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الصفحة االولى

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

                          فالدميري لينني

سالم االخضر
اعلــن رئيس الــوزراء مصطفــى الكاظمي 
عــن موعــد اجــراء انتخابــات مبكــرة فــي 
الحتــواء  كخطــوة   2021 حزيــران   6

انتفاضــة أكتوبــر وااللتفــاف عليهــا.
 فاالنتخابــات المبكــرة ماهــي اال  مخــرج 
للنظــام مــن ازمتــه وليــس حــا للمشــاكل 
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي  خرجــت 
بســببها الجماهيــر وهــذا مــا يفســر  قبــول 
بهــذه  الحاكمــة  بــل وفرحــة األحــزاب 
االجــراء إذا بــدأت مــن االن االســتعداد 
لخــوض هــذه النتخابــات  وبأســاليب باتت 
ال تنطلــي علــى الجماهير مثل االنشــقاقات 
الشــكلية وتســميات جديــدة لنفــس األحزاب 
الفاســدة , فهــي  تجدهــا مــن ناحيــة فرصــة 
ــال  ــن خ ــرى م ــرة أخ ــم م ــم الغنائ لتقاس
إعــادة توزيــع االمتيــازات والمناصــب 
ــزاب  ــذه األح ــن ه ــول بي ــروة والدخ والث
ومــن ناحيــة أخــرى فرصــة لالتفــاف 
ــرة  ــاة ح ــن بحي ــب المنتفضي ــى  مطال عل
كشــف  مطلــب   وتســويف  وكريمــة  
ومحاكمــة  قتلــة المنتفضيــن ومحاســبة 

ــدين. الفاس

رفــض هــذه االنتخابــات المبكــرة هــو 
جــواب المنتفضيــن الذيــن رفعــوا منــذ 
البــدء شــعار اســقاط النظــام ودعــوا الــى 
ــن اجــل المشــاركة  ــم ال م ــم صفوفه تنظي
فــي انتخابــات معروفــة النتائــج، انتخابــات 

والمــال  الســلطة  يملــك  مــن  يديرهــا 
والســاح والدعــم الخارجــي فــي ظــل 
ــزة  ــيات واألجه ــه المليش ــك في ــام تنته نظ
بــل  االنســان,   حقــوق  ابســط  األمنيــة 
ينبغــي علــى المنتفضيــن تنظيــم صفوفهــم 
ــن  ــاء وأماك ــي االحي ــعبية ف ــان ش ــي لج ف
ــان  ــذه اللج ــب ه ــة، تنتخ ــل والدراس العم
ــة  ــون مراقب ــيا وتك ــم سياس ــادات تمثله قي
ــر هــذه  اللجــان. ــر عب ــل الجماهي مــن قب
 وهنــا ال تكــون مهمــة الكاظمــي الدعــوة 
تســليم  بــل  مبكــرة  انتخابــات  ألجــراء 
الســلطة للجماهيــر الممثلــة  تمثيــا حقيقيا.
هــذه القيــادة المدعومــة والمراقبــة مــن 

قبــل الجماهيــر هــي مــن تدعــوا الــى 
انتخــاب جمعيــة عامــة يكــون علــى عاتقها 
مهمــة كتابــة دســتور جديــد للبــاد يضمــن 
الحريــة والمســاوة و يتبنــى فصــل الديــن 
عــن الدولــة كمبــدأ أساســي ويقيــم نظامــا 
ــاواة رافضــا  ــى المس ــي عل ــا مبن اقتصادي
لسياســات النيوليبراليــة مــن خصخصــة 
القطاعــات العامــة وشــروط البنــك والنقــد 
الويــات علــى  ــرت  جَّ التــي  الدولييــن 
ــن  ــداد العاطلي ــت اع ــث ضخم ــاد حي الب
البنيــة  بانهيــار  وتســببت  العمــل  عــن 

ــة. التحتي

االنتخابات املبكرة إعادة انتاج لذات املنظومة الفاسدة



# 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

 عنــد تكليــف الكاظمــي لرئاســة الحكومة 
بالتوافــق بيــن الكتــل الفاســدة ، توعــد 
فــي محاســبة قتلــة متظاهريــن انتفاضــة 
، ومحاربــة  عنهــم  والكشــف  اكتوبــر 
ــة!   ــد الدول ــاح بي ــر الس ــاد وحص الفس

