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الصفحة االولى

وضــع  بــدون  مســتحيلة  الثــورة 
ثــوري، عــاوة علــى ذلــك ، ليــس كل 
وضــع ثــوري يــؤدي إلــى الثــورة.

                          فالدميري لينني

 احلرية لكل معتقلي االنتفاضة يف سجون
السلطة و ميليشياتها

مجــزرة مروعــة أخــرى ترتكبها الســلطة 
الفاشــية لإلســام السياســي وشــركاؤها 
القومييــن، تضــاف لســجلهم اإلجرامــي 
فــي القتــل واالختطــاف واالعتقــال بحــق 
ــث  ــض والباح ــباب المنتف ــابات والش الش
ــى  ــدم عل ــرة والمق ــة وح ــاة الئق ــن حي ع
لهــذه  والجــذري  الشــامل  التغييــر 
أصبحــت  التــي  المتهرئــة  المنظومــة 
الجماهيــر. على رقــاب  كارثيــا  طوقــا 
وميلشــياتها  الســلطة  أجهــزة  إقــدام  ان 
ــر  ــاحة التحري ــة س ــكاب جريم ــى ارت عل
مســاء أمــس األحــد المصــادف الســادس 
ــد ال  والعشــرين مــن تمــوز 2020، تأكي
ــج الســلطة المســتمر  ــى نه ــه عل ــس في لب
ــم  ــكاب الجرائ ــع وارت ــة القم ــي ممارس ف
ــد  ــر المنتفضــة، وهــو تأكي بحــق الجماهي
آخــر علــى إن حكومة مصطفــى الكاظمي 
ــي  ــابقة الت ــات الس ــس الحكوم ــداد لنف امت
عملــت علــى تصفيــة المعترضيــن ضدهــا 
بطريقــة وحشــية وهمجيــة. لقد ســبق وأن 
ــان اســتراتيجية وسياســة  ــرارا ب ــا م أعلنّ
االنتفاضــة  الحكومــة هــي خنــق  هــذه 
واإلجهــاز عليهــا بأســاليب شــتى، وان 
وعــود الكاظمــي وادعاءاتــه بمنــع ســفك 
ــي إال محــض  ــا ه ــن م ــاء المتظاهري دم

هــراء. 
ــن الســلميين  ــل عــدد مــن المنتفضي ان قت
منهــم  العشــرات  وجــرح  بــارد  بــدم 
»قــوات  أيــدي  علــى  خيمهــم  وحــرق 

مكافحــة الشــغب« ومــن تواطــأ معهــا 
مــن المليشــيات وقــوى الســلطة، إنمــا 
هــي جريمــة مبيتــه ومعــد لهــا بشــكل 
جــاءت  الجريمــة  هــذه  إن  مــدروس.  
إثــر التصعيــد الكبيــر لاحتجاجــات التــي 
ــوب،  ــط والجن ــات الوس ــهدها محافظ تش
الكهربائــي  التيــار  انقطــاع  ظــل  فــي 
وتــردي واقــع الخدمــات وارتفــاع نســب 
ومــا  مهــول،  بشــكل  والفقــر  البطالــة 
رافقهــا مــن احتجاجــات واعتصامــات 
لشــرائح مختلفــة مــن الخريجيــن غيــر 
المعينيــن، وعمــال العقــود والمحاضريــن 
المجانييــن المطالبيــن بالتعييــن والحصول 

ــى فــرص عمــل.  عل
ــر بشــكل   تٍؤشــر مجــزرة ســاحة التحري
ــوف  ــاك والخ ــم االرتب ــى حج ــح ال واض
عــن  العاجــز  النظــام  يعيشــه  الــذي 
توفيــر احتياجــات المجتمــع األساســية، 
ــم اي  ــى تقدي ــادر عل ــر ق ــه غي ــا يجعل م
شــيء للجماهيــر ســوى القمــع والقتــل 

