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ــى  ــن ع نح

بــأنَّ  يقــن 

لعمليــة  ا

ســية  لسيا ا

بــكل 

تهــا  ليا آ

ــرورا  ــات وم ــون االنتخاب ــن قان ــدًء م ــاتها، ب ومؤسس

ــا أو  ــن نزاهته ــات وبغــض النظــر ع ــة االنتخاب بعملي

ــكيل  ــة لتش ــة املحاصص ــاًء بسياس ــا وانته ــن عدمه م

ــش أنفاســها األخــرة. وكل املحــاوالت  ــة، تعي الحكوم

مــن قبــل التيــارات القوميــة واإلســامية  ومليشــياتها 

ال تفــي إال إىل الوقــوف بوجــه عقــارب الســاعة 

والوقــوف بوجــه التاريــخ، ويكمــن رس تخبــط التيــار 

ــة  ــن العملي ــه م ــن خروج ــن ع ــذي أعل ــدري ال الص

السياســية دون أن يطــرح اي بديــل، ألنَّــه يف النهايــة 

ال يســتطيع أن يــرى البديــل ســوى، مــن خــال هــذه 

ذاتهــا. السياســية  العمليــة 

 

ــة  ــة عــى االرض أنَّ الطبق ــع املادي ــت الوقائ ــا تثب ك

الربجوازيــة الحاكمــة يف العــراق املتمثلــة بالقــوى 

أوضاعهــا  خطــورة  تــدرك  واإلســامية،  القوميــة 

وازمتهــا السياســية العميقــة، والتيــار الصــدري كأحــد 

أجنحــة تلــك الطبقــة، يعــي أن أي تحــرك يف الشــارع 

لــن يحّســن مــن حظوظــه ومســاعيه إلنقــاذ الطبقــة 

الحاكمــة مــن االنهيــار، فهــو مل يتــوان يف إظهــار 

إخاصــه املتفــاين يف كل مســاعيه منــذ انتخابــات 

٢٠٠٦ مــن أجــل إصــاح العمليــة السياســية، وكان 

دامئــاً مبثابــة العتلــة الرافعــة إلنقاذهــا مــن الغــرق يف 

كل الهيجانــات الجاهريــة التــي رضبت العــراق، وإنَّ 

مــا تطــرح مــن تكهنــات وطروحــات بأنــه أي التيــار 

ــي(  ــار الترشين ــع )التي ــف م ــب للتحال ــدري ذاه الص

ــه  ــة أجنحــة طبقت ــن بقي ــر، بالضــد م اذا صــح التعب

السياســية، فهــذا يعنــي االنتحــار سياســيا، وكان بقائــه 

يف انتفاضــة أكتوبــر جــاء رغــا عنــه كعيــون حارســة 

للعمليــة السياســية، وخاصــة يف فصلهــا األخــر، حيــث 

قــام بالتنســيق العــايل بينــه وبــن القوات االمنيــة التي 

أرســلها الكاظمــي إلطفــاء جمــرة االنتفاضــة، وكانــت 

املواجهــات الداميــة بــن مليشــيات القبعــات الزرقــاء 

التابعــة لصــدر مــع املنتفضــن يف  ســاحات التحريــر يف 

بغــداد والحبــويب يف النارصيــة و الصدريــن يف النجــف 

ــة  ــات مادي ــل، شــكلّت معطي ــاء وباب ــة إىل كرب إضاف

ــا وتبيــض ملــف  ال ميكــن ألي منافــق ســيايس نكرانه

الصــدر واتباعــه، واذا مــا ذهــب التيــار الصــدري 

ــيكون  ــك س ــإنَّ ذل ــرة ف ــذه امل ــارع ه ــزل إىل الش ون

مرتهنــا بوجــود ميليشــياته، وســيقع حتــاّ يف مواجهــة 

مفتوحــة مــع مــا يســمى )شــبح الدولــة - مليشــيات 

الحشــد الشــعبي( وتحــت عنــوان حايــة الدولــة 

ــة، وســتمنع تداعيــات  وســيادة الدولــة وهيبــة الدول

ــه اي الصــدر مــن الســيطرة عــى األوضــاع كــا  نزول

ــت  ــي رجح ــاألدوات الت ــر، ف ــة أكتوب ــل يف انتفاض فع

ــدوره  ــس مبق ــا لي ــي، ك ــوات الكاظم ــي ق ــه ه كفت

تكــرار تجربتــه يف اقتحــام الخــراء يف ٢٠١٦ التــي 

أدت إىل إعانــه اعتزالــه السياســة إذ اختفــى عــن 

ــه. ــط جاعت األنظــار بعــد توري

 

 

إنَّ مــا نريــد أن نقولــه يف معــرض الــرد عى مــن يراهن 

ــية  ــة السياس ــب املعادل ــدري يف قل ــار الص ــى التي ع

لصالــح الجاهــر، بأنَّــه واهــم، فالتيــار الصــدري غــر 

ــتطع  ــه ال يس ــايل فإنَّ ــده وبالت ــر جل ــى تغي ــادر ع ق

املــي أكــر مــا خطــط لــه يف أخــذ امتيــازات اإلطــار 

ضجــت 

ت  ا لقنــو ا

يــة  ر خبا ال ا

قــع  ا ملو ا و

االلكرتونيــة 

قيــة  ا لعر ا

بيــة  لعر ا و

مفــرح  بخــر  مضــْت،  أيــام  قبــل  أيضــا  وعامليــة 

ــة  ــاء باملرتب ــراق ج ــأن الع ــه ب ــراق، مضمون ــن الع ع

األوىل عربيــاً والسادســة عامليــاً مبعــدل منــو الناتــج 

التــي  النســبة   ،%9.5 بنســبة  االجــايل،  املحــي 

هــذا  الــدويل  النقــد  صنــدوق  وتوقعهــا  ســبق 

 )Global Finance( مجلــة  نــرت  وكــا  العــام، 

األخبــار  عــن  العامليــة  املرجعيــة  ذات  األمريكيــة 

الشــهري  تقريرهــا  والبنــوك، يف  والتجاريــة  املاليــة 

مشــرًة إىل هــذا األداء املتميــز لالقتصــاد العراقــي.

