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الهزميــة السياســية التــي منــي بهــا التيــار الصــدري تفتــح 

صفحــة جديــدة مــن املشــهد الســيايس، وقــد فشــلت 

صولــة الصــدر العســكرية يف إيصــال »ثورتــه العاشــورائية 

الســلمية« اىل تحقيــق أهدافهــا، لــذا نــراه، يشــن هجومــا 

الذعــا عــى ثورتــه وينتقدهــا عــر مؤمتــره الصحفــي، 

ــط  ــة والحشــد الشــعبي عــى ضب ــوات األمني ويشــكر الق

النفــس، ويف نفــس الســياق يطلــب مــن جامعتــه االنســحاب مــن املنطقــة الخــراء، 

وكأن يشء مل يكــن.

إن الصــدر وتيــاره الســيايس يتخبــط يف مواقفــه كــام قلنــا يف مناســبات ســابقة، ويعــر 

منحنــى تصاعــد مطالبــه تــارة ونزلوهــا تــارة أخــرى عــن ذلــك التخبــط وانعــدام األفــق 

الســيايس، الــذي بــدأ باإليعــاز لنوابــه يف الرملــان باالســتقالة، وكان تعبــراً شــامالً عــن 

مــأزق كامــل العمليــة السياســية، ووصــل مرشوعــه املتمثــل بـــ )حكومــة األغلبيــة( إىل 

نفــق مســدود.

ــوء  ــل الض ــى قب ــية، حت ــا السياس ــذت كل ذخرته ــت ونف ــد انته ــدر ق ــة الص  أنَّ حرك

ــاعة  ــوم ٢٩ آب الس ــالم( ي ــا الس ــياته )رساي ــدر اىل ميليش ــاه الص ــذي أعط ــر ال األخ

الواحــدة ظهــرا بالنــزول اىل الشــارع، وكان غلــق حســابه واعتزالــه الســيايس ــــ الــذي 

ــه ــــ هــو الشــفرة  ــد كل مناســبة يف توريــط ســيايس لجامعت ــه الصــدر عن ــا علي عودن

ــت  ــة انته ــك الحرك ــأنَّ تل ــول ب ــدد الق ــذا نش ــوات، ل ــك الق ــزول تل ــا لن ــة عليه املتفق

ــة  ــى، ملامرس ــاء األع ــس القض ــام مجل ــوح أم ــام مفت ــم اعتص ــلت يف تنظي ــا فش عندم

ــرة.  ــات مبك ــان وإجــراء انتخاب ــرار بحــل الرمل ــزاع ق ــن أجــل انت الضغــط م

ــروج  ــدر للخ ــة الص ــاض حرك ــد إلجه ــام بالتمهي ــي دورا حاس ــل اإلقليم ــب العام  ولع

ــه مل يســعف مــرشوع مقتــدى الصــدر،  ــة التــي حــرت نفســها فيهــا، فإنَّ مــن الزاوي

ــف  ــح تحال ــة الصــدر لصال اذ تغــر ولعــب دورا أي العامــل االقليمــي يف إفشــال حرك

مليشــيات )املاليك-الفياض-الخزعيل-العامــري( املســمى باإلطــار التنســيقي، حيــث كان 

الفيــاض رئيــس مليشــيات الحشــد الشــعبي وعــدد مــن قــادة املليشــيات يف زيــارة اىل 

إيــران عشــية تظاهــرات الصــدر أمــام مجلــس القضــاء األعــى، وتلقــوا األمــر مــن أجــل 

االســتعداد للتصــدي لجامعــة الصــدر وإنهــاء احتجاجاتــه التــي تزامنــت عنــد عودتهــم 

بالســعي إلعــادة ســيناريو مجلــس النــواب ولكــن هــذه املــرة باقتحــام مجلــس القضــاء.

 ورسعــان مــا جــاء رد الفيــاض بنــرش ميليشــياته أي الحشــد الشــعبي وتحــت عنــوان 

ــوة،  ــة لفــض االعتصــام بالق ــن القضــاء ومؤسســات الدول ــاع ع ــض وخــادع بالدف عري

وهــذا مــا دفــع مصطفــى الكاظمــي رئيــس الحكومــة اىل قطــع زيارتــه لحضــور اجتــامع 

القاهــرة والعــودة رسيعــا اىل بغــداد، واإلعــالن بــأنَّ عــى القــوات األمنيــة عــدم االنجرار 

اىل الراعــات السياســية. 

ويف نفــس اإلطــار أعلــن املرجــع الدينــي ملقتــدى الصــدر وجامعتــه الحائري باالســتقالة، 

ودعوتــه مقلديــه أتبــاع املرشــد األعــى للجمهوريــة اإلســالمية عــيل خامنئــي، لســحب 

البســاط مــن تحــت أقــدام الصــدر وفــض أكــر عــدد مــن أتباعــه حولــه، واملعــروف ان 

مقتــدى الصــدر يجمــع بــن الزعامــة الدينيــة والزعامــة السياســية.

هــذه العوامــل دفعــت الصــدر اىل التحــرك رسيعــا بتوجيــه رضبــة اســتباقية اىل اخوتــه 

التوائــم يف البيــت الشــيعي للحيلولــة دون االنقضــاض عليــه.

ــرب  ــادرة يف العــراق خاصــة بعــد ق ــام املب ــران اســردت زم ــأنَّ إي ــارة واحــدة ب  وبعب

