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 الحرية لكل معتقيل االنتفاضة يف سجون
السلطة و ميليشياتها

يــزداد التوتــر بيــن طرفــي الصــراع االمريكــي وااليرانــي، وتــزداد حالة القلــق والترقب مما ســتؤول اليه االوضــاع، والجميع ينصت 
لهــذا التصريــح او ذاك المؤتمــر الصحفــي او تلــك التغريــدة، ال يمكــن التكهــن بمــاذا ســيفعل هــذا الطــرف، وكيــف ســيرد ذاك، وبمــا 
اننــا الســاحة االولــى ألي تحــرك عســكري قــادم، فــان التوتــر يســود المجتمــع، وباألخــص شــباب االنتفاضــة.  ان هــذا القلــق نابــع من 
معرفــة المنتفضيــن ان ضــرب الميليشــيات وقادتهــم ســيأتي بفعــل عكســي عليهــم، وقــد بانــت بــوادر كثيــرة منهــا، التحــرش واختــاق 
المشــاجرات بســبب وبــدون ســبب، وبــدأ بعــض الشــباب التابعيــن للميليشــيات بفرض اســماء معينة علــى المنتفضين، لترشــيحهم على 
منصــب رئيــس الــوزراء، ومــع معرفــة هــذه الميليشــيات ان االنتفاضــة طالبــت بإســقاط النظــام، اال ان هــذه القوى االســامية الحاكمة 
وميليشــياتها تريــد ان تنهــي االنتفاضــة بقضيــة رئيــس الــوزراء. لقــد توضحــت الصــورة اكثــر، فقيــام امريــكا بقتــل ســليماني، هــو 
بمثابــة اطــاق يــد الميليشــيات، وشــرعنة افعالهــا، وهــو مــا بدأتــه من قصــف لقواعد عســكرية، والمنطقــة الخضراء، وازديــاد حاالت 
الخطــف واالغتيــال للمتظاهريــن. ال طريــق امــام المنتفضيــن ســوى ان ينظمــوا صفوفهــم علــى شــكل مجالــس ثوريــة، حتــى يمنعــوا 
أي قــوة مــن اختراقهــم، ولكــي يضعــوا خارطــة طريــق اوليــة لبنــاء شــكل الدولــة الجديــد، الــذي ســيكون اكثــر عــدالً وأكثــر انصافــاً.

االنتفاضة والوضع السياسي المتوتر

هذي حكومتنا وكل     
شُموخها  َكِذٌب   

وكل  صنيعها  متكلَُّف
غُشَّت  مظاهرها   

ه  وجهها  وُمِوّ
فجميع  ما  فيها   

بهارج  ُزيَُّف
وجهان فيها   باطٌن      

متستِّر لألجنبّي     
وظاهر متكِشُّف  



2

االتصال بنا
sawtalintifdha@yahoo.com

على الفيسبوك : صوت االنتفاضة

صوُت االنتفاضة

 الحرية لكل معتقيل االنتفاضة يف سجون السلطة
و ميليشياتها

مــن  تعانــي  بغــداد  فــي  الســلطة 
أزمــة حقيقيــة وهــذه األزمــة جعلــت 
االســام  أحــزاب  مــن  المســيطرين 
السياســي تكشــر بشــكل واضــح عــن 
أنيابهــا، لتقــول وبــكل قباحــة ان ال دولــة 
فــي العــراق، انمــا هنالــك مجموعــة مــن 
المليشــيات هــي التــي تمتلــك القــرار.

عــرت األحــداث األخيــرة وتداعياتهــا 
خصوصــا بعــد مقتــل ســليماني ومــا 
واشــنطن  بيــن  تصعيــد  مــن  رافقــه 
ــام  ــزاب االس ــرزت أح ــران، واف وطه
ومرجعياتهــا  ورعاتهــا  السياســي 
ــة، وان هــؤالء جميعــا  السياســية والديني
فــي مركــب واحــد،  واي اختــاف فــي 
وجهــات النظــر، او خــاف فــي سياســة 
ســطحي.  خــاف  هــو  انمــا  معينــة 

 فــي األيــام االخيــرة توضحــت الصــورة 
وبــدأت سياســات جميــع هــذه األطــراف 
تتوحــد، بالتزامــن مــع ما شــكلته انتفاضة 
ــة هــذا  ــى تعري أكتوبــر التــي عملــت عل
ــدان شــرعيته.  ــه وفق النظــام ودك اركان

يســمونه  مــا  علــى  المتباكيــن  كل 
مــن  مجموعــة  هــم  انمــا  اإلصــاح 
بدقــة  أدوارهــا  التــي ُرســمت  الدمــى 

مســبقا، ولــم تكــن تصريحاتهــم ودعواتهــم 
ــرام حــق التظاهــر وحصــر الســاح  الحت
الرمــاد  لــذر  اال  الدولــة وغيرهــا،  بيــد 
فــي العيــون، فمواقفهــم االخيــرة بمثابــة 
الشــمس التــي فضحــت اللصــوص والقتلة. 

كلمــا  النظــام  أزمــة  تعمقــت  كلمــا 
قبــل  مــن  وفُــرزت  أطرافــه  تعــرت 
ــراق  ــي الع ــد ف ــم يع ــوم ل ــر، والي الجماهي
همــا  واضحيــن،  معســكرين  ســوى 
الســلطة ومليشــياتها ومعســكر  معســكر 
ــام.  ــذا النظ ــى ه ــة عل ــر المنتفض الجماهي

الدوليــة  القــوى  بيــن  الصــراع  ان 
والقــوى  بامريــكا  متمثلــة  اإلمبرياليــة 
وهــذه  بايــران،  المتمثلــة  اإلقليميــة 
ــي جــاءت بالســلطة  ــوى هــي ذاتهــا الت الق
العــراق ودعمتهــا ورعتهــا وهــي  فــي 
ــليمها  ــة وتس ــاع الدول ــن ضي ــؤول ع المس
لمجموعــة مــن قطــاع الطــرق والبطلجيــة. 

الجماهيــر العراقيــة اليــوم تــدرك جيــدا أن 
ــى  ــة عل ــة والدولي ــوى اإلقليمي صــراع الق
النهائــي  هدفــه  انمــا  العراقيــة  األرض 
االلتفــاف علــى االنتفاضــة والقضــاء عليها 
او محاولــة حرفها من أجل مصلحة طرف 
معيــن، وكل هذه االالعيب باتت مكشــوفة. 

عندما تسقط األقنعة 
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ــق  ــن تحقي ــتمرار باالنتفاضــة لحي ان االس
أهدافهــا بعيــدا عــن التعويــل علــى دور 
القــوى الدوليــة واإلقليميــة وقــوى الســلطة 
هــو الــذي يحســم األمــر لصالــح الجماهير.

وإنما ثورة  يصنع  ال   الفقر 
يصنع الذي  هو  الفقر   وعي 
أن مهمته  الطاغية   ..  الثورة 
الطاغية وشيخ  فقيرًا   يجعلك 
مهمته أن يجعل وعيك غائبًا0

كارل ماركس


