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 لعقد مؤتمر دولً حول الذكرى المئوٌةالثابتٌن على المبادئ األصٌلة رسالة مفتوحة إلى جمٌع الثورٌٌن 

 .أكتوبر، من أجل المضً قدما نحو تأسٌس حزب ثوري عالمً الندالع ثورةاألولى 

 ،الرفاق، اإلخوة و األخوات 

الثابتٌن على مبادئهم األصلٌة من أجل الوحدة، التً ستمكننا من المضً نداء عاجل لكل الثورٌٌن  هذا

قدما فً بناء قٌادة قادرة على النضال ضد الهجوم الرجعً الذي أضحى أهم خاصٌة للطبقة الحاكمة 

اإلطالق فً  أن هذه المهمة هً األهم على التيار الشيوعي الثوري الدوليو علٌه، نعتبر نحن . ككل

مع كل  -المذكورة آنفا-الفترة الحالٌة، حٌث نحن مطالبون فٌها بالتفانً و الجدٌة فً التعامل مع المسألة 

 . الثوار فً مختلف البلدان

ألولئك الذٌن ٌتعاطفون فً : لذلك دعونا نفاتح معكم هذه المسألة مباشرة و دون اللجوء إلى الدٌبلوماسٌة 

التً اختلقتها روسٌا " بالحرب على اإلرهاب" المتحدة األمرٌكٌة، و مع ما ٌسمى نفس اآلن مع الوالٌات 

د فً عالقة بما و أٌضا، ألولئك الذٌن استحسنوا النتائج الدموٌة لسٌاسة األس. مع الشرق األوسط و أفرٌقٌا

فس مصرٌة لكل نو أٌضا ألولئك الذٌن رحبوا بقمع الدكتاتورٌة العسكرٌة ال ٌسمى بانتصار حلب،

و أٌضا ألولئك الذٌن أشادوا بالسٌاسة الواقعٌة لتسٌبراس و قٌادة سٌرٌزا فً الٌونان  معارض لهذا النظام،

ال تستمروا فً قراءة ندائنا،  :التالًلكل هؤالء نقترح ... التً شاركت فً تنفٌذ مذكرة االتحاد األوروبً

 . ألن ذلك سٌكون بمثابة مضٌعة لوقتكم

عقدوا العزٌمة على محاربة االعتداءات المتأتٌة من جمٌع القوى العظمى فً  الذٌن: و لكن ألولئك 

الغرب و الشرق، و الذٌن هم على استعداد للدفاع على العمال و المظلومٌن، و الذٌن هم على استعداد 

: لكم جمٌعا نقول... لمحاربة البٌروقراطٌة داخل الحركة العمالٌة التً خنقت صراع الطبقة المقاومة

رؤوا اقتراحاتنا بجدٌة، و دعونا نوحد قوانا فً بناء الحزب العالمً الثوري الذي سوف ٌدفع و ٌساهم اق

 . بجدٌة فً المقاومة الرأسمالٌة و اللٌبرالٌة ، من جهة، و فً نشر الثورة االشتراكٌة على مستوى عالمً

ارٌخ الحدٌث، و أٌضا أهم هم حدث فً التى المئوٌة األولى لثورة أكتوبر، أستحتضن الذكر 7102سنة 

 . هم الحزب البلشفً و الذٌن تمكنوا من إخضاع السلطة لهمحدث بالنسبة للعمال و الفالحٌن الذٌن قاد

تذكرنا بالغٌاب التام الٌوم لحزب ٌشبه نظٌره  -0102فً تناقض صارخ مع  –و مع ذلك، هذه الذكرى 

 . الذي قاد ثورة أكتوبر

ن الثابتٌن على مبادئهم األصلٌة للوحدة، ألن المشكل الرئٌسً فً الفترة ندعو بشكل عاجل جمٌع الثورٌٌ

ال شك ان النظام الرأسمالً . الحالٌة ال ٌتمثل فً فقدان النضال و المقاومة من جانب العمال و المظلومٌن

فً طور االضمحالل، و تناقضاته االقتصادٌة و السٌاسٌة و العسكرٌة فً تسارع؛ كما أشرنا لذلك فً 

