
بالغ المؤتمر السادس للحزب الشيوعي 
العمالي العراقي الى الطبقة العاملة!

بمناســبة انتهــاء أعمــال المؤتمــر الســادس للحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي يومــي 
١٤ و١٥ مــن شــهر كانــون الثانــي ٢٠٢٢، يوجــه الحــزب نــداءه الــى الطبقــة العاملــة 
ــلطة  ــن الس ــن براث ــي م ــع العراق ــرر المجتم ــو تح ــق نح ــأن الطري ــراق؛ ب ــي الع ف
ــة الحاكمــة وفســادها ونهبهــا وظلمهــا االجتماعــي والسياســي  المليشــياتية البرجوازي
ــر اإلطاحــة بهــذه الســلطة المليشــياتية وإقامــة  ــط عب ــي فق واالقتصــادي الســافر، يأت

حكومــة ثوريــة تعمــل علــى تحقيــق الحريــة والمســاواة.
إن أحــدى المســتلزمات الرئيســية إلنهــاء عمــر الســلطة البرجوازيــة المليشــياتية هــي 
ــا  ــي بتحرره ــدة، والت ــة موح ــا كطبق ــة وحضوره ــة العامل ــي للطبق ــدار السياس االقت
بإمــكان تحــرر المجتمــع برمتــه. بوســع هــذه الطبقــة المليونيــة ان يكــون لهــا القــول 

الفصــل فــي مصيــر المجتمــع وغــد أجيالــه لصالــح الحريــة والرفــاه والمســاواة. 
ــد  ــة بي ــون اداة فعال ــدا ليك ــر جه ــن يدخ ــي، ل ــي العراق ــيوعي العمال ــزب الش إن الح
القــادة والنشــطاء والفعاليــن العمــال االشــتراكيين والشــيوعيين لتقويــة صفــوف العمــال 
والدفــاع عــن حقوقهــم، وحدتهــم وكل اشــكالهم التنظيميــة ونضالهــم الجــاري لتحســين 
ــوف بوجــه هجمــة الســلطة المليشــياتية  ــة، والوق ــة واالجتماعي أوضاعهــم االقتصادي
البرجوازيــة وسياســتها الليبراليــة الجديــدة التــي جــاءت تحــت عنــوان )الورقــة 
البيضــاء(، سياســة ال تعنــي ســوى إفقــار الجماهيــر العماليــة وبقيــة الشــرائح الكادحــة 
لحســاب تلــك الســلطة المليشــياتية الفاســدة، والنضــال دون هــوادة ضــد كل األفــكار 
والتصــورات والترهــات الدينيــة والطائفيــة والقوميــة التــي تنثرهــا أحــزاب الســلطة 
ــويه  ــال وتش ــف العم ــدة ص ــي وح ــفين ف ــدق اس ــة ل ــامية والقومي ــياتية اإلس المليش
ــي  ــم الحقيق ــي )السياســي واالجتماعــي( وحــرف األنظــار عــن عدوه ــم الطبق وعيه
ــري و  ــرورا بالعام ــي وم ــن الكاظم ــدءا م ــيين ب ــا السياس ــة بممثليه ــو البرجوازي وه

ــي والحلبوســي والخنجــر... ــاء بالصــدر والخزعل ــي وانته ــي والبرزان الطالبان
كمــا يؤكــد الحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي ان نضــال الطبقــة العاملــة فــي 
كردســتان العــراق هــو جــزء مــن نضــال الطبقــة العاملــة فــي مــدن وســط وجنــوب 
العــراق، وأن أي انتصــار فــي أي مــن قســمي العــراق هــو انتصــار للنضــال الطبقــي 
ــة ذاتهــا ســواء كانــت  ــة البرجوازي ــي، وأن أعــداء العمــال هــم الســلطة الطبقي العمال
ــزاب  ــك األح ــع تل ــة. أن جمي ــامية طائفي ــة ام اس ــة، كردي ــة، عروبي ــزاب قومي أح
ــح  ــم مصال ــة أجــزاء العــراق ان له ــي بقي ــي كردســتان العــراق ام ف ــت ســواء ف أثبت
مشــتركة فــي ســلب ونهــب وافقــار جماهيــر العــراق وكردســتان. ولــم يكــن تمريــر 
ــى انهــم  ــل حــي اخــر عل ــي البرلمــان اال دلي ــة البيضــاء باإلجمــاع ف مشــروع الورق

ــر الكادحــة. ــة والجماهي ــة العامل ــي الســافر للطبق ــدو الطبق الع
ــة  ــى الطبق ــا ال ــه ندائن ــي نوج ــيوعي العمال ــادس للحــزب الش ــر الس ــي المؤتم ــا ف إنن
العاملــة، أن وحــدة صــف العمــال والتنظيــم وااللتفــاف حــول راية تحررية واشــتراكية 
هــو الضمــان مــن اجــل انهــاء عمــر الســلطة المليشــياتية الحاكمــة وتحقيــق مجتمــع 
تســوده الحريــة والرفــاه والمســاواة، وان الحــزب الشــيوعي العمالــي يقــف فــي 
الخنــدق األمامــي لنضــال الطبقــة العاملــة فــي جميــع المياديــن السياســية واالقتصاديــة 

واالجتماعيــة مــن اجــل مجتمــع تســوده الحريــة والمســاواة والرفــاه.

