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التتمة ص2

لــدى  ليــس 
م لنظــا ا

االقتصــادي 
الرأســمالي 
لمــي  لعا ا
أيــة مشــكلة 
بقــي  لــو 
دون  العراق 
حكومــة إلــى 
غيــر  أجــل 
مســمى، طالمــا أن الوضع السياســي المحلي 
ال يؤثــر علــى مكانتــه فــي التقســيم العالمــي 
لإلنتــاج الرأســمالي. وهــذه المكانــة هــي 
صناعــة النفــط. بمعنــى آخــر لــو أدت األزمة 
السياســية الحاليــة فــي العــراق الــى التأثيــر 
علــى صناعــة النفــط وزعزعــة اإلنتــاج 
العالمــي، لكنــا لتحــول بغــداد إلــى مــكان 
لحجيــج المندوبيــن والمبعوثيــن الدولييــن 
االزمــة  لحــل  والشــرق  الغــرب  وقــادة 
ــي  ــك الدول ــام البن ــي أرق ــا ه ــية. وه السياس
تشــير الــى ان العــراق ســجل نمــوا اقتصاديا 
بنســبة ٨.٩٪ لعــام ٢٠٢٢ وان نصيــب دخل 
الفــرد مــن الناتــج القومــي وصل إلــى ٦.٣٪ 
وهــي األعلــى مــن بقيــة الــدول العربيــة مثل 
الســعودية ودول الخليــج األخرى. )سنشــرح 
ــام(  ــال آخــر عــن خدعــة هــذه األرق فــي مق
ولكــن مــا يهمنــا اآلن هــو الوضــع السياســي 
ــن  ــام ل ــا تشــير األرق ــذي كم فــي العــراق ال
تؤثــر علــى الوضــع االقتصــادي العالمــي، 
بــل إن مؤسســات ماليــة دوليــة تشــيد بــأداء 
العــراق االقتصــادي وأداء حكومتــه التــي 
ــهر  ــذ ٦ أش ــة من ــاق الخدم ــارج نط ــي خ ه
ــال. ــف أعم ــة تصري ــمى بحكوم ــي تس وه

وعليــه إن اإلدارة االميركيــة غير مســتعجلة 
علــى تشــكيل الحكومــة فــي العــراق وال 
الجمهوريــة االســامية فــي ايــران، كمــا 
شــاهدنا فصولــه بعــد اجتيــاح داعــش لثلــث 
مســاحة العــراق فــي حزيــران عــام ٢٠١٤، 
بوقــت  العبــادي  حكومــة  شــكلت  حيــث 
قياســي، الن ظهــور داعــش  مثــل تهديــد 
خطيــر لتغييــر الخارطــة الجيــو سياســية 
بســبب  برمتهــا  والمنطقــة  العــراق  فــي 
أن  الوقــت  نفــس  وفــي  االجتيــاح.   ذلــك 
وااليرانــي  االمريكــي  أي  الطرفيــن  كا 
ليــس لديهمــا ادوات حاســمة مــن القــوى 
السياســية. المعادلــة  لتغييــر  المحليــة 

المحكمــة االتحاديــة اعــادة الوضع السياســي 
فــي العــراق الــى نصابهــا كمــا اشــرنا فــي 
مقــال ســابق )المحكمــة االتحاديــة تنقذ حصة 
المكــون االكبــر(، ومنعت مــن خلط االوراق 
ــة  ــية والمعادل ــة السياس ــة العملي ــر دف وتغيي
ــة  ــة االغلبي ــوان حكوم ــية تحــت عن السياس
التــي رفــع لواءها مقتــدى الصــدر، ولألمانة 
فهــو أي الصــدر اســتعارها مــن غريمــه 
المالكــي الــذي ناشــد بهــا قبــل ســنوات. وكل 
ــية  ــدة السياس ــة والمزاي ــة االعامي الجعجع
واطــاق التصريحــات الجوفــاء بــأن كارثــة 
دســتورية ســتقع علــى رؤوس األحيــاء مــن 
جماهيــر العــراق بســبب الفــراغ الدســتوري 
لــو لــم تلتــزم االطــراف السياســية بالمواعيــد 
الدســتورية، تتهــاوى وتتبــدد فــي الهــواء 
المعجــون بالتــراب فــي العــراق دون اي 
السياســي. بالوضــع  تأخيــر  وال  تقديــم 

العــراق  فــي  الحاليــة  السياســية  االزمــة 
هــي ازمــة قديمــة جديــدة. قديمــة بمعنــى 
وأن  العــراق،  غــزو  منــذ  ولــدت  أنهــا 
نظــام  خلــق  مــن  يســتطع  لــم  االحتــال 
مؤسســات  ذات  ودولــة  مســتقر  سياســي 
ــي.  ــي والسياســي و الهويات ــى القانون بالمعن
وخــال كل تلــك الســنوات، كانــت الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة وإيــران تديــران االزمــة 
الســلطة  بأزمــة  نقصــد  وهنــا  السياســية، 
اســاس  علــى  أرســيت  التــي  السياســية 
ولــم  والطائفيــة.  القوميــة  المحاصصــة 
تســتطع نفــس الطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة 
ــي العــراق مــن حســم التشــرذم السياســي  ف
األزمــة  فــي  الجديــد  امــا  صفوفهــا.  فــي 
المذكــورة هــو ان انتفاضــة اكتوبــر عمقــت 
مــن أزمــة الســلطة السياســية فــي العــراق، 
ــي  ــية الت ــة السياس ــت المعادل ــن قلب ــي م وه
يجــر كل طــرف مــن تابيبهــا دون جــدوى.

اثبــت الرهــان علــى االنتخابــات لتغييــر 
فشــله  العــراق  فــي  السياســي  المشــهد 
فــي  شــك  أدنــى  يســاورنا  ولــم  الذريــع، 
وفــي  بإســهاب  عنهــا  تحدثنــا  وقــد  ذلــك 
مناســبات مختلفــة، ألنــه ببســاطة ان مــن 
ليــس  السياســية  الســلطة  مســالة  يحســم 
مــن يحصــد األصــوات فــي االنتخابــات 
وبغــض النظــر عــن شــفافيتها ونزاهتهــا 
أو مــن عدمهــا، بــل مــن يحســمها هــو مــن 
ــر  ــفت جماهي ــد اكتش ــيات. وق ــك ميليش يمتل
ــن  ــن م ــارب عــن عقدي ــا يق ــد م ــراق بع الع

أزمــة البديــل السياســي إليــران وأمريــكا في 
العراق.