الفكــرة  عــن  نعرفــه  عــّا  نتحــدث  أن  ولنــا 

القومــي  االجــايل  بالناتــج  يُســمى  ملــا  العامــة 

بالنمــو، دامئــا  اختصــاراً  عنــه  ويُعــّر  املحــي،  أو 

وإيجــازاً؛ بأنــه القيمــة النقديــة، أو الســوقية، لــكل مــا 

منتــج مــن ســلع ومن خدمــات داخــل الســوق املحلية، 

مــن قبــل القطاعــن الخــاص والعــام. ومجمــوع قيــم 

هــذا االنتــاج تُعتــر مقيــاس إلنجــازات االقتصاد بشــكل 

عــام، ألن معدالتــه ســوف تــوزع عــى الدخــل العــام، 

وبالنتيجــة وحســب مــا يُــرح بــه أصحــاب هــذا 

ــل  ــذا الدخ ــن ه ــه م ــرد نصيب ــينال الف ــف، س التعري

واإلنفــاق والخدمــات، ويعنــي إن معيشــة املجتمــع يف 

تناســب مــع )النمــو( هــذا، وبدهــاء ال يتعــدى حــدود 

الدراســات املكتبيــة، تريــد الرأســالية اقنــاع اآلخريــن 

نظريــاً بــأن أرباحهــا املرتاكمــة ســتفرّق عــى الجميــع.

عنــه  تتحــدث  الــذي  املعــارص،  النمــو  واصطــالح 

ــف  ــت، ال يختل ــبة ويف كل وق ــالية يف كل مناس الرأس

يف جوهــره عــن املفهــوم املاركــي ملــا يُعــرف بإعــادة 

ــه  ــذي يرح ــع، وال ــيط واملوس ــكليه البس ــاج بش اإلنت

كارل ماركــس بعبقريتــه املعهــودة  قائالً« إن قســاً من 

القيمــة الزائــدة، ال ذاك القســم الــذي أنتــج فحســب، 

ولكــن الــذي تــم تحقيقــُه دوريــاً أثنــاء الســنة، نقــول، 

إن قســاً مــن القيمــة الزائــدة ذاك ميكــن لــه أن 

يغطــي املصاريــف الرضوريــة لإلصــالح، الــخ. وهكــذا 

يكــون قســاً مــن رأس املــال الــالزم لتســير املــروع 

ــاء املــروع نفســه  ــج أثن ــد أُنت عــى مســتواه األول ق

ــدة إىل  ــك بفضــل تحــول قســم مــن القيمــة الزائ وذل

رأس مــال... إن الرتاكــم، أي تحــول القيمــة الزائــدة 

ــي،  ــه الحقيق ــث مضمون ــن حي ــو، م ــال ه إىل رأس م

اســتمرار االنتــاج عــى مســتوى موســع، إعــادة األمــر 

ــدة  ــل جدي ــة لتشــييد معام ــيعي نتيج ــر توس إىل تكب

ــج  ــر نات ــاد إىل تكب ــة، أم ع ــل القدمي ــزاد إىل املعام ت

عــن تقويــة، االســتثار باملســتوى املوجــود نفســه...« .

 وملــا كان هــذا القســم مــن النظريــة االقتصاديــة 

ــاج عــى مســتوى موســع«  املاركســية » اســتمرار االنت

أي النمــو الحقــاً، قــد تأســس وانطلــق مــن نظــام 

ــدان أعتمــد اقتصادهــا  ــاج البضائعــي، يف عــامل بل اإلنت

ال  العــراق  عــى  ولكــن  املتطــورة.  الصناعــة  عــى 

ينطبــق حاليــاً هــذا املفهــوم، كليــاً، كــون العــراق 

بلــد غــر صناعــي باملــرة، ويعتمــد اقتصــاده عــى 

ــط - وهــي املصــدر  ــة - النف ــه الطبيعي ــات ثروت مبيع

ــرى  ــادر أخ ــدا مص ــه ع ــدات ثروت ــكل عائ ــد ل الوحي

بإنتــاج  أجنبيــة  رشكات  تقــوم  أهميــة،  ذات  غــر 

ــن  ــة م ــاح هائل ــع أرب ــره وتقط ــط وتصدي ــذا النف ه

أموالهــا.  لــرؤوس  كرتاكــم  الوحيــد،  املــردود  هــذا 

ويف الحقيقــة، يعــود ارتفــاع معــدالت النمــو العراقــي 

اليــوم، ليــس إىل تحســن يف أداء انتاجيــة االقتصــاد 

العراقــي العــام يف طبيعــة الحــال، بــل إىل زيــادة 

وتداعيــات  أزمــة  بســبب  حــراً،  النفــط  أســعار 

الناتج االجمالي المحلي، كذبة ال 
نصدقها.
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التنســيقي عــرب مرشوعــه تشــكيل حكومــة األغلبيــة، ومنــح فتــات مــن 

ــن  ــر فــرص عمــل لعــدد مــن العاطل ــازات عــى شــكل توف ــك االمتي تل

ــة  ــات العملي ــس آلي ــرب نف ــاك، وع ــا وهن ــات هن ــض الخدم ــر بع وتوف

السياســية، والنتيجــة هــي دق اســفن يف صفــوف الحــركات االحتجاجيــة 

للعاطلــن عــن العمــل وعــال العقــود واألجــور واملحارضيــن وذوي 

املهــن الصحيــة وعــال تنميــة األقاليــم وأهــايل املناطــق مــن أجــل توفــر 

ــى ذر  ــاوة ع ــخ، ع ــي... ال ــاع النفط ــر يف القط ــال الحف ــات وع الخدم

الرمــاد يف العيــون بأنــه يســعى جاهــدا مــن اجــل القيــام باإلصاحــات.

 

ونؤكــد مــن جديــد أنَّ بدائــل التيــارات الربجوازيــة األخــرى، التــي هــي 

يف أفضــل أحوالهــا: حكومــة انتقاليــة وتغيــر قانــون االنتخابــات وإجــراء 

انتخابــات جديــدة، ليســت أفضــل حظوظــا مــن بديــل حكومــة األغلبيــة، 

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا، مــن هــي تلــك القــوى التــي ســتعمل 

ــا  ــي أدواته ــا ه ــة، وم ــة املفرتض ــة االنتقالي ــك الحكوم ــكيل تل ــى تش ع

ــت  ــة مني ــكيل الحكوم ــاعن إىل تش ــة الس ــيا وأنَّ تجرب ــا؟ الس وألياته

بفشــل ذريــع، فمــن امتلــك املليشــيات وحصــد أكــرب عــددا مــن املقاعــد 

مل يســتطع تشــكيل حكومتــه فــا بالــك بحظــوظ تشــكيل حكومــة 

انتقاليــة تقفــز مبظلــة مــن الســاء يف ســاحة تعــج باملليشــيات.

