتيه وعيوير عين اميكياوييية 

جي  في سلة واحيسة اويا  !  ؟" جسيس" " مارةسي"وغيررا بوافه اسلوب وويط " التروتسكية"اوخراا مؤيسي 

ةتووا قو  ا هر ماسودة بيناسوة اسووع منصور حكيت يوجلوا منصور حكيت م  اخريين ييكينيون ا يس اويواع 

الاساء له وللشيوعية الايالية، وا  يؤةسون على ان  راهم لحوضيا  لينظيته رو التيايز وفص  الصف عين 

لياذا تيجسون حكيت على عييي  !  الشيوعية الايالية، وال وارف مؤيس لحس االن في اي خنسق من رذه الخنادق؟

 !ت ومون اوتم اوفسكم بن ضه؟

 

 :فراكسيون، سكرتري

وتيخيليييه  7747سنة  70ارت مؤيس احيس م  باض من الرفاق لتشكي  فراةسيون في بلنيو  : "يتحسل وي ول

 ".عن ذلك بطلب من اللجنة اليرةزية واخذ وظيفة سكرتير اللجنة اليرةزية اليجاد التغيير في وض  الحزب

 

باس يو  من اوتهاء اليؤتير الخامس، وعنس الوسء باالجتييياع اليييوسي  .  رذا التصوير غير واقاي وغير احيح

، وةاادته دوما حين يتالق االمر بحصة محفله من ال يادة، ةان ميتاضا الن رفي ين من محفله ليم ييجيليويوا 70

ال اعلم ري  ا يكي  ..  ماذا اعي  تجاه رذه الوضاية..  حائرا: " ااوات ةافية للجنة اليرةزية، وةان حسب قوله

، ياني في يط ويفيسيه ! ةان تاويرا عن عس  ارتيات اةثر منه امر سياسي واضح ومستسل؟"  ماذا؟...  فراةسيون ا 

، سنتاام  وحن ماه ةفيراةسيييون، ( ةتلة )  وابلغه احس الرفاق بصراحة اوه اذا يشك  فراةسيون،.  وال احس غيره

وبالتالي، وةنظا  الفراةسيون، لن وينحه وال الي رفيق في الفراةسيون اوت الي منصب حزبي او تنفيييذي، 

وريو ميا .  مثليا رو ح هم ان ي وموا رم بذلك، الن وف اً لنظا  الفراةسيون التاطي اوتا للفراةسييون الييي يابي 

ةان ة  اللجنة اليييرةيزيية، الن ليم ييكين احيس "  الخط االخر" ان ما يسييه مؤيس ! اوسر  امامه مؤيس في حينها

اليجاد التغيير في وض  " ماه، قلنا لياذا تفكر بهذا الشك ، تاال واستلم مسؤولية سكرتارية اللجنة اليرةزية ال 

مثليا يسعي زوراً لحسف، الن رذه ليست مهية السكرتير، ب  مهية مؤسسات وريئيات، اويهيا ميهييية "  الحزب

والب من اللجنة اليرةزية وصيف سياعية .  ال يادة، اليكتب السياسي، اللجنة اليرةزية، الولينومات، اليؤتيرات

فاليييسيالية ليم ييكين قيس اتيى .  الذين خارف االجتياع، ساخطين على وضاهم الحالي" رفاق محفله"ليتشاور م  

من جهة اخرى، ان رذه الحادثة ري دلييي  اخير ييفينيس . او اي  يء من رذا ال وي ( رو ورفاقه)بطرت، لم يكن 

سيكيرتياريية "  خيط " الن لو ةان االمر ةذلك، ليا مينيح .  ادعائه على اوه رناك خطين واف ين سياسيين مختلفين

فلهذا، لم ي س  اي ارت، ولم يكين قيرارا بي يسر ميا ةيان . رذه اول بسيهيات السياسة. اللجنة اليرةزية لخط اخر

 .ال اةثر. ةلية او فكرة في لحظة تشوش وامتااض

تجربة منصور حكيت وفراةسيون الشيوعية الايالية فيي ) للفراةسيون مستلزماته، ووحن لسينا تجربة م  ذلك 
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اي وثييي ية او وثيائيق قيس قيس  ميؤييس، واي تيارييت (.  الحزب الشيوعي االيراوي وتجربة الفراةسيون في حزبنا

، اي موررات وضرورات سياسية للفراةسيون قس قيس ، ... لخحفات قس ارحها بشك  وثائق اوتية او مسووة او

ال اعت س ان مؤيس اوفق عيليييه .  واية اسياء مؤسسة للفراةسيون قس عرض، واي بحتفور  و اي و اي و اي والت

 .دقائق من التفكير، الن االسئلة اعحه ري بسيهية 47

 

