
البدیل
کل السلطة للجماھیر المنتفضة

٢٠٢٠العدد الجمعة 3412021/4/23

»تضع البشرية ابلضرورة فقط 
تلك املعضالت امامها اليت ميكن 
ان حتلها، ألن املعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

املادية حللها قد توفرت او تكون 
يف عملية التكون«

مارکس

يتبع لطفاً...

ــار،  ــن أي ــتقبل األول م ــام، نس ــد أي بع
ــة،  ــة العامل ــي للطبق ــم األمم ــوم التالح ي
ــة  ــرائحها المختلف ــة وش ــة العامل والطبق
فــي العالــم تواجــه شــتى أنــوع المشــقات 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  والمصاعــب 

ــان.  ــدام األم ــية وانع والسياس
ــة  ــت جائح ــذي ال زال ــت ال ــي الوق ــذا ف ه
يوميــا،  اآلالف  حيــاة  تحصــد  كورونــا 
ــذه  ــوف ه ــي صف ــم ف ــا ه ــة ضحاياه وأكثري
الطبقــة والجماهيــر المفقــرة والمحرومــة.  
تعانــي اليــوم الطبقــة العاملــة فــي 
العــراق، وجميــع شــرائحها وفئاتهــا، مــن 
الصعوبــات االقتصاديــة والبطالة والمعيشــة 
المزريــة ومــن جائحــة كورونــا وتبعاتهــا 
ومــنَ ضآلــة الخدمــات الصحيــة والتعليميــة 

ــا.  ــة وغيره ــة العام واالجتماعي
هــذا باإلضافــة الــى معاناتهــا مــن اإلرهاب 
ــام  ــع النظ ــن قم ــات وم ــلط الميليش وتس
ــم.  ــي القائ ــالمي والقوم ــوازي اإلس البرج
أضــف الــى ذلــك معاناتهــا مــن آثــار صراع 
ــة  ــة العالمي ــاب اإلمبريالي ــدول واألقط ال
واإلقليميــة، وباألخــص الصــراع الدائــر 
ــراق.   ــل الع ــران، داخ ــكا وإي ــن أمري بي

وداعميهــا  الحاكمــة  البرجوازيــة  إن 
ــتقرار  ــن االس ــة بتامي ــن، منهمك الدوليي
البرجــوازي وإرســاء اســتبداد الدولــة 
المنظــم وذلــك لفتــح الطريــق أمــام فتــرة 
انتعــاش أخــرى مــن تراكــم راس المــال ومن 
النهــب والســرقات، وقمــع مقاومــة ونضــاالت 
العمــال والكادحيــن. لذا نراهم يتســارعون 
فــي تنفيــذ السياســات االقتصاديــة النيــو 
ليبراليــة وتوســيع رقعتهــا مــن خــالل 
مشــروع »الورقــة البيضــاء«. وهــي سياســات 
تســتهدف تشــديد اســتغالل الطبقــة العاملــة 
ــد  ــا المتزاي ــغيلة وإفقاره ــر الش وجماهي

ــا.  ــعة عليه ــة الواس ــرض البطال وف
فــي الوقــت الحاضــر، وبالرغــم مــن مآســي 
جائحــة كورونــا وتبعاتهــا االقتصاديــة على 
العمــال والكادحيــن والمحروميــن، وبــدون 
دفــع أي تعويــض حكومــي للمتضرريــن، قامــت 
ــار  ــعر الدين ــض س ــي بتخفي ــة الكاظم حكوم
مقابــل الــدوالر، والــذي أدى بشــكل ســريع 
وشــامل ومباشــر الــى المزيــد مــن تدهــور 
ــا  ــر. كم ــة الجماهي ــة أكثري ــتوى معيش مس

ــور  ــب وأج ــن روات ــتقطاعات م ــت باس وقام
العامليــن فــي القطــاع العــام. 

