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 ً حدثا العراق  في  االنتفاضة   تشكل 
المنطقة، في  جديداً  ومنعطفاً   تاريخياً 
والدولية اإلقليمية  القوى  تعمل   لذا 
وإيران( المتحدة  )الواليات   وخصوصاً 
 على التدخل من أجل المزيد من السيطرة
او االنتفاضة  هذه  إجهاض   ومحاولة 
بنتائجها0 والتحكم  مسارها  عن   حرفها 
تكون ان  األطراف  هذه  يُرضي   فال 
الجماهير بيد  النهائي  والقرار   السلطة 
أكتوبر انتفاضة  هزت  أن  بعد   خصوصاً 
توازن على  أصالً  القائم  النظام   أركان 
الراعين بين  للحصص  وتوزيع   هش 
الطائفي النظام  ألقطاب   االساسيين 
عاما0ً عشر  ستة  مدار  على   والقومي 
الذي القصف  بعد  أشده  التصعيد   وصل 
القاعدة االمريكية في كركوك له   تعرضت 
وجرح امريكي  متعاقد  فيه  قتل   والذي 
مقرات بقصف  امريكي  رد  قابلها   أربعة، 
ومن وسوريا،  العراق  في  هللا   حزب 
السيناريو هذا  استمرار  المستبعد   غير 
المقابل0 والقصف  القصف  من   بمزيد 
 ما يهم بالنسبة لالنتفاضة هو التركيز والعمل
بإسقاط النهائية   أهدافها   تحقيق   على 
 النظام وإقامة نظامها الجديد وفق دستور
عن بعيداً  الجماهير  وتقّره  تناقشه   جديد  
الصراع وما   إمالءات واشنطن وطهران، 
المحصلة في  الطرفين  هذين  بين   الحالي 
االنتفاضة إلجهاض  محاولة  اال   النهائية 
السياسية الهيمنة  أذرع  ستبعد   ألنها 
العراق0 عن  الخارجية   واالقتصادية 
 خرج المنتفضون منذ األول من أكتوبر والى
إيران« امريكا ال   اليوم وهم يرددون »ال 

والنهب البؤس  ان  تدرك  الجماهير   الن 
اليوم إلى  وتعانيه  عانته  الذي   والقتل 
 انما هو نتيجة رعاية وحماية الحكومتين
السلطة0 لهذه  واألمريكية   اإليرانية 
ورسم تحديد  أجل  من  المنتفضون   خرج 
اإلمبريالية عن  بعيداً  جديد   مستقبل 
العراق من  يعنيها  ال  التي   األمريكية 
شركاتها، مصالح  وضمان  النفط   سوى 
 وبعيداً عن إيران الحالمة بتصدير نموذج
المتخلف الرجعي  وحكمها  الفقيه   الولي 
العراق في  وأذنابه  سماسرته  شغّل   الذي 
 الذين عاثوا في البالد نهباً وقتالً وخرابا0ً
دماء دفعت  التي  أكتوبر  انتفاضة   ان 
من واآلالف  والشابات  الشبان   مئات 
لعبة عليها  تنطلي  ال  والمعاقين   الجرحى 
اإليراني األمريكي  والنفوذ   الصراع 
ان المنتفضون  ويعرف  البالد،   داخل 
الحالي، الوقت  في  الصراع  هذا   تأجيج 
ومحاولة األوراق  لخلط  يهدف   إنما 
الصراع0 هذا  داخل  إلى  االنتفاضة   جر 
اإلعالن اال  المنتفضة  للجماهير  يبقى   لم 
التدخالت عن  بعيداً  سلطتها  إقامة   عن 
 اإلقليمية والدولية كما وان سياسة السلطة
تجاه االنتفاضة  عن  المنبثقة   الجماهيرية 
الدفاع على  مبنية  ستكون  المنطقة   دول 
التحرر في  المنطقة  جماهير  مصالح   عن 
االقتصادي االضطهاد  اشكال  كل   من 
والفكري. السياسي  والقمع   واالجتماعي 
 من ثم فتح صفحة جديدة مع دول االقليم
للجماهير فيها  القرار  يكون   والعالم 
الذين والذيول  المرتزقة  من  لشلة   ليس 
  يأتمرون بما يقرره سليماني او بومبيو0