 

ــت مشــتعلة،  ــا زال ــاد م ــت الرم ــرة تح ــرى إنَّ الجم ــن ن ــا ميك ــن هن وم

اي جمــرة انتفاضــة أكتوبــر، وإنَّ كل املســاعي اإلعاميــة والدعائيــة 

والسياســية والقمعيــة للطبقــة الحاكمــة، وخداعهــا وأكاذيبهــا وبدائلهــا 

التــي انتهــت باالنتخابــات، مل تســتطع إقنــاع الجاهــر، وهــذا يعنــي أنَّ 

تلــك الطبقــة أصبحــت خــارج التاريــخ، فمقاومــة الجاهــر لهــذه الطبقة 

ــا، ونقصــد  ــم مقاومته الفاســدة مســتمرة، وإنَّ مــا تحتاجــه فقــط تنظي

احتجاجاتهــا وتنظيمهــا وتوحيدهــا وتشــكيل قيــادة لهــا بعيــدة عــن كل 

الرتهــات التــي تنرهــا التيــارات الربجوازيــة مبــا فيهــا جــزء مــا يســمون 

أنفســهم بالتيــار الترشينــي الذيــن يبحثــون عــن مكاســب فئويــة لهــم 

ــل الكاظمــي صعــدوا  ــن مث ــون الذي ــة كان ــداد وإرشاق أســوة بحركــة امت

عــى أكتــاف وتضحيــات انتفاضــة أكتوبــر.

 

أن البديــل الواقعــي الــذي يلبــي طمــوح الجاهــر املليونيــة مــن 

العاطلــن عــن العمــل وعــال العقــود واألجــور والنســاء التواقــات 

للتحــرر والعــال واملوظفــن هــو تأســيس حكومــة ثوريــة مؤقتــة تأخــذ 

عــى عاتقهــا برنامــج ســيايس-اقتصادي واضــح، وإنَّ هــذه الحكومــة 

تتشــكل عــرب مؤمتــر ممثــي مجالــس الجاهــر التــي تســتند عــى 

االجتــاع العــام يف املحــات والجامعــات واملصانــع ودوائــر الدولــة، 

وان تكــون هويــة الحكومــة، غــر قوميــة وغــر دينيــة تعامــل البــرش يف 

العــراق عــى أســاس املواطنــة، وتتخــذ القــرارات الازمــة حيــث تكــون يف 

صــدر أولوياتهــا؛ حــل جميــع املليشــيات ومصــادرة ممتلــكات األحــزاب 

والقــوى السياســية التــي اكتنــزت وغنمــت األمــوال عــرب الفســاد املــايل 

والســيايس، محاكمــة جميــع املتورطــن بأعــال القتــل واالختطــاف 

ــون  ــة، ســن قان ــة التمويني ــادة مفــردات البطاق ــة، زي واألعــال اإلرهابي

ضــان البطالــة للذكــور واإلنــاث ، بيــع املحروقــات بــكل أشــكالها مجانــا 

إىل الجاهــر، إلغــاء جميــع االتفاقيــات والعقــود الدوليــة التــي أبرمتهــا 

ــر  ــح جاه ــض مصال ــي تناه ــال الت ــد االحت ــة بع ــات املتعاقب الحكوم

العــراق مبــا فيهــا االتفاقــات مــع البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل، 

ــرأة والرجــل… ــن امل ــة ب ــون مســاواة التام ــرار قان إق

 

ــى  ــا حت ــف يوم ــي مل تتوق ــة والت ــة الجاري ــات الجاهري إنَّ االحتجاج

بعــد الهجمــة الرشســة للقــوات الحكوميــة واملليشــيات عليهــا ســواء قبــل 

انتفاضــة أكتوبــر او خالهــا او بعدهــا بإمكانهــا إذا توفــرت مســتلزمات 

توحيدهــا عــى الصعيــد القيــادي والتنظيمــي وســيادة األفــق الســيايس 

املســتقل عــن بقيــة التيــارات الربجوازيــة األخــرى، إنَّ تبلور حركــة عظيمة 

تعمــل عــى تنظيــم نفســها يف املحــات واملناطــق املعيشــية واملؤسســات 

الحكوميــة واملعامــل والجامعــات عــرب تشــكيلها للمجالــس او اللجــان أو 

ــة تســتند  ــة مؤقت ــة ثوري ــة أخــرى لتشــكيل حكوم ــة أشــكال تنظيمي أي

عليهــا.

 

إنَّ العمليــة السياســية وصلــت إىل محطتهــا النهائيــة، وتياراتهــا السياســية 

وصلــت إىل نهايــة نفــق مظلــم، وال ميكــن لهــا طــرح أي بديــل ســيايس 

قــادر عــى انتشــالها وانتشــال املجتمــع، لقــد آن األوان لتلــك القــوى أن 

ــة  ــن مــن الزمــن مــن النهــب والرسق ــارب عقدي ــا يق ترحــل، فيكفــي م

والقتــل، وقــد أدخلــت الجاهــر يف حــرب أهليــة عــام ٢٠٠٦، كــا 

ــري يف ١٠  ــر الحج ــوف الع ــن كه ــش م ــدوم داع ــة لق ــدت األرضي مه

حزيــران ٢٠١٤، وأخــرا أغرقــت الجاهــر بدمائهــا عــرب قتــل املئــات مــن 

شــباب مل يطالبــوا أكــر مــن خبــز وحريــة وكرامــة إنســانية يف انتفاضــة 

أكتوبــر وكان غايــة تلــك الجرائــم مــن أجــل تبثهــا بالســلطة.

نحو حكومة ثورية مؤقتة...
سمير عادل

ــة  ــي املالحظ ــاً. وه ــط عاملي ــعار النف ــت اس ــي رفع ــا، الت ــرب أوكراني ح

الجديــرة التــي نبــه عنهــا تقريــر املجلــة االمريكيــة نفســها عندمــا 

ــن أن  ــدة ميك ــنة واح ــايل لس ــي اإلج ــج املح ــام النات ــأن« أرق ــْت ب لفت

تكــون مضللــة ألن العديــد مــن االقتصــادات التــي كانــت رسيعــة النمــو 

قــد شــهدت هبوطًــا رسيًعــا ودراماتيكيًا«...ألســباب أرجعتهــا املجلــة 

ــن  ــة م ــرادات املتأتي ــوء إدارة اإلي ــوارد« أي س ــة امل ــمته »لعن ــا س إىل م

ــادي  ــو االقتص ــؤ النم ــا بتباط ــت تاريخيً ــي ارتبط ــط والت ــتخراج النف اس

والفســاد واالســتبداد ومجموعــة كاملــة مــن األمــراض االجتاعيــة«. 

