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الس��خرية تكم��ن ايض��ا عندم��ا تص��ور تل��ك 
ب��أن  احلقائ��ق  ل��كل  الزائف��ة  الصناع��ة 
حل��ف النات��و ه��و احلض��ن الداف��ئ لدول��ة 
ذات الس��يادة واالس��تقاللية ومدافع��ة ع��ن 
قي��م احلري��ة والدميقراطي��ة، وه��و نف��س 
احلل��ف وزعمائ��ه ملطخ��ة أيديه��م بدم��اء 
وليبي��ا  يوغس��الفيا  ح��روب  يف  االبري��اء 
وافغانس��تان والع��راق. إن س��يادة أوكراني��ا 
واس��تقالهلا لي��س أكث��ر م��ن الضح��ك عل��ى 
الذق��ون. فالنات��و ل��و خط��ى خط��وة واح��دة 
بابتع��اده ع��ن زيلنس��كي ل��كان بإم��كان 
الش��عب االوكران��ي  االخ��ر ان جين��ب 
العس��كرية  املاكن��ة  و  واملأس��اة  الدم��ار 
الروس��ية الوحش��ية. ان املصلح��ة الوحي��دة 
حلكوم��ة زيلنس��كي يف ه��ذه احل��رب ه��ي 
مصلح��ة طبق��ة فاس��دة مرتبط��ة بالغ��رب 
ومس��تعدة لتقدي��م كل الش��عب االوكران��ي 
قراب��ن م��ن اج��ل انتص��ار حل��ف النات��و 
عل��ى روس��يا يف األرض االوكراني��ة. واكث��ر 
املش��اهد كوميدي��ا ه��و االس��تعراض ال��ذي 
يق��وم ب��ه زيلنس��كي وآخره��ا تصرحي��ه ب��أن 
أي��ة تس��وية م��ع روس��يا يعرضه��ا عل��ى 
االس��تفتاء الش��عيب، اال ان��ه مل يع��رض 
طل��ب انضمام��ه اىل النات��و عل��ى االس��تفتاء 
الش��عيب، ومل يس��تعرض عضالته العس��كرية 
غ��ر املفتول��ة ام��ام روس��يا لعرضه��ا عل��ى 
االس��تفتاء الش��عيب! إن وظيف��ة صناع��ة 
عل��ى  التش��ويش  ه��و  الغرب��ي  اإلع��الم 
أوكراني��ا  يف  السياس��ي  املش��هد  كل 
والش��خصية غ��ر االس��طورية زيلنس��كي.

 
احلرب على أوروبا:

 
مل تدخ��ل الوالي��ات املتح��دة االمريكي��ة
احل��رب العاملي��ة الثاني��ة مبح��ض ارادته��ا، 
فه��ي تورط��ت وُج��ّرْت اىل احل��رب عن��وة، 
وم��ا ان ب��دأت تباش��ر ع��دم انتصاره��ا اذا 
مل نق��ل هزميته��ا تل��وح باألف��ق اس��تخدمت 
القنبل��ة الذري��ة يف هروش��يما وناغازاك��ي 
ض��د املدني��ن الذي��ن يبك��ي عليه��م الي��وم 
باي��دن يف أوكراني��ا. ان الوالي��ات املتح��دة 
ورق��ة  جعبته��ا  يف  ليس��ت  االمريكي��ة 
ح��رب، ول��ن مت��ض اىل ح��رب م��ع دول��ة 
عظم��ى مث��ل روس��يا. فه��ي دائم��ا تهاج��م 
وتش��ن احل��روب عل��ى ال��دول الضعيف��ة 
اقتصادي��ا وعس��كريا مث��ل فيتن��ام وكوري��ا 
والع��راق وأفغانس��تان وس��ورية وليبي��ا. م��ا 
نري��د ان نقول��ه ان هس��تريا العقوب��ات 
روس��يا  عل��ى  االمريكي��ة  االقتصادي��ة 
ب��دال م��ن الدخ��ول يف ح��رب معه��ا ه��ي 
النف��وذ  هيمن��ة  عل��ى  للحف��اظ  حماول��ة 
األمريك��ي وحماول��ة لف��رض مش��روع ع��امل 
القط��ب الواح��د ال��ذي فش��ل حل��د االن 
يف ارس��ائه من��ذ انته��اء احل��رب الب��اردة . 

 
ان احل��رب الروس��ية عل��ى أوكراني��ا ه��ي 
ح��رب الوكال��ة ب��ن روس��يا والوالي��ات 
املتح��دة األمريكي��ة عل��ى أوروب��ا. ويكف��ي 
تلوي��ح االع��الم الغرب��ي بعق��د اجتم��اع 
ب��ن البي��ت األبي��ض والكرمل��ن عل��ى 
أرض أوروبي��ة دون حض��ور دول��ة أوروبي��ة 
ملناقش��ة مس��تقبل اورب��ا، حبي��ث مت وصف��ه 
م��ن قب��ل ع��دد م��ن مثقف��ي األوروبي��ن 
ان��ه ع��ار عل��ى أوروب��ا. وعلي��ه ان ه��ذه 
احل��رب ه��ي االعن��ف يف الق��ارة األوروبي��ة 
من��ذ احل��رب العاملي��ة الثاني��ة اذا اس��تثنينا 
ح��روب البلق��ان لتحدي��د مصره��ا وتبعيتها 
لروس��يا او ألمري��كا. وه��ذا م��ا تدرك��ه أملانيا 
اجلدي��دة بع��د احل��رب االوكراني��ة ال��ي 
زادت م��ن نفقاته��ا العس��كرية. وتدرك��ه 

 

