
رسالة إلى جماهير العراق بمناسبة
العــــــــــام الجديــــــــــــــد

باســم الحــزب الشــيوعي العمالــي 
العراقــي نهنــئ جماهيــر العــراق 
ــا  ــد، بعماله ــام الجدي ــبة الع بمناس
علــى  ومنضاليهــا  وكادحيهــا 
والمســاواة،  الحريــة  طريــق 
ــود  ــام يس ــوا بع ــى أن تنعم ونتمن

فيــه األمــن والســام والرفــاه.
ــة  ــل بقي ــام ٢٠٢١ مث ــد كان ع لق
حيــث  مضــت،  التــي  األعــوام 
تطــاول المليشــيات وعصابــات 
علــى  السياســي  اإلســام 
المجتمــع، عــام الورقــة البيضــاء 
ــه  ــي وحكومت ــي ســنها الكاظم الت
ــل  ــع الكت ــا جمي ــت عليه ــوز ووقع ــر والع ــاحة الفق ــن مس ــي وســعت م ــة الت المحاصصاتي
ــة  ــدالت البطال ــم مع ــام تفاق ــا، ع ــة امتيازاته ــتمرار وإدام ــة الفاســدة الس ــة والطائفي القومي
ــي  ــان االجتماع ــن الضم ــال م ــوق العم ــلب حق ــل وس ــن العم ــن ع ــدد العاطلي ــاد ع وازدي
والصحــي والتقاعــد وزيــادة األجــور عــن طريــق تشــغيلهم أمــا باألجــور اليوميــة أو 
بالعقــود، عــام المراوغــة والكــذب والنفــاق السياســي لإلفــات مــن العقــاب؛ ألولئــك الذيــن 
خطفــوا الحيــاة مــن اكثــر ٨٠٠ إنســان فــي عمــر الزهــور، ومــا زال القتلــة والمتورطــون 
ــب و  ــرقة والنه ــتمرون بالس ــلطة، ومس ــز الس ــي مراك ــون ف ــا يتربع ــا وأبناءن ــاء بناتن بدم
ــا، عــام اســتمرار مأســاة مئــات آالف مــن  ــا وســرقة جيوبن يعتاشــون علــى ســلب مقدراتن
ــراق  ــن الع ــعة م ــاحات شاس ــاح وحــوش داعــش مس ــذ اجتي ــات من ــي المخيم ــن ف النازحي
بفضــل الســلطة الطائفيــة التــي كان يقودهــا حــزب الدعــوة بزعامــة نــوري المالكــي، عــام 
ــية  ــب سياس ــا لمكاس ــدة عليه ــوى المزاي ــا س ــة له ــي ال نهاي ــن الت ــاة األيزيديي ــة معان إدام
وماديــة، عــام يدمــى لــه جبيــن اإلنســانية لمــا تصاعــد مــن الظلــم الجنســي علــى النســاء، 
ــوان  ــت عن ــل تح ــات القت ــي عملي ــّن ف ــد آالف منه ــف ض ــال العن ــدت أعم ــث تصاع حي
غســل العــار و الشــرف، وتزايــد حــاالت االنتحــار، وتشــديد الفقــر والعــوز عليهــن بســبب 
ــة لهــنَّ وآخرهــا  مشــروع قانــون ٥٧ لســلب  ــن المعادي ــة، ومحــاوالت ســن القواني البطال
الحضانــة مــن األم، عــام اســتمرار الظلــم الطائفــي والتطهيــر الديموغرافــي فــي المناطــق 

ــد.  ــن جدي ــش م ــات داع ــودة عصاب ــي وراء ع ــنية والت ــة بالس ــة والمصنف الغربي
بيــد انــه يجــب أنَّ نذكــر بــأن عــام ٢٠٢١ وتحديــدا فــي ١٠ أكتوبــر، وجهــت صفعــة موجعة 
بوجــه جنــاح مــن أجنحــة  اإلســام السياســي الشــيعي وعصاباتــه المجرمــة، فبعــد انتفاضــة 
أكتوبــر جــاءت االنتخابــات ال لتعاقــب جماهيــر العــراق أحــزاب اإلســام السياســي الشــيعي 
الموالــي للجمهوريــة اإلســامية فــي ايــران فحســب، بــل لتعاقــب كل الســلطة المليشــياتية 
ــم و لســلطتكم التشــريعية  ــأن ال شــرعية لك ــا ب ــول كلمته ــا ولتق ــة السياســية برمته والعملي
ــات مــن  ــة فــي االنتخاب ــد شــددت بحــق عــدم مشــاركتكم المطلق ــة، لق ــة والقضائي والتنفيذي

األزمــة السياســية، ......
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السندباد الند تزعزع قوى الظالم
* هدى سمير :

لــم اســمع يومــا أغنيــة كاملــة لمحمــد رمضــان أو بعــض المطربيــن الجــدد.  لــم تقــم لــي 
مــع المطربيــن الجــدد واالغانــي الجديــدة عاقــة طــرب اســتطيع االعتمــاد عليهــا لنقدهــم 

او االشــادة بهــم. وهــذا  ليــس هــو مــا يدفعنــي للكتابــة اليــوم.
وال يدفعنــي للكتابــة أيضــا ان الموضــوع يخــص )الســندباد النــد( كمدينــة ترفيهيــة ألنــي 
لــم اســمع إال فــي االســابيع األخيــرة عــن الســندباد النــد  وال ادري ايــن موقعهــا وحجمهــا 

,ومــن يملكهــا وال حتــى  متــى تأسســت الن هــذا ايضــا  ليــس موضوعــي اليــوم .
لكــن رؤيــة روح الفــرح المتبــادل بيــن الفنانيــن  مثــل رمضــان وغيــره ، الذيــن جــاءوا 
مــن مصــر إلحيــاء  حفاتهــم ، وبيــن الجماهيــر التــي التفــت عليهــم بالرقــص والغنــاء 

وانســجام الحاضريــن الجميــل  مــع الموســيقى واألغانــي هــو  مــا يدفعنــي للكتابــة.
وموضوعــي الرئيســي هــو انتقــاد لقــوى الظــام التــي تريــد أن تقضــي علــى كل فــرح او 
ضحكــة فــي عيــون وقلــوب  الشــباب والشــابات الــذي يــرون أنفســهم تواقيــن ويســتحقون 
حيــاة  أفضــل وأجمــل مــن الحيــاة التــي قدمتموهــا لهــم:  الحيــاة المليئــة باأللــم والفقــر 

وانعــدام األفــق.
ــاء مراســيمكم  ــة فــي احي ــواع التخلــف والرجعي ــكل ان ــم ل ــم ودعوت ــم و دعمت ــد رّوجت لق
ــس  ــكاء، لب ــن، الب ــاية« االربعي ــة »مش ــس احذي ــن، لح ــر، التطيي ــن التطبي ــة  م الديني
الســواد، تغليــف النســاء بالعبــاءات والحجــاب وزواج األربعــة وزواج المســيار و المتعــة  

