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ــا الســابق )املاركســية والــرف الفكــري(  يف مقالن
أرشنــا بطريقــة عاجلة ومقتضبة، اىل أنَّ املاركســية 
ــو  ــيوعي، وه ــار الش ــة للتي ــة النظري ــي الراي ه
أحــد التيــارات األصيلــة داخــل الطبقــة العاملــة، 
فذلــك التيــار مل يقفــز باملظلــة مــن الســاء، 
مثلــا قفــزت التيــارات القوميــة واإلســامية، 
التــي أقحمــت نفســها وفرضــت تصوراتهــا عــى 
ــة، بفعــل ســيطرتها عــى الســلطة السياســية، فكــا يقــول  ــة العامل الطبق
ماركــس ان الثقافــة الســائدة يف املجتمــع هــي ثقافــة الطبقــة الســائدة او 

املســيطرة عــى الســلطة. 
وال شــك، أنَّ الجميــع يعلــم أنَّ الديــن والطائفيــة والقوميــة والليرباليــة عــى 
ســبيل املثــال غريبــة عــن الطبقــة العاملــة، إال أنَّ غيــاب الشــيوعية كواحــدة 
مــن البدائــل أو الخيــارات السياســية يف املجتمــع، فســحْت املجــال يك تطــأ 
ــة، بحيــث عملــت ولألســف  ــارات صفــوف الطبقــة العامل أقــدام تلــك التي
عــى قولبــة كل يشء يف املجتمــع مبــا فيهــا االحتجاجــات العاليــة، بقالبهــا 

الســيايس واالجتاعــي.  
ولــي نوضــح أكــر، وعــى ســبيل مثــال آخــر، نــرى أنَّ العامل يف رشكــة النفط 
ــدر عددهــم  ــن يق ــل - الذي ــن العم ــن ع ــئ، أو العاطل ــرة أو املوان يف الب
بأكــر مــن ١٢إىل١٣ مليــون شــخص حســب إحصائيــات وزارة التخطيــط - 
ــة  ــام أو اكــر، يف مناســبة االربعيني ــدام ملــدة ١0 أي ميضــون ســراً عــى األق
للوصــول اىل كربــاء، باملقابــل تســتثمر تيــارات اإلســام الســيايس الشــيعي 
)األحــزاب الشــيعية( يف مشــاهد املــي أو املشــاركة يف عاشــوراء، وتســتثمر 
يف تســويق فكــرة مفادهــا أنَّ الشــيعة أكريــة ولهــم الحــق بــإدارة الســلطة 
ــذي  ــف الشــيعي ال ــن يف التحال ــر كل املأجوري ــل وزم ــا طب السياســية مثل
يُحــرك مــن قــم- طهــران لتشــكيل حكومــة الســوداين، وتنفــق تلــك التيــارات 
املليــارات مــن الدنانــر املرسوقــة مــن جيوبنــا ومــن عــرق أولئــك العــال 
والكادحــن الســائرين اىل كربــاء، لتمريــر الفكــرة الخادعــة واملضللــة بــأنَّ 
الخــاص يــأيت عــرب اســتام )الشــيعة( الســلطة السياســية، يف حــن برهنــت 
ســنوات حكمهــم فيــا يقــارب مــن العقديــن مــن الزمــن، هي أكــر األوضاع 
مأســاوية مــن حيــث القتــل والخطــف والفقــر والعــوز وانهيــار الخدمــات 
وتفــي األميــة والبطالــة واألمــراض والفــوىض السياســية واألمنيــة، هــي تلــك 

التــي شــهدتها الجاهــر املصنفــة بالشــيعة قبــل غرهــا.
 

مــن جانــب آخــر، فــإنَّ كل التصــورات التــي يــروج لهــا مــا يســمو أنفســهم 
ــة والتخلــف والفقــر  ــأنَّ األمي ــي تقــول ب ــن(، والت ــن والليربالي )بالدميقراطي
ــى  ــاداً ع ــا اعت ــتثمر فيه ــي تس ــامية الت ــارات اإلس ــوة للتي ــة ق ــو نقط ه
تغييــب الوعــي عنــد تلــك الجاهــر املليونيــة، وهــذا يف جانب منهــا صحيح 
وكتحصيــل حاصــل، ولكــن ليــس هــو كل اللوحــة، إذ متــي تلــك التصــورات 
أكــر مــن ذلــك، لدرجــة أنَّهــا تــردد وبجوقــة واحــدة بـــأنَّه ال أمــل يف هــذه 
الجاهــر، وال أمــل بالتغيــر، ويبصمــون بالعــرة مؤيديــن مــا ذهــب إليــه 
بعــض الكتــاب أمثــال عــي الــوردي وغره، بــأنَّ الشــعب العراقــي ذو وجهن 
ولديــه ازدواج بالشــخصية، واألنــى مــن ذلــك يشــاركهم قســم مــن املثقفــن 
ــض  ــاق بع ــن إنف ــري، متجنب ــرف فك ــية ت ــدون يف املاركس ــن يج ــن الذي م
الســعرات الحراريــة يف محاولــة اســتخدام عقولهــم للتفكــر، إن أمثــال هؤالء 

األجــواء  ان   
العامليــة الحاليــة، 
ــا  ــبيه اىل حــد م ش
الحــرب  أجــواء 
الثانيــة  العامليــة 
باختــاف  ولكــن 
كــون موقع ســاحة 
املعركــة تقــع الحــايل يف أوكرانيــا. كل يشٍء 
تقريبــا، اقتصاديــا وسياســيا وعســكريا يتجــه 
اىل جعــل العــامل معســكرين متصارعــن مــن 
أجــل تقســيم العــامل مــن جديــد بــن لصوص 
اإلمربياليــة العامليــة. ان مرحلــة تهيئــة العــامل 
ــم  ــامل القدي ــاء الع ــدة وإنه اىل أقطــاب جدي
أحــداي القطــب، تصاحبــه املخاطــر والخوف 
ــن  ــرب م ــة؛ ويعت ــامل قاطب عــى مســتقبل الع
اخطــر املراحــل التــي ميــر بهــا العــامل يف ضوء 
والصواريــخ  النوويــة  التكنولوجيــا  وجــود 
العابــرة للقــارات، او بشــكل اخــر تعتــرب 
أوضــاع اليــوم هــي أوضــاع حــرب واســتخدام 
األمــور  لحســم  والعســكرتارية  القــوة 

