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دخولــه  بعــد  الصــدر  يســعى 

ــه  ــر هزميت ــى اث ــة ع ــة الرهبن لحال

ــة  ــكرية يف املنطق ــية والعس السياس

الخــراء، وإعــان انســحابه مــن 

الزحــف  السياســية،  العمليــة 

ــية،  ــة السياس ــو الواجه ــددا نح مج

ــواء  ــع ل ــر رف ــرة ع ــذه امل ــن ه ولك

مــررا  املثليــن،  عــى  الحــرب 

لهــا. التصــدي  يجــب  مجتمعيــة  قضايــا  هنــاك  بــان  زحفــه 

 

أنَّ قضيــة املثليــن ال متثــل أيــة درجة يف ســلم أولويات املجتمــع العراقي- 

هــذا اذا افرتضنــا جــدال، انهــا تهــدد النســيج االجتاعــي للمجتمــع كــا 

تدعــي العقــول العفنــة-  الــذي يعيــش اكــر مــن ٣٤٪ مــن ســكانه تحــت 

خــط الفقــر، حســب اإلحصائيــات الرســمية الحكوميــة األخــرة قبــل أيام، 

ــن النســبة  ــر ع ــل بكث ــم هــو أق ــأنَّ هــذا الرق ــا ب ــن اعتقادن ــم م بالرغ

الحقيقيــة، إذ أنَّ أرقــام صنــدوق النقــد الــدويل لعــام ٢٠١٧ تشــر إىل أنَّ 

نســبة مــن يعيشــون مــن ســكان العــراق تحــت خــط الفقــر تبلــغ ٤٠٪، 

وهــذا يعنــي، ومقارنــة باألوضــاع االقتصاديــة الحاليــة التــي متــر باملجتمع 

العراقــي، بعــد تخفيــض العملــة املحليــة مــن قبــل حكومــة الكاظمــي، 

وتداعيــات وبــاء كورونــا، واألزمــة االقتصاديــة الرأســالية العامليــة التــي 

رفعــت مــن معــدالت التضخم، وتداعيــات الحرب الروســية عــى أوكرانيا، 

وانعــدام أيــة آفــاق أمــام حكومــة الســوداين لتوفــر فــرص العمــل حيــث 

بلغــت نســبة البطالــة اكــر مــن ٣١٪ حســب نفــس اإلحصائيــات، بســبب 

عــدم االســتقرار الســيايس، ناهيــك عــن عمليــات الرسقــة والنهــب املنظــم 

مــن قبــل املليشــيات التــي تديــر دفــة املؤسســات الحكوميــة، وغيــاب 

ــات  ــي والخدم ــع الصح ــور الوض ــم وتده ــاط التعلي ــات وانحط الخدم

الصحيــة، اىل جانــب التغيــر املناخــي، الــذي ال ميكــن وصفــه بأقــل 

مــن كارثــة تعصــف بالعــراق عــى الصعيــد البيئــي وأثرهــا عــى الــروة 

الزراعيــة والحيوانيــة والحيــاة عمومــا، حيــث انخفــاض منســوب األنهــار 

اىل حــد جفــاف األنهــار مــا أدى اىل نفــوق األســاك واملاشــية يف مناطــق 

األهــوار يف جنــوب العــراق، وعــى هامــش تلــك املصائــب هنــاك قصــف 

يومــي مــن قبــل القــوات الرتكيــة واإليرانيــة عــى ســكان مــدن كردســتان. 

غــرد وزيــر القائــد ملقتــدى الصــدر مجــددا عــى التويــرت، بعــد أن ضاقــت 

بــه أمــور الدنيــا والسياســة، والخــوف من تهميشــه وعزله سياســيا بشــكل 

نهــايئ، ليعلــن هــذه املــرة بــدء حــرٍب عــى املثليــن، واغــرق تياره شــوارع 
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ــدور  ــو ال ه

الذي 

بوسع 

الشيوعين، 

وينبغي 

عليهم، 

يلعبــوه  أن 

ــن يك  ــوري الراه ــع الث ــة والوض ــذه الهبّ يف ه

يتمكنــوا أن يلعبــوا هــم والطبقــة العاملــة 

دورهــم بوصفهــم قيــادة الثــورة وقــوة رئيســية 

باألخــص،  اإلســامية؟  الجمهوريــة  إلســقاط 

الرجوازيــة  مســاعي  مــن  الحركــة  صيانــة 

نفســها  لتنصيــب  اليمينــي  والجنــاح 

ــورة،  ــي الث ــر وممث ــراء الجاه ــا أم بوصفه

ــاط هــذا  ــف ميكــن إحب ــر خطــر. كي وهــو أم

تاســيس جبهــة وقطــب  يعــد  أال  الخطــر؟ 

والعمــل  التعــاون  او  وشــيوعي  يســاري 

املشــرتك بــن قــوى اليســار والشــيوعين يف 

وحياتيــاً؟ رضوريــاً  أمــراً  الراهــن   الوضــع 

ريبــوار احمــد: ألبــدأ مــن القســم االخــر مــن 

ــتلزم ان  ــع يس ــذا الوض ــي، ان ه ــؤالك. برأي س

تظهــر الشــيوعية العاليــة عــى هيئــة تقليــد 

وحــاد  ومســتقل  مختلــف  ســيايس  وخــط 

ــة  ــورة واضح ــه بص ــرز إختافات ــل وي ومتدخ

مــع مجمــل الحــركات والتقاليــد واالطــراف 

وبإبــراز  ويســارها.  بيمينهــا  السياســية 

الشــيوعية  بوســع  وإختافاتهــا،  خصائصهــا 

العاليــة أن تقتــدر وتســود. إننــا نعلــم ان 

يف العــامل املعــارص، وتحديــداً يف ايــران، هنــاك 

ــية  ــزاب السياس ــارات واألح ــن التي ــد م العدي

العاليــة  غــر  للحــركات  تنتمــي  التــي 

ــي تعمــل تحــت اســم اليســار  ــة الت الرجوازي

والشــيوعية. إن كل واحــد منهــا هــو نــوع 

مــن الشــيوعية الرجوازيــة. ال ينبغــي عــى 

ــر  ــا ان تفك ــن له ــة، وال ميك الشــيوعية العالي

بتاســيس قطــب وجبهــة مــع اي طــرف ينتمــي 

اىل حركــة اجتاعيــة أخــرى فقــط إســتناداً اىل 

ــى  ــه ع ــل لنفس ــرف املقاب ــار الط ــاس إعتب أس

ــه ألســاس بالنســبة  ــه يســاري وشــيوعي. إن ان

ــرف يف  ــن اي ط ــدث ع ــن تتح ــيوعية ح للش

ــي  ــة ينتم ــة إجتاعي ــة حرك ــن اي ــع وع الواق

فعــاً ال عــى اســاس مــا يطلقــه عــى نفســه. 