تقــوم حكومة إقليم كوردســتان، منذ ســنوات 
ــل  ــل، بالتنص ــبه متواص ــكل ش ــدة وبش عدي
مــن دفــع رواتــب العمــال والموظفيــن فــي 
القطــاع الحكومــي ألشــهر عــدة، هــذا عــدا 
ــة  ــى 21 بالمائ ــل ال ــبة تص ــتقطاع نس اس
ــن  ــم م ــك بالرغ ــب، وذل ــك الروات ــن تل م
االحتجاجــات المتواصلــة للعمــال والموظفين 
والمعلميــن والمدرســين. كمــا إن األحــزاب 
ــي  ــي ف ــك الت ــم وتل ــي اإلقلي ــة ف الحاكم
الحكومــة المركزيــة، وألغــراض سياســية 
متنوعــة بمــا فيهــا حمالتهــم االنتخابيــة، 
يتالعبــون بمســالة دفــع رواتــب عمــال 

ــم.  ــي اإلقلي وموظف
معانــاة المــراة العاملــة والكادحــة، فــي 
ظــل هــذه األوضاع، اشــد وطــأة، فهــي تعاني 
مــن البطالــة والتمييــز بحقهــا واإلســاءة 
ــذا  ــاص. ه ــاع الخ ــي القط ــة ف ــا خاص ضده
ــة  ــراة العامل ــص الم ــاء، وباألخ وان النس
والكادحــة، تواجــه القتــل والتعنيــف 
والتهميــش واإلذالل فــي عمــوم العــراق. 
أمــا إقليــم كوردســتان العــراق فقــد 
تحــول، ومنــذ ســنوات عديــدة الــى مقبــرة 
كبيــرة للنســاء حيــث ال يمــر يــوم دون قتــل 
ــن  ــض منه ــدام بع ــابة أو إق ــرأة أو ش ام

ــار.   ــى االنتح عل
ــف  ــم تق ــقات ل ــي والمش ــذه المآس ــه ه بوج
ــة  ــرائحها المختلف ــة وش ــة العامل الطبق
ــي  ــي ف ــدي، فه ــي األي ــن مكتوف والكادحي
حــرب طبقيــة دفاعيــة متواصلــة علــى 
ــاالت  ــات والنض ــرات واالحتجاج ــكل التظاه ش
العماليــة والمســاعي التنظيميــة المتنوعة 
خــالل 18 عامــا الماضيــة وبدرجــات متباينة 

ــاع.  ــوة واالتس ــن الق م
ــددة،  ــق متع ــب وعوائ ــن مصاع ــم م بالرغ
النقابييــن  العمــال  نضــاالت  اســتمرت 
ــذ  ــراق من ــي الع ــة ف ــة النقابي والحرك
2003، كمــا وان عمــال قطــاع الصناعــة 
ــة  ــة االقتصادي ــتمرار السياس ــوا باس واجه
للدولــة بشــتى الوســائل النضاليــة. هــذا 
وإن عمــال العقــود والمحاضريــن العامليــن 
ــات  ــد والجامع ــي المعاه ــان وخريج بالمج
وغيرهــم  العليــا  الشــهادات  وحملــة 

التنظيم أداة الطبقة العاملة الحاسم في نضالها 
بمناسبة األول من أيار
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متواصــل  بشــكل  ويتظاهــرون  يحتجــون 
ــرص  ــى ف ــول عل ــن والحص ــن بالتعيي مطالبي
العمــل. لقــد تحولــت االحتجاجــات العديــدة 
والمتنوعــة لجماهيــر العمــال والكادحيــن 
ــالل  ــل، خ ــن العم ــالت ع ــن والمعط والمعطلي
ــة  ــرة يومي ــى ظاه ــة، ال ــنوات الماضي الس
واتخــذت شــكل تظاهــرات جماهيريــة سياســية 
واســعة بحيــث كانــت هــي القــوة األساســية 