سمير عادل
االول مــن ايــار هــو يــوم العمــال العالمي، 
يــوم التضامــن األممــي للعمال. فــي االول 
ــدا  ــا موح ــال صف ــر العم ــار، يظه ــن اي م
علــى صعيــد العالــم، كطبقــة واحــدة بوجه 
الرأســمال، بوجــه الطبقــة البرجوازيــة 
التــي لــم تتــورع عــن ارتــكاب مجمــل 
أشــكال الجرائــم ضــد االنســانية، ســن 
والحقــوق  للحريــات  معاديــة  قوانيــن 
االنســانية، ونفــخ الــروح فــي كل الترهات 
ــة  ــن البشــر مــن القومي ــة بي ــة للتفرق البالي
والطائفــة والديــن والعرق والجنس، وشــن 
ــات والحصــار  الحــروب وفــرض العقوب
ــك مــن اجــل ادامــة  االقتصــادي، وكل ذل
وثرواتهــا. ارباحهــا  وتراكــم  ســلطتها، 

 فــي هــذا اليــوم، يــوم االول مــن ايــار 
وبالرغــم مــن كل محــاوالت البرجوازيــة 
ــاء مامــح  ــي إخف ــا الرأســمالي ف ونظامه
علــى  وظهورهــا  الطبقــي،  الصــراع 
الجماهيــر،  وكل  المجتمــع  تمثــل  أنهــا 
ــح  ــاري والقبي ــا الع ــر بوجهه ــا تظه لكنه
العالــم  بلــدان  غالبيــة  فــي  بالتصــدي، 
ــاع  ــة وق ــماة بالديمقراطي ــا المس ــا فيه بم
التشــدق بحقــوق اإلنســان، لمظاهــرات 
واحتجاجــات العمــال و احتفائهــم بمناســبة 
لقمعهــا.  والســعي  ايــار،  مــن  االول 
لألســف، يحــل األول مــن آيــار والبشــرية 
ــراء  ــا ج ــى قلبه ــا عل ــاء تضــع يده جمع
فــي  والعســكرتارية  الحــرب  اوضــاع 
فــي  اليــوم  يحــدث  مــا  إن  أوكرانيــا. 
أوكرانيــا مــن قتــل ودمــار هــو واحــد 
مــن ســيناريوهات الطبقــة البرجوازيــة 
احــدى  بينهــا،  فيمــا  المتصارعــة 
اإلمبرياليــة  الــدول  حــروب  فصــول 
واالقتصــادي.  السياســي  النفــوذ  علــى 
كمــا إن عمليــة التحميــق الواســع التــي 
ــة  ــام البرجوازي ــائل اإلع ــا وس ــوم به تق
للتغطيــة علــى مبــررات انــدالع الحــرب 
ــا، وســعيها  ــي أوكراني ــرة ف ــة الدائ الدموي
البرجوازيــة  الطبقــة  حقانيــة  إلثبــات 
المتصارعــة  لإلمبرياليــات  الحاكمــة 
عبــر االكاذيــب والتزييــف، هــو جــزء 
الصــراع  لماهيــة  إخفــاء  عمليــة  مــن 
ــة،  ــدول االمبريالي ــك ال ــن تل الحاصــل بي
لتعبئــة الطبقــة العاملــة وعمــوم محرومــي 
الجغرافيــة  حدودهــا  فــي  المجتمــع 
القــذرة.  حربهــا  فــي  كوقــود  وزجهــا 

أن صعــود اليميــن البرجــوازي الرجعــي 
ــة  ــكار القومي ــاث األف ــا وانبع ــي أوروب ف
ــور جماعــات  ــة وظه ــية والعنصري الفاش
وبدعــم  علنــي  بشــكل  نازيــة  وفــرق 
األنظمــة البرجوازيــة الغربيــة التــي هــي 
نفســها مــن دعمــت عصابــات داعــش 
وكل الجماعــات االســامية االرهابيــة في 
الشــرق االوســط هــو انعــكاس لازمــة 
االقتصاديــة والسياســية والفكريــة للنظــام 
ــي  ــادة، ف ــرت الع ــا ج ــمالي. ومثلم الرأس
ــا  ــية يواجهه ــة وسياس ــة اقتصادي كل ازم
النظــام الرأســمالي تبــث الــروح بتلــك 
الجماعــات المتحجــرة إلنقــاذ ســلطتها مــن 
أي عاصفــة ثوريــة تقلعهــا مــن جذورهــا 
وتنهــي حكــم ســلطة رأس المــال إلــى 
األبــد علــى يــد الطبقــة العاملــة. علــى 
الطبقــة العاملــة العالميــة اليــوم واكثــر 
تســتأصل  ان  مضــى  وقــت  اي  مــن 
عبــر  ومصائبــه  الرأســمال  كابــوس 
االشــتراكي.  التحــرري  بديلهــا  احــال 
انهــا ضــرورة تاريخيــة ال تقبــل التأجيــل!

العاملــة  الطبقــة  تواجــه  العــراق،  فــي 
هجمــة شرســة علــى حياتهــا المعيشــية 
االقتصــادي  الصعيــد  علــى  ومســتقبلها 
والحقــوق  االجتماعــي  والضمــان 
قبــل  مــن  العمــل  وفــرص  التقاعديــة 
ــة وبدعــم  الســلطة المليشــياتية البرجوازي
مثــل  العالميــة  الرأســمالية  المؤسســات 
ــي.  ــك الدول ــي والبن ــد الدول ــدوق النق صن
ــة البيضــاء  ــة والورق ــة المليوني ان البطال
اللصــوص  حكومــة  شــرعتها  التــي 
ــن  ــاب قواني ــي وغي ــا الكاظم ــي يقوده الت
صارمــة تؤمــن الحيــاة المعيشــية للعمــال 
ــاع األســعار  ــي القطــاع الخــاص وارتف ف
بســبب تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة 
جــراء تلــك الورقــة، واألزمــة االقتصادية 
التــي يواجههــا النظــام الرأســمالي العالمي 
ككل فــي مقابــل بقــاء رواتــب ومعاشــات 
حالهــا،  علــى  والموظفيــن  العمــال 
كل هــذه العوامــل ســاهمت فــي تدنــي 
الحيــاة المعيشــية للعمــال وجعلتهــا فــي 
مواجهــة الطبقــة البرجوازيــة الطفيليــة 
المتمثلــة بالســلطة المليشــياتية الفاســدة. 
وشــخصياتها  أعضائهــا  ينعــم  وبينمــا 
والمناصــب  والحكومــة  البرلمــان  فــي 
الخاصــة بامتيــازات ماليــة كبيــرة تســرق 

بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي.
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األول من آيار هو ليس يوم االحتجاج على اجلمهورية اإلسالمية واملطالب فحسب!
إنه يوم إعالن وجود الطبقة العاملة، إعالن هدف حترر اإلنسان على يد هذه الطبقة!

