
 אחד במאי 2016

 במקסיקו ובכל רחבי העולם:

 למען מפלגה מהפכנית סוציאליסטית עולמית שתקח קדימה את המאבק למען שחרור הפועלים והמדוכאים!

אפריל מקסיקו,  (ALS) סוציאליסטי מאבק למען והקבוצה (RCIT) העולמי המהפכני הקומוניסטי הזרם של הקישור ועדת של דעת                    גילוי
2016 

רחבי בכל והמדוכאים הפועלים מעמד שחרור למען הלוחמים לכל במאי האחד לרגל ברכותיהם את שולחים ALSוה RCITה                   ארגוני
הקפיטליזם והמדיני. החברתי הכלכלי, בתחום העולמית הקפיטליסטית השיטה של ומתעצם הולך משבר בפני כיום עומד העולם                  העולם.
מהפכניים. מאבקים של כללעולמית היסטורית תקופה גם זוהי מנגד, הגדול. הכלכלי המיתון פרוץ עם ב2008 שהחלה בדעיכה                   מצוי
ההסלמה מאחורי העומד הוא המשבר יותר. אף קשה מיתון בפתחה עומד וכעת הזה המיתון מן התאוששה לא מעולם העולמית                     הכלכלה
בעימותים ביטוי לידי שבאה יריבות וסין, רוסיה יפן, אירופה, הברית, ארצות  הגדולות המעצמות של הביןאימפריאליסטית                  ביריבות
של וגובר הולך גל בפני עומד הפועלים מעמד כן, על יתר הלטינית. ואמריקה אפריקה והמזרחי, הדרומי סין ים באוקראינה,                     צבאיים
אולם ועוד.. התיכון במזרח אימפריאליסטיות מלחמות משטרתית, אלימות צנע, תכניות  השליט המעמד של הנגד מהפכת מצד                   מתקפות

 מעמד הפועלים והמדוכאים אינם מוותרים וממשיכים להיאבק בגבורה במהלכים הקונטרמהפכניים הללו.

הפועלים מאבקי הפועלים. במעמד עמוק הנהגה משבר בשל רציניים במכשולים נתקל והמדוכאות המנוצלות הקבוצות של שמאבקן                  אלא
ראשי ה"סוציאלדמוקרטיות", המפלגות מנהיגי בוגדניים, בירוקרטים  רשמיות הנהגות של שונים סוגים בידי נשלטים                והמדוכאים
ומפלגות הזעירבורגנית הלאומנות את המייצגות מפלגות הצנטריסטים, דרכם ושותפי הקסטרוצ'אביסטה תנועת הסטליניסטיות,              המפלגות
באופן אם במודע אם והמדוכאים, הפועלים את שולל מוליכות אלה הנהגה קבוצות האסלאמיסטית. האידיאולוגיה על                 המבוססות
פחדנית ניטרלית בעמדה לחילופין או מהפכתהנגד בכוחות בגלוי תומכות הן מימדים אדירי מעמדיים מאבקים במסגרת                 בלתימודע.
לאומי חירום מצב הכרזת באוקראינה, היורומידאן משטר בברזיל, הצבאית ההפיכה סכנת אסיסי, גנרל אסד, שלטון בשאלת                  (למשל

 בצרפת, המלחמות האימפריאליסטיות במזרח התיכון, שלטון הANC בדרום אפריקה, האימרפיאליזם הרוסי והסיני וכו').

סוציאליסטית מפלגה של בנייתה למען המאבק את קדימה לקחת במטרה כוחות לאחד היא מהפכנים עבור ביותר הבוערת המשימה                    לפיכך,
בחירות באמצעות חברתית מהפכה לחולל שניתן (הרעיון לרפורמיזם מעלות 180 של אלטרנטיבה תציג זו מפלגה עולמית.                  מהפכנית
ברפורמיזם) תומכים בפועל אולם מהפכה!"  להפרטה "התשובה כמו מהפכניות סיסמאות המשמיעים (הכוחות לצנטריזם                וחקיקה),
למהפכה כאלטרנטיבה והמדיני הכלכלי החברתי, בתחום ריקות אך לכת מרחיקות הבטחות המשמיעים (הכוחות זעירבורגני                ופופוליזם

 חברתית ממשית). ארגוני הRCIT והALS התחייבו לפעול יחד למען מטרה זו.

אלא אחרת ברירה אין למהפכנים זאת, עם יחד אותם. לגנות כל קודם חובה יש הללו, הבלתימהפכניים הכוחות את להחליף מנת                      על
 להיאבק בתוך התנועות ההמוניות הקיימות ולהשתמש בטקטיקת החזית המאוחדת כלפי ההנהגות שלהן.