ــن. ــه الجبي ــدى ل ــا ين ــال وكل م ــذ االطف ــل تفخي وزواج القاصــرات وتحلي
لقــد شــغلتم  واجبرتــم جيــا كامــا بالعــودة ألــف وأربــع مئــة عــام  إلــى الــوراء بحجــة 
ــاد  ــى الفس ــاء عل ــد والقض ــادات والتقالي ــن والع ــى الدي ــاظ عل ــع والحف ــامية المجتم إس
واســتقامة األخــاق.  لــم تأتــوا مــن قريــب أو بعيــد علــى صراعكــم ومناطحــات احزابكــم 
مــن أجــل مصالحكــم االقتصاديــة فــي ســرقة حقــوق وقــوت الفقــراء واألرامــل وحرمــان 
المتقاعديــن والطــاب مــن رواتبهــم  وامتــاء الشــوارع بالمتســولين والمتســوالت 

وبائعــي وبائعــات الجســد فــي هــذا البلــد النفطــي . 
لــم يرمــش لكــم جفــن او ينــدى لكــم جبين حيــن اســتبحتم حيــاة المتظاهريــن والمتظاهرات 
ــوق  ــم حق ــر  له ــائر البش ــل س ــم مث ــة النه ــان بطال ــل وضم ــوا بفرصــة عم ــن طالب حي
المواطنــة  فــي هــذا البلــد. فبــأي حــق تصــادرون يــا اســاميين يــا فاســدين ويــا ســراق 

قــوت الفقيــر والجائــع والطالــب واالرملــة  فــرح النــاس؟
بإغاقكــم حفــات الســندباد النــد  وإقامــة الصــاة فيهــا والفــرض علــى إدارتهــا إلغــاء 
العقــود مــع الشــركات المصريــة للفنــون إنمــا تثبتــون حجــم رعبكــم وخوفكــم مــن المــد 
ــزوزون  ــه. مه ــر ب ــن الجماهي ــم مايي ــذي ضللت ــم ال ــم وكذبك ــحق كل رياءك ــادم لس الق
لدرجــة أن حفلــة واحــدة لمحمــد رمضــان جعلتكــم تصعـّـدون مــن اصواتكــم وتســتخدمون 
ــاق  ــقوط األخ ــن س ــراخ ع ــل وللص ــيوخكم للعوي ــم وش ــم وقنواتك ــائل اعامك كل وس
والفســاد. الحيــاة تتقــدم والواقــع ســيفرض نفســه عليكــم مثلمــا فــرض علــى الذيــن مــن 
ــرت عطلتهــا األســبوعية مــن يومــي  ــي الســعودية واإلمــارات. فاإلمــارات غي قبلكــم ف
الجمعــة »المقدســة« والســبت لتكــون فــي يومــي الســبت واألحــد لضــرورات التعامــل 

مــع البورصــة وحركــة االقتصــاد العالمــي.
التتمة )ص2(...

حول العمل السياسي للطبقة العاملة



2
رسالة إلى جماهير العراق ...

* سمير عادل :

وحكومتــه  الكاظمــي  وأكاذيــب  فذلــكات  كل  وفشــلت 
والواليــات المتحــدة األمريكيــة واالتحــاد األوروبــي واألمــم 
المتحــدة حــول االنتخابــات بأنهــا اكســير التغييــر، والحقيقــة 
التــي كانــت ورائهــا أي وراء كل التطبيــل اإلعامــي عــن 
االنتخابــات هــي إعــادة إنتــاج العمليــة السياســية ونفــخ 
ــة  ــر العظيم ــة أكتوب ــمت انتفاض ــد ان هش ــا بع ــروح فيه ال
اســتفهام  عامــة  ووضعــت  السياســية  العمليــة  وجــه 
علــى شــرعيتها وأســقطت أكثــر الحكومــات اإلجراميــة 
ــادل  ــة ع ــي حكوم ــال وه ــذ االحت ــا من ــت عنه ــي انبثق الت
ــيات،  ــاح المليش ــة بس ــة والمدعوم ــدي المدجج ــد المه عب
ــرون  ــا المنتص ــا فيه ــامية بم ــوى اإلس ــك الق ــت تل ومازال
فــي االنتخابــات المزعومــة، تلعــق جراحهــا مــن ضربــات 
ــك االنتفاضــة، و هــي انتفاضــة الماييــن مــن العاطليــن  تل

عــن العمــل والنســاء وعمــال العقــود واألجــور و التواقيــن 
ــاواة. ــة والمس ــى الحري إل

وليــس هــذا مــا جــرى فــي العــام الــذي ســنودعه فحســب، 
وإنَّمــا كان وضــع القــوى اإلســامية الفاســدة ال تحســد 
عليــه، حيــث شــعرت وبالرغــم مــن كل عمليــات الترهيــب 
ــرة  ــة الكبي ــبات الديني ــم المناس ــاالت وتنظي ــل واالغتي والقت
ــر عمليــات  ــوال عب ــب األم ــرقة ونه ــن س ــول م ــي تم الت
فســاد منظمــة، وبالرغــم مــن بيانــات حــزب الدعــوة ووعيــد 
ــتطيعوا  ــم يس ــاً ل ــم جميع ــر إال أنه ــدى الصــدر للجماهي مقت
أن يحركــوا برياحهــم المســمومة أي غصــن مــن غصــون 
فــي عمــق  التــي تضــرب جــذوره  والتحضــر  المدنيــة 
مــن حــب  الجماهيــر  يمنعــوا  بــأن  فشــلو  إذ  المجتمــع، 
الحيــاة والفــرح الــذي تــوج فــي مهرجــان بابــل والمناســبات 
ــي  ــكل عمل ــة بش ــت التجرب ــرى. أي بين ــاالت األخ واالحتف
ــر  ــوف جماهي ــي صف ــا ف ــا زال قوي ــر م ــل بالتغيي أن األم
الماضيــة  العــراق، وإن  طــوي كل صفحــات األعــوام 

ــة  ــق الحري ــط نحــو تشــديد النضــال مــن اجــل تحقي ــم فق يت
والمســاواة واألمــان.