ــر.  ــة أكتوب ــة انتفاض النطالق
ــة  ــبة للطبق ــي بالنس ــدي األساس ان التح
العاملــة هــو التغلــب علــى تشــتت صفوفهــا 
وتنظيــم نضاالتهــا فــي منظمــات جماهيريــة 
طبقيــة  رؤيــة  وذات  قويــة  عماليــة 
ــالد.   ــتوى الب ــى مس ــتقلة عل ــة مس عمالي
وبجميــع  الحاكمــة  البرجوازيــة  إن 
تياراتهــا وأحزابهــا اإلســالمية والقوميــة 
والليبراليــة، منهمكــة فــي اإلجهــاز علــى 
ــن  ــال والكادحي ــة للعم ــة الثوري الطاق
ــاس  ــى األس ــي عل ــم الطبق ــف نضاله ــق ص وش
ــس  ــاس الجن ــى أس ــي وعل ــي والقوم الطائف
واللــون و اإلثنيــة وغيرهــا. فهــي تحــاول 
ــات  ــى اإلصالح ــال عل ــق اآلم ــم بتعلي إقناعه

ــة.   ــات المزيف ــة واالنتخاب الصوري
ان ناشــطي وقــادة الحركــة العماليــة 
بحاجــة الــى تبنــي األفــق السياســي الطبقي 
ــة  ــي لمواجه ــتراكي واألمم ــي االش العمال
البرجوازيــة وتنظيــم وتوجيــه نضــاالت 
الطبقــة العاملــة وإعدادهــا لقيــادة 
عمليــة التغييــر الثــوري علــى صعيــد 

ــع. المجتم

يــا جماهير العمــال، أيها الكادحون
ــم،  ــذري بأيديك ــر الج ــداث التغيي ان إح
وإن تطــور نضالكــم الطبقــي المســتقل 
ــة،  ــة وقوي ــة منظم ــة عمالي ــاء حرك وبن
ــي  ــد ف ــي جدي ــار سياس ــم مس ــه رس بإمكان
ــي  ــي عمال ــل سياس ــاء بدي ــراق وإرس الع

ــم.  ــي القائ ــام السياس ــل النظ مح

ــد، وان  ــم الموح ــي تنظيمك ــم ف ان قوتك
إرادتكــم السياســية المنظمــة وبأفــق 
ــة  ــة عمالي ــاء حكوم ــل بإرس ــتراكي كفي اش

ــتراكية.  ــورة االش ــق الث وتحقي
لنرفــع فــي األول مــن أيــار رايــة تنظيــم 
نضــاالت العمــال وتوحيدهــا وإرســاء حركــة 

عماليــة مقتــدرة. 
لنرفع مطالبنا العاجلة: 

• ــة 	 ــكل معطل ــة ل ــان البطال ضم
ــل.  ــن العم ــل ع ومعط

• إلغــاء قــرار تغييــر ســعر 	
العملــة. 

• العمــال 	 رواتــب  دفــع 
ــدون  ــل وب ــن بالكام والموظفي

 . خيــر تأ
• تعويــض كل مــن فقــد مــورد 	

عيشــه نتيجــة الحجــر الصحــي.
• خصخصــه 	 سياســات  إلغــاء 

المشــاريع الصناعيــة والخدمية 
التابعــة للقطــاع العــام ومنع 

ــه. ــال من ــريح العم تس
• ســن وتطبيــق قوانيــن القضــاء 	

علــى القمــع والعنــف ضــد 
المــرأة.  

• ــام 	 ــاء نظ ــة إرس ــى الدول عل
صحــي عــام عصــري ومتطــور يوفر 
ــة  ــة والوقائي ــات الصحي الخدم
والرعايــة االجتماعيــة للجميــع 

مجانــا.
• إطــالق ســراح جميــع المعتقليــن 	

ــن  ــيين م ــن السياس والمختطفي
ومعتقــالت  الســلطة  ســجون 

ميليشــياتها فــورا.

عــاش األول من أيار يوم 
التالحم األممــي للطبقة 

ملة لعا ا

االشتراكية  عاشت 

منظمة البديل الشــيوعي 
العراق في 
2021 22 نيسان 


