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الخط األماميياتيار اليسار الثوري في سور 

منعظمىالللغالبيةمعيشيوضعهنالك.والسلبيةالذهولمنحالةإلىالكثيرينوالكارثيالمركبالسوريالوضعيبعث

:الهائلةتهابثرواوطبقتهاالحاكمةالطغمةتتباهىحينفي.المجاعةالىاقربهووصفهيصعبالسوءمنحداوصلالسوريين

سورييناللهاث.والفسادالحربامراءيسرحأخرىمناطقوفي...الفاخرةوالسياراتااليفونتلفونصرخاتباخرالتباهي

ماأنالسوريونفهملقدآخر،صعيدعلى.يومهمتفاصيلكلفيبهميتحكمالحياة،قيدعلىالبقاءمستلزماتأدنىلتوفيراليومي

االليستاتورية،الدسواللجنةالتفاوضهيئةوباألخصسوريافي"سياسي"بحلسميمالوضعوالدوليةاإلقليميةالدولشكلته

قوةواللهاحولالغرفانهامابقدر.وتضحياتهمالسوريينمطالبمناألدنىالحديحققلحلأفقأيدونللوقتمضيعة

ضعفهرغم،الطغمةنظاميزالماالسياسي،الصعيدوعلى.بالدنافيومصالحهاالدولهذهصفقاتتقررهماعلىالتصديقسوى

وهيئةفكاالئتالالمرتهنةالمعارضةوهيئاتاذالله،فييمعنبلشعبهلصالحكانتنازلأليرفضهفيمتعنتالملحوظ،

في.بساطةبكليلةالعمللمعارضةبائسانموذجانهاسوريا،فيالمتدخلةوالدوليةاإلقليميةللدولتبعيتهاعنانكشفتالتفاوض،

بقيتوأن،والمدنيةالسياسيةوالمنظماتاألحزابعشراتوتشكلتعموما،السياسيبالعملالسورييناهتمامزاداآلخر،المقلب

.السوريشعباللصالحالمشتركبالعملحقيقيةرغبةوغياباالستراتيجيات،وغيابوتشتت،ذاتيضعفمنتعانياغلبها،

مالنظاسيطرةمناطقداخلمنظمةاحتجاجيةجماهيريةلنضاالتإرهاصاتأيضانشهدلكنناالسوداوي،العامالمشهدورغم

فيتحملاهيريةالجمالنضاالتهذه.مناطقثالثإلىمعروفا،أصبحكمامقسمة،فسورياالمفتتة،السيطرةمناطقبقيةفيوأيضا

صعيدالعلىمركزتهاإلىوتفتقر،.محليطابعوذومباشرةلمطالبأسيرةتزالماأنهاإال،وطبقية"وطنية"سمةطياتها

اموهذا.اخرىجهةمناالخرى،المناطقفيالمشابهةالنضاالتخبراتمناالستفادةإلىوتفتقر،.جهةمنالعام،السوري

ونشرالنضاالتهذهمركزةإلىالنضاالت،كلفياالنخراطإلىإضافةالقادر،الثوريالحزبوجودأهميةمجددايطرح

لبناءعملالمنمزيدامناوتتطلبأساسا،عليهانعولالتيهيالصاعدةالجماهيريةالنضاالتهذه.بوصلتهاوتوجيهخبراتها،

إنسانيةاياقضعلينايطرحالسوريالواقعفإننفسه،الوقتفي.النضالساحاتمنساحةكلفيوانخراطهوسياساتهالحزب

متحدةجبهاتبناءمناتتطلبالعظيمةالمهماتهذهأجلمنالنضالواجتماعي،وتحررديمقراطيوتحرروطنيوتحرر

بايوليستملية،العوالصفةوالصدقيةالفعاليةفيهاتتوفرأنيجبالمتحدةالجبهاتهذه.المهماتهذهلتحقيقالمشتركللنضال

.فيهاللعملاالساسالشرطهيالثوريينلالشتراكيينوالتنظيميةوالسياسيةالفكريةاالستقالليةعلىالحفاظألناندماجية،حال

ومهماتألهدافتحالفاتألنهاتردد،بالمغادرتهايجبفعاليتها،عدماوأهدافها،معالجبهات،هذهاي،تناقضهاحالوفي

تكونمابقدرقوياالثورياليساريكونمابقدرانههو"الديمقراطية"الثوراتكلفيمكرردرسهنالك.وانتقاليةمحددة

بهايطولنلالسوريةالشعبيةالجماهيربأنراسخةقناعةعلىاننا.اكبرواالجتماعيةالديمقراطيةالتحوالتوعمقالمكاسب

اشتراكيساريإلىالسوريالشعبيحتاجوالحرية،الخبزأجلمنلذا،.النهائيالظفرحتىومرات،مراتتنتفضأنقبلالزمن

.أجلهمنطاقاتنابكلنعملماهذاو.قويثوري

االفتتاحية

!الطريق
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الخط األمامي ياتيار اليسار الثوري في سور 

الجوالن دوما ضد االحتالل الصهيوني

النالجوفيألهلنااليومجرتشعبيةمظاهرةبقمعاالسرائيلي،االحتاللقواتقامت

احتاللهاأبيدلتالفاشلةومساعيهاالتوسعيةالصهيونيةالدولةسياساتضدالمحتلالسوري

عنييوالتيللكهرباء،المولدةالمروحياتمشروعضداالحتجاجاتجاءتكماللجوالن،

هيونيالصاالحتاللمنومحاولةالمحتل،الجوالنفيشعبنااراضيمنمزيدقضماقامتها

لاالحتالببسالةيواجهالذيالجوالنفيشعبناإنفيها،لتواجدهقدمموطنلوضع

فيتمرومساالحتاللمنبالتحرربحقهوالمتمسكاالستيطانية،وسياساتهاإلسرائيلي

حكفامعوالتضامنبالدنا،منرقعةكلفيالسوريالشعبكفاحيلهمله،مقاومته

التمازالتيالعدوانيةالسياساتهذهضدالمحتلالسوريالجوالنفيوأهلناجماهيرنا

الوطنيللبعداالعتبارتعيدواألرض،البشرضدتمارسهاالصهيونياالحتاللسلطات

.وتقسيمتهجيرمناليومعليهكانمهمابرمته،السوريالشعبلكفاح

.الصهيونياالحتاللضدالجوالنفيالسوريالشعبكفاحعاش

واالحتاللواالستغاللاالستبدادأشكالكلضدالسوريةالجماهيركفاحعاش

.للشعبوالثروةالسلطةكل

سوريافيالثورياليسارتيار

09/12/2020
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رقم العدد والتاريخ