الحركــة  باقســام  يتعلــق  الحديــث  كان  إن 

االشــرتاكية والشــيوعية للطبقــة العاملــة، فــان 

التنســيق العمــي وإرســاء قطــب او كتلــة لهــو 

أكــر مــن رضورة دون شــك. إن مجمــل أقســام  

الحركــة الشــيوعية للطبقــة العاملــة املناهضــة 

للراســالية تحتــاج اىل توحيــد نفســها يف حــزب 

اجتاعــي كبــر. ولكــن إذا كان املوضوع يتعلق 

باقامــة عمــل مشــرتك واقطــاب و جبهــات 

مــع القــوى التــي تطلــق عــى نفســها يســارية 

ــة  ــة االجتاعي ــن الناحي ــا م ــيوعية، ولكنه وش

ــرتاكية  ــة االش ــن الحرك ــزءاً م ــت ج ــي ليس ه

للطبقــة العاملــة املناهضــة للراســالية ، فــان 

ــب،  ــذا وحس ــس ه ــاعد، لي ــر ال يس ــذا االم ه

بــل ســيكون مصــدر للتيــه والتغطيــة عــى تلك 

االختافــات التــى عــى الشــيوعية العاليــة ان 

ترزهــا. ان إرســاء جبهــات واقطــاب وإتحادات 

عمــل مــع تلــك القــوى واالطــراف التــي تحــت 

إســم تعــاون قــوى اليســار والشــيوعين، هــو 

نــوع مــن شــهادة غــر حقيقيــة وواقعيــة 

حــول شــيوعية هــذه القــوى واالطــراف. يف 

ذلــك،  مــن  العكــس  عــى  الــذي،  الوقــت 

برفــع  العاليــة  الشــيوعية  مهمــة  تتمثــل 

ــر  ــح للجاه ــيوعيتهم، وتوض ــن ش ــتار ع الس

ــزءاً  ــوا ج ــؤالء ليس ــة ان ه ــة والكادح العالي

ــة  ــرتاكية للطبق ــيوعية واالش ــة الش ــن الحرك م

الطبقــات  بــل جــزء مــن حركــة  العاملــة، 

الهّبة الجماهيرية لمدن ايران المناهضة للجمهورية االسالمية!
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ــة التــي تقــع عــى بعــد ٣٣٠ كلــم مــن  ــة النارصي مدين

ــع  ــن، وبتوقي ــة للمثلي ــداد ببوســرتات معادي ــوب بغ جن

يســتخدمه  كان  الــذي  العنــوان  الناطقــة-  )الحــوزة 

ــذي كان  ــي ال ــر الطائف ــان التطه ــه إبّ ــه بيانات ــل ب ويذي

يخوضــه جيــش املهــدي التابــع لــه، وتســتعمل تســمية 

الناطقــة نكايــة بحــوزة النجــف -السيســتاين الــذي كان 

يصفهــا مقتــدى الصــدر حينهــا بالحــوزة الصامتــة(.

ــدر  ــدر الص ــابيع، أص ــن بأس ــى املثلي ــه ع ــل حملت وقب

عــر وزيــر القائــد أيضــا، بيانــاً يدافــع عــن اإلســام 

الشــعبوي- قليــا عــن خطابــه  ليرتاجــع  وتعاليمــه، 

القومــي او الوطنــي، الــذي غــرر بــه عــدد مــن القــوى 

الليــرايل  الخنــدق  يف  تحصنــت  التــي  السياســية 

والدميقراطــي أبّــان تواجــد اتباعــه يف بنايــة الرملــان، 

حنــن. بخفــي  جديــد  مــن  القــوى  تلــك  لتعــود 

 