أيتها الجماهير
ــام،  ــن والس ــا باألم ــون فيه ــام تنعم ــام ٢٠٢٢ ع ــن ع ليك
ــى  ــاربها إل ــع مش ــامية بجمي ــوى اإلس ــه الق ــاد في ــام تع ع
الكهــوف التــي قِدمــت منهــا، عــام يتحقــق فيــه إنهــاء الظلــم 
ــر  ــاة جماهي ــي كل مأس ــام تنته ــاء، ع ــى النس ــي عل الجنس
ــاس  ــى أس ــر عل ــرف البش ــاواة ويع ــق المس ــراق وتتحق الع
ــة  ــان بطال ــل أو ضم ــة عم ــام فرص ــانية، ع ــة اإلنس الهوي
ــال  ــداف عم ــق أه ــام تحقي ــل، ع ــن العم ــن ع ــكل العاطلي ل

ــور. ــود واألج العق
سمير عادل

سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي 
العراقي

نهاية عام ٢٠٢١

السندباد الند تزعزع قوى الظالم
* هدى سمير :

والســعودية ايضــا فتحــت أبوابهــا لاحتفــاالت والمهرجانات 
واالفــام ونــزع الحجــاب وحــق المــرأة فــي الســياقة وايضــا 
العالمــي  االقتصــاد  حركــة  مــع  التعامــل  لضــرورات 
ومواكبــة التغييــر االجتماعــي الــذي فرضتــه حتميــة التقــدم 

ــم . ــي كل العال ــة والنســوية ف وضغــط الحــركات التحرري
كــم ســتصمدون ؟ وروح وقلــب وحضــارة وتاريــخ االنســان 
فــي العــراق ينبــض بحــب الموســيقى والفــن. وان صورتــوا 
ــة  ــم الرجعي ــي العــراق قوانينك ــى االنســان ف ــوا عل وفرضت
المتخلفــة لكنــه  لــم يتخــَل يومــا واحــدا عــن إحيــاء األفــراح 

واالحتفــاالت بــكل االعيــاد، وكٌل بطريقتــه. 
ــيخرج  ــة وس ــنة  قادم ــاد راس الس ــتصمدون؟  واعي ــم س ك

الرجــال والنســاء والعوائــل للرقــص والغنــاء فــي الشــوارع 
ــوا محمــد  واألســواق والســاحات عندهــا ليــس لكــم أن تقول
رمضــان او غيــر محمــد رمضــان مــن أفســد  النــاس.  
لكــن حــب النــاس للتغييــر والتقــدم والخــروج مــن عباءتكــم 
الرجعيــة هــو مــا يدفعهــم للخــروج إلــى الشــوارع مــن أجــل 
الفــرح وأمنيــات الخــاص منكــم ومــن مفاهيمكــم  المتخلفــة 

و الممعنــة فــي الرجعيــة يومــا بعــد آخــر.

حول العمل السياسي للطبقة العاملة.
* كارل ماركس:

ــال  ــة العم ــدن لجمعي ــر لن ــي مؤتم ــث كارل ماركــس ف حدي
االشــتراكيين فــي يومــي ٢٠ و ٢١ مــن شــهر ايلــول/ 

*١٨٧١– ســبتمبر 
ــن. و  ــد بالقواني ــا بضــرورة التقي ــزو يذكرن ــن لورن المواط
المواطــن باســتليكا يحــذو حــذوه. فــي كل مــن االحــكام 
ــس العــام  ــان المجل ــرأت ب ــاح، ق ــي كلمــة االفتت العامــة و ف
ملــزم بتحضيــر جــدول اعمــال للمؤتمــر مــن اجــل مناقشــته. 
البرنامــج الــذي اعــده المجلــس العــام للمؤتمــر تنــاول قضيــة 
التنظيــم فــي الجمعيــة، و مقتــرح فايانــت* متعلــق مباشــرة 
ــذا، فــان اعتراضــات لورنــزوا و باســتليكا  بهــذه النقطــة. ل

ــة. ــة ارضي ــك اي ال تمتل
فــي كل البلــدان تقريبــا، هنالــك عــدد مــن اعضــاء الجمعيــة 
االمميــة، يقدمــون تصــورات مبتــورة حــول االحــكام التــي 
ــة  ــة االعامي ــون بالدعاي ــف، يقوم ــر جني ــي مؤتم ــرت ف اق
ــى ان  للعــزوف عــن السياســة، و الحكومــات حرصــت عل
ال تعرقــل هــذا الجهــود. فــي المانيــا شــويتزر و اخريــن و 
لمكافــأة بيســمارك حاولــوا لجــم المســير مــن اجــل سياســات 
الحكومــة. فــي فرنســا، هــذا االمتنــاع االجرامــي ســمح 
ــي  ــلطة ف ــى الس ــتياء عل ــن، لاس ــكارد و اخري ــر، بي لفاف
4 ســبتمبر، لقــد مكنهــم هــذا العــزوف مــن الوصــول الــى 
الســلطة. فــي ١٨ اذار، اتــاح هــذا العــزوف عــن السياســة 
مــن  واســع  بشــكل  مكونــة  ديكتاتوريــة  لجنــة  تأســيس 
ــى،  ــام االول ــي االي ــن، ف ــن، والذي ــن و المتآمري البونابرتيي

فقــدوا الثــورة بســبب عــدم تحركهــم، تلــك االيــام التــي كان 
ــورة. ــة الث عليهــم تكريســها مــن اجــل تقوي

فــي امريــكا، فــي المؤتمــر المنعقــد فــي اآلونــة االخيــرة ) 
اتحــاد العمــال الوطنــي فــي ٧-١٠ اب/ اغســطس مــن عــام 
ــه  ــى عاتق ــى ان يضــع عل ــى ال ــور( انته ــي بالتيم ١٨٧١ ف
المســالة السياســية والمتعلقــة بإحــال السياســيين المحترفيــن 
بعمــال مــن اوســاطهم، و المخوليــن بالدفــاع عــن مصالــح 

طبقتهــم.
فــي بريطانيــا، ليــس مــن الســهل علــى العمــال الدخــول الــى 
البرلمــان. حيــث ان اعضــاء البرلمــان ال يســتلمون ايــة 
تعويضــات، و علــى العمــال ان يزاولــوا اعمالهــم مــن اجــل 
الحصــول علــى لقمــة عيشــهم، فقــد اصبــح البرلمــان مكانــا 
ال يدخلــه العمــال. و البرجوازيــة تــدرك تمامــا بــان رفضهــا 
العنيــد لمنــح رواتــب ألعضــاء البرلمــان هــو الوســيلة لمنــع 