الخط األمامي ياتيار اليسار الثوري في سور 

صورة عن واقع العمال في مناطق 

شمال غرب سوريا

يُحرميماففقط،األسبوعفيواحدا  يوما  أسرتهمعمحمديقضي

ادريغإذرمقهم،يسدماتأمينصعوبةبسببأياملستةمنها

ةمدينريففيالواقعبلوطديرمخيمسبتيومكلصباح

ريفبالدانامدينةفيخياطةبورشةعملهإلىمتوجها  جنديرس

100عأسبوكلويقبضعمله،مكانفيللمبيتُمضطرا  إدلب،

يعادلماأييوميا ،تركيةليرة16بمعدلفقط،تركيةليرة

تهومستلزمالطعامهثمنا  نصفهايدفعسورية،ليرة5000

ربعةأمنالمكونةألسرتهاآلخرالنصفعلىويُبقياليومية،

.الخميسيوممساءمنزلهإلىعودتهعندلهميُقدمهاأفراد

فيينجحلمسنواتأربعمنذحلبمدينةمنالمهجرمحمد

بحثهرغمالمخيممنالقريبةوالمدنبالقرىعملإيجاد

الالمهنباختالفالعملأربابفإن  قالماوبحسبالطويل،

الالعميتعرضماوغالبا  أجرمنالعامليستحقهمايدفعون

نصفبحسميُفاجئونحيثاألجرة،تقبيضموعدعندالبتزاز

عارأستقلبوالذريعةُمسبقا  عليهاالتفاقتمالذيالمبلغ

.الصرف

"سورياغربشمال"مناطقتشهدهاصعبةمعيشيةأوضاع

رةالنصلجبهةالتابعة)"اإلنقاذحكومة"إدارتهاتتقاسمالتي

لالئتالفالتابعة)"المؤقتةالحكومة"وإدلبفي(االرهابية

قةالحلفيهاالعمالويُعدحلب،شمالفي(التركياالحتالل

ئةسيماديةوأوضاعاألجورتدنيمنيُعانونحيثاألضعف،

اكتظاظمعالعمللسوقتامشبهفقدانجراءالمواردوانعدام

لتياالتهجيرموجاتبسببالمنطقةفيالشبابمنكبيرعدد

لتياواإليرانيةواألسديةالروسيةالعسكريةاآلالتفرضتها

.سنواتمنذالسوريةالمناطقمنكثيرطالت

ربسام،أبو نميبلغدمشق،بريفالشرقيةالغوطةمنمهج 

أجربعفرينمنطقةبريفبلوكمعملفييعملعاما ،55عمره

مردودهويصلينتجها،طوبقطعةكلعنسوريةليرة35

170إنتاجلقاءسوريةليرة6000يُقاربماإلىاليومي

مابحسبطعامهثمنخاللهايتكبدساعة12عملبمعدلقطعة

إنشاءفيهيُعينمالرأسيملكالبأن همضيفا  ،"اقتصاد"لـقال

عداتالمساليستجرأوروبافيأقاربلديهوليسمستقل،عمل

ماسي  الكانت،أجرةبأيةبالعملالقبولعلىيجبرهمامنهم،

الوقتفي.مزمنبمرضمصابةوزوجتهكبيرةأسرتهوأن  

اسوريغربشمالمناطقتشهدالعمالأجورفيهتتدنىالذي

ءودواغذاءمناألساسيةالموادأسعارفيمتزايدا  ارتفاعا  

ليرة1500السكركيلوسعرتجاوزإذتدفئة،ومستلزمات

سعروتجاوزسورية،ليرة250الرطبالحطبوكيلوسورية،

واسطوانةسورية،ليرة500السيتامولاآلالممسكنظرف

ليرة1000بنحوالخبزوربطةسورية،ليرةألف24الغاز

وفوطحليبمناألطفالمستلزماتأسعارعنناهيكسورية،

يةالشرائالقدرةخارجأسعارهاأصبحتالتيغذائيةومتممات

.للناس

الطوبوتنزيلبتحميليعملشبابهريعانفيرياض،

ز،اعزامدينةبريفوخالفهاوالرملاالسمنتوأكياس

ليرة50الواحداالسمنتكيستنزيللقاءيقبض

يسكسعريكونأنيمكنكيفيتساءل،وهناسورية،

بـتنزيلهأووتحميلهسورية،ليرةآالف10االسمنت

!فقط؟سوريةليرة50

التيبتهرغأن  أك دمعه،"اقتصاد"حديثتفاصيلوفي

يقفلكنهأوروبا،إلىالهجرةهيلتحقيقهايعمل