الفشــل الســيايس وانعــدام األفــق عنــد التيــار الصــدري 

ــز  ــي ته ــة الت ــة العارم ــة الجاهري ــه، واالنتفاض وزعيم

اإلســام  قــاع  وتــدك  اإلســامية  الجمهوريــة  عــرش 

الســيايس، وتجتاح نرانهــا كل هويته الفكرية والسياســية 

واالجتاعيــة، هــي وراء مســاعي الصــدر الســتاتته 

ــه  ــر حملت ــي تعت ــيايس الت ــام الس ــة اإلس ــة هوي بحاي

ــدة. ــرتاتيجيته الجدي ــايس يف اس ــن أس ــن رك ــى املثلي ع

ــوة يف العــراق، وهــم مــن  ــم وال ق ــون ال حــول له املثلي

ــش  ــرض اىل التهمي ــي تتع ــة الت ــح االجتاعي ــر الرشائ اك

والتحقــر واإلهانــة، وليــس لديهــم أي ســند ســيايس 

ــوى  ــاول الق ــه، وتح ــتندون علي ــي يس ــى اجتاع أو حت

املثليــن  حالــة  عــى  اإلبقــاء  والرجعيــة،  اإلســامية 

والرغبــات  األخاقيــة  النــوازع  دائــرة  يف  بحرصهــا 

الشــخصية، وإبعــاد صلتهــا بالعلــم، معزيــن بالتــايل، 

الــذي هــو يف  املثليــة الجنســية بانحــراف أخاقــي، 

الحقيقــة انحــراف عقــول الذيــن ال يريــدون عــى األقــل 

فتــح نقــاش علمــي حــول قضيتهــم، ويجــدر بالذكــر أنَّ 

ــة  ــن خان ــة م ــت املثلي ــة أخرج ــة العاملي ــة الصح منظم

املــرض النفــي والشــذوذ الجنــي منــذ عــام ١٩٩٠، كــا 

أنَّ املثليــن ال يختلفــون عــن )الاجنســين( الذيــن ليــس 

لديهــم انجــذاب ألي جنــس، إال ان هــؤالء بعيديــن لحــد 

اآلن عــن أهــداف اإلســام الســيايس، أي بعبــارة أخــرى ان 

ــا هــي  املثليــة ال تتعلــق برغبــة الشــخص واختياراتــه، إنَّ

مرتبطــة مبســالة بيولوجيــة خارجــة عــن خيــارات البــرش 

وإرادتهــم، بيــد أن القوى اإلســامية تعتز بجهلهــا وأميّتها 

وتجاهلهــا للحقائــق العلميــة ألنَّهــا تنــال مــن وجودهــا 

الفكــري والســيايس، الــذي مصــدره األميــة والجهــل، 

وكــا هــو واضــح يف أعضــاء الرملــان العراقــي الحائزيــن 

ــات  ــن جامع ــادرة م ــزورة أو ص ــا م ــهادات إم ــى ش ع

ــا.  ــرتف به ــر مع ــي وغ ــي العامل ــجل العلم ــارج الس خ

هــذه ليســت املــرة األوىل يتعــرض التيــار الصــدري فيهــا 

اىل املثليــن، وإنَّ موقــف مقتــدى الصــدر مــن املثليــة ال 

يختلــف عن مواقفــه التي تعرتيهــا التخبطات السياســية، 

فبعــد هزميــة جيــش املهــدي يف صولــة الفرســان يف ربيــع 

عــام ٢٠٠٨ عــى يــد املالــي عندمــا شــعل منصــب 

رئاســة الــوزراء، بــدء جيــش املهــدي أو لنقــل اتبــاع 

ــة عــى  )االميــو( متهمــن إياهــم  ــم حمل الصــدر بتنظي

ــيم  ــوا بتهش ــورة وقام ــة الث ــة يف مدين ــن، وخاص باملثلي

رؤوس عــدد مــن الشــباب بالبلــوكات اإلســمنتية، وقبــل 

ســتة ســنوات ادىل الصــدر أي يف اب مــن عــام ٢٠١٦ 

بترصيحــات مفادهــا ) عــدم اســتخدام العنــف ضــد 

ــد أشــادت منظمــة  ــاء مبقاطعتهــم(، وق ــن واالكتف املثلي

)هيومــان رايتــس وتــش( مبوقــف الصــدر حــول املثليــن، 

ــراد  ــه لانف ــه وجوالت ــة كل صوالت ــد هزمي ــوم وبع والي

بالســلطة السياســية تحــت يافطــة تشــكيل حكومــة 

ايــران ضــد  االنتفاضــة يف  األغلبيــة، واشــتعال رشارة 

ــن  ــد ليعل ــن جدي ــاد الصــدر م ــا هــو إســامي، ع كل م

ــه  ــه بأنَّ ــر تغريدت ــن ع ــى املثلي ــية ع ــه السياس حملت

ــم  ــذي يتزامــن مــع تقدي ــن، وال يناصــب العــداء للمثلي

مســودة قانــون يف الرملــان تجــرم املثليــة يف العــراق 

مــن قبــل القــوى اإلســامية التــي تشــرتك بهويــة فكريــة 

وسياســية واجتاعيــة واحــدة مــع التيــار الصــدري.

ــيايس  ــام الس ــارات اإلس ــوم تي ــدري وعم ــار الص ان التي

تعيــش  العــامل  بــل وحتــى  املنطقــة  العــراق ويف  يف 

احلــك أيامهــا إزاء مــا يحــدث يف ايــران، ويحــاول التيــار 

الصــدري أعــادة إنتــاج وجــوده، مــن خــال إعــادة إنتــاج 

عنــارص األســلمة يف املجتمــع، مــن خــال العــداء ألكــر 

املجتمــع،  يف  تهميشــا وضعفــا  االجتاعيــة  الرشائــح 

ألنــه فشــل يف مقارعــة منافســيه عــى الســلطة والذيــن 

ــا  ــن املليشــيات، بين ــر م ــارص اك ميلكــون الســاح وعن

ــل  ــب اه ــل عصائ ــيات مث ــم مليش ــس لديه ــن لي املثلي

ــة تطــول  ــدر والقامئ ــه وب ــاين وحــزب الل الحــق والخرس

يف عــراق املليشــيات، وتُعــّد ومــن جهــة أخــرى بالنســبة 

ــيايس،  ــهد الس ــودة اىل املش ــة للع ــدري فرص ــار الص للتي

بتقويــض  والحفــاظ عــى مــاء وجهــه بعــد فشــله 

نفــوذ أخوتــه التوائــم يف بيتــه الشــيعي، وانــزواء تيــاره، 

اثــر تشــكيل حكومــة الســوداين رغــا عــى إرادتــه.