واإلرهــاب. 
ان طريــق الخــاص مــن مآســي هــذه 
األوضــاع وإنهــاء هــذه الجرائــم، هــو 
انتفاضــة  بدأتــه  الــذي  النضــال  إدامــة 
األهــداف  مــن  رفعتهــا  ومــا  أكتوبــر 
بالنظــام  باإلطاحــة  المتمثلــة  الثوريــة 
اإلســامي  البرجــوازي  الهمجــي 
مــع  العــراق.   فــي  الحاكــم  والقومــي 
البــؤس  أبعــاد  وتصاعــد  اشــتداد 

االقتصــادي ألكثريــة الجماهيــر والبطالــة 
الهائلــة ومخاطــر جائحــة كورونــا لــم 
يبــق هنــاك ســبيل أمــام الماييــن مــن 
تنظيــم  ســوى  المحرومــة  الجماهيــر 
ــاء  ــى إنه ــدام عل ــا واإلق ــوف نضاله صف
ــم  ــاء دعائ ــة و إرس ــلطة القمعي ــذه الس ه
حكومتهــا المجالســية الثوريــة محلهــا.  
نديــن بشــدة هــذه الجريمــة البشــعة بحــق 
منتفضــي ســاحة التحريــر، وكل الجرائــم 
التــي تمارســها الســلطة تجــاه المعارضين 
العمــال  جماهيــر  وندعــو  كمــا  لهــا.  
والكادحيــن وجميــع التحرريــن والشــبيبة 
ــزم  ــا بع ــوف نضاله ــم صف ــة تنظي الثوري
الســلطة  هــذه  ومواجهــة  أكثــر  وإرادة 
و  االنتصــار  نحــو  الســير  و  الفاشــية 
انتفاضــة  ومطالــب  أهــداف  تحقيــق 

أكتوبــر. 
العاملــة  الطبقــة  ونناشــد  هــذا، 
واالشــتراكيين والتحرريــن فــي العالــم 
فــي  الســلطة  جرائــم  بوجــه  للوقــوف 
حكوماتهــم  علــى  والضغــط  العــراق 
ــع  ــة ومن ــذه الجريم ــتنكار ه لشــجب واس

ــددا.   ــا مج وقوعه

منظمــة البديــل الشــيوعي يف العراق
2020 27 متوز 

بيان منظمة البديل الشيوعي يف العراق
حول جمزرة ساحة التحرير األخرية



على حكومة الكاظمي تقديم قتلة املنتفضني للعدالة

الصفحة االخیرة
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" إنَّنا ال نرى تعريفاً آخر لإلشتراكيّة 
سوى إلغاء استغال اإلنسان لإلنسان."
                            إرنستو تشي 

االتصال بنا
على الفيسبوك : صوت االنتفاضة

sawtalintifdha@yahoo.com

اتخذتهــا  التــي  المواقــف  أفضــل  مــن 
هــو  بشــبيبتها،  أكتوبــر،  انتفاضــة 
الموقــف الرافــض ألي مرشــح تقدمــه 
ســلطة اإلســام السياســي، فقــد اســتجلى 
ــتؤول  ــا س ــال م ــي ع المنتفضــون وبوع
»أن  كلمتهــم  وقالــوا  األمــور،  اليــه 
فــرد  بتغييــر  تتلخــص  ال  القضيــة 
ــكان قصاصــة  ــرد، قصاصــة م ــكان ف م
ــه«،  ــق بالنظــام كل ــة تتعل أخــرى، القضي
ميليشــيا  أكبــر  قامــت  فعندمــا  لهــذا 
بحملــة  المهــدي«  »جيــش  إســامية 
ان  -بعــد  المتظاهريــن  ضــد  قمــع 
جربــت الســلطة جميــع الطــرق، ولــم 
ــؤالء المتظاهــرون-  تســتطع اخضــاع ه
دخلــت هــذه الميليشــيات، وهذه المــرة 
ــل  ــا، ب ــا عودون ــان كم ــوا االكف ــم يلبس ل
ــل  ــا تحم ــات زرق«، )ربم ــوا »قبع لبس
رمزيــة انهــم قــوة مســتقلة كمــا األمــم 
بالتأكيــد جــزء مــن  المتحــدة، ولكنهــا 
عمليــة خــداع( دخلــوا حامليــن معهــم 
العصــي الغليظــة »التواثــي”، وقامــوا 
اســتولوا  وقــد  المتظاهريــن،  بضــرب 
يحمــل  التركــي، وهــو  المطعــم  علــى 
للمتظاهريــن،  بالنســبة  كبيــرة  رمزيــة 
تقديــم  مــع  بالتزامــن  هــذا  وكان 
“الشــهيد  المنتظــر  المنقــذ  مرشــحهم 
الحــي” كمــا احــب ان يســمي نفســه، 
ــه  ــق علي ــد اطل ــي، وق ــى الكاظم مصطف
المتظاهــرون تســمية “مرشــح التواثــي ”.
ال توجــد إنجــازات »للشــهيد الحــي«، 
ــة،  ــدة وحصري ــة جدي وهــذه ليســت حقيق
فهــو مــن ذات العمليــة السياســية القــذرة، 
فمــا الــذي ســينجزه؟ هــو كان بمثابــة 
»ثــورة  انــه  او  لانتفاضــة،  اجهــاض 
مضــادة«، قامــت بهــا قــوى وعصابــات 