امتالكهوعدمالحدودإغالقبسببذلكأمامعاجزا  

فتحويأملشرعية،غيربطرقإليهاالوصولأجور

أمامليالدوللقانونوفقا  "التركية-السورية"الحدود

.بالهجرةالراغبين

نعالعاطلينعددتُقدررسميةإحصائياتيوجدال

دراساتيوجدالكماسوريا،غربشمالفيالعمل

يةالسوراألسرةحاجةمتوسطتُبينحديثةرسمية

رةاألخيالرسميةغيرالدراساتبعضلكنشهريا ،

فيأفرادخمسةمنالمكونةاألسرةحاجةأنترجح

شهريا ،سوريةليرةألف700إلىتصلاألدنىالحد

الحاليالصرفبسعرأمريكيدوالر260يعادلماأي

األمريكيالدوالرمقابلسوريةليرة2700البالغ

.الواحد

رةنجاح،أمالستينية طافبقتعملحماهريفمنمهج 

يومهاتقضيإدلب،مزارعفيالزراعيةالمنتجات

البردطوسوشتاء  الحارقة،الشمسأشعةتحتصيفا  

بضتقالزيتون،قطافموسمفيسي ماالوالصقيع

بهاتُعينفقط،سوريةليرةآالف5و3بينيوميا  

قودمفابنلديهاإذآلبائهم،الفاقدينالخمسةأحفادها

أربعمنذمتوفىوآخر،2011العاممنتصفمنذ

ح،النزوقبلمنزلهمعلىصاروخسقوطجراءسنوات

كفاالتعلىوحصولهااليوميراتبهابرغموتؤكد

الاأن هإال  شهر،كلمعونةوصندوقالخمسةلأليتام

.منهامبلغأيتوفيرمنتتمكن

هممدخراتعلىوالحفاظحقوقهمللناسيضمنكإجراء

قاذاالنحكومتيقامتالسوريةالليرةقيمةهبوطأمام

اعتمادبالعامهذا(التركيلالحتاللالتابعتين)والمؤقتة

إال  رية،السوالليرةعنعوضا  التركيةبالليرةالتعامل

ةسويرفعأوالعمالأجوررفعفييسهملمذلكأن  

.لديهمالشرائيةالقدرة
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الخط األمامي ياتيار اليسار الثوري في سور 

وسام مشهور أبو حسون:  بقلم

عيد الشيوعي السوري يحتفل ب
ميالد ملهمهم ستالين

ظهركبوالفيسعلىِلصفحتياالعتياديتصفحيأثناء

محكومال"الّسوريالّشيوعيالحزبمنتدياتألحدمنشور

"فيهيمجد"بكداشالبرجوازيّةالعائلةمنبالوراثة

الّرجلبأنّهإياهمعتبرينميالدهبذكرى"ستالينجوزيف

هذهأنّ كذلكَومعتبريناالمبرياليّةقاومالّذيالحديدي

تسليطالمقالهذافيهناأردت.اشتراكيّةتجربةهيالتّجربة

ِلنضاالتتدميرهوأكتوبرلثورةستالينخياناتعلىالّضوء

أقوماوعندمَكيساري،بأننياإلشارةيجدر.العاملةالّطبقة

منعدديأستثنفإننيالّستالينيٍةاألحزابمواقفبفضح

الّذينواألحزابهذهصفوففيالناشطينالّشرفاءالّرفاق

الواقعهذالتغييرمعهممشتركةرؤيةإيجادالممكنمن

.الّسوريلليسارالمرير

الثّانيّةةالعالميالحرببداياتفيوالّسوفييتياالتحاد

:النّازيللّجيشنفطيمصدرأهمكان

رونينشوالتّاريخ،يزيفونهؤالءالّشيوعيةمدعيمازال

مضمونوذهوللنّازيةالّسوفيتياالتحادعداءبأنّ األكاذيب

ضببعتذكيرهمهناعليناربمالذاثوري،وَ أيديولوجي

عام"فيبطبالضّ والثّانيّةالعالميةالحربأثناء:االتفاقيات

ّيةالنّازألمانيابينما"االعتداءعدم"معاهدةبعد1939"

وريداتتعدةالّسوفيتياالتحادنفذالّسوفيتيواالتحاد

في."توكريبنمالوتوف"اتفاقيةوفقالنّفطيةللمشتقات

كانالّتياالقتصاديّةاالتفاقيّةتوقيعتمّ "1940شباط11"