 عاشت الوحدة والتضامن الطبقي للعمال
عاشت الحرية والمساواة!

المؤتمر السادس للحزب الشيوعي العمالي العراقي
اواسط شهر كانون الثاني ٢٠٢٢

بالغ المؤتمر السادس للحزب الشيوعي 
العمالي إلى جماهير العراق.

ثمة سبيل واحد للرفاه والحرية 
والمساواة: اإلطاحة بهذه السلطة!

يا جماهير العراق!
لقــد ذاقــت االغلبيــة الســاحقة منكــم مــرارة العيــش فــي ظــل هــذه الســلطة البرجوازيــة 
المليشــياتية القائمــة. لقــد ذقتــم الجــوع، الفقــر، البطالــة، الحرمــان، انعــدام الخدمــات، 
ــون،  ــاب القان ــة، غي ــى الهوي ــل عل ــل، القت ــان، القت ــاة االنس ــت بحي ــتهتار المنفل االس
ــن  ــي م ــن يأت ــة.... ال ول ــة والقومي ــال الطائفي ــي، الصراعــات واالقت ــات االمن االنف
ــى ايديهــا غيــر الفســاد، النهــب، نهــب  هــذه الســلطة القائمــة غيــر هــذا. ال يأتــي عل
ومصــادرة العقــارات واالمــاك ومصــادرة ثــروات المجتمــع ألقليــة طفيليــة ال تعــرف 
حــدوداً للجشــع حتــى ولــو علــى حســاب ســحق االنســان. ان هــذه الســلطة بــكل اطيافها 
ــي، العامــري، الحلبوســي،  دون اســتثناء، مــن تيارهــا الصــدري، المالكــي، الخزعل
البرزانــي والطلبانــي.... هــي المســؤولة بشــكل مباشــر عــن كل المصائــب والمآســي 
التــي مــرت بالمجتمــع. ان هــذه االقليــة هــي ليســت اقليــة »فاســدين« و«لصــوص« 
و«مســتغلي مناصبهــم الحكوميــة« علــى العمــوم. انهــم ابنــاء طبقــة محــددة، الطبقــة 
ــل اي  ــة قب ــة، وممثليهــا فــي الســلطة. ان فســادهم ونهبهــم هــو فســاد طبق البرجوازي

شــيء اخــر. يجــب تصفيــة الحســاب الجــدي مــع هــذه الطبقــة.
االئتافيــة،  االئتافيــة وغيــر  برلمانهــم، حكوماتهــم  ديمقراطيتهــم،  لقــد جربتــم 
»الشــرقية والغربيــة«، المواليــة إليــران او ألمريــكا والســعودية وتركيــا، االســامية 
والطائفيــة أو العروبيــة، وبينــت كلهــا عــن انهــا اشــكال فقــط إلدامــة عمــر ســلطتهم 
وحكمهــم ونهبهــم ودماركــم. وان صراعاتهــم ليــس لهــا ربــط بتحســين اوضــاع احــد 
ــى  ــع عل ــروة المجتم ــلطة وث ــة الس ــم كعك ــل تقاس ــن اج ــط م ــط وفق ــا فق ــم، وانم منك
حســابكم وحســاب اطفالكــم واالجيــال الاحقــة. وعليــه، فــان اي »خيــر« لــن يأتــي 
علــى ايــدي هــذه الســلطة التــي خبرتموهــا علــى مــا يقــارب العقديــن، ولألســف بباهــظ 

ــك بأقســى االشــكال. ــم ثمــن ذل االثمــان، اذ دفعت
ايتها الجماهير المحرومة والكادحة!

اليــوم ، وعلــى انقــاض انتفاضــة تشــرين اكتوبــر العظميــة لجماهيــر العــراق، حّرفــوا 
ــات مبكــرة ثمارهــا  ــم ويؤطروهــا باطــار كاذب: انتخاب ــة ونضاالتك انتفاضــة مليوني
ــدون  ــة ب ــة صدرية-اطاري ــة«؟! حكوم ــة« ام »اغلبي ــة« و«ائتافي ــة »توافقي حكوم
المالكــي والخزعلــي ام بهمــا؟! انهــا انتخابــات وبرلمــان ليســت لهــا اي ربــط او صلــة 
بتحســين اوضاعكــم، وانمــا برلمــان للوقــوف بوجهكــم وضدكــم وضــد آمالكــم بحيــاة 
ــى المليشــيات  ــة الرســمية عل ــاء الصف ــة البيضــاء وإضف ــان الورق ــه برلم افضــل. ان

واالتيــان بخزعبــات القانــون الجعفــري واغتصــاب الفتيــات االطفــال....!
التتمة )ص2(...

االسبوعيــــة

FORWARD أساس االشتراكية
اإلنسان ...

االشتراكية حركة 
اعادة الخيار 
لالنسان

تصدر كل يوم اثنين
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بالغ المؤتمر السادس للحزب الشيوعي العمالي إلى جماهير العراق.

ثمة سبيل واحد للرفاه والحرية والمساواة
ايتها الجماهير المتعطشة للحرية والرفاه!