إنَّ أقــل مــا يقــال عن الصــدر والرملان العراقــي انهم حقا 

ــم  ــم ال يحســدون عــى حاله يســتحقون الشــفقة، وإنّه

ــران، فإعصــار )مهســا امينــي(  بســبب مــا يحــدث يف إي

ــتكون  ــدة س ــه الجدي ــان وجهت ــران، ف ــه إلي ــد رضب بع

ــى العــامل.  العــراق وكــا ســترب بقــوة املنطقــة و حت

ــيايس  ــام الس ــام اإلس ــس أم ــه لي ــال فإنَّ ــع الح ويف واق

ذلــك  أمــام  راســه  تخفيــض  أّمــا  خياريــن  ســوى 

التغيــر  اإلعصــار حتــى انكســار رقابــه، أو مقاومــة 

كــا يفعــل الصــدر وعائلتــه الطائفيــة يف بيــت اإلســام 

ــك دون جــدوى. الســيايس الشــيعي يف الرملــان، وكل ذل

اذر ماجــدي: اود ان اتحــدث معــك حــول موضــوع 

ــاً، مســالة املخــدرات. يعــد االدمــان عــى  مختلــف كلي

املخــدرات احــد املســائل الحــادة اىل حــد كبــر يف 

املجتمــع، يرســف قســم واســع مــن النــاس يف مشــاكل 

وان هــذا االمــر بعــث عــى القلــق فيهــم وحــّول حياتهم 

اىل مصيبــة. يُقــال ان عــدة مايــن مــن النــاس هــم مــن 

ــجون  ــن يف الس ــن املدمن ــر م ــدد كب ــن، وان ع املدمن

يرســفون بامــراض الهاباتايــت وااليــدز وغرهــا، وان 

حديــث وزارة املخابــرات ذاتهــا اخــرا عــن )اننــا فريســة 

ــرف  ــد(. اود ان اع ــا اىل البل ــبب تهريبه ــدرات بس املخ

كيــف ميكــن، برايكــم، التصــدي بصــورة واقعيــة ملســالة 

االدمــان وتهريــب املخــدرات، اذا مــا اخذنــا بنظــر 

ــتان  ــل افغانس ــدان مث ــا لبل ــا ومحاذاتن ــار جوارن االعتب

ــك لهــذه  وباكســتان وغرهــا. مــاذا ســيكون ســبيل حل

املســالة؟

منصــور حكمــت: لدينــا يف الحــزب الشــيوعي العــايل 

سياســة واضحــة بخصــوص االدمــان. ان قضيــة االدمــان 

عــى املخــدرات ذات جانبــن منفصلــن وباالمــكان 

التعامــل معهــا. احــد الجانبــن هــو العــرض والجانــب 

االخــر هــو الطلــب. ايــة اليــات، وايــة سياســات، وايــة 

يف  املخــدرات  عــرض  تنامــي  عــى  تبعــث  ظواهــر 

ــة  ــن والباع ــن وشــبكات الدالل ــا... وهــم املهرب ــد م بل

ومراكمــي الــروات عــر املخــدرات. وايــة مســائل تبعث 

عــى ازديــاد الطلــب عــى املخــدرات يف املجتمــع وتدفع 

ــاس لاتجــاه صــوب اســتهاك املخــدرات. وان هــذا  الن

ــة اخــرى. هــو بحــث اخــر ايضــاً يطــرح ارضي

ــازم  ــي، يجــب التصــدي الح ــرض، براي ــا يخــص الع في

لدخــول املخــدرات، توزيعهــا، بيعهــا، الدالليــة لهــا 

ــا  ــا في ــك. ام ــك ادىن ش ــس يف ذل ــا. لي ــا وبيعه ورشائه

ــاه  ــص اتج ــا يخ ــدرات، في ــى املخ ــب ع ــص الطل يخ

النــاس باعــار صغــرة جــداً نحــو املخــدرات، فــان ذلــك 

يعــود اىل احســاس االنســان بالســعادة، مــدى احساســه 

ــاس  ــداع، االحس ــة واالب ــاس بالخاقي ــعادة، االحس بالس

يف  االنســان  بهــا  يحــس  التــي  القيمــة  بالكرامــة، 

ــرَْت املجتمــع، عــى املجتمــع نســيان  املجتمــع... اذا حقَّ

ــوط،  ــف بالضغ ــع يرس ــار. اذا كان املجتم ــذا االحتق ه

ــَت  ينبغــي تحمــل هــذه الضغــوط بطريقــة مــا. اذ ِحلّ

دون تفتــق ابداعــات البــرش الخارجيــة ، يضــع التدمــر 

الداخــي لنفســه عــى االجنــدة، ويحطــم نفســه. ينشــد 
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البــرش املــي لامــام، ان مل تدعــه، يُْجــَرْ عــى االغــرتاب 