ولخاماتابتصديرخاللهامنااللتزامالّسوفيتياالتحادعلى

الواجبالنّفطيّةالمشتقاتحجمحددكماالنفط،أولها

خاللولكن،"طنألف900"بِ النّازيّةأللمانياتصديرها

ألف650"بفقطألمانياالّسوفيتياالتحادزود1940العام

.ألمانيامستورداتمنفقطبالمئة30يساويماوهو"طن

رفعتمّ "1941عاممنالثانيكانونمنالعاشر"في

و"طنألف120"إلىاالتفاقيّةفيالّنفطيالتّوريدمستوى

.اتالكميهذهعلىقادراُ يكنلمالّسوفيتياالتحادلكن

نّازيالالنّظامأظهرهماعنرغما  حصلتالتّوريداتهذه ّكل

كنولالبشر،حقوقوانتهاكوالحرفالقتلفيبشاعةمن

ِلكونهةعاديمنأقلِلستالينبالنّسبةكانتالبشاعاتهذه

تحتسوفيتي"مواطنمليون20"مقتلعنالمسؤول

.اإلمبرياليّةمحاربةشعار

الحربيّةاعةالّصنوَ التّسليحوزير"شبيرألبيرت"أدلى

علىأنّهب"الثّانيّةالعالميّةالحربنهايةبعداأللماني

الهجومابأسبحولُطرحتالّتيالكثيرةبالّرواياتدراية

تزويدأنّ يدالتّأكأستطيعلكنّيالّسوفيتي،االتحادعلى

مجريات.تلرهعندالّرئيسيّةاألولويّةكانبالوقودالّجيش

الحربخلوادالّسوفيتيواالتحادستالينأنّ تثبتواضحة

أنظمةهمألنّ الهتلر،ثقةيكسبوابأنفشلواألنّهمفقط

يروجكماالنّازيّةإجراممنالبشرتخليصتريدتحرريّة

أنّ ننسىالأنعليناذلكمنواألهماليوم،البكداشيون

رفضولموسكتابعا  كاناّلذياأللمانيالّشيوعيالحزب

الّديمقراطياالشتراكيالحزبمعتحالففيالدخول

منةالهيبسبب"موسكومنأتتأوامرعلىبناءآنذاك،

األمر"يّةالكالسيكالّشيوعيةاألحزابعلىالّستالينيّة

بمالقياماإلىللوصولالنّازيينأمامالّطريقأفسحالّذي

نّازيينالبتزويدالّسوفيتياالتحادفشلبعد.بهقاموا

التحاداعلىبالهجوم"هتلر"قامالنّفطيّةبالمشتقات

نأمضمانأهمهاأسبابلعدةالّجنوبمنالّسوفياتي

ولالوصالقوقاز،علىالّسيطرةللّطاقة،كوردرومانيا

عةالّراببالمرتبةآنذاكإيرانكانتحيثالّشرق،إلى

طريقعنسيحدثكلهذلكوكان.النّفطيبالمخزون

ضا  أيالّروسهجوميفسرماوهذاالقرمعلىاالستيالء

ارعةالمتصالقوىجميعبينللتّاريخبإعادةالقرمعلى

.منهاجزءالّسوفيتياالتحادكانوالّتي

وَ يروشيماهفيالقنبلتينبسببالياباناستسلمتهل

؟ناكازاكي

مريكيّةاألالمتحدةالوالياتإلقاءبعداليابانيةالحكومةإنّ 

صممةمكانتناكازاكيوهيروشيمافيالذّريّةالقنبلة

عنتينالقنبلسقوطخبرأخفتوقداالستسالم،عدمعلى

دعت"ناكازاكي"علىالثّانيةالقنبلةإلقاءبعد.شعبها

حاسمةالللمعركةاالستعدادإلىالبلدسكانالعلياالقيادة

أعلنوآنذاك،الّرسمياإلعالمحسبأراضيهمفوق

بأنّ ةالحكوماجتماعإبانالبّحريّةاألركانرئيسنائب

"يابانيمليون"20بتضحيةحتما  سيتحققالنّصر

."كاميكازال"إلىبذلكمشيرا  الفدائيةللعملياتمستعدون

افظحاّلذي"غوانتونغا"جيشعلىمعقودةاآلمالبقيت

علىبا  ُمدروالبالدخارجكانألنّهالقتالية،قدراتهعلى

القواتلكنوالكيميائيّة،وَ الّجرثوميّةاألسلحةاستخدام

انيّةاليابالحكومةحساباتجميعشطبتالّسوفيتيّة

في"1945عامآب8"فياليابانعلىالحرببإعالن

وقيعلتالياباندفعالّذياألمرالّصين،شرقمنشوريا

رطشاألمريكيّةالمتحدةالوالياتمعاالستسالممعاهدة

أخرىخدمةهذهلتكوناإلمبراطوري،النظامعلىاإلبقاء

قبلهمومناالمبرياليينللحلفاءالّستالينياالتحاديقدمها

.النّازيين
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ةسرقات معهودة في ميناء الالذقي

النقلوزارةعنالصادرةالوثائقإنالصحيفةوقالت

تشرين22بتاريخبدأتالباخرةأنإلىتشير

منطنألف7.853وأنّ حمولتها،بإفراغنوفمبر،/الثاني

ىإلالباخرةعنابرعبرمباشرةُسحبتالباخرةحمولة

القطارعبرطنألف3.155كميةُسحبتكماالشاحنات،

لىإيصلالحاصلالنقصإجماليفإنوبالتاليأيضا ،

.(طنا  490)حدود

نعتحدثتمحددة،شخصياتالصحيفةتتهملموبينما

يفبالتالعبالمرفأفيالمشرفينبعضقيامإمكانية

معهودةوأساليبطرقإلىمشيرةاإللكتروني،الميزان

لجنةبتشكيلالنظامحكومةقياممؤكدةباألوزان،للتالعب

الداخليةوالتجارةالنقل،"منهاعدةوزاراتمنمؤلفة

.الواقعةلمتابعة،"والماليةالمستهلك،وحماية

كمياتقةمطابتتمأنيُفترضالباخرة،شحنةتفريغوقبل

افاكتشالسهلمنيجعلماالحمولة،بياناتمعالشحنة

المستشاريؤكدكماالمصدر،منكانإذاالنقص

يالتركاوخالد"للدراساتجسور"مركزفياالقتصادي

تتحملالالمصدرةالشركةأنيعنيما،"المدن"ل

ذلك،ويعني.روسيةشركةهيوغالبا  النقص،مسؤولية

هوالنقص،عنالمسؤولأنالتركاوي،نظروجهةمن

لطتسالالذقية،ميناءفيالمعتاد":وقالمتنفذة،جهات

هذهأنواألرجحالمحاسبة،خارج(شبيحة)مجموعات

الخبزأزمةلحلالقمح،منكمياتبأخذقامتالمجموعات

."نفوذهامناطقفي

لمجموعاتمرتعا  باتالسوريالساحلأنوأضاف

غيربطريقةاستحوذتمنهامجموعةوكلالشبيحة،

حولنالنقصوصلأنإلىالقمح،منكمياتعلىشرعية

عمليات":التركاويوقال.الباخرةحمولةمنطن500

عنوالكشفباستمرار،تجريالالذقيةمرفأفيالسرقة

رإطافييأتيالنظام،إعالموسائلقبلمنالحادثةهذه

."ظامالنداخلوشخصياتتياراتبينالحساباتتصفية
المدنموقععن

علىءالضوالسوريالنظامإعالموسائلتسليطأنواضحا  بدا

ريغتفأثناءالمستورد،القمحمنكبيرةكمياتسرقةعملية

تصفيةنتيجةجاءالالذقية،مرفأفيقمحباخرةحمولة

تأخريؤكدهاالسوري،النظاممنشخصياتبينحسابات

.الفضيحةهذهعنالكشف

ضتتعرالباخرةإنللنظام،التابعة"البعث"صحيفةوقالت

تشيرأندونمنالماضي،/الثانيتشرين22بتاريخلنقص

.الناقلةالشركةهويةإلىأوالقمح،مصدرإلىالصحيفة

ةمسؤوليمحالحسنالبحريالنقلمؤسسةعاممديروحّمل

(سوريا)الباخرةحمولةإجماليمنقمحطن490نقص

والوكيلوالموردالناقلمنكلإلىطن،ألف11.5نحوالبالغة

.البحري

:ثالحزب الش يوعي الس وري ِلصاحبه حزب البع

لعلّ والّسلطة،بتداولملكيةطبيعةذو"شيوعي"حزب

مكنيالوانتشرتالّتيالمقوالتأكثركانتالمقولةهذه

"األسدبشار"صورتجدعندماخصوصا  بصحتها،الّشك

صورجانبإلىالحزبهذامكاتبجميعفيموجودة

إلى"األسدحافظ"صورقبلهمومن،"بكداشعمار"