)مصطفى أسد بور يف حوار مع كورش مدرسي(  
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التتمة ص 3

باســتهتار مــن جيــوب العمــال والموظفيــن، يغــط قطــاع 
واســع مــن المجتمــع تحــت خــط الفقــر. و بمحــاذاة ذلــك 
تمنــع الحكومــة كل أشــكال التنظيــم العمالــي فــي القطــاع 
العــام وتفــرض اتحــاد موالــي لهــا، وتقمــع بأشــكال 
ــة.  ــي قطاعــات مختلف ــة ف ــة االحتجاجــات العمالي مختلف
ــة  ــن الطبق ــراق، تعل ــي الع ــار ف ــن اي ــوم االول م ــي ي ف
العاملــة أنهــا جــزء مــن الطبقــة العاملــة العالميــة، وتقــف 
فــي صــف واحــد جنــب العمــال الــروس واالوكرانييــن 
واالوربييــن وعمــال الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكل 
العالــم، وتعلــن بــأن الطريق إلنهــاء الحــروب والعقوبات 
إفســاح  وعــدم  صفوفهــم  بتوحيــد  هــو  االقتصاديــة 
المجــال النطــاء لعبــة صــراع حكوماتهــم البرجوازيــة 
والدفــع بنضالهــم المشــترك مــن أجــل فــرض التراجــع 
بهــا. اإلطاحــة  لحــد  وصــوالً  برجوازياتهــم  علــى 

 وفــي الوقــت ذاتــه، ان االول مــن ايــار هــو اليــوم الــذي 
ــلطة  ــس س ــل كن ــن أج ــة م ــة العامل ــه الطبق تتعاضــد في
بــكل  العــراق،  فــي  الطائفيــة  والمافيــات  المليشــيات 

برامجهــا ومشــاريعها وسياســاتها االقتصاديــة المعاديــة 
للعمــال والكادحين والمحرومين، وفــي مقدمتها »الورقة 
البيضــاء« التــي شــرعت للموازنــة، موازنــة اللصــوص 
والفاســدين، موازنة افقار العمال والموظفين والكادحين.

 فــي االول مــن ايــار تعلــن الطبقــة العاملــة عــن الئحــة 
مطالبهــا العادلــة التــي تتلخــص بفرصــة عمــل مناســب 
او ضمــان البطالــة وســن قانــون ضمــان اجتماعــي بمــا 
يتناســب مــع اشــباع حاجتهــا الماديــة والمعيشــية ورفــع 
األجور والمعاشــات بما يتناســب مع القدرة الشــرائية….

ــل  ــن اج ــوف م ــد الصف ــوم توحي ــار، ي ــن اي ان االول م
تمزيــق كل االتفاقيــات التــي عقــدت مــع المؤسســات 
النقــد  صنــدوق  أمثــال  مــن  العالميــة  اإلمبرياليــة 
بابخــس  المجتمــع  ثــروات  وبيــع  الدولييــن  والبنــك 
االثمــان للبرجوازيــة العالميــة والمحليــة، يــوم انهــاء 
كل المصائــب والمآســي التــي يرســف بهــا المجتمــع 
ــان اقتصــادي،  ــدام أم ــة وانع ــر، وبطال ــوع وفق ــن ج م
خدمــات وغيرهــا. إنــه اليــوم الــذي تصــدح فيــه أصــوات 

ومؤسســاتها  وانتخاباتهــا  هــذه الســلطة  بــأن  العمــال 
وقوانينهــا وكل مــا يمــت الصلــة بهــا هــو عديم الشــرعية 
جربــت  لقــد  فــوراً.  ترحــل  ان  ويجــب  والقانونيــة، 
ترحــل.  ان  وعليهــا  وفشــلت،  بدائلهــا  البرجوازيــة 
ان االول مــن آيــار يــوم رفــع رايــة البديــل والثــورة 
االشــتراكية للعامــل، اليــوم وأكثــر مــن اي وقــت مضــى.  
علــى  العاملــة  الطبقــة  فيــه  تؤكــد  الــذي  اليــوم  إنــه 
ايديهــا.  علــى  إال  يأتــي  ال  أفضــل  وغــد  مســتقبل  أن 
وأنهــا هــي الطبقــة الوحيــدة القــادرة علــى حشــد كل 
ــة  محرومــي وكادحــي المجتمــع خلــف رايتهــا التحرري
والمســاواة.  الحريــة  الرفــاه،  وإرســاء  واالنســانية 

 
عاش األول من أيار يوم التضامن العمالي األممي!

 
نهاية نيسان ٢٠٢٢
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ــك  ــة، ولذل ــا المتهرئ ــات وصناديقه ــة االنتخاب ــن كذب الزم
قاطعتهــا بنســبة أكثــر مــن ٨٢٪، وهــذا هــو ســر امتعــاض 
ــة السياســية بمــا فيهــا الفائزيــن منهــم. ــع فــي العملي الجمي

ــة االطــار التنســيقي،  ــدى الصــدر او مكوكي ــة مقت صومع
وفــي ثنايــاه لهــاث الســفير االيرانــي فــي بغــداد بيــن هــذا 
َم  ــوَّ ــة تَعَ ــة ســوى بحكومــة توافقي ــن يظفــر بالنهاي وذاك، ل
ــة  ــة والدولي ــع األطــراف اإلقليمي ــة السياســية. فجمي العملي
ــي  ــداء ف ــوة االع ــن االخ ــلح بي ــدام مس ــى عــن أي احت بغن
البيــت الشــيعي المتهالــك علــى الســاحة السياســية العراقيــة 
فــي خضــم الســيناريوهات المرتقبة فــي المنطقــة والمترتبة 
ــه أن  ــا. وعلي ــى أوكراني ــية عل ــرب الروس ــات الح لتداعي
المضــي الــى انتخابــات اخــرى كمــا تــروج وتســرب مــن 
شــأنه تشــديد االزمــة السياســية وهــي مــا تعيهــا االطــراف 
الســلطة. علــى  بينهــا  فيمــا  المتصارعــة  السياســية 

فــي خضــم هــذا الركــود السياســي الــذي يــازم كل المشــهد 

والمحلليــن  األقــام  تصطــف  العــراق،  فــي  السياســي 
السياســيين حــول تشــكيل الحكومــة فــي العراق وينقســمون 
الــى قســمين، االول يتهــم الســفير اإليراني بالتدخل بالشــأن 
السياســي العراقــي ومســتاء مــن تطاوالته، واتهــام الطرف 
الموالــي للجمهوريــة االســامية بخيانــة الشــيعة والوطــن 
ــعى  ــه يس ــا ألن ــوج بطــا قومي ــي يت ــا الثان ــراق، فيم والع
إلخــراج العــراق مــن تحــت عبــاءة الجمهوريــة اإلســامية 
ــد أن الســؤال  ــة. بي ــوان تشــكيل حكومــة االغلبي تحــت عن
الــذي يطــرح نفســه علــى أي شــيء يحصــل عليــه العامــل 
و الموظــف والعاطــل عــن العمــل والمــرأة المكبلــة بنظــام 
ذكــوري وســلطة اســامية مليشــياتية رجعيــة حتــى النخــاع 
لــو تشــكلت حكومــة برعايــة ايرانيــة او حمايــة امريكية؟؟؟