باالتيان بااروحة الخطوا واالفاق السياسية، يساى مؤيس الن ي لس بشك  ملهياة وةيوميييسييا تيجيربية مينيصيور 

ن عشيرات .  حكيت في الحزب الشيوعي االيراوي والخطوا السياسية التي فيه ولكن ةتب منصور حكيت ودو 

وتيياييزه عين (  الشيوعية الايالية) الي االت، ولسيه عشرات الرسائ ، واقا  وسوات تلو النسوات للتاريف بخطه 

ب ية الخطوا ال ومية، اليسارية الت ليسية والوسطية، وترك مسؤولية اليكتب التنفيذي للحزب للسف  بهذا االمير، 

" اخيتيحفياتينيا" بحيث .  وواق  وجادل في الاسيس من اجتياعات اللجنة اليرةزية واليؤتيرات وموضحا الخطوا

ر  عس  وي  رفي ين اايوات فيي !  ماذا عي  مؤيس حتى يتحسل عن فراةسيون؟.  رو غيض من فيض ما قا  به

 !اليؤتير للجنة اليرةزية سوب ةاف لذلك؟

اليجاد التغيييير فيي وضي  " واالدرى من رذا ان يتحسل عن اللجنة اليرةزية عرضت عليه منصب السكرتير 

اذا ...  و اي...  اي سياسة اتى بها مؤيس، اي بحث، اي وسوة اقامها، اي قرار او بحتفور  اتى بيه، اي"!  الحزب

ايين ريذه ....  ةان لسيه  يء فين اليفترض ان ياتي به لليؤتير او الولينومات او اجتياعات الييكيتيب السييياسيي

 !ا  لسيه مفتات سحري ال وارفه؟! الوثائق؟

 

فاذا ةان مخالفا لخط الحزب مثليييا ييسعيي ميؤييس اليييو ، .  ولكن التيه الفكري والسياسي ليؤيس ال يارف حسوداً 

لياذا قو  بتولي مسؤولية اعلى جهاز تنفيذي مهيته تنفيذ سياسات خط والسف  بخيط يي يول االن عينيه اويه ةيان 

ل س است ال رئيس الوزراء الوريطياويي دافيييس .  ان رذا ت ليس وموسأ سياسي عا ، وليس  يوعي ف ط!!  مخالف له؟

قيال اويي ميجيوير .  ةاميرون من الحكومة، وذلك الن التصويت ةان على خروف بريطاويا من االتحياد االوربيي

ال (!  الوي ياء فيي االتيحياد االوربيي) على ان است ي  الن السياسة التي تم التصويت عليها، ري مخالفة لسياستي 

خيط ) فكيف قو  رفي نا بهذه اليسؤولية اليتيي ريي تينيفيييذ ميهيا  خيط .  يسف  اليرء بامر وسياسة رو مخالف لها

اذ لو اعلن اراحة عن ذلك، ليا سليه احس رذه ! رو وفسه ي ول االن ماارضاً له؟!( الحزب الذي اقره اليؤتير

 .ان رذا دلي  اخر على اواسا  الصراحة واليوسئية واالوتهازية. لسنا مجاوين لن و  بذلك. اليسؤولية

 

ميحميح ريذيين " والن مؤيس يارف ان ما يذةره ضايف جساً، ةثيرا ما رفق رذه االدعاءات باوارات مين ميثي  

ليس بياألمير اليحياسيم " او !(  رب  قرن وجنيني، فكم من الوقت تحتاف للولوغ؟" ) الخطين وان تكن بشك  جنيني

خيطييين " ،" فييا اذا ةان رذين الخطين قس عورا عن وفسيهيا بشك  متكام  وعلني على اايييس اليييجيتييي  ا  ال

سياسين وويطين من اسلوب عي  وويطين، بالرغم من عس  التاوير عن وفسها بشك  واضيح وايرييح اال فيي 

! اذا ةان في مراحلة الجنينية، لياذا لم ينتظره قليح ليكيي ييكيتييي ؟".  باض اليناطفات في مسيرة رذا الصراع

، وعليه، بالتياليي، ييييكين !!!( عليا ان رذه االولية والوسائية استغرقت رب  قرن) الجنينية تاني االولية والوسائية 

له، "  محف " ا  ان موضوع سحب عضوية عضو !  ان تستير او تتوقف، لياذا لم ينتظره مؤيس لحين االةتيال ؟

 .قسرا، وبساعتين" الجنين"دف  بيؤيس الى ايحد رذا 
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. ةان مؤيس مسارم اساسي بكتابة بيييان اليحيزب.  ان ويوذف اخر يذةره مؤيس حول الخطوا رو حرب اليوا 

، ووسيب ذليك اليى ان االمير ال " بشكي  خيجيول" وباس االوت اد الذي وجه لهذا الويان، عاد مؤيس بالتراج  عنه 