الصراع من أجل البقاء في العملية 
السياسية

سمير عادل

 ليــس هنــاك شــك بــان انتفاضــة 

أكتوبــر بكل مظاهرهــا التقدمية 

الواضــح  ورفضهــا  واملدنيــة 

ــراق،  ــية يف الع ــلطة السياس للس

جديــة  رضبــة  وجهــت  قــد 

ــاح  ــة الجن ــراق وخاص ــيايس يف الع ــام الس ــة اإلس ملكان

املــوايل إليــران. لقــد بينــت بــان املجتمــع العراقــي 

ــات  ــار وحم ــروب وحص ــن ح ــه م ــر ب ــا م ــم كل م رغ

ــم واملظاهــر  ــد والقي ــرض التقالي األســلمة ومحــاوالت ف

ــد جــدا  ــة، بعي ــة الرجعي ــة والعشــائرية والقومي الطائفي

عــن الحــركات اإلســامية والقوميــة، والعشــائرية وقيمهــا 

ــه مجتمــع  وتقاليدهــا. لقــد وضحــت بشــكل عمــي بان

يتــوق اىل الحريــة واملدنيــة والحيــاة املعــارصة. ان الرفض 

لإلســام الســيايس وخاصــة الحــركات املواليــة إليــران 

ليــس ألنهــا غريبــة عــن الحيــاة املعــارصة فحســب، بــل 

ــا هــو انســاين  ــكل م ــا لإلنســان ول ــا اثبتــت معادته ألنه

ــن  ــوع م ــرض أي ن ــع وف ــلها يف إدارة املجتم ــت فش واثب

ــل هــذه  ــة. يف مث ــة الطبيعي ــاة املدني األمــان ومــن الحي

ــار  ــى التي ــهل ع ــن الس ــون م ــرض ان يك ــة يف الوضعي

املنافــس حســم الســلطة لصالحــه وتهميــش جنــاح 

اإلطــار التنســيقي، ولكــن هــذا مل يحــدث بــل يبــدو ان 

االطــار التنســيقي اليــزال قــوة يف رصاع القــوى الرجعيــة 

يف العــراق. مــن الواضــح بــان الــراع الســيايس لــن 

ــوع مــن االســتقرار يف العــراق يف  ــن يفــرض ن يحســم ول

الوقــت الحــارض. ان الســبب األســايس هو ان هــذا الراع 

ــر ورشس. اذ يقــف  ــي واقليمــي كب ــراع عامل ــط ب مرتب

وراء جبهتــي الــراع يف العــراق قطبــان عامليــان هــم يف 

رصاع مريــر. ان مــا يعقــد االمــر هــو ان الجنــاح املــوايل 

ــود، يف  ــة صع ــه قطــب هــو يف مرحل ــف ورائ ــران يق إلي

حــن ان القطــب الغــريب هــو يف ازمــة ويف طــور الراجــع. 

ان األشــهر القليلــة القادمــة ســتكون حاســمة يف الــراع 

العاملــي. هــذه هــي الفرصــة األخــرة امــام الغــرب 

لوقــف مســار بــروز عــامل متعــدد األقطــاب. ان الحــرب 

ــرب  ــيا والغ ــن روس ــة ب ــرب االقتصادي ــا والح يف أوكراني

دخلــت مرحلــة حرجــة. يجــب ان ينتــر أحــد األطــراف، 

اذ مل يعــد هنــاك فرصــة للراجــع. ان هــدف الغــرب مــن 

اشــعال الحــرب يف أوكرانيــا كان توريــط روســيا يف حــرب 

ــا  ــر اقتصاده ــة لتدم ــق فرص ــكريا، وخل ــا عس وهزميته

مــن خــال حصــار اقتصــادي محكــم وحتــى تغــر النظــام 

ــا رغــم  ــدوا ان هزميــة روســيا يف أوكراني فيهــا، ولكــن يب

كل جهــود الغــرب يف دعــم أوكرانيــا بالــكادر العســكري 

واألســلحة  االســتخباراتية  واملعلومــات  واملرتزقــة، 

واألمــوال كان صعبــاً.  ان ميــزان الــراع العســكري مييــل 

لصالــح روســيا رغــم بطــئ التقــدم الــذي تحــرزه حيــث 

متكنــت لحــد االن مــن افشــال والتصــدي والتأقلــم مــع 

ــورط  ــدون الت ــا ب ــرب يف أوكراني ــه الغ ــأيت ب ــذي ي كل ال

ــن  ــذي ب ــت ال ــيا.  ويف الوق ــع روس ــارشة م يف حــرب مب

ــا  ــة تحقيقه ــه، نتيج ــه ومرونت ــرويس متانت ــاد ال االقتص

اكتفــاء ذايت يف الطاقــة والغــذاء، تغــوص اوروبــا يف ازمــة 

اقتصاديــة عميقــة، نتيجــة قلــة مصــادر الطاقــة ويبــدو 

ان املســتقبل القريــب قاتــم اذا مل يتــم دحــر روســيا وهو 

ــادر  ــان مص ــن ض ــا م ــن اوروب ــتبعد. مل تتمك ــر مس ام

الطاقــة. رغــم كل الــذي يقــال ال قطــر وال الجزائــر 

ــراغ  ــد الف ــا س ــا بإمكانه ــكا وغره ــا وال أمري وال فنزوي

الــذي خلقــه قطــع الوقــود االحفــوري الــرويس وخاصــة 

الغــاز عــن اوروبــا. لقــد ارتفعــت أســعار الطاقــة يف 

الغــرب مبعــدالت خرافيــة، وبــدأت الكثــر مــن الــركات 

ــزم  ــم الح ــاذ وتقدي ــات بإنق ــدأت الحكوم ــاس، وب باإلف

املاليــة لألفــراد والــركات ملواجهــة ازمــة الطاقــة وهنــاك 

حديــث جــدي عــن تقنــن اســتخدام الطاقــة وهــي كلهــا 

ــر  ــوف تدم ــوء وس ــم أس ــألة التضخ ــتجعل مس ــور س أم

الصناعــة االوربيــة. لقــد بــدأت موجــة مــن االعراضــات 

ازمــة  بــوادر  وهنــاك  االوربيــة  الــدول  مختلــف  يف 

سياســية يف الغــرب نابعــة مــا تســمى ب » ازمــة تكلفــة 

بريطانيــا  بوريــس جونســون يف  اجــر  اذ  املعيشــة«. 

ــا  ــي يف إيطالي ــة دراخ ــارت حكوم ــتقالة وانه ــى االس ع

ــى يف  ــا وحت ــتونيا وبلغاري ــة يف اس ــة حكوم ــاك ازم وهن

املانيــا وفرنســا وغرهــا، واالزمــة آخــذة يف التعمــق.  

 

لقــد أراد الغــرب تغــر النظــام يف روســيا وحتــى تفتيتهــا، 

اال ان تغــر النظــام يحــدث يف الدول االوربية. وقد فشــل 

الغــرب أيضــا مــن حشــد تأييــد الــدول خــارج مــا يســمى 

بالعــامل الغــريب باإلضافــة اىل حفنة صغرة مــن الدول مثل 

اليابــان وكوريــا الجنوبيــة ضــد القطــب الرويس-الصينــي.

 

لــذا فــان الغــرب يُصّعــد مــن دعمــه للجيــش االوكــراين 

مبــا فيــه تزويــده بــكل اشــكال األســلحة املتطــورة مثــل 

ــث  ــاك حدي ــرة وهن ــرات املس ــارس والطائ ــة هامي انظم

عــن تزويــده حتــى بطائــرات اف-15 وغرهــا عــى 

ــذ  ــة ينف ــيا اىل مرحل ــال روس ــرب وايص ــة الح ــل إطال ام

ال نهاية في األفق لصراع القوى الرجعية في 
العراق!

توما حميد 

الشيوعيون وضرورة قيادة المجتمع!
كورش مدرسي

ترجمة: فارس محمود
الصفحة الثالثة
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االتفــاق النــووي والتلويــح بالخــروج مــن عزلتهــا الدوليــة ورفــع 

العقوبــات عــن مئــات املليــارات مــن الــدوالرات، اىل جانــب 

ــا  ــة عليه ــات االمريكي ــر النفــط رغــم العقوب ــا بتصدي الســامح له

مســتغلًة ازمــة الطاقــة العامليــة، والتــي تتزامــن مــع نجــاح سياســة 

روســيا وحربهــا يف أوكرانيــا، اذ  تقــف هــي والصــن خلــف إيــران.