أن الغائــب فــي كل التحليــات السياســية، مصالــح الجمــوع 
الغفيــرة مــن محرومــي العــراق، يتقدمهــم العاطلــون عــن 
ــبة ١٢- ــط بنس ــم وزارة التخطي ــدر عدده ــذي يق ــل ال العم

ــط  ــت خ ــون تح ــن يعيش ــبة الذي ــل، ونس ــون عاط ١٤ ملي
الفقــر تصــل  إلــى أكثــر مــن ٢٧٪ أي ثلــث ســكان العــراق 
ــم نقــل أكثــر مــن هــذه النســبة خاصــة بعــد تخفيــض  إذا ل
ســعر قيمــة العملــة المحليــة. واي كانــت الحكومــة القادمــة 
ــة أخــرى،  ــة زمني ــا ســوى مرحل ــارق بينه ــن يكــون الف فل
اآلن. القائمــة  المليشــياتية  للســلطة  امتــداد  وســتكون 

ــة  ــة مظلم ــي منطق ــاح ســقط ف ــول ان المفت ــل يق ــاك مث هن
بينمــا تبحــث عنــه فــي منطقــة مضــاءة بحجــة وجــود ضوء 
ــي  ــذه المآس ــن كل ه ــاص م ــا الخ ــذا إذا أردن ــه، وهك في
ــن  ــراق م ــص الع ــراق وتخلي ــر الع ــها جماهي ــي تعيش الت
ــة السياســية  ــون بانتظــار العملي ــن يك سياســة المحــاور فل
التــي لــن تولــد اكثــر مــن فــأرا هجينــا فــي أحســن احوالهــا.

 
 

أزمة البديل السياسي إليران وأمريكا في العراق.
سمير عادل

)النــص أدنــاه هــو لحــوار تلفزيونــي جــرى فــي 13 
نيســان 2007. ونظــراً ألهميــة النقــاط الــواردة فيــه 
ــيوعيين،  ــن والش ــطين العماليي ــادة والناش ــال، والق للعم
ــام( ــى األم ــه( )ال ــم بقراءت ــه وننشــره، ونوصيه نترجم

 
مصطفــى اســدبور: األول مــن آيــار، اليــوم العالمــي للطبقة 
العاملــة، علــى األبــواب. ثمــة تحــركات وتحضيــرات 
بوســع  أن  هــي  القضيــة  عماليــة.  مجاميــع  بهــا  تقــوم 
ــة أن تغيــر األوضــاع وتحــل محلهــا  ــة العامل وحــدة الطبق
ــران متعطشــة  عالمــاً أفضــل. األوضــاع السياســية فــي إي
الــذي  الشــيء  مجمــل  وإن  هــذا،  مثــل  ويــوم  لمناســبة 
ــم والبديــل  ــدار، التنظي ــار هــو االقت ــاألول مــن آي يتجلــى ب
ــر  ــا أن ننظ ــي علين ــة، ينبغ ــرة أو رؤي ــأي نظ ــي. ب العمال
الــى األول مــن آيــار؟ كيــف بوســع النــاس أن تســتعد لــه؟

يتــم  األحيــان،  مــن  الكثيــر  فــي  مدرســي:  كــورش 
ــاوي  ــادل او مس ــرادف او مع ــار كم ــن آي ــار األول م اعتب
إعــان  يــوم  او  اإلســامية  الجمهوريــة  ضــد  للتحــرك 
ورفــع المطالــب الفئويــة للطبقــة العاملــة. بيــد أن األول 
مــن آيــار هــو أوســع مــن هــذا. األول مــن آيــار هــو يــوم 

ــة  ــوم بداي ــوروز )ي ــل ن ــة مث ــي الحقيق ــة. ف ــة العامل الطبق
الســنة الفارســية-م( الطبقــة العاملــة. يــوم إعــان تضامــن 
ــذي  ــوم ال ــه الي ــد العالمــي. إن ــة علــى الصعي ــة العامل الطبق
ــز عــن مجمــل  ــا بالتماي ــة هويته ــة العامل ــه الطبق ترســم في
ــه  ــن في ــذي تعل ــوم ال ــه الي ــات األخــرى. إن ــات والفئ الطبق
ــا  ــدد اختافه ــع وتح ــرف المجتم ــا تع ــة إنه ــة العامل الطبق
ــم  ــي العال ــه، ف ــا تعــرف إن ــن إنه ــات. تعل ــة الطبق عــن بقي
الراهــن، منشــأ الثــروة فــي المجتمــع هــي الطبقــة العاملــة، 
ثمــرة  مــن  محرومــة  طبقــة  هــي  ذاتــه،  الوقــت  وفــي 
ــة إنهــا  ــار، تعلــن الطبقــة العامل كدحهــا. فــي األول مــن آي
ــائد،  ــل المأجــور الس ــة العم ــع نظــام عبودي ــة بمجتم واعي
وإن الطبقــة العاملــة هــم عبيــد عالمنــا المعاصــر. فــي هــذا 
اليــوم، تعلــن الطبقــة العاملــة إنهــا تنشــد الخــاص مــن قيود 
هــذه العبوديــة وتخلـّـص كل المجتمــع معهــا. فــي األول مــن 
آيــار، ينبغــي علــى الطبقــة العاملــة ان تعلــن إنهــا مدركــة 
لواقــع ووضعيــة المجتمــع المعاصــر، وإنهــا تعــرف نفســها 
ــة  ــة ومدركــة للوحــدة العالمي ــداً. إنهــا واعي ومجتمعهــا جي
للطبقــة العاملــة، وإنهــا مصممــة علــى تغييــر العالــم. 
نعــم! فــي مجتمــع إيــران الــذي يغــط فــي القمــع والمصائب، 

مجابهــة  يــوم  الــى  مباشــرة  آيــار  مــن  األول  يتحــول 
الجمهوريــة االســامية. بيــد أن األول مــن آيــار هــو ليــس 
ــل  ــب، ب ــامية فحس ــة اإلس ــوم النضــال ضــد الجمهوري ي
ــران  ــي اي ــة ف ــكر البرجوازي ــوم النضــال ضــد كل معس ي
ــو  ــار ه ــن آي ــد العالمــي. إن هــدف األول م ــى الصعي وعل
الحملــة علــى النقطــة المشــتركة لمجمــل البرجوازيــة علــى 
صعيــد العالــم، اي تســليط الضــوء علــى ممارســة عبوديــة 
ــوم إعــان  ــه ي ــة. إن ــة العامل ــى الطبق ــل المأجــور عل العم
ــي أن  ــانية. ينبغ ــو لتحــرر االنس ــة ه ــة العامل هــدف الطبق
ــار وفــق هــذه الســمة، ووفــق هــذه  ــاألول مــن آي ــل ب نحتف
ــه  ــع في ــوم نجم ــى ي ــه ال ــداً ونحولّ ــه تقلي ــل من ــمة نجع الس
أكثــر مــا يمكــن مــن الطبقــة العاملــة حــول بعضهــم. 
كثيــرة.   خصائــص  الــى  اشــرت  اســدبور:  مصطفــى 
ولكــن حيــن تنظــر الــى الطبقــة العاملــة فــي ايــران، 
العامــل  كثيــرة.  ضعــف  أشــكال  تواجــه  إنهــا  تــرى 
يســتطيع  ال  الضغــط،  تحــت  جائــع،  العامــل  متفــرق، 
ــا ترســمه عــن  ــن م ــا بي ــخ. إن المســافة م ــره وال ــر أم تدب
الطبقــة العاملــة والمكانــة الحاليــة اتخــذت شــكل هــوة 
عميقــة. هــل إن موضوعتــك تتعلــق بالتذكيــر باآلمــال 