علىأبدا  الغريبمنليس."بكداشخالد"صورجانب

البديلفكرةدمراّلذيبميالديحتفلأنكهذاحزب

حزبالأنّ وخصوصا  العالمي،المستوىعلىاالشتراكي

لّدولةلتماما  تابعكان"بكداشخالد"بقيادةالّشيوعي

التيخارجيّةوالالّداخليةسياساتهتقريرفيالّسوفيتيّة

يصفبكداشكانكما،"الكبارالرفاق"عليهيمليها

ّسوفيتياللالتحادالتّبعيّةهذه.الّسوفييتالمسؤولين

ينبماالتعايشبفكرةتكللتوانتهازيّةأكثرجعلته

ّسوفيتيالاالتحادلهاروجالّتيالرأسماليّةواالشتراكيّة

معالفيتحالبكداشيالحزبجعلتوالّتيالحين،ذلكفي

.البعثمثلالوطنيالمستوىعلىبرجوازيّةأنظمة
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: نفي ذكراها الثاني واألربعي

فرصة ثورية .. 1979إيران 

ُمهَدرة

ا،أربعيناثنيمنذ َرتعام  لتشعلإيرانفياالحتجاجاتتطوَّ

راكياالشتالمناضليسردالمقالهذافي.الشاهنظامضدثورة  

ةالهائلالثوريةالفرصةقصةروزجونالبريطانيالثوري

َضتالذيالوحشيوالقمع .لهتعرَّ

األحداثأكثرمنواحدة  1979فبرايرفياإليرانيةالثورةكانت

يجة  نتفقطليسصحيح  هذا.العشرينالقرنخاللالُمذِهلة

يفآنذاكالبالدسكانإجماليمنيقربلماالكبيرةللمشاركة

ادينفسهنصَّبالذيالملكذلكبالشاه،الفعليةاإلطاحة كتاتور 

ابلالشعب،على أسيستعلىالجديدالنظامإصراربسببأيض 

.”إسالميةجمهورية  “بأنهَوَصفَهما

.لعالمافيالنفطُمنتجيأكبرمنواحدة  تزال،والإيران،كانت

فيللوزراءارئيس  مصدَّق،محمدالشعبي،القوميالزعيمانتُِخبَ 

مَ ماوسرعان،1951العام كانالتياإليرانيةالنفطصناعةأمَّ

انقالب  أطاح،1953العاموفي.منها%51البريطانيونيمتلك

منهبدال  هالشاووضعمصدَّق،واألمريكيونالبريطانيوننظَّمه

.النفطفيالغربيةالمصالحلحمايةالسلطةفي

منظمةانفَّذتهالتيواإلعداماتبالتعذيبحكمهالشاهرسَّخَ 

حزبيفالقوميونُسِحقَ .(السافاك)القوميواألمنالمخابرات

اذلكوكانمصدَّق،تزعَّمهالذيالوطنيةالجبهة صيرمأيض 

صدَّراألثناء،تلكفي.الشيوعي”تودة“حزبباألخصاليسار،

ث ا“باعتبارهنفسهالشاه ماأطلقنياتالستيوفيللبالد،”ُمحّدِ

يَ  صنيع،للتطموح  برنامج  وهو،”البيضاءالثورة”بـُسّمِ

شاهالأقرَّ وكما.الهائلةاإليرانيالنفطعائداتعلىاعتماد ا

َمتفقدنفسه، ثورةباقاست“أجلمن”البيضاءالثورة“ُصّمِ

.”أسفلمنحمراء

عَ وسَّ أنشأنهمنكانإذعكسية،بنتائججاءالُمخطَّطلكن

زَ  اضاءالبيالثورةأثارت.ومناضلةحديثةعاملةطبقة  وعزَّ أيض 

رجال:يرانياإلالمجتمعفيالُمحافِظينالتقليديَّينالمعسكرين

الزعيمَخلَقَ ،1963العامفي.(البازار)التجاروكبارالدين،

الثورةمعارضتهخاللمنلنفسهسمعة  الخمينيهللاآيةالديني

تحدةالمالوالياتعلىالشاهاعتمادعلن ااستنكرإذالبيضاء،

ه.إيرانمواردوإهداروإسرائيل االشاهوجَّ للخمينياتهام 

علىبرهوأجالشارع،فيعنيفٍ احتجاجٍ إلىدينيموكببتحويل

.المنفىإلىالخروج

سوشياليست “هذا الموضوع مترجم عن مجلة 

البريطانية” ريفيو

والعمال.. الخميني وشريعتي

ينيدلكنهقط،بذلكيعترفلمالخمينيأنرغم

علياليسارياإلسالميللباحثهائلبدينٍ 

.شريعتي

عمرٍ عن،1977العامفيفجأة  شريعتيمات

ا،44الـيناهز يدعلىقُتِلَ أنهالظنوأغلبعام 

ائع اششريعتياسمكانالوقت،ذلكفي.السافاك

ن،أبراهامياإرفانديجادلوكما.إيرانفيللغاية

خيأشهرأحد الماإلسفإناإليرانية،الثورةمؤّرِ

تقاوموريةثعقيدة  كانلشريعتيبالنسبةالشيعي

والرأسماليةواإلقطاعاالضطهادأشكالكافة

قطفليسمحمدالرسولبُِعثَ “:واإلمبريالية

الكنجديد،دينٍ إلرساء وتوبياي…لتأسيسأيض 

.”طبقاتبال

فيالشاهضدالشوارعمظاهراتاندلعتحين

ينيالخمشعاراتعلىشريعتيتأثيركان،1977

َطَهدين،للُمضاإلسالم“:عينتخِطئهالومناصريه

كَّانسُ يُمثِّلاإلسالم”و،”للُمضطِهدينليس

ليساإلسالم”و،”القصورالالفقيرةاألحياء

ألجليموتونالفقراء”و،”الجماهيرأفيون

يا”و،”ضدهايتآمرونواألغنياءالثورة،

والشرقيةال”و،”اتحدواالعالمُمضَطَهدي

ألجلونحن،”اإلسالميةالجمهوريةغربية،

واإلسالم،”اإلقطاعوالالرأسماليةالاإلسالم،

.”الطبقيةالفوارقسيمحي

لَت،1978أكتوبرفي لىإالشوارعمظاهراتتحوَّ

العامالقطاعينلعمالهائلةإضراباتٍ حركةِ 

تاجاإلنالعمالأوقف.النفطعمالبقيادةوالخاص،

اسيةسيمطالبورفعواالنفط،ومصافيحقولفي

وإطالقالعرفية،األحكامإنهاءحيثمباشرة،

عةصناوتأميمالسياسيين،المعتقلينسراح

كانتأخيرومطلبالسافاك،منظمةوحلالنفط،

التمييزءإنها:األمدطويلةُمتوقَّعةغيرتبعات  له

واشنطنصحيفةأشارت.العامالتالنساءضد

هذهأنإلىالوقتذلكفياألمريكيةبوست

فيهالشابقاءعلىاألكبرالتهديدهياإلضرابات

ي اأساسناقال  النفطصار“:كتبتإذالسلطة،

.”الثوريللوعي
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:وأضاف التقرير

