


55  

 

 55الصفحة 

 

 والمضاربين! * نزع الملكية للطبقة الرأسمالية وخاصة البنوك والشركات

على أساس المجالس في  إلى الف0حين الفقراء وفقراء الحضر، مستندةحكومة عمالية، لتحقيق * 
 تحت ا@نتخاب المباشر، ويمكن ممثليھم. المسلحة الميليشيات المؤسسات وا7حياء فض0 عن

 العمال المھرة!@ يزيد عن متوسط  الذي يتلقوه وا7جرمن جانب العمال  استدعائھم

  

 البروليتاريا ونحو ا�شتراكية! ديكتاتوريةلمن العصيان المسلح 

الكفاح المسلح بقيادة بحاسمة ال نفصالالنقطة  ھناك كونت دائما ما أيا كان الطريق إلى ا@شتراكية،
أو الطبقات البيروقراطية الحاكمة في الساحة الوطنية  الرأسماليةالحزب الثوري ضد الطبقة 

الطفيليات، وتدمير  من ھذا الصراع الطبقي المسلح ھو اVطاحة ومصادرة ھذه والدولية. الھدف
 ديكتاتورية البروليتاريا. جھاز الدولة، وإنشاء

@ يمكن للثورة البقاء على قيد  حقيقة،ال لمضي قدما في الثورة. فيامھمة ديكتاتورية البروليتاريا ھي 
مثل البيروقراطية وأخيرا  ھامصيربخاطر ت اوإ@ فإنھ طابع دائم. اإذا كان لديھ إ@الحياة والفوز 

الثورة الدائمة. وھذا  إلى استراتيجية الب0شفة- الشيوعيين لذلك يدعو ا@تحاد السوفياتي.مثل نھيار ا@
 .عالميللتوسع الدولي بھدف إقامة مجتمع اشتراكي يعني أن الثورة يجب أن تسعى باستمرار 

بلدان مختلفة الإلى  بلدانتشار الثورة من  وبالتالي شعارنا ليس بناء ا@شتراكية في بلد واحد، ولكن
. في العالمية دول ا@شتراكية، وفي نھاية المطاف تشكيل الو@يات المتحدة ا@شتراكية ا@تحادات نحو

التحول ا@قتصادي وا@جتماعي والثقافي.  لمضي قدما فياالدائمة أيضا حاول الثورة توقت واحد 
إلى أعلى،  تخذ القرارات بشكل ديمقراطي في المجالس من أسفلي مثل ھذا المجتمع ا@شتراكي الذي

 كامل ا@جتماعية وا@قتصادية الموارد في أي وقت، وتخطيط قابلين ل0ستدعاء مفوضين من خ0ل

وباختصار، فإن الباب نحو مجتمع @ طبقي دون  لناس وليس للربح من عدد قليل.لتلبية احتياجات ا
من  تبشر جديدة بمرحلة من الظلم مفتوح. وبعبارة أخرى، فإن بناء ا@شتراكية دولة، دون أي شكل

، وتقرير المصير وتطوير كأحرارمصيرھم  أخذ البشريعالم الحرية التي  - مراحل التاريخ البشري 
  أيديھم. في متناوليكون شامل 

 الشيوعي الحزب حاسم لھذا الطريق إلى الشيوعية ھو تطوير في الوقت المناسبالشرط الولكن 

 RCITمن  الب0شفة- البلشفية. الوقت قصير! الشيوعيينبرنامج الثوري للطبقة العاملة على أساس 

رأسا  معنا تحويل العالمالذين ھم على استعداد ل المناضلينمناقشة وحدة وطنية مع جميع ون عن بحثي
 !العالمي ، حزب الثورة ا@شتراكيةالخامسة ية الدوليةلعمالا نحوعلى عقب. 

 العمال والمظلومين من جميع البلدان، اتحدوا!

 فقط! نخسر ذلكيمكن أن  مع الرأسمالية، نحن -  به فوزلنمع ا@شتراكية، لدينا عالم 

 باسم ةالخامس ية الدوليةلعمالنحو ل RCITمع  قاتل

  حزب عالمي للثورة ا@شتراكية!
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الف0حين وفقراء  يرة التي تعتمد على العمال،طرح على ا7طراف البرجوازية الصغالطلب، مال
، 7نه يساعد على دائما  صحيحة فريدةتشكيل حكومة  و البرجوازية علنا أطراف  بتركالحضر، 

@ يمكن أن تلبي مصالح  لبرجوازية الصغيرة ھذه التي يريدونھا ولكنقيادات أحزاب ا إزالة عذر
مثل ھذه  يربطون دائما الب0شفة-ولكن الشيوعيين ئت0ف.في ا@ لمصالح الشركاء العمال، نظرا
إلى  مستندة،  عمال حقيقية حكومة رونظمبرنامج عمل كامل الذي يبلغ ذروته في  المطالب مع

جھاز الدولة البرجوازية ويقوم بد@  عن مستقلةحكومة  الف0حين الفقراء وفقراء الحضر. ھذا يعني
الذي يبدأ نزع ملكية الطبقة  ن العمال والمظلومين وعلى سلطة المجالس والميليشيات م من ذلك

إلى الف0حين الفقراء وفقراء الحضر،  المستندة، العمال  الرأسمالية. في ھذا المعنى، فإن حكومة
إنشاء ديكتاتورية  من مرحلة انتقالية في الطريق إلى الحرب ا7ھلية ضد البرجوازية و أكثر تليس

والفقراء  الصغيرة مبريالية القديمة حيث يشكل الف0حون سوى ا7قلياتفي البلدان ا@ البروليتاريا.
والبلشفية الشيوعية  على نطاق صغير نسبيا، فقطفي المناطق الحضرية @ تزال موجودة حتى اgن 

. ولكن الغالبية العظمى من سكان العالم يعيشون العمال تشكل ھذا الشعار ا@نتقالي في شكل حكومة
شعار حكومة  أو البلدان ا@مبريالية المتخلفة. وبالنسبة لھذه البلدان،لمستعمرة الفقيرة الدول شبة افي 

 .مقبول إلى الف0حين الفقراء وفقراء الحضر المستندةالعمال، 

شعار حكومة العمال والف0حين. ونظرا للتغيرات ل ا7ممية الشيوعية في وقت لينين وتروتسكي دعت
على الف0حين الفقراء وفقراء  مستندةشعار حكومة عمالية، لم وضعنا ث ذلك الوقت ا@جتماعية منذ

 ،نبديالحضر. وھكذا فإننا 

 تسحب معھا الطبقات ا7خرى. * أن الطبقة العاملة ھي الطبقة القائدة في مثل ھذا التحالف و

 فلىالتفريق داخل الف0حين بين الطبقات العليا والس - أممية شيوعية سبق أن ذكرنا ك - * أننا 

وشبه البروليتارية، المعدمين  والشرائح، ونحن نركز بشكل رئيسي على التحالف بين البروليتاريا
 استغ0ل وعدموالبرجوازية الصغيرة، 

 الف0حون الفقراء؛

في المدن، حيث ينتمي يعيشون السكان  ٪ من45* ندرك حقيقة أن اليوم في البلدان ا7كثر فقرا 
 لفقراء الحضر.لثلث ال

شروط والع0قات لل ز ھذه الطبقة من قبل على درجة استثنائية من عدم ا@ستقرار ا@جتماعيوتتمي
 الطبقة العاملةإلى  الطبقة العاملة، من الى الطبقة العاملةف0حين ال طبقة الطبقية. ھنا التحو@ت من

ه زراعة المدن شب أھمية يرونالبرجوازية الصغيرة في المدن وكذلك الف0حين ( الرثة و
تميزت شبه البروليتارية،  - خاصة الشروط ال . بسبب ھذهون عليھاھيمنالتي يا@ستعمارية) 

 إلى شعار الحكومة. دمجنا فقراء الحضر -  الكتلة العاملةعناصر شبه ب البرجوازية الصغيرة ،

طق أن تشمل الفقراء في المنا يجبالف0حون و إلى الفقراء مستندةرنامج ثوري لحكومة عمالية، أي ب
 كسر حاسمة مع البرجوازية:دائما  الحضرية الشعارات التي تميز

من الشركات الكبيرة، تجارة الجملة  * تأميم البنوك وا@نصھار إلى بنك مركزي واحد، التأميم
وقطاع ا@تصا@ت دون تعويض وتحت  ، والصحة، والتعليمالمرافق ا@جتماعيةالكبيرة والنقل، 
 الرقابة العمالية!

 حتكار التجارة الخارجية!مقدمة ا



53  

 

 53الصفحة 

 

الخطوات التنظيمية. فھو يتطلب قبل كل  الطريق إلى بناء ميليشيات العمال، ومع ذلك، @ يتطلب فقط
 من أتباعوله ز الحكم البرجوازي الدعاية والتعليم. 7ن جھا من خ0ل ةشيء إعداد السياسي

الدعاية ب الظلمعقود ومدى السنوات  عليھا يعتمداVص0حية والوسطية في صفوف الحركة العمالية 
ضد المسالمة  فيهلنضال @ ھوادة  يدعون، لذلك، الب0شفة - لطريق السلمي. الشيوعيينل الحلوة

شيوعية باعتبارھا ملكا لھا: "من الدرجة جعل شعار ا7ممية الت أن يجب الخبيثة. الطبقة العاملة
  ".قة، والعنف ضد العنفيالطب ا@ولى ضد

  

  الف-حون الفقراء وفقراء الحضرمن  مؤسسةحكومة عمالية، من أجل 

أھمية خاصة  لهالفقراء في المناطق الحضرية  لى الف0حين الفقراء وع مستندةشعار حكومة العمال، 
سير أسرع من وتيرة بناء حزب ثوري ت. وتيرة ا7زمة الرأسمالية ةالطبقة العامل نظرا 7زمة قيادة

 ويستعدوا آمالھم واالمظلومين يمكن أن يوجھ جماھير العمال وأن جماھيري. ويترتب على ذلك 

(الحزب ا@شتراكي  فاسدةة والالقديم ا7حزاب من البيروقراطية العمالية لتغيير جذري فقط إلى
الخ أو أحزاب جديدة، ولكن التي ھي أيضا جزء من  )، والنقابات العماليةالديمقراطي أو الستالينيين

@ أن في ظل ھذه الظروف، يجب على الطليعة الثورية  البرجوازية. أيديولوجية المستنقع القديم من
ت الجماھير مع ھذه ا7حزاب البرجوازية الصغيرة، وخلق انفصلتقد فحتى النھاية  تنتظر بسلبية

تكتيك الجبھة المتحدة، للوصول إلى وعي  ". فمن الضروري تطبيق ينالثوري الجدد العمال أطراف
البرجوازية وتشكيل عن  يتخلواالجماھير العريضة وللطلب من أطراف العمال والمظلومين، وأنھم 

 الحكومة على ھذا ا7ساس.

اتورية مجلس العمال دكتبعلى استبدال الرأسمالية أبدا قادرة  غير ھذه ا7حزاب البرجوازية الصغيرة
الصراعات  تحت ضغط ا7زمات الثورية و ونفي البروليتاريا. بالطبع @ تستبعد أنھم قد يضطر

ع0قات اVنتاج الرأسمالية ليست مستبعدة في  يريدون. حتى إلغاء مماالطبقية المتفجرة للذھاب أبعد 
 النصف الثاني من القرن (انظر شرق أوروبا والصين وكوبا وفيتنام في ستثنائيةا@ظل ظروف 

ليحل محله  الدولة البرجوازيةجھاز م تحط). ولكن حتى في ھذه الحالة ھذه ا7حزاب @ العشرين
 على ھيكل جھاز الدولة البرجوازية و تبقيوالميليشيات، وإنما  سلطة مجالس العمال والف0حين

في  ھاالتطورات @ يمكن استبعادذه ھ وبالتالي إقامة ديكتاتورية الطبقة البيروقراطية. إن تكرار مثل
 لمستقبل (مثل فنزوي0 تحت شافيز).

ا@ضطرابات. أنه وتسبب  للثورة المضادةمثل ھذه البيروقراطية  ونرفضي الب0شفة ولكن الشيوعيين
إلى  - ظروف ا@ستغ0ل الرأسمالي  بغض النظر عن التقدم ا@جتماعي من خ0ل إلغاء - يؤدي فقط 

ضد  مھمة الثورة السياسية عندھا كونسيالطبقة العاملة مثل ھذه الحالة  ملة. فيقمع الطبقة العا
 البيروقراطية وتدمير جھاز الدولة.

الف0حين  على المستندةالحكومة،  ، شعار عماليةوا@ احتما@تولكن إذا نحينا جانبا ھذه ا@حتما@ت 
ھم" مطالبوضع مطالب "الجماھير تربوية. 7نه يساعد ال ھي من القيمةالفقراء وفقراء الحضر 

ھذا  الرأسمالية. بھذه الطريقة، التخلي عنعلى  القدرةخ0ل تجارب عدم  يمر، وبالتالي ھم7طراف
ا7حزاب السياسية وبناء حزب العمال  من ھذه ا@نفصاللتسريع عملية  مفيداكون يالشعار يمكن أن 

 الثوري.
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تصويت لصالح الميزانية الفي البرلمان @ يمكن أبدا  العمال والشعب. وبالمثل، نائبا شيوعيا
 من قبل الجيوش المحترفة، 7نه يقلل من احتمال ةمجندالالجيوش  العسكرية. نحن نعارض استبدال

نحن نكافح من أجل المطالب ف لبرجوازية،لالجيش من الداخل. طالما يوجد جيش  تقويض
مع  وايتحدلضد الضباط والجنرا@ت. ونحن ندعو الجنود  الديمقراطية لتعزيز حقوق الجنود العاديين

 التحرر ، وتحويل البنادق ضد رؤسائھم.والحركات  نضال الطبقات

للجنود، لبناء لجان الجنود  جوازية! الحقوق الديمقراطية* @ مال، @ رجل و@ امرأة للجيش البر
 ضباط! وانتخاب

* وبالنسبة للتدريبات عسكرية تحت سيطرة الحركة العمالية! لميليشيا العمال والناس بد@ من الجيش 
 البرجوازية!

 * ا@نسحاب من وحل جميع التحالفات العسكرية اVمبريالية (على سبيل المثال

لو@يات المتحدة ل القواعد العسكرية سي، الشراكة من أجل الس0م)! وحل كلحلف شمال ا7طل
 في جميع أنحاء العالم! ا7خرى واVمبرياليات

ھزيمة نحو تشاد، الخ)!  * @ لكل الحروب وا@حت0@ت اVمبريالية (أفغانستان، العراق، الشيشان،
 لمقاومة!لر لنصا -ا@مبريالية 

   وكوبا وفنزوي0 وكوريا الشمالية!ارفعوا أيديكم عن إيران 

  

   تسليح الطبقة العاملة والمظلومين

(الوسطيين  السياسي فقط العمىالعنف. بفي المجتمع الطبقي، يتم حل جميع ا7سئلة الكبرى لzنسانية 
من المثقفين الليبراليين أو البيروقراطيين  من صفوف وعي شريحة يغشون)، CWIمثل 

الطريق إلى التحرير بالوسائل السلمية ممكن. حتى  أنالطبقة العاملة،  ليخبرواان  ينا@ص0حي
  تھاھاجمتمت ممثل تلك التي تحتل حركة وول ستريت في الو@يات المتحدة  سلمية تماما تظاھرات

باستمرار  ونيتعرض القوميةنشطاء ا7قليات من قبل الشرطة. وع0وة على ذلك،  عنيفة ضرباتب
الطبقة الحاكمة جيشھا  ترسل عندما يتم طرح مسألة السلطة، ثم. ية الفاشيةلھجمات من قبل البلطج

ا@نق0ب في ھندوراس في عام  أمثلة عديدة خ0ل الثورة العربية، وذلك شھد بتكما  - الشوارع  على
 في الھند أو باكستان. العمال مناضلي ، أو استخدام أجھزة الدولة ضد2009

لقتال ضد الحكومة لتجھيز التنظيم و من أجل حقوقھم، يجب عليھم العمال والمظلومين يقاتل أينما
 توقع، وتالبلطجية. المظاھرات، حيث ا@شتباكات مع الشرطة يمكن أن  ردة الفعل وخاصة من

مجموعات ا7مان مجھزة بالھراوات  حماية ا@جتماعات ومقر الحزب وما إلى ذلك، تتطلب تشكيل
 - ، من ا7رض أو من المؤسسات التعليمية الزراعيةمن  سواء –اVضراباتو حت0ل الميادين. االخ

لبناء ميليشيا  ضع ا7ساسأن تيمكن  والركائز. مجموعات ا7مان ھذه ضروريةللدفاع ركائز إنشاء 
من أجل  ناجحاالنضال  يكون لبروليتاريا والمظلومين لنل العمال والشعب. 7نه بدون  ميليشيا مسلحة

 السلطة.

دافع إ@ عن طريق الحرب تأن  العصيان المسلح وما في وسعھاب تسلب يمكن إ@ أن 7ن السلطة @
 ناجحة ضد الطبقة الرأسمالية.الا7ھلية 
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 لموارد ا@قتصادية!ا الذي يضيعما 

حتى في البلدان  - الطبقة الحاكمةبلد محتملة في النتفاضات ا@الطبقية و العداوات تركزمع 
 د نضا@ت الطبقة العاملةيرى حاجة لنشر الجيش في بلدھم ض على نحو متزايد - ا@مبريالية الغنية 

خ0ل الثورة العربية، وا@نق0بات  . (انظر على سبيل المثال تدخل الجيشوالمظلومين الثورية
أيضا التھديد باستخدام الجيش البريطاني ضد الشباب  العسكرية في تاي0ند وھندوراس، ولكن

من  مجندة بدال جيوشاستتم على خلفية ھذه التطورات،  )2011أغسطس انتفاضة  خ0ل المناضل
التكاليف من جھة، ومن جھة  قليل قبل الجيوش المحترفة في العديد من البلدان. يمكن تشكيل جيش

 جنود أصغر. بين وا7ھليةأخرى، "خطر" المقاومة المحتملة ضد الحروب ا@ستعمارية 

نان وفلسطين أفغانستان والعراق ولب عادلة ضد المستعمرين وأتباعھم فيالالمقاومة البطولية و
ضرب الوحش ا@مبريالي. والتحركات المناھضة  امكانيةوالصومال والشيشان وغيرھا يدل على 

في الناس مليون من  20- 15، عندما احتج 2003فبراير  15خاصة في  - للحرب مثيرة لzعجاب 
ضد سياسة الحرب من شديدة أنه في العواصم مقاومة  أثبت -الشوارع ضد الحرب على العراق 

 نمت. قد الطبقة الحاكمة

والحرب اVمبريالية. نحن  كل مكان ضد البرجوازية العسكرية يحاربون في الب0شفة- الشيوعيين
لنزع  النداءاتالديمقراطيين والستالينيين مثل وا@جتماعيين مسالمين النرفض رفضا قاطعا سياسة 

عنفية. الحكام  ز المقاومة ال0التعايش بين الدول وتعزي وساطة ا7مم المتحدة وسلميةبالس0ح، 
الحرب من العالم.  تلغي أن ا7مم المتحدة أو المحاكم الدولية المنافقة @ يمكن أبداك بدكاكينھم الناطقة

 أنفسھم من خ0ل الطبقة @بوالشعوب المضطھدة  العاملة يمكن تحقيق ذلك إ@ من خ0ل الطبقة@ و

تدريب الطبقة ل لمسلح. وھذا ھو السبب في أننا ندعو الجيشبما في ذلك الكفاح ا -فيهھوادة  نضال @
 .سيطرتهتحت  ككلالعاملة 

ھزيمة الدولة اVمبريالية.  في الحروب ا@ستعمارية، نحن نرفض أي دعم للطبقة الحاكمة. ندعو إلى
". ھدفنا ھو تحويل الحرب  الداخلھو في  الرئيسي كارل ليبكنخت: "إن العدو شعارشعارنا ھو 

 ضد الطبقة الحاكمة. بريالية إلى حرب أھليةاVم

دول العمال (مثل كوبا أو كوريا  في الصراعات العسكرية بين الدول اVمبريالية والستالينية تحولت
وانتصار غير اVمبريالية شبه ا@ستعمارية، فإننا ندعو إلى ھزيمة  والدول الشمالية) أو شعوب

 من قبل البرجوازية (مثل صدام تمت قيادتھم، حتى لو  العمالالجانب. نحن ندافع عن  إمبريالي

 حسين)، البرجوازية الصغيرة (مثل حركة حماس في فلسطين، حركة طالبان في أفغانستان) أو

الطبقة  قطع ع0قةشده نبيروقراطية (مثل الحزب الشيوعي الكوبي). في الوقت - الستالينيةقوات 
تكتيكات جبھة  ھا لسياسة طبقية مستقلة من خ0ل تطبيقلفوز بواالقوى  العاملة والمظلومين من ھذه

مشترك ضد اVمبريالية  لكفاحالقيادات الحالية  على مطالبمتحدة ضد ا@مبريالية. وھذا يعني وضع 
، ةا@جتماعي ةالديمقراطي الخاصة. ھذا الموقف المبدئي يميز الماركسية ا7صيلة منراياتنا تحت 

دعوة علنا والعادة ما ترفض إما في الحرب،  ة من شبه الماركسية الذينوسطيالالمتغيرات الستالينية 
لتأقلم مع  ضد اVمبريالية أو أنھا تخلط بين الدعم العسكري مع السياسي الشعوب المضطھدة ةرلنص

في ليبيا ا7ھلية الموالي للقذافي خ0ل الحرب  اليسار ا7نظمة شبه المستعمرة (على سبيل المثال
ا@ستعاضة عنھا ميليشيا  لبلدان الرأسمالية، نحن نقاتل ضد كل أشكال الجيش والدعوةفي ا )2011
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في المنظمات  كانخفاض دورھم،  ا7خيرة في العقود في الحركات الثورية مركزي دور الشباب
جعي لطابع الرول ا7رستقراطيعن التوجه  تعبيرلحركة العمالية. ھذا ھو مرة أخرى لالتقليدية 

 للبيروقراطية.

الثورة ا@شتراكية. وبالمثل،  من جزء @ يتجزأ من النضال من أجل الشباب النضال من أجل تحرر
 يعالمالالحزب  ثورة ھو جزء @ يتجزأ من النضال من أجل إنشاءالدولي فإن بناء الشباب الثوري 

في خطواتھم ا7ولى سيتم  حتى @ بد (وكذلك الحزب الثوري) الدولي شتراكي. مثل ھذا الشبابا@
لمصالح طبقتنا. خ0ف ذلك، سيكون من  وقيادتھا بناؤھا في المقام ا7ول من صفوف الطبقة العاملة

 ا7سلوب. ثوريةعلى حفاظ على برنامج ثوري والالمستحيل على المدى الطويل 

 ل: الب0شفة- يقف الشيوعيين

بأجر كامل والعمل  التدريب كاملةبرامج ! * ا7جر المتساوي للعمل المتساوي! حظر عمل ا7طفال
 بد@ من برامج التدريب منخفضة التكلفة!مضمون  للشباب

 عاما! 16 * على الحق الكامل في التصويت، على ا7قل من

تحت اVدارة الذاتية من  ھا الدولة ول * تطوير مجموعة واسعة من مراكز الشباب، التي تدفع
 الشباب!

للشباب في المنظمات  ية! للحصول على حق ا@نتخابات الحزبية* بناء حركة شبابية ثور
 الجماھيرية للعمال والمظلومين!

  

 العسكرة والحرب ا1مبريالية! تسقط

الطبقات تزيد @ محالة. إذا كانت الدول و في الفترة من تسارع انحدار الرأسمالية التوترات بين حاكم
 .حصتھمعلى  بصعوبةقطاع الطرق يحارب فريسة أصغر، ال

 الو@يات المتحدةدعامة تفاقم.  ولذلك، فليس من المستغرب أن التنافس بين القوى ا@مبريالية الكبرى

 باعتبارھا القوة الرائدة اVمبريالية التي استمرت 7كثر من نصف ضد نھاية ھيمنتھا المطلقة نفسھا

 .قرن

ع نفوذھا. وا@تحاد ا وتوسسھمن نف ةلقد دخلت الصين على الساحة كقوة إمبريالية جديدة واثق
 قوية، وروسيا تحاول زيادة حصتھا في الجيوسياسية موحدة و قوة صبحلي جاھداحاول يا7وروبي 

 الصراع على السلطة.و

لحرب عالمية. وإن كان ھذا  جديد منؤدي يفي نھاية المطاف، التنافس بين القوى العظمى يھدد أن 
الحروب ا@ستعمارية اVمبريالية والتدخل  فيدة الھائلة الزيا نواجه إ@ أننا،ليس فورياالخطر 

العراق  في العالم شبه ا@ستعماري منذ عدة سنوات (على سبيل المثال في أفغانستان، "محدود"
جورجيا  واليمن والصومال وليبيا وغيرھا من الو@يات المتحدة وا@تحاد ا7وروبي. في الشيشان و

النزعة العسكرية اVمبريالية وإعادة  زيادة في الحروب بالوكالة وروسيا). ويرافق ذلك من خ0ل ال
 التحديث). تسليح (وخاصة فيما يتعلق التكنولوجية

مبالغ من  تنفق ، والطبقة الحاكمة العظمى1929أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام  أن وعلى الرغم من
في جميع انفقت وقد  كيمليار دو@ر أمري 1630 وحده  2010لجھاز العسكري. في عام لالمال 

 .من العشر أعوام الماضيةمرتين بأكثر  - أنحاء العالم 
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 والدولة! الدينمكافحة القمع الجنسي بين 

الع0قة  عن ھميزيتم تمي عن السائد المختلفالتوجه الجنسي  اصحاب الناسفي جميع أنحاء العالم، 
مثليون  بھا، مثليات، إما من الناحية القانونية لم يتعرف مع الجنس اgخر. في معظم البلدان، ع0قات

 . ولكن حتى في تلك البلدان التيمعاقبتھمصراحة مع  ھمديھدت غالبا يتمجنسيا والمتحولين جنسيا 

ھم مثليات والمتحولين جنسيا الالجنس، و حياتھم الجنسية من الناحية القانونية، مثليب اعترفت قانونيا
 علنا. بميوله أحادي جنسعترف يأن  حتىالمظلومين في نواح كثيرة. الكثير منھم @ يجرؤ 

قوى البرجوازية  مثلية الجنس ھمالتحريض ضد ا7شخاص الذين يعانون من  يثيرونأولئك الذين 
قمع تلمؤسسة ا7سرة. لنفس السبب، فإنھا تھديد الووسائل اVع0م والمؤسسات الدينية. انھم يخشون 

ا@تصال الجنسي فقط  من الشباب من خ0ل القوانين التي تسمح لھم المجاني الجنسيتطوير ال أيضا
 فوق حد سن معينة.

ولكن من الع0قات ا@جتماعية من القھر ضد المرأة والشباب وا7شخاص الذين لديھم ميول جنسية 
الع0قات  لعنف وسوء المعاملة. مميز، ومعظم ھذه ا@نتھاكات تحدث فيل ، والذي فتح ا7بوابمثلية

العائلة، والكنيسة، ودور ا7يتام  التي تتميز بھا الع0قات الھرمية واضحة (على سبيل المثال.
 إلى إلغاء كل أشكال القمع للحياة الجنسية وأعظم الب0شفة يدعون- والسجون). ولذلك، فإن الشيوعيين

 ضد كل أشكال العنف وسوء المعاملة.حماية ممكنة 

على تحقيق  قادرين وايجب أن كون بوية من قبل مؤسسات الدولة والدينية: الجميعل~* وضع حد 
 يحدث بموافقة متبادلة من الشركاء. أنهما دام  الجنسية دون إكراه واللوائح، حياته

في الصيدليات، في  حمل مجانا* @حتما@ت واسعة النطاق للحصول على جودة عالية ووسائل منع ال
 وظائف ومواقع التدريب!

القانون، والحق في إنجاب  مثليه، مثلي الجنس والمتحولين جنسيا في الزواجل* المساواة الكاملة ل
 محبتھم، وما إلى ذلك!وإظھار ا7طفال، 

وانين ق معالنشاط الجنسي للشباب قبل السن القانونية! ومع ذلك، نحن  على وتقييد * @ تجريم
حماية ا7طفال من سوء المعاملة. مرتكبي العنف نحو ، المحلي  العنفوصارمة ضد ا@غتصاب 

 لمساءلة من قبل لجان الحي والمدرسة.عليھم ا المنزلي ينبغي

  

 وضع حد ل-ضطھاد الشباب!

لعالم في أجزاء كثيرة من ا البطالة الرسمية Vحصائيات طبقاتقدم أي مستقبل للشباب. @ الرأسمالية 
في الواقع، فإن النسبة أعلى من ذلك  - وظيفة  ھو دون ةمسخأو  ةبعأر من بين وكل شاب وشابة

 الكبار! عنلشباب في جميع أنحاء العالم تقريبا ث0ث مرات مرتفعا ل البطالةنسبة بكثير. رسميا، 

بشكل و بيرك@ستغ0ل  يتعرضون ل الشباب في ظروف العمل غير مستقرة والعامستخدم يفغالبا ما 
 خاص.