لقــد كان نــزول الصــدر مبيليشــياته إىل بغــداد وبقيــة املحافظــات 

ــيه  ــى منافس ــة ع ــت الفرص ــط األوراق وتفوي ــعى لخل ــو مس ه

ــن  ــا الذي ــم الضحاي ــامً حج ــس مه ــة ولي ــوىض أمني ــق ف ــر خل ع

سيســقطون وتعريــض أمــن وســالمة املجتمــع اىل خطــر محــدق، 

ــاء  ــاظ عــى م ــن والســالم للحف ــذ لألم ــور مبنق ــك الظه وبعــد ذل

وجهــه، إال أن كل ذلــك مل مينــع مــن ظهــور خليــط مــن التوجــس 

ــي  ــر الصحف ــاء املؤمت ــه أثن ــه وحركات ــيامء وجه ــى س ــق  ع والقل

ملقتــدى الصــدر، وكذلــك تقديــم االعتــذار للشــعب العراقــي 

ــا بفعــل ميليشــياته التــي بررهــا بوجــود  بســبب ســقوط الضحاي

ــة«.  ــيات »وقح ميليش

إمــا أكــر األحــداث التــي ســجلت مشــاهدات سياســية، بوصفهــا 

كوميديــا ســوداوية، هــي موقــف رئيــس الحكومــة مصطفــى 

الكاظمــي، الــذي أعلــن عــن تشــكيل لجنــة تحقيقيــة عــن أحــداث 

املنطقــة الخــراء، فهــو يعيــد إىل الذاكــرة حادثــة اغتيــال قاســم 

ســليامين رئيــس فيلــق القــدس، فقــد أعلــن يف حينهــا املســؤولون 

ــن املتورطــن يف  ــة للبحــث ع ــة تحقيقي ــون بتشــكيل لجن اإليراني

اغتيــال الســليامين، يف حــن أن الرئيــس األمريــيك دونالــد ترامــب 

ظهــر أمــام العــامل ليعــرف بأنَّــه هــو مــن اعطــى األوامــر للقــوات 

املســؤولن  أن  بيــد  ســليامين،  الغتيــال  العــراق  يف  األمريكيــة 

اإليرانيــن مثــل الكاظمــي الــذي يبــدو تعلــم منهــم الــدرس 

ــدر  ــام اىل الص ــع االته ــه أصاب ــد توجي ــرة، ال يري ــة والخ والتجرب

ــرى   ــة يك ال ي ــل النعام ــال مث ــه بالرم ــس رأس ــياته، ليطم وميليش

العــدو الحقيقــي، فهــو ينــى أنــه القائــد العــام للقــوات املســلحة 

وبيــده الحــل والربــط، لكــن بحنكتــه وحكمتــه اختــار أن يحتــل 

مــكان يف لجنــة )ذي فويــس( يك يقيــم أداء املليشــيات والقــوات 

األمنيــة، ويثمــن ضبــط النفــس والوقــوف يف مســافة واحــدة مــن 

ــر للشــفقة. ــا رئيــس وزراء مث ــه حق املتنافســن، إنَّ

ــَر  ــن فّج ــر م ــتطيع ج ــه يس ــم بأنَّ ــدر توه ــول أن الص ــرا نق وأخ

ـــ وهــم عامل العقــود واألجور،  رشارة انتفاضــة أكتوبــر اىل حركتــهـ 

ــط يف  ــامل النف ــرة، ع ــي يف الب ــاع النفط ــر يف القط ــامل الحف ع

النارصيــة الخريجــون مــن املهــن الصحيــة والطــب البيطــري، 

املحــارضون املجانيــن الذيــن يقــدر عددهــم ٢٠٠ ألــف شــخص، 

عــامل و موظفــي تنميــة األقاليــم، ماليــن العاطلــن عــن العمــل، 

النســاء التواقــات مــن أجــل التخلــص مــن براثــن اإلســالم الســيايس 

ــــ ، لــذا فقــد فشــلت »ثورتــه العاشــورائية« بامتيــاز، وباعــراف 

منــه، وبرهــن أنَّــه غــر قــادر عى خــداع الجامهــر تحت شــعاراته 

الشــعبوية والتغنــي باســم الوطــن والعــراق، وهــو أول مــن رسقــه، 

وســلط ميليشــياته عــى رقــاب جامهــره. لقــد اثبــت يــوم التاســع 

ــن  ــن أم ــدوس ع ــورع بال ــن يت ــن آب، إن الصــدر ل والعــرشون م

وســالمة املجتمــع اذا تعــرض ألي تهديــد، ومســتعد للتنصــل مــن 

ــه واتباعــه،  ــوم عــى قادت مســؤوليته يف نفــس الوقــت ورمــي الل

ولــو كان يعــي جيــدا بــأن صولــة ميليشــياته ستحســم أمر الســلطة 

السياســية للذهــب أبعــد مــن ذلــك، لكنــه تــدارك نفســه، ليراجــع 

ويعلــن عــن هزميتــه السياســية إلنقــاذ مــا ميكــن إنقــاذه للبقــاء 

ــوا للمــرة األخــرى عــى  ــن خدع ــا الذي ــة السياســية، أم يف العملي

التــوايل بالتيــار الصــدري وزعيمــه، فــال عــزاء للحمقــى واملغفلــن.

ــق  ــن طري ــدر ع ــأن الص ــايئ، ب ــي والدع ــل اإلعالم إن كل التضلي

جامهــره »املليونيــة« وفوراتــه غــر الســلمية ســيغر الوضــع 

ــّرَ يف اللحظــة األخــرة عندمــا ضاقــت بــه األمــور،  الســيايس، تََك

ــاض- ــيك- الفي ــف )املال ــار الصــدري وتحال ــال التي وبرهــن أن أمث

الخزعيل-العامــري وغرهــم(، بــدون ميليشــياتهم لــن يســتطيعوا 

ــب  ــدرس يج ــذا ال ــيايس، وه ــهد الس ــد يف املش ــوم واح ــاء لي البق

ــة واألمــن والســالم  أن تتعلمــه جامهــر العــراق إذا أرادت الحري

والرفــاه، فليــس أمامهــا إال طريــق واحــد، ليــس طريــق االنتخابــات 

ــي  ــراع الت ــق االق ــق صنادي ــس طري ــان، لي ــل الرمل ــرة وح املبك

ــا، إمنــا هــو التفكــر برمــي  تفتحــه املليشــيات وهــي مــن تغلقه

اإلســالم الســيايس وميليشــياته وأحزابــه خــارج التاريــخ اإلنســاين.