ثم أن األزمة العمٌقة للنظام اإلمبرٌالً تثٌر باستمرار النضاالت " . رؤٌتنا العالمٌة" أحدث وثٌقة تنقل 

و مع ذلك، فاإلشكال األساسً ههنا ٌتمثل فً االنعدام التام للقٌادة الثورٌة، و . الجماهٌرٌة و الثورات

الجتماعً الدٌمقراطً، نظام كل من المنظمات الشعبٌة الستالٌنٌة، الخط ا: بالتالً أنتج ذلك هٌمنة 
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مغلوطة إنما تكون و مع ذلك هذه القٌادة و ال. استرو و شافٌز، البرجوازٌة الصغٌرة و القوى اإلسالمٌةك

و سنجدهم ض المناصب  و االمتٌازات دائما، أتاجر بالنضال الشعبً فً مقابل بعفاسدة تماما و ت

حل المفاهٌم النخبوٌة و التً ت  الفردٌة و االستراتٌجٌة  و مخلصٌن لكنهم ٌجمعون بٌن البطولة صادقٌن 

ن هؤالء الذٌن ذكرناهم آنفا و ٌتبٌن للبعض، أ. من أجل الثورة العسكرٌة محل التعبئة الواسعة و التنظٌم

 . أكثرهم صدقا، إال أن استراتٌجٌتهم ذات طرٌق مسدود

عمٌقة تتخلل أٌضا صفوف المنظمات  ر جنبا إلى جنب مع أزمةٌو نتٌجة لذلك، تعفن الرأسمالٌة ٌس

علٌه ٌجب أن نقول لهؤالء الكادحٌن و العمال  الجماهٌرٌة التقلٌدٌة للطبقة العاملة و المضطهدٌن ، و بناء  

طالما  أنهم تحت قٌادة قوات غٌر ثورٌة، نضالهم سٌكون ذو آفاق مسدودة،  أو محض : الحقٌقة التالٌة 

 . ثورة مضادة

كاستنتاج أننا بصدد تقدٌم قراءة متغطرسة حول الجماهٌر الكادحة و ال ٌجب و ال ٌجب أن نستشف 

االعتقاد أٌضا أننا بصدد التحاشً و التغاضً عن نضالهم؛ حٌث ال ٌمكن أن ٌتبنى مثل هذه القراءة 

فاعال فً معارك  امرأة،ٌمكن ألي كان أن ٌكون ثورٌا، رجال كان أو . السلبٌة سوى المتعصب و الخائن

أنها األكثر إلحاحا إن كانت الطبقات الكادحة التً ٌخوضها إخواننا، و ال نغالً فً القول إن أكدنا 

و بات من المصٌري تحدي هذه القٌادات الرجعٌة باستمرار، األمر الذي ال . القٌادات تتسم بالرجعٌة

  . ٌمكن أن ٌحدث إال من داخل النضال الجماهٌري، ال من خارجه

على الثوار الثابتٌٌن على مبادئهم أن ٌمزجوا هذه المشاركة النشٌطة فً النضاالت الشعبٌة مع الدعاٌة 

التً ال هوادة فٌها و بلبلة من أجل التكتٌكات الثورٌة و الشعارات الالزمة، و ال ٌمكن أن ٌتم ذلك إال 

و البد أن ٌتم ذلك بالتوازي مع . بخوض معركة سٌاسٌة مستمرة ضد البٌروقراطٌٌن و القٌادات الرجعٌة

أو نواة ) استنهاض الجهود الدؤوبة لتنظٌم العمال  و المضطهدٌن المناضلٌن الواعٌن ضمن حزب ثوري 

  (. قبل الحزب، كخطوة أولى 

و بما أن الطبٌعة السٌاسٌة، االقتصادٌة و العسكرٌة للرأسمالٌة تكون عامة دولٌة و تتسم ضرورة بالعمل 

وطنً جهود و علٌه، كل م. لعالمً، فعلى الطبقة الكادحة المناضلة أن تكون عالمٌة أٌضاعلى الصعٌد ا