أنه يلعب دورا مركزيا في الثورة.  وقد أثبت الشباب من الطبقة العاملة مرات @ تحصى في التاريخ
دورا ھاما  ونلعبيغالبا ما  -وخاصة الف0حين والفقراء  -  ولكن أيضا الشباب من الطبقات ا7خرى

حركة  في بريطانيا أو 2011النضال من أجل التحرير. الثورة العربية، أغسطس انتفاضة عام  في
 فترة تاريخية جديدة. بداية الغضب، ھذه ا7حداث تثبت كل ھذا مرة أخرى في
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. البرجوازياتوالنساء  ةالحركة النسائية ھي أيضا الميل الذي يعكس مصالح البرجوازية الصغير

لديھم، وعلى النقيض من النساء من طبقتنا،  تجربة اضطھاد المرأة، خاضوا بينما ھؤ@ء النساء أيضا
مصلحة  لديھنمساوية للرجل من فئتھا داخل النظام وليس  كونتفي المقام ا7ول الرغبة في أن 

 والبرجوازية الصغيرة و سع عشرتاالنظام الطبقي الرأسمالي على ھذا النحو. في القرن ال لسحق

 فاشتكينقانونيا ، ا7كاديمية  أكثر المھن لم يتمكنوا من أداء اللواتي، البرجوازياتوخاصة النساء 

الطبقة ") متفوقة لھم 7نه كان بإمكانه الحصول على  أنه حتى عامل من الذكور (شخص من "أقلب
للحفاظ على الظلم فئة من العمال، ولكن للتغلب ھؤ@ء النساء البرجوازية  وظيفة. وھذا يعكس اھتمام

ينطبق على الحركات النسائية ما  منأيضا  كنساء في حدود الدرجة الخاصة. و الخاصعلى القمع 
العامل الحاسم وليس عبارات  منھا ھو (التافھة) موقف الطبقة البرجوازيةيكون التي عادة ما 

 ثير من ا7حيان.في كبھا  الوعظيتم  "التضامن النسائي"، التي

على أنھا مھمة عاجلة للطليعة، لبناء الحركة النسائية الثورية،  الب0شفة نظر الشيوعيينيبالتالي 
 التنظيم الھائل من النساء في النقابات والمنظمات الجماھيرية ا7خرى. وتعزيز

داخل  ھمدعوة إلى الحق في ا@نتخابات الحزبية من النساء، وبناء أقسام خاصة بننحن أيضا 
ھو دور النساء في الحزب  ا7ھميات الخاصةالمنظمات الجماھيرية للعمال والمظلومين. من 

 كون الحزب الذي يقاتل ليس فقط من أجل تحرير المرأة،ييجب أن الثورة الثوري: حزب 

 .ودورا أساسيادورا مركزيا  نأخذيأيضا أن  الثورياتولكن فيه النساء 

مكان العمل، في الحصول على  سواء في -ييز القانوني ضد المرأة * وضع حد لجميع أشكال التم
 التعليم أو في صناديق ا@قتراع!

 * ا7جر المتساوي للعمل المتساوي!

ساعة! لتوريد  24على مدار  لمرافق تجھيزا جيدا ومجھزرعاية ا7طفال مجانا، ل ضخمبناء  نحو* 
المطاعم ومرافق غسيل الم0بس! من  مھورمجموعة واسعة بأسعار معقولة وذات جودة عالية الج

 ھدفنا ھو التنشئة ا@جتماعية من ا7عمال المنزلية!

 لنساء!ل* دعم ھائل لتحويل جزء من الوقت للعمل بدوام كامل 

* بالنسبة لبرنامج التوظيف في القطاع العام خلق الظروف الم0ئمة للتنشئة ا@جتماعية للعمل 
 بين النساء! في وقت واحد المنزلي والقضاء على البطالة

 * حرية الوصول إلى وسائل منع الحمل مجانا واVجھاض عند الطلب بغض النظر عن العمر

 وبغض النظر في أي شھر من حمل المرأة!

البيوت اgمنة، التي تسيطر عليھا المنظمات في  * مكافحة العنف ضد المرأة! لتوسيع النساء العامة
 من قبل العمال والحركة النسائية لمكافحة العنف الجنسي!ع ذاتي وحدات دفا النسائية! لتشكيل

للحق في ارتداء الم0بس  نعم جميع القوانين والحم0ت العامة على قواعد اللباس الدينية! تسقط* 
والعمامة السيخية (دستار)  اVس0مي الدينية، بشكل مستقل سواء كان ھو شكل من أشكال الحجاب

 ھذه الم0بس! يضا ضد أي إكراه على ارتداءمن السيخ الخ! ولكن أ

لحصول على تجمع للنساء في المنظمات الجماھيرية في ا والحقبناء حركة نسائية ثورية نحو * 
 للعمال والمظلومين!
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. ولذلك، فإن  نالتاليي القضاء علىبيذبل فقط  الجذور في تاريخ المجتمع الطبقي، ويمكن أن عميق
 رتبط ارتباطا وثيقا مع نضال ا@شتراكية.يبطبيعة الحال  تحرير المرأة نضال

اضطھاد المرأة في العقود  لاشكتغيرت أفقط  والليبراليين البرجوازيينخ0فا @دعاءات الكتاب 
 .ھاا7خيرة، ولكن ليس جوھر

يؤثر على  ا@ستغ0ل الرأسمالي لكن٪ من جميع النساء، 53على الرغم من اgن يعمل ما يقرب من 
٪ 70من الفقراء العاملين وحوالي  ٪60النساء بشكل خاص بسبب ظلمھم. في جميع أنحاء العالم، 

من جميع ا7عمال، ونحن @  2/3متوسط  على يعملنالنساء نحن من الفقراء ھم من اVناث. بينما 
باختصار، ما  مئة من الممتلكات.في ال سوى على عشر مجموع الدخل وامت0ك واحدة فقط نحصل

العمل المنزلي  نحصل عليه من أجر لنفس الكمية من العمل؛ يمكننا أن نجعل من الجزء ا7كبر من
العنف  غير مدفوع ا7جر ورعاية ا7طفال وباVضافة إلى ذلك أيضا في كثير من ا7حيان ضحايا

الم0بس. في البلدان  نرتديه منا م صفتوالتحرش. وع0وة على ذلك، تحاول الدولة الرجعية أن 
 إذا كانت ترتدي وشاحا أو البرقع. تحرموتركيا، النساء المسلمات  ا@مبريالية الغربية

@ تحترم قواعد اللباس  إذا كنا مفتوحإرھاب وفي كثير من البلدان اVس0مية، التي نتعرض لضغوط 
 الديني.

على الصعيد العالمي ويضطر  دعارة، والتيوھناك شكل واضح @ سيما من اضطھاد المرأة ھو ال
و / أو من خ0ل العنف الجسدي. يرجع ذلك  المالية المشقة سواء بسبب - المزيد والمزيد من النساء 

التجريم من قبل  ظروف العمل العاھرات ھن ضحايا ل0ستغ0ل وأسھللغير قانونية  إلى حد كبير
عارة، والتنظيم النقابي للعمال الجنس، وكذلك التدريب لدلالقوادين والشرطة. نحن نؤيد تقنين الكامل 

أيضا موجودة سيضل  برامج للسماح للخروج من البغاء. طالما الرأسمالية التي ترعاھا الدولة
حارب الدعارة تبعد الثورة ا@شتراكية يمكن أن  كون ھناك أيضا دعارة. فقطستاضطھاد المرأة، 

 وإلغاؤھا.

كتلة واسعة من الطبقات السفلى نحن  ة العاملة والمظلومين، وبيننصف الطبق نكوننحن النساء 
، ومن جھة اخرىالمنظمات الجماھيرية، لعبنا سوى دور ثانوي. لماذا؟  تشكل ا7غلبية. ولكن في

المنظمات  النضال أكثر صعوبة، وھذا أيضا 7ن معظم الظلم ا@جتماعي يجعل مشاركتنا في فئة فإن
 طبقة ا7رستقراطيةالمن جانب  من قبل البيروقراطية اVص0حية وھيمنت يتم التحكم الجماھيرية

والفقيرة،  نحن الطبقة العاملةالفعالة للمرأة لنا  الضخمة المشاركة . البيروقراطية ھي خائفة منالعليا
ثورة  . ھذا ھو سبب ا@ستراتيجية التي تھدف إلىقيودنا سوىشيئا ليخسره  لدينا ليس سيما ونحن @

تعبئة واسعة من نساء  علىتستند إن لم 7نه  بشكل يائسلمنظمات الجماھيرية، يجب أن تفشل في ا
 فقيرة.والبروليتارية 

النسوية لتقف على الفصل بين  في حين اVص0حية تعيق مشاركة المرأة في الصراع الطبقي،
ھذا  ية بعمق، 7نالصراع الطبقي العام. مثل ھذا الفصل ھو رجع عن النضال من أجل تحرير المرأة
الصراع الطبقي. ولكن  شكل واحد من الصراع الطبقي من كل منبيعني أن الفصل المصطنع 

مكافحة ھذه يمكن بالمجتمع الطبقي الرأسمالي، وفقط  اضطھاد المرأة ھو جزء @ يتجزأ من كل
 التغلب عليھا.
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ضد أصحاب العقارات  يجب توجيه النضال من أجل تحرير الف0حين الفقراء في المقام ا7ول
 كبير. وھو، بالتالي،ال رأس المال والبنوك واحتكار

أسس الرأسمالية.  جرى على الصعيد الدولي، ويجب أن تكون موجھة ضديالنضال الذي يجب أن 
تدخل الطريق إلى ا@شتراكية جنبا  الخاصة أن ا7ساسية فمصلحتھمي، ، وبالتالالفقيرة الف0حين طبقة

 قيادة الطبقة العاملة. إلى جنب مع وتحت

رأس المال ، في نھاية المطاف، احتكار و مھم ھو النضال من أجل كسر حكم الم0ك والبنوك شعار
والمعدمين. وفي على المزارعين الفقراء  ا7رض توزيع نزع الملكية الخاصة بھم. يجب أن كون

 من الزراعات ا7حادية بعيدا عن استنزاف - لزراعة للتحول جذري ودائم  الوقت نفسه نحن نحارب

الزراعة في  نحو الزراعة متنوعة ومستدامة. استخدام زيادة تمليھا الشركات والتصدير والتوجه التي
ل بين المدينة والريف. الفص المناطق الحضرية غير مرغوب فيه من حيث المبدأ 7نه يزيل جامدة

لبقاء على قيد الحياة للفقراء في المناطق الحضرية، ولكن يتطور لولكن فقط إذا لم يكن وسيلة يائسة 
ھدفنا ھو القضاء على  توزيع الموارد ا@قتصادية وبدعم ھائل من الدولة. في سياق خطة شاملة

 مدينة الحدائق.مفاھيم مثل  كما ھو المطلوب في - بين المدينة والريف  الفرق

الف0حين الفقراء الذين @ ثورية من يتم بناء مؤسسات  أن وبشدة طلبي الريفالصراع الطبقي في 
 يملكون أرضا ، والتي ينبغي السعي لتحالف وثيق مع الطبقة العاملة.

 منظمة مستقلة للعمال الزراعيين. لعمل خاصة أھمية

 الصراع الطبقيقادوا لى الجانب القطري، إذا كانت الطليعة في المعركة ع دورتلعب  أن ويمكن لھذه

 التاميل في سري @نكا. ةرعمزيكون عمال سمثال ال. ي ا7رض الكبيرةضد مزارع بثبات

! الحجزصناديق  * حظر فوري على شراء ا7راضي من قبل الشركات المتعددة الجنسيات و

ملكھا كبار م0ك ا7راضي! يلتي ة االزراعغير للجميع ا7راضي المستخدمة  ةمصادرة الفوريال
 الزراعة! الرأسمالية في تحتكره الذي إلغاء جميع براءات ا@ختراع

 ، والشركات متعددة الجنسيات!والجھات الدينية، الكبار* ل0ط0ع على نزع ملكية الم0ك 

ات ! ا7رض 7ولئك الذين يزرعون! اVجراءالفقراءلتأميم ا7رض تحت سيطرة العمال والف0حين
 يكون لممثلي المجلس من الف0حين الفقراء الذين @ يملكون أرضا وأن تقرر الديمقراطية المحلية

التعاونيات الزراعية وتشكيل وحدات إنتاج الدول  مسألة تخصيص واستخدام ا7رض! تعزيز طوعية
 الكبرى!

 ين بدون فائدة!البنوك! قروض لصغار الف0ح * إلغاء الديون وإلغاء اVيجار للف0حين! تأميم

لحصول على نحو اا7حادية!  * للحصول على تغيير جذري في اتجاه ا@قتصاد الزراعي. بعيدا عن
سكان العالم  لتوريد الضروريالنقل الدولي للمنتج الزراعي  زراعة مستدامة بقدر طرق

 مستلزمات الضرورية وقدر من السلع الزراعيةبال

  

 ة!النضال المشترك من أجل تحرير المرأ

يدا بيد مع أشكال القمع السياسي (من  وجد في كل تاريخ البشرية نظام ا@ستغ0ل الطبقي من البداية
 ھوللمرأة  ظلم اجتماعي لمجموعات محددة. (مثل النساء والشباب وغيرھا) والقھر قبل الدولة) و
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 فقراء الحضر. شعبية تقود قواتأي فرض طليعة ھنا لمنع الويجب أن تكون القوى الثورية في 

برنامج تحت سيطرة  ،وجھة نظر النضال يجب أن تركز بشكل خاص على العمالة في القطاع العام
من  يمكن أن تقاتل البطالة سكان ا7حياء الفقيرة. مع مثل ھذا البرنامج الحركة العمالية ومنظمات

ل ذات جودة عالية، وبناء البنية بناء منازھائ0 لأساسا  تخلقخرى، يمكن أن ا7 الجھةجھة ومن 
 المياه النظيفة الخ التحتية، وتوفير

سكان ا7حياء الفقيرة وحركة  * بالنسبة لبرنامج التوظيف في القطاع العام تحت سيطرة ممثلي
 دفع ثمنھا من قبل ا7رباح الرأسمالية! - العمال 

قة والصرف الصحي وإدارة الطا لبرنامج ا@ستثمار الدولة على نطاق واسع لتطوير المساكن،
 وسائل النقل العام! النفايات والمستشفيات والمدارس والطرق و

 سكان ا7حياء الفقيرة!ل* ل0ط0ع على تشكيل لجان محلية من وحدات العمل والدفاع عن النفس 

  

 اBرض للف-حين! تنظيم العمال الزراعيين!

 بالنسبة لسكان الريف.حضر ولكن أيضا ل0 الرأسمالية تعني البؤس ليس فقط 

 2من  مليون مزارع في العالم من جانب صغار المزارعين مع أقل 450٪ من 85ويتم تشغيل 

الزراعة في المناطق  مليون شخص يعملون في 800ھكتار من ا7راضي. باVضافة إلى ذلك، ھناك 
الذين يعيشون م0يين الناس  410 ھم الف0حين بدوام كامل)،مليون  200  - 150الحضرية (منھا 

الصيادين. وباVضافة إلى   مليون 100الرعاة وأكثر من  مليون 190ويعملون في الغابات والسافانا، 
 ذلك ھناك مئات الم0يين من الف0حين المعدمين والعمال الريفيين.

من قبل ا7عمال الكبيرة التي  الجشع تزايدووھددت بقاء الف0حين الفقراء الذين @ يملكون أرضا 
. وكان التوزيع غير العادل والكثير الكثير المتحللة تثري نفسھا على حساب الف0حين في الرأسمالية

 ل~راضي ومتطرف:

ا7جزاء ٪ من ا7راضي الزراعية. 50 ونمتلكي أرض مالك 26.000على سبيل المثال في البرازيل 
مليون الف0حين  12ھناك  للزراعة. في نفس الوقت أو تستعمل بشكل سيئ تستخدملم  كبيرال

 المعدمين.

أنھا تشكل ما يقرب من نصف  ويتجلى اضطھاد المرأة في الزراعة أنه على الرغم من حقيقة أن
 ٪ فقط من5القوة العاملة، لكنھا تمتلك حوالي 

 التربة.

أيضا ضحايا @قتصاد السوق يسيطر عليه  الف0حين يعانون ليس فقط من جشع م0ك ا7راضي. ھم
ل الزراعة إلى ليحوسعر يضرب الف0حين اللرأسماليين. تقلب ل المالي وا@حتكاررأس المال 

لم تعد في وضع يمكنھا من إنتاج الكمية ال0زمة  بلد 70الزراعات ا7حادية التي فرضتھا الشركات. 
الديون، والتي يتم فخ عن طريق  نفسھا تثريلسكانھا. وع0وة على ذلك البنوك  من المواد الغذائية

مساحات واسعة من  . أضف إلى ذلك شراء ما يصل سريعاعن طريقھا معظم الف0حين دصي
. في عامي البحتة غراض المضاربة7ا7راضي من قبل الشركات وصناديق ا@ستثمار، وغالبا 

من ا7راضي في البلدان  ھاتم شراءھكتار  مليون 80وحده في جميع أنحاء العالم  2009و  2008
 قبل المستثمرين.شبه المستعمرة من 
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 ضالمما يدل على ا@تجاه لمثل ھذه الحركة. يجب أن يكون ھذا الن وإن كان ذلك غير كاف، مث0،

خطة طوارئ يمكن وضع  جنبا إلى جنب مع ھدف إسقاط الرأسمالية، 7نه @ يمكن بعد ذلك فقط
 لتنفيذھا بشكل كامل ودائم.

الشركات التي ھي المسؤولة عن  * التأميم تحت الرقابة العمالية من جميع شركات الطاقة وكل
 السكك الحديدية!مرافق  و وشركات الطيران والسفن اVمدادات ا7ساسية مثل المياه والزراعة

لوقود ا7حفوري وإنتاج لVلغاء العالمي وا* للحصول على خطة طوارئ لتحويل نظام الطاقة والنقل 
أشكال بديلة للطاقة مثل  سعأوبرنامج العمل العام! @ستكشاف واستخدام متصل بالطاقة النووية 

الغابة! توسيع جذري وسائل النقل  الرياح والمد والجزر والطاقة الشمسية! برنامج إعادة تشجير
 حركة السيارات الفردية! @ بعادالعام 

 إلغاء نظام الثقافة الھجينة! * حظر الت0عب الجيني والمواد الكيميائية الخطرة في الزراعة!

* فرض الشركات اVمبريالية والدول، لدفع تعويضات لبلدان شبه ا@ستعمارية لتدمير البيئي الناجم 
 تجارة ا@نبعاثات و"نقاط ا@يكولوجية"!ل عنھم! @

 * إلغاء السرية التجارية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة!

 الجمع بين المعرفة لخلق بدائل فعالة!

  

 وظائف ومساكن للفقراء في المناطق الحضرية الفقيرة!

ا7حياء الفقيرة في  في ونيعيش - حوالي ثلث السكان في المناطق الحضرية  -أكثر من مليار شخص 
موطن لكثير من الفقراء  المدن الكبيرة، وخاصة في العالم شبه ا@ستعماري. ھذه ھي ا7حياء الفقيرة

 -من القوة العاملة خارج الزراعة ¾ الدول يصل إلى  العاملين، الذين يشكلون في ما يسمى تطوير

معظم سكان ا7حياء الفقيرة  .٪80وجنوب شرق آسيا أكثر من  في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
غير رسمية يعملون لحسابھم الخاص. عمالة ليس لديھم وظيفة دائمة، ولكن عاطلون عن العمل، 

طبقات الطبقة العاملة، والعناصر شبه البروليتارية، الذين  وبالتالي، فھي في الغالب جزءا من أقل
ي إلى البروليتاريا الرثة. الموقف في الزراعة الحضرية، أو لحسابھم الخاص تنتم يشاركون أيضا

السبب في  ھوالظروف المعيشية والسكنية الخاصة. ھذه  حرج للغاية في مكان العمل يزيد من أھمية
 طبقة معينة.كتحدث عن الفقراء في المناطق الحضرية أن ن أننا يمكن

الخدمات.  نفاياتمستقرة، جيدة الصرف ومياه الشرب النظيفة والاللمنازل ل في الغالب أنھا تفتقر
البلطجية، عصابات المافيا أو  وحشية اليومية للشرطةبال ھملتعامل معا يتم وع0وة على ذلك،

 المضاربين المحليين.

من التنظيم الذاتي في ا7حياء الفقيرة يجب وضع النضال من أجل التحرر ا@شتراكي أولوية على 
والمافيا، وتنظيم في لجان العمل المحلية  ةالسكان. لمقاومة اVرھاب اليومي من السلطات والشرط

 بالتمركز معالمجالس وتشكيل وحدات للدفاع عن النفس المسلحة أمر ضروري.  كخطوة أولى نحو

المھاجرين والنساء  ھو أيضا Vقامة تحالف وثيق مع ا@تحادات والمنظمات التجارية المتشددة ھذا
قد أظھرت أن الفقراء في  - 1979في إيران في عام  ولكن أيضا الثورة - والشباب. الثورة العربية 

 التأثير  الثورة، وخاصة من أجل دحر تثبيط دورا ھاما في والعبيالمناطق الحضرية يمكن أن 

 لبيروقراطية العمالية وطبقة رقيقة من ا7رستقراطية العمالية.ل المحافظ
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 ، وبالتالي يعرضھامصالح أرباح الطبقة الرأسمالية على المجتمع كله تحت بھم تلحقفي ھذا النظام 

ستخدام ا@ا@حترار والتغير المناخي.  في عالمي يظھر بصورة واضحةللخطر. ھذا ھو  مستقبلنا 
منة، اgية غير النقل السريع، والتوسع في محطات الطاقة النوو لوقود ا7حفوري لغرضلمتھور ال

 مصالح ربح رأس مال ا@حتكار.من أجل تحقيق كل ھذا  -الغابات المطيرة وقطع 

درجة. بالفعل،  4.5بنسبة تصل إلى  يرتفعدرجة الحرارة سوف توسط مالمقبلة  20في السنوات ال 
 ة تذوب وا7رض. أجزاء متزايدة ا@تساع من القمم الجليدية القطبي نظام نحن نرى تغيرات ھائلة في

يمكن أن  مليون 140يرتفع مستوى سطح البحر. أجزاء كبيرة من دول مثل بنغ0ديش، مع أكثر من 
الناس نتيجة لحدوث تسونامي في جنوب من  ربع مليونل ةالشنيع الوفيات. قريبينمن الغرق وايكون

ر المأساوي في فوكوشيما، فإن الفيضانات في باكستان والمصي شرق آسيا، وكارثة مفاعل النووية
 تتكرر مرات عديدة. ھاثم أن نيو أورليانز

وأبرزھا الو@يات  -ھي الدول اVمبريالية  ة: أكبر مدمرات البيئةيكارثة المناخ ھي قضية طبقإن 
جميع الغازات المسببة ل0حتباس الحراري!)، وا@تحاد  ٪ من25المتحدة ا7مريكية (أنھا تنتج وحدھا 

الصين. بريطانيا على  وھي عظمى إمبريالية جديدةمع قوة ل متزايد، ا7وروبي، واليابان، وبشك
 3فقر أالھند. من ناحية أخرى  مثل CO2نصيب الفرد من  من أضعاف 10سبيل المثال تنتج 

 تغير المناخ. فيشيء تقريبا ب يساھمون مليارات شخص في العالم @

ولكن ھذه العبارات.  غير المناخ.وبطبيعة الحال، اليوم حتى الحكام يتحدثون عن ضرورة عكس ت
 يدل على أن الرأسماليين وحكوماتھا غير قادرة كوبنھاغن الخ فشل بروتوكول كيوتو، قمة المناخ في

 وغير راغبة في وقف تغير المناخ.

التلوث أعمال التجارية وحيث  مقياس ساخر و@ سيما ما يسمى تجارة ا@نبعاثات، ا7مر الذي يجعل
 ية للدول الفقيرة لتنبعث منھا المزيد من غازات الدفيئة.تدفع الدول الغن

 الشركات تستثمر مبالغ ضخمة في الت0عب الجيني للنباتات.

، فإن البروليتارية في حين أن استخدام الھندسة الوراثية ستكون مفيدة للغاية في ظل الدكتاتورية
ر مدمرة وطويلة ا7جل. لذلك، مخاطر ھائلة مع آثا استخدامھا يطرح في ظل حكم الشركات الجشعة

 الزراعة في ظل الرأسمالية.رفض تطبيق الت0عب الوراثي في ن فإننا

انعكاس جذري من الطاقة والسياسة البيئية يمكن أن ينقذ الكوكب ومستقبلنا. ولكن 7ننا في حاجة  فقط
 بسبب دوافع الربح تدفعنا إلى الدمار. إلى إسقاط الطبقة الرأسمالية،

ربح أقدمة التي تتوجه نحو الم اقتصادي يمكن أن يكون عالميمجتمع اشتراكي  ن سياقضمفقط 
  قليلة، ولكن وفقا @حتياجات اVنسانية وحيث ا@نتاج ھو المستدام.

إلى  يرفعون العناوين العديد من المنظمات البيئية البرجوازية الصغيرة وا7حزاب اVص0حية
ھو وھم زائف  واتخاذ تدابير قوية لوقف تغير المناخ. ھذا ميرالحكومات الرأسمالية لوضع حد للتد

يمكن تحقيق ھذا أو ذاك اVص0ح. ولكن الذي  الصراع الطبقي العالمي المحددوخطير. من خ0ل 
زال حكم الطبقة الرأسمالية، وحتى تلك اVص0حات ي@  أن ھناك ھذا ھو مجرد قطرة في دلو، ودام

 .مؤقتة فقط يمكن أن تكون

خطة طوارئ دولية لمكافحة  إلى حركة جماھيرية عالمية تكافح من أجل ندعوي الب0شفة شيوعيينال
، من ضمن الحم0ت مناخ" ھي واحدة وظيفة " مليون التجارة البريطانية حملة نقابة تغير المناخ.



42  

 

 42الصفحة 

 

 * ل0ط0ع على إلغاء اللغات الرسمية للدولة! المساواة في المعاملة والعرض على قدم المساواة

وسائل اVع0م! عرض مجاني  Vدارة العامة وفيلغات المھاجرين في المدارس والمحاكم وا
 جماعات في الب0د!لل وطوعي للجميع لتعلم لغات أخرى وطنية

في رغبات  الخاص * الحكم الذاتي المحلي للمناطق ذات نسبة عالية من المھاجرين! النظر
 الحكم الذاتي! الدعم المالي من قبل الدولة! مناطق المھاجرين في تحديد حدود

! للحصول على حق من 5 ية العالميةول على الحركة الثورية للمھاجرين كجزء من العمال* للحص
  منظمات الحركة العمالية! تجمع للمھاجرين في النقابات و

  

 مكافحة الفاشية

في السلطة، فھذا  الفاشية تكون بمجرد أنالفاشية ھي الس0ح ا7شد فتكا من الرأسماليين ضد طبقتنا. 
تزداد قوة وصعود  للفاشيةالنموذج. اليوم،  ھاب للرأسمالية في أسوأ حا@ته ودمويةيعني أن عھد اVر
 ا7لماني، وراشتريا سوايامسيفاك سانغ في الھند، الخ العروض. NPDو جوبيك في المجر،

ض، وأي حال من ا7حوال للفاشيين. اعراستوھذا ھو السبب في أننا نقول: @ حقوق ديمقراطية، @ 
ونحن  العنف الرجعي مع العنف الثوري لدينا. سنواجه –ستعباد طبقتنا @يين بالقوة ويحاول الفاش

والمھاجرين لغرض تنظيم العمل  الحركة العمالية لمنظمات لجبھة المتحدةل اواسع تأييدا نؤيد
قف ن جنبا إلى جنب مع ھذه المنظمات، لكننا لن نقاتلالمشترك ضد الفاشيين والعنصريين. نحن نريد 

 إلى إنشاء وحدات للدفاع عن النفس ضد الب0شفة يدعون-ال إذا تتردد قيادتھم التراجع. الشيوعيينالقت

الدولة البرجوازية، أي  الحركة العمالية @ تثق فيففي نضالھم ضد الفاشية  العمال .الفاشية الحركة
لفاشية أو لحظر على المنظمات العنصرية اا الدولة قوات نناشدوالشرطة والقضاء. نحن نرفض 

لعبة، ل جراء والشباب. وإنما ھو أيضا خطير جدافي الدولة بين ا7ُ  متشددة. ھذا الوقود أوھام فقطال
م الص0حيات التنفيذية تستخد حا@ت الطوارئ تترك الفاشيين سالمين و تكون في7ن الدولة سوف 

 من العمال والمظلومين. ضدنا الثوار وجميع المنظمات المسلحة

يؤثر على الطبقة الوسطى ،  الذي بحكم أفكارھا، ولكن بسبب اليأس، قوتھالفاشية ا @ تكسب
 المستميتة تعبئةاللطبقة العاملة، التي تواجه أزمة ھائلة للنظام. ل المتخلفة سياسيا المشوشةقسام وا7

 فداءالمثل كبش  الفاشيين يستخدمھم يالت، المأجورةفرق اليائسة في الشوارع، والمن ھذه العناصر 

يجعل الفاشية خطير جدا ويميزھا عن  كل ذلك - ضد الحركة العمالية، والمھاجرين وما إلى ذلك 
 غيرھا من القوى البرجوازية.