لقــد قالهــا محتجــو تشــرين وبأوضــح االشــكال: »كلهــم 
يعنــي كلهــم«! انهــم انفســهم يتحدثــون عــن فشــلهم التــام. 
ــة  ــم »افشــل طبق ــوا عــن انفســهم بوصفه هــم مــن تحدث
سياســية حكمــت تاريــخ العــراق«، وهــم مــن أتــوا الــى 
المنابــر طالبيــن المعــذرة والصفــح منكــم...! أيحتــاج 

ــاً اكثــر مــن هــذا؟! االمــر برهان
الســلطة هــو تشــرين  الســبيل إلنهــاء عمــر هــذه  ان 
اخــرى، بأفــق اخــر، بفصــل قوانــا عــن التيــارات والقــوى 
البرجوازيــة واالعيبهــا وفذلكاتهــا، ليــس ثمــة شــيء يرعب 
هــذه القــوى بقــدر دخولكــم للميــدان، نســاًء ورجــاالً، 
بصفــوف موحــدة، منظمــة، متراصــة، منظمــة على شــكل 
قاعــدي فــي المحــات، الجامعــات، اماكــن العمــل وفي كل 

مــكان! ال غنــى عــن تنظيــم انفســنا فــي منظمــات للعمــال، 
للعاطليــن، للنســاء، للشــباب، للخريجيــن، لعمــال وموظفي 
العقــود، للمتقاعديــن... كل الفئــات المحرومة والمســحوقة.
ينبغــي تنظيــم الجماهيــر بأكثــر االشــكال جماهيريــة 
وتدخــاً مباشــراً ال مــن اجــل مطاليبهــا الفوريــة فحســب، 
بــل لتكــون عمــاد ســلطة الجماهيــر المقبلــة ورســم 
مجالســية،  ســلطة  السياســي،  ومســتقبلها  مصيرهــا 
بعنوانهــا بديــاً للســلطة القائمــة، تديــر المجتمــع لصالــح 
ــى  ــهر عل ــة: الس ــا اولوي ــا بعده ــي م ــة الت ــك االولوي تل

ــه. ــع ورفاه ــة حاجــات المجتم تلبي
 ان ارســاء المجالــس وحركــة مجالســية، وبالتالــي، 
المؤتمــر العــام لمجالــس ممثلــي الجماهيــر، لممثليكــم 
ــة  ــة البديل ــة الثوري ــع، هــو الحكوم ــد المجتم ــى صعي عل

لهــذه الســلطة البرجوازيــة المليشــياتية الحاكمــة. لقــد 
ــد  ــه الســبيل الوحي ــل. ان ازفــت ســاعة ارســاء هــذا البدي
ــذي  ــي ال ــاء الوضــع الكارث ــن اجــل انه ــا م ــم امامن القائ

ــع. ــه المجتم ــر ب يم
ان هــذا امــر يأتــي علــى ايديكــم انتــم فقــط! يقــف الحــزب 
ومســعاكم  نضالكــم  طليعــة  فــي  العمالــي  الشــيوعي 

ــذا. ــي ه ــرف والبطول المش

 عاشت الحرية والمساواة!

المؤتمر السادس للحزب الشيوعي 
العمالي العراق
أواسط 2022

بالغ الى المؤتمر السادس للحزب الشيوعي العمالي العراقي
الرفاق االعزاء...

نشــكركم علــى توجيــه الدعــوة لنــا لحضــور المؤتمــر 
الســادس للحــزب. علــى الرغــم مــن رغبتنــا بحضــور 
هيئــة مــن الحــزب فــي هــذا المؤتمــر، اال انــه ليســت هنــاك 
امكانيــة للحضــور فــي هــذا التجمــع المهــم لألســف.  نتمنــى 

ــة. ــاح والموفقي ــاً بالنج ــراً مفعم ــم مؤتم لك

رفاق!
ــرة  ــوالت كبي ــة تح ــة مرحل ــة المنصرم ــت المرحل ــد كان لق
ســواء علــى الصعيــد العالمــي او علــى صعيــد منطقــة 
ــر  ــرات وتغيي ــت التطــورات تأثي الشــرق االوســط. اذ ترك
ملحــوظ علــى مكانــة الــدول، اصطفــاف القــوى والحــركات 
السياســية فــي المنطقــة، زد علــى ذلــك، علــى صلــة الطبقــة 
ــم  ــى القس ــات عل ــة بالحكوم ــر المحروم ــة والجماهي العامل
االعظــم للعالــم، وباألخــص فــي الشــرق االوســط، تطورات 
هــي بدايــة مرحلــة جديــدة  بتغييــرات اكثــر عمقــاً وأساســية.
مــرت جماهيــر العــراق بجرائــم فظيعــة علــى امتــداد العقــود 
الثاثــة االخيــرة، مــن حــرب الخليــج الــى الحملــة العســكرية 
ألمريــكا وبريطانيــا وحلفائهــم علــى هــذا البلــد. انهــا جرائــم 
قــل نظيرهــا فــي تاريــخ البشــرية، مــن الحصــار االقتصــادي 
وفــرض الفقــر والجــوع علــى الجماهيــر الــى القتــل والدمــار 
ــة  ــى الموجــات الهائل تحــت اســم »توســيع الديمقراطيــة« ال
للنــزوح، االحتــال العســكري للعــراق الى تشــكل العصابات 
ــلحة تحــت  ــة والمس ــة والرجعي ــة واالثني االســامية والقومي
رايــة االحتــال واالســتفادة مــن جــزع الجماهيــر وســخطها 
الكبيــر والعــادل مــن جرائــم امريــكا واحتالهــا، جعلــت هــذه 
وغيرهــا مــن العــراق احــد مراكــز الصراعــات بيــن القــوى، 
الــدول والعصابــات الرجعيــة. وبمــرور عقديــن علــى الحملــة 
ــى  ــة عل ــا الصادم ــا وعواقبه ــت تبعاته ــراق الزال ــى الع عل