عالمً مصٌره حتما االنحطاط على المستوٌٌن ٌتمثل دورها فً بناء حزب ثوري بحت و محدود 

لذلك ٌجب على الماركسٌٌن األصلٌٌن العمل بدون كلل لبناء الحزب الثوري . السٌاسً و التنظٌمً

 . أو أنهم سٌفشلون فً مهمتهم األساسٌة العالمً،

تنادا إلى عمادته األساسٌة تتمثل فً ما دعت إلٌه مؤتمرات األممٌة الشٌوعٌة اس –إن الحزب الثوري 

شأ بضربة نن ٌٌمكن أال  –ماركس، أنجلس، لٌنٌن، لكسمبورغ و تروتسكً :  تعالٌم الثورٌٌن العظماء

و مع . تختبر سٌاسٌا فً نضال العمال و الكادحٌٌن البد أن -حزباللهذا  –إن الخاصٌة العالمٌة . واحدة

لبناء مثل هذا الحزب العالمً ٌجب أن تبدأ  –بغض النظر عن حجمها الحالً  –ذلك، فإن تنظٌم نواة 

نتظر من اآلخرٌن القٌام بهذه المهمة فلن ٌكون ذلك إال بمثابة فعل سٌاسً و فً حال كنا ن. على الفور

ل و الفعل بشكل جماعً على الصعٌدٌن المحلً و العالمً هو األمر الوحٌد المقبول ؛  فالتدخساخر

 . للثوري

للصراع  "رؤٌة ثورٌة"ندعو جمٌع الثورٌٌن الثابتٌن على مبادئهم للبدء فورا باالجتماع معا لمناقشة 

رح تجاه، نقتأولى ملموسة فً هذا اال و كخطوة. الطبقً و المضً قدما فً بناء الحزب الثوري العالمً

، جنبا إلى جنب مع المهتمٌن بهذا المشروع، إلى تنظٌم مؤتمر دولً التيار الشيوعي الثوري الدولين نح

التً تحتضن الذكرى المئوٌة األولى لثورة أكتوبر، حٌث أن هذا المؤتمر سٌعمل على وضع  7102سنة 



األسس للعمل الجماعً المشترك لتشكٌل الحزب العالمً الثوري و االلتقاء الجماعً لمثل هذه المبادرة 

ساس اتفاق بشأن المسائل الرئٌسٌة للصراع عالمٌة للثوار غٌر ممكن إال على أظٌم منظمة المشتركة لتن

التيار الشيوعي  نحن، نرى،" رؤٌتنا العالمٌة " و كما ذكرنا سابقا فً وثٌقة . الطبقً العالمً الحالً

  :الراهنةالقضاٌا التالٌة على هذا النحو حجر األساس للمرحلة السٌاسٌة  الثوري الدولي

تحاد الوالٌات المتحدة، اال: أوال، االعتراف بازدٌاد وتٌرة التنافس بٌن الدول االمبرٌالٌة الكبرى 

و تكمن االمكانٌة الوحٌدة فً فهم دٌنامٌكٌة األزمات الرأسمالٌة و . الصٌناألوروبً، الٌابان ، روسٌا و 

ٌة المتعلق بالوالٌات المتحدة و اتخاذ الموقف الصحٌح، فً حال اكتشف الواحد منا ال طابع االمبرٌال

فقط على هذا . ٌضا من القوى الناشئة الجدٌدة مثل روسٌا أو الصٌنو لكن أ ٌابان،االتحاد األوروبً و ال

و التً تتجسد فً رؤٌة نضالٌة ثابتة  األساس من الممكن الوصول إلى البرنامج الصحٌح فً هذه المسألة

عم ألي قوة عظمى فً نً أن الثوار ٌجب علٌهم رفض تقدٌم الدو هذا ال ٌع. ضد كل القوى االمبرٌالٌة

 ". العدو الرئٌسً موجود فً المنزل" الداخلٌة الرأسمالٌة تحت شعار  الصراعات 

حٌث، ٌجب على الثوار أن ٌكونوا داعمة أساسٌة إلى جانب . ثانٌا، البد  من صراع ثابت ضد االمبرٌالٌة