بالتالي عس  دقة في االخذ بنظر االعتوار احتييياالت اسيتينيتياف االخيريين " و"  عس  دقة في عنوان الويان" يتاسى 

، او فييا يخص االستفتاء في ةردستان الويان الوسطي الذي ةتوه وبايسريا عياد " الخاائ من موقفنا تجاه داع 

 !!"ان الجيارير فهيت بياونا خطئا" ليرق  االمر بصورة اوتهازية بال ول 

 

من حق ة  اوسان ان يغير مسرسته وتوجهاته الفكرية والسياسية، ان يترك افكار وخط ما ويتوني افكيار وخيط 

لكن ليتحسل عن االمر بصراحة، وليكن اادقا مي  ويفيسيه واالخيريين، ومي  .  ان رذا حق اوساوي بسيهي.  اخر

واذا "!  اختحق وظريات واحكا  ليس لها اسيا " ليس مجوراً على .  ان تزوير وتحريف التاريت مينوع.  التاريت

ةان  خص سياسي مسؤول وحزبي، فان اول ما عليه ال يا  به رو تنويه رفاقه الى ميحيسودييات، خيطي ، عيس  

اذا ةان على حق، اليس من واجوه ان ييويليغ .  موضوعية اي ارت او فكرة او سياسة، ال ان وسي  باس است الته

االوي يحبيات اليفيكيريية " ، ا  يسور بوجهه بيسون ان ييايرف احيس ميا بيكي  ريذه " ينتشلهم من ضحلتهم"رفاقه و

اذن اين اليسؤولية السيياسييية، .  اوه حق الحزب، رفاقه عليه، ورو الذي تنص  عنه! الجارية عليه؟" والسياسية

 !اين التحزب، اين االرساف اليشترةة، اين الطلياية؟

 

االخير ومن ت سيم است الته، ةيان عيليى اليني يييض مين  00ان مؤيس احيس ولحس ساعات قليلة من اوتهاء الولينو  

واالغلوية الساح ة للجنة اليرةزية ووفس اليكيتيب (  وري منشورة وعلنية االن) رسالة ريووار احيس التي يذةررا 

السياسي للحزب الشيوعي الايالي الكردستاوي التي ةاوت تؤةس عيليى ان وضي  اليحيزب سيييئياً مين الينياحييية 

الت، رو من ةان يساف  عن وضي  ... السياسية، التنظييية، الحضور السياسي واالجتياعي، التحزب والحزبية و

حين ةان رو عيليى را  !  ةيف يفسر احس رذا االو حب في ت ييم مؤيس للحزب؟.  الحزب بان وض  الحزب جيس

في يوي  !  والفرق بين الوضاين سياعيتييين"!  خرابة"الحزب، فوض  الحزب جيس، واذا است ال منه فهو في وض  

ساعتين من االست الة، لم يكن لسيه اي مشكلة، ما لذي جرى في راتين الساعتين حتى ين لب رذا االو يحب، اويه 

 !ر  يثق احس بت ييم ذرنية وع لية مث  رذه؟". محفله الي س "اليس بـ

 

يا ما الب رفي نا السابق من ريووار احيس ان يؤج  اعحن است الته، واجلها مرات ومرات، وةنت دوما بشكي  

وةت ليس  يوعي عيالي، ةتب ريووار ابحاثه .   فاري ومسون  اةرا له رذا التاام  الحزبي واالاولي والراقي

الى اليكتب السياسي مرات، وتحسل الى مؤيس ةسكرتير عن ارائه وتصوراته حيول وضي  اليحيزب، وارسي  

الرسائ  للولينو  واللجنة اليرةزية واقر الولينو  الخطوا االساسية ليواضي  ريووار في الولينومين االخيييريين، 

دون رد سياسي وعيلي من اليكتب السيياسيي والسيكيرتييير حيول ميوضيوعياتيه، وبيايسريا واي  اليى قيراره 

ميرات بينياءا  9-1باالست اله، اي عيلية استغرقت ماي ارب سنتين وقا  بتاجي  اعحن االست الة ما اليي ي  عين 

ا هر، اور ة  رذا الوقت،  0على الب مؤيس بالذات واليكتب السياسي واللجنة اليرةزية والت ليسة ماي ارب 

 !ليست ي  وي و  بهذه الحرةة الح يوعية والحمتحزبة؟! لياذا لم يستطي  مؤيس الصور ساعتين؟

، اذا اتيفي ينيا ميايهيا عيليى " وجود خطين واف ين سياسيين" من جهة اخرى، رناك قضية مخادعة جسا في قضية 



اوا  احس الخطين ماروف، االغلوية الساح ة ل يادة الحزب والكوادر على امتساد تيارييخيه، مين .  سوي  الفرض

