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»تضع البشرية ابلضرورة فقط 
تلك املعضالت امامها اليت ميكن 
ان حتلها، ألن املعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

املادية حللها قد توفرت او تكون 
يف عملية التكون«

مارکس

يتبع لطفاً...

صوت االحرار يف العراق 
الثالثاء 2021/5/11

لــم تنــل جماهيــر العمــال والشــغيلة والكادحيــن شــيئا مــن 
والبطالــة  الفقــر  مــن  المزيــد  ســوى  الكاظمــي  حكومــة 
وتدنــي مســتواهم المعيشــي، وهــي حكومــة الثــورة المضــادة 
التــي اســتمر فــي ظلهــا اغتيــال المنتفضيــن والناشــطين 
السياســيين ومحــاولات القضــاء علــى الانتفاضــة والحــراك 
الثــوري وإعــادة تســليم مقــدرات الجماهيــر لحكــم الأحــزاب 

والقــوى الطائفيــة والقوميــة عبــر الانتخابــات المبكــرة.  

ــل  ــن قب ــلاء، م ــي كرب ــي ف ــاب الوزن ــال الناشــط إيه ــار اغتي أث
عصابــات إرهابيــة مجرمــة، يــوم أمــس، غضــب جماهيــري 
واســع فــي محافظــات وســط وجنــوب العــراق وتظاهــرات 
جماهيريــة حاشــدة فــي كربــلاء رافعــة شــعار »الشــعب يريــد 

إســقاط النظــام ». 

إن قســما مــن القــوى كانــت عازمــة علــى دخــول الانتخابــات 
بــكل قوتهــا، لكنهــا وبعــد مقتــل الناشــط إيهــاب الوزنــي، 
والغضــب  الاحتجاجــات  وموجــة  الجماهيــر  ضغــط  وبعــد 
العــارم، والــذي اجتــاح المحافظــات المنتفضــة، أدركــت أن 
الأمــور ليســت بصالحهــا، فعلقــت مجموعــة منهــا مشــاركتها 
قتلــة  عــن  الكشــف  اشــترطت  آخــر  وقســم  بالانتخابــات، 
المشــاركين  معســكر  الــى  للعــودة  كشــرط  المتظاهريــن 

بالانتخابــات. 

والمجموعــات  والتنظيمــات  الأحــزاب  إن  المؤكــد،  مــن 
ــة الداعمــة للنظــام والســاعية لتجميــل وجهــه بأيــة  الإصلاحي
طريقــة كانــت، تعمــل بطريقــة انتهازيــة فــي كل مفصــل 
الطبقــي  الصــراع  مســار  فــي  ومحــوري  مهــم  سياســي 
والسياســي الدائــر فــي العــراق. وهــذا هــو مــا يحــدث الآن فيما 
يخــص الأحــزاب والمجموعــات التــي أعلنــت عــن انســحابها أو 

تعليــق مشــاركتها فــي الانتخابــات. 

 لقــد رأينــا فيمــا ســبق كيــف تعامــل قســم مــن هــذه الأحــزاب 
ــل  ــم قب ــى أن بعضه ــر حت والمجموعــات مــع انتفاضــة أكتوب
ــا، وعندمــا تطــورت الانتفاضــة  ــا وقفــوا بالضــد منه انطلاقه
شــاركوا فيهــا خلســة وبــدون أي انتقــاد لمواقفهــم الســابقة، 
وبــدأوا يشــكلون مجموعــات ويعملــون باتجــاه الإجهــاز علــى 

الانتفاضــة مــن الداخــل. 