الطبقــة العاملــة مــن ان تكــون ممثلــة فــي البرلمــان.
علــى المــرء ان ال يؤمــن علــى االطــاق بــان وجــود العمال 
فــي البرلمــان امــر ال ينطــوي علــى اهميــة كبيــرة. اذا مــا 
ــر و  ــة دي بوت ــي حال ــا ف ــم، كم ــق اصواته ــد بخن ــام اح ق
كاســتين، او اذا قــام بإخراجهــم كمــا فــي حالــة مــا نويــل فــان 
العقوبــات و االضطهــاد ســتترك تأثيــرا عميقــا علــى النــاس. 
و لكــن، مــن جهــة اخــرى، اذا مــا تمكنــوا مــن الحديــث مــن 
منصــة البرلمــان، كمــا فعــل بيبــل و ليبكخنــت، فــان العالــم 
ــك،  ــة او تل ــذه الحال ــي ه ــم. ســواء ف ــه ســيصغي اليه باجم
ســنتوافر علــى منبــر مهــم للدعايــة لمبادئنــا. ألعطــي مثــاال 
ــي  ــاء الحــرب الفرنســية- البروســية، و الت ــي اثن واحــدا، ف

جــرت فــي فرنســا، فقــد تحــدث كل بيبــل و ليبكخنــت عــن 
ــد  ــداث، لق ــك االح ــه تل ــي وج ــة ف ــة العامل ــؤولية الطبق مس
ــي  ــخ، والت ــي ميوني ــى ف ــا ترتجــف، و حت ــت كل الماني كان
ــد  ــر اســعار الشــمندر، فق ــورة فيهــا نتيجــة و اث اندلعــت الث

نظمــت تظاهــرات عظيمــة تطالــب بإنهــاء الحــرب.
ــرء  ــا الم ــرد عليه ــب ان ي ــا، يج ــة لن ــات معادي ان الحكوم
بــكل مــا اوتــي مــن وســائل فــي حوزتــه. ان ايصــال العمــال 
الــى البرلمــان يضاهــي االنتصــار علــى الحكومــات، و 
ــس  ــار الرجــال المناســبين، و لي ــرء ان يخت ــى الم ــن عل لك

ــس. توليان
ــك  ــت، و كذل ــه فايان ــدم ب ــذي تق ــرح ال ــد المقت ــس اي مارك
تعديــات فرانكليــس، لتقــر علــى انهــا مقدمــة، و مــن اجــل 
تقويتهــا، التأكيــد علــى ان الجمعيــة طالبــت دائمــا، و ليــس 
مــن اليــوم فقــط، بــان علــى العمــال ان يزجــوا بأنفســهم فــي 

السياســة.
في يوم ٢١- ايلول:

 قــال ماركــس انــه تكلــم باألمــس مؤيــدا مقتــرح فاليانــت، و 
هــو ال يريــد معارضتــه اليــوم. و اجــاب علــى باســتليكا بانــه 
ــى ان المؤتمــر  ــرار عل ــد جــرى االق ــة المؤتمــر ق ــي بداي ف
ســيناقش مســألة التنظيــم و ليســت مســالة المبــادئ. و فيمــا 
ــى ان  ــام ال ــاء االهتم ــى اي ــا ال ــد دع ــن، فق ــق بالقواني يتعل
ــا  ــاد قراءته ــي اع ــة، و الت ــة االفتتاحي ــريعات و الكلم التش
مــرة اخــرى، مــن اجــل ان يعــاد االطــاع عليهــا و بشــكل 

كامــل.
التتمة )ص3(...
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* كارل ماركس:

لقــد شــرح تاريــخ العــزوف عــن السياســة و قــال مــن 
االفضــل ان ال يتــرك المــرء نفســه نهبــا للقلــق بســبب 
ــج  ــذا النه ــى ه ــذي يدعــون ال ــال ال ــذا الموضــوع. الرج ه
ــن  ــك الذي ــن اولئ ــة، و لك ــى الكلم ــكل معن ــون ب ــم خيالي ه
يريــدون الســير علــى هــذا الطريــق هــم ليســوا كذلــك. انهــم 
يرفضــون السياســة الــى مرحلــة مــا الصــراع العنيــف، 
و هــم بهــذا، يســوقون النــاس علــى طريــق المعارضــة 
البرجوازيــة الرســمية، التــي يجــب ان نقاتــل ضدهــا، و 
فــي نفــس الوقــت يجــب ان نقاتــل ضــد الحكومــات. يجــب 
ــاس  ــون الن ــى يك ــا، حت ــن كامبيت ــن ع ــتار ع ــح الس ان نزي
علــى بينــة مــن امــره. ماركــس وافــق اراء فاليانــت. يجــب 
ان نجيــب بالتحــدي علــى كل الحكومــات التــي تعــرض 

الجمعيــة االمميــة للعقوبــات.
ان ردود االفعــال ظاهــرة فــي كل انحــاء القــارة، انهــا عامــة 
ومســتمرة حتــى فــي الواليــات المتحــدة و بريطانيــا، بشــكل 

او باخــر.
يجــب ان نعلــن للحكومــات، نحــن نعــرف بانكــم قــوة 
ــم  ــنتحرك ضدك ــا س ــال، و بانن ــة ضــد العم ــلحة موجه مس
ــنواجهكم  ــبا، و س ــك مناس ــون ذل ــث يك ــلمية حي ــرق س بط

بالســاح متــى مــا اقتضــت الضــرورة ذلــك.
ــه  ــت، و رأى ان ــرح فاليان ــى مقت ــا عل ــس كان موافق مارك
بحاجــة الــى اجــراء تعديــات طفيفــة، لذلــك ابــدى موافقتــه 

ــن***. ــى فكــرة اوتي عل
ــال  ــة العم ــدن لجمعي ــر لن ــي مؤتم ــدم ف ــرار المق ــص الق ن
االشــتراكيين فــي يومــي ٢٠ و ٢١ مــن شــهر ايلــول/ 
ســبتمبر – ٢١-9-١٨٧١ النــص المقــدم مكتــوب بخــط اليــد 

ــس ــك انجل ــل فريديري ــن قب م
العــزوف عــن السياســة امــر مســتحيل. كل صحافــة دعــاة 
ــي السياســة، ايضــا. ان  العــزوف عــن السياســة تشــارك ف
الســؤال متعلــق بكيفيــة قيــام المــرء بالعمــل السياســي واي 
نــوع مــن السياســة يمكــن ان ينهمــك فيــه. امــا البقيــة، 
بالنســبة لنــا فــان العــزوف عــن السياســة لهــو امر مســتحيل.