 مل يكــن نفــاق الطبقة البورجوازيــة العاملية 

ــن  ــذا، ومل يك ــا ه ــن زمانن ــا م ــر وضوح اك

ــه حتــى اشــد  هــذا النفــاق قــد  شــعرْت ب

فئــات البــرش فقــراً حــول العــامل، ويف اقــى 

املناطــق النائيــة اكــر مــن يومنــا هــذا، 

ــار وانتشــار شــبكات التواصــل االجتامعيــة… بســبب كــرة االخب

حدثــت قبــل أيــام فيضانــات واســعة يف باكســتان ودمــرت القــرى 

ــار  ــراء االمط ــاس ج ــن الن ــت اآلالف م ــزارع وقتل ــاف وامل واالري

ــرت  ــعة وغم ــى األرايض الشاس ــات ع ــيول الفيضان ــرة والس الغزي

ــا عــن مــكان امــن يلــوذون  املــدن بالكامــل ورشدْت املاليــن بحث

بحياتهــم… وكالعــادة دفــع مثــن هــذه الكارثــة الطبيعيــة الفقــراء 

مــن أبنــاء الطبقــة العاملــة والكادحــة ســوى بفقــدان ارواحهــم او 

بفقــدان مــا ميلكون من وســائل املعيشــة. وان الطبقــة البورجوازية 

الحاكمــة يف باكســتان مل تفعــل شــيئا مــن اجــل حفــظ أرواح الناس 

ومســاعدة املترريــن والذيــن ال يــزال ميكــث الكثــر منهــم  تحت 

الخرائــب وبقايــا البيــوت املهدمة بــدون أكل ومياه صحيــة، والذي 

يدمــي القلــوب، عندمــا ينــادون اىل املســاعدة ويبكــون عــى 

ــإن حكومــة باكســتان اإلســالمية  مســتقبل حياتهــم البائســة… ف

ــن  ــة يف ح ــذه الكارث ــا ه ــى ضحاي ــيح ع ــوع التامس ــذرف دم ت

ــم الدعــم  ــن وتقدي ــاة املترري ــل مــن معان ــا ان تقل كان بإمكانه

الــروري والــالزم اليهــم ولكــن يف الواقــع تتنصل عن هــذه املهمة 

بذريعــة اقتصادهــم  املنهــك والتضخــم املــايل العاملــي. ولكــن يف 

نفــس الوقــت مل تقلــل مــن ميزانيتهــا العســكرية والتــي تتنافــس 

ــوم.  ــد ي ــا بع ــالد يوم ــكرة الب ــوم بعس ــدي وتق ــا الهن ــع جاراته م

وحتــى املســاعدات الدوليــة العامليــة ومنهــا األمريكيــة والغربيــة 

ــرة.  ــة املدم ــذه الكارث ــن له ــدة مالي ــاوز ع ــدا مل يتج ــة ج ضئيل

ــيا  ــكا وروس ــة وامري ــدول الغربي ــن ال ــأيت م ــر ي ــاق األك ان النف

والتــي مل تحــرك وجدانهــم ابــدا ويتفاخــرون بتقديــم بضــع ماليــن 

مــن الــدوالرات كمســاعدات إنســانية يف حــن يقدمــون املســاعدة 

ــا عســكريا  ــدوالرات يف حــرب أوكراني ــن ال ــارات م بعــرشات امللي

والتــي مل ينتــج منهــا شــيئا بغــر الدمــار واملــآيس لفقراء هــذا البلد! 

ان تــرع أمريــكا وحــده لحــرب يف أوكرانيــا يقــرب مــن عــرشون 

مليــار دوالر وتخصيــص نفــس املقــدار يف املســاعدات العســكرية 

املســتقبلية، يف حــن اكتفى بتقديم املســاعدة اىل كارثــة الفيضانات 

يف باكســتان بخمســة ماليــن مــن الــدوالرات فقــط، والــدول 

الغربيــة مل تكــن اكــر كرمــا مــن أمريــكا للمســاعدات اإلنســانية. 