رم ااحاب الخط االخر؟ مؤيس وفسه، وفي احيان ةثيرة ف ط وفسه في قيادة الحزب، وفي احسن االحوال رفييق 

ولهذا يريس ان ييوييين ان اليييسيالية !  97 خص، واللجنة اليرةزية  71او رفي ين، في ايا  بلغ اليكتب السياسي 

في ة  بلييينيو  وميؤتييير، اعيلينيا . خطين ي فان على قس  اليساواة او على االق  مت اربان رو تشويه تا  للح ائق

وظرة سرياة توين بوضوت حجم رفاق الخط الذي يتحسل عينيه ميؤييس، ويي يارن خيحفياتيه زورا .  اسياء ال يادة

 !!!ر  ثية تضلي  اةثر من رذا؟!!! وبهتاواً بخحفات الينا فة والوح فة

 

على تاريت ةان على اول اليخيط فيييه .  لحسف، ينشس مؤيس اقامة بطولة على اورا ، على تاريت ااغه بذرنه

ةاوت قصتنا م  مؤيس ريو اوينيا ال !  اامتاً، مؤيساً ان لم يستطي  الياارضة، ماارضاً ان ةاوت االجواء مناسوة

واتوره خط سياسي بيانى الخط السياسي ب سر ما واتوره ورفاق اخرين ب ايا يسار ت ليسي ييكين وعسيى ولياي  

ولكنه، وم  تيراجي  حيرةيتينيا .  يوما ما ان يتخلصوا من رذا االرل الذي تساى الشيوعية الايالية للخحص منه

" السيويرويك" وغياب منصور حكيت واالوش اقات التي جرت فيها، رأى مؤيس ان الفراة مؤاتية للرجوع مثي  

الى مرحلة ما قو  الحزب، الى ثياوينات ال رن الينصر ، وال ييكن ان يكون ريذا اليرجيوع ومينيظيييتيه سيوى 

 .ملهاة م اروة بتراجيسيا التيار

 

ليس ليؤيس في ة  ما ةتوه احتراماً للنفس، لرب  قرن من تاريخه م  الحزب، لرفاق االمس، لليوسئية الشيوعية، 

 !في ة  ما ةتوه مؤيس في م ابلته رو اياغة بط ، ولكن بح بطولة تذةر! للح ي ة
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البیان الختامي لالجتامع املوسع الثالث 

والثالثین للجنة املركزیة للحزب الشیوعي 

 العاميل العراقي

 
ع ست اللجنة اليرةزية للحزب الشيوعي الايالي الاراقي اجتياعها اليوس  الثالث والثحثين على مسى ييوميي 

وحضر االجتياع ةوادر من اللجان في تنظييات الحزب من اليسن اليختلفة، ةييا .    7740من  هر أيار  9-9

 ارك وفس من الحزب الشيوعي الايالي الكردستاوي مثله ة  من عثيان حاجيي ميايروف سيكيرتييير اليليجينية 

 .اليرةزية للحزب الشيوعي الايالي الكردستاوي ومحسن ةريم عضو اليكتب السياسي

 

افتتح االجتياع بالنشيس األميي وباس اقرار اةتيال النصاب ال اوووي لحجتياع، بسأ مؤيس أحيس االجتياع بكلييية  

وباس ذلك اوت االجتياع على جسول أعياله، ليوسأ بت رير سكرتير اللجنية اليييرةيزيية .  رحب فيها بالحضور

وقيييم االجيتييياع أداء ووشياا .  واللجان اليختلفة للحزب، وتيت مناقشتها بشك  مستفيض من قيوي  االجيتييياع

الحزب خحل الفترة الينصرمة، و خص و اا الضاف وال وة في ذلك النشاا، وسو  االرت اء بنشاا الحيزب 

وأةس االجتياع على التوجه وحو قيادة منسجية وموحسة ومسافاة عن .  ودوره السياسي واالجتياعي في الاراق

 .الت اليس الحزبية والشيوعية

 

في ف رة األوضاع السياسية وسوي  الح  السياسي للحزب، واق  االجتياع وبشك  مفص  األوضاع السياسيية  

والتطورات الجسيسة في مرحلة ما باس داع ، وتطرق االجتياع الى اراع ال يوى اليسولييية واالقيلييييييية فيي 

مرحلة اوت الية عاليية من أج  اعادة اقتسا  الينط ة والنفوذ، وإلى اراع ال وى االسيحمييية والي يومييية عيليى 

السلطة والنفوذ واالمتيازات اليررووة بصراع تيليك االقيطياب، وا يار االجيتييياع إليى أن ميرحيلية ميا بيايس 

 . االوتخابات لن تكون أق  تا يسا وتشابكا من اليرحلة الساب ة



وتطرق االجتياع الى أن السلطة الحالية ري سلطة االسح  السياسي، لكن لم تحسم مسألة السلطة بشك  وهيائيي 

