
بحاث و التكوين مارس الثورية8
أ
                                                                    المركز الماركسي ــ اللينيني للدراسات و ال

تحية للنساء العاملت والكادحات 

في اليوم الممي للطبقة العاملة
 

كـتــوبر
أ
ممــي للطبقــة العاملــة لهــذه الســنة مــع قــرب الحتفــال بالــذكرى المئويــة لثــورة ا

أ
يــتزامن الحتفــال بالعيــد ال

.الشتراكية المجيدة

لقد مضت مئة عام على هذا الحـدث العظيـم الـذي انـتزعت فيـه البروليتاريـا الروسـية بقيـادة المعلـم البروليتـاري
العظيم لينين السلطة السياسية من النظام القيصري الرجعي والطبقات التي يمثلها من الملكين القطاعيين

. والبورجوازية

سمالي في باقي العـالم، بـل حـتى فـي البلـدان
أ
وككل فاتح ماي منذ هذا التاريخ، حيث لم تدك قلع النظام الرا

ســــس فيهــــا حكــــم ديكـتاتوريــــة البروليتاريــــا ثــــم النقلب علــــى هــــذا الحــــدث التــــاريخي العظيــــم علــــى يــــد
أ
الــــتي تا

نيابها في بلدان لينيـن ومـاو تسـي تونـغ وغيرهـا مـن البلـدان الـتي عرفـت
أ
سمالية الدولة ا

أ
التحريفيين، وغرست را

نواع الستغلل الضطهاد والبؤس
أ
.ثوراتها الشتراكية، ما زالت الطبقة العاملة تعاني كل ا

سـمالية هـي
أ
ن الرا

أ
نـه حقـق انتصـاراته علـى تلـك الثـورات العظيمـة وخيـل إليـه ا

أ
ى ا

أ
سمالي الذي را

أ
لكن النظام الرا

نظمــة 
أ
نــه بعـد انهيـار ال

أ
زمــاته" الشــتراكية"الحـل، وا

أ
ن هـذا النظــام مـا فــتئت ا

أ
سـيعيش عصـوره الذهبيــة، نجـد ا

زمـة المسـتفحلة تعبيرهـا
أ
جل البقاء عليـه حيـا، وتجـد هـذه ال

أ
تتفاقم وتستفحل رغم تجريب كل الوصفات من ا

مريكيــة، تشــعلها هنــا وهنــاك مــن
أ
فــي الحــروب الــتي مــا فــتئت المبرياليــة العالميــة بزعامــة الوليــات المتحــدة ال

زمتهـا المسـتفحلة
أ
جل السيطرة على مزيـد مـن بقـاع العـالم والهيمنـة علـى الشـعوب ومقـدراتها، وذلـك تصـريفا ل

أ
ا

سمالية المبريالية
أ
.التي تزيد حدة مع تضارب المصالح بين الدول الرا

1                                                                                                                             2017بيان فات ماي 



بحاث و التكوين مارس الثورية8
أ
                                                                    المركز الماركسي ــ اللينيني للدراسات و ال

ســـمالي، زادت الحـــرب الطبقيـــة علـــى الطبقـــة العاملـــة، وتعرضـــت للمزيـــد مـــن
أ
زمـــة النظـــام الرا

أ
كلمـــا اســـتفحلت ا

زمـة النظـام
أ
خيرة عبر نضالها من حقـوق ومكـتسـبات، وتعـبر ا

أ
الستغلل المكـثف وضرب كل ما حققته هذه ال

ســمالي عــن نفســها، فــي الهجــوم الواســع علــى عــدة قطاعــات اجتماعيــة منهــا الشــغل والصــحة والتعليــم عــن
أ
الرا

طريق تقليص النفقات العمومية، وما الرتفاع المهول في معدل البطالة وظهور جيش من العـاطلين كـل سـنة
سمالية المعولمة

أ
زمة العامة للرا

أ
. إل تعبيرا عن هذه ال

ة العاملـة مثـل وضـعية بـاقي العمـال، فإنهـا بالنسـبة
أ
ن وضـعية المـرا

أ
وإذا كان وضع الطبقـة العاملـة متشـابها، وا

ســــمالي
أ
كـثر بؤســــا، فالبروليتاريــــا النســــائية، بحكــــم اضــــطهادها واســــتغللها المــــزدوج، الرا

أ
للنســــاء العــــاملت ا

ســمالي ليســت النســاء ســوى جــزء مــن الجيــش
أ
والباتريــاركي، فإنهــا عرضــة لســتغلل مضــاعف، ففــي النظــام الرا