اينضمونالعمالمنكمالواضحغيرمن عيالشيوتودةلحزبسر 

ربماإنهالعمالأحدقال.خلقفدائييلحركةأولموسكوالموالي

رو…عمالثمانيةكلِّ منشيوعيينثالثةأواثنانهناكيكون يُقّدِ

أوماركسيوناإلداراتبعضفيالعمالمن%25ثمةأنآخر

رتظهالماركسيةالمنشوراتأنوأضافالماركسية،معمتعاطفون

يفالجدرانعلىأوالشركةفياإلعالنيةاللوحاتعلىالدوامعلى

.”العاملةالطبقةأحياء

كاملةسيطرة

شورىمجالسسيطرتوفارس،تبريزبمحافظتيالنفطمصافيفي

جهوعلىفارسمحافظةوفي.واإلنتاجاإلدارةعلىكاملةبصورةٍ 

يفالوحيدةهيكرج،مدينةمنالقريبةالمصفاة،كانتالتحديد،

استولَى.(شيللشركةمنها%25)أجنبيةلشركةالمملوكةإيران

لألجالنفطمنإنتاجهاوباعنفسها،المصفاةعلىشورىمجلس

اءمدرمعاالستيالءهذاالمجلسنسَّقَ .والمرتباتاألجوردفع

منتألَّفَتالتي،”للمصفاةاالنتقاليةاإلدارةلجنة“ليؤِسّساإلنتاج،

.ينالتقنيالموظفينمناثنينإلىباإلضافةالمجلسمنأعضاء

لىإ”كرجمصفاة:اإليرانيةالوطنيةالنفطشركة“اللجنةأخرجت

هذهعنالراضيةغيرالحكومة،رضختماوسرعان.النور

رات، امشابهةنضاالت  اندلعت.التأميملمطلبالتطوُّ عبرأيض 

.البالدأرجاءفيالحديثةالصناعات

أوضحكمالكن،.الخمينيعلىُمحتََمال  تحدي اشورىمجالسفََرَضت

تهمقالفيهارمانكريسالبريطانيالثورياالشتراكيالمناضل

.هائلةالعقباتكانت،1994عام،”والبروليتارياالنبي“الطويلة

ألن،العمالمنأقلية  فقطإالتُمثِّلتكنلمشورىمجالسلكن

لنفطاوصناعةالمجتمع،فيللغايةجديدةكانتالحديثةالصناعات

هناكانكالمثال،سبيلعلى.العمالعددحيثمننسبي اكثيفةكانت

عاملألف400حوالي،1980العامفيطهران،العاصمةفي

زين .كبرىصناعيةمشاريعفيُمترّكِ

،التقليديالقطاعفييعملكانالعددهذاضعفمنيقربمالكن

لهاكانماغالب االتيالصغيرةالورشحيث الواحدةعائلةالأفراديُشّغِ

فون بالبازارمرتبطينكانواوهؤالءوأصدقاءهم،أقاربهمفيهاويُوّظِ

.السواءعلىالدينورجال

تدفَّقَتقدالفالحينمنكبيرةأعداد ٌكانتذلك،علىعالوة

سكنوايًاعشوائمدنًاوأسَّسواالعمل،عنبحثًاالمدن،إلى

كانتالشاه،حكومةدعممنحرمانهمخلفيةوعلى.فيها

بالمساجد فيانواكالتيالخيرية،باألعمالإليهمتتقرَّ

ٌ عاتٌ األحيانأغلبفيإليها،الحاجةأمس   منوفيرةبتبرُّ

وكما.المناطقهذهفيلهقاعدةًٌالخمينيَضَمن.البازار

مجالسعلىبمكانالصعبمنذلكَجعَلهارمان،أشار

ماغرارلىعتلك،مثلأحياءٌ إلىنفوذهاتُوسَّعأنشورى

1917وسيارفيالبلشفيةالثورةفيالسوفييتاتفعلته

تطويق اليسار

لأنمنليتمكَّناليساركان نفوذهكانإني احقيقفارق ايُشك ِ

اوصارتوسَّعقد الفقراءإلىتصلمطالبصياغةعلىقادر 

فيهمابلذلكمؤهَّال  يكنلمنفسهاليسارلكن.والعاطلين

باالتحادطتهربالتيالتبعيةبعالقةتودةحزبتأثَّر.الكفاية

معاق  باتفبدورهمرتبط اكانالذيالسابق،السوفييتي

والية،شرقال“الصدى،واسعالخمينيشعارحقَّق.الشاه

نموكانكبيرة،شعبية  ،”اإلسالميةالجمهوريةغربية،

ِقأنذلكشأن .اليساريُطو 

حركةخصباألالجديدة،السياسيةاليسارتنظيماتاستمدَّت

الديني،التوجهذاتالمجاهدينوحركةخلق،فدائيي

جنََّدت.جيفاراتشيشنَّهاالتيالعصاباتحربمنإلهامها

للعملالطالبيةاألوساطمنأعضاءهاالتنظيماتهذه

ات  عمليعنذلكتمخَّض.الشاهإطاحةأجلمنالُمسلَّح

غيرنجاحات  وأحرزتكبيرةبشجاعة  شكبالتميََّزت

عسكرية،قيادات  استهدفت)األحيانمنكثير  فيُمتوقَّعة

أربابوبعضالتعذيب،عنمسئولينالسافاكفيوضباط ا

وطأة  أشدَّ كانتالعملياتهذهنتائجلكن.(القمعيينالعمل

حيثمن-الشاهدولةعلىكانممااليسارعلىبكثير

.األرواحفيوالخسائراالعتقاالتموجات

ات،السبعينيأواخرفيالجماهيريةالحركةتصاعدتحين

مناتمركز  أفضلالخمينيحولالُملتفَّةالكوادركانت

اهراتالمظتُنظمالمساجدتكنلم.العصاباتحربتنظيمات

اأاألحيانمنكثير  فيالعماليةاإلضراباتبلفقط، .يض 

اواقعة  العصاباتحربجماعاتكانت الناحيةمنأيض 

وعيةالشيمنالستالينيةالنسخةشركفياأليديولوجية

فيوجمائي،دوجمودٍ عصبويةٍ إلىذلكبهاأدَّى.السوفييتية

قاتال  كذلوكانالسواء،علىالتنظيموفيالسياسيالِفكر

لثورياالنهوضفتراتفيالتغيُّرسريعةاألحداثفيلها

معالعمليمكنكيف:سياسيةمرونة  يتطلَّبالذي

فيممعارضتهيمكنوكيفاالتفاق،حاالتفياإلسالميين

الخالف؟حاالت
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َرتالعصاباتحربتنظيماتأنإال نحوهادفَّتتوجيهقرَّ

