
 (RCIT) الدولي الثوري التيار الشيوعيملخص مواقف 

 

مل  خمتلفة يف بلدانعدة يف حملية  وتركز هذه املنظمة نشاط فروع .املضطهدين مجيع تكافح من أجل حترير الطبقة الكادحة و  منظمة دوليةهي الدويل  الثوري الشيوعي التيار  . العا

 .األجور لتغذية نفسه وافراد عائلته  على احلصول مقابلهي طبقة كل من جيرب عليه بيع قوة عمله للرأمساليني  الطبقة الكادحة

 .اركس واجنيلس ولينني وتروتسكي يت ترتبط ارتباطا وثيقا بأمساء مثل مركات العمال الثورية الح نظرية وجتربةا كليا علي اعتماد تعتمد هذه املنظمة 

 .خطرا شديدا علي الظروف املعيشية للبشر وأيضا مستقبل االنسانية كلها تشكل الرأمسالية  إن

هلذا السبب , متاما كاضطهاد املهاجرين وقهر الدول األخري واضطهاد املرأة واملثليني  , الرأمسالية حتت سيطرة اليومية احلياة من جزءاصار واالستغالل البيئية واجلوع الكوارث ن البطالة واحلروب و إ
 .الرأمسالية  نريد القضاء على

 . أمميةميكن اقامته اال مبشاركة  هذا اجملتمع ال .القهر واالستغالل الطبقات و قة الكادحة واملضطهدين اال باقامة جمتمع خايل من بالط لن يتم حترير

مل دنا ولكن يف كل دول االشرتاكية وذلك ليس فقط هنا يف بال ةلذلك تكافح منظمتنا من أجل الثور   .العا

مل نسمع قط فالثورة ال. سره خت تقود الثورة ألهنا ليس لديها مالذا يتبغي علي الطبقة الكادحة أن  طريق التحرير . طبقة حاكمة ختلت طواعية عن احلكم ب ميكن هلا أن حتافظ علي سلميتها ألننا 
  . ضد الرأمسالية ة واحلرب االهليةاملسلحالنتفاضة باوالتحرر لن يستكمل اال 

تنتخب اجملالس هذه  .باجملالس الشعبية  –يف املصانع واألحياء السكنية واملدارس وغريها  - نسينظمون انفسهم املظلمو فيها الفالحني و  العمالواقامة مجهوريات  انشاء تكافح من اجلمتنا منظ
 .دائما  من حقها استبداهلاواالدارات ويكون  اتوتراقب احلكوم

 بريوقراطيةمن خالل ال الدول مت اضطهاد الطبقة الكادحة ي هذهفف. كوبا وشرق أوروبا  وتطبقها حاليا الصني و  ة اليت يعرفها االحتاد السوفيييناحلقيقية بعيدة كل البعد عن االشرتكيان االشرتاكية 
 .احلاكمة

 .وثيقا باسقاط الرأمسالية  وهذا يرتبط لدينا ارتباطا, وحنن ندعم من خالل منظمتنا كل اجلهود اليت تسعي لتحسني الظروف املعيشية للعمال 

البريوقراطية متثل طبقة ترتبط ارتباطا وثيقا ف. البريوقراطية أن تلك النقابات حتكم من خالل  ىلنا نر از  لكننا  ما. من اجل الصراع الطبقي واالشرتاكية ودميقراطية العمال النقابات العمالية نعمل داخل
قراطي األرست اجلزء ىلبريوقراطية اعتمادا كبريا علوتعتمد ا .زات اليت بدورها ترتبط ارتباطا قويا بالدولة ورأس املال وتبتعد كل البعد عن اهتمامات والظروف املعيشية ألعضائها باملناصب واالمتيا
 .الطبقة العليا  ىتعتمد علن ولللعمال  اجلماهري الواسعة ىعلتعتمد كتنا لتحرير الطبقة الكادحة البد أن ان معر  .تيازات كبرية تمتع دون غريها باميي ذال للطبقة الكادحة

 .طريق حترير الطبق العمالية  ىعائقا علو  خطرا تشكلثورية -الشبه التياراتو  االجتماعية الدميقراطيةيقني أن سياسة  ىولكننا عل, ت والكيانات األخري  وبدورنا نتطلع للتعاون مع املنظما

  .املناطق الريفية  عمالل مستقلة منظماتمن أجل اقامة و  الفالحني الفقراء من غري املال  ىال  وتأميم األراضي وتوزيعها علكبار امل  كافح من أجل نزع ملكيةسنظل ن

القومية  ىلع لقيادة ثورية تشكل بديال للقو ومن خالل تلك احلركات نتط . ىاالمربيالية الكرب  ىحها ضد  القو كفايمية  ولن يتوقف دعمنا للشعوب املقهورة يف  سنظل داعمني حلركات التحرر االقلو 
شعوب تلك الدول السقاط الطبقة  والعكس جيب علينا أن ندع ىبل عل  ىأخر  امربيالية  يالية التوسعية  يف حرهبا ضد دولوجيب علينا أيضا أن ال  ندعم  أيا من الدول االمرب , أو االصالحية 

 .احلاكمة 

  ة القوة االمربيالية  م يعد ذلك ندعم حترير الدول املستعمرةهزمي ىري مباشرة  جيب علينا أن نعمل علحيت ولو كان هذا االستعمار بصورة غ مضطهدةي حرب بني قوة امربيالية أو أعواهنا وبني دولة فف

 ىب ومهاجرين ونرفض أن تقودنا القو وشبا وحنن بدورنا ندعم حترر كل هذه الفئات من نساء.  اجتماعيا من نساء وشباب وغريهم دائما وتقود حترر املضطهدين الطبقة العمالية أن تدعم ىوعل
 .ونعمل جاهدين علي استبداهلا بقيادة ثورية شيوعية ( والقومية واالسالمية واخل نثويةاأل)الصغرية  الربجوازية

سري الثورة الناجحة من بناء تشكل منوذجا لكل ما يتعلق بحكم لينني وتروتسكي يف روسيا  حتتفية البلش الثورة وان .  حزب  ثوري بقيادةكادحة أن تنتصر اال الطبقة العمالية اللن تستطيع   
مل .12-احلزب وحىت يف القرن ال  .ان منظمتنا تنطلق من قاعدة انشاء أحزاب عمالية ثورية يف كل دول العا

مل( خامس)من أجل حزب عمايل قوي ثوري جديد    ! يف العا

 !انضم الينا 

 ال مستقبل بدون اشرتاكية 

 وال اشرتاكية بدون ثورة 

 ! ثوريثورة بدون حزب  وال