 االنتفاضة والصراع األمريكي - اإليرانـي

 احلرية لكل معتقلي االنتفاضة يف سجون
السلطة و ميليشياتها
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ليصف الشرقية"  "قناة  مذيع  علينا   خرج 
ومطالبها المنتفضة  الجماهير   شعار 
المضلل(0 )الشعار  بــ  النظام  بإسقاط 
ترفعه الذي  النظام  اسقاط  شعار  إن   هل 
 الجماهير المنتفضة هو المضلل أم االلتفاف
شكلية بإصالحات  الجماهير  مطالب   على 
 تبقي على هيمنة وسطوة األحزاب الحاكمة
على كل مقدرات البالد هو التضليل بعينه؟0
منطق هو  البرجوازية  األحزاب  منطق   أن 
سياسي بُعد  أي  لنزع  يسعى   تضليلي 
األساس وأخفاء  الجماهير  مطالب   عن 
المتصارعة، لأليدولوجيات   الطبقي 
مستقلة أفكار  صراع  الصراع   وكأنما 
االجتماعي0 بالواقع  لها  عالقة  ال 
 ولما كان الصراع الطبقي في جوهرة صراع
 سياسي يؤدي بالنهاية الى انتصار طبقة تحمل
 مشروع نمط انتاج جديد هو النمط االشتراكي
والكادحين العمال  طبقة  انتصار  حالة   في 

منطق التضليل ومنطق الحقيقة
االمر معها،  المتحالفين  والشباب   والطلبة 
 الذي ال يخدم الطبقة البرجوازية التي تسعى
من مسيطرة  فئة  الستبدال  الوطنية   باسم 
 ذات الطبقة المسيطرة بفئة اخرى مسيطرة
دون المساس بنمط االنتاج ودون المساس
الجديدة الليبرالية  االقتصادية   بالسياسة 
 )النيوليبرالية( ورهن اقتصاد البالد بصندوق
 النقد والبنك الدوليين وسياسات الخصخصة
أفقار الى  ادى  الذي  االمر   واالستثمار 
 الجماهير وزيادة نسب البطالة بين الشباب0
 اما منطق طبقة العمال فهو منطق الحقيقية
 الذي يعّري الجذور الطبقية اليدلوجيا األحزاب
واضفاء المسيطرة  والقومية   اإلسالمية 
الجماهير انتفاضة  على  السياسي   البعد 
لها واليمكن  لها  خالص  ال  أن  تدرك   ألنها 
دون والمساواة  بالحرية  أهدافها  تحقق   ان 
التابع القومي  الطائفي  النظام  هذا   إسقاط 
واإلقليمية0 العالمية  الرأسمالية  للقوى 

أينما كان  ، العالم  أنحاء  جميع   �ف 
الصحافة حرية  فإن   رأسماليون  
الصحف و  الكتاب  اء  �ش  تع�ف 
اء الرأى  لصالحهم ، تع�ف الرشوة و �ش
جوازية0 ال�ب لصالح  المزيف   العام 

والذين الشرقية  تروج  حين  غرابة  ال   أذن 
وصحف وقنوات  محطات  هي  كما   وراءها 
رجال قبل  من  تمول  والتي  المشوه   االعالم 
 اعمال وساسة هم على هرم السلطة لمشروع
 سياسي يريد اإلبقاء على النظام ذاته، ويبقى
حاله0 على  السكان  غالبية  وشقاء  بؤس 
المبادرة   لذا ينبغي على الجماهير اخذ زمام 
 واإلبقاء على شعارها األهم اال وهو أسقاط النظام
 الذي به تحقق أهدافها بحياة حرة والئقة وان
الثورية الجماهيرية  مجالسها  بتشكيل   تسرع 
 وتنظم نفسها في ساحات االعتصام والمحالت
وسلطة أرادة  تمثل  مجالس  العمل،   وأماكن 
االشتراكي0 التحول  عملية  وتدير  الجماهير 

   
فادميري لينني