أي مــن الحالتن، مســاعدة الفقراء يف باكســتان للخــروج من املحنة 

ــات أم مســاعدة زيلينســيك  ــة والفيضان بســبب الكــوارث الطبيعي

وجيشــه يف قتــل عــرشات االالف مــن الجنــود األوكرانيــن والــروس 

وتدمــر املــدن بالصواريــخ وجعــل الحيــاة يف أوكرانيــا جحيــام؟! ان 

إلنقــاذ االنســان مــن محنتــه يبخلــون باملســاعدات، ولكــن لتدمــر 

ــة،  ــكرية الضخم ــاعدات العس ــوال واملس ــون  باألم ــان يجزل االنس

اليــس هــذا نفاقــاً ويف اشــد حاالتــه وضوحــا؟ اليــس هــذا دليــل 

ــد  ــة مل تع ــت اىل حال ــة وصل ــاملية العاملي ــة الرأس ــى ان الطبق ع

ــان  ــوق اإلنس ــول حق ــتمر ح ــا املس ــا وكذبه ــى نفاقه ــل ع تخج

والدميوقراطيــة وحقــوق الشــعوب ومــا اىل ذلــك؟ أمل تصــل الطبقة 

البورجوازيــة العامليــة اىل نقطــة ال تســتطيع غطــاء وجههــا القبيــح  

ــي الرجعــي؟ ان  ــا الطبق ــا للســيطرة وحكمه ــا همجيته وطفيليته

مــوت املالين بســبب وبــاء كورونا وموت اآلالف بســبب الحرب يف 

أوكرانيــا ومــوت املاليــن بســبب الكــوارث الطبيعية ومــوت املالين 

بســبب الفقــر والجــوع يف انحــاء العــامل ال يحــرك ضمــر الطبقــة 

ــة  ــات العاملي ــن يف الراع ــا ولك ــكل هــذه الضحاي ــة ل البورجوازي

بــن اللصــوص ودفــع املجتمــع اإلنســاين اىل الفنــاء مســتعدون ألن 

يهــدروا أكريــة الــروات لديهــم مــن اجــل البقــاء يف الســلطة …

ــا  ــراه يومي ــار ون ــوح النه ــل وض ــح مث ــاق واض ــذا النف ان كل ه

ــريب  ــالم الغ ــرى االع ــى ن ــا وحت ــمع يومي ــا ونس ــه يومي ــعر ب ونش

أيضــا كيــف يبــث ويصــور النفــاق يف اكر صــوره وضوحــا. ان موت 

ــأي يشء  ــة ب ــع البرشي ــي مل تنف ــا والت ــث يف بريطاني ــة الزابي امللك

كيــف يتــم تضخيــم دورهــا وتاريخهــا وقصورهــا والتــي اصبح عى 

شاشــة كل القنــوات واالعــالم والشــبكات التواصــل االجتامعيــة يف 

حــن عاشــت يف اكــر القصــور فخامــة ورفاهيــة وأوســع الحدائــق 

ــفراتها  ــا وس ــا ومائدته ــن لحفالته ــوال باملالي ــذل األم ــاء وب الغن

ويتــم تصويرهــا بانهــا مــن اكــر الشــخصيات املؤثــرة يف التاريــخ، 

ــل  ــن اج ــون م ــن يناضل ــامل والذي ــاء يف الع ــع الرشف ــن جمي يف ح

حيــاة افضــل للمواطنــن ال يقــدرون وال يــأيت ذكــر اســامئهم وليس 

هــذا وحســب وامنــا تتــم مطاردتهــم واعتقالهــم وقتلهــم او يتــم 

اغتيالهــم ليــس ألي ســبب اخر ســوى انهم عّروا عن انســانيتهم… 

ــارصة.  ــة املع ــة العاملي ــة البورجوازي ــاق واضــح للطبق ــذا نف ان ه

ان كل هــذا النفــاق وكل هــذا التصــور الواضــح حــول عاملنــا يــدل 

ــة  ــامل الطبق ــامل الرأســاميل وع إىل يشٍء واضــح أيضــا وهــي ان الع

البورجوازيــة، عــامل مقلــوب ويعكــس الحيــاة والحقيقــة وكل يشٍء 

بشــكل مقلــوب ويعكــس تناقض هــذا النظام مــع الطبيعة البرشية 

ومتطلباتهــا ويعكــس تناقــض حكمهــا مــع عرنــا ولهــذا يتطلــب 

قلبهــا راســا عــى عقــب وهــذا مــا يحتــاج العــامل ان يوضحــه وان 

يناضــل مــن اجلــه. ان بقــاء واســتمرار هــذا النظــام املقلــوب يعني 

العيــش عكــس مــا يتمنــى االنســان، ويبنــي آمالــه. وهــذا تناقــض 

التاريــخ واإلرادة اإلنســانية وحدهــا كفيلــة بحــل هــذه التناقضات.

نفاق واضح لعالمنا اليوم!
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عندهــا العتــاد الحــريب وحتــى الجنــود. ولكــن يف الواقــع ان 

مخــزون الغــرب مــن الســاح هــو الــذي قــد ينفــذ. ومــن الناحيــة 

االقتصاديــة فــرض الغــرب الحزمــة الثامنــة مــن إجــراءات الحصــار 

وهــي تتمثــل بوضــع ســعر الحــد األقــى عــى الغــاز الــرويس وهو 

ــا  ــاز اىل اوروب ــق الغ ــف تدف ــررت وق ــيا ق ــزي الن روس ــراء رم اج

ــد  ــا والصــن والهن ــل تركي ــدول األخــرى مث بحــوايل 90% أصــا وال

وحتــى دول منظمــة اوبيــك مــرة عــى عــدم املشــاركة وااللتــزام 

بالســعر الــذي يحــدده الغــرب الن هــذا سيشــكل ســابقة خطــرة 

حيــث ســيمكن الغــرب كزبــون للوقــد مــن تحديــد االســعار.    

 

هنــا تــأيت مكانــة ودور إيــران. فينــا بإمــكان إيــران فقــط يف ســد 

ــايل  ــاز وبالت ــط والغ ــدادات النف ــص يف ام ــن النق ــم م ــم مه قس

املســاهمة يف خفــض األســعار، اال ان القيادة اإليرانيــة رغم رجعيتها 

اال انهــا قيــادة محنكــة وســوف لــن تفــرط برسعــة بعاقاتهــا 

االســراتيجية مــع الصــن وروســيا. ولهــذا ففــي الوقــت الــذي يــود 

ــأرسع وقــت،  ــووي ب ــف الن ــاق حــول املل الغــرب التوصــل اىل اتف

تضــع إيــران عراقيــل وتفــرض رشوط وتطمــح اىل تحقيــق مكاســب 

مقابــل الغــرب. ان إيــران دولــة أساســية يف القطــب الــرويس-

الصينــي ومكانتهــا يف صعــود اذ أصبحــت عضــو بكامــل العضويــة 

ــس  ــدى بريك ــاق مبنت ــدد االلتح ــي يف ص ــنغاي وه ــة ش يف منظم

ــع الصــن وروســيا.  ان  ــة م ــة هائل ــات اقتصادي ــرم اتفاق وهــي ت

صعــود مكانــة إيــران يقــوي التيــار املــوايل لهــا يف العــراق أي اإلطار 

التنســيقي يف الــراع الرجعــي الحــايل، رغــم الرفض الشــعبي العارم 

لــه. لهــذا فــان الــراع الرجعــي يف العــراق لن يحســم يف املســتقبل 

القريــب. ان الجاهــر وخاصــة الشــباب املتوهمــن بطــريف الــراع 

الحــايل وخاصــة التيــار الصــدري او التــي اجرتهــم الظــروف 

لالتحــاق بهــذه االطــراف ســوف، يصبحــون أما وقــود لهــذا الراع 

الرجعــي او يف أفضــل االحــول ســتكون خيبــة االمــل حصتهــم. ان 

ــوف  ــل الصف ــو يف فص ــع ه ــل املجتم ــتقبل مجم مســتقبلهم ومس

عــن كا الطرفــن. ان مكانهــم هــي يف الحــزب الشــيوعي العــايل 

العراقــي وااللتفــاف حــول بديلــه يف تنظيــم أنفســهم يف مجالــس 

ــع  ــارشة يف إدارة املجتم ــاركة املب ــل واملش ــكان العم ــات وام املح

وحايــة انفســهم وعوائلهــم ومحاتهــم مــن تطــاوالت كا الطرفن. 

ال نهاية في األفق لصراع القوى ... 
توما حميد

ــر  ــادة الجامه ــول اىل قي ــع- التح ــادة املجتم ــزاع قي ــل وانت ني

ــة ــة وجامهري ــيوعية اجتامعي ــادة ش ــن قي وتام

... يف الثامنــن مــن العــام املنــرم،  كان مثــة تحــٍد يعــد 

ــاق  ــد إخف ــكايل بع ــار الرادي ــيوعين واليس ــكلة للش ــر مش أك

احتجــاج  قيــادة  اىل  التحــول  وهــي  إال  روســيا  يف  الثــورة 

املجتمــع وعجزهــم عــن توحيــد الجامهــر خلــف رايتهــم. 

