أيتھا العامالت أيھا العمال ،أيھا الشباب الثوري ،يا كل الكادحين
يح,,ـل علين,,ا الي,,وم ي,,وم ل,,يس كس,,ـائر األي,,ـام ،إن,,ه ي,,ـوم تتح,,د في,,ه البروليتاري,,ا األممي,,ة م,,ن أج,,ل التأكي,,د ب,,أن نض,,ـال العم,,ـال األمم,,ي ض,,د
الرأسمالية ال زال وسيظل مستمر إلى غاية القضاء على نظام الفوضى واالستغالل وبناء المجتمع االشتراكي .إنه يوم نؤك,د في,ه أن ص,فوف
البـروليـتاريا األمميـة موحدة ال يشقھا ال دين وال قومية ،ونؤكـد فيه على أنه ال محرر للعمـال سـوى العمـال أنفسھم.
إنه يوم الفاتح من ماي ،والذي نخلده ھـذه السنة والرأسمالية غارقة في أزمة خانقة على الصعيد العالمي تدل على اإلفالس المطلق لھ,ذا
النظام الذي صار عائقا أمام تقدم اإلنسانية نحو الحرية بل صار يھدد بقاءھا بفعل ما ينتجه من دمـار وحروب وإرھـاب ومآسي.
إن ما نشھده من حراك ثوري على المستوى األممي )اليونان ،البوسنة ،البحرين ،تركيا ،البرازيل ،مصر (..ما ھ,و إال دلي,ل عل,ى نض,ج
شروط الثورة االشتراكية األممية ،لكن غياب الحزب الثوري يجعل السيرورة طويلة ومؤلمة ومليئة باألخطاء مما ي,ذكرنا بمقول,ة تروتس,كي
بأن أزمـة الحضارة اإلنسانية ھي أزمة القيادة الثورية.
وفي المغرب يعيش النظام الرأسمالي التبعي الجاثم على بلدنا أزمة عميقة يعم,ل عل,ى تص,ريفھا عل,ى كاھلن,ا نح,ن العم,ال والفق,راء عب,ر
مختلف المخططات التي تستھدف ظروف عملنا وشروط عيشنا وحقنا في الصحة والتعل,يم ،وتح,ول حياتن,ا إل,ى جح,يم .وتتع,رض ك,ل ب,ادرة
احتجاج من طرفنا للقمع الوحشي واالعتقاالت والمتابعات.
لكن رغم كل ذلك ليست ھناك من قوة وال قمع يمكنھما أن يوقفا مسيرة شعب قرر كسر قيوده .إن النض,االت المس,تمرة ف,ي أغل,ب رب,وع
الوطن من أجل المساواة والديمقراطية والحق في العيش الكريم وضد االستغالل والقھ,ـر والتھم,يش واالس,تبداد ،دلي,ل عل,ى الوض,ع الث,وري
الذي يعيشه المغرب ،وعلى ضرورة بناء الحزب العمالي الثوري القادر على تكثيف وقيادة ھذه النضاالت في اتجاه إسقاط نظام الدكتاتورية
واالستغالل وبناء نظام المساواة واالشتراكية.
أيھا العمـال أيتھا العامالت يا أيھا الشباب الثوري ويا كل الكادحين،
إنن,,ا بمناس,,بة ف,,اتح م,,اي نعل,,ن تض,,امننا المب,,دئي والالمش,,روط م,,ع ك,,ل النض,,االت الت,,ي تخوض,,ھا البروليتاري,,ا األممي,,ة وجمي,,ع الش,,عوب
المضطھدة والكادحة وانخراطنا الفعلي في ھذا النضال.
انخراطنا الفعلي في النضال الديمقراطي الذي تخوضه الطبقة العاملة المغربية والشباب الثوري من أج,ل القض,اء عل,ى نظ,ام االس,تغالل
واالستبداد.
ونعلن أن ھدفنا ھو المساھمة في بنـاء الحزب الثوري المعبر ع,ن مص,ـالح الطبق,ة العامل,ة المغربي,ة ف,ي نض,الھا م,ن أج,ل حس,م الس,لطة
السياسية وبناء نظام الديمـقراطية العمـالية .فإن كنتم تتفقون معنا في أفكارنا التحقوا بنا في ھذا النضال.
عاشت الثورة االشتراكية األممية
عاشت نضاالت الطبقة العاملة المغربية واألممية
عاشت رابطة العمل الشيوعي –الفرع المغربي للتيار الماركسي األممي-
عاش التوجه القاعدي-الخط العمالي داخل الحركة الطالبية المغربية-
يا عمال العالم اتحدوا
رابطة العمل الشيوعي – الفرع المغربي للتيار الماركسي األممي – البريد االلكترونيlac@marxy.com :
التوجه القاعدي  -الخط العمالي داخل الحركة الطالبية المغربية  -البريد االلكترونيinfo@ attawajohalkaidi.com :