األول مــن آيــار هــو ليــس يــوم االحتجــاج علــى الجمهوريــة اإلســامية 
فحســب! مطالــب  والمطالــب 

إنــه يــوم إعــان وجــود الطبقــة العاملــة، إعــان هــدف تحــرر اإلنســان علــى يــد 
هــذه الطبقــة!

)مصطفى أسد بور في حوار مع كورش مدرسي(  
)13 نيسان 2007(
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التتمة ص 4

واقعــي  بمعنــى  يتمتــع  إنــه  أم  والتطلعــات  واألهــداف 
ــن  ــو قصــدك م ــا ه ــة؟ م ــة العامل ــبة للطبق ــي بالنس وعمل
هــذه التصاويــر وهــذه الخصائــص التــي تحدثــت عنهــا؟ 

 
كــورش مدرســي: ان المســافة والهــوة التــي اشــرت 
اليهــا همــا امــراً واقعيــاً. مســافة أو هــوة مــا بيــن المكانــة 
فــي  العمليــة  وقدرتهــا  العاملــة  للطبقــة  الموضوعيــة 
ميــدان المجتمــع. الطبقــة العاملــة ال فــي ايــران فحســب، 
ــع. تصــور،  ــاة المجتم ــريان حي ــا ش ــم بيده ــي العال ــل ف ب
ــز،  ــط، المخاب ــاء، النف ــرر عمــال الكهرب ــو للحظــة، يق ول
ســيوقفون  العمــل،  ايقــاف  علــى  الســيارات   صناعــة 
المجتمــع. يتوقــف إنتــاج الثــروة. لــن تبنــى المنــازل، 
البرجوازيــة  تفقــد  الحركــة.  عــن  العربــات  ســتتوقف 
ــة.  ــات النظامي ــيير العرب ــود لتس ــى وق ــن يبق ــا. ل اقتداره
لــن يُصنّــع البــارود الــذي يطلقــون بــه النــار. ســتكف 
مدافعهــم الحربيــة عــن اإلطــاق، ســتتوقف أقمارهــم 
قســم  ثمــة  ليــس  واإلرســال.  البــث  عــن  الصناعيــة 
مــن المجتمــع يتحلــى بمثــل هــذا الحــد مــن االقتــدار. 
ــن  ــرى م ــام األخ ــحبت األقس ــا، إذا س ــم كل اهميته ورغ
المجتمــع أيديهــا، لــن يكــون هنــاك مثل ذلــك التأثيــر الهائل 
والمباشــر. إذا ســحبت الممرضــات أياديهــن مــن العمــل 
اليــوم، وإن لــم يمضــي المعلمــون والطلبــة الــى صفوفهــم 
ــاة النــاس يتعــرض للشــلل  الدراســية، فــإن قســماً مــن حي
دون شــك. ولكــن إذا ســحب عامــل النفــط والكهربــاء 
وغيــره مــن العمــل وأوقــف عجلــة اإلنتــاج، ففــي اللحظــة 
ــاً. إذا  ــاً وتام ــلاً كام ــه ش ــع كل ــيصيب المجتم ــا، س ذاته
قــرر ســواق شــركة واحــد للســيارات والمتــرو أن ال 
يعملــون، ستُشــل طهــران فــي اليــوم واللحظــة ذاتهــا. إنهــا 
قــدرة الطبقــة العاملــة. لمــاذا هــذه القــدرة واالقتــدار علــى 
ــة  ــذه الصاب ــران به ــان، وال يظه ــي غائب ــدان العالم المي
والخصائــص؟ الســبب هــو فقــط العامــل الذاتي الــذي يفتقد 
الــى أي شــرط مســبق وارضيــة موضوعيــة. إن العامــل 
الذاتــي هــو أن تــرى الطبقــة العاملــة نقطــة قوتهــا ونقطــة 
ــغ  ــن يبل ــة، ل ــن تكــون متفرق ــا حي ــدرك إنه ــا. أن ت ضعفه
صوتهــا أي مــكان، ال تحقــق شــيء، وتكــون اكثــر أقســام 
المجتمــع عرضــة لتلقــي الضربــات. تعــرف هــذه الطبقــة، 
إذا أي قســم منهــا، وباألخــص قســم الصناعــات الرئيســية 
التــي تمســك بمفتــاح المجتمــع ومفتــاح اقتــدار وقــدرة 
طبقتنــا، تخلّــص نفســها وتخلــص المجتمــع. المشــكلة 
ذاتيــة فقــط. تكمــن المشــكلة باألفــكار التــي تنهــش بذهــن 
الطبقــة العاملــة صبــاح مســاء وتحــول دون اتحادهــم. 
أفــكار تقّســم العامــل الــى رجــل وامــرأة، كــردي وفارســي 
وعربــي وتــرك وبلــوش و..، عامــل عامــل وعاطــل، 
ــة، عامــل مســن وعامــل  عامــل معامــل واصنــاف مختلف
شــاب. إن مثــل هــذه العقليــات واألفــكار تخلــق هــّوات مــا 
ــة تســتفيد منهــا الرأســمالية مــن أجــل  ــة العامل بيــن الطبق
ــل  ــل عام ــي تجع ــي الت ــيمات ه ــذه التقس ــا. إن ه اقتداره
النســيج يغــط فــي المصائــب، فيمــا يقــف عامــل النفــط دون 
أيــة مبــاالة. حيــن تُشــن حملــة علــى عمــال النفــط، يلتــزم 

عمــال صناعــة الســيارات وعمال النســيج الصمــت. يرمى 
بعمــال صناعــة الســيارات الــى البطالــة، ويلــزم الصمــت 
ــه وضــع نجابهــه، وإن فلســفة االول  ــاء. إن عمــال الكهرب
مــن ايــار هــي الســعي لتقريــب صفــوف الطبقــة وتنظيمها.