وأةس االجتياع في الوحث اليييذةيور .  ةي تكي  مرحلة تأسيس السولة، مااليهيا ورويتها السياسية وااليسيولجية

بأن سلطة االسح  السياسي م  ب ية ال وى ال ومية متف ة على ترسيت أسس النظا  االقتصادي الرأسيالي اليذي 

يستنس على سياسة اف ار اليجتي  التي اقرتها اليؤسسات اليالية السولية ميثي  اينيسوق اليني يس اليسوليي واليوينيك 

 . السولي

 

ةيا أةس االجتياع على وجود ووعين ةويرين من االحتجاف في اليجتي ؛ احتجاف جياريري واس  ضس الويطيالية 

واواسا  الخسمات االجتياعية والصحية، واحتجاف آخر ضس سياسة أسلية اليجتيي  بي يوة ميليييشيييات األحيزاب 

االسحمية، وان أي تحسن افيف لن يطرأ على أوضاع الجيارير دون فرض التراج  على االسح  السييياسيي 

واوهاء مليشياته، وان دور الحزب ي و  على ت وية االحتجاجين اليذةورين وتيحيوييليهيييا اليى حيرةية مينيظييية 

ري بسي  الحزب لتأسيس حكومة عيييالييية وويظيا   وموحسة ولها آفاق واضحة ةي تيضي الى تح يق أرسافيا، و

 .ا تراةي

 

وأاسر االجتياع عسدا من ال رارات السياسية اليتال ة باألوضاع السياسية اليذةورة، وميادين ووسائ  أوشطية 

وخول االجتيا ع اليكتب السياسي بيسراسية مسيودة .  وعي  الحزب لليرحلة الي ولة لإلجابة على تلك األوضاع

ةيييا قيرر االجيتييياع عيليى اعيساد اليييسيتيليزميات .  ال رارات واقراررا، واعساد اليستلزمات الايلية لتنيفيييذريا

وقس  كلت مسالة السفاع عن ت الييس الشيييوعييية .  واالستاسادات لا س اليؤتير الساد  للحزب خحل الفترة ال اد 

الايالية، وت اليس التحزب الشيوعي في افوف الحزب اليحور األسا  ألعيال رذا االجتياع من أجي  تي يويية 

وترسيت الهوية الطو ية والنضالية للحزب ورص افوفه وتوحيسرا للنهوض بنضال الطو ية الياياميلية وقيواريا 

 . وحزبها في مواجهة قوى الرأسيال والورجوازية

 

. وفي ف رة االوتخابات، اوتخوت اللجنة اليرةزية باالجياع سيير عادل سكرتيرا للحزب ووادية ميحيييود ويائيويا 

وباس ذلك اوتخب ب ية أعضاء اليكتب السياسي ورم ر يس اسياعي ، سياميان ةيرييم، خيلييي  ابيراريييم، فيار  

 . محيود، وفريس عادل

  ُ أختتم االجتياع بكلية ختامية أل ارا سكرتير اللجنة اليرةزية، مؤةسا على مضي الحزب وبصحبة وحو تح يق

ةذلك ت س  بالشكر للضيوف اليشارةين في االجتياع اليوسي  ووفيس .  أرسافه في قيادة وتنظيم الثورة اال تراةية

الحزب الشيوعي الايالي الكردسيتياويي عيليى مشيارةيتيهيم اليجيسيية واليفياعيلية فيي اويجيات أعيييال االجيتييياع 

 .اختتم االجتياع أعياله بنجات اليوس ،

 

 العمالي العراقي  للحزب الشيوعية  اللجنة المركزية

 2108اوائل ايار 

 
 
 

 090 9102/  كانون الثاين/  6/ العدد  

 البیان الختامي لالجتامع املوسع الثالث والثالثین  



 092 9102/  كانون الثاين/  6/ العدد  

 

 

االوضاع السياسية، سبيل حل الحزب الشيوعي 

 !العاميل العراقي
 

ليليحيزب  33هذه الوثيقة السياسية التي قدميت يف االجيتيامع امليوسيع 
الشيوعي العاميل العراقي الذي عقد يف بداية شهر ايار، و بعد تصيوييت 
االجتامع عليها باإلجامع تم تكليف املكتب السيايس بنرش الصيغة النيهيائييية 

 عىل ضوء املناقشات التي جرت يف االجتامع
 

  االوضاع السياسية، سبيل حل

 !الحزب الشيوعي العمالي العراقي
 

ان امكاوية تفاقيم الصيراعيات .  الوض  السياسي لاراق ماباس داع  ري ليست باق  تا يسا وتشابكاً وخطورة  -

ليييس بيوسي  .  بين ال وى السياسية اليليشياتية الطائفية وال ومية الى حس اراعات دموية رو امير قيائيم وبي يوة