اليــوم، ليــس لقســم واســع مــن املجتمــع  أفــق وتعريــف 

واضــح النتصــار حركــة اســقاط النظــام، وان هــذا االفــق يأخــذه 

ــب  ــر أغل ــة.... ان تصوي ــن الرجوازي م

بالجمهوريــة  لإلطاحــة  الجامهــر 

االســالمية هــو أن تغلــق مؤسســات 

مــع  ايــران  عالقــة  وتطبيــع  املــاليل 

الغــرب، وباألخــص امريــكا. ان هــذا 

ــة لإلســقاط.  ــر املعارضــة اليميني تصوي

ــة  ــمه املعارض ــذي ترس ــر ال ان التصوي

الجمهوريــة  إزالــة  هــو  اليمينيــة 

االســالمية التــي هــي )نظام مــاليل باٍل( 

املجتمــع.  أوضــاع  »اضطــراب«  دون 

ومــع عــودة الصلــة بالغــرب وهــو 

الــذي ينبغــي القيــام بــه فــوراً، ســتنهال 

والتكنولوجيــا  الثقافــة  الرســاميل، 

الغربيــة عــى ايــران و... يبقــى كل 

يشء يف مكانــه، نقــوم بثــورة مخمليــة، 

ــع يف  ــام املجتم ــى نظ ــتفتاء،  ويبق اس

ــة  ــع االنتفاض ــه م ــرر ان ــن املق ــس م ــه. لي ــى حال ــه وع مكان

يتــم »االطاحــة« بنظــم املجتمــع مــرة اخــرى! الثــورة  او 

ومقابــل هــذا التصويــر، يتخــذ الشــيوعيون مقابــل هــذا مهمــة 

التصــدي لحظــة بلحظــة مــن تطــورات املجتمــع اىل هــذا 

االفــق، ويطرحــوا ويعّمقــوا أفقهــم وتعريفهــم لإلطاحــة بوجــه 

ــة الجامهــر،  ــم ألغلبي ــة أفقه ــوا مرغوبي ــر، ويبين ــك التصوي ذل

ــب »منشــور  ــا مــن شــأنه ان تقــرن مطالي ويقومــوا بعمــل م

النــر« حتــى إذا طالــب شــخص مــا، بــدون علمنــا، مبصــادرة 

ــوات  ــة وحــّل ق ــاف واغــالق الحــوزات العلمي املســاجد واالوق

الثــوري )الباســدار( والجيــش وتســليح الجامهــر  الحــرس 

وغــره، ســيقول الجميــع لقــد جــاء الشــيوعيون او الحكمتيــون.

ــان  ــد الشــيوعي، ف ــا التقلي ــد، وهن حــن يفكــر  مجتمــع بتقلي

أول نظــرة يلقيهــا عــى القــادة الشــيوعين للمجتمــع. ال ينظــر 

ــه  ــوم ب ــا تق ــامت وال اىل م ــة التنظي ــن زاوي ــا م ــا الين مجتمعن

املجتمــع  هــي  املجتمــع  انطــالق  نقطــة  ان  التنظيــامت. 

نفســه.  وعليــه، فــان أول ســؤال يُطــرح هــو: مــا هــي، 

ــيوعين  ــادة الش ــة الق ــة، مكان ــاد االجتامعي ــث االبع ــن حي م

ــع؟  ــزّة يف املجتم ــق ه ــن بوســعهم خل ــك الذي ــع، أولئ للمجتم

اذا مل يســتطع حــزب شــيوعي ان يكــون قائــد املجتمــع ال 

ــدور  ــد ان الحــزب الشــيوعي يلعــب هــذا ال ــق يشء.  بي يحق

ارتباطــاً مبكانــة قادتــه االجتامعيــن والجامهريــن قبــل اي يشء 

ــن،  ــادة جامهري ــاً« دون ق ــيوعياً« »ُمرتب ــاً »ش ــر. ان حزب اخ

هــو عربــة دون ســائق وبــدون وقــود. ال يبلــغ أي مــكان. 

للشــيوعين  بالنســبة  مســألة  وأهــم  مســألة  أول  ان 

والطبقــة العاملــة هــو تأمــن قيــادة شــيوعية للمجتمــع. 

قــادة ينالــوا قبــول املجتمــع. اذا مل يكــن القائــد الشــيوعي 

ليــس  فقــط  لتنظيامتــه  قائــداً  بــل  للجامهــر،  قائــداً 

بقائــد شــيوعي. ان نقطــة مرجعيــة او منطلــق الشــيوعية 

التنظيــامت. وليســت  املجتمــع  هــي  الشــيوعية  والقيــادة 

ينبغــي ان يكــون حزبــاً شــيوعياً مــا او قائــد شــيوعي مــا قائــداً 

ــدو الحــزب  ــع. يف املطــاف األول، يغ ــد للمجتم للجامهــر، قائ

اجتامعيــاً ارتباطــاً بقادتــه االجتامعيــن. ان حــزب قائــد املجتمع 

ــادة  ــادة املجتمــع. ان قي هــو حــزب ق

التنظيــامت ليســت فنــاً. مــن املؤكد ان 

أي شــخص يبنــي تنظيــامت مــا، يكــون 

ــد  ــول اىل قائ ــه. ان التح ــد تنظيامت قائ

ــدم.  ــاح التق ــن ومفت ــو ف ــع ه املجتم

ــامل  ــر االع ــو أك ــل ه ــذا العم وان ه

تعقيــداً. وان هــذا األمــر كان مطروحــاً 

عــى طاولــة الشــيوعين وعجــز اليســار 

ــاً  ــن عام ــداد مثان ــى امت ــكايل ع الرادي

الــدور.  املنرمــة عــن لعــب هــذا 

مبدئيــاً، ان احــد عالمــات مرض اليســار 

الراديــكايل اليــوم هــو هــذا العجــز.

النقابيــة  النزعــة  تفتقــد 

)السنديكاليســم( لهذه القــدرة. الحركة 

اكونومســتية  حركــة  هــي  النقابيــة 

ــا  ــون، يف حده ــة بوســعها ان تك وذيلي

األقــى، قــادة هــذا الصنــف مــن بــن العــامل او ذاك وليســت 

ــم  ــم االعظ ــرن القس ــا ويق ــط به ــادة يرتب ــع، ق ــادة املجتم ق

ــة باألفــق  ملجتمعهــا ويقتــدي بهــا. ال تتحــى الحركــة االتحادي

ــداً  ــون قائ ــد ان تك ــدور. ال تنش ــذا ال ــل ه ــب مث ــالزم للع ال

ــا. ال  ــاد صنفه ــا أو اتح ــد صنفه ــون قائ ــل ان تك ــع، ب للمجتم

تضــع هــذه الحركــة عــى عاتقهــا لعــب هــذا الــدور، بــل انهــا، 

يف مجتمــع مثــل ايــران، تكــون حائــالً امــام ان يلعــب العامــل 

ــال  ــدان النض ــدور. يف مي ــذا ال ــر به ــاميل ويظه ــد الع او القائ

الشيوعيون وضرورة قيادة المجتمع!
كورش مدرسي

ترجمة: فارس محمود
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ــزاع  ــل انت ــن اج ــال م ــة النض ــة النقابي ــل النزع ــيايس، تحي الس

القيــادة السياســية للمجتمــع اىل التيــارات األساســية للمجتمــع، 

اي الرجوازيــة. وهــي امــا ان ال يكــون لهــا دور يف هــذا الصــدد 

او تعمــل بوصفهــا جامعــة ضغــط عــى هــذه التيــارات.

