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صوت االنتفاضة
تصدر عن الجامهري املنتفضة يف ساحة التحريرالعـدد 179                                                                                     الجمعة 1/آيار/2020 

االول من أيار وسط تصاعد احتجاجات ،أزمات، وجائحة عالمية
يحــل االول مــن أيــار هــذا العــام، فيمــا يغــرق العالــم فــي طوفــان أخبــار وبــاء كورونــا وأعــداد الوفيــات واالصابــات، والحجــر الــذي 

طــال مليــارات، فــي حيــن فــارق الحيــاة مئــات اآلآلف واصيــب المالييــن. 
لــم يكــن التأثيــر البايلوجــي للفايــروس وحــده هــو مــا قــاد الــى الكارثــة، بــل إن الوضــع الصحــي العالمــي كان متهالــكاً قبــل تفشــي 
الجائحــة، ونظــام التغذيــة الــذي تســببت الرأســمالية فــي إفقــاره، وتحويــر االغذيــة والتالعــب الجينــي بالنباتــات والتعديــل الوراثــي 
للحيوانــات، لتفقــد العديــد مــن االغذيــة قيمتهــا وتتحــول الــى ســموم، والتلــوث البيئــي والنــووي الــذي تتســبب بــه الرأســمالية، كان 
الســبب الفعلــي النتشــار الجائحــة وتفشــيها. إن تأثيــر إدارة الرأســمالية للعالــم هــو أكبــر بكثيــر مــن التأثيــر البايولوجــي للفايــروس. 
قبــل تفشــي الجائحــة كانــت العديــد مــن عواصــم العالــم تشــهد احتجاجــات واســعة تقــوم بهــا الطبقــة العاملــة، للمطالبــة بحقوقهــا أو 

بفــرص عمــل، أو المطالبــة باالطاحــة باالنظمــة الحاكمــة وتغييرهــا. 
كانــت موجــة االحتجاجــات التــي تصاعــدت بحــدة منــذ أواخــر العــام الماضــي وكانــت علــى أشــدها فــي بغــداد وبيــروت وتشــيلي 
واالرجنتيــن وباريــس والســودان والجزائــر والعديــد مــن المــدن والعواصــم االخــرى، كان الدافــع وراء انطالقهــا هــو انســداد افــق 

االنظمــة الحاكمــة وعــدم قدرتهاعلــى ادارة المجتمعــات أوتأميــن الحــد االدنــى مــن مســتلزمات معيشــة وأمــان النــاس. 
شــكلت إعتصامــات الخريجيــن الباحثيــن عــن فــرص عمــل وقمعهــا، وتجمعــات العاطليــن عــن العمــل وتظاهــرات الناشــطين ضــد 
الفســاد، نقطــة انطــالق  االنتفاضــة فــي العــراق، والتــي واجهتهــا الســلطة والمليشــيات بالقمــع الدمــوي الــذي أســفر عــن قتــل نحــو 

700 مــن الشــباب وجــرح أكثــر مــن 15 الــف بعضهــم اصيــب بعاهــات مســتديمة، وخطــف واعتقــال االالف. 
إن االنتفاضــة فــي العــراق هــي إنتفاضــة تتصدرهــا جماهيــر العمــال وفقــراء المــدن الكادحيــن، وجماهيــر الطلبــة الــذي يواجهــون 

مصيــراً مجهــوالً. 
ــة  ــم األزم ــع تفاق ــن، وم ــن الســالمة للمواطني ــى م ــن الحــد االدن ــي تأمي ــة ف ــا الصحي ــة الرأســمالية، وفشــل أنظمته ــم أزم ــع تفاق وم
االقتصاديــة العالميــة، تصاعــدت أصــوات العديــد مــن الحــركات واألحــزاب المطالبــة بالبديــل العمالــي اإلشــتراكي، وجــرى رفــع 