كل هــذه الملفــات يرددهــا كل رئيــس 
الحكومــة  تســلم  عنــد  يأتــي  وزراء 
الجديــدة، وتبقــى مجــرد كلمــات تقــال 

االعامــي.  التســويق  لغــرض 
ــل  ــداث القت ــد ان اح ــى اح ــي عل ال يخف
ــق  ــد بح ــب والتهدي ــاف والتغيي واالختط
اكتوبــر  انتفاضــة  وشــابات  شــباب 
مســتمرة علــى قــدم وســاق، ومــا مهمــة 
الحكومــة اال تشــكيل لجــان تحقيقيــة فــي 
ــذه  ــل ه ــل وعم ــال الخطــف او القت أعم
ــة!، الن  ــر الحقيق ــط طم ــو فق ــان ه اللج
القتلــة والخاطفيــن هــم ميليشــيا حكوميــة. 
ــداول مواقــع  ــام مــن ت ــل اي مــا حــدث قب
التواصــل االجتماعــي عــن فيديــو لصبي 
فــي عمــر الــورد يجردونــه مــن مابســه 
ويعتــدون عليــه لفظيــا وجســديا مــن قبــل 
ــداء صــارخ  ــون اعت ــظ القان ميليشــيا حف
بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى ، حيــث 
وقامــوا  تمامــا  مابســة  مــن  جــردوه 

بقــص شــعرة بآلــة حــادة وتفوهــوا بــكام 
ــة  ــة ونذال ــكل وقاح ــه ب ــق ام ــذيء بح ب
ــر مــن شــخص  ــاك اكث وخســة وكان هن

ــم.  ــك ومبتس ــم يضح يصــور وقس
مــا فعلتــه ميليشــيا حفــظ القانــون هــو 
الطائفيــة  الســلطة  لواقــع  انعــكاس 

 . تهــا با وعصا
مــا تغيــر فــي هــذه االنظمــة والحكومــات 
االســماء  هــي   2003 بعــد  المتعاقبــة 

ــط.  فق
ــاف  ــل واالختط ــع والقت ــاليب القم ان اس
اخيرهــا  وليــس  وأخرهــا  مســتمرة 

الطفولــة. علــى  الصــارخ  االعتــداء 
توصــف،  ال  المشــهد  بشــاعة  ان   
ــه هــؤالء  يصعــب الحديــث عــن مــا فعل
الواضــح  التعبيــر  انهــم  الجبنــاء، 
ــث أسســوا  ــي الفاســد، حي للنظــام الطائف
لمليشــيات وعصابــات تحميهــم مــن اجــل 
وســرقة  والفســاد  االستمراربالســيطرة 

ثــروات البلــد. 
الطفولــة  ضــد  البشــعة  الجريمــة  ان 
بحفــظ  يســمى  مــا  قــوات  وتطــاول 
القانــون علــى النســاء هــي جريمــة بحــق 
ــات  ــن كل المنظم ــب م ــانية وتتطل االنس

والنشــطاء والقــوى المدنيــة، وقفــة جــادة 
لوضــع حــد ليــس للميليشــيات ال بــل 
للنظــام كلــه، هــذا النظــام الــذي لــم نشــهد 
ســوى  االن  ولحــد   2003 منــذ  منــه 
بســبب  والتفجيــرات  االهليــة  الحــرب 
واســتمرار  الســلطة  علــى  صراعهــم 
معــارض  لــكل  واالختطــاف  القتــل 

 . وسياســاتهم  لنهجهــم 
الفســاد  حكومــة  تســتمر  ان  يمكــن  ال 
والقتــل،  العصابــات  حكومــة  والــذل، 

والذيليــة.  التبعيــة  حكومــة 
ان كل مــا يحــدث مــن اعتــداء علــى 
الحقــوق والحريــات هــي تعجــل فــي 
نهايــة هــذا النظــام الطائفــي- القومــي 

الفاســد. 
ــي اال  ــذه المآس ــن كل ه ــا خــاص م ف
بالخــاص مــن شــكل هــذا النظــام، ومــا 
دعــوات حكومــة الكاظمــي لتحديــد وقــت 
االنتخابــات اال عمليــة تدويــر لوجــوه 

الفســاد. 
ولــن يمــر مــا حــدث للصبــي محمــد 
للمنتفضيــن  وســتكون  الكــرام  مــرور 

. الفصــل  الكلمــة 

جرمية اخرى يف ظل عصابات االسالم السياسي
حنني احلامت