وكبديل لذلك،  - الرأسمالية  - جذوره  يجب النضال ضد الفاشية، وبالتالي، والتواصل مع النضال ضد
 مصادرة رأس مال ا@حتكار، وما إلى ذلك). برنامج، برنامج الراديكالي (العمالة في القطاع العام

 العنصريين!ين متشددالو لفاشيينل* سحق المنظمات الفاشية! @ منبر 

للحماية من  * وبالنسبة للتشكيل وحدات للدفاع عن النفس مشتركة من العمال والمھاجرين والشباب
 الھجمات الفاشية والعنصرية!

  

 سمالية!إنقاذ كوكبنا من الكارثة المناخية الرأ
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من قبل الحركة العمالية  * وبالنسبة للتشكيل وحدات للدفاع عن النفس المسلحة من السود ودعمھا
 '! ابأكملھ

النظر في رغبات الشعب ا7سود  ذاتي المحلي للمناطق ذات نسبة عالية من السود! خاص* الحكم ال
 ! الدعم المالي من قبل الدولة!مناطق الحكم الذاتي  في تحديد حدود

! للحصول على حق من تجمع 5 ية العالمية* للحصول على الحركة الثورية السود كجزء من العمال
 كة العمالية!منظمات الحر للسود في النقابات و

  

 ضطھاد القومي للمھاجرين!ا�و المفرط ستغ-لا�-محاربة

على إلى البلدان ا7كثر ثراء زاد  في عصر اVمبريالية وخاصة العولمة والھجرة من البلدان الفقيرة
وخاصة في المراكز  -يشكل المھاجرون اgن  نطاق واسع. وفي كثير من البلدان ا@مبريالية الغنية

في المئة من السكان. في دول الخليج تصل النسبة إلى أعلى  أو أكثر 40، 30، 20، 10 - الحضرية 
 من ذلك.

الغالبية العظمى من  يتم جلب المھاجرين من البلدان ا7كثر فقرا في الب0د من خ0ل رأس المال في
ذلك،  وع0وة على .اضطھادا مفرطا القوى العاملة أرخص. ولذلك، فإنھا واجھت أن الحا@ت كما

إما بسبب قوانين الھجرة الخاصة،  - طرق مختلفة  على أنھن مضطھدات بسبب أصلھم الوطني في
وھي يعززه  ستغ0ل له ما يبرره وا@ وفائقتمييز اللغة. ھذا القھر  وانعدام الحقوق المدنية أو بسبب

 ا7يديولوجية العنصرية.

لطبقة العاملة وليس لالطبقات الميسورة حقيقة أن النقابات عادة ما تنظم في المقام ا7ول على 
 بما في ذلك خاصة -الطبقات المضطھدة والدنيا 

 أن يعارض بشدة. ھو تعبير عن البيروقراطية، ميولھم ا7رستقراطية ويجب - المھاجرين 

حركة العمال يجب أن نكافح باستمرار  Vنتاج أكبر وحدة ممكنة للطبقة العاملة متعددة الجنسيات، و
 شكال ا@ضطھاد القوميضد كل أ

ھذا يمكن أن تقوض  للمھاجرين، وكذلك ضد ا7حكام المسبقة العنصرية. بواسطة المفرط استغ0ل
  للمجتمعات المھاجرين.  ة التافھةقادة البرجوازي ا7رض @تجاھات العزلة القومية، التي تروج لھا

 :إلى بالتالي يدعون الب0شفة الشيوعيين

بغض النظر عن  - لة وإلغاء جميع القوانين الخاصة لجميع المھاجرين * حقوق المواطنة الكام
 الجنسية أو العرق أو الدين! ا7جر المتساوي للعمل المتساوي!

تقنين الفوري لجميع المھاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء! حق اللجوء ال* الحق في البقاء و
 تھم! حدود مفتوحة للجميع!والفقر في حيا الدولة قھرو7ولئك الفارين من الحرب 

بما في ذلك الحق في  -  * مكافحة التحريض ضد المسلمين. من أجل الحق في حرية ممارسة الدين
الخ) أينما تريد! وبالمثل، فإننا  برقعالحجاب (وشاح، و بناء المساجد وحق النساء المسلمات، @رتداء

اتباع المبادئ التوجيھية الدينية (مثل  مأو إلزاإرادته   يجبر أو يلزم نقول: يجب أن يكون @ أحد
الحجاب)! وينطبق الشيء نفسه على سبيل المثال @رتداء العمامة السيخية (دستار) من  ارتداء
 السيخ.
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عندما يتم إعطاء ال0جئين الفلسطينيين الحق الكامل للعودة،  عليه@ يمكن التغلب  ا@ضطھاد القومي
 إسرائيل. دولةوتدمير والحصول على أراضيھم الظھر أو الحصول على تعويض مناسب 

@  جمھورية مشتركة العمال والف0حين في فلسطين، حيث على لحصول على العرب واليھودنعم * 
 .أحد أي توجد امتيازات للسكان اVسرائيليين اليھود أكثر من

 مليون شخص في جميع أنحاء أوروبا تنتمي إلى مجموعة عرقية من الغجر و 12ما يصل إلى 

كھذه  والسنتي. وبالتالي، فھي أكبر أقلية عرقية في ا@تحاد ا7وروبي. قصة فريدة من نوعھا 
عملية اVنتاج ا@جتماعي يجعل وتقريبا تستثنى من  وت0حق  تستبعدمجموعة التي ظلت لقرون ال

تطويرھم الوطني البلدان، يعيشون بشكل رئيسي في أوروبا الشرقية.  منھم أقلية عرقية في مختلف
من ا@ضطھاد. فليس من المستغرب أن  . وھم يعيشون في فقر مدقع وضحاياوالظلم القھر يعوقه

 سنة من بقية السكان. باVضافة إلى 20- 15بعض البلدان  في و 10ة العمر المتوقع أقل بنسبمتوسط 

 شعارات روما والسنتي:ل مطالب صالحة لجميع ا7قليات القومية ھناك أھمية خاصة

روما وجميع الذين يعيشون في  * بناء، والجودة العالية فرص اVسكان المجانية الشاملة للفقراء
 معازل وا7حياء الفقيرة!

 وحقوق السكن في أي بلد! ع القيود المفروضة على الحركة لروما! توظيف فوري* تسقط جمي

مخيمات، التي نظمتھا  * وبالنسبة للتشكيل وحدات للدفاع عن النفس المسلحة في أحياء روما و
 قطاعات السكان المحليين! الغجر، والحركة العمالية والتقدمية

في رغبات السكان الغجر  خاصال النظر ة من روما!* الحكم الذاتي المحلي للمناطق ذات نسبة عالي
 مناطق الحكم الذاتي! الدعم المالي من قبل الدولة! في تحديد حدود

للحصول على حق التجمع ! 5ية الدولية* للحصول على الحركة الثورية من الغجر كجزء من العمال
 منظمات الحركة العمالية! الغجر في النقابات و

(خاصة الو@يات المتحدة وبريطانيا  ھمة في العديد من البلدان ا@مبرياليةالسود يشكلون أقلية م
القرن إلى الب0د في ظل الظروف أفظع خ0ل  وفرنسا). بينما في الو@يات المتحدة ا7مريكية نقلوا

بعد الحرب إ@  واكعبيد، معظم السود في بريطانيا لم يأت ھمواستغ0ل السابع عشر والثمن عشر
 اVمبراطورية المستعمرة. الثانية كمھاجرين من الدول المضطھدة من البريطانيينالعالمية 

المنظمات والحركات. ولكن ھذه @ تزال في معظمھا  السود في نضالھم ضد الظلم عدد من خلق
من السود في  أو القيادة البرجوازية الصغيرة. حتى أعظم وأكثر البطولية حركة تحت البرجوازية

حدود القومية البرجوازية  @ يمكن التغلب على - الفھود السود  - حدة ا7مريكية الو@يات المت
و7جل التعاون المحتمل بناء الحركة الثورية للشعب ا7سود الب0شفة - دعم الشيوعيينيالصغيرة. 

 .القريب مع حركة العمال

مجتمع السود  ممثليسيطر لحصول على العمالة في القطاع العام وبرنامج التعليم تحت نحو ا* 
 برنامج بناء ضخم من المنازل!من أجل  من أرباح الرأسماليين!  وعة التكاليفدفم –وحركة العمال

والمھاجرين  ا7سودالناس * وضع حد لھذه الممارسة على نطاق واسع للدولة البرجوازية، Vدانة 
ث أدين السود حي عن جميع القضايا المعروضة على المحاكم، نكشفبشكل جماعي لمدد طويلة. 

 النصف، منھا ما @ يقل عن المنتخبة ديمقراطيا  والمھاجرين، قبل محاكمة من قبل لجنة التحكيم

 أقلية عرقية المتھم! أعضاء من المستوى الوطني /
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جميع ا@طراف. ھدفنا ھو وحدة أممية للطبقة  ومية علىتسمح أيضا محاربة التحيز والنزعات الق
 العاملة.

تنظيم معا بغض الالعمال والمظلومين من ولذلك ندعو ا7حزاب الثورية الموحدة والنقابات العمالية، 
ا7صل أو الجنس أو العمر. ونحن نؤيد أيضا إمكانية ھذه  النظر عن انتماءاتھم العرقية والوطنية

ونحن  المؤتمرات الحزبية / ا7قسام داخل ا7حزاب الثورية والنقابات العمالية.تنظيم في  الضغوط
(المرأة، الشباب، المھاجرون، السود .لمظلومينلبناء الحركات الجماھيرية الثورية الخاصة  7جلفي 

 .5 يةلعمال ةيجب أن تلعب دورا ھاما في بناء الدولي الخ) ھذه الحركات الجماھيرية

من واستغ0ل شعوب شبه ا@ستعمارية  في الظلم المذكور من جھة اخرىي يجري ا@ضطھاد القوم
Vبشكل غير  تحكم@  ا@مبريالية حيث السلطاتشكل حاد @ سيما في البلدان  مبريالية. فإنه يأخذا

(مثل أفغانستان والعراق). من ناحية  مستعمرات إلىل ھذه البلدان وتحومباشر، ولكن مباشرة 
 في الدول ذاتھا، مثل التاميل في سري0نكا، والكشميريينالوطنية رى ظلم ا7قليات أخرى، ونحن ن

العراق وإيران وسوريا  في الھند وباكستان والتبت والويغور في الصين، وا7كراد في تركيا،
الباسك في إسبانيا أو ا@يرلندي في بريطانيا.  والشيشان والشعوب القوقازية ا7خرى في روسيا،

مثل الھنود في أمريكا ال0تينية أو ا7قليات العرقية  -، فإن العديد من الشعوب ا7صلية وبالمثل
 :لتاليل الب0شفة- الشيوعيين يدعواوقمعھا.  -آسيا  المختلفة في أفريقيا و

إلى  * المساواة في الحقوق والمساواة في ا7جر! حقوق المواطنة الكاملة لجميع ا7شخاص المنتمين
 !أقليات قومية

ممثلي ا7قليات القومية  لحصول على العمالة في القطاع العام وبرنامج التعليم تحت سيطرةا* 
 أرباح الرأسماليين! دفع ثمنھا من قبلو - وحركة العمال 

 * ل0ط0ع على إلغاء اللغات الرسمية للدولة! معاملة متساوية وعلى قدم المساواة

 اVدارة في وسائل اVع0م! س والمحاكم والجمھورالعرض من لغات ا7قليات القومية في المدار

! معين تكوين وطنيب لمناطق التي تتمتع ل ةالذاتي ةمووالحك الشاملقليمي اVذاتي الحكم للنعم * 

 السكان المحليين أنفسھم! تحديد حدود ا7راضي الحكم الذاتي من قبل

 * @ لقومية (التافھة) القوى البرجوازية في الدول المضطھدة!

اتحاد من العمال من  امكانية تشكيل بيقرولتضد سياسة عزل المجتمعات عن بعضھا البعض 
 جنسيات مختلفة!

تشكيل دولة خاصة  * ل0ط0ع على حق تقرير المصير للشعوب المضطھدة بما في ذلك الحق في
امة دولة وضوح رغبتھم في إق الشعوب المضطھدة لديھا بالفعل كانت بھم، إذا رغبوا في ذلك! أينما

مع شعار جمھورية من العمال والف0حين. وينطبق ھذا على ھذا جمع بين ونمستقلة، نحن نؤيد ھذا 
كردستان والشيشان  ، وايرلندا موحدة، وكشمير موحدة، مستقلة ا@شتراكية تاميل إي0م سبيل المثال
 والتبت، الخ

 المسلحة لھا!يل تالقوات شكبما في ذلك  - * الدعم غير المشروط لكفاح التحرير 

من قبل الدولة الصھيونية  وھناك حالة خاصة ھي الشعب الفلسطيني الذين تعرضوا للقمع وطرد
دولة المستوطنين  . إن دولة إسرائيل ھي عنصرية1948الفصل العنصري في إسرائيل منذ عام 

لذلك، فإن كرقيب من القوى اVمبريالية العظمى. و على أساس طرد السكان ا7صليين ويخدم أيضا
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شكل "الديمقراطي" من الحكم بالنسبيا  لتمويل جھاز الدولة المتضخم المرتبطةالبلدان الغنية قادرة 
للدول شبه  ا@حتكار ا@مبريالي 2010- 1995في  ا7رستقراطية العمالية. الوسطى و وفساد الطبقة

 مليار دو@ر امريكى. 6.500من الدول إلى المدن الكبرى أكثر من  اعتصروحده  مستعمرةال

إلى أسواق البلدان ا7كثر فقرا، في  حرية الوصول لسلعھا توبالمثل، فإن البلدان ا@مبريالية فرض
 أسواق لمنتجات بلدان شبه ا@ستعمارية. حين يغلق في وقت واحد من تلقاء نفسھا

 اVمبريالي يؤدي إلى الكوارث اليومية في العالم شبه ا@ستعماري. ھذا ا@ستغ0ل

أكثر من  ھمتتأثر بلدان شخص يموتون من الجوع أو نتائجه. وبالمثل، فإن الفقراء100,000كل يوم 
تغير المناخ باعتبارھا كوارث الفيضانات السنوية  بشكل كبير وعلى الفور من قبل آثاروذلك بكثير 

جنبا إلى جنب مع  ةالعمال الدولي تحارب حركة أن البلشفية 0ديش. طلب الشيوعيةفي باكستان وبنغ
 لمطالب التالية:لمنظمات الف0حين والفقراء 

وشرق أوروبا! بد@  * إلغاء ديون جميع البلدان شبه المستعمرة من أمريكا ال0تينية وآسيا وأفريقيا
مواردھا  عن سلبالعالم به المستعمرة في الدول شمن ذلك، يجب على الدول اVمبريالية تعويض 

 الطبيعية والبشرية!

 * سحق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية!

وسياسة  NAFTAالبلدان ا7كثر فقرا! إلغاء  ية في البلدان ا@مبريالية ضد السلع منللحما* @ 
ومع  اVمبريالية! من ناحية أخرى، الدفاعيةة ا7سلحكذلك والزراعية المشتركة  @تحاد ا7وروبيا

من الواردات الرخيصة من البلدان  ذلك، نحن ندافع عن حق البلدان العالم الثالث "لحماية أسواقھا
 ا@مبريالية.

 العمال! سيطرة * تأميم البنوك والشركات اVمبريالية تحت

ممولة  - عواقب تغير المناخ  ربةتجويع ومحاال Vنقاذلحصول على خطة الطوارئ الدولية نحو ا* 
 البنوك والشركات في الدول الغنية! من أرباح

  

 دعم نضا�ت التحرر الوطني للشعوب المضطھدة!

ويعززھا حكم دولة طبقية وا7شكال  تكون معتمدة لم@ يمكن أبدا أن يستمر ا@ستغ0ل الرأسمالي إذا 
 ا@جتماعية من القھر.

Vفراط في استغ0ل ا. وھو يتيح ةكماالح لطبقة الرأسماليةلھام  لذا ا@ضطھاد القومي ھو عنصر
جزء  والمھاجرين، وبالتالي فساد البيروقراطية اVص0حية و الشعوب المقھورة، وا7قليات القومية

الدول ا7فضل حا@ نسبيا، وبالتالي الشوفيني بين  اVدجاف إثارةالعلوي من الطبقة العاملة. تسھل 
 طبقة العاملة والمظلومين.الانفصال صل حي

وأخيرا اندماج الدول إلى  وتوثيق المساواة الحقيقية مستحيلة طالما بقيت الرأسمالية. ھدفنا ھو تحقيق
 عنبعيدا الذھاب  و اVنسان. ولكن ھذا غير ممكن إ@ في عصر الشيوعية ثقافة مرحلة أعلى من

ل للعمال والشعوب المضطھدة من دول اتحاد أممي محتم تقريب يجب الطبقات. للوصول إلى ھناك،
فئتھا  من ا7خوات واVخوة تكتسب ثقة ةمختلفة. ھذا يتطلب بدوره أن الطبقة العاملة ل~مة الظالم

وبعد ذلك  ضد كل أشكال الظلم والتمييز. ھذا ةمقاتلة ثابت أغلبية أنھمبالتدقيق في ا7قوال وا7فعال و
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اVمبريالي  التدخل لجماھير ضد الديكتاتوريات، ولكن في نفس الوقت رفضلالتحرر التدريجي 
، 1999في عام  كوسوفو ، ألبان1995- 1992بشكل حاد. (على سبيل المثال نضال البوسنيين 

عندما يتم التدخل  ). فقط2011وا@نتفاضة ضد النظام الدكتاتوري القذافي في ليبيا في عام 
ابعة النضال الديمقراطي متالثوار  علىلوضع السياسي، يجب لالسمة الغالبة  تصبحاVمبريالي 

 لمكافحة مثل ھذا التدخل.

). كوبا أو كوريا الشمالية لعمال الحالية @ تزال (مثلوبالمثل، وھذا ھو الحال في الدول المتخلفة ا

(مثل تلك الموجودة في أوروبا الشرقية  البيروقراطي نحن نؤيد حركة جماھيرية حقيقية ضد الحكم
والدفاع عن الثورة السياسية. ومع ذلك، فإننا الدفاع  )1991- 1989والصين وا@تحاد السوفياتي، 

 ية (التخطيط وملكية الدولة، وا@حتكار التجارة الخارجية، وغيرھا)من الدولة العمال عن اVنجازات

 ضد أي محاولة Vدخال الرأسمالية.

يزال @ يوجد وعي  ما السيادة السياسية على جدول ا7عمال وھناك من حيث ھناك قضايا أساسية
التأسيسية الديمقراطية المجلس، في بعض مراحل شعار من  بين الجماھير حول تفوق البروليتارية

  السيطرة يكونوا تحتأن  يدعون المندوبين الب0شفة يمكن أن يكون التجمع ھام. الشيوعيين الثوري

@ يمكن أن تصبح بسھولة أداة  التأسيسية مثل ھذه الجمعيةذا ك. ھشعبھم ل0ستدعاء من قبلومفتوحة 
زية، ولكن من قبل الحكومة @ يتم استدعاء من قبل الحكومة البرجوا للطبقة الحاكمة، فإنھا ينبغي

 العمال والمجالس الف0حين. الثورية

المؤسسات النابليونية مثل المجلس  * فلتسقط ا7نظمة الملكية وا7نظمة الديكتاتورية! للقضاء على
 ، غرف البرلمانية الثانية، رئاسة الجمھورية، الخ ا7من القومي مجلس العسكري أو

"الديمقراطيات" نحن ندعو إلى تطھير جذري  يضا ضد المفسدين* في النضال ضد الدكتاتورية، وأ
مدراء الجيش  وخاصة الشرطة، - في جھاز الدولة! لفحص كامل لجميع موظفي الدولة وأفعالھم 

 السيطرة على المجالس!–والمخابرات واVدارة والقانونية، والمؤسسات، وما إلى ذلك 

، والنقابيمن التنظيم السياسي  والتجمع والحرية * الدفاع عن الحق في اVضراب، وحرية التعبير
 وسائل ا@تصال والمعلومات! وكذلك حرية ا@ستفادة من جميع

وإمكانية @ستدعاء الجھاز اVداري  * الديمقراطية الراديكالية اVدارة والو@ية القضائية: ا@نتخابات
 بأكمله من قبل الشعب!

وا@ستعاضة عنھا  يع الجرائم والجنح! إلغاء منصب قضائيالمحاكمة أمام ھيئة محلفين بالنسبة لجم
 خبراء! ا@ختصاص قبل لجنة تحكيم بناء على نصيحة من المؤھلين قانونيا

 * ل0ط0ع على تمديد الحكم الذاتي المحلي!

الشرطة والمحاكم! @ستبدال جھاز القمع من  * @ للشرطة والدولة المراقبة! ضد توسيع ص0حيات
 وميليشيا الناس! العمال قبل

  

 البنوك والشركات! تحرير الشعوب المضطھدة من براثن

من قبل الطبقة الرأسمالية،  العاملة وتتميز الرأسمالية الحديثة ليس فقط من خ0ل استغ0ل الطبقة
 الدول التي -شبه المستعمرة  - ةالشعوب في غير اVمبريالي ولكن أيضا من خ0ل استغ0ل واضطھاد

  , حيث أنستغ0ل أيضاا@ يتم المحتكرة. على أساس ھذه العاصمة محتكرة برياليةإم عاصمتھا
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د، يوحلتفي المدارس!  أو أخ0ق الطبقات * @ توجد المدارس والجامعات الخاصة والدينية! @ دين
 نظام التعليم العلماني في يد القطاع العام!

اتحاد الط0ب المتشددين على التوالي  بناء –المشاركة الزائفة في المؤسسات التعليمية -* وبد@ من
 -  التدخل والھيمنة من قبل الرأسماليين أو البيروقراطيين الدولة نقابة طالب جامعي! بد@ من

 لمدارس من قبل الط0ب وأولياء ا7مور والمعلمين والجامعات من قبل الط0ب،ل مشتركةاللسيطرة ا

 المعلمين وممثلي منظمات العمل!

 المعلمين من قبل الط0ب وأولياء ا7مور!- * ا@نتخابات وإمكانية إعادة ا@تصال

 إلغاء منصب مدير المدرسة!

ممثلي مع ممثلي الحركة  سي من قبل الط0ب المنتخبة ديمقراطيا* التنمية المشتركة من المنھج الدرا
حد  الحقوق. ساعات التعليم الموحدة في ا7سبوع متداخلة من السنة الدراسية، مع العمالية مع تساوي

المنزل. من أجل الحق في  ساعة في ا7سبوع لجميع الط0ب دون عمل إضافي في 35أقصى 
 النشاط السياسي في المدارس!

عاما، التعليم والعمل،  18جميع حتى سن لالعمل الموحد ل نطام لحصول على نظام المدرسةا* 
 !يكونان مرتبطانالنظرية والممارسة، 

تسيطر  -على احتياجات المجتمع وليس الربح  * ينبغي تنظيم البحوث والعلوم وفقا للخطة التي يستند
 نظام براءات ا@ختراع! ه المؤسسات! إلغاءوبالتعاون مع العاملين في ھذ عليھا الحركة العمالية

  

 النضال الثوري للديمقراطية

العديد من البلدان.  النضال من أجل المزيد من الديمقراطية يأخذ مكانا مركزيا في النضال الطبقي في
 تثير الغضب والمقاومة. الثورة ضد شعب تلك القوىالقوى متزايدة من الشرطة والجيش ضد 

في تاي0ند، وكذلك انتفاضة  شمال أفريقيا والشرق ا7وسط، ضد النظام العسكريالديكتاتورية في 
 علىم الغضب عظشرح كيفية  2011في عام الساحات احت0ل و حركة اغسطس فى بريطانيا 

 في المشاركة. المجتمع رغبةوالدولة البرجوازية 

@ نريد ديمقراطية  قوم بهالعواقب. ن مھما كانت أن يستمرلكن النضال من أجل الديمقراطية يجب 
أصحاب البنوك وصناديق ا@قتراع كل بضع سنوات،  رمي قطعة من الورق فيتفيھا الجماھير 

 على "الديمقراطية". تسيطرجھاز الدولة من أعلى إلى أسفل، وبالتالي  ترشو والشركات

يطرة على مسألة الملكية والس نحن نناضل من أجل المطالب الديمقراطية الثورية وربطھا مع
 ا@قتصاد.

الحقوق الديمقراطية، وارتفاع  علىبشكل خاص، حيث ا7نظمة ا@ستبدادية أو الجيش تدوس علنا 
كبيرة في الحقوقھم. الدول ا7خرى والقوى اVمبريالية حتى لتقرير  والصراعحركات جماھيرية 

 نفوذھم. والشيوعيونا7زمات المحلية وھي فقط سعيدة جدا لتوسيع ھذه  محاولة @ستغ0ل مثل

قمع الحقوق الديمقراطية. نحن نرفض أي  دعم أي تحرك حقيقي للجماھير الشعبية ضدت الب0شفة
اVمبريالية. ھذا @ يمكن أن  ع عن السيادة الوطنية للبلدان شبه ا@ستعمارية ضدافدقوي ن تأثير رجعي

 @ي الواقع، التدخل اVمبريالي الحركة الثورية الديمقراطية. ف عن دعم يتخلونيعني أن الثوار 
ذلك. ھذا ھو السبب قمنا بدعم نضا@ت  نضال الثوري الديمقراطي، ولكن تھدد بتقويضال يساعد
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يروج لسياسة  رأسمالية (مع مساعدة من الديمقراطية ا@جتماعية)في العديد من البلدان، الطبقة ال
ساب الشركات المزيد والمزيد من النفوذ في المدارس كالخصخصة وزيادة تكاليف التعليم. ا@

 والجامعات.

 نفسه يتزايد باستمرار. التعليم نظام الحصول على التعليم مكلف على نحو متزايد واVجھاد في

@ التي مية ل~ التعليم. و@في دان ا7خرى، يتم استبعاد قطاعات كبيرة من السكان في العديد من البل
-40تزال واسعة ا@نتشار. في البلدان الكبيرة مثل الھند،باكستان أو بنغ0ديش، على سبيل المثال، 

تعلم القراءة والكتابة. في العديد من  الصعبتجد أنه من  عاما 15 عمر٪ من الناس على مدى 50
 النسبة أعلى من ذلك. لبلدان ا7فريقيةا

مؤھلة  تكونالتي  التعليم في المجتمع البرجوازي يخدم في المقام ا7ول على تشكيل القوى العاملة
للرأسمالية. ولذلك، فإن نظام التعليم ينقل المعرفة ليس فقط  ا7وامر ومستعدة Vخضاع أنفسھم

نھم روح التبعية ا@ستعبادية تحت الزعماء. أكثر من أي للشباب ولكن أيضا الت0عب بھا عقائديا وتلقي
 مصنع الشباب. وقت مضى، والمدرسة ھي

يجب  -ھو جزء من ذلك  الذي –كما أن جھاز الدولة الرأسمالي على ھذا النحو، وكذلك نظام التعليم 
  .يحطمأن 

حيث  موحد،للعمل الة سعى للثورة ا7ساسية في نظام التعليم لبناء مدرسي الب0شفة  الشيوعيينحزب 
المجتمع وخاصة المعلمين والط0ب على يتم الجمع بين العمل والتعليم، النظرية والممارسة و

 القرارات. ولكن ھذا لن يكون ممكنا إ@ في مجتمع اشتراكي. المشاركة بنشاط في

أفضل ما  نظام الربح، فإننا ندعو إلى طالما أن الطبقة العاملة والمظلومين يعيشوا في ظل ظروف
من  نضال العمال المؤھلين المتشددين وتعزيز المؤسسات- والطبقة التعليم لل إليه منيمكن الوصول 

والسيطرة على المدارس من قبل الحكم الذاتي بديلة للطاقة. ولذا فمن ا7ھمية بمكان للقتال من أجل 
الحكم  اطية من فوق والمعلمين. نحن نقاتل ضد سيطرة الدولة البيروقر المتدربين بالتعاون مع

بناء، إلى الفمن مھمة حركة العمال  معلمين على المتدربين. في نفس الوقتوالدارة Vا@ستبدادي 
من أجل مساعدة الطبقات المضطھدة للحصول على التعليم  بروليتاري أقصى حد ممكن، نظام تعليم

 .الصراع الطبقي بالتزامن مع تشكيل التضامن البروليتاري وتعاليم في

 !ثانوي-اعدادي-اVثناعشر ابتدائي المدرسة * التعليم المتواصل واVلزامي لجميع مستويات

، بالتعاون  العامة التعليم * للتدريب المھني (التلمذة الصناعية أو الفرصة الثانية للتعليم) في ا7ماكن
 مع مؤسسات الدولة والتي تسيطر عليھا النقابات

 والط0ب!

القيود المفروضة على  ول الجامعة للجميع! أي رسوم أو ا@ئتمانات وأيودخ مجانا* المدرسة 
لزيارة الجامعة للعمال أثناء ساعات العمل  الوصول في نظام التعليم! طرح الدورات التحضيرية

الجامعات، ا7مر الذي يجعل  الدولة! إلغاء التخرج النھائي ومتطلبات مدخل ودفع ثمنھا من قبل
 المتدربين والمھاجرين! أكثر صعوبة بالنسبة للعمال،الوصول إلى الكلية 

 * تمويل نفقات التعليم والمعيشة للط0ب من قبل الدولة!