حيــاة الجماهيــر المحرومــة. 
الــى ميــدان للصــراع  العــراق  الــى تحــول  فباإلضافــة 
االمبريالــي والحــروب بالوكالــة ومســاعي الــدول العالميــة 
ــرق  ــول الش ــن، تح ــن والمحليي ــا االقليميي ــرى وحلفائه الكب
ــار  ــرة ودم ــم الكبي ــح والجرائ ــدان للمذاب ــى مي ــط ال االوس
العديــد مــن البلــدان وتشــرد عشــرات الماييــن ومقتــل 

مئــات االالف مــن البشــر.
اليــوم،  االمريكيــة  العســكرتارية  النزعــة  ومــع هزيمــة 

القبيــح  الوجــه  مضــى  وقــت  اي  مــن  اكثــر  انفضــح 
»محاربــة  رايــة  مــع  وريائهــا  الغربيــة  للديمقراطيــة 
االرهــاب واالســتبداد« وتهــاوت االدعــاءات الفارغــة حــول 

المتهالكــة. الديمقراطيــة«  »نشــر 
فمــع انســحاب امريــكا مــن الشــرق االوســط وخفــوت ظــل 
الحــروب االمبرياليــة وحروبهــا بالوكالــة فــي هــذه المنطقة، 
واجهــت ،مــن جهــة، كل القــوى المحليــة مــن الحكومــات، 
ــة  ــارات اليميني ــى التي ــة ال ــات الحكومي ــزاب والجماع االح
فــي المعارضــة التــي علقــت امالهــا باألقطــاب العالميــة 
والمحليــة انســداد افــاق. بيــد ان هــذه الهزيمــة جعلــت، 
ــق الصــراع  ــيع وتعمي ــة اخــرى، االوضــاع لتوس ــن جه م
ــرت  ــي حض ــن الت ــبة للمايي ــر. فبالنس ــة أكث ــي مهيئ الطبق
الميــدان للخــاص مــن الجهنــم الــذي خلقتــه القــوى العالميــة 
والمحليــة الرجعيــة، توفــرت اوضــاع جديــدة ومائمــة 
كــي يتســع ويتعمــق صراعهــا مــن اجــل نيــل الرفــاه العــام 
والحريــات السياســية التــي تهمشــت جــراء الصراعــات 
والحــروب الكبيــرة ويؤمــن ذلــك تقــدم الحــركات التحرريــة.

ــن  ــد م ــي العدي ــرة ف ــة االخي ان اتســاع احتجاجــات المرحل

البلــدان مــن العــراق ولبنــان الــى ايــران وتركيــا وكردســتان 
والتــي محورهــا المشــترك هــو المطالبــة بالرفــاه واســترداد 
الكرامــة االنســانية للجماهيــر هــو تبيــان لحقيقــة ان الشــرق 
االوســط هــو ليــس فقــط ميدانــاً للحــروب وحســم صراعــات 
القــوى العالميــة الكبيــرة، ميدانــاً لحــروب وجرائــم دول 
ــلحة.  ــات المس ــات والجماع ــن العصاب ــواع م ــة وان المنطق
انــه تبيــان لحقيقــة ان الجماهيــر التحرريــة والمتعطشــة 
للحريــة ال تقبــل بفــرض التراجــع علــى نضالهــا مــن اجــل 
ــر  ــاواة اكث ــة بالمس ــانية، مفعم ــة، انس ــة، مرفه ــاة كريم حي
مــن هــذا تحــت حجــج ومبــررات الحــرب، االحتــال 
والحصــار االقتصــادي، تدخــل الناتــو وروســية و.... انهــا 
ــة،  ــل الحري ــن اج ــرب م ــي ح ــوم ه ــرب الي ــة ان ح لحقيق
الرفــاه، االمــان، العدالــة االجتماعيــة والســعادة للجميــع هــي 

ــة. ــدة الجاري الحــرب االساســية وهــي الحــرب الوحي
ان كافــة الشــواهد تبيــن، عــن شــروع مرحلــة جديــدة ســواء 
علــى االبعــاد العالميــة ام علــى الصعيــد االقليمــي، مــن 