ــذا الوضــع. ــه اىل ه ــْع يف داخل ويُْدفَ

بالســعادة  يشــعر  الــذي  االنســان  فــان  وعليــه، 

والخاقيــة اليســعى وراء املخــدرات والرتيــاك والهروين 

ــدالً  ــه ب ــب ب ــذي يرغ ــل ال ــيقوم بالعم ــن. س والكوكاي

مــن ذلــك. ولــو حــاز عــى االنتــاج الــذي يتطلــع اليــه 

ــوي،  ــادي ومعن ــكل م ــا بش ــع اليه ــي يتطل ــرة الت والثم

ــه،  ــرة. وعلي واحــس بالســعادة ملــا وقــع يف هــذه الدائ

ــرشط  ــو ال ــامية ه ــة االس ــر الجمهوري ــاء عم ــان انه ف

ــاس عــى املخــدرات. يجــب  ــب الن ــاء طل املســبق النه

ــوا  ــعداء، وان يحس ــوا س ــن يكون ــاس م ــن الن ان يتمك

ــم، ان يحســوا ان  ان املجتمــع هــو مجتمعهــم ويخصه

الطريــق ســالكاً امامهم، بوســعهم ان يخلقوا امراً ســلياً 

مــن حياتهــم، بوســعهم ان يبلغــوا مكانــاً مــا، بوســعهم 

ــة  ــائل املادي ــر الوس ــعهم توف ــن، بوس ــوا خاق ان يكون

واملعنويــة لســعادتهم وســعادة عوائلهــم، البــاب مــرشع 

عــى مرصاعيــه لهــم حتــى يشــعروا ان بوســعهم املــي 

صــوب هــذه الجهــة. امــرء يشــعر باحــرتام االخريــن لــه 

وقيمتــه، انســان يحــس ان بوســعه توظيــف واســتخدام 

ابداعاتــه وخاقيتــه... ان رشط ذلــك، يف املطــاف االخــر، 

ــد،  ــذي ننش ــام ال ــامية. يف النظ ــة االس زوال الجمهوري

ــى  ــان ع ــان ان االدم ــو اع ــه ه ــوم ب ــل يق ان اول عم

املخــدرات ليــس جرمــاً. االدمــان ليــس جرمــاً. نقــول ان 

عــى الدولــة تامــن املــواد التــي يحتاجهــا املدمــن، عــر 

ــة  ــة بصــورة ســليمة ودقيقــة وقانوني ــادات الصحي العي

ــاس  ــى االحس ــاعدهم ع ــب يك يس ــت ارشاف طبي وتح

ــون وذو  ــاس محرتم ــل ان ــاة، ب ــوا جن ــرش وليس ــم ب انه

كرامــة، وعليهــم االن التخــي عــن ادمانهــم. اذا دفعــت 

املدمــن اىل احضــان الداللــن واملهربــن والشــبكات 

الرسيــة للجرميــة والفســاد والحرمــان، مــن املعلــوم 

ــر  ــي ان تج ــاة. ينبغ ــبيل النج ــذ لس ــى منف ــه اليبق ان

االبريــاء خــارج هــذا الوضــع، يجــب ان توفــر الفرصــة 

لــكل امــرء اصبــح يف مســار مــا مدمنــا يك يتمكــن مــن 

ــر  ــوده، يق ــة وج ــر بقيم ــع يق ــان املجتم ــاس ب االحس

بقيمتــه بوصفــه انســان، يتفهــم حاجاتــه، يؤمنهــا، ويف 

الوقــت ذاتــه يوصيــه وميــد يــد العــون لــه للتخــي عــن 

ــان. االدم

وعليــه تتمثــل سياســتنا بالنضــال الحــازم ضــد شــبكات 

املهربــن، لجــم شــبكة بيــع املخــدرات وارســاء مجتمــع 

اليحتــاج فيــه نســيان االنســان او ان يأكلــه الحــزن 

والقلــق او تحقــره. عــدم تجريــم حيــاة املدمنــن 

ودور الدولــة يف تامــن حاجاتهــم يف نظــام حــر، منفتــح 

وقانــوين بنحــٍو يوفــر لهــم الفرصــة للقــرار عــى تركــه... 