اوتخابات مجلس النواب اليؤم  ع سرا في ايار من رذا الاا  التخفيف من  سة رذه الصراعات، بي  ييييكين ان 

خصواا ان التجاذبات واالوش اقات التي حصلت خحل الفتيرة الييينيصيرمية داخي  تيييارات .  تفاقيها وتشسدرا

االسح  السياسي الشياي الساعي الى مرةزة السلطة بايسيه وتشسيس االو سا  والصراع في مرحلة ماباس داع  

و تشرذمه الى قسيين رئيسين على االق  موزعة على اليحورين األمريكيي واالييراويي، واالوشي ياقيات وعيس  

وان ريذا بيحيس ذاتيه ادى .  والاروبية والي يوى الي يومييية اليكيرديية"  السنية" وضوت الرؤية في افوف ال وى 

 .وسيؤدي الى اوزالقات سياسية وامنية اةثر خطورة

 

وخحل رذه اليرحلة على وجه الخصوص، ان الصراع بين ال وى الورجوازية الايراقييية ميرريون وبيسرجية   -

ةويرة بصراعات ال وى االقلييية والااليية وارسافها الخااة من اميثيال اييران، تيرةيييا، السيايوديية، روسيييا، 

ان رذه الصراعات التي تشهس تاي ا في مرحلة ماباس داع  ريي ايراعيات مين .  امريكا، واوربا في الينط ة

 .اج  اعادة ت سيم الاالم وتحسيسا من اج  وي  ة  ارف حصته من السلطة وثروات اليجتي 

تتشاار ال وى الااليية الكورى و قوى الورجوازية الاراقية بكافة اايييافيهيا االسيحمييية الشييياييية و السينييية   -

وال ومية الاربية والكردية والاربية قضية اف ار الجيارير و تيرير سياسات الليويرالييية اليجيسييسة االقيتيصياديية 

للونك وانسوق الن س السوليين التي تتيحور حول االستثيار ووهب ثروات اليجتي ، الخصخصة، فرض الف ير، 

 .الوطالة، و قلة االجور، اواسا  الخسامات والت التي ااوحت جزءا من مايشة اليجتي 
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وتجاه رذه االوضاع الحياتية الصاوة والسياسات االقتصادية للسلطة، تنسل  احتجاجات عيالية وجييياريييريية   -

ةيا .  واساة في اليراةز الايالية وفي اوساا الايال الينخراين بالاي  اله  والااالين عن الاي  والكادحين

ادت رذه االوضياع .  تتصاعس واالحتجاجات الجياريرية الواساة بوجه الفساد واسلية اليجتي  وسوء الخسمات

 .الى تخنسقات او ية واضحة بين ال وى الورجوازية والطو ة الااملة وسائر محرومي اليجتي 

 

ان سيليطية قيوى االسيح  السييياسيي اليحياةييية ريي سيليطية اليطيوي ية :  االف ار اليتااظم الغلوية اليجتي   -اوال

الورجوازية، سلطة را  اليال واالضطهاد الرأسيالي وفرض الوؤ  االقتصادي عليى اليايييال واليكيادحييين، 

اويهيا .  سلطة الجوع، الف ر، الوطالة، اواسا  الخسمات والتنص  التا  عن ة  ما من  اوه تحسين حياة الجيييارييير

تاي  بشك  حثيث على تحيي  تكاليف حروبها لحسم السلطة لصالحها، وافراغها لييزاوية السولة عور السيرقية 

والنهب واللصواية، وسسادرا ل روضها وفوائسرا لليؤسسات السولية مث  انسوق الن س السولي والونك السوليي 

لسس الاجز الناتج عن فسادرا على اةتاف الايال واليوظفين واليحرومين فيي اليييجيتييي  عين ايرييق فيرض 

 .سياسة الت شف والتنص  عن الخسمات

 

ان الحل ة االساسية في اراع قوى السلطة الحاةية الطائفية وال ومية، ري حسم السلطة :  اسلية اليجتي   -ثاويا

وان السلطة الحاةية، بالرغم من عس  حسيها، ري سلطية االسيح  .  السياسية والفوز بالة السولة وتحسيس رويتها

السياسي الشياي خحل اةثر من اثني عشر عا ، وتاي  بشك  حثيث عور مليشياته، برلياوه ومؤسساته بفرض 

ان الييياينيى السييياسيي .  االسلية على اليجتي  على الصايس السياسي واالجتياعي وال اوووي بصورة مينيهيجية

واالجتياعي السلية اليجتي  وبطاباها الطائفي على ايسي االسح  السياسي الشياي ليس اال تيايييييق سيييطيرة 

ان اسلية اليجتي  تاني ميارسة الضغيوايات عيليى اليحيرييات .  الورجوازية االسحمية على الايال والكادحين