المدارس العامة لتحسين  * ضد تخفيضات في التعليم! زيادة ھائلة في أعداد المعلمين والتوسع في
 نوعية التعليم!
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ت إلى مستوى رفع المرتبا - الشركات المتعددة الجنسيات  ا7جر المتساوي للعمل المتساوي في
"على  المشتركة عمال المنظمات في الشركات متعددة الجنسيات! لسيطرة العمال اشتراك أعلى!

 !"شركة مدى

الصراع بين العمال ا7جراء من  * @ ل0ستعانة بمصادر خارجية دون موافقة العمال! بد@ من
 عنه. جنسيات مختلفة

ينا! المواءمة الكاملة ل0تفاقيات وحقوق العمل العمل: المساواة في ا7جور وتقسيم العمل على أيد
 إلى مستوى المقاول العام! ةالجماعللعاملين المتعاقدين من باطن 

 في ظروف العمل والمعيشة! * النضال المشترك للنقابات عبر حدود الدولة القومية للزيادة

  

 � مزيد من ا�عفاءات الضريبية لQغنياء! مصادرة اBثرياء!

، فإن التعامل مع سھم أكبر من عبء الضريبةالغالبية العظمى من السكان يزداد فقرا في حين أن 
ذات الصلة مع أجھزة الدولة من  - . ھذه العائ0ت تجمع ثروة طائلة دائماوا7غنياء والثراء الفاحش 

 البلدان. ما إذا كان ھو في ةأو غير مباشر ةتحديد الشؤون مباشر - قنوات عديدة من الفساد  قبل

انھم جميعا  - برلسكوني أو العائ0ت المالكة في دول الخليج  ،موردوتشروتشيلد، وروكفلر، و
 -مليارديرا  147 -  ا@زدھار التي أدلى بھا العمال. حفنة من أغنى بين فاحشي الثراء الطفيليات على

، كما يمكن على ممتلكاتھم يستوليإذا يمكن 7حد أن  يملك أكثر من الدخل الكلي من نصف البشرية.
 الجوع في العالم. مشكلةوللمرء أن حذف في السكتة الدماغية 

 * إلغاء جميع الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة!

! الرھانات * انخفاض كبير في الضرائب على ا7جور! زيادة كبيرة في الضرائب على ا7رباح و

من الديون الضريبية المستحقة على  وريالقضاء على الثغرات الضريبية للشركات! انتعاش ف
 الشركات!

واستخدامھا في سياق خطة اقتصادية وطنية!  * ل0ط0ع على مصادرة ممتلكات أسر قوية ومؤثرة
 مصادرة ا7ثرياء!

، ةا@جتماعيالخدمات المناطق والنقل، و * تأميم البنوك والشركات الكبيرة وتجارة الجملة و
 تعويضات تحت الرقابة العمالية! @ت، ودونوالصحة، والتعليم، وا@تصا

 * وقف التھرب الضريبي من الرأسماليين عن طريق نقل ثرواتھم إلى دول أخرى!

 مصادرة كاملة لجميع الشركات المرتبطة مع شركات وھمية!

والخسائر ضمن مجموعة من رجال  إلغاء جميع الفرص للشركات متعددة الجنسيات، لنقل أرباحھا
 مختلف البلدان لغرض الضريبةا@عمال في 

 الفوائد!

تدھور البيئي والجوع  * مصادرة رأس المال في ما يسمى الم0ذات الضريبية! استخدامه لمكافحة
 شبه مستعمرة! الدول والفقر في

  

 سيطرة الطبقة العاملة والشباب! ضد الھجمات على التعليم! التعليم للجميع تحت
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ضعيفة ماليا وبالتالي  صغيرة شركاتبخاصة للبلدان ا7كثر فقرا حيث يتميز ا@قتصاد  وھذا ينطبق
 عمال غير محدودة.لل فإن القوة القتالية

المحاسبين  الدفاتر والحسابات المصرفية وعوائد الضرائب، الخ! تفتيش من قبل وخذ -* افتح الكتب 
 يتمتعون بثقة العمال! الذين

 * بالنسبة للعمال لجان تحقيق للكشف شامل للفساد

 بين الشركات وبين الشركات والجھات الحكومية!

دارة! ضد أي مشاركة ممثلي اV حق الفيتو للعمال ضد جميع قراراتفي * وبالنسبة للتحكم والحق 
 المناصب اVدارية! العمال في

والنقل العام  الطاقةتوريد لقطاع العام لتحسين البنية التحتية (* بالنسبة لبرنامج التوظيف في ا
تغير المناخ، وما إلى ذلك @ يجب أن  والتعليم ورعاية الطفل، وما إلى ذلك)، @تخاذ إجراءات ضد

سيطر ويالبيروقراطيين، ولكن يجب أن يخطط لھا  يكون ھذا البرنامج يخضع لسيطرة الدولة على
  الناس. فمن الواجب دفعه من ا7رباح وأصول ا7ثرياء.من  ينعليھا العمال والمظلوم

  

 المعركة المشتركة، بغض النظر عن اBمة، والمكان! -تقسيم  �

أكثر  عليهيسيطرون  مادور ھائل.  في عالم العولمة الرأسمالية والشركات المتعددة الجنسيات تلعب
 د بشكل كبير، ولكن أيضا ظھور س0سلتجارة السلع تزي @ يقتصر على فا7مرمن نصف اVنتاج. 

٪ من جميع الواردات الصناعية في الو@يات المتحدة 80نتاج. وھكذا، على سبيل المثال لz دولية
 السلع الوسيطة. ھي

مختلفة ضد  حا@ت العمال في في أغلب ا7حيان تحريض إدارة الشركات متعددة الجنسياتتحاول 
ووضع خطة مشتركة للدفاع عن  نضال مشتركبعلى ھذا  ا@ستجابةالبعض. @ بد من  بعضھم

 ھدفنا تدمير الشركات المتعددة الجنسيات على غرار الدولة القومية،ليس الوظائف وبنفس ا7جور. 

ا@ستي0ء على تلك با7حرى . يجب أن يكون الھدف فقطأھمية  حدد تأميمالشعار  سببالھذا ل
 واصلة اVنتاج في إطار الخطة ا@قتصادية الدولية.م الشركات من قبل العمال، لذلك في وسعھم

 بسبب أنج ينتالمھاجرين بين العمال. ھذه  نسبة وكذلك نمو بشكل كبيرتفي نفس الوقت، الھجرة 

 البعض. بعضھملتقسيم العمال من أصول وطنية مختلفة ضد  وسعھا ما فيتفعل كل  الرأسمالية

مثل سوى مصالح تعادة @  طا وثيقا مع الرأسماليين ورتبط ارتباتي والتالبيروقراطية النقابية، 
فعل العديد من الجماعات الوسطية تھنا في كثير من ا7حيان، كما  يساعدھم وھذا العمال ا7كثر حظا

مثال لھذا ھو اVضراب الشوفينية في بريطانيا في ربيع  في السحب من البيروقراطية. وھي شھيرة
، وما إلى CWI ،IMTيطانية للعمال البريطانيين" (بدعم من شعار "وظائف البر تحت 2009عام 

 ذلك!).

ضد  تنقلب أن @وجميع ا@خت0فات الوطنية  كل الحدود فييدعون العمال  الب0شفة الشيوعيين
الحقوق والمساواة في الحصول على فرص العمل  ساويتبعضھا البعض، ولكن الكفاح من أجل 

 الشركات. والكفاح من أجل سيطرة مشتركة على

الشركات المتعددة  النضال المشترك للعاملين في مواقع مختلفة في - * وبد@ من ا@نقسامات 
لنقابات العمالية في شركة متعددة الجنسيات! لمساومة مشتركة، عبر الوطنية الجماعية لالجنسيات! 
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يجب أن يكون النظام تماما في  ليت من ا7سواق المالية! المعاش* قد @ يكون معاش كرة الرو
ا7موال مع ا7من الكلي للحصول على المال الذي  تأميم المعاشات التقاعدية الخاصة - الملكية العامة 

 صناديق التقاعد، ونظام التقاعد التي تديرھا الدولة! زيادة المعاشات و يدفعه الناس! توحيد جميع

 وجمعيات المتقاعدين '! فقت عليه الحركة العماليةتواقاعد إلى مستوى تخفيض سن الت

 تقاعد.الخطرة في الشاقة جسديا أو المھن العمال ~* اعتبار خاص ل

لكل الذين يعيشون في الب0د. الزيادة في  تحصيله* زيادة كبيرة في الحد ا7دنى للمعاش والحق في 
ھاجرين إلى مستوى الرجال والمواطنين. اعتماد إجازة والم مدفوعات المعاشات التقاعدية للنساء

 وقت العمل الكامل للمعاش!استحقاق  وأيضاوفترات من الرعاية 7فراد ا7سرة  ا7مومة

 @ إلى الداخل و@ 7جنبي! - للرأسماليين * @ لخصخصة الممتلكات العامة

ة والمستھلكين! المشاركة الحركو * تأميم جميع وسائل اVع0م تحت سيطرة الموظفين، العمل
 المجتمع في وسائل اVع0م! جميع أقساملالديمقراطية 

ودون  العمال سيطرة * إعادة تأميم الشركات المخصخصة وا@ستعانة بمصادر خارجية في ظل
  تعويض!

  

  لبرنامج التوظيف في القطاع العام! "! سيطرة العمالاللسر التجاريوضع حد ل"

كل عامل، واVدارة المالية بأكملھا وا7رباح  ن بالضبط مستوى أجورا7عمال والحكومة يعرفو
تحريف ضد الو جمھور. وھكذا يتم فتح ا7بواب بتھمة ا@حتيالعن ال سر @ تزالالتي الفعلية 

الرشوة من  كامل نمو الفساد، بما في ذلكي، التجاريسر بسبب الالموظفين. وع0وة على ذلك، 
"، 7ن ما يحدث للمنتجات عملنا يجب التجاري السر"لإلى وضع حد مسؤولون. ندعو لل الجمھور

 أ@ يبقى سرا منا.

 في محاولة لرفع أرباحھا من خ0ل تشديدتقوم و@ سيما في أوقات ا7زمات، وا7عمال التجارية 

تمكنوا  ضغوط العمل، وزيادة ساعات عمل إضافية دون أجر، وما إلى ذلك @ عجب أن الشركات
ھدف إلى تغيير النظام بحيث أننا لسنا ييجب أن  نتاجية العمل في العقود ا7خيرة. نضالنامن زيادة إ

في المؤسسة الرئيس قرارات تعسفية من الزعماء. نحن نقاتل ضد طغيان  عبيدا، وأننا يمكن نقض
من "اVدارة المشتركة"، "الشراكة  من قبل العمال. ومع ذلك، فإننا نرفض أي شكل سيطرةولل

فقط  7ن ھذا يجعل ممثلي العمال - في إدارة  عمال أي إدراج ممثلين - ماعية"، وما إلى ذلك ا@جت
 أذناب الرأسماليين.

في جميع البلدان لتحسين القاعدة ا@قتصادية والبنية التحتية. في أفريقيا، الم0يين ھناك حاجة ماسة 
ية. في باكستان، ھناك توريد الضروريات ا7ساس من الناس يتضورون جوعا بسبب عدم وجود

٪ من 26 - أغنى بلد على وجه ا7رض  - مزود الطاقة. في الو@يات المتحدة  إخفاقات منھجية في
أمنية خطيرة. في جميع  عيوب في أمريكا لديھم سد 4.000في حالة سيئة وأكثر من  جميع الجسور
ع تغير المناخ. وفي استثمارات ضخمة في مجال حماية البيئة لمن ضرورية وجود أنحاء العالم،

@ تزال مھارات العمل لديھم غير مستخدمة. كل ھذا يدل  الوقت نفسه، يتم عزل الم0يين من الناس و
برنامج أن  من اقتصاد قائم على الربح. على ھذه الخلفية، شعار للجمھور مرة أخرى على السخافات

باح ا7غنياء من ا7ھمية المركزية. ودفع ثمنھا من أر العمل تحت سيطرة الطبقة العاملة والمظلومين
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الملكية!  نقل الموقع! في مثل ھذه الحا@ت: يجب أن يتم من رجال ا7عمال لدفع من الخاصة
 إدارة الموظفين! شركات عامة تحتكذه الشركات استمرار ھ

 * قطع ساعات العمل اgن! نحن نؤيد أي تخفيض في ساعات العمل.

لديه ينبغي أن يكون  يجب أن يكون الھدف تقسيم العمل على كل ا7يدي. وھذا يعني أن كل شخص
 عمل مع أقل ساعات في ا7جور على حالھا!ووظيفة 

  

Bجور إلى التضخم!مكافحة التضخم! لتعديل ا 

 مراقبة اBسعار!للجان من اجل ال

زيادات ال ق زيادة في ا7جور صغيرة، ھذا التراجع يرجع في معظمه إلى سعرنحقحتى لو كنا 
ا7سواق المالية تلعب دورا رئيسيا.  (التضخم). في ھذه الحالة، فإن مضاربة رأس مال ا@حتكار في

نصف  تكلفة 2003رتفع بشكل كبير جدا. في عام ت الغذائيةوخاصة في العقد ا7خير، وأسعار المواد 
. في النصف الثاني من عام 1،800كان بالفعل $  ،2008$ ولكن في عام  600طن من ا7رز 

التغذية والصحة كرة الروليت للمضاربين  ت٪. وأصبح32الحبوب بنسبة  وحده سعرزاد  2010
 الماليين!

العمال والمستھلكين. ولذلك، فإن  السوق الحرة مع مصالحھنا، أيضا، على المرء أن يعارض منطق 
 منظمات الحركة العمالية للقتال من أجل المطالب التالية: يقترح على الب0شفة- الشيوعيين

زيادات في الالمعاشات إلى  التضخم! لتعديل تلقائي ل~جور وجميع المنافع ا@جتماعية ومحاربة * 
 ا7سعار!

وكذلك  رجا@ ونساءً العمال  نتخبھميمن خ0ل لجنة مراقبة ا7سعار، * السيطرة على ا7سعار 
مؤشر المعيشة، والتي يتم تحديدھا من قبل ممثلي الطبقة  المستھلكين! وينبغي أن يكون أساس التكلفة

 الف0حين وصغار التجار. العاملة،

 إلغاء سوق ا7سھم! * تأميم ا7صول في تجارة السلع في أسواق ا7سھم و

لسنوات عديدة في جميع الحكومات البرجوازية  فاع عن الخدمات العامة! محاربة الخصخصة!الد
 وخصخصة والستالينيين) اتبعت سياسة التخفيضات (بما في ذلك الحزب ا@شتراكي الديمقراطي

من السكان، النظام الصحي والمعاشات  الجمھور. والنتيجة ھي إفقار واستبعاد أجزاء متزايدة خدمات
تخفيضات حادة في  تجري أن ھذه السياسة؟ الطبقة الحاكمة يجب تماعية. ما ھي أسبابا@ج

زيادة ا7رباح، في لحد من الضرائب على ا7غنياء، لفتح مجا@ت جديدة ا الخدمات العامة من أجل
 .المتضخمة عمليات اVنقاذ رأس المال ا@حتكار وتمويل جھازھا الدولة وحروبھا لدفع ثمن

منطق البروليتاري للس0مة ومستقبل العمال ال ،مع على المرء أن يعارض منطق الربح ھنا، أيضا،
صارع ن، يجب علينا أن التي لدينا والمظلومين. ولكن لضمان الحصول عليھا وتوسيع اVنجازات

 أنفسنا.ب عليھاوا@ستي0ء  لسيطرة على ا@قتصاد من الرأسماليينل

الخدمات و ارفعوا أيديكم عن النظم ا@جتماعية والصحية! جميع* الدفاع عن جميع الخدمات العامة! 
مملوكة للقطاع  تكون أن ا7ساسية مثل المياه والكھرباء والرعاية الصحية والتعليم وغيرھا، يجب

 الخدمات ا7ساسية للجميع! العمال والمستخدمين! حرية الوصول إلى عليهسيطر يالعام والتي 
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 ضد خفض اBجور وانعدام اBمن الوظيفي والبطالة!

على الطبقة العاملة.  أجل تحويل عبء ا7زمةالرأسماليين، كما ھو الحال دائما، تفعل كل شيء من 
)، ونما ھذا 2007في جميع أنحاء العالم ( مليون شخص عاطل عن العمل 177 كانقبل ا7زمة 

بشكل خاص من  و الناس عانيي). 2010( م0يين عاطل عن العمل 210العدد في وقت قصير إلى 
 ط ما يقرب من ربع جميع الشباب رسمياأفريقيا والشرق ا7وس الشباب. على سبيل المثال، في شمال

 بدون وظيفة.

 ويحصلون على للغاية بشروط غير أمنة فائكون وظتالذين @ تزال لديھم وظائف غالبا ما  وحتى

 لzحصاءاتوفقا  - . أكثر من نصف جميع العمال في جميع أنحاء العالم منخفضأجور  معدل

في ظروف العمل غير اgمنة. بينما  يعملون - على) أ الرسمية (المعدل الفعلي ھو على ا@رجح الكثير
حصتھا في أوروبا  ٪ من جميع العمال،10ؤثر على ما يقرب من ت التي مبريالية الغنيةاV البلدان في

جنوب شرق  في أمريكا ال0تينية الثلث، في الشرق وو الخمسوا@تحاد السوفيتي السابق ھو  الشرقية
مليار  1.2 ٪.75 ريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكثر من٪ وفي جنوب آسيا وأف60- 50آسيا 

ما يسمى ب "الفقراء العاملين" –٪ من السكان العاملين في العالم 40وھذا ھو حوالي  - الموظفين 
كسب العيش ييجب أن  (أولئك الذين ھم من الفقراء على الرغم من الحصول على وظيفة، والذين

 أسرھم).دو@ر يوميا Vطعام  2على دخل أقل من 

أفريقيا جنوب الصحراء  نصف وجنوب آسيا والفي جنوب شرق آسيا ھذا ھو الحال 7كثر من 
 ٪ من جميع الموظفين.80الكبرى لحوالي 

الرأسمالي ھجوم ا7زمة، وارتفاع ا7رباح على حساب ا7جور  المشروعمقابل فليس من المستغرب 
 في كل مكان.

بداية حتى  التسعينات النصف من أوائل ھو ا7جور في الدخل سھمفي الھند، على سبيل المثال، فإن 
تم  ا7جور ، فإن حصةوبنفس الطريقة. تفي وقت متأخر، في حين أن ا7رباح قد تضاعف ا@لفين

 بشكل كبير في الصين. خفضھا

ا7جور وفرص العمل في ظل  لتبعيةإذا كنا نعارض المنطق الرأسمالي  فقطيمكننا تحسين وضعنا 
 س0مة الطبقة العاملة والمجتمع بأكمله. نقول: ا7جور وفرص العملل منطق البروليتاريلاأرباح 

أنھم @ بعويل وا7نين ستسمع ال وفي مواجھة ھذه المطالب الرأسماليين. ا7من على حساب ا7رباح
ل الخاصة ك كمجزء كبير من القيمة في جيوب تمحشو يستطيعون دفع ثمن ھذا. نحن نجيب: أنتم جميعا

الناس في  أي الغالبية العظمى - جراء وصغار المزارعين وفقراء الحضر ل~بقية ال تمعام وترك
 !مصادرتك سوف تتمدفع، العلى  قادرأو  راغبالعمل. إذا كنت غير 

من قبل ھا يجب تعيين الحد ا7دنى ل~جور، و تضخيمولزيادة ا7جور  منع جور!ل~ي خفض 7* @ 
 لجان العمال المستقلة!

إلى  ةرسميالغير محمية وغير العقود المؤقتة والشكلية  وال! تحويل هغير آمنالعمالة ال* مكافحة 
ينظم اتفاقيات  أن ھذه ينبغيبتمسك الحماية وا7جور. الحكام 7التوظيف  مراعاةعقود دائمة، مع 

 ممثلو القوى العاملة! التعريفة الجماعية والتي تسيطر عليھا النقابات و

جميع الشركات التي @ تدفع  تسريح العمال وإغ0ق المصانع! مصادرة دون تعويض ةحاربم* 
الذين @ يدفعون ضرائبھم كاملة أو تھدد باVغ0ق أو  تسريح العمال،با7جور تماما، الذين يھددون 
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مطالب، والتكتيكات المجمل  الداخلي والثبات، في تماسكهالبرنامج الثوري يكمن في  قوة وتفوق
 يقود الطبقة العاملة إلى العصيان المسلح وإنشاء وا@ستراتيجيات وفي ھذا مجمل البرنامج

  ديكتاتورية البروليتاريا.

  

 لرأسماليةامن بؤس  امج عمل 1نقاذ البشريةبرن

أزمة الرأسمالية وسياسات القوة للرد على خطة العمل التالية ل يدعون الب0شفة- الشيوعيين
برنامج للنضال المشترك من العمال والمظلومين. ندعو جميع مؤسسات  اVمبريالية. يقترحون ھذا

 طالب على أرض المعركة ضد الطبقة الحاكمة.ھذه المبدعوة لل الحركة العمالية والمظلومين معا

  

 إلغاء الديون! مصادرة البنوك والمضاربين!

في جميع  باستمرار تنھب الناس في البلدان ا@مبرياليةي الثراء ھناك أقلية صغيرة من الناس فاحش
لم كله التي يسيطرون عليھا. في الواقع، فإن العا أنحاء العالم من خ0ل البنوك والمؤسسات المالية

 ھم. أخذل، ما يعادل الناتج ا@قتصادي السنوي بأكمله ةقومي يةنوديم لھا بھم. الدول الغنية مرھون

دولة ھو اثنين أو ث0ثة أو حتى أربعة  الدين كله (أي الحكومة والشركات وا7سر) في إمبريالية
قرش المالية  الناتج المحلي. وع0وة على ذلك، فإن أسماك أضعاف قيمة اVجمالية السنوية

 المستعمرةر العالم شبه تجبفي الحكومة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي،  اVمبريالية وعم0ئھم

). 2007 حالةمدينين لھم (لمليار دو@ر امريكى ل 240("البلدان النامية") لدفع كل عام أكثر من 

 الدين الوطني الديوبي بسبب تحاد ا7ورل0 والدفعأجبرت اليونان على الخضوع على سبيل المثال 

 .مليار مع الفوائد 600أصبحت  2011، ولكنه بالفعل حتى عام €مليار  340يصل إلى 

أجزاء  ، والف0حين، وحتى ةملاالع يغمرون الطبقةوبعبارة أخرى، فإن ھذه المصرفيين والمضاربين 
. وھم يستغلون ديونھمعبء بالناس مرتين وث0ث مرات و ينكبيرة من الطبقة المتوسطة والمظلوم

ناحية أخرى إجبارھم  ومن المركبة الفائدةوالدين المباشر مع مصلحتھا ب ناحيةمن  شعبيةال الجماھير
خدمة  سياسةلالجماھير ھي أيضا ضحايا فتزايد الدين الوطني. وأخيرا،  لتسديدعلى دفع  الضرائب 

خدمات ا@جتماعية والصحية. الحد من ال العامة و الدين الحكومي عن طريق خصخصة المؤسسات
الحزب  يساريي، ومختلف ATTACالسياسة (من  تلك رفض كلتالحركة العمالية يجب أن 

-الشيوعيينومنطق تسديد سوى جزء من الدين.  ونبليق نيوالذ) وغيرھما@شتراكي الديمقراطي 

 اقتراح الشعارات التالية:الب0شفة يقدمون 

 جميع ديون القطاع الخاص والحكومة!ل لغاء الفوري والكاملاVن! * @ مزيد من الفائدة وسداد الديو

 وشرق أوروبا! * إلغاء ديون جميع البلدان شبه المستعمرة من أمريكا ال0تينية وآسيا وأفريقيا

حكومة مركزية واحدة تحت الرقابة  * مصادرة جميع البنوك والمؤسسات المالية! الجمع إلى
 ودائع المدخرين الصغيرة والمتوسطة! كالعمالية! ا7من الكامل للبن

 * تأميم ا7صول المتداولة في سوق ا7سھم وإلغاء

 سوق ا7سھم! التعويض عن صغار المساھمين!

 * سحق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي!
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. ولكن إذا لم يكن في يومنا ا7ولى لستالينيةا ا7حزاب للتحررية الجديدة وما زال ا@مر حقيقة مثل
7قصى ، ا برنامج والھدف بين أدنىفلن يكون  ھناك خيطا ثويرا ثوريا أحمرا  ھناك اتصال، 

البيروقراطية اVص0حية في  غطاء لعمليات البيع من قبلويصبح عبارة @ معنى لھا،  الھدف ليصبح
فقط كدليل صالح برنامج  أي النضال من أجل المطالب الحالية. كل من الھدف النھائي ل0شتراكية و

. يتميز ة@شتراكيا للثورة ا@نتقال من النضال اليومي يظھرالبروليتاريا إذا كان  ضال تحريرنل ثوري
 إلى الرأسماليين أو حكومتھم. ضعيفةمطالب ليست  بمجموعةأسلوب البرنامج ا@نتقالي 

من مجموعات برلمانية أو  رفع المطالب على أمل أنھا يمكن أن تتحقق من خ0ل وسائلننحن @ 
 الدولة البرجوازية. فھي ليست مقترحات لتحسين أو إص0ح رأسمالية شاركة في حكومةحتى الم

 النظام.

تطوير وتنظيم القوة القتالية الخاصة بھم. لشعارات البرنامج ا@نتقالي الطبقة العاملة  تساعد يجب أن
 لعملا لكن طبقةمطالب ليست ا7مل في الخير من الحكام،  ولذلك، فإن مسار النضال من أجل

ا7حياء والمدارس والقرى. بھذه  في لجان تنظيم القاعدة الشعبية في المصانع، ينظمون والمظلومين
 برنامج ال. ولذلك، فإن جاھزيتھا القتالية العضمىلتطوير أكبر  تحتاج الطبقة العاملةفإن الطريقة 

 ؤكد أن أساليب الصراع الطبقي لھا مكانا مركزيا:الشيوعي ي - البلشفي

ضرابات واVضرابات اV ة العاملة يجب أن نكافح من أجل مطالبھم مع المظاھرات الحاشدة،الطبق
 يصل إلى اVجراءات وا@نتفاضات الجماھيرية المسلحة. حت0ل الميادينالعامة وا

مطالب تتحدى منطق وقوة الرأسمالية.  ذلك ميزة أخرى من المطالب ا@نتقالية. وا@نتقاليةبويرتبط 
نرفع الطلب من تقصير  مع زيادة متزامنة للجيش العاطلين عن العمل، المستمر لعملا إجھادضد 

 تحددسعار، ا7 عام. ضد ارتفاععمالة العاطلين عن العمل في برنامج  ساعات العمل وإدراج جميع

 مع لجنة مراقبة ا7سعار للحركة العمالية.

نھاية بلشركات، ونحن نطالب من ا وشيكالغ0ق اVزعم من الشركات وب ضيقة ضد الميزانية
الشرطة في ا7حياء أو  تعاليونتاج من قبل العمال. ضد العنف المتزايد اV السرية التجارية ومراقبة

إنشاء وحدات للدفاع عن النفس المسلحة الميليشيات العمال  في اVضرابات والمظاھرات، نقترح
 والشعب.

والوعي الذاتي للطبقة  تعزيز التنظيم الذاتي في ةدساععلى الموباختصار، يقوم البرنامج ا@نتقالي 
لتتصل تجارب العمال،  يةوضع أفضل كون فييسوف  العاملة. ونتيجة لذلك، فإن الحزب الثوري

Vا@ستي0ء على السلطة، وبالتالي لجلب الوعي ا@شتراكي  ثوريةال هبرنامج وآفاقال ب0غھم شروط
 الطبقة. في

في  برنامجواضح لل و مفتوح موقفا الحزب الثوري حال أن يقفتباعا يتطلب على أية وھذا 
مل في الحصول على تأثير سحري السري لھذا أو ذاك ا7 يقطعون الب0شفة- الشيوعيينو. المجمزعة

 وصفة سحرية تكشف فجأة اوكأنھ - ھذه ليست كافية وحدھا  الطلب من البرنامج. في حد ذاته

الشروط ال0زمة ل0ستي0ء على  يعة الحقيقية للرأسمالية ولفتح أعين الجماھير حول الطب - سر 
عن طيب خاطر إلى المزيفين  ھاتركنمن الحيل والغميضة  السلطة الثورية. @، ھذه السياسة

أن  الشيوعي البيان مختلف ا7لوان. القول المأثور من ماركس وإنجلز في نھاية من الماركسيين
النضال الثوري اgن أكثر من أي وقت مضى.  يتيح" وتوجھاتھمئھم إخفاء آراعن الشيوعيين يَتََرفّع "
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 اصفوفھم طرف صنعوا من زخموھي مصنوعة من قبل الطبقة العاملة المنظمة والمظلومين، إذا 
يحتاج الى الفأس حاد والذراع القوي لضرب شجرة، تحتاج  . على غرار حطاب،ثوريا محاربا
 أساساشرط يمثل ھذا الحزب الثوري  نشاءوVلحزب الثوري Vسقاط العم0ق الرأسمالية. لطبقتنا 

 المجتمع الثوري نقلطريق تمرد ثوري من أجل عن ستي0ء على السلطة على @بقة العاملة الطعلى ا

 نحو ا@شتراكية.