واالقتصاديــة. السياســية 
يف خضــم هــذه األوضــاع السياســية الخطــرة 
نقــرب مــن يوم املــرأة العاملي. مــن البديهي، 
مع تداعيــات الحرب واشــتداد الراعات، ان 
يكــنَّ النســاء يف مقدمــة االســتغال ووقــوع 
الثقــل األكــرب عليهــن أكــر مــن غرهــن. ان 
الدمــار والنــزوح والتــرد وحايــة اطفالهــا 
مــن خطــر الحــرب والجــوع والبحــث عــن 
أماكــن امنــة، واالســتغال واالعتــداء الجنــي 
و كذلــك تشــديد اســتغال النســاء يف ميــدان 
ــات  ــروب واألزم ــواء الح ــة أج ــل نتيج العم
االقتصاديــة ،ان ترسيــح النســاء العامــات 
ــة  ــور، اي بكلم ــة األم ــا يف مقدم ــن دامئ يك
الرأســايل  النظــام  مــأيس  كل  ان  واحــدة 
يقــع نصيبهــا األكــرب واملبــارش ومــن أول 
ــى  ــاء ع ــا.  وبن ــرأة وحقوقه ــد امل ــة ض وهل
هــذا، مــن الــروري جــدا ان يرتفــع صــوت 
ــر مــن وقــت اخــر،  ــرأة هــذه الســنة اك امل
عاليــا وقويــا مــن اجــل تغــر مســار الحــرب 
ــار واملــوت والجــوع يف انحــاء العــامل. والدم

يف يــوم الثامــن مــن آذار يــوم نضــال املــرأة 
العاملــي علينــا ان نــربز النضــال ضــد الحــرب 
اكــر مــا نســتطيع، ويف تظاهراتنــا يف عمــوم 
العــامل علينــا ان نركــز و نقــف بحــزم يف وجــه 

ــوم  ــة والهج ــكرتارية العاملي ــروب والعس الح
االقتصــادي للرأســالية العامليــة عــى حياتنــا 
ومعيشــتنا ومســتقبلنا ومســتقبل اجيالنــا… 
ان أي انتصــار ألي طــرف مــن هــذه األطراف 
املتصارعــة ســوف يــرك بصاتــه عــى حياتنا 
ــم جــدا ان  ــن امله ــذا م ــرن. وله يف هــذا الق
نتفهــم مخاطــر هــذه األوضــاع عــى املجتمع 

ومســتقبلنا، ونعمــل عــى تصحيحهــا.
ــام؟  ــرأة رضوري يف هــذا الع ــاذا نضــال امل مل
ــم يف  ــل مه ــرأة عام ــال امل ــراز نض ــاذا اب ومل
تحريــك املجتمــع بالضــد مــن الســلطات 
والحــكام؟ لإلجابــة عــى هــذه األســئلة، مــن 
الــروري جــدا ان نرجــع قليــا اىل التاريــخ 
املــايض وان ننظــر إىل دور املــرأة الحاســم 
يف الوقــوف بوجــه األوضــاع املأســاوية يف 

ــع. املجتم
الحــدث األول : انــدالع الــرارة األوىل لثــورة 
فربايــر الروســية عــام ١٩١٧ عندمــا تظاهــرت 
الحركــة النســوية الروســية يف فربايــر ٢٣ ) 
ــن  ــادف ٨ م ــم( بص ــرويس القدي ــم ال التقوي
مــارس ) بالتوقيــت العاملــي( يــوم املــرأة 
ــاوية  ــرب املأس ــاع الح ــى األوض ــة ع العاملي
العامليــة والتــي اثــرت بشــكل كبــر عــى 
املجتمــع.  يف  املدقــع  الفقــر  و  النســاء 
تحولــت هــذه الــرارة اىل نهــوض املجتمــع 
إلســقاط القيــر ومــن ثــم تطــور الثــورة يف 
نهايــة املطــاف اىل الثــورة االشــراكية بقيــادة 

ــة األوىل. ــرب العاملي ــاء الح ــفة وانه الباش
الحــدث الثــاين: انــدالع تظاهــرات وانتفاضــة 
النســاء يف ايــران العــام املــايض والتــي ال 
زالــت مســتمرة حتــى االن بوتــرة أقــل ولكن 
ــرات  ــذه التظاه ــرب ه ــوى. تعت ــس املحت بنف
الجمهوريــة  تاريــخ  نوعهــا يف  مــن  األوىل 
ــة  ــس لدرجــة ضخام ــة، لي اإلســامية اإليراني
ــت  ــبق وحدث ــي س ــرات والت ــعة التظاه وس
عــدة مــرات مــن قبــل يف عمــر الجمهوريــة 
ــرك  ــر املح ــر وعن ــل يف جوه ــامية، ب اإلس
يف  يكمــن  والــذي  للتظاهــرات  الرئيــي 
عــن حقوقهــن  والدفــاع  النســاء  حضــور 
األســوأ  نحــو  االنحــدار  بوجــه  والوقــوف 
والتــي طالــت حياتهــن اكــر مــن باقــي 
املجتمــع. ان التظاهــرات النســوية يف ايــران 
هــزت اركان الســلطة يف ايــران، وأثــرت عليها  
بــأن ترضــخ للقيــام ببعــض اإلصاحــات ومــن 

محاولة لي عنق الماركسية بين البرغماتية واالنتهازية
سمير عادل

يوم المرأة العالمي والحرب في أوكرانيا!
عادل احمد 

الشيوعيون وتطورات إيران، تحضيرًا للحرب األخيرة
 

بيان الحزب الحكمتي )الخط الرسمي(
الصفحة الثانية
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ان الهبّــة الجاهريــة مــن أجــل اإلطاحــة بالجمهوريــة 
االســامية والتــي تدخــل شــهرها الرابــع هــي اســتمرار 
وامتــداد الحتجاجــات شــتاء ٢0١6 وتريــن الثــاين 
٢0١٨، االحتجاجــات العاليــة، واملعلمــن واملتقاعديــن، 
للمجتمــع  املحرومــة  والفئــات  والنســاء  والطلبــة 
ــة املنرمــة،  ــات التــي جــرت يف الســنوات القليل والهبّ
ــة االخــرة بالــراع مــا بــن الطبقــة  دفعــت هــذه الهبّ
العاملــة والجاهــر املحرومــة مــن جهــة والســلطة من 
جهــة أخــرى إىل مرحلــة جديــدة، مرحلــة طبعــت عــى 
ــوة  ــل ق ــن قب ــة االســامية م ــا إســقاط الجمهوري رايته
ــر  ــب الجاه ــر مطال ــن اك ــع ولتأم ــفل« املجتم »اس
التحرريــة يف ايــران أساســية مــن الغــاء التمييــز الجني 
والحريــات السياســية والرفــاه العــام اىل إدارة املجتمــع 

مــن قبــل الجاهــر وهيئــات مارســة ارادتهــا.
 