هــم  العراقــي،  االقتصــاد  يف  النمــو  لزيــادة  وهللــوا  رحبــوا  الذيــن 

املســتفيدون مــن مكاســبه. صنــدوق النقــد الــدويل ودوائــر ماليــة 

ــى  ــص ع ــالوي، الحري ــي ع ــي ع ــة العراق ــر املالي ــرى، ووزي ــة أخ عاملي

ــة،  ــة العراقي ــدويل للحكوم ــد ال ــدوق النق ــج صن ــات وبرام ــذ وصف تنفي

النفــط  أســعار  »التعــايف يف  بــأن  باإلعــالن  يدخــر جهــدا  مل  والــذي 

واإلدارة املاليــة الحكيمــة، ســاعد االحتياطيــات عــى أن تصبــح 70 مليــار 

دوالر بحلــول نيســان، وســرتتفع إىل 90 مليــار نهايــة هــذا العــام«.

الوزيــر عــالوي، كان ســعيداً هــذه املــرة عــى غــر عادتــه الضجــرة مــن 

أداء االقتصــاد املــايل الــذي يديــره مرغــاً، باملــردودات املاليــة التــي تحصل 

عليهــا العــراق مــن بيع النفــط، وحفظهــا كاحتياطات ضخمــة، وصف هذه 

الخطــوة بــدون مواربــة بأنهــا »حكيمــة«. لكن هــذه الحكمة لصالــح مْن؟. 

هــل هــي مــن أجــل تشــغيل ماليــن العاطلــن أو منحهــم ضــان بطالــة، 

أو مــن أجــل تحســن الخدمــات مــن الكهربــاء واملــاء الصالــح للــرب أو 

الرعايــة الصحيــة، والبطاقــة التمونيــة، أو تحســن قيمــة العملــة العراقيــة 

لتســاعد يف تخفيــض االســعار؟...  وجملــة تــكاد تكــون بــال عــد، ملــا أســمته 

املجلــة أعــاله » باألمــراض االجتاعيــة« والتــي هــي ال تتعــدى ســوى كونها 

تداعيــات املشــهد الســيايس، عــى معالجــة أزمــات البلــد، وهــي مشــاكل 

يف صلــب النظــام الحاكــم وهيكليتــه التــي ال عــالج لهــا إال باالســتئصال.

هــي  شــك،  بــال  عــالوي،  الوزيــر  قصدهــا  التــي  الحكمــة 

أزمــات  لحــل  كاحتياطــات،  النفطيــة  األمــوال  ادخــار  يف 

قطعــاً.  االجتاعــي  االســتثار  إىل  وليــس  الحتميــة،  النظــام 

إنهــم، الوزيــر وحكومتــه ومــن يقــف ســداً لهــم أو ورائهــم، عراقيــاً 

ودوليــاً، ال يعنيهــم شــأن املجتمــع ومطالبــه ورفاهــه، مــا يعنيهــم 

أيديهــم،  بــن  وتراكمــه  املــال  معــادالت  ســوى  ليســت  كطبقــة 

واٍد  يف  هــم  وحيازاتهــم.  ســلطتهم  تســتمر  يك  إنفاقــه  وطريقــة 
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ــر. ــون يف واٍد آخ ــش املضم ــة والعي ــاة الكرمي ــة للحي ــر املتطلع والجاه

ــة  ــوم، وإرصار الطبق ــد ي ــاً بع ــد يوم ــذت تبتع ــات أخ ــن الطبق ــقة ب الش

الرجوازيــة بــكل أطيافهــا وتالوينهــا، والســيا بعد تراجــع انتفاضــة اكتوبر، 

عــى الفــوىض وســوء اإلدارة جعــل منهــا كابــوس يجثم عى صــدور جاهر 

الشــعب العراقــي. ألنهــم ال يحســنون ســوى طريقــة إدارة الحكــم هــذه، 

التــي ال تكــرّس ســوى االنقســام الطبقــي الصــارخ، والــراع مــع الجاهــر 

املحرومــة، التــي ملــا تــزل تحتــج وتطالــب منذ ســنن طويلــة وإلحاحها عى 

تحقيــق مطالبهــا، بــكل صــورة لكــن لألســف كانــت يف الغالــب ذات طابــع 

عفــوي، الطابــع الــذي منــح الطبقــة الحاكمــة وهــاً خاطــاً بأنــه ظفــر لهم.

الزالــت أحــزاب الســلطة ســادرة يف فســادها وجنــون االســتبداد والنهــب، 

والزالــت متــارس نفــس أســاليب االســتحواذ والعــراك عــى مقــدرات 

ــهم. ــى مقاس ــة ع ــة؛ أو اقطاع ــا ال دول ــت منه ــة جعل ــة، إىل درج الدول

وبنــاًء عــى هــذا الحــال، نجــد يف املقابــل، ماليــن مــن املحرومــن 

لهــم  تلــن  ال  العاديــة،  الحيــاة  مقومــات  أبســط  مــن  حتــى 

ويتقدمــون  يحتجــون  الهمــة  مــن  الوتــرة  نفــس  وعــى  شــكيمة، 

تأجيــل.  أو  مســاومة  أي  تقبــل  ال  التــي  مطالبهــم  نحــو  يوميــاً 

ــا، لتســديد خطــى الجاهــر،  ــة الشــيوعين، مهمتن ــة اآلن، مهم إن املهم

ــن  ــا، م ــالية برمته ــة الرأس ــب الطبق ــح أكاذي ــاء، وفض ــة األخط ومالحظ

أجــل خلــق وصناعــة وعــي جاهــري يتغلــب عــى العفويــة وخيباتهــا، 

ــف  ــذي يق ــايل ال ــزب الع ــها الح ــى أساس ــد ع ــي وج ــة الت ــي املهم وه

يف قلــب الحــراك الجاهــري، ويقــوده إىل غايتــه التاريخيــة، وهــذا 

ــم  ــة، رغ ــت متواصل ــر ال زال ــة أكتوب ــول انتفاض ــداً ففص ــس بعي ــر لي األم

الفقاعــات التــي تطلقهــا الرأســالية العامليــة، عــن ازدهــار االقتصــاد 

ــة مــن  ــي لهــم ســوى أكــوام اضافي ــذي ال يعن وتنامــي ناتجــه املحــي، ال

ــرض عــى انتفاضــة  ــذي فُ ــات والرتاجــع ال املــال، وبالرغــم مــن كل الخيب

اكتوبــر، إال إنهــا نجحــت بغلــق الطريــق عــى الجاعــات السياســية 

ــر  ــْت الجاه ــة، وتعلم ــات مفرغ ــدورون يف حلق ــم ي ــة، وجعلته الحاكم

درســاً باكتســاب خــرة؛ إن تحررهــا ال يتــم إال بقواهــا الذاتيــة، وهــو مــا 

ــد  ــه، وتصاع ــام برمت ــة بالنظ ــوات لإلطاح ــد الدع ــاً بتصاع ــه، يومي نلمس

ــعبية،  ــس الش ــرار املجال ــى غ ــر ع ــام آخ ــكيل نظ ــرى، بتش ــوات أخ دع

ــوة  ــي خط ــؤونها، وه ــير ش ــر لتس ــل الجاه ــن ِقب ــارشة م ــإلدارة املب ل

ثوريــة ســتقود حتــاً لالنتصــار النهــايئ، وعــزل أعدائهــم عــن كل ســلطة.