الكاظمــي  أعلنــت حكومــة  وحيــن  المنــوال،  نفــس  وعلــى 
عــن اجــراء انتخابــات مبكــرة، بــدأت هــذه الأطــراف تلتحــق 

بالنظــام وتــروج للانتخابــات المبكــرة وبالجملــة حيــث طبلــت 
لعــدم جــدوى اســتمرار الانتفاضــة. هــذا، وان قســما آخــرا مــن 
»التشــرينيين« ومجموعــات مــن المنتفضيــن ذات المصالــح 
السياســية الضيقــة الخاصــة بهــا، تبنــوا سياســة الالتحــاق 
بالنظــام ودعمــوا هــذا أو ذاك مــن قــواه وعملــوا علــى التأثيــر 
ــات.  ــى المشــاركة فــي الانتخاب ــن وحثهــم عل فــي المنتفضي

واليــوم يعلــن كل مــن “مجلــس تشــرين المركــزي« و »جبهــة 
والحقــوق«  للعمــل  العراقــي  الاتحــاد  »حــزب  و  تشــرين« 
وحــزب الشــعب )تجمــع فائــق الشــيخ علــي( وغيرهــم، عــن 
انســحابهم مــن الانتخابــات، أمــا »الحــزب الشــيوعي العراقــي« 
ومــن علــى شــاكلته مثــل »التيــار الاجتماعــي الديمقراطــي« 
وتجمــع »نــازل أخــذ حقــي الديمقراطــي«، وحســب عاداتهــم، 

فقــد علقــوا مشــاركتهم بشــكل مشــروط. 

ان هــذه التجمعــات والأطــراف باتــت تعــرف بــان الخطر يحيط 
بهــا حيــث تــرى بــان الحــرب الدائــرة بيــن جماهيــر الشــغيلة 
والكادحيــن والمنتفضيــن وبيــن النظــام القائــم، أعمــق واشــد 
وخــداع  بالمنــاورة  الاســتمرار  باســتطاعتها  يكــون  ان  مــن 
الجماهيــر.   وهــذه القــوى تــرى بــان الجماهيــر المنتفضــة لــم 
تعــد تتحمــل مسلســل الاغتيــالات والاختطافــات، لا بــل حتــى 
الانتخابــات ووعــوده  الفاســد ومســرحية  القمعــي  النظــام 
ومناوراتــه، وبالتالــي لــم تعــد تتحمــل كذلــك هــذا النمــط مــن 

ــم.  ــن بقضيته ــن والمتلاعبي الانتهازيي

 هــؤلاء الإصلاحيــون والمســاومون، وبحكــم موقعهــم، هــم 
مــن الصنــف السياســي الــذي يشــعر بخطــورة التطــورات فــي 
الأوضــاع قبــل الآخريــن، لهــذا نراهــم يتســابقون فــي الإعــلان 
عــن الانســحاب مــن المشــاركة فــي الانتخابــات المبكــرة. وهذا 
تطــور جيــد وذو أهميــة خاصــة فــي مســيرة النضــال الثــوري 
فــي العــراق وبالتالــي ضربــة لسياســات هــؤلاء المســاومين 
ومــن علــى شــاكلتهم وكشــف حقيقتهــم الطبقيــة البرجوازيــة 

أمــام المجتمــع.  

أمــا فيمــا يخــص العمــال والكادحيــن والجماهيــر المضطهــدة 
خيــار  أمامهــم  فليــس  الثورييــن  والمنتفضيــن  والمحرومــة 
ســوى تقويــة نضالهــم الطبقــي المســتقل بعيــدا عــن هــؤلاء 
ــم مــن  ورســم الخــط الفاصــل بينهــا وبينهــم بوضــوح والتعل
ــدروس والتجــارب كــي تحمــي نفســها مــن ســيناريوهاتهم  ال

ــة.   وسياســتهم المضــرة اللاحق

مأزق النظام والقوى الإصلاحية،
 وضرورة تنظيم النضال الطبقي للعمال والكادحين 
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جالل الصباغ

صوت االحرار يف العراق 

ان مســار تطــور الأوضــاع فــي العــراق ومصيــر انتفاضــة 
أكتوبــر ونضــالات الجماهيــر الكادحــة والشــغيلة يتقــدم وفــق 
قانــون اصطــدام المصالــح الطبقيــة المتناحــرة بيــن الطبقــة 
العاملــة والكادحيــن وفئاتهــم المختلفــة وبيــن كل النظــام 

ــم وقــواه.  البرجــوازي القائ

المهمــة  تبقــى  الإصلاحيــون،  هــؤلاء  موقــع  يكــن  مهمــا 
الأساســية الثوريــة هــي توحيــد وتنظيــم صفــوف نضــال 
العمــال والكادحيــن والجماهيــر التــي لهــا مصلحــة فــي إنهــاء 

النظــام. 