انتزعــت هــذه الحركــة لحــد االن مكاســب كبــرة 
وفتحــت خنــادق مهمــة لتقدمهــا. حريــة امللبــس 
واإللغــاء العمــي والواقعــي للتمييــز الجنــي ومحورية 
ــر  ــن واملص ــة التضام ــع وتقوي ــرأة يف املجتم ــة امل حري
املشــرك العــام للجاهــر املحرومة وفــرض الراجع عى 
التيــارات القوميــة واملحليــة والدينيــة  وتعميــق الوعــي 
الســيايس للجاهــر فيــا يخــص ماهيــة الحــركات 
والقــوى السياســية والغــد الــذي تنشــده، وتحطيــم 
جــدار االســتبداد وغطرســة الحكومــة وتعميــق الــردد 
والتصــدع يف صفــوف قواهــا وثقــة الجيــل الجديــد 
الســلطة   ملجابهــة  بنفســها  املحرومــة  والجاهــر 
ــة.  ــذه املرحل ــب ه ــة مكاس ــن جمل ــي م ــا... ه وغره
وعــرب رفــع رايــة حريــة املــرأة ومســاواتها، مــّدت 
الحركــة الثوريــة لحــد االن حركــة حقــوق املــرأة يف 
املنطقــة بقــوة جديــة. وعــى الصعيــد العاملــي، جلبــت 
التعاطــف العــام للجاهــر التحرريــة وباألخص النســاء 

ــن.    ــة واملحروم ــة العامل والطبق
 

ــى  ــرأ ع ــة، ط ــذه الحرك ــة ه ــط راديكالي ــت ضغ  وتح
صفــوف الربجوازيــة ســواًء التــي يف الحكــم أو املعارضــة 
اصطفافــات وتصدعــات جديــدة. ان الصــدع الــذي 

ــذه  ــاوز ه ــة تج ــول كيفي ــو ح ــلطة ه ــل يف  الس حص
ــة  ــا الصــدع يف صفــوف املعارضــة الربجوازي ــة، أم االزم
فهــو حــول كيفية مجابهــة الثــورة القادمــة وراديكاليتها 
ــة  ــط الراديكالي ــات ضغ ــن تبدي ــن ضم ــي م ــي ه والت

هــذه.
 

الجمهورية االسالمية والحركة الثورية
 

عــى الرغــم مــن تشــدقات الجمهوريــة االســامية 
وتبجحاتهــا وأعالهــا االســتعراضية والقمــع واالعتقاالت 
وفربكــة ملفــات للمحتجــن، تســعى لتبيــان الراجعــات 
ــن  ــات م ــب »اصاح ــا بقال ــا وإبرازه ــة عليه املفروض
ــه  ــن االســامية. ان ــدة للقوان فــوق« و«تفســرات جدي
أمــر يعــرب عــن فــرض تــوازن قــوى جديــد بــن مــن هــم 
»فــوق« ومــن هــم »تحــت« عــى الســلطة يك تطابــق 

ــدة. نفســها مــع االوضــاع الجدي
 

الجديــد يف  الجيــل  احتجاجــات  تقلــص  ويف ســياق 
ــة  الشــوارع وخندقــة مراكــز املــدن، تســعى الجمهوري
االســامية، بوصفــه داللــة عــى تقــدم النظــام وهزميــة 
هــذه الحركــة، بــث الــروح يف قواهــا القمعيــة املــرددة 
ــة  ــر وثق ــة الجاه ــن هجم ــورة م ــككة واملذع واملش
بالنفــس وترميــم الصــف املنهــار للحكومــة وبــث 
الرعــب يف افئــدة الجاهــر التحرريــة.  يتعقــب النظام 
مــن مواصلــة االعتقــاالت واعــدام بعــض املحتجــن 
ــة  ــات القضائي ــا املؤسس ــوم به ــي تق ــدات الت والتهدي
واملؤسســات الدعائيــة للنظــام إلعــان هزميــة الحركــة 
االحتجاجيــة للجاهــر ونســبها لـ«مؤامــرة« الــدول 
والقــوى االجنبيــة والتســر عــى فشــل سياســة القمــع 
وتراجــع النظــام أمــام الجاهــر وعــى تــوزان القــوى 
الجديــد مــا بــن الطبقــات العليــا والدنيــا وعــى الشــق 

ــلطة! ــوف الس ــة يف صف ــردد والزعزع وال
 

ــوى  ــوف ق ــدع صف ــة بتص ــذه املرحل ــة ه ــت هبّ رسّع
الســلطة. إذا كان التصــدع قــد كشــف عــن نفســه 
ــوى  ــوف الق ــرك صف ــكل ت ــى ش ــا ع ــب الدني يف املرات
املناصــب  يف  نفســه  عــن  كشــف  فانــه  القمعيــة، 

االساســية والشــخصيات الحكوميــة الســابقة عى شــكل 
ــة.  ــة واليميني ــم لصفــوف املعارضــة الربجوازي انضامه

 
ان االزمــة االقتصاديــة العميقــة وتراجــع قيمــة العملــة 
اليوميــة  التكلفــة  الــدوالر وتصاعــد  أمــام  املحليــة 
للمعيشــة والفقــر واملصاعــب الجّمــة، ناهيــك عــن 
ــوى  ــوازن الق ــرت فيــه ت ــود مجتمــع محتــج تغ وج
ــة، جعــل  ــة والجاهــر التحرري ــح الطبقــة العامل لصال
تعمــق االزمــة السياســية واتســاع الحركــة الجاهريــة 
مــن أجــل الحســم النهــايئ ملصــر الجمهوريــة االســامية 

ــه. ــراً ال ميكــن تفادي أم
 

املعارضة اليمينية والحركة الثورية
 

ان تصاعــد االزمــة السياســية يف املجتمــع والــراع 
بــن الطبقــات العليــا والدنيــا حــول الســلطة، زوال 
ــراع حــول  ــا جعــل ال ــة االســامية أو بقائه الجمهوري
كيفيــة االطاحــة بالجمهوريــة االســامية والبديــل الــذي 

ــاً. ــراً فوري ــة أم ــوى الربجوازي ــن الق ــا ب يحــل محله
 

وجاهريــة  راديكاليــة  ثــورة  مــن  الهلــع  وجــراء 
للجاهــر، دخلــت املعارضــة الربجوازيــة واليمينيــة 
امليــدان بسياســة تحويــل هــذه الهبّــة اىل عتلــة ضغــط 
مــن اجــل ســيناريو »تغيــر النظــام عــرب تدخــل الغرب« 
ــان  ــا جــركا« )برمل ــة« وتشــكيل »لوي ــورة املخملي و«الث
رجعــي افغــاين( وتســلم  الســلطة يــد بيــد مــن فــوق.