الناتج االجمالي المحلي، كذبة...
أحمد عبد الستار

رفــاق! يف الحقيقــة، لقــد تحدثــت عــن هــذا املوضــوع يف بــدء 

املؤمتــر: املكانــة الراهنــة إليــران والفرصــة التاريخيــة املحــددة التــي 

ــم، لعــب  ــام الحــزب الشــيوعي العــايل للعــب دور مه طُرحــت ام

دور يصيــغ املرحلــة. أود أن أطــرح بعــض التأكيــدات، والتذكــر 

ــئلة  ــض األس ــرق اىل بع ــا أتط ــل، ورمب ــن قب ــه م ــد تناولت مبوضــوع ق

املُحــَددة. ال يتضمــن هــدف هــذا القــرار موضوعــات مثــرة للجــدل، 

ماعــدا أن يريــد أحــد مــا ان يبحــث ويناقــش ُحكمــن: هــل إن 

العــايل  الشــيوعي  الحــزب  إن  وهــل  حساســة،  ايــران  أوضــاع 

ــالن  ــل بإع ــرار يتمث ــل الق ــاً. إن مجم ــب دوراً خاص ــى لع ــادر ع ق

الخطــاب  وواقــع. ويف  تجــاه حقائــق  تعهــد  وإعــالن  تشــخيص 

االفتتاحــي ايضــاً، قمــت بلفــت انتبــاه املؤمتــر لهــذه املســألة.

إن إيــران نظامــاً رأســالياً منــذ أمــد بعيــد، عــى األقــل منــذ اصالحات 

األرض يف الســتينيات. إن إيــران نظامــاً رأســاليا. وحتــى ذلــك التاريخ، 

تركــت األحــزاب التقليديــة، وباألخــص أحــزاب املثقفــن وحملــة 

الشــهادات، األجــواء السياســية تحــت تأثرهــا وســلطتها. إن حــزب 

تــوده )الشــعب( والجبهــة الوطنيــة هــا أحــزاب أنــاس مــن حملــة 

الشــهادات، ومــا يســمى فئــات نخبــة املجتمــع، أنــاس ينشــدون ان 

ال يكــون مجتمــع إيــران متخلفــاً، أن يكــون يشء مــا جديــر بالذكــر 

بــن اآلخريــن، يكــون مثــل أوربــا يف مصــاف البلــدان الراقيــة، إيــران 

صناعيــة، ذات بنيــة فوقيــة ســليمة، عــى غــرار البلــدان الرأســالية 

التــي زاروا وأكملــوا دراســتهم فيهــا ويعرفــون مــا عليهــا مــن تقــدم. 

عــى امتــداد القــرن العريــن، مــن الثــورة املروطيــة )الدســتورية( 

ــر  ــت تأث ــران تح ــية يف إي ــواء السياس ــت األج ــورة 1979،  كان اىل ث

ــة  ــول الرجوازي ــت املي ــة، وعكس ــة الرجوازي ــام املثقف ــرك األقس تح

يف األوضــاع السياســية يف إيــران. جعلــت هــذه االقســام املثقفــة 

ــا. ومل  ــق حركته ــع، ملح ــي املجتم ــا محروم ــة، وقبله ــة العامل الطبق

ــالً يف  ــة متدخ ــة العامل ــالً للطبق ــيوعي ممث ــزب ش ــاك ح ــن هن يك

ــه  ــال علي ــو الح ــا ه ــال، مثل ــبيل املث ــى س ــية، ع ــاحة السياس الس

ــة. حيــث ميكــن القــول ان هــذا الحــزب املحــدد  ــورة الرتغالي يف الث

ميثــل العامــل الرتغــايل يف ثــورة الرتغــال، مل يحــرض العامــل اإليــراين 

قــط  بوصفــه قــوة سياســية بشــعاره الخــاص. مل تتخــذ الشــيوعية يف 

ــد مصــر املجتمــع ولعــب دور  ــة حســم وتحدي ــران موقــع ومكان إي

خــاص يف األوضــاع السياســية يف إيــران ويف مصــر الســلطة قــط. قــد 

ــزب  ــد ان ح ــك، ال أعتق ــوده كان كذل ــزب ت ــا، إن ح ــداً م ــول أح يق

تــوده نفســه يعتقــد بأنــه ممثــل اليســار الشــيوعي يف املجتمــع يف اية 

مرحلــة مــا. ال يتحــدث نظامــه الداخــي عن ذلــك، وال برامجــه االوىل. 

ــزب كان  ــذا الح ــن إن ه ــدث ع ــوده تتح ــزب ت ــاة ح ــل حي إن مجم

حزبــاً مثــل الجبهــة الوطنيــة ينتمــي اىل تركيبــة معينــة مــن الفئــات 

املالكــة يف املجتمــع، تنشــد تحســينات وإصالحــات يف االوضــاع 

ــق  ــا ومل يتحق ــض منه ــق بع ــة، تحق ــة اإليراني ــتبدادية االقطاعي االس

ــران.  ــخ إي ــادت تأري ــد س ــة ق ــة التقليدي ــذه املعارض ــر، وإن ه اآلخ

ــب كل  ــه يف جي ــذي صورت ــور مصــدق، وال ــل دكت ــة مث ــوا مبقول تأمل

ــاً،  ــالً قومي ــدق بط ــور مص ــوم. كان دكت ــر معل ــبب غ ــات، لس الطبق

ويطلقــوا عــى كل مــن أىت للحيــاة وكان ســاخطاً إنــه دكتــور مصدقي، 

ــن  ــل م ــات وجع ــح االرضاب ــرتة الســنة أو الســنتن كب ــه يف ف ــد إن بي

العمــل الفــالين غــر قانونيــاً كذلــك وغــره. ولكــن، وألنــه ســعى اىل 

تأميــم صناعــة النفــط، فهــو بطــالً قومياً. ناهيــك عن الحديــث عن إن 

صناعــة النفــط قــد تأممــت يف املطــاف األخــر دون أن يصبــح أحداً ما 

بطــالً قوميــاً. غــدا الدكتــور مصــدق رمز املعارضــة ورايتها األساســية يف 

البلــد. وعندمــا اقرتبنــا مــن ثــورة 1979، ورث الخمينــي هــذه املكانة.