ــة.  ــا التاريخي ــة وثوراته ــة العامل ــة وتذكــر بأمجــاد الطبق ــورة العمالي ــى الث ــل ال ــي تحي ــات الت الشــعارات والملصق
إن مــن حــق أي حــزب أو طــرف أن يعبرعــن رأيــه بحريــة، ولكــن مــا ال يريــده العمــال هــو أن تتحــول قضيتهــم الــى موضــوع 
لالحــزاب والحــركات التــي تريــد أن تتقــوى برفــع شــعارات العمــال، فــي وقــت تصاعــد الحركــة العماليــة، فــي حيــن كانــت أغلــب 
تلــك القــوى تطــرح سياســات إصالحيــة ورجعيــة باســم العمــال وترفــع شــعارات مدويــة، تمــارس أشــد السياســات عــداًء لالشــتراكية 

ولمصالــح الطبقــة العاملــة. 
إن المســألة المطروحــة اليــوم هــي ليســت رفــع الشــعارات المدويــة الصاخبــة، بــل بنــاء وســائل سياســية للنضــال العمالــي، وهــذه 
ــاء منظماتهــم وفــق  ــم يتبنــى العمــال سياســات ثوريــة إشــتراكية وبن الوســائل ال يمكــن بناؤهــا ااّل بواســطة العمــال أنفســهم، ومــا ل
مصالحهــم وأهدافهــم، فــإن هــذه المجاميــع اليســاروية وأصحــاب الشــعارات ستســتمر فــي تقمــص وإنتحــال شــعارات اإلشــتراكية، 

وســتقوم بممارســات رجعيــة باســم العمــال، وســيكون دورهــا أشــد ضــرراً مــع تطــور وتصاعــد ثــورة العمــال.
إن العمــال يطالبــون المجاميــع السياســية والفــرق واالحــزاب ليــس فــي العــراق فقــط، بــل علــى مســتوى العالــم، الــى تبنــي وجهــة نظر 
الطبقــة العاملــة، والــى تبنــي االشــتراكية ومســتلزمات انجازهــا وتحقيقهــا، وهــذه هــي المهمــة الملحــة اليــوم، وليــس فقــط الحديــث 

عــن حســنات ومزايــا االشــتراكية. 
عاشت االشتراكية 

عاشت المجالس العمالية 

إتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
30-04-2020
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االتصال بنا
sawtalintifdha@yahoo.com

على الفيسبوك : صوت االنتفاضة

الحرية لكل معتقلي االنتفاضة
في سجون السلطة و ميليشياتها 
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صــوت  اإلنتفاضة

عاش األول من أيار يوم التالحم األممي للطبقة العاملة

 تعويض كل من فقد مورد   
معيشته نتيجة الحجر الصحي  

إزالة الفتات األول من أيار في خانقين
خرق مشين لحق العمال في االحتفال بيوم تالحمها االممي

بمناسبة األول من أيار يوم العمال العالمي قامت تنظيمات خانقين لمنظمة البديل الشيوعي في العراق بتعليق خمس الفتات في ثالث 
أماكن في مركز المدنية، في فلكة كرندي، فلكة عزيز بشتيوان وفلكة قائمقامية وذلك يوم 92 نيسان 0202. لقد بقت الالفتات معلقة 
خالل اليومين 29 و30 من نيسان ولكن فوجئنا مساء هذا اليوم األول من آيار باختفاء جميع الالفتات من كل األماكن التي تواجدت فيها. 
تدين تنظيمات خانقين لمنظمة البديل الشيوعي في العراق بشدة هذا العمل المشين وهذا االنتهاك للحرية السياسية وألبسط حقوق العمال 
والكادحين والمحرومين في االحتفال بيوم تضامنها االممي في األول من أيار، كما ونحمل السلطات في مدينة خانقين مسؤولية الكشف 

عن مرتكبي هذا العمل العدائي الفاضح. 

تنظيمات خانقين
 لمنظمة البديل الشيوعي في العراق

األول من آيار 2020