 .والح وق الفردية واليسوية لايو  اليجتي  وباالخص ضس اليراة والشواب واليتطلاين لحياة عصرية

 

ان السلطة الحاةية ري سلطة االسح  السياسي الشياي بيشارةة رامشية وثاووية ليلي يوى :  الظلم الطائفي  -ثالثا

وقس مارست االولى سياسة االقصاء والتهيي  واالعت االت التاسفية والتهجير والتيغييييير .  الورجوازية االخرى

ان .  ةجزء من ايراعيهيا عيليى السيليطية"  سنية" السييوغرافي واعيال الخطف وال ت  ضس الينااق اليصنفة 

ةاوت سلطة االسح  السياسي الشياي تهسف الى ترسيت سلطتها وحكيها وتهيي  الي يوى الييينيازعية ليهيا مين 

، فان االخيرة تتا ب مكاوة اةور فيي السيليطية " السني" قوميين ةرد وعرب وتيارات االسح  السياسي الطائفي 

ان الظلم الطائفي رو زاد رئيسي لتيارات ال ومية الاربية اليييتيليحيف اغيليويهيا .  وحصة اةور من ثروة اليجتي 

وتسيتيغي  دول ميثي  تيرةيييا .  اوه يتاكز على رذا الظليم لييي يوي مين وجيوده.  باإلسح  السني في ويوه وتيسده 

والساودية وامريكا رذا الظلم لترتيب سيناريورات مختلفة لتوسي  وترسيت وفيوذريم السييياسيي وضيرب ويفيوذ 

الجيهورية االسحمية في الاراق وفي الينط ة، وعن اريق الجياعات ال ومية الاروبية التي فشلت فيي اعيادة 

تأسيس السولة ال ومية، وفشلت بالحصول على قسية تناسب تيارييخيهيا ووزويهيا االجيتييياعيي والسييياسيي فيي 

ان الجيارير في مايسيى الينط ة الغربية وبغساد وغيررا رم اول من يسف  ضريوة رذا الصراع وريذا .  السلطة

تساى ال وى الااليية واالقلييية للتحعب بهذه ال ضيية وتسيخيييرريا ةي  :  اليسألة ال ومية  -راباا.  التيييز بح هم

تط  براسها من جسيس بشك  اعنف في الاراق وباالخص باس عيلية االستفتاء واليتيساعيييات .  من اج  مصالحه

 وثائق
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 االوضاع السياسية، سبيل حل الحزب 

وقس وسات تساعيات االستفتاء والصراعات التي راف يتيهيا .  اليختلفة للصراع الطائفي ال ومي حول رذه اليسالة

من تصاعس التاصب ال ومي والهوة بين جيارير الاراق وجيارير ةردستان، ولاوت حكومة بغساد دورا ةيوييير 

بالنسوة لسول الينط ة واالقيطياب اليايالييييية، ميثي  .  في احياء الشوفينية ال ومية في ال سم النااق باللغة الاربية

ترةيا وامريكا واالتحاد االوربي، فهي ةالسابق، اذ التنشس ة  رذه السول تي يزييم االحيزاب الي يومييية اليكيرديية 

وفسرالية ةردستان والح ارا بشك  وهائي بوغساد، ألوها ليست على ي ين من اوتصاررا الينيهيائيي عيليى الي يطيب 

  .االيراوي ووفوذه في الاراق والينط ة

 

ان استيرار الصراع بين ال وى اليليشياتية ال ومية والطائفية حول السيليطية، ةي  :  امن وامان اليجتي   -خامسا

ان اليتيصيسي ليليصيراع .  بحلفائه االقليييين والاالييين يشك  بيجيله تهسيسا متوااح المن واميان اليجيييارييير

الطائفي والتسخ  االموريالي واالقلييي والغاء السلطة ال ومية والطائفية ال ائيية يشيكي  احيس مييياديين الينيضيال 

 .لتح يق أمان الجيارير وحريتها ورفاريتها

  

اثية احتجاجات عيالية في ال طاعات الايالية اليختلفة ضس تأخير الرواتب، الخصخصة، الطرد التاسفيي مين 

اليت فيي الي يطياع الينيفيطيي، اليكيهيربياء، ...  الاي ، عس  منح االربات، الا ود الييؤقيتية، عيس  مينيح االربيات و

الصناعات، الولسيات، عيال الخسمة في اليستشفيات، االسينت، ال طاع النفطيي، اعيتيراضيات عيليى مشياريي  

خصخصة الخسمات والتربية والتاليم والصحة، ضس سياسة الت شف والتيوي  الذاتي، الوطالة، اواسا  الخسميات 

ةيا ان رناك سخط اجتياعي عييق عيليى فسياد . الت...ةالكهرباء، التسرور اليري  في التربية والتاليم والصحة