إطالة عملية  تنتجأن  ا فقط. يمكنمن @ شيئثوري الإنشاء الحزب  ھالكن الطبقة العاملة @ يمكن
وس المستفادة من الدر مع كل المصاعب والھزائم ا7ولية و والثوراتشرسة ال الصراعات الطبقية

في ھذه  أي الماركسية، البلشفية. - لحركة العمالية الثورية ل صيلةا7تعاليم الالخبرات وا@نصھار مع 
برنامج واضح،  تم تجھيز النضا@ت الطبقية، @ يمكن للبروليتاريا إدارة التحديات إ@ إذا كان

الطبقة العاملة والمظلومين في  من حقيقة أن ھذا ياتيومجموعة من ا@ستراتيجيات والتكتيكات. 
مبادئ بالوعظ  موجة من الھجمات الرأسمالية @ يمكن أن تنتظر بسلبية ليوم القيامة. بد@ من مواجھة
التي تبدأ مع القضايا ا7كثر إلحاحا، ا7كثر إلحاحا  النضال يتطلب برنامج ماركسي واضح، ،مجردة

حكم  -ھذه الشرور  ى القضاء الثوري 7صل كلإل جسر يؤديخلق والھجمات  مباشرةوللرأسمالية 
 الطبقة الرأسمالية.

سلسلة من المطالب، وإعطاء إجابات يتضمن . اانتقالي اونحن ندعو ھذا البرنامج الثوري، برنامج
 لطبقة الحاكمة.من ا السريعةعلى الھجمات 

مكاسب ال من البأي حال من ا7حو التدھور ھولتھديد  المجرد صدالنحن نقدر اVص0حات، حتى 
الدفاع عن إنجازاتھم لن تكون قادرة  ناضل من أجلتصغيرة. على العكس من ذلك، الفئة التي @ ال

 على تحقيق تحررھا.

شراء لوأقل قدرة حتى  ولكن نحن لسنا حالمين. الرأسمالية في عصره من التراجع وا@ضمح0ل أقل
ل كل ما ھو ممكن للضغط يلرأسماليين تفعيجب أن ا التحسينات الصغيرة فقط. على العكس من ذلك،

ا@نخفاض في  لشعوب المضطھدة، في محاولة لوقفلواستغ0ل متزايد  على العمال أكثر وأكثر
جمع بين النضا@ت اليومية الحالية مع ت معد@ت أرباحھا. ولھذا السبب بالتحديد البلشفية الشيوعية

 صاد والدولة؟عن ا@قت ةالمسؤول ھي الطبقة من - مسألة السلطة 

يقود الطبقة لقصيرة  ةمن خ0ل نظر والبرنامج الذي يقتصر على النضال من أجل اVص0حات و
آمن داخل الرأسمالية. ولكن العكس ھو  إحسانكسب  العاملة إلى أمل زائف بأن ما في وسعھا

كما  ص0حاتتحقيق اV ھاوجود نظام الربح الرأسمالي، الطبقة العاملة @ يمكنأن  الصحيح: طالما
وسائل الصراع الطبقي،  أشرس اVنجازات الحالية. فقط من خ0ل استخدام @ تدافع عن دائماأنھا 

في  تبقى مؤقتا – المتحللة في ظل ظروف الرأسمالية - لكنھا @ تدوم ، يمكن فرض بعض التحسينات
والديمقراطية في خطر، اVنجازات ا@جتماعية  الرأسمالية ، ليس فقط كلما طال بقاءأحسن ا7حوال. 

  ولكن أيضا وجود اVنسانية نفسھا.

يجب أن تكون جزءا @ يتجزأ  ولذلك، فإن النضال الدفاعي ضد الھجمات من الطبقة الحاكمة اليوم
ا@شتراكية. ولكن ا@تصال في البرنامج يجب  ثورة من منظور المدى الطويل من النضال من أجل

 مثللمطالب اليومية. للبرنامج الحد ا7دنى يضاف فعليا شتراكية لz ذلك الھدف النھائيأن @ يكون 

تحولھا لديمقراطية ا@جتماعية قبل ا اتسمھامة من  سمةھذا المخطط الحد ا7دنى / الحد ا7قصى 
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لية والعدالة مزيد من الديمقراطية الراديكا ما يوحد ھذه الحركات وتجعلھا تقدمية ھو الرغبة في
للنظام السياسي الحاكم (الديكتاتوريات،  ا7ساس المعارضا@جتماعية. ھذا ھو السبب في أنھم في 

 الطبقة الحاكمة عن للتخليالديمقراطيات)، وبالتالي ھم أيضا على استعداد ، البرجوازية الفاسدة

7نھم @ يستطيعون ھذه الحركات،  الشرعية مع مھنھم. القوى السياسية التي ترفض دعم علنا
 في مصر، ينمسلمالإظھار طابعھا الرجعي. (مثل اVخوان  ، فقطعليھمالسيطرة البيروقراطية 

لھا من ناحية أخرى، حركات ا@حتجاج الديمقراطية أيضا  الحزب الشيوعي اليوناني في اليونان)
بيل المثال، فھي . على سا@نتھازية لمستنقع الضعف تؤدي حتما ھذاوجود  إنكار. سوف ھام ضعف
، ا7دنى متوسطةالطبقات ال ن ممثلي7 متكافئغير الالدور بالطابع و غير محددةبطبقة  تتصف

كتلة واسعة من الطبقات الدنيا من الطبقة العاملة،  فيھا. ومع ذلك، يلعبون المثقفين والط0ب
وجود جذور نظمت  ھذا بسبب عدم ويأتي. التمثيلفي كثير من ا7حيان تحت  والمھاجرين الخ، ھي

ضار وغير عملي في ا@جتماعات.  مكان العمل والرفض الجزئي للمشاركة المنظمات السياسية في
 ). ومع ذلك،ضدهإ@ إذا كان أي من الحاضرين ھو  الشيئعتمد ي(  مبدأ التوافق سواءبنفس القدر 

 ات.والتوقع اgمالب بل ويمتلئونالعديد من العمال يشاركون في ھذه الحركات، 

 خط ثوري بروليتاري،الب0شفة الشيوعيين الذين يناضلون من اجل القتال داخل ھذه الحركات ل

مثل  الطبقات ا7خرى يقودوايمكن أن  كيوأخيرا لمنظمة مستقلة للبروليتاريا وأقسام المظلومين 
 الطبقات المتوسطة بأجر والف0حين. ھذا يعنى:

الطبقة من خ0ل لجان إضراب العاملين في  لوسطى من* التوسع في الحركة إلى أجزاء كبيرة وا
(مثل اVضراب  المقاومةإجراءات  تصبح المحرك للتحرك نحو أعلى أشكال المؤسسات التي يمكن

 العام إلى أجل غير مسمى).

 تمردبمعنى آخر: يرفع ويجيب على سؤال السلطة ( برنامج ثوري في شكل برنامجعن  للدفاع* 

 روليتاريا).ديكتاتورية الب يضمن

شعار اVضراب العام، وحدات  ثورية في ھذا البرنامج (على سبيل المثالال فتح دعوة للوسائل* 
 للدفاع عن النفس).

لتوجه البروليتاري لح تسم التي –مجالس الوخاصة  - من ا7شكال التنظيمية  واضحة * الدعوة
 لحركة.لالثوري الديمقراطي 

 لطبقة العاملة والمظلومين.ى اإللحركة اه ي* الكفاح من أجل توج

 القيادات البرجوازية الصغيرة من حركات ا@حتجاج * النقد والتنوير حول الطبيعة الحقيقية لتيار

 .ھذه

 لشيوعية الثورية.ل لدعاية وكسب المؤيدينللتوعية، تتم ا، اVطارھذا  * في

  

Vبرنامج للثورة . 

في وقت ما في المستقبل. @ إله، @  ورة ا@شتراكية@ يعني النضال من أجل مستقبل أفضل انتظار الث
طبقتنا التاريخية. أولئك الذين ينتظرون  مھام ف منأن تخفيمكن  منقذ، @ مصير، @ قوة أجنبية

مثل زلزال أو طلوع تلقاء نفسھا أبدا 7ن الثورات البروليتارية @ تحدث من  وھاشھدلن ي للثورة
 الشمس. بد@ من ذلك، فھي تصنع.
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قل في شكل ، والتي تمثل على ا7 بشكل عفويتكونت أيضا، خ0ل الثورة العربية كانت لجان عديدة 
الموالون ( المكروھون الشعب التونسي  طردالعديد من المدن،  جنيني، خطوة نحو المجالس. في

 واْستولِيردت الشرطة المحلية طُ ورؤساء البلديات، وزين العابدين بن علي) للنظام القديم التابع ل

 أنفسھم.بالسيطرة و أخذوا  عليھا

الحياة اليومية في ا7حياء  شعبية التي حاولت تنظيموبالمثل، في مصر، ظھرت ما يسمى اللجان ال
النظام وعمليات السلب والنھب من قبل المجرمين. وأخيرا، وأيضا  وللدفاع عن أنفسھم ضد البلطجية

 وا7حياء السكنية. في المصانع من نفس النوعية ظھرت لجان اليونانية و الجمعيات ثورةزخم الفي 

الثورات ھي انجازات عظيمة. ومن الكثير من عفوية في أن الميول  الب0شفة - الشيوعيين نحننقول 
 زخم ونوع واحد ولكن. من لجان ازداد وسعت وتنظيمھا الضروري أن تكون ھذه التطورات

أساسھا  رئاسية داخلية مجالس بناء روابط وخلق تنسيق مركزي وطني من  يجب علينا متفرقون لذا
الطبقة العاملة  عليهتسيطر  لصراعتكون وضعت ا7ساس  . وبھذه الطريقة فقط يمكن أنالمناطق

 الطبقة الحاكمة في نھاية المطاف وإنشاء قوة الطبقة العاملة نفسھا نحو انتفاضة مسلحة ضد

 (ديكتاتورية البروليتاريا).

 أي –مثل ھذه ا@ستراتيجية "السوفيتية" (مصطلح "السوفيتي" "يعني" المجلس "بالروسية) 

يجب أن يكون جزءا  - من التوجه  شاء وتطوير المجالس باعتبارھا الركيزة ا7ساسيةاستراتيجية Vن
 العاملة الطبقة عمللتحرير الطبقة العاملة. وھي وسيلة @ غنى عنھا ل @ يتجزأ من البرنامج الثوري

حتمية الھيمنة المحاو@ت العلى مقاومة  والمظلومين للسيطرة على القتال والتحول ا@جتماعي و
 البيروقراطية. القھر من قبلو

  

 الحركات ا�حتجاجية الديمقراطية

مرحلة الصعود الحالية للقترة الثورية تميزت بالدخول الرائع إلى الحياة السياسية بالحركات 
(حركة الغاضبون  ميدان التحرير في القاھرة، حركة  .الجماھيرية الديمقراطية العفوية التلقائية

(الديمقراطية اgن!) في إسبانيا، وحركة  YA الحقيقيةوللديمقراطية المواطنين) في اليونان 
لم تعد كل ھذه الحركات تشھد أمرين: أو@، أن الجماھير  - نيويورك  العالمية تبدأ في نيو "احتلوا"

أن لديھم أيضا ثقة كبيرة في المنظمات  النظام السياسي وا@قتصادي للرأسمالية. وثانيا،ب تثق
 المھيمنة أن لعمال (النقابات، وا7حزاب السياسية، وغيرھا) كماحركة اقليدية الجماھيرية الت

 من أي وقت مضى. في نوعية الزخم البيروقراطية قد أبعدت نفسھا في السنوات والعقود ا7خيرة

الوسطيين مثل غرانت / وودز  ھذه الحركات مرة أخرى تبرھن على محض ھراء أطروحة
عندما تدخل الجماھير مجال الصراع الطبقي، التي يفترض بھا  ه)، أنCWI ،IMTوالمنظمات (

ضمن ھذه. ھذا  و "@ محالة" المنعطف ا7ول ل~طراف اVع0م التقليدية وتصبح نشطة "دائما"
التأكيد يتعارض مع الحقيقة التاريخية، ويعمل فقط لتبرير ا@ختراق العميق وما يرتبط بھا من 

في  PPPة ھذه ا7حزاب (الديمقراطية ا@جتماعية في أوروبا، التكيف ا@نتھازية لبيروقراطي
حزب المؤتمر الوطني ا@فريقي في جنوب افريقيا، حزب الثورة الديمقراطية في المكسيك،  باكستان،

 حزب ثوري مستقل. الخ) ورفضھم للبناء
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انقسام في  البرنامج، وھذه ا7شكال من القمع تساعد البرجوازية لتعميق يأخذ دورا ھاما داخل ثورية
 الطبقة العاملة وإضعافھا.

طبقة العاملة وتركز بشكل خاص لل والتنظيميويترتب على ذلك النضال من أجل ا@ستق0ل السياسي 
 –الدنيا والمتوسطة. وھذا يعني أن منظمات العمال الفئة  أي –على كتلة واسعة من الطبقة العاملة 

في  الحزب العالمي الثوريوالشباب والمنظمات النسائية وعلى وجه الخصوص  التجارية النقابات
لبروليتاريا. وبعبارة أخرى، لتلبية ا7ھمية المتزايدة لالتركيبة المتغيرة  واعكسييجب أن  - تشكيل 

 ھممن البلدان ا7كثر فقرا، من النساء والمھاجرين، الخ يجب أن نسعى جاھدين لجذب بروليتاريينل0

ي العالم الثوري القيادة. وبالتالي حزب الشيوعيوھياكل نظم لھم وأيضا لتمثيلھم في صفوفھم أن نو
ا7عضاء يعرف فشل في مھمته. سيأو أنه  مھاجرة وجوهالشباب، اVناث،  هبالتالي لدي ،المستقبلي

 الكثير من ا@حترام لھم. فيرونقيمة ھذه الطبقات 

  

 -  جان المصانعل -لجنة العمل مجالس 

الحركة ھي للمقاومة اليومية ضد ، الجماھيريةالعمال وغيرھا من منظمات  كالنقابات العمال مھم
ھيمن عليھا ت للجماھير. النقابات المفتوحھا ليست كافية في فترات الصراع أن ھجمات الرأسماليين،

 العليا ، والطبقاتھؤ@ءالبروليتاريا، وحتى بين  من قليل فقط، وتنظيم منظمونبيروقراطية 

حريصون  الب0شفة- الشيوعيينف. في كل معركة واستعدادا لھذا ممثلة أكثر من ال0زمالمحظوظة ھي 
 أكثروالسيطرة البيروقراطية. فإنھا غالبا ما تجمع ا7كثر نشاطا  العاديين خارجعلى إنشاء لجان 

في منظمات  لعملل الجان في لجان العمل. يجب أن يكون الھدف ھو تحويل ھذه تشدداعناصر ال
 تناقضي @منطقة والمدارس والجامعات. ھذا التوجه الفي  المقاتلة واسعة وشاملة في مكان العمل،

لھذه  مكم0 تعتبر اخل المنظمات الجماھيرية القائمة (النقابات، وما إلى ذلك)، ولكنالعمل د مع
القاعدة الشعبية ضد البيروقراطية يحسن من قدرة  ا7نشطة. العمل العادي داخل النقابات في

لجان واسعة من النضال بدوره يعزز حركة  تنظيم الطبقة العاملة. دعم كل فرصة لبناءاستق0لية 
يمكن تنفيذ سياسة  ، فإنهفقط على ھاتين الجبھتين طليعة العمال تعملعندما النقابات.  ة داخلالشعبي

 البروليتاريا. الثورية التي تخدم تحرير

الصراع الطبقي وعلى  اق مراحليأثبت أنه في س - وحتى التاريخ الحديث  - في الواقع، والتاريخ 
تميل إلى خلق عفويا  ، فإنھاوالمظلومين العمال وجه الخصوص خ0ل (قبل) التطورات الثورية

 بدأت مع - على المستوى الشعبي. لذلك، فإن العديد من الثورات في الماضي  منظمات مستقلة

 1920إلى  1917، والثورات في روسيا وألمانيا والنمسا من عام 1871باريس في عام  محادثة

ماكن العمل وا7حياء. مھما كانت في أ شھد ظھور لجان التنظيم الذاتي -حتى العصور الحديثة 
 العمال ونمينظ. يجسدون قوة بديلة –الجنود ولجان الدفاع مجالس  العمال و السوفيات، -  أسمائھم

 المركزي سامحين بأن يكون السؤالعن جھاز الدولة البرجوازي،  مستقلين ونقسموين والمظلومين

للتكيف  وقابلين عليھم يسيطرونالذين  مليھوأنھم يستطيعون اختيار ممث واتخاذ القرار للنقاش قابل
توفر إمكانية أن العمال والمظلومين ليسوا  . ھذه المجالس أيضاخصوصياتو@ يتمتعون بأي 

 البرجوازية، ولكن يمكن تحديد سياساتھا. قيادات من مجرورين
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مليار من حيث القيمة المطلقة. وبالمثل،  1.4) وحوالي 2008ملموس (بشكل ٪ 46.9 - في العالم 
في  . وع0وة على ذلك، فإن نسبة المھاجرينقد زادت فإن نسبة النساء المشاركة عملية اVنتاج

٪ 25- 10البلدان التي اgن يشكلون  العديد من الطبقة العاملة في البلدان ا@مبريالية بشكل ملحوظ. في
 النسبة أعلى من ذلك.ف -المدن الكبيرة  - مراكز  من العمال وخاصة في

تجاه البلدان ا7كثر  القديم العواصم اVمبريالية فيأھمية خاصة ھو التحول من وزن البروليتاريا 
 صا أوروبا الغربية والحواضر اVمبريالية (وخصو العمال يعيشون في فقرا. سابقا، فإن الغالبية

الدول نصف ا@ستعمارية أمريكا الشمالية)، في حين يعيش اليوم ث0ثة أرباع جميع العاملين بأجر في 
من اVنتاج الرأسمالي من ا7ساسي قطاع ال - وا7كثر فقرا البلدان ا@مبريالية. في القطاع الصناعي 

حواضر اVمبريالية الغنية. يضاف إلى ال عن ٪ من جميع الموظفين يعيشون خارج83.5حتى  - قيمة 
ھي  - ا7رستقراطية العمالية  -الرأسمالية وافسدتھا  ميزتھاطبقات العاملة التي ال ذلك أن حصة أعلى

معظم البروليتاريا العالمية  كانتسنة،  100قبل  فإن باختصار. أقل بكثير في البلدان ا7كثر فقرا
البروليتاريا العالم  ، اليوم لدينا الوضع العكسي: أغلبيةمتقدمة ال ش في الدول الصناعية اVمبرياليةيعت
 مثل الصين وروسيا. المتخلفة البلدان ا@مبرياليةوعيش في عالم شبه ا@ستعماري ت

عدم المساواة بين العاملين. المجموعات  لكن نمو البروليتاريا العالم يسير جنبا إلى جنب مع زيادة في
 و اgن تحتفظ بالعديد من المزايا وا7حكام المسبقة. العمالية الطبقة تصفنتمي سابقا إلى منتالتي 

امتيازات على حساب  تلقى الطبقات العليا معينة من الطبقة العاملة في المدن الكبيرة اVمبريالية
عواصم (مثل المھاجرين والعمال غير مستقر) أو في  طبقات فرعية جديدة من الطبقة العاملة في

من قبل الرأسماليين ل0ستفادة  أغريتطبقات، والتي ال بقيةنفسھا وبالتالي  طبقتناكثر فقرا. البلدان ا7
 استغ0ل جماھير طبقتنا.و من

ثورية. الستراتيجية ا@مكانة ھامة في  تحتلعلى ھذه الخلفية، فإن مشكلة ا7رستقراطية العمالية 
من  ترتشيالتي  من البروليتاريا، في الجزء العلوي رقيقة ا7رستقراطية العمالية ھي طبقة

الطبقات السفلى من  أنھا تنبع من استغ0ل دول شبه ا@ستعمارية و، الرأسماليين من أرباح إضافية
مؤيدين ك وابطتريا@متيازات والتي نأمل أن  الطبقة العاملة في المدن الكبيرة عن طريق مختلف

اھير الطبقة العاملة "ھذه الطبقة @تزال ھذه ھي الطبقة التي تدافع عن مواقف ضد جممخلصين. 
نظام البالنسبة لھم جھود سحق  جيدة" وحياة نسبيا " ون7نھم ھم أنفسھم في الواقع يعيش - تعمل" 

 ظھر كبيرة جدا.ت

ا@متيازات وھذه الطبقة تصبح أصغر.  قوض ا7ساس المادي لھذهتمن جھة، وأزمة الرأسمالية 
رأس المال للدفاع عن  على على نحو متزايد لتنقلب مجبرة ية ھيولذلك، فإن الطبقات ا@رستقراط

النضال. من  تحسين فرص لبناء وحدة وطنية واسعة من البروليتاريا في طبقة مصالحھم، وبالتالي
ع عدم المساواة داخل البروليتاريا وكانت الطبقة ا7رستقراطية قادرة على زيادة اناحية أخرى، ارتف

 .حصتھا من دخل ا7جراء

البروليتاريا (بما في ذلك  ومن ھنا نرى أھمية مركزية متزايدة من الطبقات الدنيا والمتوسطة من
للمضي قدما في النضال الطبقي وتجديد  العديد من المھاجرين، وا7قليات القومية والنساء والشباب)

، فإن مجموعات خاصة الذين يعيشون حياة في س0سل ملحوظة. ولذلك الحركة العمالية. ھذه
 - ا@ضطھاد القومي وا@جتماعي  مثل –ضد، أشكال إضافية خاصة القھر من ھذه الطبقات  المعركة
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ب تجاھل النقابات القائمة. وجبو واحدة مرةومع ذلك، سيكون من الخطأ في ا7ساس إلى ا@ستنتاج 
عن طريق . لم يتم دحر البيروقراطية المتشدد ھراء ا7يسرال رفض مثل ھذايالب0شفة الشيوعيين 

، اتحادات عمال من النقابة)، ولكن عن طريق النضال من أجل الديمقراطية ھا(فصلز الطائفي التحي
من حيثما كان ذلك ممكنا داخل  . يجب أن يتم ھذا النضالفدائية ومستقلة عن الدولة ورأس المال

 من جانب البيروقراطية لمتابعة الثوار وطردھم. حتميةالمحاو@ت البغض النظر عن  -النقابات 

 الديھ نوعية. ھذه مرتبة وحركة نوعيةحركة  في وسط العمل داخل النقابات تقف في بناء رتبة و
 @تحاد.ا البيروقراطية خارج وحتى طردمن اعتمادھا على الدولة ورأس المال  ھدف لتحرير النقابة

ست في لي -  الثوريينمع العمال غير  تمثل جبھة موحدة - نوعية  حركةوالنضال من أجل بناء رتبة 
الشيوعيين  بناء الفصائل الشيوعية في ا@تحاد. على العكس من ذلك، فإن مھمةضرورة تناقض مع 

 . عمل الجبھة المتحدة في حركةالعمال غير الثوريين وصول إلى وكسب ثقةالوعلى وجه التحديد 

طاق، دعم واسع الن يتماشى مع الكفاح لكسبوفي النقابات بشكل عام، لذلك،  الرتبة والنوعية
 القيادة الثورية مع برنامج ثوري.يكسب ا@تحاد العام وأخيرا، 

المھاجرين والنساء والعمال غير  في التنظيم النقابي للطبقات الدنيا من الطبقة العاملة (خاصة
 تلعب دور المشاة في ا@تحاد، لكن ينبغي أنطبقات يجب  ، الخ) ھي مھمة @ غنى عنھا. ھذهالمثبتين

الھيئات النقابية وفقا لحصتھا بين  في تجارة نسبيا تكون ممثلةأن يا وينبغي أيضا لعب دورا محور
إنشاء نقابات جديدة منطقي  صنم من الوحدة النقابية. حيث تبنيطليعة العمال   علىيجب  الموظفين.

 ا@شتراكيين دعم مثل ھذه الخطوة دون تحفظ.على نقابات القديمة، ولل سمعة العميقةالبسبب تشويه 

أو  1980من الدكتاتورية في أواخر  في كوريا بعد ا@طاحة KCTUتشمل تشكيل  على ذلكأمثلة 
 . الصدمات الحادة من خ0ل الصراع الطبقي2011في مصر بعد سقوط مبارك  إنشاء نقابات مستقلة

(مثل  القديمةوالتجذر في اتحادات العمال سبب غرفة جديدة للمناورة تعلى حد سواء يمكن أن 

UGTT  ف توظ الب0شفة- . الشيوعيينجديدة نقابات في تونس)، وكذلك يؤدي إلى خلق 2011عام
طالما كان وحدة ا@تحاد  البحث عنعلى أساس مبدأ واضح:  على ھذا السؤال ولكن نظرة تكتيكية

من الدولة ورأس المال  الطبقة العاملةأنھا تخدم التقدم للكفاح من أجل استق0ل  ذلك ممكنا كما
تقسيم @ يؤدي إلى العزلة ال إذ أن ،تشكيل نقابات جديدة يروقراطية. عدم الخوف من تقسيم أووالب

على مستوى أعلى من استق0ل  لثوار، ولكن يسمح للتنظيم قطاعات واسعة من الطبقة العاملةلالذاتية 
 .الطبقية

  

 التغيرات في الطبقة العاملة

النضال يجب أن تأخذ في ا@عتبار التطورات  لفئةالنضال من أجل التنظيم الدولي للبروليتاريا 
 - الوقت لينين وتروتسكي - السنوات والعقود. قبل مائة سنة  والتغيرات الرئيسية في اgونة ا7خيرة

وكان التصنيع  كان البروليتاريا في العالم ا@ستعماري وشبه ا@ستعماري @ تزال صغيرة جدا.
 نسبيا. الرأسمالي تقدم فقط إلى درجة صغيرة

وقد تغير ھذا بشكل كبير في العقود  وبالتالي فإن البروليتاريا تشكل إ@ أقلية صغيرة بين الكادحين.
تصبح لم البروليتاريا  ا@دعاءات الغبية لعدد من البرجوازيين الق0ئل "المثقفين"،ا7خيرة. خ0فا 

نصف السكان العاملين  ليحوا يكسبونأصغر حجما، ولكن أكبر من أي وقت مضى. وا7جراء اليوم 
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ضحية  تحت قيادة لينين وتروتسكي، الذي أصبح 1919تأسست في عام  ا7ولى. ا7ممية الثالثة
رابعة التي ظھرت أخيرا ا7ممية ال فصاعدا. و 1924البيروقراطية الستالينية وتحولت في الفترة من 

ا@ضطھاد  أضعفته –المعارضة تروتسكي ضد الوسطية واVص0حية، والتي  من نضال اليسار
فترة وتوقفت في الوجود باعتباره  فشلت في مواجھة تحديات ما بعد الحربف -  والستاليني الفاشي
 ا@شتراكيةاليوم نحن نواجه مھمة لبناء حزب عالمي للثورة  .1951- 1948الثورية في  ةالدولي

 RCIT الذي بنيت عليهللمرة الخامسة Vنھاء الرأسمالية مرة واحدة وإلى ا7بد. ھذا ھو السبب 

 .5 العمالية العالميةلتشكيل 

  

 النضال من أجل النقابات

لطبقة العاملة في النضال ضد ل المنظمات الجماھيرية أھم واحدة من ضلت و@زالتالنقابات 
من  حقيقة أن النقابات قد فقدت نطاق واسع صحيح على الرغم من الھجمات الرأسمالية. وھذا

انخفضت نسبة العاملين كأعضاء اتحاد جميع العاملين  المتوسط. في في جميع أنحاء العالم ا7عضاء
٪. ھذا ا@نخفاض 18.1٪ إلى 34من  2010- 1978) بين OECDدول ( بأجر في البلدان الصناعية

أمريكا واليابان، ولكن  ي البلدان الرأسمالية "القديمة" في أوروبا وشماللنقابات لم يحدث فقط فل العام
 الصناعية الناشئة.شبه المستعمرات أيضا في عدد من 

ا7ساسية  ھاوطبقات الطبقة العاملةفوالسبب الرئيسي لذلك @ يكمن في التطورات الموضوعية. 
 كبر.فإنھا ت ذلك على نطاق العالم، ولكن بد@ من يھبطان@  ة كماالصناعي

الشركات الكبيرة وبشكل متزايد في في  أن يعمل البروليتاريا أقل وأقل خرافةوبالمثل، فإنه أيضا 
ما أبدوه من روح المقاومة. في  واعتقد أن العمال قد خسرقليل كمصداقية لمن يالشركات الصغيرة. 

 في وقت مبكر مطلع ة منحركات ا@حتجاج ضد العولمة الرأسمالية والحرب وا7زم العديد من

ومنحنى  2011في عام  بريطانيا فيحتى اليوم، والثورة العربية، انتفاضة اغسطس  2000الـ
ھو دليل كاف مدى اتساع وعمق  كل ھذا - ا@رتفاع السريع من اVضرابات في مصانع الصين 

 جذور الكراھية للحكام.

من البيروقراطية النقابية.  اVف0س الكامل @، السبب الحقيقي لھذا التراجع ھو أن تكون موجودة في
(فصل طبقة  والطبقيةمشاركات، و ھذه البيروقراطية ھي بمعزل، والسعي للحصول على امتيازات

حصتھا من الحوض الصغير الرأسمالي. تحقيقا لھذه  في المجتمع). ھدفھا ھو الحفاظ على وتوسيع
حل  ، وغالبا ما يندمج معھا. وبالمثل، يجب أن تجدجھاز الدولة برجوازيةب اربط نفسھت االغاية، فإنھ

 وسط مع الرأسماليين وبالتالي التكيف مع الضغط على ھذا.