لقــد كانــت ثــورة 1979 ثــورة كان للعــال فيهــا دوراً، قصــم العــال 

ظهــر الحكومــة. كان للعــال حضــوراً. وعــى النقيــض مــن االحــداث 

ــدان ولعــب دوره  الســابقة يف املراحــل الســابقة، حــرض العامــل املي

ــة  ــرار هيمن ــا، اي تك ــة ذاته ــة القدمي ــا القص ــالً، ولكنه ــه عام بوصف

املعارضــة الرجوازيــة عــى االجــواء السياســية يف إيــران. كانــت 

حكومــة الجمهوريــة اإلســالمية ائتالفــا مــن انــاس كانــوا يف املعارضــة 

ســابقاً يف مرحلــة امللكيــة، ويطلــق أحدهــا عــى اآلخر صفــة تقدمي. 

صحيــح إن هنــاك أقســاماً مــن اصوليــن اســالمين اقحــاح انضمــوا إىل 

ــى هــؤالء  ــى. ولكــن حت ــة حت هــذا الصــف، وبعدهــا ظفــروا باللعب

االصوليــون اإلســالميون كذلــك، ينظــر لهــم غــر األصوليــن والقوميــن 

عــى إنهــم أنــاس رشفــاء ومعارضــون لالســتبداد امللــي. مل يــأيت 

أحــد ويتحــدث عــن إن حركــة فدائيــي اإلســالم هــي حركــة رجعيــة. 

مــن وجهــة نظــر تلــك الرجوازيــة، إن أولئــك جــزء مــن أمــة إيــران 

ومعارضــن. مــا أود قولــه إن عائلــة سياســية كبــرة يف إيــران حــددت 

ــي كان  ــورة 1979، والت ــى يف ث ــران لســنوات. وحت مصــر جاهــر أي

العامــل محــركاً جديــاً لتلــك الحركــة وذا حضــور، بحضــوره مبجالســه، 

بحضــوره بإرضابــات عــال النفــط، رغــم هــذا كانــت املعارضــة 

التقليديــة هــي مــن ترســم مصــر الجاهــر، وذلــك لســبب اال وهــو: 

وإن كان العامــل موجــوداً، فــإن االســتقطاب الطبقــي يف املجتمــع مل 

ينــُم وينضــج اىل ذلــك الحــد الــذي يجعــل مــن الشــيوعية أن يكــون 

ــن مل  ــوراً، ولك ــل حض ــورة 1979، كان للعام ــاً. يف ث ــوراً ايض ــا حض له

ــاه. ــذي رأين ــة هــذا ال تكــن الشــيوعية حــارضة، وغــدا مصــر القضي

أوضاع إيران والمكانة الخاصة للحزب الشيوعي العمالي
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ــية.  ــوة سياس ــا ق ــيوعية بوصفه ــور الش ــو حض ــة ه ــاح القضي إن مفت

هــل بوســع الشــيوعية أن يكــون لهــا حضــور بوصفهــا قــوة سياســية 

بــارزة، بوصفهــا أحــد الالعبــن يف حــرب الســلطة هــذه، أم ال؟ إذا كان 

ــا  ــتنتزعها وترسقه ــة س ــات الحاكم ــة للطبق ــزاب املختلف ــإن األح ال، ف

وســتحدد بدائلهــا مصــر املجتمــع. إن مــن أىت يف 1979 للســلطة كان 

ميتــاً مــن الناحيــة السياســية منــذ أمــد. أي مجتمــع يقبــل بــأن تــأيت 

حكومــة إســالمية للســلطة يف أواخــر القــرن العريــن، ومتــي أحكامهــا 

وقراراتهــا؟ أن ســبب مجيئهــا للســلطة هــو أنــه مل يقــف أحــد بوجههــا 

ومينعهــا مــن ذلــك. مل يكــن املجتمــع التقدمــي والجاهــر املحرومــة 

ــع  ــا. فم ــا يك ميســكوا بلجامه ــد م ــن بنق ــران محصن ــة يف إي والتحرري

ــالية  ــة والرأس ــة الرجوازي ــت الحكوم ــي، كان ــام املل ــة بالنظ اإلطاح

ــة  ــدام الحيل ــع وانع ــوء الطال ــن س ــة م ــران بدرج ــة يف إي واإلمريالي

بحيــث مل تجــد أفضــل مــن هــؤالء الحــاة املؤقتــن عــى االقــل 

لنظامهــم. إذا مل يكونــوا هنــاك وإذا مل يحــرض هــذا القطــب امليــدان، 

ــوا.  ــة لنيكاراغ ــبيهة وماثل ــران ش ــون إي ــل أن تك ــن املحتم ــكان م ل

ــد  ــذي ترعــرع ومنــا يف الجامعــات ق ــه ال اليســار إجــاال، اليســار ذات

يؤســس تيــار ساندنســتي يف ايــران. قــد تكــون الحركــة الفدائيــة والنهج 

الفــدايئ عــى األكــر هــي هــذا التيــار. بيــد إن حتــى هــؤالء يف إيــران 

مل يســتطيعوا تحملهــم، وبالتــايل، اصبحــت املعارضــة اإلســالمية مبعــث 

ــا. أي كان  ــا ونظمته ــكا خلفه ــت أمري ــرب، ومض ــاندة الغ ــم ومس دع

ــد إن  ــاين للســلطة، بي ــا اليســاري والعل ــأيت جناحه مــن املمكــن أن ي

الجنــاح اليمينــي الدينــي انتــزع الســلطة وطرد جناحــه اليســاري أيضاً. 