 .الت....السلطة ومؤسساتها، مليشياتها، تحكم اليليشيات باليجتي  و

 

وجود احتجاف اجتياعي واس  من ة  قوى التيسن والتحرر اجياالً وباالخص في الجاماات بأ كال مختيليفية   -

ضس الييارسات اليومية ل وى االسح  السياسي في فرض االسلية على الجاماات ةيجيزء مين االسيلييية عيليى 

اليجتي ، وضس االرراب السياسي الذي تشياه اليليشيات ورجال السين والساعية الى اررياب الي يوى الياياميلية 

واليسوية والشيوعية والالياوية وامتهان ةرامة اليراة، الى جياويب اعيتيراضيات واسياية داخي  اليييجيتييي  فيي 

ان عجز الورليان عن تيرير مسودة قاوون االحيوال .  افوف قوى التيسن والحرية وباالخص النساء والشواب

الشخصية ياود الى تلك االعتراضات الواساة التي ادت الى وأد تيرير ال اوون اليذةور عليى االقي  فيي ريذه 

 .ان قوى التحرر واليساواة رذه ت او  يوميا وبالف  ك  و ك  رذه اليساعي سيئة الصيت. اليرحلة

- . . 

تنظيم وقيادة االحتجاجات الايالية والجياريرية ضس سياسة الت شف وخصخصة الخسمات، اليويطيالية وافي يار   -

تحوي  تلك االحتجاجات الى حرةة اجتياعية عظييييية مينيارضية ليييجييي  ميييارسيات قيوى . اغلوية الجيارير

الورجوازية الحاةية وتنصلها عن ابسط الح وق والحريات وعن االمان االقتصيادي ليليييجيتييي  وتسيليييح ريذه 

ال وى االجتياعية بافق راديكالي واوساوي وتحرري، وتحويلها الى حرةة سياسية تسخ  في اراع م  سيليطية 

ال وى االسحمية الحاةية وت ولب اليجتي  باار الصراع االجتياعي والطو ي الواقايي بيسالً مين الصيراعيات 

 .الطائفية وال ومية من اج  اعادة ت سيم الحصص بين ال وى الورجوازية باختحف تحوينها
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تنظيم جوهة واساة من الطلوة والشواب والنساء واليث فين والتحرريين ضس اسلية اليجتي ، والفساد والسخول   -

في اراع م  ال وى الورجوازية ال ومية االسحمية وفرض التراج  عليها حيول رسيم ميحميح ريويية اليسولية 

وتسليح رذه الجوهة بأفاق تيحيرريية وتي يسمييية حيول اليحيرييات السييياسييية . لصالح مجتي  اوساوي حر ومتيسن

الساي لتنظيم حرةة اجتياعية واساة مين .  والفردية واليسوية وخصواا الوقوف الحاز  بوجه اسلية اليجتي 

اج  فرض التراج  على ال وى االسحمية وافشال مساعيها بفرض الهوية االسحمية عيليى اليييجيتييي  واويهياء 

 .الظلم الطائفي ومجي  ا كال التيييز السيني والطائفي وال ومي والجنسي

 

وعليه، الييكن الحسيث عن الحرية واليساواة، عن الرفياه واليكيرامية االوسياوييية، عين السيايادة وحييياة تيليييق 

. باالوسان، عن الطف  وعالم خال من االذالل اليومي وسلطة االسح  السياسي تغرز اويابها في جسس اليييجيتييي 

الييكن التطل  لاالم خال من التيييز الجنسي وال ومي واالثني والطائفي، من الحروب ال ومية والطائفيية ومين 

الييكن التطلي  .  اراقة دماء الشواب في جوهاتها، لاالم افض  وسلطة االسح  السياسي جاثية على قلب اليجتي 

 .ان اي تطل  من رذا ال وي  في غير محله. اي ااحت جسي وح ي ي لصالح الجيارير من رذه السلطة

 

اليحيكيومية "  ان الحزب الشيوعي الايالي، وفي مسااه لحااحة بسلطة الراسيال وارساء حكيومية ا يتيراةييية 

وةجزء من استراتيجته رذه، يساى للسف  بنضاالت الجيارير الايالية والكادحة واليييحيرومية ودعياة "  الايالية

الحرية واليساواة وحرةاتهم واحتجاجتهم وحشس قوارم اوب اوهاء عير رذه السلطة الوغيضة، بيييؤسيسياتيهيا، 

 .بورلياوها، بيليشياتها، بفسادرا ووهوها وتنصلها التا  عن ادوى ح وق الجيارير وحرياتها

 

يسعو الحزب الشيوعي الايالي الطو ة الااملة والجيارير الساعية للحرية واليساواة الى االلتفاف حيول سيوييي  

 .ح  الحزب رذا

 

 وثائق