جــور، يشــتغلن فــي المصــنع
أ
قــل ال

أ
طــول عــدد مــن ســاعات العمــل ويتلقيــن ا

أ
الحتيــاطي للعمــل، فهــن يعملــن ا

ة وكعاملــة يعرضــها
أ
ســرة، فوضــعها الجتمــاعي إذن كــامرا

أ
لصــالح رب المعمــل كمــا يشــتغلن فــي الــبيت لصــالح ال

ن
أ
كـثر ارتفاعــا بالمقارنــة مــع الرجــال، كمــا ا

أ
بشــع اســتغلل،إذ تعــد معــدلت البطالـــة بيــن صــفوف النســـاء ال

أ
ل

جور هزيلـة 
أ
شـد الظـروف قسـاوة وبـا

أ
إن النسـاء العـاملت يمثلـن اليـوم قطاعـا. النساء محكوم عليهن العمل فـي ا

نيث الفقر في البلدان التابعة
أ
. واسعا من الطبقة العاملة خاصة مع تزايد وتيرة تا

وضـــاعا مزريـــة، فإنهـــا فـــي بلدنـــا مـــع سياســـات النظـــام
أ
وضـــاع الطبقـــة العاملـــة فـــي العـــالم عمومـــا ا

أ
وإذا كـــانت ا

الكمبرادوري، الزبون الوفي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسـات الماليـة والقتصـادية
وضاع العمال والعاملت، فهذه السياسات ما فتئت تمارس

أ
ثير على ا

أ
كـثر إيغال في التا

أ
خذ بعدا ا

أ
سمالية، تا

أ
الرا

هجومهـا علـى الطبقـة العاملــة وعمـوم الكـادحين والكادحـات عـبر تخليهــا عـن الخــدمات الجتماعيـة، ممــا يعنـي
نيث الفقــر 

أ
ن هــذه السياســات... المزيــد مــن تــدني الخــدمات الصــحية وارتفــاع نســبة البطالــة وتــا

أ
وليــس مــن شــا

القتصــــادية والجتماعيــــة اللشــــعبية الــــتي ينهجهــــا النظــــام الكمــــبرادوري ببلدنــــا والــــتي تســــتجيب لتوصــــيات
وضــاع الطبقــة العاملــة عمومــا والجمــاهير البروليتاريــة

أ
ن تزيــد فــي تــدهور ا

أ
المؤسســات الماليــة المبرياليــة، إل ا

.النسائية على وجه الخصوص

نـه كلمـا حـل فاتـح
أ
لكن في الوقت الذي يتزايـد فيـه الهجـوم والجهـاز علـى القـوت اليـومي للطبقـة العاملـة، نجـد ا

خــر و
آ
حوالهــا وعــاجزة عــن قيــادة الطبقــة العاملــة نحــو انــتزاع حقوقهــا، بــل" المقــاولت"مــاي ا

أ
ســوإ ا

أ
النقابيــة فــي ا
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غلبهــا متــواطئ مــع النظــام الكمــبرادوري، ويعكــس درجــة الفلس الــتي بلغهــا العمــل النقــابي ببلدنــا،
أ
ن ا

أ
نجــد ا

وضاع الطبقة العاملة
أ
.وهذا بالتالي يزيد من تدهور ا

ن جمـاهير البروليتاريـا النسـائية بحكـم السـتغلل والضـطهاد
أ
إن نضال العمال والعاملت نضـال مشـترك، وا

سمال والباترياركا، يفرض عليها مهمة النضال مضاعفة
أ
.المزدوج من طرف الرا

إن الهجمة المبريالية والنظام الكمبرادوري على عمل النساء، يفرض علينا كماركسيين ـــ لينينيين وماركسـيات
ـــ لينينيـــات، ومـــن مصـــلحة الطبقـــة العاملـــة، المســـاهمة فـــي بنـــاء حركـــة نســـائية اشـــتراكية ثوريـــة وذلـــك بخلـــق
جماهير نسائية بروليتارية واعية ومكافحـة، فبانضـمام النسـاء إلـى صـفوف البروليتاريـا المنظمـة والمكافحـة فـي
ســبيل الشــتراكية، فــإن الطبقــة العاملــة بقيــادة حزبهــا الماركســي ـــ اللينينــي ســتكون قــادرة علــى تحقيــق هــدف

ممـي، ل يمكـن تحقيقـه إل بالمشـاركة. المجتمع الشتراكي المنشود
أ
سمال الـذي هـو واجـب ا

أ
إن النضال ضد الرا

.الواعية والجريئة والمخلصة للجماهير النسائية

ممي
أ
.فتحية للطبقة العاملة بعيدها ال

جل حقوقها ومطالبها العادلة
أ
ة العاملة المغربية المكافحة من ا

أ
.تحية لنضال المرا

جــل تحررهــن وانعتــاقهن
أ
ة العاملــة المغربيــة فــي طليعــة كـفــاح كــل النســاء الكادحــات مــن ا

أ
عــاش نضــال المــرا

جل الديموقراطية والشتراكية
أ
.الشامل من الستغلل، وقيود الضطهاد المزدوج ومن ا
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