الجماهيــر،  ضــد  السياســي  اإلســام 
الرســميين  الرعــاة  مــع  باالتفــاق 
وإيــران ”. »أمريــكا  العصابــات  لهــذه 
وميليشــيات- قــوات  دخلــت  باألمــس 
نفــس المعنــى- ســلطة اإلســام السياســي 
ــت 7  ــر، قتل ــاحة التحري ــى س ــي ال الفاش
مــن المتظاهريــن وجرحــت أكثــر من 70 
ــم االعتصــام، وهــذا العمــل  وحرقــت خي
الخســيس والجبــان اثبــت ان »مرشــح 
لقتــل  ســرعة  األكثــر  هــو  التواثــي” 
ــن، فهــو أســرع مــن المالكــي  المتظاهري
والعبــادي والمجــرم عبــد المهــدي، الــذي 
قتــل أكثــر مــن 800 مــن الشــبيبة، وقــد 
يكــون “الشــهيد الحــي” األكثــر دموية من 
 ســلفه، فقــد بانــت مامــح حكمــه الحقيقية.
ان  الجمهــور  مــن  البعــض  يتوهــم 
ــا »الشــهيد  ــد فعله ــاك »إنجــازات« ق هن
ــا  ــي مجموعــة خــدع اعتدن الحــي«، وه
علــى رؤيتهــا مــع كل قصاصــة »رگعــه” 
جديــدة، تقدمهــا ســلطة التيــارات الدينيــة 
الفاشــية، بــل حتــى لــن تكــون هنــاك 

فــي  يفعلــون  كانــوا  مثلمــا  ترقيعــات 
ــتحال  ــرا، واس ــادوا كثي ــد تم ــابق، لق الس
البلــد فــي عهدهــم الــى خــراب، بــكل 
ــة  ــى؛ المفارق ــن معن ــة م ــه الكلم ــا تعني م
أتــوا  كلمــا  االكفــان  البســي  ان  هــي 
مهلــة،  اعطــوه  ليخدمهــم  بمرشــح 
وقــد اصبحــت نكتــة ســمجة وســخيفة .
ان مــن يلبــس الكفــن هــو مــن ينشــر 
المــوت بيــن الجماهيــر، ومــن يســمي 
نفســه »الشــهيد الحــي« ســيكون األكثــر 
االكفــان  والبســي  الكاظمــي  دمويــة، 
صنــوان، يــكادا ال يختلفــا فــي شــيء، 
ومثلمــا يقــال فــأن شــبيه الشــيء منجــذب 
ــى  ــدا عل ــا وتعاه ــد اتفق ــان ق ــه، فاالثن الي
ــي العــراق،  ــر ف ــاك تغيي ان ال يكــون هن
الرئيســيين  الحامييــن  يكونــا  وســوف 
والخــراب،  والمــوت  النهــب  لســلطة 
الفاشــي،  السياســي  اإلســام  ســلطة 
ــل. ــو القت ــس ه ــم الرئي وســيكون عنوانه

 مرشح التواثي-الشهيد احلي- والبسي االكفان... االجنازات!
طارق فتحي