حــزب الطبقــة العاملــة العمالــي يعمــل كحــزب سياســي 
ــا  ــا لن ــوط بن ــس من ــر لي ــوم. و االم ــدان الي ــر البل ــي اكث ف
إلفســاده باالدعــاء بالعــزوف عــن السياســة. ان تجربــة 
الحيــاة الواقعيــة و االضطهــاد السياســي للحكومــات الراهنــة 
ــة،–  ــى السياس ــم ال ــه انظاره ــال لتوجي ــى العم ــرض عل تف
ســواء ألهــداف سياســية او اجتماعيــة- شــاءوا ذلــك ام ابــوا. 
ــاه رمــي العمــال  ان االدعــاء بالعــزوف عــن السياســة معن
فــي احضــان البرجوازيــة، وخاصــة فــي اعقــاب مــا حــدث 
فــي كومونــة باريــس، و التــي جعلــت مــن العمــل السياســي 
للعمــال، هــو النمــط الســائد لهــذا اليــوم، لــذا، فــان العــزوف 

عــن السياســة لهــو امــر غيــر مطــروح اساســا.
نحــن نســعى الــى الغــاء الطبقــات. فمــا هــي الوســائل لتحقيق 
ــية  ــيطرة السياس ــي الس ــدة ه ــيلة الوحي ــدف؟ الوس ــذا اله ه
للعمــال. و لهــذا، و حيــث ان الجميــع و كل واحــد يتفــق 
علــى هــذا الهــدف، نواجــه باالعتــراض بــان ال نتدخــل 
ــون  ــة يقول ــن السياس ــزوف ع ــاة الع ــة. ان دع ــي السياس ف
انهــم » ثوريــون« بــل و حتــى ثوريــون ممتــازون. اال 
ان الثــورة هــي ارقــى شــكل مــن اشــكال العمــل السياســي، 
واولئــك الذيــن ينــادون بهــا يتوجــب عليهــم القبــول بوســائل 
تحقيقهــا، اال و هــو العمــل السياســي الــذي يمهــد االرضيــة 
للثــورة و يــزود العمــال بمهــارة التدريــب الثــوري و الــذي 
بدونــه ســيكون العمــال بالتأكيــد حمقــى لفافــر و بايتــس فــي 
صبيحــة اليــوم التالــي للثــورة. ان سياســتنا يجــب ان تكــون 
سياســة الطبقــة العاملــة، ال يجــب ان يكــون الحــزب العمالي 
ــا تابعــا ألي حــزب برجــوازي،  ــا ذيلي علــى االطــاق حزب
بــل يجــب ان يكــون حزبــا مســتقا و لديــه اهدافــه و لديــه 

سياســاته الخاصــة بــه.
الحريــات السياســية، حــق التجمــع و تشــكيل المنظمــات 
و حريــة التعبيــر عــن الــرأي و الصحافــة، هــذه هــي 
اســلحتنا. فهــل يتوجــب علينــا التنحــي جانبــا، بينمــا هنالــك 
مــن يتربــص بنــا ليخلــع اســلحتنا منــا؟ يقــال ان كل تحــرك 
سياســي مــن جانبنــا يحتــم علينــا اخــذ الوضــع القائــم بنظــر 
االعتبــار. و علــى النقيــض تمامــا، و حيــث ان الوضــع 
ــك  ــتخدامنا لتل ــان اس ــه، ف ــبل مقاومت ــا س ــر لن ــن يوف الراه
بنظــر  الراهــن  الوضــع  اخذنــا  عــدم  تعنــي  ال  الســبل 

االعتبــار.
ماحظات:

ــام ١٧-٢3  ــن اي ــد بي ــى انعق ــة االول ــدن لألممي ــر لن *مؤتم
مــن شــهر ايلــول / ســبتمبر ١٨٧١. ومنــذ انعقــاد ذلــك 
ــة شرســة ضــد  ــه حمل ــت تشــن في ــت كان ــي وق ــر ف المؤتم
اعضــاء االمميــة، و التــي نظمــت فــي اعقــاب هزيمــة 
كومونــة باريــس، كان عــدد الحضــور مــن االعضــاء فــي 
غايــة االرهــاق، فقــد حضــر ٢٢ مندوبــا يمتلكــون حــق 
ــكام  ــن يمتلكــون حــق ال التصويــت، و ١٠ مندوبيــن اخري
و لكــن ليــس حــق التصويــت. البلــدان التــي لــم تتمكــن 
مــن ارســال مندوبيهــا جــرى تمثيلهــا مــن قبــل ســكرتارية 
المجلــس العــام. مثــل ماركــس المانيــا و مثــل انجلــس 

ــا. ايطالي
ــة  ــة نضالي ــي مرحل ــة ف ــة فارق ــدن عام ــر لن ــل مؤتم يمث
ــل  ــل هائ ــس بعم ــس و انجل ــا مارك ــام فيه ــي ق ــة و الت مهم
لوضــع اســس حــزب عمالــي. اقــر المؤتمــر مشــروع 
ــذي  ــة« وال ــة العامل ــي للطبق ــل السياس ــول« العم ــرار ح ق
ــم يكــن قــد ضمــن فــي االحــكام العامــة التــي اقــرت مــن  ل
قبــل االمميــة فــي مؤتمــر الهــاي. فــي هــذا المؤتمــر نظمــت 
ــة  ــة ذات االهمي ــة و التنظيمي ــادئ التاكتيكي ــد مــن المب العدي
القصــوى للحــزب العمالــي، و التــي وجهــت ضربــة قاصمة 
لإلصاحيــة و التعصبيــة. لعــب مؤتمــر لنــدن دورا كبيــرا 
ــة و  ــي بوجــه الفوضوي ــزام العمال ــادئ االلت ــي وضــع مب ف

ــة. االنتهازي
**- فــي ذلــك اليــوم، المنــدوب الفرنســي ادوارد فاليانــت قدم 
مقتــرح مؤكــدا علــى عــدم فصــل السياســة عــن االقتصــاد، 
انهــا متشــابكة بشــكل جوهــري. لذلــك فقــد جــادل بــان علــى 
العمــال توحيــد نشــاطاتهم السياســية. البرودونيــون فــي 

الجمعيــة االمميــة اعترضــوا علــى المقتــرح.
مــن  فاليانــت، االصاحــات  مقتــرح  اوتيــن دعــم   -***
ــس  ــى المجل ــا ال ــكل، جــرى تحويله ــيراليير و فران ــل س قب
ــوان)  ــت عن ــث تح ــن البح ــد م ــل المزي ــن اج ــزي م المرك
ــى  ــر عل ــة( صــوت المؤتم ــة العامل ــل السياســي للطبق العم

ــن. ــرح اوتي مقت
ترجمة: نادية محمود

عـــــــن الثقافة العماليـــــــــــــــة
* فالديمير لينين:

خطــاب فــي مؤتمــر األول للطــاب الشــيوعيين فــي روســيا 
١٧ نيســان )أبريــل( ١9١9