לטקטיקות נוגע שהדבר ככל הקונקרטיות לנסיבות התאמתו לבין מהפכני חזון למען מאבק בין לשלב מהפכנים על זאת, כל                    לאור
לתקופה ביחס המרקסיסטי החזון את נכונה המבינים ארגונים אותם ורק אך הגדולים. המעמדיים המאבקים במסגרת הפעולה                  ואסטרטגיות
עולמית ומפלגה חדשות מהפכניות מפלגות של לבנייתן ככלי לשמש יכולים המעמדי, המאבק ומשימות העולמי המצב גם כמו                   הנוכחית

 חדשה עבור המהפכה הסוציאליסטית.

 בתור מהכפנים אנו נוקטים בעמדות הבאות ביחס למוקדי המאבק בזירה הבינלאומית:

אימפריאליסטי! לתמיכהבשוםמחנה לא ורוסיה! סין יפן, האירופי, האיחוד הברית, ארצות האימפריאליסטיות: כלהמעצמות נגד *                 
לפועלים: להזכיר הסוציאליסטים על שלהן, הבובות ומשטרי הללו המעצמות בין הצבאיים הסכסוכים שאר ובכל אסיה במזרח                  באוקראינה,

 האויב העיקרי נמצא בבית! היפכו את המלחמה האימפריאליסטית למלחמת אזרחים כנגד המעמד השליט שלכם!

למאבק ההמונים את לארגן יש !PTPMDBה בממשלת לבטוח אין זאת, עם יחד חדשות! לבחירות לקריאה ולא להפיכה לא                     *ברזיל:
ועדי של הקמתם למען ההפיכה! למען התנועה והענייםוהןכנגד הפועלים על רוסף ממשלת של המתקפות כנגד הן בוזמנית                     ברחובות
למען תנועה כל כנגד זכויותינו על הגנה למען הסמוכים ובאזורים העוני בפאבלות בשכונות, המקצועיים, באיגודים במפעלים,                  פעולה

 הפיכה!

וכל סאלה מילאגרו תשוחרר הממשלה! כנגד למאבק רחבה מאוחדת חזית למען מקרי! של הימין ממשלת הפלת למען                    *ארגנטינה:
 האסירות והאסירים הפוליטיים לאלתר! למען מפלגת פועלים עצמאית על בסיס חזון מהפכני! להעיף את הבריטים החוצה מאיי המלווינאס!

"פונטופיחו"! ברית תבוסת למען האמריקאי! האימפריאליזם מפני ונצואלה על להגנה הימנית! ההפיכה ניסיונות תבוסת למען                  *ונצואלה:
השיטה על מגנה אשר הצ'אביסטה תנועת מהנהגת הפועלים מעמד התנתקות למען מדורו! ממשלת מתקפות נגד הפועלים מעמד את                    לארגן

 הקפיטליסטית ומשתפת פעולה עם האימפריאליזם הסיני!

להגנה המיליציות אסירי עם סולידריות בחטיפתם! האשמים והענשת איוצינאפה של הסטודנטים 43 של בחיים השבתם למען                   *מקסיקו:
ומיליציות מועצות של הקמתן למען הפשע! ארגוני כנגד בידיים נשק עם הנאבקות והקהילות האתניות הקבוצות מאבק למען                     עצמית



תנועת למען העבודה! בשוק והרפורמה הפועלים על המתקפות תבוסת למען בחינוך! לרפורמה לא  למאבק המורים ארגון למען                    עממיות!
הנשיא של הפלתו למען כללית ושביתה ופועלים סטודנטים מורים, של מאוחדת לאומית מאבק חזית למען והמפוטרים! הארעיים                   הפועלים

 פניה נייטו ובעלי בריתו (גוש PRIPANPRD)! למען מפלגת פועלים מאוחדת של פועלי העיר והכפר!

לשיחות לא מסוריה! האחרים הפולשים וכל נאט"ו כוחות הרוסים, גירוש למען אסד! משטר תבוסת למען הסורית! המהפכה להגנת *                   
 בחסות המעצמות הגדולות שמטרתן לחסל את המהפכה הסורית! למען תבוסת ארגון המדינה האסלאמית  דאע"ש!

השובתים הפועלים שאר וכל הציבורי המגזר הטקסטיל, פועלי למען אסיסי! גנרל של הצבאית הדיקטטורה הפלת למען                   *מצרים:
של הבורגנית בהנהגה שהוא סוג משום פוליטית לתמיכה לא המוסלמים! האחים תנועת לדיכוי לא הדיקטטורה! כנגד המפגינים                   וההמונים
והמשרק אפריקה) (צפון המגרב עמי של סוציאליסטית פדרציה למען במצרים! הפוליטיים האסירים כל שחרור למען המוסלמים!                  האחים

 (המזרח)!

