
 التيار المارآسي األممي

 

 
 
 

 الثائرةأيتها الجماهير العربية 
 الثورية أيتها الطبقة العاملة العربية

 الثوري أيها الشباب العربي
 
 

ا أن تعيش في ظل                  في تعيش تونس خالل األسابيع  األخيرة  د في إمكانه م يع ه ل اهير التي استوعبت أن ة، فالجم اني الكلم ل مع وري بك وضع ث
ا على خلفية استشهاد الشاب المعزوزي الذي احرق نفسه  خرجت إلى الشوارع لتطالب بالتغيير، الضطهاد و الديكتاتورية ،و ا االستبداد من   يأس

ذه    .آانت انتفاضة عفوية للجماهير، وآان من المستحيل وقفها لقد هذا النظام الفاسد في مدينة سيدي بوزيد، اد ه و آان الشباب تونسي هو من ق
الطبقات الكادحة الفقيرة و الطبقات المتوسطة ، في موجة من   إليهمثم انضمت  –الخ ...، و الشباب المهمشتالميذمعطلين، طلبة،  – المظاهرات

ة و   اإلصراراالحتجاج لم تشهدها تونس من قبل، و عبر  ة القوي ي،و   و العزيم دماء و الشهداء      التضامن الطبق ر التضحية بال ،عرف الشعب   عب
ه المعسولة   للوعود الكاذبة التي وعدها لهم بن علي لمو قوته فلم يستس التونسي قيمته ال  ،و ال لكلمات ي    :" بصوت واحد    فق ن عل ا ب  ".ارحل ي

ن      االذين آانو ،المنافقين" الديمقراطيين"هؤالء  على اإلطالق فيبعده  و لم يثقوا .سنة 23بالديكتاتور الذي حكمها  فأطاحت ام ب ى لنظ د اليمن الي
ود  علي و آا ذ عق ا           .نوا العصا التي قهرت الشعب التونسي و قوضت حريته من ا يمكن إنجازه ورة المضادة بغطاء ديمقراطي آم يمكن إنجاز الث

ر لجان       . و هذا ما  استوعبه الشعب التونسي بعمق .بالديكتاتورية ورة المضادة عب ه من الث اء لذلك هو ال يزال يناضل من اجل حماية ثورت  األحي
اهير معتصمة   ال االحتجاجات و لحد الساعة     عبرالشعبية و زال الجم ه     " القصبة " في ساحة    ت ل ل يهم و انضم  . في تضامن طبقي ال مثي في   إل

ام   .أسقطتم بن علي، فلتسقطوا طبقته الرأسمالية .باإلضرابات لدعم الثورة ونقومو العمال و الفالحين الذين ي النضال نقاباتهم التقليدية يجب إتم
 .لنهايةالثورة حتى ا

 
اهرة وحدها  محتج  50000 إلىيناير ببدء ثورتها، ووصلت  25و تسير جماهير مصر على نهج الجماهير في تونس، فقد قامت يوم  ا   ،في الق آم

ة في مصر         باألوضاع آانوا ينددون  نفس التظاهرات، حيث أخرىعرفت مدن مصرية  رة و العامل ة الفقي البون  البائسة التي تعيشها الطبق ،و يط
ال         .بالتغيير و رحيل حسني مبارك و طبقته السائدة الحاآمة م اعتق ان القمع بانتظارهم و ت البهم فك ى تحقيق مط ر و قرروا االعتصام  حت من   أآث

 .دو يزال النضال مستمرا حتى إسقاط النظام المستب.و محاولة التقليل من قيمتها األحداثآبير على  إعالميوسط تعتيم ، متظاهر 600
 

ة    ا دول عربي ا  أخرى، تونس ثم مصر و تليه دة،    إنه ة مجي ورة عربي ا،          ث ة في قوته اهير العربي ة الجم ي، و ثق ة  سيحسمها الصراع الطبق الطبق
ه       ى قمت اء المجتمع من أساسه إل الم العربي     .العاملة هي القوة الوحيدة التي لها القوة الالزمة إلسقاط النظام القديم وإعادة بن ال الع ا عم ا   في و ي

تنجح الثورة دون تضامنكم   أنال يمكن . حتى النصر تونس و مصر عمال المهجر اتحدوا، و يا عمال العالم اتحدوا وتضامنوا معهم من اجل ثورة
املكم،و       أنالبد آل األشكال النضالية التضامنية،  عبرو دعمكم  الطبقي وا إضرابات داخل مع ة موحدة ب       ادعوت تنظم ى تشكيل جبهة عمالي ين إل

ذي يسعى          ،التيارات العمالية والنقابات يم اإلعالمي الرأسمالي ال و تنظيم إضرابات عامة، و نشر أخبار الثورة التونسية و المصرية لكسر التعت
 .إلجهاضها

ا  وري، ي ا الشباب الث اهير، أيه ا الجم اأيته ال ال أيه ال المهجرعم رب و عم ة رائو الع ون، أمثل ا تزال د ضربتم، وم الم، لق ي التضحية الع ة ف ع
ع،   التنظيم،والتحدي، فلتضربوا المثال في  ة المارآسية    أال و هي  فلننظم قوانا في حزب ثوري يسترشد بنظرية التغيير االشتراآي للمجتم النظري

 .و انضموا إلى فروع التيار المارآسي األممي في آل مكان .الثورية

 األمميعاش التيار المارآسي  -
 األممي  عاش التضامن العمالي -
 الرأسماليةفلتسقط  -
 فلتسقط الدآتاتورية  -
 تحيا الثورة العمالية -   
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