ــس و.... ــان وتون ــى لبن ــران ال العــراق واي
التتمة )ص3(...
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رفاقنا االعزاء !
تضــع االوضــاع الجديــدة مهــام جســيمة امــام الحركــة  
الشــيوعية للطبقــة العاملــة دون شــك.  اليــوم، واكثــر من اي 
وقــت اخــر، الطبقــة العاملــة فــي المنطقــة وعلــى الصعيــد 
ــة ومناهضــة  ــة، راديكالي ــى ردود طبقي ــة ال ــي بحاج العالم
ــي  ــة مهمــة، وف للرأســمالية. تطــرح هــذه االوضــاع امكاني
ــد  ــى صعي ــيوعيين عل ــن الش ــر م ــع كبي ــه، تطل ــت ذات الوق
العــراق وكردســتان  ايــران،  المنطقــة، وباألخــص فــي 
العــراق. اذ فيمــا يخــص اجــواء هــذه البلــدان، وبالمطاليــب 
دليــل  هــو  العدالــة،  وبرايــة  واالنســانية،  الراديكاليــة 
انعطــاف المجتمــع لليســار، دليــل انفتــاح االجــواء مــن اجــل 
ان يلعــب الشــيوعيون دورهــم فــي هــذه المرحلــة الجســيمة. 
ــى،  ــت مض ــن اي وق ــر م ــوم، واكث ــري الي ــع البش المجتم
ــورة  ــت، وللث ــن، لحكم ــس، لليني ــيوعية، لمارك ــة للش بحاج

الشــيوعية. ان جماهيــر العــراق، ايــران، لبنــان، تونس و... 
الطبقــة العاملــة فــي هــذه البلــدان وعلــى الصعيــد العالمــي 
بحاجــة الــى تغييــر جــذري وعميــق لخــاص البشــر، وان 
هــذه الحاجــة اليــوم قــد فُرضــت علينــا وعلــى اي تيــار او 

ــتلزم رداً. ــيوعي، وتس حــزب ش

رفاق!
الشــيوعيون،  نحــن  منــا  تســتلزم  االوضــاع  هــذه  ان 
فــي  االعــزاء  رفاقنــا  ومنكــم  حزبنــا  مــن  وباألخــص 
دقيقــاً  تشــخيصاً  العراقــي  العمالــي  الشــيوعي  الحــزب 
ــة بالنفــس، سياســة وخطــة  ــة ومســاراتها، بثق لهــذه المرحل
واضحتيــن، واالهــم مــن هــذا كلــه قــرارات سياســية جريئــة 
لتقــدم الشــيوعية ولتقــدم الحركــة العماليــة لعبــور المجتمــع 
منعطفــات  مــن  والعادلــة  الجماهيريــة  واالحتجاجــات 

ــذا دور تاريخــي وضــع  الصــراع وصــوب النصــر. ان ه
علــى  عاتــق حركتنــا، الحركــة الشــيوعية للطبقــة العاملــة، 
وباألخــص احزابنــا فــي المنطقــة. كلنــا امــل فــي ان يكــون 
برؤيــة واضحــة  وبتحليــه  لحزبكــم،  الســادس  المؤتمــر 
ــم. ــب دور حاس ــن لع ــذا الصــدد وتامي ــة ، خطــوة به وجلي

 
نتمنى لكم الموفقية ونشد على اياديكم 

. فرداً فرداً

عاشت الشيوعية! 
عاشت الثورة العمالية!

الحزب الحكمتي )الخط الرسمي(
10 كانون الثاني 2022

بالغ من الحزب الشيوعي العمالي في كردستان الى المؤتمر السادس للحزب 
الشيوعي العمالي العراقي

ــادس  ــر الس ــي المؤتم ــن والحضــور ف ــاق، المندوبي الرف
ــي... ــي العراق ــيوعي العمال ــزب الش للح

تحية طيبة...
باســمي وباســم الســكرتير وكل اعضاء اللجنة المركزية، 
نهنئكــم بمناســبة انعقــاد مؤتمركــم الســادس، وكلــي امــل 
فــي ان يكــون هــذا المؤتمــر خطــوة كبيــرة صــوب الدفــع 
ــا  ــة فيم ــذه المرحل ــي ه ــم ف ــى عاتقك ــاة عل ــام الملق بالمه
يخــص الوضــع الراهــن للعــراق والنضــال الطبقــي 

ــر الكادحــة. للعمــال والجماهي

رفاق!
ــة الشــيوعية  ــاة الحــزب وحرك ــا يخــص حي  ســواء فيم
ــة او االوضــاع  ــراق والمنطق ــد الع ــى صعي ــة عل العمالي
العمــال  جماهيــر  بهــا  ابتلــت  التــي  المناســبة  غيــر 
خاصــة.  مكانــة  المؤتمــر  لهــذا  فــان  والكادحيــن، 
واليمكــن ان ننظــر اليــه كمؤتمــر روتينــي وحــزب 
ــر  ــدرك ان الوضــع غي ــع ي ــادي. باألخــص ان الجمي ع
المناســب والمصيبــة التــي فرضتهــا الطبقــة البرجوازيــة 
ــراق،  ــع الع ــى مجتم ــن عل ــارب العقدي ــا يق ــلطة لم والس
وتنتــزع كل يــوم وكل لحظــة ضحاياهــا مــن الجماهيــر 
ــار  ــر صــور واخب ــوم دون ان تم ــر ي ــة. ال يم المحروم