ي ٌحارب لإلطاحة بالدول االمبرٌالٌة، كما على الثوار أن ٌنتصروا القوى التً تمثل الشعب المظلوم الذ

عسكرٌا لهذا الشعب المضطهد؛ بدون تقدٌم أي دعم سٌاسً للقٌادة الالثورٌة التً تتزعم حراك 

ٌضا على ن ٌنطبق أو هذا الشأ(. مثل البرجوازٌة االسالمٌة الصغٌرة و القومٌٌن) المضطهدٌن 

 و الحروب (  الشعب الشٌاشنً المضطهد فً روسٌا : ى سبٌل الذكر و عل) الصراعات الداخلٌة 

 ( . أفغانستان، سورٌا، مالً و الصومال: مثال ) الخارجٌة 

جل المساواة ن االمبرٌالٌة، و من أو بالمثل ٌنبغً للثوار أن ٌناضلوا من أجل توسٌع الحدود فً البلدا

على ذلك، على الثوار أن ٌرفضوا تقدٌم دعم لقوة  و زٌادة .مهاجرٌنالقومٌة و لل الكاملة لألقلٌات 

بركسٌت مقابل االتحاد األوروبً، كلٌنتون : و على سبٌل الذكر ) امبرٌالٌة على حساب قوة أخرى مثلها 

 ( . مقابل ترامب

فً كل من ٌرٌة  االنتفاضات الشعبٌة الجماه. ثالثا، ٌجب االستمرار فً تقدٌم الدعم للثورات العربٌة

تعد أهم تطور للصراع الطبقً حتى اآلن منذ بداٌة  التًن و غٌره  من البلدان صر، لٌبٌا، الٌمتونس، م

و لكن نظرا لعدم وجود قٌادة ثورٌة عانت الجماهٌر . 7112مرحلة تارٌخٌة جدٌدة انطلقت منذ سنة 

، فً 7102نة االنقالب الذي قاده الجنرال السٌسً فً مصر س: المنتفضة عددا من الهزائم الرهٌبة مثل 

و مع ذلك، فإن . شهر جوٌلٌة، أو ما ٌجري من ذبح للشعب السوري على أٌدي األسد و مؤٌدٌه األجانب

 مصر و الٌمن، سورٌا،العملٌة الثورٌة مستمرة، و هذا ما ٌنعكس فً المقاومة الشعبٌة الجارٌة فً 

تقدٌم الدعم الالمشروط   المتواجدة فً هذه البلدان  فعلى القوى الثورٌة الكالسٌكٌة  ،و علٌه... . المغرب

مثل البرجوازٌة ) و القوى الرجعٌة، دون إعطاء أي دعم سٌاسً لقٌادة ال ثورٌة ضد الدٌكتاتورٌات 

 ( اإلسالمٌة الصغٌرة

رابعا، ٌجب المشاركة فً جمٌع التكتالت التً تناضل ضد برامج التقشف و ضد هجمات الرجعٌة على 

الثورٌون ٌرفضون، بل و ٌعارضون بشدة، كل أشكال السكترة التً ترفض . دٌمقراطٌةالحقوق ال

و بدال من ذلك ٌطبقون  تكتٌك . ٌادتها تعوزها الثورٌةً نضاالت الجماهٌر تحت ذرٌعة أن قالمشاركة ف

ى و عل) ضد برنامج التقشف الجبهة المتحدة فً نضال العمال و الفالحٌن من قبل  القوات اإلصالحٌة 

سبٌل المثال ال الحصر نذكر النقابات، المنظمات الجماهٌرٌة من الفالحٌن و األحزاب السٌاسٌة مثل 

أو ضد االنقالبات المناهضة ( مورٌنا فً المكسٌك، سٌرٌزا فً الٌونان، بودٌموس فً أسبانٌا 

و (. ً سورٌا اإلسالمٌٌن فً مصر، المتمردون ف: على سبٌل المثال )  للدٌمقراطٌة و الدكتاتورٌات 



و  ة  الصغٌرة؛ٌجب أن ٌقترن مثل هذا  التوجه مع نضال ثابت ضد كل أشكال الشعبوٌة البرجوازٌ