 
القوميــون  يقــرع  اقحــاح،  »ثوريــون«  وبوصفهــم 
االيرانيــون دعــاة التفــوق القومــي يف وســائل عامهــم  
طبــول »حــرب حــرب حتــى االطاحــة بالنظــام«. ســلطوا 
ــة  ــر املعروف ــة وغ ــخصياتهم املعروف ــى ش ــواء ع االض
ــون  ــذي« الجاهــر، ويتعقب ــادة« و«منق ــم »ق بوصفه
يف الوقــت ذاتــه، يف دهاليــز الــدول الغربيــة، وباألخــص 
ــل املنشــود  ــم البدي ــم بوصفه ــان امكانيته ــكا، تبي امري
فحســب،  االســامية  الجمهوريــة  بوجــه  ال  للغــرب 
لـــ«االدارة  اليســاري والتحــرري  البديــل  بــل بوجــه 

الشيوعيون وتطورات إيران، تحضيرًا للحرب األخيرة
 

بيان الحزب الحكمتي )الخط الرسمي(

ـ  ميكــن الــرد عليهــم بشــكل بســيط وبســؤال اعــرايض،ـ 
ــه لــو كان  مــن دون فذلــكات فكريــة أو لغويــة: ــــ أنَّ
أولئــك العاطلــون عــن العمــل لديهــم فرصــة عمــل، ولو 
كان لديهــم مــا يســد رمقهــم ورمــق أطفالهــم وأرسهــم، 
ولــو كان لديهــم ســكن الئــق، ولــو كانــت هنــاك مناهج 
تربويــة وتدريســية تعطــي األولويــة لإلنســان وقيمتــه 
الحقيقيــة، ولــو توفــرت لهــم خدمــات صحيــة تنقذهــم 
ــة،  ــن األوبئ ــا م ــان وغره ــراض الرسط ــي أم ــن تف م
هــل اســتطاعت األحــزاب والقــوى اإلســامية الشــيعية 
التــي تســخر ســلطتها للنهــب والرسقــة والتحميــق 
االســتثار يف املناســبات الدينيــة؟! والجــواب عــى هــذا 
الســؤال يقــود أي أمــرئ بســيط إلماطــة اللثــام عــن رس 
اســتاتة ســلطة األحــزاب اإلســامية يف إبقــاء األوضــاع 
ــا  ــي عليه ــا ه ــر ك ــة للجاه ــة واالجتاعي االقتصادي

االن.

إنَّ تلــك التصــورات واألفــكار آنفــة الذكــر، ال تصــب إال 
ــا  ــي تديره ــة الت ــية الحاكم ــة السياس ــة الطبق يف خدم
ــوم  ــّم تق ــن ث ــا، وم ــة له ــيات التابع ــزاب وامليلش األح
ــة، يك  ــرات الواهي ــن التربي ــة م ــة لحزم ــد األرضي بتمهي
ــات  ــرب اىل الره ــي أق ــرات ه ــوات وتنظ ــع أص ترتف
منهــا اىل السفســطة، لتؤكــد بــأنَّ املجتمــع العراقــي غر 
ناضــج وإنَّ األغلبيــة فيــه متخلفــة، وإنَّ عليهــم التنــازل 
ــر  ــل وأك ــها، ب ــكل طقوس ــول ب ــر والقب ــام الجاه أم
ــة  ــعارات الديني ــع الش ــا ورف ــاركة فيه ــك املش ــن ذل م
والطائفيــة، بحجــة احرامهــا وعــدم القفــز عليهــا، 
ويســمون كل ذلــك ب«الربغاتيــة« يف عــامل السياســة، 
وال يقــف أصحــاب تلــك التصــورات عنــد تلــك الحــدود، 
بــل يذهبــون اىل عقــد الصفقــات والتحالفات السياســية 
مــع القــوى اإلســامية، ويخرجــون لنــا بأطروحــات 
نظريــة واهيــة، يك يربروا تلــك »الربغاتية« ومبســميات 

ــة«)*(  ــة التاريخي ــة »الكتل ــل مقول ــخرية مث ــر الس تث
ــن يحســبون أنفســهم عــى اليســار  قها الذي ــي ســوَّ الت
ــات  ــم أيضــا صفق ــك له ــل ذل ــت قب واملاركســين، وكان
ــون  ــن يعرّف ــن الذي ــف م ــرب، وص ــن الع ــع القومي م
ــات  ــي وجاع ــني الطائف ــت الس ــن البي ــهم ضم انفس
رجعيــة أخــرى مثل العشــائر، لخــوص انتخابــات ٢0١0، 
ــدود  ــيايس ح ــادي والس ــم االقتص ــاوز برنامجه ومل يتج
ــن مســاحة  ــي زادت م ــي الت ــة الكاظم ــج حكوم برنام
ــرأة  ــافرة للم ــاداة الس ــة واملع ــوز والبطال ــر والع الفق
والتــي نشــهد ســحق انســانيتها اليــوم، وكذلــك يف ظــل 

ــة الســوداين. حكوم
 

ومؤكــد أنَّــه ال يعنينــا نحــن الشــيوعيون ال مــن قريــب 
وال مــن بعيــد، تلــك التحالفــات والصفقــات السياســية 
وتأســيس الجبهــات بــن األحــزاب والقــوى الربجوازيــة 

محاولة لي عنق الماركسية بين...
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الشيوعيون وتطورات إيران...
 