* يســعدني جــداً أن أحييكــم . أننــي ال اعــرف مــا عــدد 
األقاليــم المماثلــة هنــا , وال مــن أيــن انتــم قادمــون . إال أن 
الشــيء المهــم , هــو أن تتنظــم الشــبيبة الشــيوعية . والمهــم , 
هــو أن تتجمــع الشــبيبة لتتعلــم كيــف تبنــي المدرســة الجديــدة 
. إن أمامكــم اآلن مدرســة جديــدة . فالمدرســة القديمــة ، 
ــم  ــي كنت ــا , الت ــم تحبونه ــا كنت ــي م ــمية الت ــة الرس المدرس
تبغضونهــا , والتــي لــم تكــن لهــا صلــة بكــم , هــذه المدرســة 
ــا عهــداً طويــاً جــداً  ــم تعــد موجــودة . وسيســتغرق عملن ل
ــذي  ــه , المجتمــع ال ــذي نطمــح إلي ــل ال . إن المجتمــع المقب
ينبغــي أال يكــون فيــه ســوى شــغيلة , المجتمــع الــذي يجــب 
أن يخلــو مــن أيــة ال مســاواة , هــذا المجتمــع ســيلزمنا 
ــن ال نقــوم حاليــاً إال بإرســاء  ــه . ونح ــن طويــل لبنائ زم
أولــى أســس المجتمــع المقبــل , ولكــن ســيكون عليكــم انتــم 
ــوا  أن تشــيدوه حيــن تبلغــون ســن الرشــد . أمــا اآلن فاعمل

جهــد اســتطاعتكم , وال تشــرعوا فــي مهمــة تتجــاوز هــذه 
ــم ســناً .  ــر منك ــوا تحــت إشــراف األكب االســتطاعة , اعمل

ــي المؤتمــر ومجــدداً , أحي
* اســمحوا لــي بــأن أحيــي , باســم مجلــس مفوضــي الشــعب 
, مؤتمركــم هــذا , وأن أعــرض أمامكــم بعــض أفــكار حــول 
هــذا الموضــوع . فيمــا يتعلــق بوضعنــا الدولــي اســتطيع أن 
ــرا وتصــف  ــن انكلت ــوم م ــت الي ــة وصل ــم عــن برقي أحدثك
وضعنــا فــي العالــم خيــر وصــف . تقــول هــذه البرقيــة انــه 
يــوم أمــس , فــي ٢4 مــن الشــهر الجــاري , توصــل المجلس 
األعلــى للــدول الحليفــة إلــى خاصــة تقــول أنــه إذا طلبــت 
الــدول المتاخمــة لروســيا نصيحــة سياســية فانــه ســيقول لهــا 
ــى روســيا ؛  ــة عل ــه ال يســعه أن ينصــح بحــرب هجومي أن
غيــر أنــه إذا هاجمــت جمهوريــة روســيا الســوفيتية حدودهــا 
الشــرعية فــان مجلــس الحلفــاء سيســاعد هــذه الــدول , ثــم أن 
هــؤالء الســادة الحلفــاء يرغبــون فــي أن يرســلوا إلى روســيا 
لجنــة تابعــة للجنــة العمــل فــي واشــنطن . إن منظمــي 
االجتمــاع , الخونــة مــن االشــتراكيين والبــرت تومــاس 
, قــد اتفقــوا علــى بضعــة إصاحــات اجتماعيــة . وهــم 
ــل  ــؤالء األفاض ــيا ه ــى روس ــلوا إل ــي أن يرس ــون ف يرغب

الذيــن يمثلــون قســماً مــن عصبــة األمــم , لكــي يبحثــوا 
عــن مــدى تجــاوب األوضــاع فــي روســيا مــع المتطلبــات 
االعتياديــة للــدول )) المتمدنــة (( . إن هــذا الخبــر عــن 
القــرار الــذي اتخــذه الحلفــاء أمــس يبيــن بوضــوح أن هؤالء 
ــه  ــن أن نجني ــع يمك ــهم , وأي نف ــوا أنفس ــد ورط ــادة ق الس
مــن هــذه الورطــة . لقــد هــدروا مئــات الماييــن للمســاعد 
ــة (  ــدول االنكليزي ــق ال ــى خــوض الحــرب ) عــن طري عل
, ثــم أعلنــوا أنهــم لــم يعــودوا يســتطيعون المســاعدة علــى 
ــم ,  ــدوان عنده ــى الع ــذا انتهــت حم خــوض الحــرب . هك
رغــم أن وصــول شــحنات حربيــة إلــى بولونيــة مــا يــزال 
أنهــم يواصلــون إرســال األســلحة ؛ ولدينــا  ؛  مســتمرا 
ــوات  ــد ق ــوم بحش ــا تق ــد أن بولوني ــة تفي ــات واضح معلوم
بغيــة شــن الهجــوم , ممــا يجعلنــا ال نثــق ثقــة تامــة بأقوالهــم 
. ومــع أن الخطــر الخارجــي اآلتــي مــن الحلفــاء قــد تضاءل 
اليــوم مقــدار تســعة أعشــاره , فمــا يــزال هنــاك تهديــد قائــم 
ــا أن  ــب علين ــن , يج ــى دينيكي ــرب عل ــاء الح ــد انته ؛ فبع
نظــل متأهبيــن , وال يســعنا أن نواجــه إلغــاء كامــل للتعبئــة.
التتمة )ص4(...
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عـــــــن الثقافة العماليـــــــــــــــة
* فالديمير لينين:

أن تســعة أعشــار خطــر اعتــداء الرأســمالية العالميــة علــى 
روســيا قــد تاشــت إذا ؛ وقــد تاشــت بشــكل ذريــع جعلهــم 
ــى  ــة إل ــراح إرســال لجن يتقدمــون فــي مناســبات شــتى باقت
ــاكلة  ــى ش ــل عل ــة أفاض ــذه اللجن ــت ه ــيا . وإذا ضم روس
ــن  ــان الحــرب , فل ــذي زار روســيا إب البــرت تومــاس و ال
يجنــوا مــن ذلــك ســوى الخــزي وســيكون لنــا نحــن فــي ذلــك 
موضــوع جيــد للدعايــة . إننــا سنســتقبلهم اســتقباالً يجعلهــم 
يرحلــون بأســرع وقــت عــن روســيا , ولــن ينتــج عــن ذلــك 
إال دعايــة لعمــال البلــدان األخــرى . أنهــم يريــدون تخويفنــا 
, ولكــن , عندمــا نقــول أننــا نســتقبل هــؤالء الزائريــن 
األعــزاء فإنهــم ســيكفون عــن محاولتهــم . وهــذا يبيــن مــدى 
فقدانهــم صوابهــم . لدينــا اليــوم معبــر إلــى أوربــة , بفضــل 
الصلــح مــع اســتونيا , وبوســعنا أن نســتورد منهــا المنتجــات 
ــا  ــا . إن وضعن ــة إليه ــس الحاج ــن بأم ــي نح ــية الت الرئيس
الدولــي يتقــدم ويتحســن بشــكل مرمــوق حقــاً ؛ وقــد ابعــد كل 
خطــر خارجــي علــى الجمهوريــة الســوفيتية مقــدار تســعة 