ــي  ــد ك ــه عي ــع إن ــن للمجتم ــة أن تعل ــة العامل ــى الطبق عل
تعــّرف نفســها للمجتمــع. لمــاذا ال تُزيـّـن المــدن والشــوارع 
فــي األول مــن آيــار؟ لمــاذا ال تطلــق المعامــل والمصانــع 
ــار اضــواء  ــاذا ال تُن ــا؟ لم ــا وصافراته ــا وأبواقه أصواته
جميــع عربــات ووســائل النقــل العــام؟ لمــاذا ال يقــرر 
ــوم  ــذا الي ــي ه ــرو ف ــال المت ــد وعم ــركت واح ــواق ش س
ــذي  ــا ل ــا »م ــد م ــال أح ــاً؟ وإذا س ــاس مجان ــاد الن أن ترت
يجــري؟! أ هــي والدة اإلمــام؟!« يــردوا: »أال تعلــم اليــوم 
ــانية.  ــرية واإلنس ــد البش ــة! عي ــة العامل ــاد الطبق ــد مي عي
المأجــور«؟!  العمــل  عبوديــة  مــن  التحــرر  عيــد 
إن كل هــذه ممكنــة. ليســت القضيــة هــي التظاهــرات ضــد 
الجمهوريــة اإلســامية فقــط. إنــه اليــوم الــذي تَعــِرْف 
نفســها فيــه. وقبــل أي شــيء، يــوم تعــود الطبقــة العاملــة 
ــع  ــى جمي ــاً. عل ــون أساس ــذا ينبغــي ان يك لنفســها. وإن ه
الناشــطين الشــيوعيين والقــادة العمــال أن يضعــوا أيدهــم 
بيــد ويســعون الــى تحويــل األول مــن آيــار الــى يــوم كهذا: 
يــوم عيــد كل المجتمــع! إن امــرأ يريــد أن يعيــش فــي هــذا 
المجتمــع، عليــه أن يقــر بوجــود الطبقــة العاملــة واهميــة 
ودور هــذه الطبقــة. وقبــل اي أمــرئ وقبــل اي قســم، علــى 
ــع.  ــة والواق ــذه الحقيق ــر به ــها ان تق ــة نفس ــة العامل الطبق
ــط.  ــذه بالضب ــة هــي ه ــة العامل ــة للطبق ان المشــكلة الذاتي
القوميــة، الديــن، الذكوريــة، الوطنيــة ومجمــل هــذه التــي 
تقســم البشــرية هــي مــن أجــل تأبيــد المشــكلة الذاتيــة 
للطبقــة العاملــة واالســتفادة مــن الشــقوق والتصــدع التــي 
ــق،  ــذه تعم ــن ه ــدة م ــة. إن كل واح ــل الطبق ــا داخ تخلقه
مــن ناحيتهــا، هــذا الشــق غيــر الواقعــي وغيــر الطبقــي. 
مهنتهــم،  قومهــم،  جنســهم،  وفــق  العمــال  يفصلــون 
والــف شــيء آخــر. إنــه األول مــن آيــار الــذي علــى 
ــة  ــة وديني ــة قومي ــه هوي ــس ل ــه إن لي ــن في ــل أن يعل العام
وجنســية. ذا هويــة إنســانية تنشــد ان ترســي مجتمــع 
متســاٍو وحــر مــن أي ظلــم واســتغال. إن هــذا معنــى 
ومحتــوى األول مــن آيــار وينبغــي ان يمضــي نحــو هــذه 
ــر  ــدى عم ــن يتع ــي، ل ــذا الوع ــق ه ــا يتحق ــة. أينم الوجه
الســلطة البرجوازيــة ســاعات معــدودة، ناهيــك عــن أيــام! 

 
مصطفــى اســدبور: إن النــداء الــذي توجهــه للعمــال 
ــراً.  ــائعاً كثي ــس ش ــو لي ــار ه ــن آي ــا يخــص األول م فيم
يُقــال ان العمــال يجتمعــون ويعبــروا عــن احتجاجهــم 
مطالبهــم  يطرحــوا  أو  اإلســامية  الجمهوريــة  علــى 
أال  ذلــك.  وغيــر  اإلدارة  مــع  صراعهــم  او  العماليــة 
يخلــق هنــا نــوع مــن االزدواجيــة مــا بيــن مــا تقولــه 
آيــار؟  مــن  األول  فــي  العامــل  مــن  تتطلــع  ومــا 
كــورش مدرســي: برايي، كا. القضيــة تتوقف على رؤية 
ــت  ــا تحدث ــدود. إن م ــكل مح ــع أم بش ــكل واس ــر بش األم
ــة  ــة للطبق ــه يشــمل االحتجــاج علــى المصائــب اليومي عن

العاملــة. النضــال ضــد العــوز، ومــن أجــل ظــروف عمــل 
افضــل، ومــن أجــل ضمــان بطالــة هــو نضالنــا اليومــي، 
وهــي، أي المطالــب، مــن بيــن نضالنــا فــي األول مــن آيار 
ــه اتحــاد  ــار هــدف آخــر. إن ــألول مــن آي ــد أن ل كذلــك. بي
الطبقــة العاملــة حــول هويتهــا الطبقية. إذا جعلنــا المطاليب 
ــي  ــل البريطان ــى العام ــاذا عل ــر، لم ــة محــور األم المحلي
الــذي ال يعانــي الفقــر والجــوع ان يعلــن اتحــاده مــع الطبقة 
العاملــة فــي ايــران. أو لمــاذا علــى الطبقــة العاملــة المفقرة 
ــي  ــة ف ــة العامل ــع الطبق ــا م ــن تضامنه ــران ان تعل ــي اي ف
بريطانيــا او الصيــن التي ذات وضع معيشــي افضل؟!.....

ــوز  ــر والع ــى الفق ــي هــي ان االحتجــاج عل ان موضوعت
والظلــم والقمــع هــي جــزء مــن األول مــن آيــار هــذا، انهــا 
ــركات  ــة ح ــاه. ثم ــس معن ــار ولي ــن آي ــاألول م ــة ب مقترن
فــي المجتمــع تريــد الطبقــة العاملــة ان تحــل فــي الميــدان، 
ــاس ينشــدون،  ــة ان ــن. ثم ــن بإطــار ونطــاق محدودي ولك
ــد  ــى احم ــط عل ــوا الضغ ــال، أن يمارس ــبيل المث ــى س عل
نجــاد كــي يأتــي رفســنجاني للســلطة، أو ينشــدوا ان تحــل 
الطبقــة العاملــة فــي الميــدان بشــرط إضعــاف الجمهوريــة 
اإلســامية او البرجوازيــة التــي علــى صعيــد البلــد ككل، 
كــي تقتــرب البرجوازيــة المحليــة والقوميــة وجماعاتهــم 
مــن حملــة الشــهادات المتخلفيــن للســلطة. أن تقتــرب 
ــة مــن الســلطة،  ــة والعربي ــة والتركي ــة الكردي البرجوازي
ان يحققــوا فدراليتهــم او مشــروطيتهم. إن هــؤالء جميعــاً 
يبتهجــون الحتجــاج العامــل علــى الجمهوريــة اإلســامية، 
علــى شــرط ان ال تتنامــى الهويــة الطبقيــة لهــذه الطبقة.  اذ 
نــرى القــادة القومييــن )الكــرد( مــن أمثــال عبــد هللا مهتــدي 
بهــذا  للعمــال  النــداءات  يوجهــون  اوجــان  هللا  وعبــد 
اليــوم. إن نقطتــي هــي اننــا ننشــد أن تحــل الطبقــة العاملــة 
الميــدان علــى شــرط ان تعلــن ترســيخ وجودهــا علــى 
صعيــد عالمــي.  فــي وضــع وســياق مثــل هــذا تتــم تقويــة 
النضــال ضــد قلــة األجــور، الطــرد مــن العمــل وفــرض 
البطالــة. ليــس االمــر متعلــق بتناقــض، وانمــا يتعلــق االمر 
بتضييــق او توســيع كــوة أمــام العامــل. تتعلــق موضوعتي 
المجتمــع،  فــي  موجــود  لكيــان  المجتمــع  ذهــن  بفتــح 
وإنقــاذه. المجتمــع  هــذا  تخليــص  وبوســعه  محــروم 

