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 السوریةالمجد للطبقة العاملة 

 بیان من الحزب الشیوعي السوري الموحد
 

 من عام إلى آخر، یلتف عمال العالم حول الشعار المضيء والخالد                 
 اتحدوا !) (یا عمال العالم

 أحزاباً أو دوالً بذاتھا، بل كل الكادحین بسواعدھمیخص  ھذا الشعار الذي ال
 كل المجد للطبقة العاملة العالمیة. فالمجد.. وأدمغتھم في العالم بأسره.

 ورغم سقوط تجربة االتحاد السوفییتي، ومنظومة الدول االشتراكیة األوربیة، التي
 ال في جمیعشّكلت الداعم الرئیسي لنضاالت الطبقة العاملة العالمیة، واصل العم

 أرجاء العالم كفاحھم من أجل مصالحھم السیاسیة والنقابیة، في مواجھة الرأسمالیة
 العالمیة التي تحولت، بعد انھیار الدول االشتراكیة، إلى (وحٍش) ینقّض على مكتسبات

 وإدامة سیطرة المال على كل الطبقة العاملة، مبتدعاً أشكاالً جدیدة الستغالل اإلنسان،
 حیاة البشر، منتزعاً منھا طابعھا اإلنساني.مظاھر 

 یا عمال سوریة األوفیاء
 نحتفل بعید الطبقة العاملة في سوریة في ظل مرحلة صعبة بجمیع المقاییس

 تندمج فیھا المھام الوطنیة بالمھام السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والمعیشیة،
 ي یواجھان بقایا اإلرھابیین واالحتاللفما زال شعبنا وجیشنا الوطن النقابیة والمطلبیة،

 ومحاوالت االمبریالیة األمریكیة الصھیوني واألمریكي والتركي لألرض السوریة،
 إركاعھا خدمة لمخططھا الساعي إلى ھیمنة الكیان الصھیوني على تقسیم سوریة و

 وما زالت طبقتنا وعرقلة أي جھد سلمي إلنھاء األزمة السوریة، المنطقة بأسرھا،
 أوضاعاً معیشیة في العاملة تعاني مع بقیة فئات الشعب السوري الفقیرة والمتوسطة،

 وأیضاً بسبب السیاسات االقتصادیة غایة الصعوبة بسبب الحصار والعقوبات،
 واالجتماعیة للحكومات المتعاقبة التي تراجعت تدریجیاً عن الدعم االجتماعي للعمال

 وعملت على الكبیرة بین األجور واألسعار،وتغاضت عن الھوة  والفئات الفقیرة،
 وشجعت على بروز فئات طفیلیة استغلت ظروف الحرب تحجیم القطاع العام،

 مما أدى إلى اتساع التفاوت الطبقي لتكدس الملیارات،
 في سوریة لن یكون للطبقة العاملة، حسب اعتقادنا، سالح أمضى من الحفاظ على



 ر عن وحدتھا واستقاللیتھا ، واستخدام جمیع أشكالتنظیمھا النقابي الذي یجب أن یعب
 النضال، وبضمنھا االحتجاج السلمي.. واإلضراب المنظم لنیل حقوقھا، ما دام نظام

 النخب الثریةدامت السیاسات االقتصادیة تحابي العمل المأجور یفعل فعلھ.. وما
 والمالكین

 
 أیتھا العامالت.. أیھا العمال

 السوري الموحد حزب الطبقة العاملة وجمیع الكادحین یثمن دورإن حزبنا الشیوعي 
 عمالنا في مواجھة التحدیات ویقف إلى جانبھم من أجل:

 ممارسة الحریات النقابیة والتوسع في التنظیم واستقاللیة القرار النقابي -
 الذي من شأنھ االستقطاب األكبر لجمیع العاملین بأجر، خاصة بین صفوف عمال

 لخاص وھو یساعد الحركة النقابیة على تشدید نضالھا من أجل حقوق الطبقةالقطاع ا
 العاملة وتلبیة مطالبھا.

 زیادة األجور وربطھا باألسعار بما یلبي الحد الالزم لتكالیف المعیشة. -
 الحفاظ على ملكیة الدولة وإداراتھا للمرافق الحیویة كالموانئ والمطارات والكھرباء -

 وتحسین أداءھا وعدم خصخصتھا بذریعة التطویر.المیاه والطرق، 
 التشجیع وتقدیم التسھیالت الالزمة للمشاریع اإلنتاجیة والخدمیة بما یساھم في -

 توسیع سوق العمل وخلق فرص جدیدة أمام الشباب.
 عاش األول من أیار یوماً للتضامن ونضال الطبقة العاملة العالمیة بمواجھة

 اإلمبریالیة واالستغالل
 التحیة لالتحاد العام لنقابات العمال، ولنعزز وحدة الطبقة العاملة السوریة والدفاع -

 عن مصالحھا ومكتسباتھا.
 

 عاشت الطبقة العاملة السوریة.
 عمال العالم اتحدوا. یا
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