ميــد يــد العــون لــه لــرتك االدمــان. ان هــذه هي سياســة 

الحــزب الشــيوعي العــايل. يف بعــض البلــدان املتمدنــة، 

ــة. ان  ــج طيب ــق نتائ ــذا، وحق ــن ه ــزء م ــون بج يقوم

ــن  ــة واحــرتام االخري ــرشف والكرام ــاس يشــعرون بال ان

ــل  ــاب االدمــان. حــن تكب ــوا ب لهــم واقتدارهــم اليطرق

التعاســة انســان مــا، ويثقــل املجتمــع كاهلــه باملصائــب 

ــع  ــه يبغــي رف ــك ان ــان، ذل ــم، ميــي صــوب االدم واله

هــذه الضغــوط عــن نفســه. ان هــذه جميعــاً سياســة 

ــة االســامية  واحــدة وكل واحــد. ان اســقاط الجمهوري

هــو الــرشط الرئيــي لحــل قضيــة االدمــان. اذ الميكــن 

ــر طاملــا هــم يف الســلطة ويضغطــون عــى  عمــل الكث

ــاق املجتمــع. خن

اذر ماجــدي: مثــة مســالة تطــرح نفســها هنــا اال وهــي 

مســالة تهريــب املخــدرات بوجود افغانســتان، باكســتان 

والغــرب والذيــن نعــرف ان عمــل حكوماتهــم هــو هــذا 

اساســاً. لقــد ذكــرت الجمهوريــة االســامية نســيها واقــر 

مســئولوها بـ)اننــا فشــلنا. اي رغــم كل االعدامــات التــي 

قمنــا بهــا، ولكننــا مل نحقــق هدفنــا، وعمــت املخــدرات 

املجتمــع كلــه(. هــل ميكــن فعــاً تنفيــذ السياســة التــي 

تحدثــت عنهــا وانقــاذ املجتمــع مــن هــذه املصيبــة؟

منصــور حكمــت: برايــي، اذا وضعــت دولــة مــا مســالة 

الســيطرة عــى املخــدرات عــى عاتقهــا، دولــة نفــرتض 

انهــا تنشــد ســعادة املواطنــن، تقــول اذا كان امــرء مــا 

ــادة الفانيــة يف الشــارع الفــاين،  ــاً، فلراجــع العي مدمن

يــزرق نفســه بابــرة تحــت ارشاف الطبيــب، وان يقــوم 

مبــا يشــعر انــه بحاجــة اليــه، وميــي لســبيله، عندهــا 

ســيندم ذلــك املهــرب الــذي يتصــور ان بوســعه ان يبيــع 

ــران، ويرتاجــع عــن ان يقــدم  هــذه املــادة يف ســوق اي

عــى مثــل هــذا العمــل. وذلــك الن قيمــة عملــه تهبــط 

يف الســوق، اليــدر ربحــاً، وان بوســع املدمــن ان يقــول 

ــدي هــذه املشــكلة. مثلــا  ــراس مرفــوع: نعــم ان ل وب

تكــون انــت مدمــن عــى التدخــن، وتقــول: لاســف اين 

مدمــن عــى التدخــن واعمــل عــى تركــه، ولهــذا اراجــع 

العيــادة الصحيــة. اذ لــو بوســع االنســان مراجعــة 

ــدون  ــه ب ــى حاجات ــول ع ــة، والحص ــب، الصيدلي الطبي

ــة ويرســفوا  ــز واالزقــة الجانبي ان يســتجديها يف الدهالي

املهــرب  ذلــك  فــان  التعاســة ويرتكــوا عوائلهــم،  يف 

ــن  ــة م ــواالً طائل ــي ام ــرر ان يجن ــن املق ــذي كان م ال

ــه،  ــوق لبضاعت ــة س ــس مث ــيفهم ان لي ــل، س ــذا العم ه

ــك  ــق ذل ــا يراف ــا. ك ــن هن ــي م ــه ان مي ــذا علي وله

ــة بوليســية التســمح  ــة ســامة ومنظوم وجــود منظوم

بدخولهــم ايــران، التســمح لهــم بجلــب املخــدرات، 

ســيكون هــذان الجانبــان مــن العمــل ســوية كافيــاً للــرد 

ــازم  ــب ان يت ــن يج ــي. ولك ــالة براي ــذه املس ــى ه ع

ــان معــاً. اذا واجهــت هــذا املســار بشــدة،  هــذا الجانب

ــرى  ــوق، وس ــة يف الس ــذه البضاع ــة ه ــتتصاعد قيم س

ــدر  ــدرات ي ــوق مخ ــه س ــكان بوصف ــك امل ــرف ذل الط

ربحيــة عاليــة، ويواصــل عملــه. ان املهربــن اكــر مهــارة 

ودهــاء مــن الجمهوريــة االســامية، وال اعــرف االن مدى 

ــد  ــة االســامية يف ادارة املخــدرات، ق ــوع الجمهوري ضل

متــد يــد العــون للمهربــن ايضــاً، او ان مــن بينهــم مــن 

يســعى للتحــول اىل مليونــر عــر هــذا الســبيل، بيــد ان 

الشــبكة العامليــة، يف املطــاف االخــر، اكــر مــن ان تكون 

الجمهوريــة االســامية، باخوانهــم الباســدار، قــادرة عــى 

ــل هــذه الســعة  ــد مبث ــم اىل بل ــوف بوجــه دخوله الوق

واالمتــداد. يجــب اســتنهاض املجتمــع ضــد املخــدرات، 

وان هــذا يســتحيل يف اطــار نظــام فاســد يســوق النــاس 

نحــو التعاســة واالغــرتاب.

برايــي، ليــس للجمهوريــة االســامية ســبيل حــل. بيد ان 

حكومــة اشــرتاكية ســليمة، حكومــة جاهريــة بوســعها 

ان تحــل هــذه املســالة بصــورة تامــة يف غضون ســنوات.

اذر ماجــدي: اتجــه كل هــؤالء حتــى االطفــال والطــاب 

للمخــدرات.... هــل ســبب ذلــك وجــود املهربــن ام 

وجــود العــوز؟ ماهــو االمــر الــذي يبعــث بالضبــط عــى 

ــع  ــول يف مجتم ــاً ان تح ــتطيع فرض ــان تس ــاد ب االعتق

ــا فريســة املخــدرات؟ ــع اطفالن افضــل دون ان يق

منصــور حكمــت: برايــي، ان االنســان الــذي يشــعر ان 

الطريــق الــذي امامــه مفتــوح وســالك اليعــود القهقري. 

انســان يحــس ان بوســعه ان يطلــق ابداعاتــه وخاقياتــه 

ــة  للمحيــط الخارجــي ليجربهــا ويرزهــا، اليقــوم بحمل

عــى داخلــه. برايــي، ان التعاســة العامــة التــي متســك 

باملجتمــع وســحق شــخصية االنســان يف مجتمــع ايــران 

هــو اســاس تنامــي االدمــان. يف مجمــل املجتمعــات 

التــي تحكــم فيهــا حكومــات اســتبدادية فاســدة، يبتــي 

املجتمــع بالفحشــاء واملخــدرات وغرهــا. وكلــا تحكــم 

ــك يف فــرتات قصــرة  ــاس مبصرهــم، كــا شــهدنا ذل الن

يف ايــران نفســها ابــان ثــورة ١٩٧٩، تقــل هــذه املســائل 

وتتهمــش.

* نــص تــم تدوينــه عــن مقابلــة الذاعــة انرتناســيونال-

اذاعــة الحــزب الشــيوعي العــايل االيــراين- مــع منصور 

حكمــت يف 2 ترشيــن الثاين-نوفمــر 2000.

بصدد مكافحة االدمان على المخدرات
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العاملــة  الطبقــة  جــر  اجــل  مــن  والتــي  االخــرى، 

ــيوعية.  ــها ش ــى نفس ــت ع ــة، اطلق ــر الكادح والجاه

وإن يكــن مــن املمكــن يف حــاالت خاصــة ومحــددة أن 

ــع  ــة بعمــل مشــرتك محــدد م ــوم الشــيوعية العالي تق

اطــراف وأحــزاب أخــرى. عى ســبيل املثال، طرح منشــور 

ــّوي  ــا يق ــو م ــام، وه ــة بالنظ ــة الثوري ــة لاطاح او وثيق

ســيادة االفــق الثــوري، وان هذا ليس تحت اســم منشــور 

قــوى اليســار والشــيوعين، بــل فقــط تحــت إمضــاء تلــك 

ــن  ــاع ع ــه، أو الدف ــى مضمون ــق ع ــي تتف ــزاب الت االح

الحريــة السياســية وصيانــة مدنيــة املجتمــع أو الحيلولــة 

ــم  ــة تقلي ــي  وكيفي ــي ودين ــيناريو قوم ــدالع س دون ان

اظفــار الجاعات االثنيــة والدينيــة، او التصدي ملحاوالت 

الــدول الغربيــة واملنطقــة،  او ايــة مخاطــر اخرى تشــكل 

عمليــاً تهديــداً للمجتمــع، او الدفــاع عــن مطلــب عــام او 

التعــاون لتنظيــم تحــرك او ارضاب او اي حركــة خاصــة 

ومحــددة. ولهــذا الهــدف، ليســت هنــاك أهميــة تذكــر 

الطــاق تلــك القــوى التــي تقــوم بهــذا العمــل املشــرتك 

عــى نفســها يســارية او شــيوعية أم ال، املهــم انهــا عمليــاً 

ملتزمــة ومتعهــدة بهــذا العمــل والخطــوة املشــرتكة. وان 

يكــن حديثــي هنــا بصــورة محــددة ال يتعلــق بــرورة 

اي منهــا. فــا هــو منهــم يتمتــع بــرورة االن هــو 

موضــوع اخــر وميكــن الحديــث عنــه بصــورة مســتقلة. 

اين اذكــر هــذه فقــط بوصفهــا نــوذج لتوضيــح قصــدي.  