ــتبداد  ــع واالس ــور والقم ــة األج ــد قل ــال ض ــي النض ينبغ
كل يــوم، ومــن ضمنــه األول مــن آيــار. بيــد أن األول 
مــن آيــار فــي المطــاف األخيــر، وبغــض النظــر عــن اي 
شــيء، هــو معرفــة الطبقــة العاملــة لنفســها وإعــان ذلــك 
ــع  ــد كل المجتم ــى صعي ــا عل ــان وجوده ــع وإع للمجتم
ــي  ــي ف ــم او الت ــي الحك ــي ف ــواء الت ــة س وكل البرجوازي
ــي  ــي ه ــراق والت ــي الع ــة ف ــن البرجوازي المعارضــة. م
ــي  ــن، وه ــا والصي ــي فرنس ــة ف ــى البرجوازي ــة ال حاكم
إنهــا  تعلــن  ان  العاملــة  الطبقــة  علــى  هنــاك.  حاكمــة 
تعــرف نفســها ومجتمعهــا.  تعلــن ان العــد العكســي لعمــر 
ــة يســتنهض مســتهل وافــق تحــرر االنســانية.  البرجوازي

)البقية في العدد القادم(
 

الباشــفة  اســتام  بعــد   
فــي  السياســية  الســلطة 
ــام ١٩١٧،  ــن ع ــر م أكتوب
باحتفــال  تقليــداً  اصبــح 
بــأول مــن أيــار عيــد العمال 
العالمــي، قبــل ذلــك كان بمثابــة يــوم التضامن 
بإقامــة  العمــال  يقــوم  أي  للعمــال  العالمــي 
والمســيرات  واالحتجاجــات  التظاهــرات 

ــات السياســية  ــع الئحــة المطالب مــن أجــل رف
ــة  ــة بوجــه أربــاب العمــل والطبق واالقتصادي
ــا  ــا كلم ــار تناســب قوته ــة وإظه البورجوازي
اشــتد النضــال العمالــي وحركتــه. وفــي زمننــا 
اليــوم ال توجــد فــي أي مــكان ســلطة الطبقــة 
العاملــة حتــى يحتفل بــه العمال في يــوم األول 
ــد  ــد عي ــذا ال يوج ــم، وله ــد له ــار كعي ــن أي م
وانمــا يوجــد يــوم النضــال فــي جميــع انحــاء 

ــمال.  ــلطة الرأس ــقاط س ــل إس ــن اج ــم م العال
ــر  ــة المظاه ــح أكثري ــوم اصب ــا الي ــي عالمن ف
عالــم  كأنهــا  تظهــر  العالميــة  واالحــداث 
حصــري للبورجوازيــة، ســواًء باألخبــار عن 
صناعاتهــا وتكنولوجياتهــا وبنوكهــا واتفاقاتها 
وحروبهــا وســلمها وتنــوع جامعاتهــا وابحاثها 
و…الــخ. ان ظهــور العالــم كانــه عالــم توجــد 
وافاقهــا  البورجوازيــة  الطبقــة  فقــط  فيهــا 

أهمية األول من أيار كساح عابر للقارات !
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وأهدافهــا هــي محاولــة مســتمرة مــن قبــل 
الطبقــة البورجوازيــة العالميــة فــي ان تعطــي 
ــي. وان  ــم الحال ــية للعال ــة السياس ــذه الصبغ ه
ــوات  ــي قن ــار او ف ــرات االخب ــي نش ــى ف حت
ــده ومــا  االعــام العالميــة تبــرز فقــط مــا يري
تســتهدفه الطبقــة الرأســماليين مــن مشــاريعها 
ــا  ــع بعضه ــا م ــى صراعاته ــاتها وحت وسياس
ــار عــن الصــراع  فقــط، وال توجــد ادنــى اخب
الخفــي والعلنــي المســتمر والحتمــي واليومــي 
ــة.  ــة البورجوازي ــة والطبق ــة العامل بيــن الطبق
تحــاول الطبقــة البورجوازيــة العالميــة بجميــع 
تخلــق  ان  مســتهدفة  وبصــورة  إمكاناتهــا 
والرجعيــة  الجانبيــة  واالحــداث  المشــاكل 
القوميــة  المشــاكل  مثــل  المجتمعــات  فــي 
والصراعــات الحدوديــة وحقــوق األقليــات 
والتهجــم علــى حقــوق المــرأة وخلــق معــارك 
ــيم  ــاكل تقس ــبب مش ــدول بس ــن ال ــال بي واقتت
الميــاه واألراضــي والــري و… مــن اجــل 
والمعركــة  الصــراع  عــن  النظــر  صــرف 
النضــال  وهــي  المجتمــع  فــي  االصليــة 
الطبقــي والحــرب المســتمرة اليوميــة بيــن 
الــى  واســتطاعت  والرأســمالية،  العمــال 
ــار. وان  ــذا المضم ــي ه ــا االنتصــار ف ــد م ح
واالحتجاجــات  اليومــي  العمــال  نضــال 
حــول المطالبــات وشــروط العمــل وحــول 
ــة  ــتوى المعيش ــين مس ــور وتحس ــادة األج زي
علــى الرغــم مــن اســتمراريتها لكنهــا واقعــة 
تحــت ظــل قمــع اإلعامــي البرجــوازي لهــذا 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ــب ه الجان
ــوم  ــة الي ــة العالمي ــة العامل ــة الطبق ــان حرك ف
تظهــر اكثــر بصــورة دفاعيــة وليــس هجوميــا 
علــى الطبقــة البورجوازيــة وتقتصــر أكثريــة 
ــي  ــباتها والت ــى مكتس ــاظ عل ــا بالحف مطالباته
فرضتهــا علــى البرجوازيــة فــي ســنوات مــن 
نضاالتهــا. ان الموقــع الدفاعي للطبقــة العاملة 
هــو حقيقــة واقعيــة ويعبــر عــن تناســب قوتهــا 
فــي النضــال الطبقــي. ان حــال الطبقــة العاملــة 
فــي أيــام كمونــة باريــس وايــام ثــورة أكتوبــر 
ــت  ــى صبغ ــة حت ــى درج ــة ال ــت هجومي كان
الطبقــي  بالنضــال  جلــي،  بشــكل  المجتمــع 
ــى  ــة وحت ــة العامل ــة والطبق ــن البورجوازي بي
الصراعــات كانــت تنعكــس فــي االدب والفــن 
والمســرح وفــي الثقافة وفــي معالم بنــاء المدن 