ــال  ــم االطف ــا ه ــي ممثليه ــم الت ــم والجرائ الماســي والظل
والشــباب والموظفيــن والجماهيــر المحرومــة. وال يمــر 
يــوم دون ان نــرى الهجمــات االقتصاديــة والسياســية 
واالســامية  القوميــة  والجماعــات  الحاكمــة  للطبقــة 
المجرمــة باســم الحكومــة والبرلمــان وبدعــم امريــكا 
الفقيــرة  الجماهيــر  تواجــه  ان  دون  المنطقــة،  ودول 
والجائعــة المصائــب، الفقــر والبطالــة، القمــع واالرهاب، 
ــن  ــاب االم ــاء، وغي ــع النس ــل وقم ــات، قت ــاب الخدم غي
جنــب  الــى  جنــب  هــذا  كل  االجتماعــي،  واالمــان 
ــة والجماعــات  ــار والصراعــات الطائفي الحــروب والدم
ــم المليشــياتية.  ــة واالســامية وقواه ــات القومي والعصاب
لــم يبقــوا اي مــكان ألبســط حقــوق المواطنيــن. ليــس هــذا 
وحســب، بــل خلقــوا دوامــة وضعــت مــرة واحــدة عامــة 
اســتفهام جديــة علــى معنــى الحيــاة والكرامــة االنســانية. 
فــي اوضــاع مثــل هــذه، ليــس بوســع المهــام الشــيوعية 
والحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي ان يكــون طــرف 
ــعه ان يرضــي  ــس بوس ــل لألوضــاع. لي ــب ومحل مراق
ــه ان  ــل علي ــة.  ب ــي ودعائي ــث الوع ــوة تب ــه ق ــه ان نفس
ــذ ومتدخــل، حــزب يســحب  يكــون حــزب محــرر ومنق
ــت  ــي تجمع ــوش الت ــذه الوح ــدي كل ه ــن اي ــع م المجتم
الديمقراطيــة والبرلمانيــة واالنتخابــات  تحــت عبــاءة 

ــي  ــم، ف ــذا الجهن ــي ه ــر ف ــاة الجماهي ــت حي ــي رم والت
وقــت هــم منشــغلون بملــيء جيوبهــم وجمــع الرســاميل 

ــع. ــروات المجتم ــرقة ث وس
ــت  ــا ليس ــفة وجودهم ــاً لفلس ــا وفق ــيوعية وحزبه ان الش
شــيئاً ســوى تثوير الواقع القائم، ليســت شــيئاً ســوى قيادة 
احتجــاج الجماهيــر المنكوبــة، يقودهــا ويرشــدها للتغييــر 
ــزان القــوى بحــد بحيــث ان تمســك  ــر مي الثــوري وتغيي
الطبقــة العاملــة وكادحــي المجتمــع مصيرهــم بيدهــم 
ــزع المجتمــع مــن هــذا الوضــع  ــي تنت ــوة الت وتكــون الق
ــر  ــع ح ــق مجتم ــل  لتحقي ــد االم ــه وتعي ــط في ــذي تغ ال
ومتســاوي. بكلمــة واحــدة، ان مهمتنــا نحــن الشــيوعيون 
ــة  ــة العامل ــداد الطبق ــوى اع ــيئاً س ــون  ليســت ش العمالي
لثورتهــا االجتماعيــة. ان عمــل مثــل هــذا هــو دون شــك 
يتطلــب منــا ان نكــون حــزب االقتــدار والســلطة وتغييــر 
ــه ال يســتلزم مــن  ــه، فان ــة. وعلي ــوى الطبقي ــن الق موازي
المؤتمــر غيــر ان يضــع علــى عاتقــه مهمــة ان يمضــي 
ــتلزمات  ــات ومس ــر امكاني ــس وتوفي ــداد النف صــوب اع
هــذه المهمــة، وان يتخــذ خطــوة تكــون اســاس بنــاء 
حــزب تغييــر... وان هــذه ليســت تطلعاتنــا مــن المؤتمــر 
والحــزب، بــل انهــا تطلعــات ماييــن الجماهيــر العماليــة 
والكادحــة التــي ترنــو انظارهــا الــى قــوة بديلــة ومغيــرة 

لألوضــاع.
الرفاق مندوبي المؤتمر!

عشــرات  ولديــه  ضعيفــا  الزال  حزبنــا  ان  نعــم 
النواقــص، وصحيــح انــه يواجــه نواقــص عمليــة ويفتقــد 
بسياســاته  الحــزب،  هــذا  الزال  ولكــن  لإلمكانيــات، 
ــه ان  ــه بوســعه وبإمكان ــي لدي ــكار الت ــه، باألف وتصورات
ــع، اذا ارادت  ــوري للمجتم ــر ث ــوة تغيي ــل وق ــون بدي يك
قيادتــه وكــوادره ان يتحلــوا بــاإلرادة وان ينفصلــوا عــن 
ماضيهــم واســلوب عملهــم، اذا ارادت قيادتــه وناشــطوه 
ان يكونــوا فــي الميــدان وان ينصبــوا اعينهــم فــي وقائــع 
المجتمــع ووضعــه غيــر المناســب وان ينبــض قلبهــم 
مــع نبــض قلــب االحتجاجــات ونضــال جماهيــر العمــال 
والكادحيــن ويقترنــا ببعــض. مثلمــا قيــل ان االنســان 