اي  بــه جامهــره،  تقــرن  امــرؤ  هــو  الجامهــر  قائــد  ان 

أمــرؤ يحــرك الجامهــر مــن النقطــة )ا( اىل النقطــة )ب(، 

يعنــي امــرؤ يقــود الجامهــر يف حربهــم مــن أجــل عــامل 

ــم،  ــر، يقوده ــن املخاط ــم م ــة، يحذره ــل يف أرض واقعي افض

ــة  ــتعدة للمجازف ــه ومس ــق تعليامت ــر وف ــر الجامه ــرؤ تس ام

ــى  ــرف مت ــرؤ يع ــو ام ــد ه ــه. القائ ــن اجل ــايل م ــذل الغ وتب

ــدم  ــي ع ــى ينبغ ــع ومت ــى يندف ــع، ومت ــى يراج ــدم ومت يتق

ــدرك  ــه، ي ــد صف ــعه ان يوح ــل«، بوس ــا، »عاق ــر م ــام بأم القي

ألنــاس  املّوِحــْد  دور  لعــب  عــى  قــادر  الوحــدة،  أهميــة 

ــه. ــا ل ــن، وتســلّم الجامهــر أمره ــن مختلف ــن وواقعي حقيقي

ــت  ــرة ليس ــادة ظاه ــد. القي ــس بقائ ــد لي ــر مّوِح ــرئ غ ان ام

ــاس،  ــد أن ــد قائ ــة. القائ ــرة ملموس ــا ظاه ــوم. انه ــى العم ع

ــه الجامهــر  ــاس ومــكان تقــرن ب ــا، أن ــد مــكان معــن م وقائ

وتســمع كالمــه ويعــد مــا يقــول ورايــه امــراً مهــام لهــا. 

اذا ال نــدرك االختــالف مــا بــن هــذه الظاهــرة، القيــادة، وامــرئ 

»مشــهور« او »ُمســتعرض ســيايس«، عندهــا لــن نــدرك الفــرق 

ــد  ــن القائ ــا ب ــز م ــدم التميي ــدال. ان ع ــا ومان ــن مادون ــا ب م

ــد  ــن القائ ــا ب ــز م و«املشــهور« هــو مــر بقــدر عــدم التميي

واملســؤول التنظيمــي. ان اي حــزب وتنظيــم اجتامعــي بحاجــة 

اىل قائــد للتنظيــامت وأنــاس مشــهورين، ولكــن عــدم التمييز ما 

بــن الدوريــن، وباألخــص اســتبدالها بقيــادة الجامهــر وتامــن 

القيــادة الشــيوعية للمجتمــع هي احد االعراض الوالدية لليســار 

ــد. ــب دور القائ ــول دون لع ــد يح ــي. تقلي ــدي والهام التقلي

أو  ســيايس  ناشــطي هــدف  ان  اىل  االنتبــاه جيــداً  ينبغــي 

ــة. يناضــل الناشــط  ــك الحرك ــد تل ــف عــن قائ اجتامعــي يختل

وميــارس نشــاطه مــن أجــل اهــداف تلــك الحركــة او املنظمــة، 

بيــد ان القائــد ال يقــوم بهــذا فحســب، بــل زد عــى هــذا يوّحــد 

ــا. ــر، يقوده ــكان آلخ ــن م ــا م ــا، يحركه ــم خطه ــة، يرس الحرك

بعــد فشــل ثــورة روســيا يف اواخــر العرشينــات، مل تقــدم 

الشــيوعية والحركــة الشــيوعية واليســار الراديــكايل قائــداً 

هــذا  ليــس  وجامهريــاً،  اجتامعيــاً  وقائــداً  جامهريــاً 

وعــدم  وهامشــيتهم  عصبويتهــم  قّدســوا  بــل  وحســب، 

ــه،  ــد تنظيامت ــو قائ ــد ه ــد، القائ ــذا التقلي ــم. يف ه اجتامعيته

ــن  ــاس اخري ــد أن ــس قائ ــه، ولي ــد اصدقائ ــه وقائ ــد عصبت قائ

يف املجتمــع، وبوســعه أن يوّحــد فقــط املتفقــن معــه او 

ــة. ــانية عريض ــر انس ــس جامه ــه، ولي ــه يف خط ــاركن ل املش

ــادة  ــة للشــيوعين هــي تامــن قي ــان املهمــة الالحق ــه، ف وعلي

للمجتمــع. ان الشــيوعين بحاجــة لصــف واســع مــن الناشــطن 

ــن.  ــن واملســؤولن واملنظمــن التنظيمي السياســين واالجتامعي

ليس يف هذا شــك، ولكن بدون وجود قائد اجتامعي، قائد يعده 

املجتمــع قائــده، تبقــى هــذه املنظمــة عصبــة ولــن تبلــغ مكاناً. 

انــه قائــد عــى اســتعداد لقبــول مشــقات القيــادة، املحدوديات 

املفروضــة عليــه ومخاطــر لعــب هــذا الــدور، وينظــم حياتــه 

حــول هــذا الــدور، وجعــل لعــب هــذا الــدور فلســفة حياتــه، 

حركتــه وجامهــره هــم جــزء مســتمر مــن حياتــه وهــو جــزء 

ــاة الجامهــر، باألخــص يف األوضــاع الحاســمة. دامئــي مــن حي

ان هــذه ســامت القائــد يف املعســكر الشــيوعي واملعســكر 

ــران  ــى اي ــح ع ــم يص ــذا الحك ــواء. ان ه ــى الس ــوازي ع الرج

املدينــة.  او  املحلــة  يف  املعمــل،  او  الجامعــة  يف  اوربــا،  او 

ســأتحدث يف الجلســة املقبلــة لجمعيــة ماركس-حكمــت فيــام 

ــه اذا مل يتمكــن  ــاك ان ــأبن هن يخــص اليســار يف العــراق. وسـ

الحــزب الشــيوعي العــاميل العراقــي مــن لعــب الــدور الــالزم 

وذلــك  العــراق،  يف  واالجتامعيــة  السياســية  التحــوالت  يف 

ــادة  ــن الق ــف م ــرح ص ــن ط ــز ع ــه عج ــبب ان ــط بس بالضب

ــادة املجتمــع  الشــيوعين للمجتمــع. مل يتمكــن مــن كســب ق

ــع.  ــادة املجتم ــه ق ــن قادت ــل م ــن ان يجع ــن م و او مل يتمك

بقــى قادتنــا يف العــراق قــادة تنظيــامت. أخفقــت حركتنــا 

أمــام املعضلــة التقليديــة لليســار التقليــدي مــرة اخــرى.  

املجتمــع.  قيــادة  بتأمــن  الرجوازيــة  قامــت  االن،  لحــد 

ــية  ــة او الفاش ــيايس، الليرالي ــالم الس ــة أو االس ــة القومي النزع

ــة وقدمــت  ــان مجمــل هــذه هــي حــركات برجوازي ــم، ف اليه

عــدة قــادة للمجتمــع. ان مــكان حركتنــا وقادتنــا خاليــاً. 