ــة او  ــة او كتل ــة اىل ان تاســيس جبه باختصــار، وباالضاف

اتحــاد عمــل مــع تيــارات هــي ليســت مــن االســاس جزء 

ــت  ــة، تح ــيوعية العالي ــة، الش ــا االجتاعي ــن حركتن م

ــاً  اســم اليســار والشــيوعية هــو ليــس أمــراً غــر رضوري

فحســب، بــل مــر وســيكون اســاس للتيــه وعــدم 

ــيوعية  ــة الش ــة والحرك ــة العامل ــل الطبق ــوح داخ الوض

ــة،  ــة. عــى العكــس مــن هــذا، يف هــذه املرحل والعالي

تعــد االســتقالية وابــراز اختافــات الشــيوعية العاليــة 

مــع مجمــل أســاليب اليســار والشــيوعية غــر العاليــة  

امــر رضوريــاً جــداً وحياتيــاً. وإن هــذه هــي أحــد 

ــه  ــة. ان ــاً للينيني ســات الحكمتيــة بوصفهــا تقليــداً وفي

ــران،  ــة الي ــة التاريخي ــذه املرحل ــداً يف ه ــم ج ــن امله مل

ــار  ــاً لليس ــا ممث ــة بوصفه ــيوعية العالي ــرز الش أن ت

ــور  ــروز والظه ــود.  بيــد ان هــذا ال ــيوعية، وتس والش

ميكــن عــر ايــراز اختافاتهــا وخصائصهــا، وليــس متييــع 

خطهــا مــع التيــارات اليســارية والشــيوعية غــر العاليــة 

االخــرى بحــد بحيــث تحــس االخــرة بالتاثــل والقــرب. 

الشــيوعية العاليــة بحاجــة البــراز خطها الســيايس الحاد 

ــذه  ــا، وبه ــوري وتفوقه ــا الث ــق وتدخله ــا العمي ونقده

الطريقــة  تضمــن متثيــل اليســار. باالخــص بالنســبة 

ــة  ــة الثوري ــد االطاح ــة، يع ــة العامل ــيوعية والطبق للش

بالنظــام هــي بدايــة العمــل فقــط، ويدفعــا بنفــس 

ــاء  ــرتاكية وارس ــوب االش ــف ص ــوري دون توق ــار الث التي

ــاد. ــم واالضطه ــن الظل مجتمــع حــر ومتســاو وخــال م

ــي  ــيوعية وه ــبة للش ــرى بالنس ــة اخ ــالة مهم ــة مس مث

لجــم التيــارات والحــركات الرجوازيــة املناهضــة للثــورة. 

ــداً، جبهــة اليمــن املــوايل للغــرب واملؤلفــة مــن  وتحدي

ــف املنفصــل مــن  ــك الطي ــن وذل ــن والليرالي الجمهوري

النظــام وصــوالً اىل امللكيــن الشاهنشــاهين عــى الصعيد 

ــوم،  ــتان. الي ــة يف كردس ــة الكردي ــة القومي ــام والنزع الع

وبفضــل راديكاليــة وثوريــة الحركــة، فــان هــذه االطــراف 

ــون  ــون بل ــورة وتتل ــار الث ــة تي مجــرة عــى الســر برفق

ــص  ــم، وباالخ ــر له ــة تتوف ــة فرص ــورة. يف اي ــوالة الث م

وتحديــات  اىل محدوديــات  الثــورة  تيــار  تعــرض  اذا 

ــع  ــم وقط ــراج مقصلته ــؤالء يف اخ ــرتدد ه ــن ي ــرة، ل كب

ــوا  ــة ويدفع ــرب ودول املنطق ــم الغ ــورة بدع ــار الث مس

مرغــوب  وغــر  مظلــم  ســيناريو  صــوب  بالوضــع 

تدخــل  دون  الســلطة  لتســليم  شــكي،  وتغيــر  بــه 

التغيــر الجــذري والثــوري.  عــن  الجاهــر وبعيــداً 

ال زال تدخــل دول الغــرب خطــر آخــر. فللرجوازيــة 

املعــارصة تجــارب كثــرة يف تحظيــم مســار الثــورة. 

ــل مــن هــذا الخطــر. وباالخــص حــن  ينبغــي ان ال نقل

ــوم  ــام، تق ــاء النظ ــة لبق ــاك امكاني ــس هن ــعر ان لي تش

ــة  ــق عــى االجــواء الثوري ــن شــأنه التضيي ــا م بعمــل م

ــع  ــة، وتض ــة العامل ــيوعية والطبق ــادي الش ــل اي وتكبي

أشــكال عديــدة مــن الخطــط واملشــاريع. اذ بــداوا مــن 

االن بالتحــرك تحــت اســم مســاعدة جاهــر ايــران 

ــدن  ــاب« باي ــر »جن ــان. اذ يظه ــوق االنس ــار حق وانص

عــى هيئــة منقــذ وانــه ســيقوم مبســاعدة جاهــر 

ايــران بــارسع وقــت. ولكــن مــع اقــرتاب ســقوط النظــام 

او تعــرض مســار الثــورة اىل تحديــات كبــرة، ينبغــي 

ان ننتظــر اتســاع ارضيــة هــذه التحــركات، ويقومــوا 

بتحــركات جديــة واوســع. وتتغــر يف خضــم ذلــك مواقف 

تغيــر عــى  املعارضــة  ويطــرأ  وسياســات وخطــط 

االصطفافــات. ينبغــي التعامــل مــع هــذا االمــر بجديــة.          

الهّبة الجماهيرية لمدن ايران المناهضة للجمهورية االسالمية!

ــد أو رشط ولجــم  ــدون قي ــة االســامية ب ــل االطاحــة بالجمهوري متث

ــاة  ــس الحي ــر أس ــر وتدم ــة الجاه ــة مقاوم ــن امكاني ــارصه م عن

املدنيــة، وكذلــك، ضــان حــق الجاهــر يف االختيــار الحــر والواعــي 

للنظــام الحكومــي املقبــل للبلــد أســاس منشــور اســقاط الجمهوريــة 

االســامية. ان االطاحــة بالجمهوريــة االســامية هــي الــرشط املســبق 

لضــان حــق الجاهــر يف تحديــد النظــام املقبــل يف ايــران.