ــره. ــخ عص ــع تاري صان
التتمة )ص4(...
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بالغ من الحزب الشيوعي العمالي في كردستان ...
رفــاق... اذا القينــا نظــرة علــى الطبقــة البرجوازيــة 
ــرى بوضــوح ان فرصــة انفتحــت  وســلطتها وقواهــا، ن
ــة  ــا، ازم ــة واحزابه ــيوعية العمالي ــام الش ــن ام ــذ زم من
ــتت  ــام وتش ــة، انقس ــة وخانق ــية عميق ــة وسياس اقتصادي
وتفــكك صفــوف الحكومــة والصــراع بيــن اطــراف 
ذلــك وجــود  بمــوازاة  واالقليميــة،  العالميــة  اقطابهــا 
قــوى  بهــا  شــرعت  واســعة  اجتماعيــة  احتجاجــات 
عظيمــة مــن العمــال والكادحيــن، فــي اوقــات تقــف 
ــراء  ــدي ج ــة االي ــلطتها مكتوف ــة وس ــة البرجوازي الطبق
االقتصاديــة  المشــكات  علــى  الــرد  عــن  عجزهــا 
ــط  ــى ابس ــرد عل ــن ال ــا ع ــية، عجزه ــة والسياس واالمني
مطاليــب المواطنيــن المحتجيــن الذيــن جنبهــا، باإلضافــة 
الــى انعــدام افقهــا وغيــاب بديــل إلرســاء نظــام اقتصــادي 

وسياســي وحكومــي علــى صعيــد المنطقــة....
ان كل هــذه الوقائــع طرحــت امــام الشــيوعيين والطبقــة 
ــى ان الوضــع  ــري، حت ــوم بدورهــا التغيي ــة ان تق العامل
ــة  ــة البرجوازي ــوى الطبق ــلطة وق ــث ان الس ــكل بحي بش
ــا وتقســيم  ــب وضعه ــد ترتي ليســت عاجــزة عــن ان تعي
مناصــب ســلطتها وان تحقــق ثبــات سياســي واقتصــادي 
ــاب  ــت الب ــا فتح ــذه كله ــع... ان ه ــذا الوض ــح ه وتصل
امــام النضــال مــن اجــل انتــزاع الســلطة السياســية 
ــذه  ــرى، ان ه ــة اخ ــن ناحي ــاً. م ــر صعب ــت ام وان كان
التحــركات الجماهيريــة هــي مــن اجــل ازاحــة هــذه 
ــاق  ــي تشــمل كل زق ــذا الوضــع والت ــاء ه الســلطة وانه
اليوميــة  االحتجاجــات  ناهيــك عــن  مدينــة،  ومركــز 
لألقســام المحرومــة مــن المجتمــع مــن اجــل الخبــز 
البصــرة  مثــل  مــدن  تنظيــف  والمعيشــة،  والعمــل 
ــر  ــة اكتوب ــدن وانتفاض ــة الم ــى انتفاض ــة، ال والناصري
نفســها والتجمعــات الجماهيريــة الواســعة فــي ســاحة 
ــدي  ــد المه ــادل عب ــة ع ــي اطاحــت بحكوم ــر الت التحري
ــول  ــى االن. ال تق ــة حت ــة الحكومي ــن االزم ــت م وعمق
ــد  ــر المحتجــة ق ــة ان الجماهي ــع حقيق ــا كل هــذه الوقائ لن
قصــرت  فــي النضــال واالحتجــاج، ليــس هــذا وحســب، 
ــق  ــى وجــود احتجــاج اجتماعــي عمي ــل عل ــه دلي ــل ان ب
فــي الميــدان  ال مــن اجــل اســقاط هــذه الســلطة وحســب، 

بــل مــن اجــل اجــراء تغييــر ثــوري جعــل مــن االنســان 
ــع  ــاء مجتم ــل ارس ــن اج ــم م ــكادح ونضاله ــل وال العام
اشــتراكي امــراً محوريــاً. وعليــه، ال تقــول لنــا هــذه 
الحقيقــة ان فرصــة مطروحــة امامنــا، بــل تطــرح ســؤاال 
ــيوعي  ــزب الش ــع الح ــل بوس ــو: ه ــا وه ــاً امامن مفتوح
العمالــي ويريــد ان يمضــي صــوب هــذه الحــرب الطبقيــة 
فــي رحــم هــذه االحتجاجــات االجتماعيــة وينشــد ازاحــة 
الســلطة والتغييــر فــي المجتمــع، ويخلــص المجتمــع 
يبــدا  ان  بوســعه  هــل  الوضعيــة؟  هــذه  مــن  عمليــاً 
ــرز  ــادة والنشــاط الشــيوعي وان يب ــوع اخــر مــن القي بن
مســتلزمات هــذا الســؤال فــي نفــس. براينــا، ان هــذا هــو 
ــر وان  ــذا المؤتم ــة االساســية له ــد والمهم الســبيل الوحي

ــر فحســب. ــذا االم ــو ه ــه ه ــه وتطلع ــون امل يك

الرفاق الحضور في المؤتمر!
ــي  ــداً ف ــي وحي ــي العراق ــس الحــزب الشــيوعي العمال لي
ــران  ــي اي ــة ف ــة العامل ــه. الطبق ــع بمهام ــال والدف النض
ــاً  ــة، جنب ــن ناشــطي الشــيوعي العمالي ــف واســع م وطي
ــي فــي كردســتان،  الــى جنــب الحــزب الشــيوعي العمال