למען וחופיה! בלוב צבאית להתערבות הגדולות המעצמות תכנית כנגד המוני מאבק למען בלוב! האמריקאיות ההפצצות את לעצור                    *לוב:
סוג משום פוליטית לתמיכה לא חפתר! הגנרל בראשות המשת"פים ברית תבוסת למען האימפריאליסטית! למתקפה ההתנגדות כוחות                  נצחון

 בכוחות האסלאמיסטיים! לא לכיתתיות הריאקציונית! למען תבוסת כוחות ה"תכפיר" הסלפיסטיים בראשות דאע"ש!

האמריקאיים הכוחות גירוש למען והפרואימפריאליסטית! המושחתת בגדד ממשלת הפלת למען הריאקציונית! לכיתתיות לא                *עיראק:
 מעיראק!

לאיומי לא באיראן! הלאומיים המיעוטים כל של עצמית להגדרה הזכות למען הריאקציוני! האייאתולות מששטר הפלת למען                   *איראן:
 המלחמה והסנקציות של ארצות הברית והמעצמות הגדולות כנגד איראן!

שהוא סוג משום פוליטית לתמיכה לא המורדיםהחות'ים! בראשות ההתנגדות כוחות נצחון למען הסעודית! המתקפה תבוסת למען                    *תימן:
סונים ואיכרים פועלים של מאוחדת המונית תנועה למען האדי! הריאקציונר המשת"פ ה"נשיא" של להשבתו לא החות'ית!                  בהנהגה

 ושיעים!

בהנהגה שהוא סוג משום פוליטית לתמיכה לא הציוני! האפרטהייד מדינת ישראל, כנגד הפלסטיני העם של הגנתו למען                    *פלסטין:
ישראל כנגד בינלאומי חרם קמפיין למען חמאס! של הריאקציונית בהנהגה סוג משום פוליטית לתמיכה לא ופת"ח! עבאס של                    המשת"פית

 בהנהגתם של ארגונים המוניים של הפועלים והמדוכאים! למען פלסטין אדומה וחופשית מן הים עד הנהר!

ההמונים וארגוני UGTTה שליטת תחת ציבוריות עבודות של פרויקטים של הקמתם למען אסבסי! ממשלת הפלת למען                   *תוניסיה:
 האחרים! המימון יבוא מהפקעת נכסיהם של האלפיון העליון מבני שבט בן עלי!

MHPוה הכאמליסטית CHPה מפלגת הבסת למען ארדואן! של הקפיטליסטיתריאקציונית הממשלה הפלת למען               *תורכיה:
לתמיכה לא עצמית! להגדרה הכורדי העם של זכותו למען האופוזיציה! וארגוני התקשורת לדיכוי די הכורדים, לדיכוי די                   הפשיסטית!

 פוליטית משום סוג בהנהגה הפרואימפריאליסטית של הPKK והYPG! למען כורדיסטאן אדומה, חופשית ומאוחדת!

 * מאלי: למען גירוש הפולש הצרפתי והאיחודאירופי מהמדינה! למען נצחון כוחות ההתנגדות!

 * סומליה: למען נצחון כוחות ההתנגדות לפולש מארגון AMISOM הפרואימפריאליסטי!

קדימה המאבק את לקחת NUMSA בראשות המאוחדת החזית על !ANCה של העממית החזית בממשלת תמיכה שום אפריקה:                    *דרום
את לשווא לשכתב ולא מהפכני חזון על עצמה את לבסס החדשה המפלגה על חדשה! המונית פועלים מפלגת של הקמתה                     באמצעות

 "הצהרת החירות" הרפורמיסטית!

ונגד בשכר להעלאה העובדים במאבקי תמיכה למען הקפיטליסטית! הסטליניסטית המפלגה של הדיקטטורה כנגד מאבק למען                  *סין:
 פיטורין! למען זכויות דמוקרטיות מלאות! די להתנשאות הגזענית של בני האן  למען זכות הגדרה עצמית מלאה לעם הטיבטי והאויגורי!

לגרש ההפרטה! כנגד PIAב העובדים מאבקי למען הצבא! של בובות ממשלת אלא שאינה PML(N)ה ממשלת את להפיל                    *פקיסטן:
הלאומיים המיעוטים ושאר קשמיר בלוש, של לאומי לשחרור המאבקים למען !FATAו פח'טונח'ווה ח'ייבר המחוזות מן הצבא                  את

 המדוכאים!

