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 الحرية لكل معتقلي االنتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

صوت االنتفاضة
تصدر عن الجامهري املنتفضة يف ساحة التحريرالعـدد 174                                                                                       االحد  2020/4/26 

يجب اطالق سراح جميع معتقلي االنتفاضة فوراً وبدون شروط

خطوط عامة لتأسيس املجالس الجامهريية الثورية
ضحى املئات من الثوار الشباب والشابات بحياتهم وهم ينتفضون يف الساحات والشوارع ضد النظام اإلسالمي والقومي اإلجرامي الجاثم عىل صدور الجامهري منذ 16 عاما 

 وجرح عرشات اآلالف من بني صفوفهم وصفوف املنتفضني، وتحملوا مشقات إدامة االنتفاضة ملا يقارب من شهرين ونصف.
وجهت االنتفاضة الجامهريية يف العراق لحد اآلن رضبة قاضية للسلطة امليليشية وأحزابها وهي ماضية يف تحقيق شعارها “اسقاط النظام”. انها شلت قدرتهم عىل التحكم بزمام 

األمور وجعلتهم يف حالة تخبط شديد وأزمة خانقة. لقد هزت االنتفاضة واستمرارها مجمل أركان النظام اإلسالمي الحاكم ومؤسساته الفكرية وجعلتها مشلولة ومتأزمة غاية 
 التأزم.

من املعلوم، ان الطغمة الحاكمة وأحزابها امليليشاتية املجرمة مل ولن تتوقف عن ارتكاب املزيد من املجازر واإلبادة الجامعية والقيام بعمليات االغتيال واالعتقال واالختطاف كام 
 تفعلها اآلن يف عموم البالد ضد املنتفضني طاملا بقت السلطة بأيديهم وبأيدي ميلشياتهم.

عىل الجامهري املنتفضة تقوية وترسيخ أركان االنتفاضة وتوسيع رقعتها بحيث تنخرط الصفوف املليونية للجامهري الغاضبة عىل حكم هذه الطغمة يف ميدان العمل. ان انتصار 
االنتفاضة يحتاج اىل أن يبادر املنتفضون والجامهري الداعمة لالنتفاضة اىل نزع السلطة من أيدي الطغاة وإسقاط حكمهم وإرساء البديل السيايس الحكومي املبني عىل اإلرادة 

 املستقلة للجامهري الثورية مكانه. إن بداية النهاية لهذا النظام القمعي بدأت مع االنتفاضة ولكن إكامل العملية وتوجيه الرضبة النهائية له مل يتم بعد.
ان القوى املحركة الرئيسية لهذه االنتفاضة وطليعتها املقدامة هي الشبيبة والعامل والكادحون ومجمل الثوريني الذين مل ولن يسمحوا الحد من ان ينتقص من شعار أسقاط 
النظام بأكمله، كام ومل يسمحوا الحد ان يجهز عىل االنتفاضة من داخل االنتفاضة وباسمها. وهم الذين أفشلوا مساعي مختلف التيارات الربجوازية من اإلسالميني والقوميني 

 و”املثقفني” املساومني وأحزاب النظام ورشكاء السلطة املخادعني املتواجدين يف الساحات من احتواء االنتفاضة ووضعها يف طريق املساومات واإلصالحات الصورية.
هذه كلها مكتسبات ثورية عظيمة وفرت األرضية املناسبة يك تخطو االنتفاضة خطوات أكرب وتطرح بديلها السيايس واالجتامعي واالقتصادي وبوضوح للمجتمع بأكمله وتحدد 

 املالمح الرئيسية للنظام السيايس التي تريد إنشائه عىل أنقاض النظام الحايل.
ان االنتفاضة يف مسريتها النضالية وهي ماضية صوب إسقاط النظام وصلت اىل مفرتق الطرق اآلن. يتطلب استمرارها وانتصارها االرتقاء بتنظيم املنتفضني الحايل اىل مستوى 

 أرقى وأكفأ ليس يف الساحات فقط بل وعىل صعيد األحياء واملناطق واملعامل والجامعات وليس عىل صعيد بغداد فحسب، بل وعىل صعيد جميع املحافظات.
لتحقيق ذلك تحتاج الجامهري املنتفضة اىل املبادرة لتشكيل سلطتها االنتقالية الثورية املؤلفة من املجالس واللجان الثورية الجامهريية داخل الساحات واألحياء واملعامل 

 واملؤسسات والجامعات واملدراس ويف املناطق وعىل صعيد جميع املحافظات وعموم البالد يك متثل الجامهري بشكل مبارش.
 هذه املجالس الجامهريية الثورية ستعمل كأداة سياسية نضالية لقيادة االنتفاضة نحو االنتصار ويف الوقت نفسه كسلطة فعلية انتقالية عىل األرض مبوازاة السلطات الحالية.