وفــي العلــم والتربية والتعليــم والى كل ذلك … 
ان أكثريــة العلمــاء فــي ذلــك الزمن منقســمون 
الــى معســكرين ولــم يكــن مــن وليــد الصدفــة 
ــتراكية  ــع االش ــتاين م ــا اصطــف برنش عندم
والطبقــة العاملــة. واليــوم تناســب القــوى هــو 
لصالــح الطبقة البورجوازية فان كل ما اشــرنا 
اليــه  واقــع تحــت أفــق الطبقــة البورجوازيــة. 
ــن  ــوم التضام ــاره ي ــار باعتب ــن أي ان األول م
العمالــي العالمــي، يعتبــر مــن اهــم األيــام 
التــي تســتطيع الطبقــة العاملــة أن تنهــض 
وان تظهــر بمظهــر القــوة وان تظهــر بهيئتهــا 
ســاحها  ترفــع  وان  والطبقيــة  العســكرية 
ان  الرأســمالية.  الطبقــة  بوجــه  وجبروتهــا 
احــدى اهــم االســلحة العابــرة للقــارات والتــي 
تســتطيع الطبقــة العاملــة العالميــة ان تهــز 
اركان المجتمــع البورجــوازي، هــو األول من 
أيــار. حيــث يجتمــع العمــال فــي هــذا اليــوم في 
جميــع انحــاء العالــم ويقولــون بصــوت واحــد 
ــون  ــمالي ويتبادل ــام الرأس ــرة للنظ » ال » كبي
المشــاعر حول المشــاكل العالمية والمصيرية. 
ــع  ــة وم ــة الحالي ــي ظــل الحــرب األوكراني ف
اقترابنــا مــن األول مــن أيــار، باســتطاعتنا 
هــذه  بوجــه  الموحــد  صوتنــا  نرفــع  ان 
ــدول  ــن ال ــة بي ــة واللصوصي الحــرب الرجعي
االمبرياليــة، وان تظهــر بشــكل غيــر مباشــر 
ولكنهــا حقيقــةً، ونــرى كيــف اصبحــت الطبقة 
ــة  ــة واألوروبي ــية واالوكراني ــة الروس العامل
ــر  ــر مباش ــر او غي ــودا مباش ــة وق واألمريكي
ــة ويدفعــون ثمــن هــذه  ــذه الحــرب الرجعي له
وفقرهــم …  ومعيشــتهم  بدمائهــم  الرجعيــة 
ــع  ــح واق ــم اصب ــدالت التضخ ــاع مع ان ارتف
ــم وان ارتفــاع األســعار المــواد الغذائيــة  العال
الشــركات  وافــاس  والنقــل  الضروريــة 
وتســريح العمــال الــى بيوتهــم وقتــل االف فــي 
ــا وتشــريد الماييــن بســبب الصــراع  أوكراني
ــه  ــوف بوج ــة … ان الوق والحــرب األوكراني
هــذه الحــرب الرجعيــة وسياســة العســكرتارية 
العمــال  شــعارات  احــدى   هــي  العالميــة 
فــي األول مــن أيــار هــذه الســنة. يجــب ان 
العالميــة  البورجوازيــة  الطبقــة  يــد  يقطــع 
ومعيشــة  الحيــاة  حــق  علــى  المتطاولــة، 
ــم. ان  ــي العال ــة ف ــر الكادح ــال والجماهي العم
ــأن  ــذا ب ــون منف ــد يك ــذه الفرصــة ق ــاز ه انته

تنهــض الطبقــة العاملــة العالميــة مــرة أخــرى 
وان تظهــر بــأس طبقتهــا والتــي ترتجــف 
العالميــة…   الرأســمالية  الطبقــة  كل  امامهــا 
وفــي العــراق والتــي تطغــى مامــح السياســية 
فــي المجتمــع بمامــح وصبغــة الصــراع بيــن 
الطوائــف والقوميــات والصــراع بيــن ايــران 
والــذي  األصلــي  الصــراع  وان  وامريــكا. 
ــة  ــاء والطبق ــع األغني ــال م ــو صــراع العم ه
البورجوازيــة مهمــل بشــكل وواقــع تحــت 
غبــار الصراعــات بيــن البرجوازييــن… وان 
بالحديــد  يقمــع  عمالــي  لبــروز  مامــح  أي 
والنــار كمــا راينــا فــي قمــع انتفاضــة أكتوبــر 
مــن قبــل الميلشــيات والتيــارات اإلســامية 
ــة بشــكل دمــوي…  الشــيعية والســنية والقومي
وان ظهــور العمــال مــرة أخــرى الــى الميــدان 
ــة  وبشــكل مســتقل عــن صفــوف البورجوازي
هــو احــدى نقــاط القوة اذا ظهرت شــكيمتها في 
األول مــن أيــار هذا العــام. ان حضــور العمال 
والجماهيــر الكادحــة فــي األول مــن أيــار فــي 
مســيراتها واحتجاجاتهــا وتظاهراتهــا تجهض 
النضــال  لقمــع  البورجوازيــة  محــاوالت 
الطبقــي للطبقــة العاملــة.  ولهــذا الســبب تكمــن 
أهميــة األول مــن أيــار يــوم التضامــن األممــي 
للعمــال فــي العالــم وفــي العــراق. ان انتشــار 
األجــواء اآلياريــة والعماليــة فــي المجتمــع 
ــراز النضــال  ــى اب ــؤدي ال ــي ســوف ي العراق
اصلــي،  كصــراع  المجتمــع  فــي  الطبقــي 
ويجعــل مــن الصراعــات الرجعيــة والطائفيــة 
للبرجوازيــة  صراعــات الطبقــة البورجوازية 
نفســها، وتفصــل خطــا طبقيــا بينهمــا وبإمــكان 
ــتقل  ــا المس ــر بصفه ــة ان تظه ــة العامل الطبق
لحــل جميــع مشــاكل المجتمع. ان هــذه األهمية 
هــي دائمــا فــي حســاباتنا واليــوم حاجاتنــا إليــه 
بــات اكثــر ضــرورة مــن أي وقــت مضــى …

أهمية األول من أيار كساح عابر للقارات !
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