يعيش نضال جماهير العمال
والمظتهدون في تونس ,مصر...
نعتبر أن نضال الجاري في بعض بلدان شمال إفريقيا و الذي نرى فيه نزول ميداني لشباب عامل و عاطل عن العمل ،ضد أبشع
النظمة ،المدعومة و المركزة منذ عشرات السنين من الغرب.. ،هو نضالنا.
هاته النضالت وفي مقدمتهم جماهير العمال والمحرومين في تونس و مصر ،هم مثال تتحتذى بهم كل الطبقة العاملة المضتهدة في
العالم.
ضد هذه النضالت تعمل القوى الغربية لدفع عملية التغيير نحو تغيير في الوجه لدامة نهب الموارد والقوى البشرية الذي قاموا به
على مدى قرون في المنطقة.
حتى الوليات المتحدة المريكية ،تعتبر ان نظام بن علي ونظام مبارك لم يعدا صالحين لتهيئة الرضية تسيطرفيه الشركات
المتعددة الجنسيات على اليد العاملة ،وحماية المنطقة من الزحف الصيني.
لتحقيق هدفهم ،تعول الوليات المتحدة والتحاد الوروبي على البرجوازية الليبرالية التونسية والمصرية على ما توفره هاتين
الخرتين على إستعدادهما لمنع تنقل حرية تنظيم الشغيلة من القول إلى الفعل.
يواجه عمال شمال إفريقيا والعالم العربي السلمي عدو شرس و منظم ،يرتكز على أعمدة موزعة في الحكومات ،الجيوش،
المؤسسات والشركات المتعدة الجنسيات الغربية.
وينبغي على العمال والعاطلين عن العمل في شمال أفريقيا أن ليثقوا في الغرب والقوى البرجوازية والليبراليين العرب ،بل يجب
اتخاذ قرار في وسط احتجاج يدعي الحرية الكاملة للجمعية ومنظمة سياسية والقتال لفرض تدابير مشددة لضمان الجور وساعات
العمل اللئق والعمالة الكاملة وأسعار المواد الغذائية التي تسيطر عليها.
مثل هذه المعركة تطلب من حركة العمال والمضطهدين البدء في تنظيم مستقل ومنفصل عن الطبقات الجتماعية الخرى .مستهدفة
توسيع الحراك الحتجاجي في بلدان لم تمسهم بعد الحتجاجات لسقاط النظمة العميلة للغرب الرأسمالي و بناء جبهة موحدة
منظمة للمسغلين من المحيط الطلسي إلى المحيط الهندي.
في الوقت الحالي يبدوأن العمال الغربيين غير عابئين لما تقوم به حكوماتهم من عمليات تدخل في الصراع الحاصل في تونس
ومصر .ولكن المصلحة الساسية للشغيلة الغربية هي معاكسة تماما.
إن سيطرة المبريالية الغربية على العالم العربي أثر أيضا على الهجرة إلى أوروبا و أمريكا و أفرض هجرة العشرات المليين من
شباب مصر ،تونس...ألخ .هنا هؤلء المهاجرين صدموا بواقع عنصري و أجبرهم على العيش في ظروف حياتية و عمل شبه
عبودي ،وأستعمل لبتزاز العمال الغربيين.
النضال الذي إبتدأ في القاهرة وتونس سيأثر إيجابيا على ظروف العمال في إيطالي و أوروبا.
و لهذا نحن المنظمة الشيوعية العالمية ندعوالعمال الغربيين مناصرة نضالت العمال و المظتهدين في تونس ،مصر والعرب بدون
شروط .و أن من مصلحتهم أن يناضلون مع العمال المهاجرين ضد العنصرية و ضد حكوماتنا و أعرافنا.

ندعوكم لمناقشة هذا الموضوع في مقر
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