لتحقيق هذه األهداف يحتاج املنتفضون والجامهري املحرومة اىل االتفاق عىل الئحة سياسية محددة تتضمن محاور سياسات وأهداف أساسية لالنتفاضة الحالية بحيث تعكس 
 مصالح القوى املحركة الرئيسية لهذه االنتفاضة وعموم الجامهري التحررية يك ينظموا أنفسهم حولها.

الخطوط العامة املقرتحة أدناه تحتوي عىل أهداف وسياسات ومهام والتي من الرضوري وضعها للنقاش والحوار داخل أوساط الجامهري املنتفضة وعىل صعيد املجتمع. نحن 
نعتربها ردا عىل املهام امللحة اآلنية التي تواجهها االنتفاضة والحراك السيايس الجامهريي العام إلسقاط النظام الحايل والخروج من املأزق الذي مير به املجتمع بشكل ثوري 

 ولصالح الجامهري املحرومة.
نقطة االنطالق لتحقيق التحول الثوري وحسم األمور لصالح املجتمع واملحرومني هي تحول الجامهري املنتفضة اىل قوة منظمة ومقتدرة. إذ إن هذه القوة املنظمة وحدها 

 بإمكانها ان تقود املجتمع نحو تحقيق الحرية واملساواة والعيش الرغيد للجميع.
 ندعو جميع املنتفضني اىل إجراء نقاش جدي حول الخطوط العامة التالية.

 إسقاط النظام الحايل واستبداله بالنظام املجاليس:
1. إسقاط النظام الحايل واستبداله بحكم الجامهري املنتظمة يف مجالسها الجامهريية الثورية يف عموم البالد، أي استبدال النظام الحايل بنظام حكم املجالس الجامهريية للعامل 

 والكادحني والشابات والشباب والنساء والطلبة وجميع التحررين واملنتفضني والسكان الداعمني لالنتفاضة.
 2. إنشاء املجالس الجامهريية الثورية يف الساحات واألحياء واملناطق واملعامل والجامعات واملدارس واملؤسسات الخدمية وغريها وعىل صعيد جميع محافظات العراق.

3. بناء النظام السيايس املجاليس للحكم وفق مبدأ الصعود من املجلس املحيل اىل املجلس املركزي صعودا هرميا وذلك مبشاركة ممثيل املجالس املحلية لتشكيل املجلس املركزي. 
 تشكيل املجلس املركزي لعموم البالد يف بغداد والذي سيضم ممثيل جميع املجالس الثورية املوجودة عىل صعيد البالد ويتوىل هذا املجلس إدارة أمور العراق.

 4. يستند النظام السيايس املجاليس الجامهريي عىل االنتخابات املبارشة من قبل التجمعات العامة للعامل والشابات والشباب والطلبة والنساء ومختلف الرشائح االجتامعية.
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الحرية لكل معتقلي االنتفاضة
في سجون السلطة و ميليشياتها 

العـدد  174     تصدر عن الجماهير المنتفضة في ساحة التحرير     االحد  2020/4/26

صــوت  اإلنتفاضة

إنهاء الفساد ومعاناة الجامهري مرهون بإنهاء النظام الطائفي - القومي

 5. تَنتخب هذه التجمعات العامة املجالس الجامهريية لهذه الفئات والرشائح االجتامعية والتي متارس السلطة الترشيعية والتنفيذية يف آن واحد وعىل صعيد البالد.

 6. للتجمعات العامة الصالحية يف عزل أي مندوب منتخب للمجالس وسحب الثقة منه او منها مبارشة وفورا يف حالة عدم االلتزام بقرارات وتوجهات التجمع العام.
 يقرر املجلس املركزي اإلجراءات التالية:

 • إسقاط النظام الحايل وتحويل سلطة الدولة اىل املجالس الجامهريية ومامرسة هذه املجالس للسلطة الترشيعية والتنفيذية يف آن واحد يف عموم البالد.
• دعوة أفراد الجيش والرشطة لتشكيل مجالس الجنود والرشطة يف وحداتهم والطلب منهم االلتحاق بصفوف الجامهري املنتفضة واملنتظمة يف املجالس الجامهريية يك تقوم 

 تحت سلطة هذه املجالس مبامرسة عملها لتامني حامية الجامهري واملجتمع.
 • حل الربملان وجميع مجالس املحافظات الحالية.