ــا الــرد عليــه هــو: هــل نحــن قــادرون  ان الســؤال الــذي علين

ــادة  ــن الق ومســتعدون ان نجعــل املجتمــع صاحــب صــف م

الشــيوعين مــن الطــراز االول؟ انــه ســؤال ليــس مطروحــاً عــى 

طاولة الحزب الحكمتي. بل عى كل انســان شــيوعي، وباألخص 

ــه ســؤال مطــروح عــى  قــادة وناشــطي الحــزب الحكمتــي. ان

طاولــة الناشــطن والقــادة الشــيوعين يف املعامــل والجامعــات، 

عــى العــامل والكتــاب وبائعــات الهــوى الشــيوعين ســواء يف 

حزبنــا او خارجــه. لقــد كانت والزالــت نقطة ضعف الشــيوعية 

والشــيوعية العامليــة. واجهتنــا يف العراق ومل نتغلــب عليها. ويف 

ايــران بــدأت هــذه املســالة تطرح نفســها بأبعــاد واســعة علينا. 

اصعــدة  مجمــل  يف  الشــيوعية  الحركــة  تتمكــن  مل  اذا 

والجامعــات،  واملحــالت  واملعامــل  املــدن  يف  املجتمــع، 

األساســية  األماكــن  مجمــل  ويف  طهــران  ويف  كردســتان  يف 

الشــيوعين  القــادة  مــن  صــف  تأمــن  مــن  للمجتمــع 

الجامهريــن، بحيــث يقبلهــم املجتمــع بوصفهــم قادتــه، 

ــون.  ــة وتلفزي ــامت وإذاع ــم وتنظي ــق اي يشء بتنظي ــن نحق ل

 »)Half-hearted(« »ان قائــد » بــدوام جــزيئ« و »فاتــر الهمــة

او بأولويــات مختلفــة ومتعــددة ال يحقــق يشء. ان القــادة 

ــن  ــون م ــن يجعل ــك الذي ــن أولئ ــن ب ــة م ــون  يف كل مرحل يأت

ــدور. ــذا ال ــب ه ــم لع ــفة حياته ــام وفلس ــى لألم ــث الخط ح

ان الســؤال املطــروح أمــام الشــيوعين هــو ذات الســؤال الــذي 

طرحــه منصــور حكمــت عــى الحــزب الشــيوعي العــاميل 

العراقــي: »هــل مــن بيننــا أنــاس يريــدون ان يكونــوا قــادة مــن 

الدرجــة االوىل عــى صعيــد جامهــري )يف مدينــة، يف منطقة، يف 

بلــد، يف معمــل او محلــة(؟ ويربط مصره مبصــر الجامهر؟ هل 

هنــاك مــن بيننــا مــن يعتــر لعــب هــذا الــدور يف حيــاة املالين 

هــي فلســلفة حياتــه؟ هــل مــن بيننــا أنــاس يخلقوا مســتلزمات 

لعــب هــذا الــدور، ويتحملوا املخاطــر واملحدوديــات والضغوط 

والحرمانــات  الناجمــة عــن لعــب هــذا الــدور بصــدر رحــب؟«

ــى الشــيوعين وتطــرح نفســها.  ــئلة مطروحــة ع ان هــذه اس

ــع،  ــام املجتم ــف أم ــذا الص ــل ه ــع مث ــن وض ــن م اذا مل نتمك

فــان اي موضــوع نطرحــه يصبــح اكادمييــاً وتحليليــاً، رغــم 

ــذه  ــية. ان ه ــراكية او ماركس ــة اش ــن زاوي ــاً م ــه مطروح كون

ليســت مطروحــة عــى الجمــع الحــارض يف هــذه الجلســة أو 

قيــادة الحــزب الحكمتــي. انهــا اســئلة مطروحــة عــى طاولــة 

مجمــل الناشــطن الشــيوعين يف املجتمــع، يف ايــران وخارجــه. 

إذا مل نتمكــن مــن تأمــن مثــل هــذا الصــف مــن القــادة 

الجامهريــن، فليــس بوســعنا تأســيس حــزب جامهــري وليــس 

ــران. يف  ــوري إلي ــول الث ــامً يف التح ــب دوراً مه ــعنا ان نلع بوس

ــود  ــاب وج ــن، يف غي ــادة االجتامعي ــؤالء الق ــود ه ــاب وج غي

ــة  ــان حلق ــي، ف ــزب اجتامع ــن وح ــادة الجامهري ــؤالء الق ه

ــة  دعاية-تحريض-تنظيــم )مجمــل مهــام الشــيوعين مــن زاوي

اليســار التقليــدي(، لــن نحقــق شــيئاً. حــن تحــدث لينــن عــن 

الدعاية-التحريض-التنظيــم، كان التقليــد الشــيوعي تقليــداً 

اجتامعيــاً وجامهريــاً وليــس تقليــداً يديــر النــاس ظهــره 

ــة. ــية وعصبوي ــوذ وهامش ــة النف ــات قليل ــداً لجامع ــا، تقلي له

اجتامعيــن معروفــن،  لقــادة  تفتقــد  تبلــغ شــيوعية  لــن 

ــن وجســورين يشء. شــيوعيون حــارضون يف الصــف  جامهري

ــوا  ــرار ويوجه ــون بالجســارة، يتخــذوا الق ــراع ويتحل االول لل

ــوا  ــا ويرهن ــام بعمــل م ــداء للجامهــر، مينعوهــم مــن القي الن

مصرهــم مبصــر املاليــن وينشــدوا لعــب دور يف حياتهــم.

مــن  صفــاً  الشــيوعين  القــادة  هــؤالء  يكــون  أن  ينبغــي 

املدافعــن عــن افــق مشــرك. صــف حصيلــة نقــد إلطــار ُمعطى 

ــى  ــة ع ــة حمل ــف رافع ــو ص ــذا، ه ــى ه ــع. زد ع يف املجتم

ــق ســيايس وعمــيل يف  ــن تفكــر واف ــوع م ــة، ن ــن رؤي ــوع م ن

ــة  ــاق الرجوازي ــى آف ــة ع ــه الحمل ــرن ب ــف تق ــع.  ص املجتم

ــذا  ــة األفــق الشــيوعي. بالنســبة له ــات أحقي يف املجتمــع وإثب

الصــف، يعــد القلــم والــكالم ســيف رصاع، وليــس أداة ترشيــح 

وتحليــل.  صــف يحــر يف املياديــن األساســية للــراع الطبقــي، 

ــع  ــام املجتم ــر ام ــف يظه ــيل(. ص ــيايس والعم ــري والس )الفك

كممثــل افــق وسياســة مشــركة. صــف ينبغــي ان يتحــول اىل 

أداة تنامــي مكتــب او مدرســة شــيوعية جديــدة يف ايــران.       

الشيوعيون وضرورة قيادة المجتمع!
كورش مدرسي

ترجمة: فارس محمود