في(العمل)”كار“صحيفةخلقفدائييحركةدشََّنت.الجماهير

علىلالستيالءالعاملةالطبقةالحركةدعت.1979مارس

بيلسعلىكتبتإذالرأسمالية،وتحطيمالسياسيةالسلطة

َكتإذا“:المثال ظََّمتونصحيحبشكلٍ شورىمجالستحرَّ

تطويربإمكانهاسيغدوالسياسي،الشأنفيالمنخرطين

.”البالدسياساتإلدارةالشعبتنظيمات

ههذاعلىالخمينيردَّ  الجمهوريةحزببإطالقالتوجُّ

فيباليسارالهزيمةإللحاقاإلسالمية،والجمعياتاإلسالمية

َحتالتياألحداثلكن.شورىمجالس فيالخمينيكفةرجَّ

.العمالمجالسإطارخارجالحقيقةفيوقعتالمطاف،نهاية

ظامالنأراد.ذلككلِّ منالقلبفيالمرأةحقوققضاياكانت

ينبالعالقاتعلىاإلسالممنالخاصةنسختهفرضالجديد

دَ .الجنسين إصالحىأقصوهواألسرة،حمايةبقانونالعملُجّمِ

في.رأةالمحقوقمجالفيالشاهنظاممنبالفعلانتُِزعقدكان

طليقتفيحصري احق االرجالُمنِحَ الجديد،النظامظلِّ 

ادائمةزيجاتٍ بأربعلهموُسِمحَ زوجاتهم، امفتوعدد  منوح 

حاكم،المفيقاضياتٍ النساءعملُحِظرَ .المؤقتةالزيجات

.هنلإلزامي ازيًّاالحجابوصاربالجيش،تجنيدهموكذلك

َمت،1979مارس8في ليوماإلحياءجماهيريةمسيرات  نُّظِ

اليومقَ حقَّ .خلقفدائييحركةتدعمهالمفيماللنساء،العالمي

ا ي ا،نجاح  أرجاءعبراءالنسمناآلالفمئاتشاَرَكتحيثُمدّوِ

غوغائيةحشودٍ قِبَلِ منطهرانفيالمسيراتهوِجَمت.البالد

نَتتضمَّ .”الرأسعلىالضربوإماالحجابإما“شعارترفع

كنلالنارية،األعيرةبعضوإطالقالحجارةإلقاءاالشتباكات

.المتظاهرينإرادةيكسرلمذلك

اُمب،”تفاهمسوء“إاليكنلماألمرأنالجديدالنظامأعلن ر  ّرِ

جبَرنيُ أنالالحجاب،إلى”يُرَشدن“أنيجبالنساءبأنذلك

اتُمخطَّطأمامكبرىعثرة  النسائيةالحركةكانت.عليه

.الخميني

أجلنمشاملهجومٍ لشنِّ بحاجةٍ الوقتذلكفياليسارصار

العاملةالطبقةنساءبالطبعذلكفيبمنالمرأة،حقوق

االحجابارتداءيعتبرنالالتيالُمتديِّنات، اُمسأمر  على.بهلَّم 

انةحضدوربإنشاءيطالبأناليسارعلىكانالمثال،سبيل

اركةمشأجلمنالحمالتيدِشّنوأنالعمل،مواقعفيلألطفال

شكَّلت.ذلكوغيرالعمالية،شورىمجلسانتخاباتفيالنساء

مثلعلىالعامالتتوحيدأجلمن”النساءتضامنمجلس“

فدائيوماالسي-اليسارقوىتردََّدتلألسف،لكن،.المطالبهذه

.الحركةلهذهدعمهمعنالنهايةفيوتخلُّوا-خلق

ينبللقوةاختبارٍ بمثابةليكون1979للعامالعمالعيدجاء

فيلهاطالُمخطَّ العمالمظاهراتفعلٍ كردِ .واليسارالخميني

لألجوراألدنىالحدالخمينيحكومةرفعتاليوم،ذلك

،اليوملذلكخطابهوفي.عامةإجازة  مايومناألولوأعلنت

يومٍ كل“:وقال،”المؤمنينغير“منالعمالالخمينيحذَّرَ 

ااعتبارهينبغي شيء؛كلِّ مصدرهوالعملأنإذللعمال،عيد 

.”الذراتجسيماتوحتىوالنار،الجنةحتى

توردسإقرارباتجاهبقوةٍ الخمينيدفعاألثناء،تلكفي

.لهااألولىالقليلةاألشهرفيالجديدةاإلسالميةللجمهورية

اإذنسيكونهل لكماديمقراطي ادستور  أموميون،القيُفّضِ

؟”األعلىللمرشد“ُمطلَقةبسلطاتٍ ثيوقراطي ا

مية،اإلسالالجمهوريةمبدأعلىاستفتاءٍ إلىالخمينيدعا

أنهماظنوالناسمعظملكن.ساحقةبأغلبيةٍ فازأبريلوفي

.مع اوالديمقراطيةاإلسالمعلىباألساسيصّوِتونكانوا

االنهائيالدستوراستغرقوالحق ا، اتالمساوممنشهور 

للمرشدةديكتاتوريسلطاتٍ كانالنهائيوالناتجالستار،وراء

احاالنفتمنالقليلمعله،التابعالخبراءومجلساألعلى

.اإلصالحاتعلى

اواة،الالمسوتقليصالفقر،حدةلتخفيفوعود  هناككانت

رشدللمكانبالطبعلكن.للصناعةالعامةالملكيةوتوسيع

.ذلككلِّ فياألخيرةالكلمةاألعلى

ااألمريكنلم العاماالستفتاءفيالخمينييفوزأنمحتوم 

يسارالمشاركةحالةفيخاصة  -الدستورمسودةعلىالجديد

التي،الفترةتلكلكن.معارضتهفيالمعتدليناإلسالميين