بيان الحزب الحكمتي )الخط الرسمي(

ــك.  ــية« كذل املجالس
ان مــن يلعــب دور ســائر املعارضــة الربجوازيــة اليمينيــة، 
ــارات  ــوالً اىل التي ــة وص ــة الكردي ــزاب القومي ــن االح م
ــا  ــدت مكانه ــي وج ــة و... الت ــة والليربالي القومية-الديني
عــى هامــش القوميــة االيرانيــة الداعيــة للتفــوق القومي 

بقيــادة رضــا بهلــوي.
 ان االغــراب التــام للمعارضــة اليمينيــة والربجوازيــة 
مــع هــذه الحركــة الجاهريــة وأهدافهــا التحرريــة 
واملســاواتية، باألخــص فيــا يتعلــق مبســاواة املــرأة مــن 
جهــة و امكانيــة رؤيــة ســيناريو املعارضــة اليمينيــة 
ــل الســلطة مــن  ــة مــن اجــل ني باســتغال هــذه الحرك
فــوق مــن جهــة اخــرى هــا أهــم عامــل إلخفــاق هــذه 
القــوى يف كســب اهتــام الجاهــر املحتجــة يف ايــران، 

ــارع. ــى الش ــيطر ع ــذي س ــباب ال ــل الش ــص جي وباألخ
 

ــة، إن كان أساســاً  ــم للمعارضــة اليمني ان االخفــاق القائ
جــراء تناقــض أهدافهــا وآمالهــا مع آمــال الحركــة الثورية 
الراهنــة و رد املجتمــع عليهــا بالرفــض، فانــه ناجــم مــن 
ــكايف  ــة ال ــدول الغربي ــة ال ــدم ثق ــن ع ــرى م ــة اخ جه
ــة هــذه املعارضــة عــى الســيطرة عــى  ــدرة وامكاني بق
االوضــاع الثوريــة والتصــدي للراديكاليــة القامئــة يف هــذه 

الحركــة، وبالتــايل، الحــاق الهزميــة بثورتهــا القادمــة.
 

ــة  ــورة االيراني ــة الث ــداً تجرب ــة جي ــدول الغربي ــر ال تتذك
)١٩٧٩(، فعــى الرغــم مــن الســيناريو املشــرك للرجعيــة 
االســامية والــدول الغربيــة املســتند اىل »انضــام الجيش 

للثــورة«، اال انــه ادى اىل عــدم ســيطرتها عــى االوضــاع 
ــع اســلحة الجيــش!  وتتذكــر  واالنتفاضــة املســلحة وخل
ــر  ــلح الجاه ــة وتس ــس العالي ــكيل املجال ــداً تش جي
ــر  ــاح الجاه ــع س ــامية يف خل ــة االس ــقاء الرجعي وش
والحــاق الهزميــة مبقاومــة الجاهــر التــي اســتمرت 
لســنوات!  ان عــدم الثقــة الراهنــة بهــم يعــود اىل مخافة 

ــك الســيناريو الســابق. تكــرار ذل
للمعارضــة  الصبيــاين  التصــور  مــن  النقيــض  وعــى   
ــة  ــة والحرك ــة العالي ــة الراديكالي ــان مجابه ــة، ف اليميني
التــي واجهتهــا حتــى اليــوم، فــان الراعــات املقبلــة اكر 
تعقيــداً وان امكانيــة انتصارهــا اشــق كثــرا مــن انتصــار 

ــٍل. ــراً غــر محتم ــة االســامية، وســيكون ام الرجعي
ــذه املعارضــة  ــة به ــدول الغربي ــة ال  ان ســبب عــدم ثق
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ــــ مبــا فيهــم حامــي اســم )الشــيوعية( ــــ فهــذا شــأن 
خــاص بهــم، وإنَّ الوقــوف بوجههــا أو فضحهــا سياســيا، 
ــأيت  ــة، ي ــة والكادح ــر العالي ــام الجاه ــا أم وتعريته
فقــط، يف حالــة ســعي تلــك التحالفــات تســويق نفســها 
ــن،  ــة والكادح ــة العامل ــح الطبق ــدْت لصال ــا ُوج بأنَّه
ومحاولتهــا متريــر أجندتهــا السياســية وجــر الجاهــر 
تحــت مظلتهــا النتــزاع بصمتهــا وإضفــاء الرعيــة عــى 

ــة للجاهــر.  كل سياســتها املعادي
ــي  ــا، ه ــارة إليه ــب اإلش ــي يج ــرى الت ــالة األخ واملس
ــوى  ــن الق ــف ب ــات والتحال ــد الصفق ــا تعق ــه عندم أنَّ
وتحــت  والشــيوعية  املاركســية  باســم  الربجوازيــة 
ــة  ــأنَّ »السياس ــون ب ــا يدع ــة، أو ك ــن الربغاتي عناوي
ــا  ــي قلبته ــن، الت ــة لين ــي مقول ــات«، وه ــن املمكن ف
التقليديــة  الشــيوعية  األحــزاب  معناهــا  وحرفــت 
ــا  ــا وتعاونه ــر تحالفاته ــا، لتربي ــن محتواه ــا م وفرغته
مــع القــوى الرجعيــة، عندئــذ، علينــا فضــح تلــك 
ــأين، ألنَّ  ــات وت ــح كنههــا بصــرب وثب السياســات، وتوضي
ــع  ــارض م ــات تصطــدم وتتع ــات والتحالف ــك الصفق تل

مصالــح الجاهــر العاليــة والكادحــة. 
ــام ١٩٥٩  ــه يف ع ــد أنَّ ــخ نج ــا اىل التأري ــودة قلي وبالع
ــر  ــة يف مق ــْت احتفالي ــار، نُظّم ــن أي ــبة األول م ومبناس
االتحــاد العــام لنقابــات عــال العــراق، والقــى حينهــا، 
ــكري  ــاب العس ــاد االنق ــذي ق ــم ال ــم قاس ــد الكري عب
ــه مــن العــال  ــب في ــاً طل ــي، خطاب ضــد النظــام املل
التعــاون مــع الربجوازيــة صيانــًة للجمهوريــة، حينهــا رد 
ــم،  ــة قاس ــى كلم ــي ع ــادق الفاح ــاد ص ــس االتح رئي
بــأن الربجوازيــة مل تتعــاون يومــا مــع العامــل، ومل تزيــد 
مــن أجرتــه، فلــاذا اليــوم تطلبــون منــه التعــاون مــع 
الربجوازيــة، ورداً عــى الفاحــي، وبعــد أن اشــتاط 
قاســم غضبــا وخــرج مــن القاعــة، اغلــق يف اليــوم الثــاين 
مقــر االتحــاد العــام واعتقــل عــرات القــادة وفعــايل 

العــال.
 مــا ذهــب اليــه رئيــس االتحــاد بشــكل صائــب بالــرد 
ــو  ــا، ه ــة حينه ــة الربجوازي ــل الطبق ــم ممث ــى قاس ع
تعبــر قاطــع بالدفــاع عــن املصالــح املســتقلة للطبقــة 
العاملــة يف امليــدان االقتصــادي، وهــذا يجــر أيضــا عــى 
ميــدان السياســة، والــذي حــاول قاســم بخــداع العــال 
عــرب السياســة عندمــا اراد اقنــاع ممثليــه، بــأن العــدو 
الحــايل هــو االســتعار ويجــب رص الصفــوف، أي 

زيــادة تراكــم راس املــال الطبقــة الربجوازيــة الحاكمــة 
املتمثلــة بالعســكر الــذي يقودهــا عبــد الكريــم قاســم، 

عــى حســاب العــال. 
مبعنــى آخــر نقــول، يجــب علينــا عــدم املســاومة تحــت 
ــى  ــة، وع ــة الربجوازي ــع الطبق ــة« م ــوان »الربغاتي عن
ــوا  ــة ماركــس، أن يكون ــون راي ــذي يحمل الشــيوعين ال
أكــر األطــراف حزمــا بعــدم املســاومة مــع الربجوازية يف 
امليــدان النظــري واالقتصــادي والســيايس واالجتاعــي.