البيروقراطية @ ترى وسيلة  من ا@فراد العاديين. إذا - ط مختلفة وعرض أيضا لضغتتومع ذلك، 
دفع تيروقراطية اVجراءات وقيادة اVضرابات. لكن الب لقمع ھذا الضغط، ثم اضطرت إلى اتخاذ

 مستقلة.ال المبادرات الشعبية النقابات والحد وقمع قدر اVمكانعلى  لسيطرةلا@نتباه  إلى دائما

البروليتاريا، وعلى  في درجة عالية على أقسام أفضل أجرابوع0وة على ذلك، فإن النقابات تعتمد 
اصة الطبقات السفلى، ومع من طبقتنا وخ وجه الخصوص على ا7رستقراطية العمالية. كتلة واسعة

 ا@تحاد. تمثل من قبل ولم تنظم لم على الغالبذلك، ھي 
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كون فيھا يفي الحا@ت التي  مشروعكون ي إلى تشكيل حزب عمالي مستقل. تكتيك مماثل قد يدعون
. ننتقل ةبديل بحث عن سياسيةوتعن أحزاب العمال البرجوازية  تبتعد الطبقة العاملة تقدمية منأقسام 

العدالة ا@جتماعية والمنظمات  المتشددة والحركات من أجل الديمقراطية و إلى النقابات العمالية
 نشاءzVص0حية وندعوھم لالذين يبحثون عن بديل  السياسية، وجميع العمال والشعوب المضطھدة

 .5العمالية العالمية أحزاب الطبقة العاملة الجديدة. كما ندعوھم ل0نضمام إلينا في بناء 

 جادل منذ البدايةنأممية خامسة، التي لديھا ثورية الطابع البروليتاري. ولذلك،  نحن نكافح من أجل

ية نموذج مراحل لدول وا7ممية الرابعة، نحن نرفض CWI، وIMTثوري. وخ0فا لل لبرنامج
شكلت أو@ على اليسار اVص0حي، ثم الوسط ثم في مرحلة ما  ي ينبغي أن يكون في رأيھمالت، ةجديد
 ري.أساس ثو على

في ظل الظروف الحالية  نحن بالطبع ندرك أن مثل ھذا الحزب وطني جديد أو الدولي الخامس،
القوى الثورية فحسب، بل اVص0حية تحته طوي 7نه @ ي، متناقضسيكون له الطابع الطبقي 

في سلسلة من النضا@ت ون فشلجعل القادة يتأن  اي من شأنھالت ةالدولي ھذه كونستوالوسطية. 
 أو حتى الوقوف على الجانب اgخر من المتاريس ضد العمال. بقية ،الط

من البداية،  معارضفصيل ك القيام بدور ثوري عليھم في مثل ھذه الحالة الب0شفة - الشيوعيين
ي داخل ھذه ا7حزاب أو في الدولي الخامس ضد إص0حي حاد نضال شن عليهوبالتالي سيكون 

برنامج ثوري. وبطبيعة الحال، ھذا في دفھم ھو فوز ھذه ا7حزاب الوسط أو القيادة الشعبية. ان ھ
له @ لزوم ما أخذ في ا@عتبار أوھام العديد من العمال لتجنب تي الت يجب أن يتم بطريقة تربوية،

ويقودھم إلى  المجذر حديثا بمعزل عن يوم واحد. والھدف ھو حشد القوى اليسارية، عمال والشباب
 متعريف مستقل باعتبارھ مضمون الب0شفة- الشيوعيين يبقىلمسار. في حين ا اليسار ونحو ثورية

القوى في المعارضة لقيادة  شمل أوسعلمنظمة مع البرنامج بشكل كامل، يجب عليھم أيضا محاولة 
، الذي يخدم في الواقع 5 ةالدوليالعمالية بناء  . في نھاية المطاف، فإن الھدف ھوالممطلوب اVص0ح

في النضال من أجل  فيھا غرفة للقوات التي تخدم العدو الطبقي توجدالعمل، وبالتالي @  طبقة مصالح
 التحرير.

يعتمد على العديد من العوامل  ، ھذاسيستمر متى وإلىحاليا، نحن في مرحلة انتعاش الفترة الثورية. 
 بب غياببس أن نفسھا. في أي حال، @ بد من افتراض بالضبط التي يجب أن تقرر في المعركة

عدة نكسات ويجب علينا أن نعد أنفسنا في  ستواجه الطبقة العاملة @ محالة فإن حزب الطليعة الثورية
 المد والجزر المضادة للثورة. صراع أطول مع الطفرات الثورية، الركود، ول تاريخيةال ھذه الفترة

 ثوري يقرر مصير ينضالتشكيل طرف  ومع ذلك، بسبب التجارب التاريخية، ما نقوله اgن ھو:

عندما يكون على الطبقة العاملة  . فقطفي الوقت المناسب الثورة وتحرر الطبقة العاملة والمظلومين
ق يطبوبتتعلم من دروس الثورات السابقة والھزائم ال على رأسھا حزب الطليعة، أن بوعي

تي0ء على السلطة، والدفاع الثورة الدائمة في الممارسة العملية، عندھا فقط يمكن أن ا@س استراتيجية
 الثورة المضادة والتھديدات اVمبريالية.وضد البرجوازية ا عنھ

حزب ثوري العالم أربع مرات:  -خلق الدولية  في تاريخ الطبقة الحديثة نضال العمال الواعين لديھا
لتي ، وا1889تأسست في عام  . ا7ممية الثانية،1876- 1864الدولية ماركس وانجلز في  ا7ولى

دعم القوى ا@مبريالية في الحرب العالمية  الموالية للرأسمالية بحكمقوة علنا  1914أصبحت في عام 
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قسام المتقدمة ا7معظم  لتجنيد في المقام ا7ول من يةية قبل حزبمن واجب المنظمة البلشف فمن
تدريبه قبل فترة طويلة من المنافسة الفعلية بكل تم الذي  عداءالللطبقة العاملة. مثل  تشددا وا7كثر 
ما ، و7دائھاوالتضحيات  تسعى منظمتنا Vعداد الثورة فقط مع العديد من المصاعب الوسائل،

 ورة نفسھا.الثستتطلبه منا 

الثوار يرتكز ھو تكتيك الجبھة المتحدة الماركسي.  أداة ھامة للتغلب على أزمة قيادة الطبقة العاملة
أن  بانحسال وحدة البروليتاريا في النضال من أجل حقوقھم. كما أنھا تأخذ في أكبر قدر ممكنعلى 

التقليدية. وھم  قياداتھمآمال في  ونيحمل اليوم @ يزال ھناك العديد من العمال الذين بطريقة أو بأخرى
الى الجماھير ليس فقط عن طريق  القوىطبيعة ھذه  تعرضيمكن أن  فاسدة ھايدركون أيضا أن

الجھات  قترح علىتالدعاية، ولكن من خ0ل خبرتھم في الممارسة العملية. وھي، بالتالي،  ثورية
. الھدف الرئيسي ھو ا7ساسية لبالمطا من أجلمن الحركة العمالية النضال المشترك  ا7خرى

أھمية ھو وا7كثر الذين حتى اgن @ تزال تتبع قيادات غير ثورية.  محاربة جنبا إلى جنب مع العمال
(لجان العمل في المؤسسات وا7حياء  المضمونجبھة متحدة مشتركة في رتبة و أعضاء تشكيل

ه توجذلك). تحقيقا لھذه الغاية، فإنھا  "، وما إلى ةالمشتركالتجمعات  العمال  تكت0ت والمدارس،
والمنظمات، ولكن  ا@حزاب غير ثورية ومضمونجبھة موحدة خاصة إلى رتبة  اقتراح لتشكيل

تشمل الدعم ا@نتخابي الحاسم للقوات غير ثورية.  أيضا للقيادة الرسمية. ويمكن لھذه التكتيكات أيضا
@نتقاد الضروري لسياسة كافية من القيادات النضال يجب أ@ يؤدي الثوار للتخلي عن ا نز@ت

ون صراع. بد@ من ذلك، جبھة يكالبرجوازية الصغيرة وعلى وجه الخصوص @نتقادھا بشدة عندما 
يقترن ذلك مع استعداد لفضح فورا  مشروعة إ@ تحت شرط أن ةشفالب0 -تكتيك الشيوعيين موحدة

 يكسر يمكن أن جبھة موحدةتكتيك طبيق القيادة دون أي خوف. فقط من خ0ل ت خيانة كاذبة

 ونزاليالطبقة العاملة الذين ھم اليوم @  في نھاية المطاف قطاعات واسعة من الب0شفة - الشيوعيين

 وجھة نظر ثورية بنجاح. إكسابھمو تحت قيادة اVص0حية البيروقراطية

لتناقضات الطبقية يتقدم بمعدل بسبب اشتداد ا مرونة مھم أيضابتطبيق تكتيك الجبھة المتحدة المبدئي  
ا@رتفاعات للصراع الطبقي يجد  المنظمة الثورية للبروليتاريا. ولذلك فمن الممكن جدا أن أسرع من

 NPA جديدة. ا7ساس لل معتدلةمن تشكي0ت إص0حية أو في المتوسط  رب أو@أقالوعي الشامل 

يدعون الى  الب0شفة- ذلك. الشيوعيين في فرنسا أو مبادرات ا@شتراكية في مصر ھي أمثلة على
تجذر قطاع الطبقة  فإنھا ر عن العملية السياسيةتعب المشاركة الفاعلة في مثل ھذه المبادرات بقدر ما

حل سياسي. بد@ من كفي الوقت نفسه يجب أ@ تقدم ھذه المنظمات غير الحكومية الثورية فالعاملة. 
من أن مثل ھذه المبادرات يجب  ثوريا التوجيه والتحذير ذلك، فإنه من الضروري أن يدعو علنا 

على أساس ثوري. (انظر على سبيل المثال مصير  مبنيةإذا لم تكن  تنتھي في طريق مسدودأن حتما 
- أجزاء من ھذا المشروع. الشيوعيين في انقطاعحتما إلى  أن يؤدي وسيكون لذلك )NPAمحزن لل

الھدف  ھيالبروليتاريا  قتالتعزيز قوة أن  7نھم يرون ،ا@نقطاعاتخجل من ھذه ت@  الب0شفة
  زم0ء المقاتلين السابقين.المع  يربط ا@نقطاعات سوف أن ھذا أيضا ونعلمي النھائي و

(على سبيل واحد ص0حي احتى  ليس فيھاأي  - لطبقة العاملة حزب لفي البلدان التي @ يوجد فيھا 
 الب0شفة- الشيوعيين تعمرة أو الو@يات المتحدة ا7مريكية)،المثال في العديد من البلدان شبه المس
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بانفصال باسم الجماھير  سياستھم ھم يتابعونأن تؤدي الطبقة العاملة والمظلومين إلى النصر. 
دعم في وقت ويالجماھير  ينوب عن، وما إلى ذلك) مطلعونمقاتل، والمسؤولين  فدائي( مختلف

 المعركة. سند، بد@ من تنظيم الجماھير وجعل أنفسھم ا@نفصال @حق ھذا

إنشاء ديمقراطية حقيقية بدون  حت0ل أجنبية،ا وتلك قوةستھم تقتصر على طرد ھذا أو ذاك وسيا
لم وھم. إذا  ه. ولكن ھذا  كليةرأس مالالمصادرة ھذه أو تلك المجموعة  ثورة في ع0قات الملكية،

7ن  إذا لم يوجد ھناك أحد @ إسقاط البرجوازية ككل وتحطيم جھاز الدولة لديھا، أحد ھناك يوجد
تبقى س- الثورة الديمقراطية مع مصادرة الرأسماليين ، إذا كان أحد @ ربطتماما اVمبريالية يحطم

تقدم حتى ا@ستي0ء الفعلي على ت@  . إذا كانت الثورةتتحللالثورة ناقصة وسوف تتحول في نھاية 
ينتھي  البرجوازية، ثم إعادة إنشاء قاعدة للقوات إلىنتھي حتما ستالسلطة من قبل الطبقة العاملة، 

 ثورة.ال ليس فقط فشل ا@شتراكية، ولكن أيضا للديمقراطية

برنامج واقعي لكسر قوة الطبقة  وباختصار، فإن القوى المھيمنة الحالية في حركات المقاومة @ تملك
 ھي القوىما دامت ھذه و إلى السلطة. الوصول وتحقيق البروليتاريا ا@مبرياليةقوى الرأسمالية و

 .نخسرنحن سوف فطليعة المعركة، 

وأيضا في  الديمقراطية ، في حركات ا@حتجاجوالمعتدلةنناشد الناشطين في ا7حزاب اVص0حية 
 أشكال ا@ستغ0ل وا@ضطھاد تقتضي إلغاء الطبقات و : الكفاح من أجل إلغاء جميعةمخيم الفوضوي

 فعلي الثوري مقاتلاخل صفوف حزب د برنامج الشيوعي والالدولة. وھذا ممكن فقط على أساس 

 لطبقة العاملة.من ا

 انضم إلينا!

ينظم الصراع الطبقي وبرنامج ثوري.  الثوري على التحليل العلمي لشروط المقاتل يستند الحزب
الحرب المفتوحة ضد  من البروليتاريا وجميع المظلومين ويعلن الفدائية الواعيةالطليعة سياسيا 

 الحركة العمالية. علىتزال تسيطر @ التي البيروقراطية 

صنع القرار داخل الحزب، وتنفيذ ة وھذا يعني ديمقراطي -7نه يقوم على مبدأ المركزية الديمقراطية 
@ وجود مثل ھذا الحزب اليوم.  الشباب وما إلى ذلك يلعب دورا مركزيا. ھذه القرارات الجماعية

. في ھذه ا7زمة 20لطليعة منذ منتصف القرن الحزب ا متلك طبقتناتبالمعنى الدقيق للكلمة، لم 
منھجية التي تعتبرلرشوة لجنبا إلى جنب مع إمكانيات البرجوازية اVمبريالية  - القيادة  العميقة

لحركة اجعل السبب يمكن العثور عليھا في  في نھاية المطاف -بيروقراطية العمل وا7رستقراطية ل
للتشويه من قبل اVص0حية  تتعرض قدالماركسية، كما ورية ا@ستثنائي برجوازية ونزع ث العمالية

 في العقود ا7خيرة. واليساريين المعتدلين وا7كاديميين ،ةرٮااليس

تنظيم وطنيا ودوليا، وال وبالتالي فإن المھمة العاجلة وا7كثر إلحاحا ھو خلق البلشفي قبل الحزب
نشطاء ال من جمع كثير مھمتھا الحزبيةقبل  ماتالتنظي. ھذه بعدھا ھذا الحزب يمكن النمو على شاكلة

ر مستمر والمساھمة بنشالصراع الطبقي  على أساس البرنامج الثوري من خ0ل المشاركة في
المركزية. ة الديمقراطي –منظمة البلشفية ال خطىأنھا تبني نفسھا على  ل~فكار الثورية. لغرض

الطبقة  كفاحقوة  تعززتو الخبرات واباكتس، وھؤ@ء النشطاء الذين أتوا برتبة محاربو الطبقات
مقاتلي الطبقة الذين  البداية من يخلق الثوري يقبل الحزب يمنظالتللثورة.  بمنتھى التفاني فيھم العاملة

. وفقا لذلك، أنفسھم ونقدميقد  7نھم" نيييسار" كـ الطبقة الغير عماليةسة ا، وشربص0بةيعارضون 
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 ا@شتراكية. * والمدينة الفاضلة، واقع تجاھل، نظرية ا@نتقال السلمي إلى

الثورة ا@شتراكية، وأن ھذه الثورات اثنين  * الكذبة أن الثورة الديمقراطية يمكن أن تكتمل دون
 مراحل منفصلة. يمكن تقسيمھا إلى

والقوى البرجوازية مثل ا@تحاد  مكانية إص0ح البرجوازية الصغيرةVللسخرية  مثيرال* ا7مل 
البرجوازية الشعبية لقوات جماعات أو  ا@جتماعية ا7حزاب الديمقراطيةو البيروقراطي التجارة

 .دائمة ا@شتراكية

ھو الذي  -من أجل تحرير مستمرين مل أن تكون قادرة على جعلھا المقاتلين ا7وھذا يعني 
 نباتي. "، تحول النمر إلىبواقعية"

أن  ا* وا@نتھازية (التكيف مع قوى غير ثورية) النظرية القائلة بأن "عملية موضوعية" من شأنھ
الخطوات ال0زمة للنضال في  مسؤولية القيادة. و@ سيما مسؤولية مخطط حرر الثوار منت

عن طريق بديل ثوري. على  القيادات الحاليةلحاجة إلى استبدال لالدعوة علنا  التحريض والدعاية و
لذلك،  .الجماعية أطراف البلشفيةب ةخائنالا7حزاب ا@جتماعية الديمقراطية @ستبدال سبيل المثال، 

فتح البرجوازية والبيروقراطية ھي ا7قوى وضرورة  تفشل الوسطية في حا@ت حاسمة حيث ضغط
 NPAا7مثلة ا7خيرة: فشل  سبيل المثال @ الحصرالنضال الثوري ضدھم ھو ا7كثر إلحاحا. على 

ص0ح نظام المعاشات التقاعدية Vاحتجاجات حاشدة  خ0ل 2010الفرنسي في خريف عام 
حسب رتبة  ل0ستعاضة عن البيروقراطية النقابية الحاليةمفتوح  إضراب عام 7جللتحريض علنا و

انتفاضة الفقراء في بريطانيا. التكيف  مله خ0لليسار بأكلفرار الجبان تقريبا والوملف ا7عضاء؛ 
حركة في الثورة العربية و التافھة البرجوازية مع الديمقراطية العديد من الوسطيين إلى المسالمة

شافيز. لذا الوسطية ليست شك0 من أشكال ل بوليفرية لامن منظمات  العديد نكرانا@حت0ل، أو 
 ، ولكن ينقحھا ويشوه ذلك. إنھا حركة تذبذب تتكيف معيدھاتقالجزءا من  تليس االماركسية، وأنھ

جميع العواقب من  القوى الطبقية ا7خرى (البرجوازية الصغيرة) التي @بد من مواجھتھا سياسيا مع
 أخرى أجنبية من أي قوات الب0شفة - الشيوعيين . الوسطية ليست أقرب إلىالب0شفة قبل الشيوعيين

  .)غير بروليتاريةال(

 ا، @ طائل منھمھمة ا7مورتكون  تنفذ اVجراءات المناسبة عندما @ستخدم كلمات قوية، ولكن ت يالت
الشروط. ومن مسؤوليتنا أن نضمن أن طبقتنا يجب  كاملمثل أولئك الذين @ يقدرون على استخدام 

  لى كارثة.إ نتبعھم@  كي ية تأتيالوسطأن  ا7فواه المرتفعة ھذه مثل وتقول ,أن @ يدفعون ثمن

الشباب المتشددين وحتى بعض  ونظرا لضعف القوى الثورية، فإنه ليس من المستغرب أن جزءا من
 العقوبة على البيروقراطية في الحركة العمالية والغدر العمال يتحول إلى الفوضوية. ھذا التطور ھو

الفوضوية غير  في صفوف من قياداتھا في الماضي. ومع ذلك، وھذا التورط من الناشطين الشباب
  .ةالرأسمالية غير ممكنبثورة لzطاحة  تكون !)مؤدلج بيروقراطيا مضللة. 7نه بدون ثورية (حزب

يمكن أن تنزلق ا@مور ، ا@نتباه للعواقب في المظاھرات خ0ل محاربة الشارع لعميل محرضدون 
 .بسھولة إلى رتب المتظاھرين وينتج أعمال عكسية تسن إجراءات بنتائج عكسية

، الجماعي حطم. ليس العمل الفردي، ولكنتالثورة المضادة @ يمكن  بدون ديكتاتورية البروليتاريا
طبقتنا لسيؤدي  صفوف فيوالمقاتلين ا7كثر ثباتا  تحت قيادة واضحة من ا7كثر خبرة تنظمانتفاضة 

الصغيرة @ يمكن  البرجوازية والديمقراطية البيروقراطية الب0شفة- ويقول الشيوعيين التحرير. إلى
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الحركات  الشركات اVمبريالية والشركات الخاصة المحلية. (انظر على سبيل المثال النوايا ا7صلية
 بوليفيا وإكوادور). البوليفارية ھوغو شافيز في فنزوي0 أو حكومات

ا7حزاب  ولكن مرة واحدة في السلطة ھذه الحركات البرجوازية الصغيرة تتحول الى (الدولة)
والف0حين من عملية صنع القرار  العملطبقة أسمالية للطبقة الحاكمة، والذي يقمع ويستبعد الر

. (انظر على سبيل المثال يثبت كثير من سيرة كفاح حركات المقاومة @ يقبل الجدل وبشكل السياسي.
ة في الجبھة الوطني -  الجزائر وا@تحاد الوطني ا@فريقي الزيمبابوي جبھة التحرير الوطني في

أمريكا، وحزب البعث والعديد من انق0ب عسكري آخر  زيمبابوي، والجبھة والساندينيين في وسط
عندما يحصلون على  - والسبب في ذلك ھو أن حركة البرجوازية الصغيرة الخ)  في العالم العربي

 النظام المدني. عن برجوازية مدافعهتصبح ويجب أن تصبح  ابطبيعتھ -قوة 

 يةللقوة اVمبريالية الصين لماضي القريب ھو الدعم مفتوحة أو شبه مفتوحةتطور خطير في ا

أنفسھم ا@شتراكي. (على سبيل المثال عدد من ا7حزاب  قوى البرجوازية الذين يصفونلل .)القليلة(
أي اھتمام لدعم جزء من احتكار  ھايكن لديلم الحركة البوليفارية) والطبقة العاملة  الستالينية، وشافيز

(مثل الو@يات المتحدة). بدعم من أقسام  رؤوس ا7موال (مثل الصين وحلفائھا) ضد آخر
سياسة  ھي وھذه -الصين ليست أكثر من "اVمبريالية ا@جتماعية" , اVص0حية لقوة العظمى الناشئة

 مع العبارات "ا@شتراكية" ا@جتماعية. حتى المقنعة اVمبريالية

مع  تتواجدتمارس  اطية في العالم الغربي البرجوازية الصغيرةفي حركات ا@حتجاج الديمقر
أيضا. فمن طبيعة  تأثير المركزيويكون لھا الدعاة الس0م وا7فكار الشعبوية  و اVص0حيين

تدميرھا. أفكارھم بشأن تنظيم  عنبد@ من  البرجوازية الصغيرة إلى تفضيل ترويض الرأسمالية
ومبدأ  قوانين والبرلمانات الرأسمالية، عقيدة ساذجة من المسالمةالشركات بال جميع قوى البنوك و

من ممثلي الطبقة الوسطى الليبرالية  القياديلتأثير االتوافق في اتخاذ القرارات، وما ھي تعبيرات 
 لحركات.لالخبرة السياسية  انعدام"المثقفين")  ـ(الطبقة من ما يسمى ب والمثقفين

حول إمكانية التغيير  اليسار والوسط، في العديد من اVص0حيينب تغذىوتتأتي ا7وھام،  ھذامع 
في ظل  التأسيسية، أو أوھام إدخال "الديمقراطية التشاركية" الجمعية ا@جتماعي العميق من خ0ل

البرازيل، المنتدى  في PTالرأسمالية، التي من المفترض أن الناس يمكن أن يكون لھم رأي (
جھاز من خ0ل  )، أو فكرة اVص0ح والسيطرة على الدولة البرجوازيةESFا@جتماعي العالمي / 

نظريات البرجوازية الصغيرة من "ازدواجية  التاريخ ھذا كشفمؤسسات المجلس الديمقراطي. لقد 
أح0م اليقظة. أخطر بدون ديكتاتورية البروليتاريا بأنه  الديمقراطية" السلطة المؤسسية" و "تطرف

 في نضال تحريرھا. أضعفو ، وبالتالي أعاقفقط  تارياالبرولي وافقد ضلل

 اVصدارات المختلفة من الوسطية وعادة ما تكون جذرية في الكلمات، ولكن في الممارسة العملية

لبرجوازية الصغيرة. تعكس برامجھا ل الحقيقية ةبديلال القيادة أنھم غير قادرين وغير راغبين في بناء
قادة ا7حكام المسبقة البرجوازية والتكيف مع البيروقراطية العمالية ( وممارساتھا، في شكل أو آخر،

في  ). الوسطية تمثل في نھاية المطاف تأثير البرجوازيةوغيرھمواVص0حيين،  النقابات العمالية
أمام مسار ثابت من الصراع الطبقي  تقلص مرة أخرىالالحركة العمالية والتي من خ0ل التقلبات و

 ة المطاف البروليتاريا.في نھاي يينم

 ومن ا7مثلة على ذلك ما يلي:
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 نضال الجماھير تخونو تبيع التييتم التحكم في الحركة العمالية من قبل البيروقراطية اVص0حية 

أو تماما،  مطمورة. ا7حزاب التقليدية "ا@شتراكية الدولية" عادة ما تكون سياساتھا كجزء من
ا7حزاب  يد منأحزاب العمال. (وفي ھذا ما يسمى "ا@شتراكية الدولية" ھناك أيضا العد برجوازية

من قطاعات الطبقة الرأسمالية.  البرجوازية مفتوحة في البلدان شبه المستعمرة والتي تمثل مصالح
ھؤ@ء أطراف عمال البرجوازيين ما زالوا يعتمدون على قطاع الطبقة العاملة كقاعدة اجتماعية لھم, 

روقراطية الديمقراطية . لكن البيفي الغالب خ0ل اتحادات العمال والمنظمات المرتبطة بھا
 تكافحو البرجوازية الغير معدودة بالحالة وا@متيازات المناصبمن خ0ل  مرتبطة ا@جتماعية

البرجوازية، ھم فقط على استعداد  باستمرار مكاتب الحكومة الرأسمالية. إذا ما سمح لھم من قبل
 من خ0ل حكومةالأيضا لدفع 

في إسبانيا،  ة ضد الطبقة العاملة (مثل الحزب ا@شتراكيتدابير التقشف ا7كثر وحشي لتطبيق حزب
للحد من المقاومة  ، حزب باسوك في اليونان). إذا كانوا في المعارضة، وأنھا تسعىالبرتغالفي 

 نصير سياسي، اgلة المضادة للثورةمنة. الديمقراطية ا@جتماعية اg الطرقوتوجيھھم على طول 

الحزب الثوري  لعمالية. يتغذى وجودھا من خ0ل عدم وجودصفوف الحركة ا برجوازية داخللل
 التي يمكن أن تقدم بدي0 للجماھير.

التابعة رسميا مع طرف أو إذا كانت  بغض النظر عما إذا كانت - وبالمثل، فإن البيروقراطية النقابية 
 الطبقة تعلى المقاومة ضد ھجما يجبر قوة مترددة والكبح في أحسن ا7حوال ھي - مستقلة رسميا 

البيروقراطية @ يعض اليد التي تطعمه  الدولة ورأس المال. بالطبع بينبسبب ص0ت وثيقة الحاكمة 
. بل تسعى إلى الخطيرللبدء الصراع الطبقي  الخاصة لھم. وبالتالي، فإنه @ يوجد لديه الفائدة

طرة عليھا لھذا السي عمال لتحسين وضعھم التفاوضي مع الدولة ورأس المال و استغ0ل نضا@ت
 الغرض.

ھناك تطابق  ,الديمقراطية ا@جتماعية عنمختلفة قد  السابقة الستالينيةوقد تكون ا7حزاب الستالينية 
في ثبت  .يين عمال برجوازيك طبيعة أساس سياستھم وطبيعتھم احترام، ولكن ليس في في خطاباتھم

لھجوم ضد الجماھير الكادحة لسمالية الماضي أنھم مستعدون لتحمل مسؤولية مشتركة لسياسات الرأ
قبل عقود طويلة من  لتنفيذھا بمساعدة الشرطة. وقد ثبت ھذاووالحروب ا@مبريالية إذا لزم ا7مر 

أفريقيا التي تعمل داخل  في جنوب SACPفي و@ية البنغال الغربية (الھند)، و CPI (M)الحكم 
حالة تورط الحزب الشيوعي  نفس ا7دلة فيحزب المؤتمر الوطني ا@فريقي، كما يمكننا أن نرى 

 Rifondazione و اليسار وحزب )،2002- 1997الفرنسي في الحكومة الفرنسية جوسبان (

في حكومة و@ية برلين أو في الحزب الشيوعي PDSالشيوعي في حكومة برودي في ايطاليا / ل
 .1991-1990وحزب باسوك في  ND اليوناني في حكومة ائت0فية مع

والقوات الشعبية لھا  لعديد من الدول البرجوازية شبه ا@ستعمارية والقومية البرجوازية الصغيرةفي ا
 ھاعم0ءو@ضطھاد وا@ستغ0ل من ھذه البلدان اVمبريالية افي حركات المقاومة.  الريادةتأثير 

ا7حيان  ھذه ا7طراف في بعضيقذف عادة الجماھير  غالبا ما تولد معارضة واسعة بينالمحليين 
المقاومة. الحركات اVس0مية مثل حركة طالبان ا7فغانية، حزب هللا  طليعة ھذا ليكونواإلى مواقف 

في سري @نكا. على خلفية  في للبنان أو حماس الفلسطينية ھي أمثلة على ھذا، وكذلك نمور التاميل
على عكس  - حزاب ھذه ا7 - لتأميم  ھميضطر شرسة، فإنه يحدث أيضا أنالالصراعات الطبقية 
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تعمل في مصلحة الجنس البشري،  والعسكرية والسياسية المتوفرة, دكتاتورية أغلبية المجتمع، التي
 ا7غلبية. الطبقة الرأسمالية لقمع الديكتاتوريات اليوم، والتي ھي مؤسسات وبالتالي يمثل نقيض

. أنه يقمع ككلمجتمع ال تحارب رخاء قمع كل تلك القوى التيتبد@ من ذلك، ديكتاتورية البروليتاريا 
والموت  تريد إعادة النظام القديم وھو ما يعني الكثير لمجموعة صغيرة، والبؤس كل تلك القوى التي

أن ينصاع لرغبات  لمليارات من الناس. ولذلك، قمعت المستغلين اليوم وأتباعھم الذين @ يريدون
فإن وا@زدھار، ولكن الذين يريدون ا@ستمرار في استغ0لھا. وبالمثل،  الجماھير من أجل الس0م

فإن "الرأسمالي" الرغبة التي تقود  ، لذلك اVنسانية مصلحةليجب قمعھا  كتلة مجرمة للقتل رغبة
ديمقراطية من أي  ھي في الواقع أكثرليتم قمعھا. ديكتاتورية البروليتاريا، التي الدمارفالبشرية إلى 

 المنظور. شكل رأسمالي للحكومة، يجب أن يكون مفھوما في ھذا

  

IVنحتاج التي والقيادة . القيادة لدينا   

على الطبقة العاملة  داست لرأسمالية ،ل ا7ساس ا@قتصادي تراجعبسبب  اھتزتي التالبرجوازية، 
الضغط ونھب المواد و، وزيادة الضرائب والفوائد الحزمو والشعوب المضطھدة موجة من التقشف

 الخام.