ان معنــى انتصــار حركــة اســقاط النظــام، هــو اســتبدال الجمهوريــة 

ــوري  ــان الف ــل باالع ــة تتمث ــة ذات مهم ــة مؤقت ــامية بحكوم االس

ــد او  ــدون اي قي ــا ب ــاً وتنفيذه ــا قانون ــة بوصفه ــب الثوري للمطال

رشط.

اعان االطاحة بالجمهورية االسامية وحلّها.  -١

حــّل ونــزع ســاح قــوى الحــرس الثــوري والجيــش ومجمــل   -٢

الجاعــات النظاميــة وغــر النظاميــة التابعــة للجمهورية االســامية، 

الســيطرة عــى مجمــل االمكانــات التســليحية والعمليــة وممتلــكات 

هــذه الهيئــات واملؤسســات.

الحل التام لوزارة املخابرات.  -٣

ارشــيفات  كل  عــى  االطــاع  بأمكانيــة  الجاهــر  متتــع   -٤

وملفــات الدولــة مــن بينها قــوى الحــرس الثــوري )الباســدار( ووزارة 

املخابــرات. 

املؤسســات  وممتلــكات  وامــوال  الوقــف  كل  مصــادرة   -5

وامــوال  وااليديولوجيــة،  واالقتصاديــة  السياســية  االســامية 

وممتلــكات قــادة الجمهوريــة االســامية و«الحــوزات العلميــة« 

واملؤسســات واملــدارس االســامية واالســتفادة منهــا لتلبيــة حاجــات 

ــة. ــية واالجتاعي ــة والسياس ــة والرفاهي ــة واملعنوي ــر املادي الجاه

حل كل«الحوزات العلمية«.  -٦

اعتقال قادة الجمهورية االسامية.  -٧

تســليح الجاهــر يف مليشــيات شــعبية للدفاع عــن الحريات   -٨

وقمــع مقاومــة بقايــا الجمهوريــة االســامية وحملــة ايــة قــوة عــى 

حريــات الجاهــر وحقوقهــا.

اعان الفصل التام للدين عن الدولة والرتبية والتعليم  -٩

ــة،  ــول الديني ــرارات ذات االص ــن والق ــل القوان ــاء مجم الغ  -١٠

اعــان حريــة الديــن والاديــن.

اعــان الحريــة غــر املقيــدة واملرشوطــة للعقيــدة والتعبــر   -١١

والنــرش واالجتاعــات والتنظيــم والتحــزب واالرضاب.

ــراة  ــة للم ــدة واملرشوط ــر املقي ــة وغ ــاواة التام ــان املس اع  -١٢

والرجــل يف الحقــوق املدنيــة والفرديــة، الغــاء كافــة القوانــن 

والقــرارات املناقضــة لهــذا االصــل. 

ــن  ــع املواطن ــن جمي ــوق ب ــة يف الحق ــان املســاواة التام اع  -١٣

مبعــزل عــن الجنــس والديــن والقوميــة والعــرق و املواطنــة.

اطاق رساح جميع السجناء السياسين.   -١٤

الغاء حكم االعدام.  -١5

متتــع الجميــع، وباالخــص املنظــات الجاهريــة واالحــزاب   -١٦

ــة. ــة والحكومي ــام الجاعي ــائل االع ــوغ وس ــية بببل السياس

ــتعدين  ــن املس ــع العاطل ــة كاف لجمي ــان بطال ــن ض تأم  -١٧

ــة كاف وســائر  للعمــل والذيــن بلغــوا ١٦ عامــاً، دفــع ضــان بطال

ــرض  ــن م ــون م ــذي يعان ــك ال ــل اؤلئ ــة ملجم ــف الروري املصاري

ــل. ــن العم ــز ع ــث يعج ــي بحي ــوي او نف ــدي او معن جس

إحالــة أمــر تحديــد النظــام الحكومــي املقبــل اليــران وإعداد   -١٨

الدســتور اىل مجمــع املمثلــن املبارشيــن للجاهــر يف حــد اليتجــاوز 

٦ اشــهر.  

عقــد اســتفتاء يف املناطــق التــي يقطنهــا الناطقــون بالكرديــة   -١٩

ــح  ــة ملن ــمية الدولي ــع الرس ــة املراج ــت مراقب ــران وتح ــرب اي يف غ

حــق االنتخــاب الحــر والواعــي للجاهــر يف تلــك املناطــق  للبقــاء 

ــن أو  ــع االخري ــوق م ــاوي الحق ــن متس ــم مواطن ــران بوصفه يف اي

ــة مســتقلة. ينبغــي ان يرافــق  ــران وتشــكيل دول االنفصــال عــن اي

ــن  ــة  وتام ــة املركزي ــة للحكوم ــوات النظامي ــتفتاء  خــروج الق االس

مــدة مــن النشــاط الحــر ملجمــل االحــزاب السياســية يف كردســتان، 

بهــدف تعريــف الجاهــر برنامجهــا وسياســاتها واراءهــا يف مجمــل 

ــة. العملي

يدعــو الحــزب الشــيوعي العايل-الحكمتــي مجمــل الجاهــر 

ــية واملنظــات الجاهــر والناشــطن  ــة واالحــزاب السياس التحرري

السياســين للدفــاع عــن مجتمــع ايــران بوجــه اي شــكل مــن أشــكال 

املســاومة مــع الجمهوريــة االســامية ولصيانــة املجتمــع من ســيطرة 

االســامية والقوميــة والعشــائرية  والزمــر  الرجعيــة  العصابــات 

ــه.   ــاع عن ــات السياســية  دعــم هــذا املنشــور والدف والعصاب

شباط ٢٠٠5

تاريــخ: ان هــذه الوثيقــة كتبــت يف أوج حركــة االطاحــة بالجمهورية 

االســامية. ان الهــدف منهــا هــو تعريــف اســقاط الجمهوريــة 

االســامية مــن زاويــة مصالــح الطبقــة العاملــة، وتــم اقرارهــا مــن 

ــل الحــزب الحكمتــي بوصفهــا وثيقــة اساســية للحــزب.  قب

منشور اسقاط الجمهورية االسالمية 