إنَّ ترويــض مقولــة »السياســة فن املمكنــات« يف وجهها 
اآلخــر ــــ وبحســب مؤيــدي الربغاتيــة ــــ، هــي فــن 
ــيوعين  ــى الش ــوبن ع ــن املحس ــة واالنتهازي االنتهازي
ــك السياســة جــر  ــن تل ــون م ــم يبغ واملاركســين، وانه
العــال والكادحــن وعمــوم املجتمــع تحــت رايتهــم.

ــا  ــرب املاركســية رايته ــي تعت إنَّ السياســة الشــيوعية الت
كــا أرشنــا، ال تنبــع مــن ضعــف الحركــة العاليــة 
ــزب  ــيوعي املتح ــا الش ــوة تياره ــن ق ــا، وال م أو قوته
ــية،  ــوى السياس ــات الق ــن توازن ــه، وال م ــن ضعف أو م
بــل تنبــع مــن الدفــاع املبــديئ عــن اســتقالية الطبقــة 
العاملــة يف امليــدان األيديولوجــي والســيايس، حالهــا 
ــة التــي تحــاول الحفــاظ عــى  حــال الطبقــة الربجوازي
اســتقاليتها، عــن طريــق مأجوريهــا مــن املفكريــن 
واالكادمييــن، ألقنــاع املجتمــع ببدائلهــا السياســية مــن 
وبرامجهــا  وحروبهــا  والدينيــة  والطائفيــة  الفاشــية 
االقتصاديــة، وعندمــا تفشــل، فإنهــا ستســتخدم أموالنــا 
ــا،  ــن جيوبن ــة م ــا واملنهوب ــرق جبينن ــن ع ــة م املرسوق
املليشــيات  ومتويــل  واملحاكــم  الســجون  لتشــييد 
واألجهــزة األمنيــة، وتســتورد أجهــزة التعذيــب الغربيــة 
لنــا لرويضنــا نحــن العــال والقبــول بأبديــة ســلطتها 

ــوب. ــا املقل ــا وعامله ــام نظامه ــازل أم والتن
  

ــن  ــاك م ــيوعيون هن ــد الش ــت إذا وج ــس الوق ويف نف
ــة،  ــة عــى وثيق ــارات الربجوازي ــن التي ــم م ــع معه يوقّ
تقــدم منــوذج مثــل؛ فصــل الديــن عــن الدولــة والربيــة 
والتعليــم أو املســاواة التامــة بــن املــرأة والرجــل، 
ــة  ــة الدول ــون هوي ــاين أو أن تك ــتور عل ــن دس أو س
لإلنــاث  بطالــة  ضــان  قانــون  ســن  أو  علانيــة، 
والذكــور، أو حــق التمتــع بســكن الئــق لــكل مواطــن، 
ــد أو رشط، أو  ــة السياســية بــدون قي أو تحقيــق الحري
ــخ،  ــات.. ال ــور واملعاش ــادة األج ــيات او زي ــل املليش ح

عندئــذ ســينظر املجتمــع إىل الشــيوعين بإيجابيــة كــون 
ــوم  ــة وعم ــة العامل ــح الطبق ــن صال ــة م ــذه الوثيق ه
املجتمــع، وإنَّ مثــل هــذا النــوع مــن العمــل املشــرك 
ســيحقق الحريــة والرفــاه للمجتمــع، عندهــا وعندهــا 
فقــط، تــدرك الطبقــة العاملــة بأنَّــه ال ميكــن التاعــب 

ــه. ــع برمت ــر املجتم ــب مبص ــا وال التاع مبصره
 

وأخــرا عندمــا يســألوننا ملــاذا أنتــم الشــيوعيون ال 
تجلســوا مــع األحــزاب القوميــة أو مــا تســمى بـــ 
املمكنــات«،  فــن  »السياســة  أليســت  )الوطنيــة(؟ 
أوال تؤمنــوا بالربغاتيــة؟ ليتــم بعــد هــذه األســئلة 
ــم،  ــا عليه ــة، إال أنَّ ردن ــات منعزل ــا جاع ــا بأنن وصفن
هــو أنَّ الجلــوس مــع قــادة األحــزاب الربجوازيــة مــن 
أجــل التقــاط الصــور ونرهــا يف اإلعــام، أو مــن اجــل 
تحســن حظوظنــا للحصــول عــى ســهم يف الســلطة أو 
امتيــازات معينــة، وبعــد ذلــك نصــدر تقريــراً صحفيــاً، 
ــارة  ــــ مثلــا تفعــل األحــزاب التــي تصنــف نفســها ت
ــد  ــكلت بع ــي تش ــة الت ــرى الدميقراطي ــة وأخ بالليربالي
ــها  ــم نفس ــي ترغ ــيوعية الت ــر أو بالش ــة أكتوب انتفاض
بالتمســك باالســم فقــط ، لتضخيــم مكانتهــا يف حــن ال 
تــرى يف طبقتهــا حــول أو قــوة ــــ فهــذا الســلوك ليــس 
مــن تقليدنــا، وال شــأن لطبقتنــا العاملــة بهــذه الخــدع 

ــات.  والره
إنَّ ماركســية ماركــس املبدئيــة، عملــت عــى نفــي 
صاحبهــا عــدة مــرت، وحرمتــه مــن العمــل االكادميــي، 
ـه فقــط دافــع عــن النقــاء الفكــري والســيايس  ألنَـّ
واالســتقال الطبقــي للعــال بوجــه الطبقــة الربجوازيــة 
واألرســتقراطية اإلقطاعيــة، أي مبعنــى آخر أنَّ ماركســية 
ماركــس تعلمنــا بــأنَّ الربغاتيــة واالنتهازيــة، هــي 
عناويــن يعمــل تحتهــا املثقــف الربجــوازي والربجــوازي 
الصغــر لــي عنــق املاركســية مبــا يخــدم أجندتــه 
الجهنميــة لتحقيــق االمتيــازات املعنويــة واملاديــة التــي 
ــن  ــى م ــة العظم ــح الغالبي ــة ملصال ــة صل ــت بأي ال مت