تؤكــد منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق مجــددا علــى 
سياســاتها المعلنــة فــي الدفــاع عــن انتفاضــة أكتوبــر وإنهــاء 
النظــام السياســي البرجــوازي الإســلامي والقومــي القائــم 
السياســية  الإرادة  علــى  مبنــي  سياســي  نظــام  وإرســاء 

المباشــرة لجماهيــر العمــال والكادحيــن والتحرريــن.  

منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق
10 أيــار 2021

تــل مــن قبلــه ألــف منتفض...اغتالــوا 
ُ
ي كمــا ق

تــل ايهــاب الــوز�ن
ُ
    ق

ي كمــا اغتالــوا احمــد عبــد الصمــد وهشــام الهاشــ�ي وريــهــام 
الــوز�ن

ن  مســلح�ي الطريقــة...  وبــذات  ات  العــرش هــم  وغ�ي يعقــوب 
بدراجــات ناريــة او ســيارات مظللــة وبــدون لوحــات يحملــون 
ات  أســلحة كاتمــة للصــوت ليقتلــوا بــدم بــارد وامــام أنظــار كامــ�ي
المراقبــة والمــارة، كل مــن يشــكل خطــرا عــى مشــاريعهم العفنــة 

واللصوصيــة!! 

يطــل علينــا بعــد كل جريمــة مــن هــذا النــوع وزيــر الداخليــة... 
وهــم  باســمهم،  الناطــق   ... الــوزراء  رئيــس   ... طــة  الرش قائــد 
يدينــون ويســتنكرون، يتوعــدون القتلــة!! مؤكديــن أن اللجنــة 
ة  فــ�ت خــال  للعلــن  نتائجهــا  ســتعرض  ُعليــا  بأوامــر  المشــكلة 

 ... محــددة 

واللجــان  الســنوات  وحــىت  واالشــهر  واالســابيع  االيــام  تمــر 
مجهولــون...  ارتكبهــا  الجريمــة  أن  إىل  تتوصــل  المشــكلة 
طمطــم 

ُ
ت وســفالة  قبــح  بــكل  هكــذا  ثالــث...  طــرف  أشــباح... 

مجهــول!!  ضــد  قيــد 
ُ
وت الجرائــم  هــذه 

الكل يعلم أن هذه الجرائم من ارتكاب قوى النظام وميليشياته 
ي أن المنفذ لها هم عصابات السلطة ذاتها، 

وعدم كشفها يعىن
تلــوا وُيقتلــون هــم ضــد 

ُ
والســبب واضــح هــو أن جميــع مــن ق

تتحكــم  ي 
الــىت والعصابــات  والمليشــيات  ن  النهابــ�ي بقــاء هيمنــة 

بالســلطة.

ن  المخدوعــ�ي لــكل  تذكــ�ي  ي 
الــوز�ن ايهــاب  اغتيــال  جريمــة  ان 

ي 
بالقــدرة عــى التغيــ�ي عــ�ب االنتخابــات، فهــذا النظــام الوحــ�ش

االنتخابــات  عــ�ب  ســواء  نهجــه  لتغيــ�ي  مســتعد  قابــل وال  غــ�ي 
او عــ�ب القمــع والقتــل والتغييــب، ألنــه ببســاطة نظــام مســخ 
... مليشــيا وي.... وهكــذا نــوع مــن  ي ...قــومي

ن ...طائــ�ن ...هجــ�ي
األنظمــة ال حــل معــه اال باســتمرار االنتفاضــة وتطويــر اســاليبها 
ي مــن هــذه الوجــوه 

وتوســيع رقعتهــا مــن اجــل الخــاص النهــا�ئ
ي تغتــال كل يــوم ضحيــة جديــدة.

الكالحــة الــىت

ي جريمة ضد مجهول
اغتيال الوز�ن