تحت ذريعة  موجة من المغامرات العسكرية تم تبنيفي الوقت نفسه على مدى العقد الماضي 
النفوذ الجيوسياسي والنھب  في خدم سوى التوسعت"الحرب على اVرھاب"، التي ھي في الواقع @ 

 ا@ستعماري للقوى العظمى.

ضد الحرب على العراق كما  لجماھير مع مقاومة عنيفة. خرج الم0يين الى الشوارعوقد استجابت ا
مليون شخص ساروا في جميع أنحاء العالم. @ قمة   2003فبراير  20- 15 من وحدهحقيقة أن  لوحظ

ضخمةفي الفترة التاريخية الحديثة العالم واجه صراع  دون تحركات مضادة تحل مكانھا قوية يمكن
. في اليونان، بعد جديد. جرفت الثورة العربية عدة دكتاتوريون وھزت كامل المنطقةطبقي على 

في وحدھا.  2010/11السنوات  ذھب على ا@ضراب العام أكثر من عشر مرات في والطبقة العاملة
 خاضوا المھاجرين شخص من الشباب والسود 30,000أكثر من  2011لندن ومدن أخرى في آب 

 الشوارع ضد الشرطة البريطانية.لمدة خمسة أيام في 

اسبانيا  خرج الم0يين من العمال المشاركة في اVضراب العام في الھند، وجنوب أفريقيا، تركيا،
ا7ماكن العامة  والبرتغال وايطاليا. في مدن @ تعد و@ تحصى في جميع أنحاء العالم نشطاء يحتلون

 ماعية.الديمقراطية الحقيقية والعدالة ا@جتبللمطالبة 

 ونزالي. الرأسماليين @ وجرعة بعد أخرى – وتقشفحزم  - مة ارالصلكن الحكومات @ تزال تعتمد 

نھب الجماھير العاملة تا7جور. البنوك @ تزال  الم0يين من العمال على اVعانة وقطع ونضعي
 والشعوب المضطھدة.

ق النجاح؟ من الواضح أنه @ تفشل فلماذا مقاومتنا لم تتحق شن الحروب.توالقوى العظمى @ تزال 
يقف في طليعة حزب ثوري الجماھير. المشكلة ھي أنه @ يوجد  بين النضالعدم وجود  بسبب

من قبل القوى التي ھي غير  فإنھا تقاد بد@ عن ذلك .ويقف أمام الخطوة الجديدةالمنظمات التقليدية 
 زي.مع النظام البرجواقطع الع0قة قادرة أو غير راغبة في 
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فجأة  يصبح إلى الملكية العامة، تحويل ھذه الشركات وعندالتخطيط الدولي ل0قتصاد،  لماذا ينبغي
مشكلة الجوع لحضه على  يمكننا أن القضاء في 21في ظل اشتراكية القرن ال ممكنا؟ غير ممكن

 7 لمدالموارد الطبيعية ل~رض غير كافية  ورون جوعا ليس 7نوالفقر. الم0يين من الناس يتض

بسھولة.  مليار شخص 12مليار نسمة. وفقا لممثل ا@مم المتحدة جان زيغلر، لدينا الموارد Vطعام 
حتى  مستمرة الثورة من دون سبب! تدمرھدر ووت نعم، ولكن فقط إذا لم تكن تابعة لمصالح وأرباح

شكال 7 التحيزات القديمة والتقليدية منلحد نستطيع التغلب وا. اشتراكيا المجتمع في فترة تطوير
لكل من تمييز واضطھاد  ھي أداة حيوية لوضع حد مرة واحدة ثورة ثقافيةالظلم ا@جتماعي. ھذه 

 الشباب وا7قليات الجنسية الخو المرأة، وا7قليات القومية،

البلد أو عدد قليل  . إذا بقيت الثورة معزولة فيا@شتراكية يمكن أن توجد فقط على الصعيد الدولي
0نھيار. يتم تطوير القوى المنتجة بالفعل لحتما وتصل من البلدان، يجب أن عاج0 أو آج0 تتحول 

العمل. وع0وة على  في يمكن أن تنمو إ@ من خ0ل التبادل الدولي والتقسيم الدولي @ أنھا لدرجة
بكل الوسائل. وإذا نجحنا  ھمالدفاع عن قوتھم وامتيازاتب ستقوم  ماليةذلك، فإن الطبقة الحاكمة الرأس
 ستھاجم دوليا الثورة المنتصرة. في نھاية المطاف،إن مصير أنھاففي إسقاطھم في بلد واحد، 

ضد الطبقة الرأسمالية  وحلفائھا للطبقة العاملة يةفي الحرب ا7ھلية العالم مرھون ا@شتراكية
 الدولية.

تحقيق ا7غلبية ا@شتراكية في البرلمان  من خ0ل و@سلميا  و@حقيق ا@شتراكية تدريجيا، @ يمكن ت
 .يينمفتوحة أو خفية وراء البرلمان - ولكن دكتاتورية الطبقة الرأسمالية  7ن الرأسمالية ھي @ شيء

فاح المسلح الك قوتھم طواعية. فقط عن تخلت للبشر الطبقة المستغلة أن أبدا في التاريخلم يحصل 
 من قبل @ يؤدي باستمرار الثورة حتى النھاية يعاقب على السلطة يؤمن انتصار الثورة. الذي الحازم

@ تخفي الخطوات ال0زمة لحل  ،الشيوعية- الثورة المضادة، وبالتالي مع مزيد من القمع. البلشفية
 مسألة السلطة.

الثورة ا@شتراكية العنيفة. الثورة تعني  خ0ل يقولون صراحة بأن مسألة السلطة @ يمكن حلھا إ@ من
الطبقة العاملة المنظمة، التي يقودھا حزب ثوري. الثورة  ا@نتفاضة المسلحة والحرب ا7ھلية من

تحت سيطرة المستغلين. 7نھا ليست  قيادة المجتمع -النضال من أجل دكتاتورية البروليتاريا  ھي
مكن ان تتحرر من نير الھيمنة الرأسمالية، يمكن ل0قتصاد ي سوى ظل مثل شكل الدولة، والجماھير

 ية أننامكفھناك اا7غلبية  في مصالح المجتمع، وا7عداء الطبقيين الذين يقاتلون ضد يسخر أن يكون

 نتشر الثورة دوليا.تويمكن أن  يستضعفوا

عاملة (البروليتاريا)، الطبقة ال قوانينفھم نتحت مصطلح "ديكتاتورية البروليتاريا" نحن الماركسيين 
. والمصادرين المسقطينالمجتمع على أقلية من الرأسماليين  أغلبيةكاستنادا إلى الجماھير المستغلة، 

الغالبية العظمى من الناس، وھذا ھو حكم اليد  ديكتاتورية أقلية العالم، يھ و - دكتاتورية رأس المال 
جھة أخرى ھي مفتوحة وشفافة وحكم السيطرة عليھا من  البروليتاريةالخفية من المال. الديكتاتورية 

 .امن خ0ل استغ0ل المستغلين سابق

المجتمع الطبقي إلى مجتمع @ طبقي في  نحن نتكلم عن "ديكتاتورية" 7ن التحول من البرجوازية
الطبقة السابقة من المستغلين وشركائھم، والقوى  من قبل سيجد المعارضة الشيوعي حتما

أن تكون مقموعة بكل الوسائل اVيديولوجية  –يجب على ھذه المقاومة المضادة للثورة  ا@مبريالية.
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لمجتمع، والتي تتطلب ا تھم عامة ھذه القرارات، التي لھا أھمية محلية فقط، وتؤخذ محليا. قرارات
 عن طرق لمحيط اVقليمي،في ا - ينبغي أن تؤخذ في المكان المناسب  أيضا استخدام الموارد الكبيرة،

 دولية.الوطنية أو المجالس ال

 عليھا كان التي بالقوة معدمين يكونوا لنفإن صغار الف0حين والتجار  21في اشتراكية القرن ال

. المجتمع مواردل المفيدبالطبع نحن نريد ا@ستخدام  الحال في ظل حكم البيروقراطية الستالينية. من

الممتلكات  واVنتاج في وحدات أكبر ضرورية للتغلب على العمال قسيم ت فإن لھذا على نطاق واسع
بد@ من  فقطوعائلته  من أجل نفسه من ا7رض قطعة صغيرةل والعمالةالصغيرة المجزأة (الملكية 

 رجال ا7عمال يجب أن يكون مقتنعا من الفوائد، وينبغي أ@ يضطر كل شيء). ولكن المزارعين و

 من الطرد القسري. الطوعي بد@ التعاونبدأ. مبدأنا ھو: إلى التمسك بھذا الم

كما  -  بعيدة ةبيروقراطي طائفة جودو حكم أو حتىلل بشكل كبيرھي غريبة  21اشتراكية القرن ال
تعرف أبدا لم تعد الصين وجنوب شرق آسيا وكوبا.  كان في ا@تحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية،

 طبقة مميزة -قيتھا الشيوعية من قبل ديكتاتورية البيروقراطية فقدت مصدا وقد مفھوم ا@شتراكية

ملك تبالتالي لن تكون دولة ذات حزب واحد. و@  21اشتراكية القرن ال ضد الطبقة العاملة. -  بعيدة 
  21اشتراكية القرن ال

والتي قد تكون جنبا إلى جنب مع  - ("الزعيم")  caudillioنظام بونابارتي بقيادة  على غرار
   فنزوي0 تحت شافيز. كما ھو قائم حاليا في - لبرلمان البرجوازي ا

على العكس، يخدم  ، ولكن الحادي والعشرين اVنسانية @ تخدم ا@قتصاد في اشتراكية  القرن
. وسائل له في سياق اقتصاد ديمقراطي مخطط  ا@قتصاد احتياجات اVنسانية. وھذا ممكن فقط

مجموعة قبل من اصة، ولكن في ظل الملكية ا@جتماعية. @ تدار في الملكية الخ تاVنتاج ليس
التعاونيات الصغيرة والعاملين  بين كثير مجزأبيروقراطيين الدولة. و@ ھو اقتصاد  معزولة من

 وھدر - بد@ من التعاون معا  - البعض  بعضھم لحسابھم الخاص الذين ھم في منافسة دائمة مع

يتعين  . في ظل ا@شتراكية، @ كتلة من الفاكھة والخضروات سوفيقةبھذه الطر الموارد ا@قتصادية
على  -البن في البحر، لدعم ا7سعار. اVنفاق غير الضروري تماما على اVع0ن  يلقى ولنتدميرھا، 

 ٪ من إجمالي الناتج المحلي التي تنفق لغرض2.5- 2الو@يات المتحدة  سبيل المثال، سنويا في

معلومات مفيدة وموضوعية بتفي مع السكتة الدماغية وا@ستعاضة عنھا سوف تخ - اVع0نات 
بالتالي أكثر  وھي أقل بكثير للمستھلكين من خ0ل المؤسسات ا@جتماعية، والتي تتطلب موارد

   فعالية.

على  يسيطر الريفسوف  العمال والف0حين التحكم في المصانع وكبد@ من ذلك، نحن المنتجين 
 في المجالس وتحديد ا7ولويات بمساعدة الخبراء وتأخذ في حتياجات المجتمع تسجلتسجل إ اVنتاج.

 توضع ا@حتما@ت الفنية لخطة اقتصادية مفصلة وتنفيذھا.ثم  عين ا@عتبار

. في عصر الكمبيوتر واVنترنت ھذه ليست ليس وھما أبداوالدولي  المحلي ا@قتصادي ھذا التخطيط
ق وحدات وتنسخطط وت دوليةو محليةات تعمل بالفعل على أساس الشرك كل الواقعمشكلة. في 

وضع خطة من  يسھلاg@ف من الموظفين. لماذا  اVنتاج العالمية مع ما يصل إلى عدة مئات من
 كان ؟! إذا يصعب دلك إذا كان الغرض من أجل حاجات المجتمع، ولكن ايكون ممكنوأجل الربح 

السيطرة على ا@قتصاد العالمي، ثم  عددة الجنسيات يمكنھامت شركات الرأسماليةمن البضع مئات 
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بة تجرھذه الفي استخ0ص الدروس ال0زمة من  والھزائم المريرة. وتتمثل المھمة مؤلمةالتجارب ال
 المعارك. أوج والتوصل إلى مثل ھذا الحزب في

النصر. وفي الوقت  الثقة في إمكانية وفقدتعلى في المدى الطويل  استنفدت وأرھقت الجماھيرإن 
أو  مفتوحھجوم مضاد ويعد إنشاء الديكتاتوريات  ترسانتھا لتمثيل بترقية الطبقة الحاكمةقامت نفسه، 

 شبه مفتوحة.

 فشل استمرار الحركة العمالية في تعزيز ادية واجتماعية عميقة في حالةعلى خلفية أزمة اقتص

في المرحلة الثورية  والفاشية أمر @ مفر منه. والسؤال الرئيسي للصراع الطبقي المسعورة القومية
في الوقت حزب العمال الثوري على أساس البلشفية . فقط بناء ھل ستسحقھم أم ستسحقھي: 

بأن  برنامج ثوري، ويمكن التأكد من أن النضال الحازم للجماھيرعلى  لدوام، وبالتالي ا المناسب
  .ساحقةھزيمة  مع و@ ينتھي –وا@ستي0ء البروليتاري للسلطة  - ينتھي مع النصر 

  

III همن أجل نقاتل. العالم الذي 

الطبقة ديكتاتورية  أطحنانحن  يمكننا أن نعيش جميعا جيدا، ونتطلع إلى مستقبل آمن وسلمي إذا
اتحاد عالمي من الجمھوريات العمال ا@شتراكي والف0حين. وأقمنا الرأسمالية على الصعيد العالمي 

 .إلھية أو أمر حتمي، ليست إليه الرأسمالية اVنساني تقودالذي  البؤس

 @ مصيرھا في يديھا الخاصة. يجب أن البشرية لديھا بديل وھذا البديل ھو ببساطة أن تأخذ اVنسانية
بكل كبيرة. ونحن نقول الغلبية ا7ل تستغقمع ت@  ھناك أقلية صغيرة ، حيث أن الطبقة الحاكمة تكون

إدارة جميع  بلعلى جميع أشكال ا@ستغ0ل وا@ضطھاد.  يقضي -  وضوح أن تشكيل الطبقة الحاكمة
فوق  ميحك، تقسيم أو تمييزودون  - مطلوب الھو  ھذاجوانب المجتمع من خ0ل المجتمع نفسه، 

 الشيوعية. @ شيء عدا يعني  وھذا جھاز الدولة.ورؤوس المجتمع، 

البشرية من قبل آ@ف  ھذا الھدف يمكن بالطبع @ تتحقق بين عشية وضحاھا. العبء المفروض على
 السنين من المجتمع الطبقي كبيرة جدا. ولكن 

الھدف وخلق تحسينات  ب إلى ھذايمكن أن يحقق اVنسانية أقر 21للقرن الالعالمية  بناء ا@شتراكية
 بسرعة وفورا. ھائلة في حياة الغالبية العظمى

 السكان القادرين على العمل ، يتم اتخاذ القرارات من قبل غالبية واسعة من21في اشتراكية القرن ال

فقراء الحضر (بما في ذلك أولئك الذين ما زالوا في  من أسفل إلى أعلى. الطبقة والف0حين والعمل
اجتماعات منتظمة في العمل  - جلساتھمفي  يتم مناقشة ذلك تدريب أو بالفعل متقاعد) سوفال

وفقا  والمندوبين المنتخبين,القضايا المحلية والعامة الرئيسية في المجتمع  - والمدارس، في المناطق 
 مسئولينلي بالتا أنھمعن قراراتھم (أي  مسئولون . ھؤ@ء المندوبين ھمتنفيذھا يجبالتي  لقراراتھم

 يمكن أن يتم التصويت في أي وقت والحصول على متوسط فإنه). وباVضافة إلى ذلك، عن أفعالھم

المعاد انتخابھم ويطبق على  المندوبينومن ديمقراطية المجلس  من مبدأالراتب العمال المھرة. ھذا 
تيار الممثلين اVقليميين بدوره اخ مستويات المجتمع: المجالس المحلية انتخاب المندوبين الذين جميع

 القضايا العالمية.بھذه الطريقة ستقرر دوليا  والوطنيين، وأخيرا، فإن الشعوب
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إلى الوسائل  للحفاظ على قوتھم في وجه عذاب الموت للرأسمالية، والطبقة الرأسمالية يجب اللجوء
 -حتى لو كانت البرجوازية ناجحة  - اشتباكات جديدة بين الطبقات و وا7ساليب التي تثير باستمرار

يضمن وجود أساس طويل تقويض النظام الخاص بھم من القاعدة في المدى الطويل. يضع فيھا 
 لوضع العالمي.للعدم ا@ستقرار  المدى

 فھمالمصرفيين والسياسيين  ،الرائدة لشركاتلطبقة الحاكمة ونظرا لھذا ا7زمة التاريخية للنظام ال

قوية من ا7جساد ال نفسھا على مليارات فترمي. بأي طريقة ممكنةإنقاذ أرباحھا وقوتھم  ونيحاول
للحفاظ على السلطة وا@متياز يجب أن وعديم الرحمة ثمن ھذا الصراع اليائس . العمال والمظلومين

حتى تفاقم سي الطبقات المضطھدة فيوالمظلومين. لذلك، الفقر والبؤس  الالعم –نحن  يدفع من قبلنا
 تجاوز مستوى المعتاد.ي

المقاومة، والصراع الطبقي  ھوالحمى الشديدة وتراجع الرأسمالية والتشنجات ك وا7مر الحتمي
من ا@حتجاجات الجماھيرية وا@نتفاضات العفوية وا@ضطرابات  ضدھا. ولذلك، ھناك زيادة

طبقات، ولكن أيضا على ال جتاح ليس فقط الطبقة العاملة وأقلتا@ضطرابات الثورية قد ھذه ثورية. ال
أنه @ يرى المواقف  ناحيةسابقاتھا ليس من  نحو متزايد الطبقات الوسطى. فترة جديدة تختلف عن

كثر في كثير من تحدث تطورات أ في بلدان مختلفة. ولكن في الفترة التاريخية الحالية، ثورية الثورية
في الھشيم إلى بلدان أخرى أو مناطق بأكملھا. النار  ا7حيان ويمكن أن ينتشر بسھولة وبسرعة مثل

 ، والعملية الثورية في اليونان، ا@نتفاضة أغسطس من الفقراء في2011 الثورة العربية منذ يناير

في غضون فترة  ذه التطوراتكل ھ - على نطاق العالم، وما إلى ذلك  "احتلوا"بريطانيا أو حركة 
وقد فتحت ا7زمة التاريخية للرأسمالية فترة  هالشيوعيين أن-الب0شفةتقييم  حققتزمنية قصيرة 

 في جميع أنحاء العالم. واحد أو آخر، ولكن بلد . ليس فقط فيممنھجةثورة  ھاثورية. واقع

حالة  او من الجماھير، يتطرف هتوجأن ھناك  @ يعني في الفترة الحالية,فترة ثورية الخصوصية إن 
الوضع ھو أن أساس  فإن خصوصيةللجماھير. بد@ من ذلك، يسارية ثابته حركة  ثورية دائمة، أو

والذي يسبب ا7زمات الحادة، والكوارث والحروب والمنعطفات  للرأسمالية فقدت التوازن النسبي،
 ا@ستقرار. ا@ضطرابات المفاجئة وعدم وجود أي الحادة، وبالتالي إثارة

"ا@شتراكية أو البربرية"، الى  اVنسانيةوصول إلى حد  ذلك قبل يكنإذا قلنا أن تراجع الرأسمالية لم 
حد من ال الطبقة العاملة تعرضت لمثل ھذا ،استنتاج آخر: ولم يحدث من قبل وھذا يؤدي أيضا إلى

 شتراكية.ل0 الطريقظھر يالتي يمكن أن مناضل عدم وجود حزب ثوري 

وليس بسبب عدم وجود  السلطة حتى اgن بسبب قوتھاب والتمسك البقاء ھاالطبقة الحاكمة @ يمكن
السبب يكمن با7حرى في حقيقة أن البروليتاريا والمضطھدين 7ن ا@ستعداد القتالي للطبقة العاملة. 

طية اVص0حية وجود البيروقرا قيادة ثورية. بد@ من ذلك، على رأس الحركة العمالية، ھناك تفتقر
 أنھم ينفذون أوامر إماسياساتھا من أجل إثراء أنفسھم.  كجزء نضال الجماھير وباعت خانتالتي 

من خ0ل قيادة البروليتاريا المباشرين تباع غير كأمباشرة للطبقة الرأسمالية، أو أنھا تساعدھم  عمالة
 الھزيمة.بينتھي  مع استراتيجية في النضال الذي يجب حتما

. نظرا لعدم وجود حزب من ھذا المنواللفترة التاريخية الراھنة ل الشاملة المحتملةطبيعة اليعقب 
تعاني أو@ سوف  يةالجماھيرالكثافة البلشفية، البروليتاريا و برنامج على أساس مناضلثوري 
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عدم استقرار و العولمة الرأسمالية والحرب اVمبريالية ضد اVرھاب إلى النمو ، تناقضات2000
تحولت في نھاية المطاف في أواخر  الوضع السياسي العالمي. كان ھناك تطور ما قبل الثورة التي

. وبالتالي فإن ا7زمة الحالية ليست مصادفة، بل يالثور الطابع تحملفي فترة تاريخية جديدة  2000
   .المتھالكة من الرأسمالية ضرورة قانونية

النمو ل0قتصاد  حركة. المرحلة تباطؤ الضعف في أزمة الرأس مالية تحول إلى انحدار مفتوح
 .القوى المنتجة ) منبصفة عامة ھناك أي نمو لم يكن( مفتوحمحلھا ركود  وحلالعالمي الرأسمالي 

في تدمير فورا ومباشرة  يؤثر النظام تعني أن ھذا للرأس مالية المزعجة التناقضات الداخليةتزايد 
 وجود الحضارة اVنسانية.استمرارية 

 أمام خيارإلى حد وضع اVنسانية  يمكننا القول دون مبالغة أن تراجع الرأسمالية لھا لم يحدث من قبل

  معا:تجتمع  تنميةالمن  محاورث0ثة  ھناك رة التاريخية الحالية7نه في الفت ا@شتراكية أو الھمجية.

إن ھذا المستوى الرفيع.  مثل على تطوير القوى المنتجةب أن قامت ا* أو@، الرأسمالية قد لم يسبق لھ
 أكبر من أي وقت مضى. اشتراكية عالمية لتأسيسالقاعدة 

 الخطرة.القوى التدميرية ھذه  ن تنتج مثلأمن قبل في تاريخھا لھا  * ثانيا، الرأسمالية لم يسبق

نظام ككل ھو في الأن  حتى تراكمت كثيرا * ثالثا، الرأسمالية في أزمة عميقة تاريخيا، والتناقضات
 منحنى التنمية.وھبوط في  تراجع

النووية ، والكوارث البيئية. الحروب  ونتيجة لذلك، مخاطر ھائلة تھدد اVنسانية بما في ذلك الفقر،
ما ھي تظھر فيھا  –روزا لوكسمبورغ  ةھا الثوريتالتي صاغ - الھمجية " ديل "ا@شتراكية أوالب

نحدار ا@جتماعي من خ0ل اVالتھديدات التي تواجھھا اVنسانية: ھناك خطر التراجع التاريخي، 
 من النتائج المجاعة، وغيرھا الكوارث الطبيعية والحروب وصو@ إلى حرب نووية، من خ0ل

 جمة عن الرأسمالية.النا

 شكل دون تغيير. ويترتب على ذلك أنه من المستحيل على الطبقات الحاكمة للحفاظ على حكمھم في

يجب أن يحل محل النظام السياسي  @ستغ0ل الطبقة العاملة والجماھير المضطھدة أكثر من ذلك،
 راطية بشكل منتظم أو حتى. لذلك، يتم تقويض الحقوق الديمققساوةوأكثر  وقاحةأكثر  نظامالسابق 

ھو أقل وأقل عرضة للمراقبة  الدولةجھاز التوسع في دولة بوليسية، والھياكل النابليونية (إلغائھا و
 .ا7جندةبشكل متزايد على  ل0نق0بالديمقراطية الرسمية من قبل البرلمان) 

كية. بعد ھزيمتھم في سيادة اVمبريالية ا7مريل في انخفاض متسارع يظھر جلياسقوط الرأسمالية 
كلينتون)،  " (ھي0ريا7مريكي السلمياVدارة ا7مريكية تعلن اgن " القرن  العراق وأفغانستان،

في نفس الوقت القوة العظمى اVمبريالية الجديدة  وبعبارة أخرى، النضال من أجل التفوق في آسيا.
ھو خامس  نتاج الصناعي العالمي و٪ من ا10Vا@رتفاع الكبير. بكين تسيطر اgن  الصين تشھد في

   التنافس بين القوى العظمى. أكبر مستثمر أجنبي في العالم. وھذا يخلق تكثيف

 التنافس بين الدول وحتى يھدد وحدة ا@تحادتزيد انه ھو نفسه في أوروبا حيث أزمة الرأسمالية 

في أوروبا  لدوللالي ا7وروبي. ومن ناحية أخرى، فإن ھذا يزيد من ضرورة وجود اتحاد إمبري
 في ا@تجاه المعاكس القيادية تجرفرنسا). ھذه القوى  رئيسية (مثل ألمانيا و قوة أو اثنتينتحت قيادة 

 ضمن أنه سوف يكون ھناك فواصل ثورية حادة @ يمكن تجنبھا.وھذا ما ي
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استعمارية بشكل مباشر أو غير مباشر (العراق، فقد قادت الرأس مالية عدة حروب عل، بالف
يمكن الرأسماليين اكتساب الثروة  .ھاأمنو  الصومال، لبنان، الخ) لتوسيع دوائر نفوذھا أفغانستان،

من  الناس الذين يعملون من خ0ل عملھم أو الذي ينشأ ا@جتماعية الھائلة التي تم إنشاؤھا من قبل
المصانع والبنية التحتية  - طبيعة. كيف؟ بسبب ملكية الرأسماليين من وسائل اVنتاج ظروف

 ھيطبقة العاملة (وتسمى أيضا البروليتاريا) فإن الونظرا لسيطرتھم على الدولة.  - وا7راضي 

 اVنتاج.الذين يعيشون من خ0ل بيع قوة عملھم و@ تملك أي وسائل  ا7جورببالتالي فئة من العمال 

ھم ا7ساس لتحقيق أرباحتشكل اليد العاملة الفائضة المبتزة يتم استغ0لھا من قبل الطبقة الرأسمالية. 
 ضروري للحفاظ على النظام الرأسمالي. (الشرطة، ھاوجود ل الطبقات الوسطى، التيوودخ

ة ھناك وجود الطبقة العامل صغر، قطاعات المعلمين والمثقفين الخ) داخلا7 المدراءالجيش، و
امتيازات من الطبقة الرأسمالية. من ناحية  الية)، والتي تلقي بعضالطبقات العليا (ا7رستقراطية العمّ 

 (المھاجرين،بشدة ستغل تبشكل خاص وغالبا ما  تضطھدالطبقات التي من أخرى ھناك العديد 

لمعظم الشرائح  بؤسعواقب ا7زمة الرأسمالية ھي الفقر والحرب وال إن  النساء وما إلى ذلك)
مليون  210. أكثر من نتائجه شخص يموتون من الجوع أو من 100,000 . كل يومالجماھيرية

يعيش نصف سكان العالم في فقر ويجب البقاء على قيد  شخص ھم اgن عاطلون عن العمل رسميا.
وثلث السكان  في اليوم الواحد. حتى في أغنى بلد والو@يات المتحدة دو@ر 2الحياة على أقل من 

وظائف. كثير منھم  ليس لديھم أن أو تحت خط الفقر. وھذا ليس ھو الحال لجميع الفقراء يعيشون في
 الواقع بالنسبة لغالبية ھؤ@ء الناس. وھذا ھو -من الفقر المدقع  يعانوا زالوالديھم بالفعل وظائف وما 

من ھذا البؤس. وھذا ينطبق  تأثرتذي ليس فقط الطبقة العاملة، ولكن أيضا البرجوازية الصغيرة، ال
ا7رض الخاصة (غالبا كشركة عائلية). ولكن  بشكل خاص على صغار الف0حين الذين يزرعون بھا

 لديھم أعباء إضافية من دفع اVيجار، وارتفاع أسعار استمرارھم كما أنھذا ھو بالكاد يكفي لضمان 

ھي الطبقة العاملة، والتي ھي في  تى لو كانللبذور وانخفاض اVيرادات من بضائعھم المصنعة. حت
 دور القيادة، فإنه @ يزال من الضروري أن يكون تحالفا وثيقا مع الف0حين في ةالكفاح ضد الظلم أخذ

   النضال من أجل التحرير.

