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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

ــا  ــور طف ــذي يص ــهد ال ــاعة المش ان بش
ــة  ــوم مجموع ــا تق ــا بينم ــاٍر تمام ــو ع وه
ــة شــعره  ــظ النظــام بحاق ــوات حف ــن ق م
واالعتــداء عليــه جســديا ولفظيــا، فيمــا 
المشــهد  بتصويــر  اخــرون  يســتمتع 

والضحــك عليــه. 

ــر،  ــر عــن اجــرام منقطــع النظي ــه تعبي ان
حقــه،  ايفــاءه  عــن  كام  اي  يعجــز 
انمــا  هــؤالء  المجرميــن  فمجموعــة 
هــذه  يمــارس  سياســيا  نظامــا  يمثلــون 
األفعــال ويؤمــن بهــا ويتبناهــا ويمارســها 

مــع كل المختلفيــن معــه. 
ممارســات كهــذه تنتشــر فــي كل ســجون 
ســلطة االســام الفاشــي وشــركاؤه كما أن 
ميلشــياته وعصاباتــه واجهزتــه بمســمياتها 
ممنهــج  بشــكل  بــه  تقــوم  المختلفــة، 
ــن  ــن المجرمي ــة م ــم مجموع ــي، فه ويوم

الخارجيــن مــن كهــوف التعفــن والرجعيــة 
واالنحطاط. 

يصعــب الحديــث عــن مــا يفعلــه هــؤالء، 
انهــم تعبيــر حقيقــي وواضــح عــن الحفــاظ 
والقتــل  النهــب  نظــام  النظــام؛  علــى 
نظــام  والتعذيــب،  والتغييــب  والخطــف 
والمرتزقــة،  والمليشــيات  العصابــات 
والرجعيــة،  والقوميــة  الطائفيــة  نظــام 

نظــام التبعيــة والذيليــة والعمالــة. 

عــن  المعبــرون صراحــة  هــم  هــؤالء 
الحاكــم.  السياســي  النظــام  إجــرام  كل 
الممثليــن  النــاس،  بــأرواح  المتاجريــن 
ــن يعتاشــون  ــار الذي لتجــار الحــروب الكب
والقتــل  والتطهيــر  التهجيــر  علــى 
األهليــة.  الحــروب  ويســيطرون عبــر 

االطفــال  حقــوق  ينتهكــون  انهــم 

ويتاجــرون  ويغتصبونهــم  ويســتغلونهم 
بهــم، كمــا يســتعبدون النســاء ويتجــارون 
ال.... لمــا  جــواري،  ويتخذوهــن  بهــن 
ولديهــم المرجعيــات ورجــال الديــن الذيــن 
يبــررون كل هــذه األعمــال  ويشــرعنون 

لها. 

ــة  ان هــذه الجريمــة البشــعة بحــق الطفول
مــن  تتطلــب  كان،  أينمــا  واإلنســان 
الجماهيــر أن تواصــل انتفاضتهــا، وأن 
أجــل  مــن  وتنظيمهــا  اســاليبها  تطــور 
ــذرة  ــة الق ــة المتعفن ــذه المنظوم ــاع ه اقت
مــن جذورهــا ومحاكمــة رموزهــا مــن 
تلطخــت  مــن  وكل  والقتلــة  المجرميــن 
ايديهــم بدمــاء المنتفضيــن والمظلوميــن 

فــي كل مــكان.  

تعبــر هــذه الممارســات عــن سياســة معــدة 
مســبقا ومنهــج معتمــد وليســت تصرفــا 
ــرة،  ــر عــن مجموعــة صغي شــخصيا يعب
علــى  القبــض  او  تحقيــق  لجــان  وكل 
ــك  ــو ضح ــا ه ــخصين انم ــخص او ش ش
علــى  القفــز  أجــل  مــن  الذقــون  علــى 
الجريمــة التــي يرتكبهــا نظــام بأكملــه، 
اال  الجرائــم  هــذه  مــن  خــاص  فــا 
بالخــاص مــن بُركــة التعفــن والطفيليــات 
االســام  بســلطة  الممثلــة  واالمــراض 

ــركاؤه.  ــي وش السياس

           حول جرمية ميليشيا قوات حفظ القانون
     

جالل الصباغ



# قوات حفظ القانون تنتهك القانون !!!

الصفحة االخیرة

البدیل
کل السلطة للجماھیر المنتفضة

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

االتصال بنا
على الفيسبوك : صوت االنتفاضة

sawtalintifdha@yahoo.com

 )) هنــاك حديــث عــن الحريــة، وعــن التمثيــل الشــعبي، كمــا يخطــب البعــض عــن الجمعيــة التأسيســية، غيــر ان مــا ال يرونــه 
علــى الــدوام فــي كل ســاعة بــل وفــى كل دقيقــة، انــه بــدون ضمانــات جــادة لــكل هــذه االشــياء الجيــدة فأنهــا تبقــى مجــرد جمــل 
خاويــة. امــا الضمانــة الجــادة فــا يمكــن ان تأتينــا بهــا اال االنتفاضــة الشــعبية الظافــرة، اال بالهيمنــة التامــة للبروليتاريــا والفاحيــن 
المســلحين علــى ممثلــي الســلطة القيصريــة، الذيــن، تراجعــوا خطــوة للــوراء، ولكنهــم ابعــد مــن ان يكونــوا قــد استســلموا للشــعب، 

وابعــد مــن ان يكونــوا قــد اطيــح بهــم بواســطة الشــعب. 

والــى ان يتحقــق هــذا الهــدف ال يمكــن ان تكــون هنــاك حريــة حقيقيــة، وال تمثيــل شــعبي حقيقــي، وال جمعيــة تأسيســية حقيقيــة لهــا 
ســلطة ان تقيــم نظامــا جديــدا فــي روســيا (( 

 ملناسبة احلديث عن انتخابات مبكرة
 طارق فتحياقتباس من لينني

بعــد يــوم واحــد مــن اعــان رئيــس الــوزراء موعــد ألجــراء 
ــا  ــا وواضح ــاكا صريح ــاهد انته ــي 6|6|2021 ، نش ــات ف االنتخاب

بــل وبشــعا أيضــاً ألبســط حقــوق االنســان .

ــون،  ــظ القان ــوات حف ــل ق اذا تنتهــك إنســانية شــاب متظاهــر مــن قب
هــذا هــو قانــون النظــام نفســه الــذي يعــد الشــعب بــأن تتحســن احوالــه  

اذا جــرت االنتخابــات. 

هــذا الفعــل ان دل فيــدل علــى ان قــوات حفــظ القانــون والمليشــيات 
مــا هــم اال وجهــان لعملــة واحــدة وقــذرة. 

فيا أيها المطبلون للكاظمي هذا هو المصير!!!. 

نحــن ال نريــد انتخابــات بطعــم الــذل وال خــاص لنــا اال بــزوال هــذا 
النظــام .

سالم االخضروجهان لعملة  قذرة !


