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 احلرية لكل معتقلي االنتفاضة يف سجون
السلطة و ميليشياتها

الصفحة االولى

وضــع  بــدون  مســتحيلة  الثــورة 
ــس  ــك ، لي ــى ذل ــالوة عل ــوري ، ع ث
كل وضــع ثــوري يــؤدي إىل الثــورة.

                          فالدميري لينني

االتصال بنا
على الفيسبوك : صوت االنتفاضة

sawtalintifdha@yahoo.com

مبناسبة رحيل الرفيق صديق حسن

مســاء يــوم االثنيــن المصــادف ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٠ رحــل عنــا 
الرفيــق صديــق حســن المعــروف باســم ) شــيخ صديــق ( 

الصابتــه بفيــروس كورونــا .
ــاة السياســية للرفيــق  ــدؤوب كان الســمة االبــرز للحي النضــال ال
صديــق ، وفــي  بدايــة التســعينات مــن القــرن الماضــي كان 
ناشــطا سياســيا معروفــا ذو عزيمــة وارادة ال تعــرف الملــل 
داخــل الحركــة اليســارية والشــيوعية مــن اجــل الدفــاع عــن 
ــه  ــي نضال ــتمر ف ــم اس ــن ، ث ــال والكادحي ــوق العم ــة وحق حري
داخــل صفــوف الحــزب الشــيوعي العمالــي الكوردســتاني . 

كان رفيقنــا ذو مكانــة اجتماعيــة بــارزة وشــخصية محبوبــة لــدى 
الجميــع .

بالمناســبة األليمــة لرحيــل الرفيــق شــيخ صديــق نعبــر عــن 
عميــق مواســاتنا لجميــع افــراد اســرته واصدقائــه و رفاقــه داخــل 

ــة. ــة الشــيوعية والعمالي الحرك

منظمة البديل الشيوعي يف العراق

٢٣ / ٦ / ٢٠٢٠
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شــكلت اعتصامــات الطلبــة الخريجيــن 
وأصحــاب الشــهادات العليا غيــر المعينين 
امــام وزارة التعليــم العالــي وغيرهــا مــن 
ــة والتــي امتــدت ألشــهر  مؤسســات الدول
طويلــة، وكانــت فــي غالبيتهــا تطالــب 
بالعمــل والتعييــن وإيقــاف نهــب المــال 
الميــاه  بخراطيــم  قوبلــت  وقــد  العــام 

الســاخنة والقمــع واالعتقــال، 
وكانــت البدايــة التــي أشــعلت 
أكتوبــر  انتفاضــة  شــرارة 
تحولــت  التــي  الجاريــة 
النظــام  بإزالــة  للمطالبــة 

السياســي. 
االنتفاضــة  فتــرة  طــوال   
حاولــت  الســلطة،  وكعــادة 
االنتفاضــة  علــى  االلتفــاف 
والقضــاء عليهــا بــاي طريقــة 
كانــت، واســتمرت علــى ذات 
النهــج فــي النهــب والفســاد 
غارســة  والمحاصصــة، 
رأســها فــي الرمــال متجاهلــة 
األزمــة التــي وضعــت نفســها 

ــاء  ــن الدم ــد أشــهر م ــوم وبع ــا، الي داخله
واالعتقــاالت اســتطاعت الســلطة بطريقــة 
تقلــل  وان  الســاحات  تحــارب  ان  مــا، 
مــن إعــداد المنتفضيــن داخلهــا، لكنهــا 
ــا  ــر به ــي تم ــة الت ــة المالي ــبب األزم وبس
وبفعــل انتشــار جائحــة كورونــا، والعجــز 
حلــول  اي  إيجــاد  فــي  لديهــا  المزمــن 
ــن  ــات الشــعب مــن العاملي ــر وفئ للجماهي
ومحاولــة  العمــل،  عــن  والعاطليــن 
االقتطــاع مــن رواتــب الموظفيــن، لــم 

تبقــي هــذه الســلطة اي صديــق او مناصــر 
ــداء.  ــع أع ــت الجمي ــل جعل ــا، ب له

ــة  ــوى المحاصص ــاق ق ــد اتف ــوم وبع  الي
علــى تشــكيل حكومــة برئاســة مصطفــى 
الكاظمــي بدعــم مــن القــوى اإلقليميــة 
والدوليــة، أدركــت الجماهيــر فــي العراق، 
ان االســتمرار فــي االنتفاضــة هــو الحــل، 

ولكــن باســاليب جديــدة وفاعلــة أكثــر، 
ــل كل شــريحة  ــذه األســاليب هــي عم وه
علــى التظاهــر واالعتصــام والعصيــان 
وتنظيــم الجهــود مــن خــال المصانــع 
ــر  ــوزارات والدوائ ــام ال ــات وأم والجامع
مــن أجــل المطالبــة ليــس فقــط بالتعييــن او 
زيــادة الرواتــب او المحافظــة عليهــا، انما 
ــبب  ــو الس ــذي ه ــام ال ــذا النظ ــقاط ه بإس
ــا  ــر ومعاناته ــؤس الجماهي ــي ب ــي ف الفعل

ــذ ســبعة عشــر عامــا. من

المفارقــة أن مــن يســتلم راتبيــن او ثاثــة 
رواتــب مــن معتقلــي رفحــاء وذويهــم 
ويحصلــون  الرواتــب  يســتلمون  الذيــن 
علــى أفضــل الوظائــف، يخــرج الســيد 
حــال  فــي  هــؤالء  ان  ليقــول  المالكــي 
ــم  ــاء امتيازاته ــة وإلغ مســاواتهم مــع البقي
الماليــة الهائلــة، فــإن النظــام السياســي فــي 
ــي  ــتقبلهم الكاظم ــر، ليس خط
فــي مكتبــه مطمئنهــم ان ال 
امتيازاتهــم،  فــي  مســاس 
بينمــا عشــرات اآلالف مــن 
أصحــاب العقــود والخريجيــن 
وماييــن  تثبيــت  بــا 
العمــل  عــن  المعطليــن 
المالكــي  إليهــم  يلتفــت  ال 
مــن  وأمثالهــم  والكاظمــي 

النظــام.  ممثلــي 
الطلبــة  بــه  يقــوم  مــا  ان 
والخريجيــن وعمــال النظافــة 
بالمجــان  والمحاضــرون 
وكل  الصناعــة  وعمــال 
العمــل  عــن  المعطليــن 
ــل  ــرائح، يمث ــات والش ــن الفئ ــم م وغيره
فــي حقيقتــه الصــراع الطبقــي فــي أوضــح 
صــورة، بيــن طبقتيــن همــا طبقــة العمــال 
والكادحيــن وطبقــة أخــرى هــي طبقــة 
براعيهــا  المتمثلــة  والنهابيــن  المــاك 
البرجــوازي  النظــام  وهــو  الرســمي، 
ــكا  ــن امري ــوم م ــي المدع ــي القوم الطائف
ــرى. ــوى األخ ــن الق ــا م ــران وغيره وإي

جالل الصباغ

بني اعتصام اخلرجني واملعطلني وعمال الصناعة وبني معتقلي رفحاء