فارةالساحتاللمعتزاَمَنتنوفمبر،فيبالتحديدبدأت

التياألمريكيينالرهائنأزمةمنذلكتبعومااألمريكية

ا444استمرت لَ ذلككلُّ .يوم  هيرالجماغضباتجاهحوَّ

.اليساروقسَّمَ 

َمتاليوم،ذلكفي علىراتمسيأربعنُّظِ

ضَ مماطهران،فياألقل عمالالوحدةقوَّ

اربيكوجماعةخلقفدائيوقاد.أنفسهم

وعيوشيوتصدَّرهائلة،مسيرة  الماوية

دأحوصفهاكذلك،ضخمة  مظاهرة  تودة

مبالدعحظتبأنهااألجانبالمتعاطفين

المظاهراتبينالنقاباتمناألكبر

ا،.األربع دينالمجاهحركةنظَّمتوأخير 

مظاهرة  أيض اهياليساريةاإلسالمية

.أخرى
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الغنيعبدمصطفى:بقلمالتقرير

(الوصلزمان)

ويدعونالحكومةمقترحاتيرفضونالهندمزارعو

العاملإلضراب

اتمقترحرفضالهنودللمزارعيننقاباتعدةأعلنت

الزراعيةالقوانينعلىتعديالتبشأنالحكومة

ي،الماضسبتمبرفيالبرلمانأقرهاالتياألخيرة،

التظاهراتمنموجةاندالعفيتسببتوالتي

الشهرنهايةالبالدمستوىعلىواإلضرابات

.الماضي

المطالباتعنالتراجعرفضالنقاباتأعلنتكما

تيوالعقودمنذالموجودةبالقوانينالعملباستمرار

المحاصيل،شراءألسعارأدنىحدوجودتضمن

مرينللمستثالداعمةالجديدةالثالثةالقوانينوإلغاء

.المزارعينحسابعلىالكبرىوالشركات

االمزارعيناحتجاجاتواكتسبت اللخالدعممنمزيد 

يفالماليينعشراتشاركحيثالماضيةاألسابيع

نتحالف  لهدعاالذيالعاماإلضراب دةعمنُمكوَّ

ااحتجالماضيالشهرنهايةمركزيةعماليةنقابات اج 

والمزارعينالعمالحقوقضدقوانينتمريرعلى

هيكلةإلعادةالحاكموالحزبموديخطةضمن

االتالمجفيالمستثمرينبتوغلوالسماحاالقتصاد

المختلفة،

التيالتشريعاتبسحبالحكومةالنقاباتطالبتكما

ووقفوالمزارعين،العمالحقوقضدتمريرهاتم

الماليالقطاعشملوالذيالعامالقطاعخصخصة

.والموانئالحديديةالسككوخطوط

عدةمنذمتواصلبشكلالمزارعينآالفويحتج

لةهيكتعيدوالتيالجديدةالقوانينعلىأسابيع

ينللمزارعسمحتالتيعقودمنذالموجودةالقوانين

طةبواستدارجملةأسواقخاللمنمحاصيلهمببيع

وتمهد.لألسعارأدنىحدوجودمعالهنديةالحكومة

مبرسبتفيتمريرهاتمالتيالحرةالسوققوانين

الستغاللالخاصةللشركاتالطريقالماضي

عبةصاقتصاديةظروف ايواجهونالذينالمزارعين،

.الديونعلىأغلبهمويعيش

ريممالثوريةاالشتراكيةالكاتبةتصف

:كالتاليآنذاكالموقفبويا

و

حركةوانقسمتالخمينية،الحجةهذهشركفيتودةحزبقَعَ و

فيمالتودة،السياسيالخطأغلبيتهاأيََّدتأنبعدخلقفدائيي

خلقمجاهديحركتيّ مثلأخرى،يساريةحركات  شهدت

.التخبُّطمنمشابهة  حالة  وبيكار،

إيران،شماليّ تبريزمدينةفيكانتحيثمنبويا،مريمتفيد

كلماليسار“بأن حالةكنلالجديد،الخمينيدستورضديتحرَّ

اشاملة  تكنلمالشلل نيالديالزعيممؤيدونظَّمإذ.تمام 

مجالسشبكاتمعمداري،شريعتكاظممحمدالليبرالي،

اعإضراب االيسار،يتزعَّمهاالتيالنطاقواسعةشورى ام 

.”اإلسالميالخمينيدستورضدجماهيرية  ومظاهرة  

معرىالشومجالسفياليسار-ممكنلبديلٍ ومضة  تلككانت

بالطاقةةُمفعَمجماهيريةحركةٍ فيالتقدُّمييناإلسالميين

ديمتدلملألسف.الخمينيضدالثورية أنبعد،طويال  التمرُّ

ةالعراقيالحربجاءتثمبوحشية،الخمينيسلطةقمعته

دفقط1980سبتمبرفيذلكبعداإليرانية سلطةمنلتوّطِ

األعلىالمرشد

ا على تقسيم اليسار ب .  الكاملكان الخميني قادر 

بين كل المشكالت التي تصاعدت في المصانع، و

، النساء، وبين األقليات القومية مثل األكراد

فعل وفي أوساط كّلِ من أخذ يخوض النضال بال

يالية ضد النظام الجديد، كانت تُعَزى إلى اإلمبر

.”األمريكية
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