למען בהודו! הנשים זכויות על להגנה הניאוליברלית! BJPה ממשלת של תוכניותיה לסיכול המקצועיים האיגודים מאבקי למען                   *הודו:
מתקדמים גברים של ויחידות עצמית להגנה נשים יחידות של הקמתן למען הריאקציונית! האונס תרבות כנגד המוני למאבק                   התארגנות

 להגנת הנשים! למען מאבקם של בני האדיוואסי לשוויון זכויות!

הותיק הריאקציוני השליט של בהנהגתו האופוזיציה בכוחות לתמיכה לא הבורגנית! סיריסנה בממשלת לתמיכה לא                 *סרילנקה:
 ראג'אפאקסה! למען מאבקו של העם הטמילי לשחרור לאומי!

תנועת על הגנה למען המלוכני! במשטר התומכת הצהובות" ה"חולצות תנועת והבסת הצבאית הדיקטטורה הפלת למען                  *תאילנד:
למען צ'ינוואט! תאקסין בראשות הקפיטליסטית בהנהגה שהוא סוג משום פוליטית לתמיכה לא בדיכוי! הנאבקת האדומות"                 ה"חולצות

 הקמתה של מפלגת פועלים עצמאית חדשה!



שהוא סוג משום פוליטית לתמיכה לא קוריאה! ודרום הברית ארצות של האימפריאליסטית המתקפה תבוסת למען קוריאה:                   *צפון
 בדיקטטורה הסטליניסטית!

הקמת למען האירופי! באיחוד הגזעני האסלאמופובי לגל קץ לשים לפליטים! השער את פתחו הפליטים: שאלת  האירופי                    *האיחוד
האויב כנגד ביחד היאבקו  ומהגרים ילידים פועלים והילידים! הפליטים הפועלים כל את שיקלטו ציבוריות עבודות של                   פרויקטים

 המשותף: המעמד השליט האימפריאליסטי של האיחוד האירופי ורוסיה וגם כנגד הדיקטטורות השולטות במזרח התיכון ואפריקה!

מפלגת כנגד המונית מאוחדת חזית למען סיריזה! ממשלת בידי היווני העם למכירת לא האירופי! האיחוד של הצנע לתכתיבי לא                      *יוון:
הסובלות היוונים הפועלים ושכבות לאומי מדיכוי הסובלים המהגרים לכל זכויות לשוויון מאבק למען הפשיסטית! הזהוב                 השחר

 מסופרדיכוי!

 * ספרד: לעצור את מתקפת הצנע הניאוליברלית! למען מאבקם של בני קטלוניה וחבל הבסקים להגדרה עצמית!

לא והנוער! הפועלים של המוני מאבק ארגון למען הצנע! תכנית את ומייד לעצור הרפורמיסטית PSה מממשלת את להכריח                     *פורטוגל:
 לשום תמיכה פוליטית מכל סוג שהוא בממשלה!

פועלים רפובליקת למען באירלנד! הפוליטיים האסירים כל שחרור למען המים! חיובי לתשלום לא הצנע! מתקפת את לעצור                    *אירלנד:
 אירית על כל 32 המחוזות!

שהוא סוג משום לתמיכה לא הממשלה! להפלת עד הצנע תכנית לעצירת כללית שביתה למען השמרנים! ממשלת הפלת למען                     *בריטניה:
למען נמנע! הצביעו  ביוני ב23 העם במשאל ממנו! היציאה תומכי או האירופי האיחוד תומכי  הריאקציוניים המחנות מן אחד                      באף

 הקמתה של ברית המדינות הסוציאליסטיות של אירופה! חיילי בריטניה  צאו מצפון אירלנד!

 * גרמניה: למען הגנה על המהגרים והפליטים כנגד גל התקיפות הגזעניות!

רפורמת כנגד כללית שביתה למען ה"קומוניסטית"! המפלגה ידי על הנתמכת הסוציאלאימפריאליסטית, הולאנד ממשלת להפלת                 *צרפת:
המופנה בדיכוי מאבק למען בצבא! לשימוש ולא "חירום" למשטר לא אלח'ומרי! מרים העבודה שרת של הניאוליברלית העבודה                   חוקי

 כלפי המהגרים המוסלמים באירופה!

סוג משום פוליטית לתמיכה לא האירופי! והאיחוד הברית ארצות של בובות ממשלת אלא שאינה הימין ממשלת הפלת למען                     *אוקראינה:
הניאוליברליים לתכתיבים ההתנגדות כוחות למען הרוסי! האימפריאליזם של בובות אלא שאינם דונבאס של הרפובליקות בהנהגת                 שהוא

 של  קרן המטבע העולמית! למען זכותם של המזדהים כרוסים החיים במזרח אוקראינה להגדרה עצמית!