ــن.  ــاء والكادح ــال والنس ــم الع ــع وه املجتم
 
 
 

ــن  ــف ب ــر التحال ــي لتربي ــال نظم ــارس ك ــات ف *كتاب
ــي. ــيوعي العراق ــزب الش ــة والح ــة الصدري الكتل
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واختيــار الجمهوريــة االســامية بوصفهــا ضانــة قامئــة 
بوجــه التحــول الثــوري مــن أســفل هــو امــر نابــع مــن 

هــذه الوقائــع.              
 ان هــذه الحقائــق، باإلضافــة اىل راديكاليــة الهبّــة 
ــة  ــه املعارض ــل تطرح ــكل لبدي ــض اي ش ــرة ورف االخ
ــح بـــ«ال« اقســام  ــة للمجتمــع، واالعــان الري اليميني
مختلفــة مــن الجاهــر مــن صياغــة »قائــد« مــن هــذه 
القــوى وســخط الجاهــر عــى تدخــل الــدول الغربيــة 
ــل  ــة، جع ــار يف املنطق ــا ســبب الحــروب والدم بوصفه
ــربت  ــا.  اج ــد ظاهري ــم املوح ــب صفه ــتت يصي التش
هــذه الوقائــع الجنــاح اليمينــي املتشــدد للقوميــة 
الداعيــة للتفــوق القومــي بقيــادة رضــا بهلــوي ان 
يظهــر بوصفــه تيــار فــايش وميينــي متطــرف ومناهــض 
ــط  ــتعداً ق ــس مس ــه لي ــى ان ــيوعية، حت ــل والش للعام
إىل منــح أي امتيــاز لســائر قــوى املعارضــة الربجوازيــة. 
تواجــه املعارضــة الربجوازيــة انشــقاقات ومعضــات 

ــة. ــذه الراديكالي ــط ه ــراء ضغ ــة ج جدي
 

ليــس ملجاهــدي خلــق، بوصفــه تيــار فئــوي وغــر 
اجتاعــي وجاعــة كالحــة، وعــى الرغم النزعــة اللوبية 
القويــة واالمــوال واالمكانــات الطائلــة التــي يتمتــع بها، 
حظــوظ يف نيــل مكانــة يف التحــوالت الراهنــة يف ايــران. 
ــرأة  ــاواة امل ــرة مس ــة وظاه ــذه الحرك ــة ه ان راديكالي
ووجــود شــيوعية منظمــة والوعــي العميــق للمجتمــع، 
ــب  ــار و«جيشــه الحــر« جن يجعــل حظــوظ هــذا التي
ــع  ــة لدف ــي صعب ــامية ه ــة االس ــب الجمهوري اىل جن
وتحويــل ايــران اىل ســوريا اخــرى، ورمبــا امراً مســتحياً.

 
الشيوعيون والحركة الثورية

ــة  ــة الداعي ــرأة، تتســم الحرك وتحــت محــور تحــرر امل
ــن اي  ــر م ــوم وأك ــامية الي ــة االس ــقاط الجمهوري إلس
ــة. ــة واملســاواتية العالي ــع التحرري ــت مــى بطاب وق

 
ان انتصــار الحركــة الراهنــة يتــم عــرب لعــب الشــيوعين 
وســعيهم  الراهنــة  التحــوالت  يف  الجــدي  لدورهــم 
لتخطــي هــذه الحركــة للعوائــق واملحدوديــات وتحديد 
ــة  ــا املحلي ــن قيادته ــا وتام ــق انتصاره ــكات واف التكتي
ــار  ــن انتص ــعه ان يؤم ــد.  دور بوس ــد البل ــى صعي وع

بالنظــام ويضــع  الثوريــة  هــذه الحركــة واالطاحــة 
الطبقــة العاملــة والشــيوعين يف افضــل وضــع ومكانــة 

ــرايك. ــرر االش للتح
ــتكون  ــامية س ــة االس ــة بالجمهوري ــة االطاح  ان عملي
ــاع  ــم اوض ــتواجه يف خض ــورة ١٩٧٩، وس ــن ث ــد م أعق
عامليــة وإقليميــة جديــدة وذات مخاطــر أخــرى تختلف 
ــي ان نذهــب بأعــن مفتوحــة  ــورة ١٩٧٩. ينبغ ــن ث ع
لهــذه املرحلــة وصيانــة املجتمــع مــن املخاطــر املرافقــة 
لعمليــة االطاحــة بالجمهوريــة االســامية وتأمــن انتصار 

هــذه الحركــة.
ــط  ــي )الخ ــزب الحكمت ــن الح ــوص، يعل ــذا الخص  وبه

ــمي(: الرس
 

أ:  تثبيــت وترســيخ املكاســب التــي حققتهــا الجاهــر 
بالضــد مــن الســلطة هــو ميــدان لــراع جــدي يف 
هــذه املرحلــة مــع الجمهوريــة االســامية ومجمــل 
القــوى اليمينيــة والرجعيــة. الســعي لتثبيــت هــذه 
املكاســب واملــي أبعــد مــن االنتصــارات التــي تحققت 
لحــد اآلن وفــرض تراجــع أكــرب عــى الســلطة. مــن بــن 
ــن والغــاء أحــكام االعــدام،  ــك اطــاق رساح املعتقل ذل
االعــراف بحــق االحتجــاج والتجمــع والتنظيــم وحريــة 
املــرأة وإنهــاء أجــواء العســكرتارية واالجــواء النظاميــة 
يف أماكــن العمــل واملعيشــة. ان هــذه مياديــن اساســية 

ــة االســامية. ــة مــع الجمهوري ــة الثوري لــراع الحرك
 

ب: تضــع االزمة وانســداد االفاق االقتصادية الرأســالية 
يف ايــران وعجــز الربجوازيــة عــن حلّهــا واتســاع الفقــر 
والبــؤس يف املجتمــع وازمــة الطاقــة والتضخــم والغــاء 
والبطالــة أمــام الســلطة أفــق مرحلــة أخرى مــن تصاعد 
االحتجاجــات العاليــة واحتجاجــات ســائر االقســام 
املحرومــة للمجتمــع بإبعــاد أوســع. ان الحضــور املقتدر 
واملوحــد للطبقــة العاملــة، ومبطالبهــا املتعلقــة بالرفــاه 
والحريــة وبرايــة االدارة املجالســية، بوســعها ان تقــف 
حائــاً أمــام هجمــة الربجوازيــة عــى املجتمــع وبديــل 
هــذه الطبقــة أمــام البدائــل الربجوازيــة الرجعيــة 
وتوحــد الطبقــة العاملــة والجاهــر التحرريــة حولهــا.