أعشــار .
وكلمــا ابتعــد الخطــر الخارجــي هــذا ازدادت قدرتنــا علــى 
ــد  ــا نعتم ــى العمــل اإلنشــائي الســلمي , وإنن االنصــراف إل
ــر  ــل غي ــي الحق ــن ف ــم العاملي ــم انت ــاطكم , عليك ــى نش عل
المدرســي . فألجــل تنظيــم التعليــم المدرســي بصــورة 
ــرة :  ــة كثي ــرات مادي ــن إجــراء تغي ــد م ــر , ال ب ــة أكث جدي
بنــاء مــدارس , انتقــاء المعلميــن , إصاحــات داخليــة فــي 
التنظيــم وفــي التقــاء أفــراد الهيئــة التعليميــة . وهــذه أمــور 
تتطلــب تهيئــة طويلــة . وعلــى صعيــد التربيــة خارجــاً عــن 
ــة . إن  ــة الطويل ــرا هــذه التهيئ ــم كثي المدرســة , ال تضايقك
ــام  ــن النظ ــاً ع ــم خارج ــل العل ــى تحصي ــكان إل ــة الس حاج
المدرســي القائــم وحاجــات الشــغيلة فــي هــذا الحقــل تــزداد 
بشــدة خارقــة . ونحــن واثقــون مــن أننــا , بمســاعدة وجهــود 

ــى اآلن . ــا حت ــر ممــا عملن ــر بكثي ــع , ســنعمل أكث الجمي
وفــي الختــام ســأتحدث عــن طابــع التعليــم خــارج المدرســة 
ــة والتحريــك . مــن العيــوب الكبــرى  ــذي يتصــل بالدعاي ال
المجتمــع  فــي  والتربيــة  التعليــم  حالــة  تشــوب  التــي 
ــية  ــة األساس ــن المهم ــن ع ــا منفصلي ــا كان ــمالي أنهم الرأس
ــب  ــمالي أن يقول ــي للرأس ــه كان ينبغ ــل إذا ان ــم العم لتنظي
ويــروض عمــاال خاضعيــن ومدربيــن . لــم يكــن يوجــد فــي 
المجتمــع الرأســمالي ارتبــاط بيــن مهمــات التنظيــم الحقيقيــة 
للعمــل الشــعبي وبيــن التعليــم كان ذا طابــع ميــت و كامــي 
, بيروقراطــي , أفســده تأثيــر الكهنــة , وكان مآلــه فــي كل 
ــة , إقصــاء كل  ــات ديمقراطي ــر الجمهوري مــكان , فــي أكث
ــي  ــل الح ــليم .والعم ــر وس ــن نضي ــد م ــن أن يوج ــا يمك م
المباشــر كــي يصطــدم بالعوائــق إذ انــه ليــس يمكــن تنظيــم 
ــة ,  ــاز ســلطة الدول ــدون جه ــى نطــاق واســع ب ــم عل التعلي
بــدون عــون مــادي ومالــي . وبقــدر مــا يمكــن لنــا ويجــب 
علينــا أن نســتعد لانتقــال بحياتنــا الســوفياتية كلهــا مــن 
طريــق االســتعداد العســكري والمقاومــة العســكرية إلــى 
ــان مــن الواجــب , ممــاال غنــى  ــاء الســلمي , ف ــق البن طري
عنــه , أن تأخــذوا بالقــدر ذاتــه , انتــم شــغيلة التعليــم خــارج 
ــه  ــدوا ب ــار , وان تقي ــن االعتب ــر بعي المدرســة , هــذا التغيي

ــه وبرامجــه . ــي مهمات ــي ف ــي نشــاطكم الدعائ ف
والتدريــس  التعليــم  مهمــات  افهــم  كيــف  أبيــن  ولكــي 
والتربيــة والتنشــئة وطابعهــا العــام تبعــاً للمهمــات الجديــدة 
أذكركــم   , الســوفياتية  الجمهوريــة  الملقــاة علــى عاتــق 

للجنــة  األخيــرة  الــدورة  فــي  المتخــذ  الكهربــة  بقــرار 
ــه  ــم تعرفون ــد أنك ــذي الب ــيا ، ال ــة لروس ــة المركزي التنفيذي
ــا  ــرة نب ــام األخي ــي األي ــة ف ــرت الصحاف ــد نش ــاً . لق جميع
يقــول انــه مــن خــال شــهرين ) يقــول النبــأ المنشــور 
بصــورة رســمية : مــن خــال أســبوعين ؛ وهــذا خطــأ 
ــاث  ــنتان أو ث ــا س ــاد مداه ــة الب ( ســتوضع خطــة لكهرب
كبرنامــج أدنــى وعشــر ســنوات كبرنامــج أقصــى . إن 
طابــع دعايتنــا والدعايــة الحزبيــة الصــرف , وكذلــك طابــع 
التعليــم المدرســي والتربيــة والتعليــم غيــر المدرســي يجــب 
أن يتغيــر , ال بمعنــى أســس واتجــاه التعليــم نفســها بــل 
ــى  ــال إل ــب ضــرورات االنتق ــاط حس ــف النش ــى تكيي بمعن
ــاً  ــاد صناعي ــل الب ــه الواســعة لتحوي ــاء الســلمي وخطت البن
ــة  ــة والمهم ــة العام ــة االقتصادي ــاً , الن الصعوب واقتصادي
العامــة همــا فــي النهــوض بقــوى البــاد االقتصاديــة علــى 
نحــو يمكــن الثــورة البروليتاريــة , بالتكاتــف مع االســتثمارة 
الفاحيــة الصغيــرة , مــن أن تنشــأ األســس الجديــدة للحيــاة 
االقتصاديــة . لقــد اضطــر الفــاح حتــى اآلن إلــى أن يقــدم 
القمــح إلــى الدولــة العماليــة علــى ســبيل التســليف : إن 
األوراق النقديــة ال يمكــن أن يرضــى بهــا الفــاح بــدال عــن 
القمــح الــذي أعطــاه . وبمــا أن الفــاح غيــر راضــي , 
فهــو يطالــب بحــق مشــروع لــه : أن يحصــل مقابــل القمــح 
الــذي يعطيــه ، علــى منتجــات صناعيــة ال يســعنا أن نعطيــه 
إياهــا طالمــا أننــا لــم نرمــم االقتصــاد . فالترميــم هــو المهمــة 
الرئيســية ؛ ولكننــا ال نســتطيع أن نرمــم علــى األســس 
االقتصاديــة والتكنيكيــة القديمــة , فهــذا أمــر مســتحيل علــى 
الصعيــد التكنيكــي , هــذا أمــر غيــر معقــول ؛ وإنمــا يجــب 
ــة  ــو خط ــد ه ــاس الجدي ــذا األس ــد , وه ــاس جدي ــاد أس إيج