הקיצוצים! כנגד הרפואי המגזר עובדי מאבק למען הדמוקרטי! החופש על המגבלות בכל מאבק למען פוטין! משטר הפלת למען                     *רוסיה:
 למען נצחון המאבק ההירואי של בני צ'צ'ניה להדיפת כוחות הפלישה הרוסיים ושליט הבובה שלהם, קדירוב!

ברני כולל  והדמוקרטים) (הרפובליקנים האימפריאליסטיות המפלגות משתי אחת מאף מועמד שום בעד להצבעה לא הברית:                   *ארצות
!(BLACK LIVES MATTER) חשובים" השחורים "חיי תנועת של נצחונה למען חדשה! פועלים מפלגת של הקמתה למען                סנדרס!   

 למען שיוויון מלא למיעוט השחור ולמהגרים מאמריקה הלטינית!

דורשים אנו בתעסוקה. אפליה ונגד תרבותם לשימור קרקע, לזכויות  אמריקה יבשת ובכל במקסיקו הילידים שלהעמים מאבקם למען *                    
מצד קרקעות גזל כנגד עצמית הגנה חזיתות של בהקמתן תומכים אנו הילידיות. לקהילות ביחס 1996 משנת אנדרס סאן הסכמי את                      ליישם

 ממשלות ותאגידים.

זה שלטון הפועלים. מעמד שלטון לחזון הסברה מסע קיום תוך הנחוצות הטקטיקות כל את ולשלב המעמדי במאבק להתערב המהפכנים                     על
 לא יושג אלא בדרך המהפכה הסוציאליסטית. חזון זה יתמשש רק באמצעות השיטות שמנה טרוצקי במסמך המצע של 1938:

של ומשת"פים מבירוקרטים המקצועיים האיגודים טיהור למען הפועלים! ובשכונות העבודה במקומות פעולה ועדי של הקמתם למען *                 
האיגודים בתוך קומוניסטיות סיעות של הקמתן למען העובדים! כלל ידי על המקצועיים באיגודים דמוקרטית שליטה למען ההון!                   בעלי
 המקצועיים! למען הפיכתם של האיגודים המקצועיים למכשיר במאבק למען שחרור מעמד הפועלים מעול בעלי ההון ולמען סוציאליזם!

 * למען קיצוץ במספר שעות העבודה, ללא פגיעה בשכר, באופן שיאפשר לכל המובטלים להשתלב בתעסוקה!

 * למען הזכות להיפרדות לאומית ולהגדרה עצמית של כל העמים והקבוצות הלאומיות המדוכאות!

לקיים המדוכאות הקבוצות כל של זכותן למען לאומיים! ומיעוטים מובטלים נוער, שחורים, מהגרים, נשים, של מהפכנית תנועה למען *                   
 שדולות לקידום ענייניהן בתוך ארגוני הפועלים בפרט ותנועת הפועלים בכלל!

 * למען הקמת ועדי ומועצות פעולה של העובדים, האיכרים והעניים לצורך ארגון מאבקיהם!

 * למען הקמתן של מיליציות חמושות להגנת הפועלים והמדוכאים!

 * למען נישולו של מעמד בעלי ההון! למען הלאמה של המפעלים הגדולים והבנקים תחת שליטת הפועלים!



 * למען ממשלת פועלים בברית עם האיכרים ועניי העיר על בסיס מועצות מקומיות ומיליציות!

 * למען מאבק להקמתן של מפלגות פועלים חדשות ולמען הקמתה של מפלגה מהפכנית סוציאליסטית עולמית חדשה!

 אין עתיד ללא סוציאליזם!

 אין סוציאליזם ללא מהפכה!

 אין מהפכה ללא מפלגה מהפכנית!

 הערה: בעוד הRCIT רואה בסין ורוסיה מעצמות אימפריאליסטיות, הALS טרם הכריע בויכוח הפנימי המתנהל בימים אלה.

הברית, ארצות תוניסיה, תימן, הכבושה, ישראל\פלסטין ברזיל, סרילנקה, פקיסטן,  העולמי המהפכני הקומוניסטי הזרם החתום:                 על
 גרמניה, בריטניה ואוסטריה.

www.thecommunists.net :כתובתנו ברשת 

rcit@thecommunists.net :לתגובות או שאלות 

agrupacion.luchasocialista@gmail.com :(מקסיקו) ליצירת קשר עם הקבוצה למען מאבק סוציאליסטי 
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