والتــي لديهــا وجــود فــي المنطقــة، وتربطهــم مهــام 
ــع  ــى ان وض ــة ال ــتركة، باإلضاف ــة مش ــال وخلفي ونض
المنطقــة والنضــال الطبقــي يضعــا مهــام مشــتركة علــى 
عاتقهــم، فــان مــن الضــروري الوقــوف جنــب الــى جنــب 
بعــض  للدفــع بالحركــة الشــيوعية العماليــة واقامــة 
قطــب شــيوعي للــرد علــى المشــكات والمعضــات 
التــي تقــف امــام الثــورة العماليــة علــى صعيــد المنطقــة، 
وان يلعــب دوراً، قطــب ينظــم النضــال االممــي فــي 
العالــم المعاصــر. وعليــه، علــى المؤتمــر ان يلقــي نظــرة 
علــى صاتــه مــع تلــك القــوى وان يصيــغ رابطــة قويــة 

ــة. وهادف

في الختام، اهنئ مؤتمركم مرة اخرى وامنياتي 
بالتوفيق في تحقيق مهام هذه المرحلة.

خسرو سايه
رئيس المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العمالي في كردستان
13 كانون الثاني 2022

رسالة تضامن مع المؤتمر السادس للحزب الشيوعي العمالي العراقي

ساتو كازيوشي / رئيس الحركة من أجل االشتراكية الديمقراطية في اليابان.
ــة   ــة عــن الحركــة مــن اجــل االشــتراكية الديمقراطي نياب
أم دي اس. ارســل لكــم تحياتنــا وتضامننــا مــع المؤتمــر 
الســادس للحــزب  الشــيوعي العمالــي العراقــي، معبريــن 
ــن  ــاق االخري ــق ســمير عــادل والرف ــا للرفي عــن تقديرن
االســام  ضــد  مقاتلــة  وبــروح  يناضلــون  والذيــن 

ــة. ــة االميركي ــي واالمبريالي السياس
فــي عالــم ينتشــر فيــه وبــاء كورونــا، تتدهــور فيــه 
اوضــاع العمــال والمواطنيــن بينمــا الرأســمالية العالميــة 
والرأســماليون يــزدادون ثــراًء والــى ابعــد الحــدود. ليــس 

ــتقبل للبشــرية. ــان اي مس ــة ضم ــع النيوليبرالي بوس
البديــل االشــتراكي  للتوجــه نحــو  الوقــت  لقــد حــان 

الديمقراطــي.
فــي اليابــان، اصبــح واضح للعيــان، وتحت وطأة انتشــار 
وبــاء كورونــا، بــأن سياســات النيوليبراليــة قــد ادت الــى 
ــفيات  ــة. المستش ــة العام ــة والرعاي ــام الصح ــر نظ تدمي

العامــة جــرى تقليصهــا، ومراكــز الصحــة العامــة بــدأت 
ــى درجــة  ــه االوضــاع ال ــت في ــث وصل بالتضــاؤل. حي
مــن التدهــور بحيــث لــم يعــد بوســع المصابيــن بالوبــاء 

اســتقبالهم وعاجهــم فــي المستشــفيات.
نســعى الــى ممارســة الضغــوط علــى الحكومــات المحلية 
مطالبيــن بــان يقومــوا بتوســيع الرعايــة الصحيــة العامة.

فــي هــذه االوضــاع الحرجــة، مــا تقــوم بــه ادارة كشــيدا 
هــو االســتعداد لبنــاء قاعــدة عســكرية جديــدة فــي هينكــو 
ــي جــزر  ــي ف ــاع الذات ــوات الدف ــى اســتخدام ق ســاعية ال

الجنــوب الغربــي. 
نحــن نســعى الــى تعزيــز جهودنــا مــن اجــل ايقــاف 
ــاون،  ــر اوكين ــك القاعــدة بالتضامــن مــع جماهي ــاء تل بن
ومــع الرفــاق االشــتراكيين الديمقراطييــن فــي الواليــات 

ــدة.  المتح
شــعارنا هــو جعــل الرعايــة الصحيــة، وخدمــات الضمان 

االجتماعــي، وجهــل التعليــم الدراســي مجانيا.
بالمقابــل زيــادة الميزانيــة عبــر فــرض الضرائــب   
علــى الرأســمالية العالميــة والرأســماليين وقطــع التمويــل 

ــكرية. ــن العس للميادي
ــي النضــال ضــد االســام السياســي  ــم منخرطــون ف انت
واإلمبرياليــة االميركيــة، والعمــل علــى القضــاء عليهمــا 

الواحــد بعــد االخــر.
ــم  ــم، انت ــه مــن الممكــن لك ــة، بان ــى قناعــة تام ــي عل أنن
الذيــن ناضلتــم طويــا ضــد هذيــن القطبيــن، االنتصــار 
علــى  ودأبتــم  خضتمــوه  الــذي  النضــال  هــذا  فــي 

ــذا.  ــا ه ــد يومن ــه لح ــتمرار ب االس
لنستمر بنضالنا حتى تحقيق اهدافنا في اقامة 

االشتراكية.
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