ــذا  ــايف له ــق االجتاعــي والســيايس واالقتصــادي والثق ــم لألف إذا نظرت

الجنــاح اليســاري واليمينــي، ســرتى إنهــم عائلــة سياســية. ال ينزعجــون 

مــن بعــض. ولهذا، ســرتى بســهولة إن بوســع اليســار التقليــدي وفروعه 

ــي. ال  ــاح تقدم ــالمية كجن ــة اإلس ــم الجمهوري ــن أن يقيّ ــن الفدائي م

ــة إن  ــن وضعي ــون م ــع، ال ينزعج ــرأة يف املجتم ــع امل ــون لوض ينزعج

ليــس بوســع اإلنســان أن ال يكــون دينيــاً ويُعــدم. ال يترمــون مــن إن 

ــم يف  ــر. وإذا ذهبت ــر ون ــة تعب ــاك حري ــس هن ــع لي ــذا املجتم يف ه

1979 وتحدثتــم عــن حريــة النــر غــر املقيــد واملــروط، وهــو مــا 

تحدثنــا عنــه، والحريــة غــر املروطــة لألحــزاب والحريــة السياســية 

ــح  ــي مل متن ــة الت ــد أو رشط، ســيهب أحــد مــن هــذه العائل ــدون قي ب

ــوي  ــك تن ــك إن ــرد علي ــا اليســاري، ل ــات، جناحه أي مــن هــذه الحري

الدفــاع عــن جريــدة ميــزان ومهــدي بــازركان، إنــك »طاغــويت«. تدافــع 

ــح إن  ــورة. صحي ــة عــن نفســها. مضــوا مــع بعــض يف الث هــذه العائل

قســا منهــا كشــف عــن وجــه »احتــكاري«، وإن هــذه الكلمــة معــّرة 

ــا  ــه، وإمن ــالمي ال لرجعيت ــاح اإلس ــى الجن ــم ع ــراً، أي ان اعرتاضه كث

ــدة الســلطة مــن  ــة«. أي ملــاذا رفعــت بســاط مائ ــه »االحتكاري لنزعت

أمامنــا. إذ فــرش االمــام بســاط املائــدة امامهــم، واســتمر ذلــك حتــى 

ــذي كان  ــوده ال ــزب ت ــة لح ــوا رضب ــرداد، إذ مل يوجه ــد 30 خ ــا بع م

ــن،  ــه حــن تســالوا التودهي ــر ان ــع بنفــوذ اىل حــٍد مــا. مــن املث يتمت

كانــت هنــاك شــائعة بينهــم وهــي إن االمــام الخمينــي يف تلــك األيــام 

يوقــظ الرفيــق كيــا )نــوري( ويســلمه رئاســة الــوزراء. أمــا نحــن الذيــن 

ــم القيمــة، ولكنهــم  ــكالم عدي ــة نعــرف إن هــذا ال ــا خــارج القضي كن

يف الحركــة التودهيــة افرتضــوا ان هــذه ظاهــرة حقيقيــة فريــدة. 

ملــاذا؟ وذلــك الن مــا يجابهــه هــو إمرياليــة أمريــكا. وأن املعيــار 

األســايس هــو: إن حركــة املعارضــة اإليرانيــة التقليديــة وأجنحتهــا 

الشــعبوية والدينيــة تقــف يف ائتــالف واحــد بوجــه إمرياليــة أمريــكا. 

ــالية،  ــران رأس ــورة يف إي ــت ث ــن اندلع ــى ح ــال، وحت ــة ح ــى أي ع

وحتــى حــن كان العامــل القــوة األساســية للتحــول االجتاعــي، وحتــى 

حــن كان عامــل النفــط »القائــد الصلــد« للجاهــر، دفعــت املعارضــة 

التقليديــة للســلطة أكــر بدائلهــا الرجعيــة املمكنة. لــو أىت الفدائيون يف 

ذلــك الوقــت للســلطة، لِلـَـْم تكــن الحكومــة بهــذا الحــد مــن الرجعيــة، 

مثلــا ذكــرت، انــه مــن املحتمــل أن تكــون مثــل السندناســتين. حتــى 

مــن املمكــن أن تبــدو مبعــث دعــم االخريــن كثــراً. بــل إن مــن انتــزع 

الســلطة هــو اكــر أجنحــة الرجوازيــة التقليديــة رجعيــة، وطــرد واحداً 

تلــو اآلخــر حتــى حلفائــه مــن امليــدان وذلــك ألنــه رأى إن هــذا هــو 

ــه. كان العامــل موجــوداً، ولكــن الشــيوعية غــر موجــودة،  رشط بقائ

ــرى إن  ــا ن ــراه. أنن ــذي ن ــال ال ــذا الح ــى ه ــال ع ــح الح ــه أصب وعلي