بالعمال و الفالحٌن من هوة الشقاء التً قد تحدثها القٌادات الهشة و الغٌر الثورٌة و المضً للخروج  

 . قدما فً تشكٌل الحزب الثوري العمالً

اس من هذا القبٌل ال ٌمكن أن ٌعدو إال نقطة انطالق لمرحلة مكثفة من و مع ذلك، االتفاق على أس 

كسٌة و البرنامج الذي ضرورة تطوٌر فهم مشترك للنظرٌة المارٌبدو . و اإلجراءات المشتركةالمناقشات 

و من المهم أن نشٌر أٌضا إلى أن مثل . ٌضا أن ٌكون بداٌة النتفاء المناقشات الحادة بٌن المنظماتٌمكن أ

 . هذا البرنامج التشاركً البد من اختباره قبل تنفٌذه فً الممارسة عن طرٌق األنشطة المشتركة

و من هنا فإننا ندعو جمٌع المنظمات التً تسعى بصدق إلنشاء حزب عالمً ثوري لالنضمام إلى 

التيار ترح و من أجل ترجمة فعلٌة لهذه الدعوة، ٌق.  القوات المناضلة على أساس هذه األعمدة الرئٌسٌة

تشكٌل لجنة تضم الثوار من أجل تشهٌل عملٌة التواصل بٌن جمٌع القوى التً  الثوري الشيوعي الدولي

مؤتمر دولً فً  –سٌاسٌا و تنظٌمٌا  –إن مهمة هذه اللجنة هً إعداد . تتفق بشكل عام مع هذه النظرة

ضً قدما فً تشكٌل الحزب و الهدف من هذا المؤتمر سٌكون مناقشة خطوات ملموسة للم. 7102عام 

 . الثوري العالمً

و على وجه الخصوص وثائقه  -،  ٌقدم كل وثائقه األساسٌةالتٌار الشٌوعً الثوري الدولً ،و نحن

 لمناقشة وثائق و مع ذلك، فنحن نعرب عن استعدادنا الكامل. لمناقشتها مع الثورٌٌن المناضلٌن -األخٌرة

أن جمٌع الثوار المتشبعٌن باألدبٌات الماركسٌة سوف تكون لهم  و نحن متأكدون. من المنظمات األخرى

قدرة على وضع أسس لوثٌقة تكون بمثابة حجر األساس للعمل المشترك من أجل بناء حزب ثوري 

 . عالمً

و نحن ندرك أنه لٌس من السهل أبدا إنشاء منظمة دولٌة مشتركة مع القوات التً تحمل تجارب مختلفة و 

خوض نقاش واسع من أجل اختبار مواقف ٌن أن ٌكونوا على قدر االستعداد لو على الثورٌ بل. متنوعة

مصداقٌة  ة و المختلفة ال ٌمكن أن تصبح ذاتمختلفة فً الصراع الطبقً، و مع ذلك فإن المواقف المتقابل

 . مثمرة إال من خالل مناقشة صرٌحة مفتوحة تكون ضرورة  

، ولذلك علٌنا أن نتوجه فً ستفادة منهاوري خلق مراحل من أجل االو بالمثل، فإنه قد ٌكون من الضر

 . أهمٌة البدء فً هذه الخطوة فوراب للتذكٌر و ال داع  . بادئ األمر لصٌاغة وثٌقة حاملة لبلورة واحدة

، بل علٌنا أن نعمل 0102ثورة أكتوبر االشتراكٌة سنة أٌها الرفاق، ال ٌمكننا إال أن نحترم فقط إرث 

دعونا نوحد قوانا فً مواجهة مهمة . بشكل جماعً فً روح و على أساس الدروس التنظٌمٌة للبالشفة 

إنشاء حزب عالمً ثوري باعتباره أهم أداة للطبقة العاملة فً نضالها من  :حاسمتارٌخٌة لجٌلنا بقرار 

 .دعونا نتقدم اآلن معا: صارخلنا ندعو بشكل و هو ما ٌجع. أجل التحرر

 

 ال مستقبل بدون اشتراكية 

 ال اشتراكية بدون ثورة 

 ال ثورة بدون حزب ثوري 

  