الرفاق احلضور الكرام... 
 يس��رني ويش��رفين أن أحض��ر مؤمترك��م، 
قي��ادة  ع��ن  نياب��ة  ه��ذا،  مؤمترن��ا 
احل��زب الش��يوعي العمال��ي العراق��ي. 
حتي��ات  لك��م  أنق��ل  أن  أود  كم��ا 
قي��ادة احل��زب يف الع��راق وأمنياته��م 
ه��ذا.  ملؤمترن��ا  والنج��اح  باملوفقي��ة 
رف��اق... تعق��دون مؤمتركم ه��ذا يف أوضاع 
يف غاي��ة احلساس��ية واخلط��ورة ال عل��ى 
صعي��د اي��ران واملنطق��ة، فحس��ب ب��ل 
عل��ى صعي��د العامل. إن ه��ذا يتطلب وقفة 
جدي��ة من��ا يف ه��ذا املؤمت��ر ك��ي ندق��ق 
سياس��اتنا ونتمع��ن بنق��اط قوتن��ا، واأله��م 
م��ن ه��ذا نق��اط ضعن��ا واالنط��الق ألداء 
امله��ام التارخيي��ة امللق��اة عل��ى عاتقن��ا.
نظ��ام  تغل��ي.  اي��ران  يف  االوض��اع 
اجلمهوري��ة االس��المية، نظ��ام اجل��وع 
والفق��ر والبطال��ة واالس��تبداد ومص��ادرة 
احلري��ات واحلق��وق يرتن��ح ج��راء أزمت��ه 
العميق��ة،  واالجتماعي��ة  السياس��ية 
وج��راء تصاع��د نض��ال الطبق��ة العامل��ة، 
نس��اء اي��ران وس��ائر اجلماه��ر الكادح��ة 
يف اي��ران ال��ي ق��ررت عل��ى منازل��ة 
ه��ذا النظ��ام والس��عي لإلطاح��ة به��ذا 
النظ��ام ال��ذي مل جيل��ب طيل��ة اكث��ر 
م��ن 40 ع��ام س��وى املصائ��ب واملآس��ي 
والوي��الت. ه��ذا النظ��ام ال��ذي يبق��ى 
كل ي��وم جامث��ا عل��ى قل��وب اجلماه��ر، 
بالوح��ل.  االنس��ان  كرام��ة  تتعف��ر 
إن م��ا يبع��ث عل��ى الس��رور يف مث��ل 
هك��ذا اوض��اع ه��و اتس��اع الراديكالي��ة 

امل��رأة  مقاوم��ة  والتحرري��ة،  العمالي��ة 
ونضاهل��ا ال��دؤوب م��ن أج��ل املس��اواة، 
والنقط��ة األه��م وج��ود ح��زب ش��يوعي 
ل��ه  مش��هود  ماركس��ي،  عمال��ي 
باس��تقامته وصالبت��ه السياس��ية، أال وه��و 
احل��زب احلكم��ي )اخل��ط الرمس��ي(. 
وب��دون   ، األوض��اع  ه��ذه  مث��ل  يف 
ه��ذا احل��زب ومثي��ل ه��ذا احل��زب، 
يصع��ب احلدي��ث ع��ن حتقي��ق مجاه��ر 
اي��ران مبتغاه��ا يف احلري��ة واملس��اواة.
وهل��ذا، اذا كان هل��ذا املؤمت��ر م��ن مهم��ة 
وحي��دة فه��ي كي��ف خل��ق مس��تلزمات 
االطاح��ة به��ذا النظ��ام الربج��وازي، 
وعل��ى مجي��ع االصع��دة واالبع��اد: م��ن 
الناحية السياس��ية والتكتيكي��ة والعملية، 
م��ن ناحي��ة حش��د الق��وى عل��ى صعي��د 
اجتماع��ي واس��ع، م��ن ناحي��ة احل��زب 
وتقوي��ة بني��ة احل��زب جملابه��ة مه��ام 
ضخم��ة وتارخيي��ة مث��ل ه��ذه، حتوي��ل 
احلزب اىل حزب مجاهري واس��ع ومؤثر 
ت��رى في��ه اجلماه��ر العمالي��ة والكادح��ة 
إن��ه أداة ه��ذا التغي��ر املنش��ود، ف��رض 
الرتاج��ع عل��ى اليم��ن وق��وى اليم��ن 
وس��ندها وظهره��ا العامل��ي، عل��ى صعي��د 
تنظيم��ات احل��زب واللج��ان الش��يوعية 
يف داخ��ل اي��ران، وم��ا علي��ه ان يعم��ل يف 
اخل��ارج و..اخل. وبرأي��ي، إن احل��زب، 
ومل��ا ل��ه م��ن اس��تقامة سياس��ية وجترب��ة 
تارخيي��ة وجمم��ل ممارس��ته السياس��ية 
ه��و  مؤه��ل  وبوس��عه لع��ب ه��ذا ال��دور.
م��ن جه��ة اخ��رى، ليس��ت مجاه��ر 
إلنه��اء  تتطل��ع  م��ن  وحده��ا  اي��ران 
صفح��ة اجلمهوري��ة االس��المية وس��جلها 
املش��ؤوم، ب��ل مجاه��ر اي��ران يف الع��راق 
االنتفاض��ات  ان  كذل��ك.  واملنطق��ة 
ال��ي ج��رت يف الس��نتن أو الث��الث 
األخ��رة موجه��ة بص��ورة كب��رة لنظ��ام 
اجلمهوري��ة االس��المية واذرع وعم��الء 
ه��ذا النظ��ام املليش��ياتين والطائفي��ن 
يف الع��راق ولبن��ان وغره��ا م��ن أمث��ال 

ومرحلة  أوكرانيا  على  الروسية  الحرب 
جديدة من تاريخ البشرية.

سمير عادل
الجزء الثاني واألخير.
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