ــة . الكهرب
إننــا نشــرح للفاحيــن , للجمهــرة األقــل تطــوراً , إن انتقــاال 
جديــدا إلــى درجــة أعلــى فــي الثقافــة وفــي التنشــئة التكنيكية 
هــو أمــر ضــروري لتاميــن نجــاح البنــاء الســوفياتي كلــه . 
ــن  ــم االقتصــاد . إن اشــد الفاحي ــد مــن ترمي ــا ب وهكــذا ف
جهــاً يفهــم أن االقتصــاد قــد خربتــه الحــرب , وانــه بــدون 
ــى البــؤس وال نيــل  ــم االقتصــاد ال يمكــن القضــاء عل ترمي
ــة مقابــل القمــح . فعلــى هــذه الحاجــة  المنتجــات الضروري
ــن ,  ــة للفاحي ــة الحيوي ــذه الحاج ــى ه ــا , عل ــد إلحاح األش
ــا يجــب أن يتماشــى , كل جهــد  ينبغــي أن ينصــب , ومعه
الدعايــة والتعليــم والتربيــة والتعليــم خــارج المدرســة , كــي 
ــة  ــاة اليومي ــات الحي ــد حاج ــن أش ــد ع ــذا الجه ــع ه ال ينقط
حيويــة , ولكــي ينطلــق بالضبــط , فــي نظــر الفــاح , مــن 
ــى أن  ــد عل ــع التوكي ــا , م ــذه الحاجــات وإدراكه ــر ه تطوي
المخــرج الوحيــد مــن هــذه الحالــة هــو النهــوض بالصناعــة 
. غيــر انــه ال يمكــن أن تنهــض الصناعــة إال علــى األســاس 
الســابق : يجــب أن تنهــض علــى أســاس التكنيــك العصــري 
ــات  ــة . إن المحط ــاض الثقاف ــة وإنه ــة الصناع ، أي كهرب
الكهربائيــة تتطلــب حتــى عشــر ســنوات مــن العمــل ، علــى 

أن يكــون عمــا أكثــر ثقافــة ووعيــاً .
إننــا ســنطور خطــة للعمــل واســعة ينبغــي أن ترتبــط , 
ــح  ــدف واض ــعة , به ــن الواس ــر الفاحي ــن جماهي ــي ذه ف
ومعــروض بشــكل عملــي . وهــذا ال يمكــن أن يتحقــق 
خــال بضعــة أشــهر . ليــس يمكــن تخصيــص أقــل م ثــاث 
ســنوات للبرنامــج األدنــى . علــى انــه يمكــن القــول , دون 
استســام لألوهــام , أننــا نســتطيع فــي مــدى عشــر ســنوات 
أن نغطــي روســيا كلهــا بشــبكة مــن المحطــات الكهربائيــة 
وأن نتوصــل إلــى مرحلــة تســتطيع صناعــة الكهربــاء فيهــا 
أن تلبــي الحاجــات التكنيكيــة العصريــة ونســتطيع فيهــا 

ــة القديمــة , وهــذا يســتلزم  التخلــص مــن الزراعــة الفاحي
ــاً . ــر رقي ــا أكث ــة وتعليم ثقاف

ــوم هــي  ــة الملحــة الي ــوا أن المهمــة العملي ودون أن تتجاهل
ــل  ــي ظ ــه ف ــؤن , وان ــل الم ــل ونق ــائل النق ــوض بوس النه
وضــع اإلنتاجيــة الحاضــر يســتحيل االنكبــاب علــى مهمــات 
واســعة ، يجــب عليكــم ، فــي ميــدان الدعايــة والتربيــة , أن 
ال تغفلــوا عــن هــذه المهمــة , مهمــة إعــادة البنــاء كليــاً علــى 
أســاس يتجــاوب مــع الحاجــات الثقافيــة والتكنيكيــة , إن مــن 
واجبكــم مــع ذلــك أن تدخلوهــا فــي الحســاب وتؤدوهــا . إننــا 
سنشــفى ســريعا جــداً مــن أســاليب الدعايــة الســابقة الباليــة 
التــي كانــت حتــى اآلن تتوجــه إلــى الفــاح بعبــارات عامــة 
حــول الصــراع الطبقــي , وكانــت تختــرع فيهــا شــتى أنــواع 
الحماقــات بصــدد الثقافــة البروليتاريــة  الــخ . إننــا سنشــفى 
مــن هــذه الترهــات التــي تشــبه كثيــراً األمــراض الطفوليــة . 
ففــي الدعايــة , والتحريــك , والتعليــم , والتربيــة , ســنطرح 
المســألة بمزيــد مــن الوضــوح والــروح العمليــة , علــى نحو 
يليــق برجــال بــاد الســوفيات , الذيــن تدربــوا خــال ســنتين 
وهــم اآلن يعرضــون علــى الفــاح خطــة عمليــة , حســية , 
وواضحــة ألجــل إعــادة بنــاء الصناعــة كلهــا , شــارحين لــه 
أن الفــاح والعامــل لــن ينجــز هــذه المهمــة , ولــن يتخلصــا 
مــن القــذارة والبــؤس والتيفــوس واألمــراض مــادام التعليــم 
فــي حالتــه الحاضــرة . إن هــذه المهمــة العمليــة , المرتبطــة 
ارتباطــاً واضحــاً بانطــاق الثقافــة والتعليــم , يجــب أن 
تكــون النــواة التــي يتمركــز حولهــا كل طابــع دعايتنــا 
ونشــاطنا الحزبــي ، وكل طابــع التعليــم والتثقيــف عندنــا . 
وحينــذاك تلتصــق هــذه النــواة التصاقــاً عميقــاً بأشــد مصالــح 
الجماهيــر الفاحيــة حيويــة , وترتبــط بيــن انطــاق الثقافــة 
والمعرفــة العــام وبيــن المقتضيــات االقتصاديــة الملحــة 
إلــى حــد نســتطيع معــه أن نزيــد حاجــات العمــال فــي حقــل 
ــه ,  ــن أن ــا م ــون إطاق ــن واثق ــف . ونح ــة ضع ــم مئ التعلي
ــة الحــرب ,  ــا الحــل خــال ســنتين لقضي ــد وجدن ــا ق إذا كن
هــذه القضيــة البالغــة الصعوبــة ، فإننــا فــي غضــون خمــس 
عشــر ســنوات ســننجز مهمــة اشــد صعوبــة أيضــا : مهمــة 

التعليــم والتثقيــف والتربيــة .
هذه هي األمنية التي أرادت أن أعرب لكم عنها .


