
 فاتح مايي:االيیوومم االعالمي للعامالتت وواالعمالل

	! عاشتت ااالشتررااكيیة   	!لتسقطط االررأأسماليیة    

يیعتبرر فاتح مايي ,االيیوومم االعالمي للعامالتت وواالعمالل ,ووبددوونن شكك , االحددثث االسيیاسي ااألكثرر دداللة بالنسبة    
االثوورريیيینن بكندداا ووباقي االعالمم .للططبقة االعاملة وواالمناضليینن   

في كلل مناططقق االعالمم ,تحملل االررااسماليیة ووسيیاسيیووهھھھا عبئ أأززمتهھا للططبقة االعاملة .ففي كندداا تتددهھھھوورر ووضعيیة    
االططبقة االعاملة يیووما بعدد يیوومم:فقدد ثمم إإغالقق االعدديیدد منن االمصانع :كاسكادد(بووررنابي سس.بب),كاترربالرر(لنددنن.أأوونن), 

نن عنن قرربب إإغالقق مصانع أأخررىى شرركة االووررقق وواايیتت بررشش(كبيیكك)وومؤؤخرراا أأفيیووسس(موولایر). كما ثمم  ااإلعال
في االشهھوورر االقاددمة كمصنع مابب كندداا ووليیظظهھرر بجالء االمآسي االتي يیتسببب فيیهھا االنظظامم االررااسمالي وواالذذيي تأتي 

 فبهھ مصلحة االررااسمالل قبلل أأيي شيء.

في كندداا تززدداادد االتناقضاتت االططبقيیة حددةة .فاستغاللل االططبقة االعاملة ووخاصة االنساء وواالشبابب وواالمهھاجرريینن    
نن ااألصليیيینن أأصبح أأكثررووضووحا .فللمززيیدد منن االرربح يیفررضض االررااسمالل ساعاتت أأكثرر منن االعملل وواالسكا

 بأجووررمنخفظظة وويیثمم االتررااجع عنن االبرراامج ااالجتماعيیة االتي ااكتسبتهھا االططبقة االعاملة بفضلل نضالهھا .

لقدد أأصبحتت االهھشاشة في االشغلل ووااقعا يیووميیا بالنسبة ألعدداادد كبيیررةة منن االعامالتت وواالعمالل وو في االمقابلل تززدداادد    
 االباططرروونا غنى بفضلل ااألررباحح االمحصلل عليیهھا .

في هھھھذذهه  ااألُثناء, ماليیيینن ااألشخاصص تقاوومم االررأأسماليیة :في أأوورربا وواالشررقق ااألووسطط ووفي آآسيیا ووأأمرريیكا وواافرريیقيیا    
اادد االغضبب االشعبي وويیتووسع ووقدد ظظهھررددلكك مع االحرركة ااالحتجاجيیة االرراائعة "لنكتسح" االتي عمتت .في كندداا يیززدد

أأررااضيیهھا ووضدد ما تتعررضض لهھ منن شبهھ إإباددةة بسببب  نهھببكاملل كندداا ووتحرركك االشعووبب ااألصليیة ضدد 
تططوورراالررااسمالل فووقق أأررااضيیهھا ووااستمرراارر االنساء في االتعبئة وواالتجمع لفضح ما تتعررضنن لهھ منن قمع .ووفي 

كك تووااجهھ االحرركة االططالبيیة ,ووبشكلل الفتت للنظظرر,االهھجوومم االبووررجووااززيي على االحقق االشعبي في االتعليیمم .االكبيی  

إإنن هھھھذذهه ااألشكالل االنضاليیة االمتعددددةة منن االمقاوومة تعبرر عنن إإررااددةة االططبقة االعاملة وواالجماهھھھيیرر االشعبيیة في ووضع    
 حدد للنظظامم االررااسمالي االعتيیقق وواالمبني على االقمع ووااالستغاللل.

مكانن كانن رردد االبووررجووااززيیة يیعتمدد على قمع غيیررمسبووقق .فقدد سقطط قناعع "االحقووقق وواالحرريیاتت" االذذىى في كلل    
االجماهھھھيیرر االتي أأصبحتت تنتفضض بشكلل عفوويي عليیهھا أأنن تتنظظمم كما أأنن ووضعتهھ االررااسماليیة في االقررنن االماضي 

مررحلة االثووررةة  إللحاقق االهھززيیمة بالنظظامم االررااسمالي االفاسدد.فقدد حانن االووقتت للمررووررمنن مررحلة االمقاوومة إإلى
 وواالتعبيیررعنن إإررااددتنا في دديیمقررااططيیة شعبيیة ,ووحددهھھھا االكفيیلة بضمانن االعدداالة لألغلبيیة .

في االووقتت االذذيي يیشكلل فيیهھ فاتح مايي ,عبرر االعالمم ,يیووما للتعبيیرر بقووةة عنن صررااعع االعامالتت وواالعمالل ضدد    
جووااززيي وواالنقاباتت االكبررىى. أأما كندداا عنن هھھھذذاا االيیوومم منن ططررفف االيیسارر االبوورر في االنظظامم االبووررجووااززيي , ثمم االتخلي

بالكبيیكك فررغمم أأنن االنقاباتت ماززاالتت تحتفلل بفاتح مايي فإنهھا حوولتهھ إإلى لحظظة ااستعررااضض يیغيیبب عنهھا نقدد 
االررأأسماليیة.ألنهھ ووبشكلل عامم أأصبحتت االنقاباتت االكبررىى متووااططئة مع االباططرروونا "للحفاضض على االسلمم في قططاعع 

تعبرر فيیهھ االططبقة االعاملة عنن ررفضهھا وومووااجهھتهھا للررااسماليیة  االصناعة ".في حيینن يیجبب أأنن يیشكلل فاتح مايي يیووما
ووتظظهھرر فيیهھ كقووةة قاددررةة على االووصوولل إإلى االسلططة وواالقضاء على االنظظامم االررااسمالي االعتيیقق وواالذذىى يیعيیشش مررحلة 

 ااالحتضارر.

 لنحتفلل باليیوومم االعالمي للعامالتت وواالعمالل كما يیجبب ,لنجعلل منن فاتح مايي يیووما للنضالل وواالمقاوومة ووفررصة   
 لنتووحدد وونززنن قووتنا وونعططي نفسا جدديیدداا لررغبتنا في االتحرررروواالثووررةة.

	لنتعبئ إإلى جانبب ررفاقنا في االنضالل بررووحح أأمميیة عماليیة .      

إإنن االحززبب االشيیووعي االثوورريي ووأأنصارر جرريیددةة باررتززوونن"ااألنصارر"يیددعووكمم للمشارركة في مختلفف االمباددررااتت 
فع عاليیا االعلمم ااألحمرر:علمم االططبقة االعاملة االمكافحة.االمعلنن عنهھا في االجرريیددةة ووذذلكك بمناسبة فاتح مايي وولنرر  

	االحززبب االشيیووعي االثوورريي بكندداا  