 
ــو  ــلطة ه ــر الس ــاء عم ــة إلنه ــبل كلف ــل الس ج: أن اق

االطاحــة بالجمهوريــة االســامية وتحطيــم آلــة الدولــة 
جاهريــة.  انتفاضــة  يــد  عــى  القمعيــة  والقــوى 
التصــدي ألي شــكل مــن أشــكال التاعــب واملســاومات 
ــن  ــة م ــر املعرض ــة الجاه ــدف تهدئ ــوق به ــن ف م
قبــل املعارضــة اليمينيــة وتدخــل الــدول الرجعيــة 
وفضــح خططهــا وسياســاتها لهــي مــن املهــام الجديــة 

للشــيوعين يف هــذه املرحلــة.
 

ــن  ــة ب ــات املنافق ــكال السياس ــل اش ــدي ملجم د: التص
الجاهــر التحرريــة تحــت مســميات القوميــة والديــن 
واالثنيــة او مســميات »وحــدة األرايض« ســواًء مــن قبل 
الجمهوريــة االســامية او املعارضــة اليمينيــة لهــي مــن 

مهامنــا الجديــة.
  ه: ان طــرح موضوعــة اســقاط الجمهوريــة االســامية، 
ــع ويســاره حــول  ــن ميــن املجتم ــا ب ــراع م وضــع ال
طريقــة االطاحــة والبديــل الحكومــي عــى راس قضايــا 
هــذه املرحلــة. ان ضــان النــر بــدون ضان مارســة 
الجاهــر الثائــرة إلرادتهــا عــرب قنــاة مجالــس الجاهر 
ــل »املؤمتــر العــام  ــٌر مســتحيل. الســعي لتحوي هــو ام
ملجالــس الجاهــر« اىل رايــة وبديــل افضــل قــادة 
الحركــة العاليــة والنســاء وجيــل الشــباب والجاهــر 
التحرريــة صيتــاً ونفــوذاً وراديكاليــة هــو أمرنــا الجــدي 

يف هــذه املرحلــة.
و: الســعي لتوحيــد شــيوعيي الطبقــة العاملــة وتقويــة 
ــب  ــة والســعي لتقري ــذه الطبق التحــزب الشــيوعي له
ــوذاً  ــة ونف ــيوعين راديكالي ــادة الش ــر الق ــام اك وانض
اىل الحــزب الحكمتــي )الخــط الرســمي( وتغيــر املكانــة 
الراهنــة للحــزب وتحويلــه اىل مظلة واســعة لــكل ثوري 
ينشــد االطاحــة التامــة بالجمهوريــة االســامية هو رشط 

انتصارنــا يف هــذه املرحلــة الحاســمة.
 

ينشــدون  الذيــن  الشــيوعين وجــل  ندعــو جميــع 
ــة االنضــام اىل  ــة االجتاعي ــة واملســاواة والعدال الحري

ــم. ــعى العظي ــذا املس ه
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ضمنهــا االفــراج عــن املعتقلــن السياســين يف الســجون 
ــد  ــي ق ــويات، والت ــطات النس ــة الناش ــة وخاص اإليراني

ــوية. ــورة نس ــة ث ــة القادم ــورة اإليراني ــح الث تصب
ان قــوة انتفاضــة أكتوبــر يف العــراق عــام ٢0١٩ كانــت 
الســاحات  والفتيــات يف  النســاء  تكمــن يف حضــور 
واملياديــن ولــو مل يكــن بشــكل مســتقل ولكــن كانــت 
يف  األطــراف  قلــب  يف  الخــوف  زرع  بدرجــة  قويــة 
ــى االن  ــا. ولهــذا نــرى حت العمليــة السياســية جميع
اصــدار تريعــات وقوانــن رجعيــة مســتمرة مــن اجــل 
قمــع النســاء والتقليــل مــن فرصــة املشــاركة السياســية 
ــة بالضــد مــن الســلطة. ونســتنتج مــن كل  واالجتاعي
هــذه بــان الحركــة النســوية رضوريــة وحاســمة يف 
ــام  ــذا الع ــاء يف ه ــور النس ــع. وان حض ــا املجتم قضاي

يف يــوم املــرأة العاملــي بالضــد مــن الحــرب يف أوكرانيــا 
وبالضــد مــن العقوبــات والعقوبــات املتبادلــة بــن 
األطــراف املتصارعــة يف الحــرب األوكرانيــة والتــي تهــدد 
يوميــا ســفرة كل فــرد وكل عائلــة يف جميــع انحــاء 

ــامل. الع
ان هــذه الــرورة تجعــل مــن نضالنــا الركيــز عــى دور 
النســاء ودورهــن يف انهــاء أجــواء الحرب والعســكرتارية 
وانهــاء شــبح خطــر الفقــر والجــوع والــذي يجــول 
شــبحه يف ســاء العــامل و تأثرهــا ســيكون مدمــرا أكــر 
مــن الســابق وتســود الرببريــة بشــكل أســوأ مــن قبــل 
ويراجــع املجتمــع البــري خطــوات كثــرة اىل الــوراء. 
نحــن ال منــر يف األوضــاع الروتينيــة والعاديــة كــا 
تعودنــا عليهــا يف الســنوات املاضيــة، بــل مرحلــة خطــرة 

ــا. ــة يف حياتن وحساســة ومصري
ان لفــت انظــار الحــركات النســوية نحــو هــذا التوجــه 
يف يــوم املــرأة العاملــي رضوري جــدا وان رفــع شــعاراتنا 
مبــا يتجــاوب عــن هــذه املرحلــة الخطــرة امــر رضوري 
ــك  ــا وكذل ــانية يف أوكراني ــاة اإلنس ــاء معان ــوري إلنه وث
معانــاة العــال والكادحــن يف جميــع انحــاء العــامل 
جــراء هــذا الــراع الرجعــي بــن دول اللصوصيــة 
ــت  ــان الوق ــم. ح ــا بينه ــامل في ــيم الع ــة لتقس العاملي
لنجعــل الثامــن مــن آذار يــوم النضــال املــرأة العاملــي، 
رشارة عامليــة مــن اجــل الوقــوف بوجــه اإلمربياليــة 

ــا. ــة وحروبه العاملي

الشيوعيون وتطورات إيران...
بيان الحزب الحكمتي )الخط الرسمي( 

يوم المرأة العالمي والحرب ...
عادل احمد 