ا@حتباس  طريق عن .على نحو متزايد وجود الحضارة اVنسانية نفسھا في خطر تضع الرأسماليةإن 
كوارث تدمير الغابات والطاقة النووية غير اgمنة،  مصانع تغير المناخ، والتوسع في، والحراري
تصبح قريبا غير سشرائح كاملة من ا7رض  فإن. والكثير الكثير من الخطورة المستفزةالمطيرة 

 -  اي نعيش فيھالمنطقة الت في ھيمنة ا@حتكارات والقوى العظمى ھي نموذجية صالحة للسكن.

 ا7زماتالفترة التاريخية. وبالمثل، واgن خاصة في ھذه  مما يزيدھاھذا وبريالية. اVم منطقة

 تفاقم.ھذه السمة في سمة للعصر اVمبريالي، و والتناقضات، والتي ھي

  

IIالطابع الثوري . فترة تاريخية جديدة من 

مدة  - يخية جديدة وفتحت فترة تار تكثفت ھذه التناقضات الرأسمالية بشكل كبير في اgونة ا7خيرة
تخفي الطبقة الحاكمة يمكن أن  ،منذ بداية التسعيناتأزمة وجودية للنظام الرأسمالي نفسه. شملت 
الستالينية  بسبب الھزائم التاريخية للبروليتاريا، والناجمة عن تدمير أزمة النظام الخاص بھمب الشعور
والصين). ولكن بالفعل في بداية من  شرقيةالعمال (ا@تحاد السوفياتي السابق وأوروبا ال ةدول وتفكك
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zنتاج ھو حقيقة واضحة بشكل متزايد أن ل نمط الرأسماليللتعبير آخر عن التناقضات الداخلية 
 يمكن تطوير القوى المنتجة@ وصلت إلى حدود الدول القومية. العولمة تظھر أن  القوى المنتجة لھا

 إ@ في سياق دولي. الحديثة

، مثل ا7خطبوط، يظھر المجتمع الطبقي - ات حادة على نحو متزايد ملحوظ تناقض -  رأسعلى 
 البروليتاريا ، ويضطھدةحشية، التي تدير مصالح الطبقة الرأسمالية ا7عمال السياسيالوجھاز الدولة 

 وحشالبرجوازية (من  وھو تنين حقيقي - ھذه الماكنة الرسمية(الطبقة العاملة) والجماھير الشعبية. 

طرق. وعلى الرغم من أسطورة ليبرالية الدولة  في العديد يةرأس مالالمع  يدمج - ة الحاكمة) الطبق
٪ من الدخل القومي السنوي (من خ0ل الضرائب، 50-40تسيطر على  في البلدان ا@مبريالية

ھي في الواقع  ھذا في مصلحة الرأسماليين. الديون الوطنية المتزايدة بشكل كبيرويصب وغيرھا) 
(البنوك والبورصة، وما إلى ذلك). في  للدخل (عبر الفائدة، الخ) لرأس المال المالي ھائلرا مصد

(الجيش والشرطة والعدالة، وشركات ا7من الخاصة، وغيرھا)  نفس الوقت جھاز القمع المباشر
الجيش ( أكبر وأكبر. في الو@يات المتحدة، على سبيل المثال، فإن نسبة العاملين بأجر ومسلحين تنمو

مليون قوات ا7من  2.5. في مصر ھناك 1: 25والدولة أو مسؤولي ا7من الخاص) ھي بالفعل في 
ھي رأسمالية الدولة  21الـالرأسمالية في القرن  مليون موظف. باختصار: 26المسلحة، مقارنة مع 

ظل  في وزع عائدات الضرائب. الدولةوتنظم ا@قتصاد وتالمجتمع،  تراقب ا@حتكار. الدولة
وھم مجبرون ، جھاز الراس مالية للسيطرة ھي فالحكومةأداة من الرأسماليين، لذلك  ھيالرأسمالية 

 قمع.الاليوم أكثر من أي وقت مضى للسيطرة و على استخدامھا

 من إنتاج تتنافس مع بعضھا البعض ھي عقبةل الدول القومية ملكية وسائل اVنتاج وتقسيم العالم إلى

 يمنع أيضا ويبطئ تطور القوى المنتجة.. ھذا ةالرأسمالي

والشركات المتنامية تھيمن على السوق  ھذه التناقضات تؤدي إلى عملية متسارعة من احتكار أقل
في المئة من ا@قتصاد العالمي.  53على  تسيطر متعددة الجنسيات شركة 500العالمية. اليوم أعلى 
 -من حكومة أغنى دولة في العالم  وال المتاحةأبل لديھا اليوم أكثر ا7م ITشركة مثل المحتكر 

لنصف  تمتلك أكثر من الدخل الكلي - مليارديرا  147 -ثرياء ا7من  صغيرة أقلية. الو@يات المتحدة
 البشرية.

المنافسة بين الدول القومية (أو تكثيف وھناك عملية مماثلة تجري على مستوى الدولة. ونحن نشھد 
(مثل  البلدان ا@مبريالية -والدول القومية المھيمنة  ل ا@تحاد ا7وروبي).تحالفات الدول القومية مث

إخضاع ونھب  -، الصين، اليابان، روسيا، إلخ.)  ا7ثرى ا@تحاد ا7وروبيبلدان الو@يات المتحدة و
جنوب  (أفريقيا والشرق ا7وسط وأمريكا ال0تينية، المستعمرةشبه  –ضعف الدول القومية 7 نسبي
رسميا أكثر من  امتص حتكار اVمبرياليا@ 2010-1995، وغيرھا). وحدھا في السنوات آسيا

وفي الوقت نفسه تجري القوى العظمى  المستعمرة.شبه البلدان  مليار دو@ر امريكى من  6.500
  ة. المستعمر شبه الدول شعوببين  للحروب و غير المباشرةة المباشر بالرعاية على نحو متزايد

القوى العظمى  من خ0ل التنافس بين الدول اVمبريالية (أو@ وقبل كل شيء بين لكويرتبط ذ
والو@يات المتحدة وا@تحاد ا7وروبي واليابان وقوة إمبريالية الصين الجديدة) القوى العظمى 

لحروب اVقليمية والعالمية (بما في ذلك حرب للتحضير لالجھود العسكرية  وتضاعف تضاعف
 نووية).
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المشكلة ھو شك0 معينا من النظام  أن ، التي يعتبرونالتيارات الغير ثورية يميز ھذا. 1929منذ عام 
السياسة ا@قتصادية والمالية من خ0ل تنظيم  ل، فإنھا تقترح بالتالي إص0حوليس النظام نفسه. كح

@  الدولة. ولكن ھذا ھو مجرد وھم. سبب ا7زمة من ةا7سواق المالية وسياسة ا@ستثمار الموجھ
 الحتمية التناقضات ) ، ولكن فيالمتأثر بالسوق الماليالليبرالية الجديدة (سياسة الحكومة يكمن في 

 الوحش الذي @ يمكن تحويلھا إلى تابعا نباتي.، ھي خلية للرأسمالية. الرأسمالية ھي القاتلالدا

. ھذا التحلل التي تتلفھا نھار بسبب التناقضات الخاصةتمن ا@نخفاض.  مرحلةالرأسمالية ھي في 
  ية. من ا@نفجارات ا@قتصادية والسياسية وا@جتماعية والعسكر يؤدي إلى تصريف ھذه التوترات

الخ، ومنتجاتھا)  وراء ھذا ھو: القوى المنتجة (القوى العاملة واg@ت والمعدات عمقا7ر التطو
الملكية  .التي تضيق باستمرار حدود نمط اVنتاج الرأسمالي ويصطدمون معحتى اgن  يواجھون

ھو زيادة توجيه اVنتاج لغرض وحيد من  مشاريعھمالخاصة لوسائل اVنتاج تمكن الرأسماليين في 
وليس للعمل من  الشخصي ھدف الربح - بغض النظر عن شخصيته  -  لديهرأسمالي  أي لذا ا7رباح.

   مالي. رأسوإ@ لما كان  أجل ازدھار المجتمع بأسره.

 أرباحھمھدف لزيادة لديھم  –الذين ھم في منافسة مستمرة مع بعضھا البعض  -رجال ا7عمال 

، العمال: تزايد أن يوفر التكلفة مناھي  ا7كثر فعاليةالطريقة توفير التكاليف.  في بشكل أساسي
من خ0ل رفع إنتاجية  أرباحھمأيضا إلى زيادة  ونحاولي وھم، العمل ساعات وزيادة ضغوط العمل

   عامل فرد عن طريق زيادة استخدام اg@ت. كل

. ةالبشري العمالةاستخدام  تناقص - ذلكيرتبط ب – يتزامن معكتلة متزايدة من رأس المال، وبالتالي، 

 . بد@ من استخدام زيادةاستغ0لھمزيادة  يؤدي إلىالرأسماليين  وھكذا، فإن اعتماد العمال على

زيادة  ھذهضد الجماھير العاملة. ا اVنتاجية لزيادة الرخاء الشامل لجميع الناس، يتم استخدامھ
تزايد  نحو حياة أفضل ولكن نحو تقودھم في ظل ظروف الرأسمالية @ البشر غالبية تقوداVنتاجية 

 مربح (اVفراط). بشكل لبيع كمية متزايدة من السلع البطالة وا@ستغ0ل. يصبح أكثر وأكثر صعوبة

الربح ينمو بما  ).overaccumulation( أرباحاً  أقل استثمارا ويمكن للرأس المال المتراكم يكون
رأس المال  قيمة)، لكنه يقلل في نسبة إلى إجمالي(زيادة معدل فائض ال يتناسب مع أجور العمال

  العامل (ميل معدل الربح للسقوط).

المواد الخام  لمزيد من اg@ت وا7رض، نفقاتهدفع نسبة أكبر من عليه وباختصار، فإن الرأسمالي 
واجه انخفاض معدل الربح. ي، وفي نھاية المطاف العاملةيحاول خفض تكلفة ا7جور فوما إلى ذلك، 

المزيد والمزيد من المصانع إنشاء ذلك عن طريق  على الرغم من أن الرأسماليين يحاولون الھرب
شروط ا7جور (ما يسمى بالعالم الثالث، أي  و@ سيما مع انخفاض كمصادر خارجية إلى البلدان

لتزايد اھبوط معدل الربح. ولذلك،  مع على المدى البعيدھذا @ يمكن أن توقف  )،مستعمرةشبه بلدان 
. النتائج الحتمية المضاربة وتجارة الديون من منطقة اVنتاج إلى عالم الكبيرةالخطوة  المستمر لمعدل

ا7زمات ا@قتصادية، وفقاعات المضاربة وكذلك الحكومة  -  ھي أكثر صرامة من أي وقت مضى
تمزق ليدفع لمنطقھا كله جوھرھا و. الرأسمالية ھي نظام اقتصادي محتضر، 7ن الشركات وإف0س
   التناقضات الداخلية.بسبب 
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ھم إما من الموظفين الذين يتقاضون أجورا مرتفعة من  البرجوازية الصغيرة والوسطيين) عادة
، أو أنھم وبرامجھم في استغ0ل الجماھير مراتبھملبيع  الطبقة الحاكمة، الذين ھم دائما على استعداد

 ، @ استراتيجية و@ خطة والذين @ يفھمونلتحقيق الحلم ليس لديھم برنامجيحلمون بحسن نية لكن 

قيادة ضروري لالھذا ھو بالضبط  فليعلموا أن. ھذا ضرورة الحصول على مثل جدول ا7عمال
 والمظلومين. الطبقة العاملةالم0يين المنتصرة في معركة من أجل تحرير 

التي يمكن أن  تكمن في عدم وجود طليعة المنظمة، التي المشكلةوا7كثر أھمية، وفي نھاية المطاف، 
الرأسمالية وا@ستي0ء على السلطة. مثل ھذه ب النضال التحرري للطبقة العاملة إلى اVطاحة تقود

صحاب تجربة ثورية متجذرين في عدد من من مجموعة الثوريين أإ@  @ يمكن أن تكونالقيادة 
 وبالتالي فإن مفتاح التحرير ھو بناء الفوري لمثل ھذه المنظمة. الدول يتوحدون دوليا

، من خ0ل مساھمتنا ومن ونحن من يحققھا. تحقيقھاحدث"، وإنما يتم ت"@ ھذه عملية تشكيل مثل 
 رية ھو المھم.يخدم إنشاء حزب الطليعة الثو خ0ل مساھمتك. كل نشاط صغير

 المنظمة التي تناضل من أجل تدمير منظمة دولية ھو) RCIT( يالثوري العالمالتيار الشيوعي 

الھدف من ذلك ھو بناء حزب الطليعة الثورية على  جميع أنحاء العالم. لنا العبودية الرأسمالية من
 مھام النضال.يناسب  أساس برنامج

الرأسمالية، في النزع ا7خير الذي نعيشه في من البؤس طريقة للخروج  ھذا يظھر لنا برنامجناو
و@ البيروقراطيين في  السياسيين للنظام البرجوازي،ولن يطال الضرر موتھا يضر اVنسانية. 

العالم ولئك الذين يستطيعون قلب بالتحديد أبرنامجنا  يستھدفالذين يخدمونھم.  الحركة العمالية،
 رية اVنسانية.رأسا على عقب وفتح الباب أمام ح

على ھذا  أجھزنا إ@ إذا علينامھاجرين: ا7مر متروك ونساء، وشباب، و، نحن كعمال، إنھا طبقتنا
دا للطبقة عبيبقى سن كناما إذا  يجب أن نقرر أن نعيشه. يستحق 7نفسنا مستقبلب والفوزالنظام 

! نقرر ما إذا كنا نستطيع بناء قيودنا وس0سل العبودية الرأسمالية أو ما اذا كنا نستطيع التخلص من
تشدنا إلى الھاوية. إذا كنت سأو إذا كانت الطبقة الرأسمالية  في الوقت المناسبحزب الطليعة الثورية 

في النضال الثوري من  أن تقف جانبا في ھذا الصراع، ثم عليك أن تقرر بنفسك للمشاركة @ تريد
نفسك إلى أشرك  –ي بناء حزب الطليعة الثورية أجل التحرر، ثم عليك أن تقرر بنفسك للمشاركة ف

RCIT !الھدف مسار الثورة دون تردد، ودون أي انحراف عن ذلك  علمتالمنظمة الدولية التي  فھي
  !صول حتى النھايةمع العزم لل

  إلتحق بنا!

 دون حزب ثوري! � مستقبل بدون اشتراكية! � اشتراكية بدون ثورة! � ثورة

  

Iيش فيه: العالم الذي نع  

بشكل صحيح وجميع المھام  خطو في طريق الثورة، يجب علينا تقييم الوضع السياسي العالمنأن 
لذا فھم فوضى الرأسمالية المتحللة أمر مستحيل. سيكون  . دون بوصلة السياسية،تواجھناالتي 

   .في محل البوصلة الشيوعية- برنامج البلشفية سيكون

حركة ، ATTAC، ا@حزاب الديمقراطية ا@جتماعيةر اVص0حيين من مختلف ا7طياف (يسا
أسوأ أزمة الرأسمالية  أن السياسات الليبرالية الجديدة ھي سبب يّدعون، الستالينية، الخ)  البوليفارية
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ا7نشطة الدولية لدينا وتعميق جذورنا في الطبقة العاملة  التي تواجھنا. ونحن نھدف إلى توسيع
 تطوير برنامجنا. لحيويةالظروف نحن نمتلك بالفعل ا في المقابل ووالمظلومين. 

في الصراع الطبقي  ناإلى العديد من النشطاء والمنظمات الذين يشاركون مثل ي نتجهبالتال ونحن
و7جل دعونا نكافح معا ضد الطبقة الحاكمة الرأسمالية  وحركات المقاومة ضد الحكم الرأسمالية.

  .الدولية الثورة ا@شتراكية

) اممية العمال الخامسة(ا حول ھذا لتبادل وجھات النظر. دعونا نبني معا بن وتواصلاقرأ برنامجنا  

 !RCITإلى  انضموا ،أساس ثوري على يةالمستقبل

 اتلياكوشوجات  پروبستينچمايكل 

  2012فبراير 

  الثوري البيان الشيوعي

 مقدمة

النظام @ يقدم أن ھذا  ھرظيعام التصور ال العالم ينزلق من أزمة إلى أخرى ومن كارثة إلى أخرى.
. الحكام من عمرهھو في النزع ا7خير  - الرأسمالية  - النظام الذي نعيش فيه الواقع أي مستقبل. في 

على أكتاف غالبية  ا7زمة ھذه تداعيات ويحملونھذه ا7زمة.  مخرج من@ يعلمون أي  أنفسھم
 العمال والمظلومين. - واسعة من السكان 

 7ن وحماس بقوة مخططاتھم ويواصلونتنظيما جيدا  منظمون وھم. موقفھعلى ما يبدو @ أحد يمكن 

قراراتھم.  تمرر لھم، فإنھا القويةالدولة  أجھزةمن  . مع مساعدةمنظمة تنظيما جيدا الحاكمة الطبقة
أنھا ترسل قوات إلى  المقاومة، تقوم بتحفيز من الشرطة والقضاء واVع0م. باVضافة، ةنشأ في حالة

إن  –إما مع أو بدون ديمقراطية برلمانية  - ع مجا@ت نفوذھم. الرأسمالية ھي الخارج لتوسي
 الطبقة الرأسمالية. صغيرة ھي دكتاتورية أقلية

وحركات المقاومة العظيمة: الثورة العربية، العديد من  شھدنا ثورات بطولية 21ـمنذ بداية القرن ال
في كثير  وأعمال شغب بسبب الغذاء والديون،في أوروبا ضد ا7زمة ا@قتصادية  اVضرابات العامة

قوات ا@حت0ل من الو@يات  المقاومة المسلحة في عدد من الدول اVس0مية ضدو البلدان الفقيرةمن 
ا@نتفاضات في تاي0ند  إسرائيل ، وكتلةحلفاءھم السياسيين المتحدة ا7مريكية وا@تحاد ا7وروبي و

إضرابات جماھيرية وانتفاضات الف0حين في الصين  يطانيا،ضد الجيش، انتفاضة الفقراء في بر
 نضالوفي ا7رجنتين وفنزوي0 وبلدان أمريكا ال0تينية ا7خرى،  والھند، وا@نتفاضات الجماھيرية

   العالمية، الخ. "احتلوا"من التاميل في سري @نكا وحركة  التحرر

تقدم لنا سوى  @ الرأسمالية بحت أكثر قتامة.ولكن الطبقة الحاكمة @ تزال في السلطة ومستقبلنا أص
 فتح الباب أمام مستقبل اشتراكي، أو أنھاندمر قوتھم ونإما أن  .نھايةرعب ب0  -مستقبل ب0 أمل 

 البديل. وھذا ھو - ر أسس الحضارة اVنسانية. "ا@شتراكية أو الھمجية" ستدم

العمال  - لتلك التي في السلطة نحن لماذا لم نتمكن من وقف الحكام حتى اgن؟ 7نه، خ0فا 
من أجل تصارع ومستقبلنا. ليس لدينا القيادة التي  تنظيم يخدم مصالحنا لديناليس  - والمظلومين 

بأنھا تمثل  والمفترض الموجودة ، وا7حزابفإن قمة القيادة. وحتى اgن في يحقق التحرربرنامج 
. (على سبيل جودة ولكن كقوة غير ثوريةموعفوية، الحتجاج ا@حركات وحتى  والعمالالسكان 

البيروقراطية النقابية، والديمقراطيين  ، الستالينيين،الديمقراطية ا@جتماعيةالمثال، الحزب 
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"الكلمة ا7خيرة" 7ن  ھنالكف0 يوجد ھل ھذا يعني أن برنامجنا ھو "الكلمة ا7خيرة"؟ بالطبع @. 
خبرات  ونيجمعالعمال والمظلومين في تطور مستمر فإن المجتمع  أن العالم أبدا @ يزال قائما. مثلما

شمل ويعكس يستمر في التطور. ويجب أن يبرنامج بطبيعته يجب أن فإن ال جديدة دائما، لذلك
حدث، فإنه ينحط إلى عقيدة ي دروس جديدة. إذا كان ھذا @والتطورات الجديدة، وتجارب جديدة 

 ھامدة.

يما البيان الشيوعي و@ س - لحركة العمالية الثورية ليبني برنامجنا على منھجية البرامج الرئيسية 
. كما أنه 1938في عام  ل0ممية الرابعةوالبرنامج ا@نتقالي  1919 ، برنامج الب0شفة عام1848لعام 

  .MRCI / LRCI / LFI - لدينا  السابقة نظماتمالبرامج ليواصل التقليد الثوري 

* * *  

ثورية التقاليد الفي  عالتي تق. RCITواستنتاجات الـھذا البرنامج ھو نتيجة للتجارب السياسية 
ماركس وإنجلز ولينين، كل من  التي ترتبط مع أسماء - السابقة للحركات العّمالية الدولية ا7ربع

تصل إلى مرحلة  1840تمتد من  مستمرة  تروتسكي ولوكسمبورغ. ھذا الخيط ا7حمر من ثورية
 تھذا توقفت فيھا. واستمر. بعد 1951-1948 الرابعة خ0لالعّمالية  ا@مميةالمركزي نحطاط @ا

الدولية  حركةالالثوار في  من خ0ل عمل مجموعة صغيرة من الماركسيةالثمانينات  خ0ل مطلعفقط 
من تم تسميتھا الرابطة وأخيرا  LRCIآنذاك وسميت @حقا  تي كانالت) (MRCI( ةالشيوعي الثورية

  .))LFIا7ممية الخامسة (اجل 

دورا قياديا في  عقود الذين لعبواالناشطين لسنوات أو حتى  RCITـ وتشمل الكوادر المؤسسين ل
LRCI / LFI .@ـنحطاط السياسي للاLFI   أدى إلى سلسلة من عمليات الطرد البيروقراطية

المنظمات الثورية في سري @نكا لظھور  2011 خ0لفي نھاية المطاف  أدت وا@نقسامات، والتي
لنظرية ل المفاھيم المشتركة. بعد فترة من التعاون، وبعد تطوير وباكستان والنمسا والو@يات المتحدة
تيار  على أساس ھذا البرنامج لتشكل قد انظمت لقوى أخرى والممارسة الثورية، ھذه المنظمات

ثبت أنھا غير قادرة على مواجھة  LFIغالبية  وبما أن. ةمركزية الديمقراطيال عالمي على اساس
 لمواصلة موضوع ا@ستمرارية الثورية. @مر متروك لنالذلك فإن اجديدة، تحديات الفترة التاريخية ال

* * * 

وتعميم الدروس المستفادة من نضا@ت الطبقة  ملخص تدوينھو  الشيوعية- برنامج واحد منا البلشفية
 .يفاشلة في بناء حزب ثوري عالمالمحاو@ت الناجحة والالماضية 

تجارب الحركات الثورية في فالكثير نا "الكلمة ا7خيرة". نعتبر برنامج @ وكما ذكر سابقا، نحن
محدود في عدد قليل من الجود الوأن تنعكس فيھا بسبب  جميع أنحاء العالم @ يمكن بما فيه الكفاية

وأمريكا  نشطاء في آسيا وأوروبا تضمدولية صغيرة منظمة  حاليا ، وھيRCIT لممثلينالبلدان 
  برنامجنا.  لحدودتماما  ندرك بالتالي ونحنالشمالية. 

تعدينا  ھا@ يمكن فالعقبات واليأسنقاط الضعف لدينا @ يوجد سبب للتشاؤم. ل اVدراكومع ذلك، ھذا 
على التجارب  مسار النضال الثوري كما يمكننا أن نبني . نحن مستعدون جيدا لصعوبةوالتغلب علينا

كجزء من  سنوات وعقود من الخبرة تحملوالتي الخاصة بنا  ادروكالالسياسية ل~س0فنا وكذلك 
وتقييم واقعي لنقاط القوة لدينا ونقاط الضعف تسمح لنا أن نرى بوضوح التحديات . الطبقة العاملة
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 نبذة

وغياب الديمقراطية ي ا@جتماع الظلم فتقر ا@حتجاجات والصراعات والتمرد ضديعصرنا @ 
، واVضرابات العامة في جنوب أوروبا، 2011أوائل عام  وا@ضطھاد القومي. الثورة العربية منذ

وكذلك في نيجيريا وشيلي، ونضا@ت التحرر الوطني في  احتجاجات واسعة في جنوب آسيا،
7مثلة البارزة للتصاعد فقط أكثر ا في أمريكا الشمالية وأوروباة "احتلوا" وحركفلسطين،  أفغانستان،

   العالمي للصراع الطبقي.

من ا@رتباك  إنھا تعاني أيضا في الوقت نفسهإ@ ، روعة وبطولة ھذه الحركاتوبالرغم من 
من ناحية أخرى، ومن ناحية طبيعتھا العفوية.  ا7يديولوجي على نطاق واسع والفوضى. وھذا يعكس

 تعاديوحركات المقاومة، والتي  منة القوى داخل العمالاgثار المدمرة لعقود من ھي فإنه يدل أيضا

 ية البرجوازية الصغيرة، اVس0مجتشمل القومالتي ومن أمثلة ھذه القوات  مصالح الطبقة العاملة.

   والستالينية، ا7ناركية والوسطية. ا@جتماعية والديمقراطية  السياسي

لم يتمكنوا من تسجيل أي نجاح  مقاومةالي ولھذا السبب، كل ھذه الحركات العظيمة للصراع الطبقو
 تسحب اVنسانية أعمق إلى كارثة.تراجع تلك الحركات الرأسمالية في  فإن دائم. بد@ من ذلك

التي  كانت تفتقر الطليعة الثوريةھو أن الطبقة العاملة والمظلومين  المركزيةالمشكلة ولذلك فإن 
من عام ا@نتقالية برنامج الفترة  بيان تروتسكي فيموحدة.  عالميةومنظمة  لديھا برنامج مشترك

لديه  فإن الحاضر بالتالي - القيادة الثورية" أزمة ھي فقط "ا7زمة التاريخية للبشرية - أن  1938
 .في عصره كانمما أكثر وقابلية ص0حية 

 جديدة من الصراعالوجود حزب الطليعة الثورية يشكل تھديدا كبيرا للحركات  النقص فيھذا 

، الديموقراطية اVس0م السياسي –وا7يديولوجيات  الطبقي والمقاومة. القوى السياسية المختلفة
المكشوفين او  القوة اVمبريالية في من ھذا أو ذاك السياسيين تباعا7 ،والس0ميةالبرجوازية الصغيرة 

شبه ال التيارات، ا@ناركيين المكشوفين او المخفيين  ،ين، والبيروقراطيين اVص0حيالمخفيين
وھذا يجعل من  الحركات والثورات من أجل توسيع نفوذھما. في ھذه تأخذ مكانھا – ةا@شتراكي

 زيد من خطر أن البرجوازيةت الصعب على الحركات تحقيق النجاح في أھدافھا، والتي بدورھا

 نضا@ت الجماھير 7غراضھا الخاصة. قوى البيروقراطيين ستحاول استغ0لو

إلى اVطاحة الناجحة للطبقة الحاكمة  ذا من الحدوث، وقيادة الحركات الثورية في المستقبللمنع ھ
 .اممية العمال الخامسة)يتطلّب ( –اشتراكية  من ثورة عالمي جديد حزبتشكيل  فإن الرأسمالية،

دروس نضا@ت الطبقة  يجب أن يكون أساس ھذا التشكيل الجديد وھو برنامج مشترك أن يستمد من
 .باVضافة إلى ا@ستنتاجات الضروريةلسابقة والحالية ا

* * * 

 Revolutionary Communistلمنظمتنا ض ھنا ھو البرنامج السياسي وعرالمبرنامج ال

International Tendency  - الشيوعي الثوري العالمي التيار )RCIT ھو). في الوقت نفسه 

تلك المنظمات التي  فإن على التوالي )الخامسة اممية العماللـ (مجي ل~ساس البراقتراحنا  أيضا
  .المستقبلية مميةا@تتشكل كخطوة نحو 
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