
تشكيل مجلس انتفاضة ساحة التحرير ضرورة ال تقبل التأخير
  

 ان الدور الحاسم لساحة التحرير في انتفاضة اكتوبر واضح للعيان وان استمرارية االنتفاضة في الساحة   تؤثر على
 تقويتها في المحافظات وتستطيع ان تلعب دورا قياديا على صعيد كل العراق. لذا المنتفضون في الساحة امام مهمة

.تاريخية عظيمة
 من الضروري جدا تشكيل مجلس من قبل المنتفضين في الساحة كي يدير وينظم ويقود الساحة بشكل مستمر ويومي.

.يمكن تسميته مجلس انتفاضة ساحة التحرير
 لتأسيس هذا المجلس من الالزم ان تتحرك المجاميع الشبابية الثورية من الشابات والشباب المتواجدين على جسر

 الجمهورية والمطعم التركي ومدخل شارع ابو نواس ويتفقون على تأسيس هذا المجلس ألنهم وبطبيعة موقعهم
 ودورهم البطولي هم النواة االصلية القيادية لتشكيل مجلس كهذا يمكنهم ان يبادروا، بعد االتفاق فيما بينهم، بالتواصل

 مع المجاميع االخرى الرئيسية الموجودة في الساحة مثال مع ممثلي عربات التكتك، ممثلي النقابات العمالية والطلبة
 والنساء وجريدة “صوت االنتفاضة” وغيرها من المجاميع لغرض االتفاق معهم لتشكيل المجلس بعد هذه االجراءات

سيجتمع الممثلون عن كل هذه المجاميع في مكان محدد في الساحة ويقررون على االجراءات التالية

االعالن عن تأسيس “مجلس انتفاضة ساحة التحرير 
 نصب خيمة داخل الساحة كي تكون مقرا لهذا المجلس، ويكتب عنوان على الفتة كبيرة “مقر مجلس انتفاضة 

ساحة التحرير
 اصدار بيان مختصر وواضح بهذا الشأن يعلن عن تأسيس المجلس للمجتمع. كما ويعطي الصفة الرسمية 

 للمجلس بانه الطرف الوحيد الممثل للساحة ويدير اعمالها اليومية ويقرر اي شيء يتعلق بمصير االنتفاضة في
 الساحة بما فيها التفاوض مع اية جهةيقوم المجلس باالجتماع اليومي ويقرر على التوجيهات والسياسات وإدراة

اعمال الساحة
 يجري االتصال والتنسيق مع جميع المحافظات وينسقون معهم لتأسيس المجالس على نفس نمط ساحة 

التحرير في بغداد
يتم التنسيق مع المجالس الموجودة في االحياء والمناطق في بغداد 

يصدر المجلس صحيفة يومية باسمه

الجماهير المنتفضة قوة سياسية جماهيرية وهي السلطة الحقيقية

 أصبحت جماهير الشبيبة والعمال والكادحين والتحررين المنتفضين قوة سياسية جماهيرية عظيمة في العراق
وهي أكبر قوة سياسية جماهيرية شرعية على األرض، لذا هي السلطة الحقيقية في البالد

 فعلى الجماهير المنتفضة ان تعلن عن نفسها بانها هي السلطة الشرعية الممثلة للجماهير، وهي التي يجب ان
تأخذ زمام أمور إدارة البالد بأيديها فورا عن طريق مجالسها الجماهيرية

 ان التغييرات التي تريدها الجماهير ال يمكن تحقيقها عن طريق المطالبة من السلطات وال عن طريق الترقب
 وإعطاء الفرصة لقوى اإلسالم السياسي والقوى القومية  الحاكمة إعادة ترتيب بيتهم كي يخدعوا الجماهير

بالوعود واإلصالحات الشكلية والتغييرات السياسية المخادعة
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كل السلطة للجماه�ي المنتفضة   

الواقع الطبقي لالنتفاضة العراقية واللبنانية

 كل متتبع لظروف االنتفاضتين في العراق ولبنان يجد أن من أشعل شرارتها وحافظ على ديمومتها هم
 الشبيبة الفقراء والمهمشين والعاطلين عن العمل وسكنة العشوائيات باإلضافة إلى المشاركة الفاعلة

 للمرأة التي عانت وتعاني تحت حكم السلطات الطائفية والدينية والعشائرية في البلدين ، وهذا هو الطابع
 السائد لكل الثورات واالنتفاضات على مر التاريخ البشري فمهما حاولت السلطات ان تطبع الثورات بغير
 طابعها الطبقي الذي يبين تحكم فئة قليلة من المجتمع والتنعم بخيراته وثرواته على حساب بؤس وجوع

 األغلبية العظمى من فئات الشعب األخرى ، فإنها لن تستطيع، وما حاولته سلطة االسالم السياسي في
 العراق من إضفاء الطابع الطائفي والقومي على الصراع داخل المجتمع والقوى السياسية فيما بينها
 فأنها اليوم وصلت إلى نهايتها على اعتبار أن شكل الصراع أصبح واضحا وجليا للجميع وهو أن فئة
 قليلة تتحكم وتمتلك المليارات مقابل ماليين العاطلين عن العمل وغياب تام للخدمات األساسية وانهيار

 للتربية والتعليم وموت االالف بسبب غياب الرعاية الصحية ... فهل يمكن القول بعد كل ذلك أن الصراع
ما بين السلطة والشعب ليس صراعا طبقيا؟

 العدد الثالث
5-11-2019
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ذكرى اضراب عمال الزيوت

 يصادف اليوم 5 تشرين الثاني الذكرى الواحدة والخمسين ألضراب عمال
 الزيوت ضد حكومة البعث الفاشي . يعد هذا االضراب فصال مهما في

 تاريخ نضال الطبقة العاملة في العراق اذ كشف زيف شعارات نظام
 البعث, الذي جابه مطالب العمال المشروعة بالرصاص الحي وبأمر

 مباشر من صالح عمر العلي عضو قيادة البعث وتنفيذ فهد جواد
 الميرة امر معسكر الرشيد حيث قتلت رصاصاتهم الغادرة العامل

. جبار لفتة
 اهمية هذا االضراب تكمن في فضح وتعرية الوجه الحقيقي للبعث
 الفاشي منذ بداية استيالئه على السلطة وسياسته المعادية للعمال

والكادحين
ذكرى في  والعالم  العراق  لعمال  وتحية  تحية   الف 
للمضحين الخالد  والمجد  الزيوت  عمال  اضراب 
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