 • حل جميع األجهزة القمعية من استخبارات و”قوات مكافحة الشغب” وغريها.
 • حل جميع امليلشيات واملؤسسات املرتبطة بها ومصادرة التمويل الخارجي الية قوة ميلشية ومنع تشكيل أي ميليشيات وأجهزة مسلحة خارج سلطة املجالس الجامهريية.

 • تحديد املتورطني يف سفك دماء املنتفضني وإحالتهم اىل محاكم تؤسسها املجالس الجامهريية.
• استعادة جميع املمتلكات واألموال املوجودة داخل العراق وخارجه واملرسوقة من قبل رموز النظام واملتنفذين وجميع الفاسدين اىل خزينة الدولة لرصفها عىل رفاهية 

 الجامهري وإيجاد فرص العمل والضامن الصحي والتعليم العام املجاين وتطوير اقتصاد البالد.
 • تهيئة األجواء من قبل الجامهري املتشكلة يف املجالس لعملية انتخابات مبارشة الختيار مندوبيها للنظام املجاليس لحكم البالد.

 األهداف األساسية للمجالس والتي تشكل محاور دستور البالد
 1. إلغاء النظام الحايل املحاصصايت املبني عىل أساس تقسيم املجتمع اىل مكونات قومية ودينية وطائفية.

 2. تأسيس النظام السيايس وفق مبدأ املواطنة الكاملة للجميع بدون أي متييز عىل أساس الدين، املذهب، الطائفة، القومية، العرق، العشرية، الجنس، اللون.
 3. إلغاء النظام الربملاين الحايل واستبداله بالنظام املجاليس الجامهريي.

4. إلغاء جميع سياسات الدولة االقتصادية الرأساملية النيو ليربالية ورفض رشوط صندوق النقد والبنك الدوليني والتي تسببت يف إفقار الجامهري وفرض البطالة والبؤس 
 االقتصادي عىل العامل والكادحني والشبيبة والتهميش االجتامعي ألكرثية املواطنني.

 5. فصل الدين عن الدولة والنظام التعليمي
 6. ضامن حرية املرأة ومساواتها التامة مع الرجل

 7. إلغاء جميع القوانني املناهضة للمرأة وضامن حامية النظام السيايس املجاليس لها من تطاول املؤسسة الدينية والعشائرية.
 8. الحرية السياسية بدون قيد أو رشط، حرية اإلرضاب، التظاهر، التنظيم، التجمع وتشكيل النقابات واالتحادات والجمعيات.

 9. حرية التعبري والعقيدة والنقد وحرية الصحافة واستخدام األنرتنيت وشبكات التواصل االجتامعي.
 10. إلغاء عقوبة اإلعدام.

11. ترشف املجالس العاملية عىل اصدار وتنفيذ ترشيعات تؤمن مصالح العامل بوجه االستغالل الرأساميل يف مختلف القطاعات وتلغي جميع الترشيعات التي تنظم استغالل 
راس املال للعامل. تضمن هذه الترشيعات أوسع الحقوق والضامنات للعامل وتؤمن لهم اقىص درجات الرفاهية وأفضل الظروف مالمئة للعمل وتحقق آخر ما اكتسبته الحركة 

 العاملية العاملية يف هذه املجاالت.
 12. منع أي شكل من أشكال التمييز ضد العامل العاملني يف عموم العراق بغض النظر عن الجنسية، القومية، الدين، املذهب، الجنس واللون.

 13. منع عاملة األطفال
 14. تامني البيئة املناسبة لنمو ونشأة الطفل وضامن حقوقه ووفقا آلخر املكتسبات الطليعية العاملية يف هذا املضامر.

 15. توفري العمل أو ضامن البطالة لكل معطلة ومعطل عن العمل.
 16. توفري السكن املناسب والتعليم العام املجاين املعارص والخدمات الصحية املجانية املتطورة للجميع.

 17. تامني الضامن االجتامعي والصحي والتعليمي وغريها من الخدمات الرضورية لذوي االحتياجات الخاصة وتدريبهم وتأهيلهم للعمل وتطوير كفاءاتهم.
 18. تبني سياسة اقتصادية مبنية عىل أساس تنمية اإلنسان ومساواته وتطوير خالقيته وتامني رفاهيته.

 19. توفري الخدمات األساسية من ماء وكهرباء وغريها من الخدمات الرضورية من ميزانية الدولة.
20. ضامن حق السفر والتنقل واإلقامة للجميع عىل السواء دون قيد او رشط.

                                                                            منظمة البديل الشيوعي يف العراق

                                                                           5 كانون األول 2019