ــا منــي مــرة أخــرى صــوب  هــذه اللوحــة عــى وشــك التكــرار، وإنن

انــدالع اضطرابــات يف إيــران. تحدثنــا يف فقــرة األوضــاع السياســية، أن 

رحيــل الجمهوريــة اإلســالمية أمــراً حتميــاً. وذلــك ألنهــا مــن الناحيــة 

ــران، إذ إن الرأســالية يف  االقتصاديــة عاجــزة عــن الدفــع باقتصــاد إي

ــن إدارة  ــزة ع ــو، عاج ــف النات ــو حل ــة وعض ــة موالي ــا، وبحكوم تركي

ــه بالســوق العاملــي هــو  ــد اقــى صلت ــاّل يع ــك مب الرأســالية، فناهي

»حــوار الحضــارات«، وهــذا بصــورة »قاجاق«، غر رســمية )وتســتعمل 

ــدق او  ــز فن ــل دهالي ــن مث ــة« ويف أماك ــة(  وبـ«الصدف ــواد املهرب للم

مطعــم »جلــو كبــاب« يف نيويــورك! إن هــذا ليــس عمليــاً. ولهــذا، فإنها 

عاجــزة عــن إدارة االقتصــاد. هــل مــن املمكــن مــن الناحيــة السياســية 

ان تقــف عــى اقدامهــا؟ مــن يســتطيع أن يقــف بوجــه مجتمــع مــن 

60 مليــون نســمة ال يريــد هــذه الحكومــة اآلن؟ مــن يســتطيع الوقوف 

بوجــه املــرأة االيرانيــة التــي ال تريــد هــذه الحكومــة؟ مــن يســتطيع أن 

يقــف بوجــه عامــل أيــراين ال يســتطيع تحمــل هــذا الوضــع أكــر؟ مــن 

يســتطيع أن يقــف بوجــه شــاب ايــراين يرتــاد اآلن صــاالت االنرتنيــت، 

يذهــب لغــرف الدردشــة السياســية ويتحــدث عــن الحــزب الشــيوعي 

العــايل وعــن الحريــة وعــن املســاواة  وعــن التحــرر الجنــي؟ 

أبوســعهم أن يحولــون دون أن يبــدي رأيــه يف غــرف املحادثــة؟ بــزي 

املــاليل وبعــون قــوات الباســداران )الحــرس الثــوري(؟ ال ميكــن أن 

يســتمرون، وقــد بــدأت عمليــة رحيلهــم.  إذا بــدأت، فســتتكرر مــرة 

ــا هــو: هــل نســمح مــرة  خــرى الســاحة. إن الســؤال املطــروح أمامن

اخــرى للمعارضــة التقليديــة يف إيــران، وهــذه املــرة برتكيبــة جديــدة، 

إذ كان طــرف مــا يطلــق عــى نفســه قومــي، واالن يطلــق عــى نفســه 

ــون  ــالً يقول ــده الســابقة-م(، قب ــد للنظــر )مراجــع لنفســه وعقائ معي

مــوايل للدكتــور مصــدق، قوميــاً كان يطلــق عــى نفســه ســابقاً اســم 

فــدايئ، ويهتــف ســابقاً بـ«املــوت لعمــالء االمرياليــة«، االن يطلــق عــى 

ــد انهــم الحركــة ذاتهــا، انهــم  ــه رافــض للعنــف، ســلمي، بي نفســه ان

ــم  ــي يت ــة الت ــروا أن الراي ــر أن ت ــن املث ــا، وم ــا وبفروعه ــة ذاته الحرك

رفعهــا يف هــذه الحركــة  تتحــدث عــن: هلّمــوا لجعــل العائلــة نفســها 

أكــر اتحــادا، ووجــدت أتبــاع لهــا. مبــارشة  تأملــوا فقــط أمــرا، وأعتقــد 

ان الكثــر منكــم قــد رأى يف أعــوام 1984و 1985... إن »أكريــت« 

)جنــاح االغلبيــة، أغلبيــة فدائيــي خلــق( أصــدرت قــراراً وتحدثــت فيــه 

ــا للنظــام اإلســالمي. أصــدر حــزب  ــا بدعمن ــا، أخطئن ــا أخطئن عــن إنن

رنجــران بيانــاً تحــدث فيــه عــن إننــا أخطئنــا بجعلنــا الرجوازيــة هــي 

ــي  ــعب مبناه ــتبدلنا الش ــة! اس ــي الفرعي ــا ه ــية والروليتاري الرئيس

الشــعب! -هــذه ُجملهــم بالضبــط- بالغنــا مبيــزة الجيــش وقللنــا مــن 

ــأن  ــن ش ــا م ــر وقللن ــالم أك ــان اإلس ــن ش ــا م ــر! أعلين ــة الجاه قيم

مطالــب الجاهــر! أخطئنــا، اعذرونــا! كيــف بوســع حــزب رنجــران، 

وبعــد 30 خــرداد وحملــة االعدامــات الواســعة يف الســجون، ان يدافــع 

ــن  ــحب م ــاً، وانس ــك ممكن ــن ذل ــلطة؟ مل يك ــه يف الس ــن أوالد عم ع

ــا،  ــا اخطئن ــي الشــعب عــن: إنن ــت« فدائي ــت »اكري ــف. تحدث التحال

وقــال حــزب تــوده اننــا أخطئنــا. ولكــن مــا أن ارتفعــت رايــة خامتــي 

اليــوم، حتــى تــرى مــرة أخــرى التفــاف الرتكيبــة ذاتهــا تحــت الرايــة 

ذاتهــا والحكومــة ذاتهــا. إن هــذا واقــع وحقيقــة سياســية  كبــرة، قــوة 

ــدر  ــا بق ــية وعمره ــاع السياس ــرة األوض ــا يف فق ــت عنه ــرة تحدث كب

ــان بوســع هــذه الحركــة القوميــة  عمــر الحكومــة اإلســالمية. أشــك ب

ــا اآلن يف املعارضــة وقســاً آخــراً يعمــل  ــي قســاً منه اإلســالمية، الت

أن  االســتخبارات،  يف وزارة  الجمهوريــة وقســاً  رئاســة  يف مكتــب 

تطــرح وتطلــق مــن داخلهــا تركيبــة جديــدة بحيــث، يف حالــة ســقوط 

الجمهوريــة االســالمية، ان تشــكل حركــة متناميــة ومتصاعــدة ومبعــث 

ــا  ــاً، فعنده ــالمية قامئ ــة اإلس ــع الجمهوري ــاس. إذا كان قم ــرتام الن اح

ــرة  ــك الظاه ــالح تل ــون« بإص ــر »االصالحي ــة الن يفك ــاك موضوعي هن

)الجمهوريــة االســالمية( التــي ال ميكــن القبــول بهــا وتحملهــا. ولكــن 

حــن تُطــوى الظاهــرة نفســها، فــان عــى االصالحيــن أن يقولــوا 

كالمهــم اإلثبــايت. وإذا ارادوا أن يقولــوا أثباتــاً، عندهــا ليــس بوســعهم، 

كــا يقــول حميــد تقــوايئ، أن يوعدوننــا مــرة اخــرى مبــا وعدونــا بــه 

ــادي  ــرن الح ــه الق ــد. إن ــم بع ــايض منه ــول بامل ــن القب ــابقاً. ال ميك س

والعــرون. إنهــم يصدقــون حــن يقولــون ان العــامل غــدا قريــة. العــامل 

ــد  ــة أحــد يف ابع ــس مث ــا إن لي ــن احــد هــذا. مثل ــل م ــة. ال يُقب قري

قريــة عــى الكــرة االرضيــة يقبــل بحكومــة »دالي المــا«، فــان حكومــة 

ــل  ــن مث ــة م ــي للمروعية-املروطي ــالف التاريخ ــاكلة االئت ــى ش ع

خميني-مصــدق ال يقبــل بهــا أحــد. إن الجاهــر تنشــد شــيئاً آخــراً، 

وهــذا مــا تــرح بــه. ميكــن ببســاطة ان تنظــر وتــرى مــاذا يجــري يف 

ــا، يف اســبانيا،  ــاذا يجــري يف ايطالي ــدن، م ــاذا يجــري يف لن ــس،  م باري

ومــاذا يجــري يف امريــكا.  ال ميكــن عصــب أعــن أحــد. ال ميكــن الطلــب 

مــن النــاس أن ال يتطلعــوا. يقولــوا اخفضــوا تطلعــات الجاهــر. حــن 

ترتفــع تطلعــات الجاهــر، ال ميكــن ألحــد خفضهــا. إذا كانــت متدنية، 

ــا.  ــن خفضه ــت، ال ميك ــن إن ارتفع ــك. ولك ــا كذل ــاء عليه ــن االبق ميك

وبالتــايل، إن التطلعــات قامئــة، وإن املجتمــع ســينقلب بالــرضورة.

أوضاع إيران والمكانة الخاصة للحزب الشيوعي 
العمالي....
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