
من صندوق النقد  إحتجاجات شاملة ضد إجراءات التقشف المفروضة: األردن 

  .الدولي

  .نعم إلضراب عام مفتوح إلسقاط حكومة رئیس الوزاء ھاني الملقي

  2018حزیران  .4بیان التوجھات الثوریة الشیوعیة العالمیة 

 www.thecommunists.net  

 

تضرب األردن في ھذه األثناء احتجاجات شاملة رداَ على السیاسة التقشفیة الرجعیة : أوالً 

  .لحكومة رئیس الوزاء ھاني الملقي 

َ ھذا اإلضراب كان ناجح. من شھر أیار  ٣٠دعا اتحاد النقابات إلى اضراب شامل في   جداً  ا

احتجاجات یومیة عفویة في  من ذاك الحین حدثت ة العمال و رجال األعمال الصغار وبمشارك

  .العاصمة عمان و الرمثا و معان و غیرھا من المدن 

 ً دول الشبھ كما فعل مع كثیر من الأحكم صندوق النقد الدولي الخناق على األردن : ثانیا

  مستعمرة

َ بمالیین . من إجمالي الناتج المحلي % ٩٤الدین العام لألردن حالیاَ حوالي إن  غیر مكتفیا

ً علىالدوالرا ظروف الناس  ت التي أخذھا من األردن یشن صندوق النقد الدولي ھجوما

  .و الفقر یعم البالد % ١٨.٥حتى االن إن معدل البطالة حسب تقدیرات رسمیة ھو . المعیشیة 

و الذي لم تتم الموافقة  ضریبة الدخل مشروع قانوناقترحت الحكومة في الشھر الماضي : ثالثاً 

و % ٥علیھ من قبل البرلمان حتى االن و الذي یھدف إلى رفع الضرائب على العمال بنسبة 

ھذه اإلجراءات ھي األحدث في سلسلة إصالحات % .  ٤٠ – ٢٠على الشركات بنسبة 

ملیون دوالر على مدى ثالث سنوات من  ٧٢٣اقتصادیة منذ أن أمنت عمان قرض بقیمة 

  .لنقد الدولي صندوق ا

 عضو تنفیذي للبنوك اإلمبریالیة  ھذا األمر یؤكد مجدداً صفة صندوق النقد الدولي في أنھ: رابعاً 

و ھذا األمر ال یمكن إصالحھ بل البد من سحقھ بثورة عالمیة من قبل الطبقة العمالیة و 

  .المضطھدین 

العدید من أعضاء البرلمان  بینما یصر رئیس الوزاء على فرض مسودة القرار یتخوف: خامساً 

یعارضون قانون  ١٣٠من أصل  ٧٨غالبیة األعضاء . األردني من عواقب اإلحتجاجات 

ضریبة الدخل لكن الملك عبد هللا الثاني یدعم الحكومة حتى االن و یدعو البرلمان لیقود حوار 

  .بقانون الضریبة الجدید  وطني شامل  عقالني فیما یتعلق

 ً لم یرفعوا فقط شعارات  ي األھم منذ سنوات ألن المتظاھرونإلحتجاجات ھه اإن ھذ: سادسا

لقد كانوا یغنون شعارات . تطالب الحكومة بسحب مشروع القانون بل و طالبوا بإسقاط الحكومة 
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ال ، مطالبنا مشروعة " " ھذه الحكومة ھي عار ... نحن ھنا حتى یسقط مشروع القرار : " مثل

لذین رفعوا األسعار یریدون حرق البلد و ھذا األردن ھو أردننا و األشخاص ا" " ال للفساد

  .الملقي یجب أن یرحل 

 ً المملكة ھي . إن أھمیة موجة اإلحتجاجات الشاملة تذھب إلى ماھو أبعد من األردن  :سابعا

البلد العربي مصر  في الشرق األوسط باإلضافة إلى  حلیف مفتاحي لإلمبریالیة األمریكیة

لو استمرت اإلحتجاجات و و .الذي یعترف بإسرائیل و یقیم عالقات دبلوماسیة معھا الوحید 

تصاعدت ممكن أن یؤدي ھذا األمر إلى مرحلة ماقبل الثورة و بذلك ربما یكون ذلك عامل مھم 

  . في تسریع المتناقضات الحادة في منطقة الشرق األوسط 

نطقة ھو نتیجة اإلعتداءات اإلمبریالیة في المكما أشرنا في كثیر من المستندات إن الوضع 

و الدكتاتوریات  )الروسي على الشعب السوري و األمریكي على إیران ( الوقحة للقوى الكبرى 

باإلضافة ... ) األسد في سوریا و السیسي في مصر و روحاني في إیران و غیرھا ( الرجعیة 

  ..........)تونس ، ایران، الیمن، سوریا، فلسطین( إلى الصراع الطبقي المھم و حرب التحریر 

و علیھم أن ال یعملوا على زرع  إن على اإلشتراكیین في األردن محاربة األوھام الشعبیة: ثامناً 

الثقة في قیادة نقابة العمال  و علیھم أن یدعو إلى صیاغة لجان عمل في األحیاء و المدارس و 

یم النضال تنظ إن على ھكذا لجان. ضطھدین الجامعات و أماكن العمل لكي ینظموا العمال و الم

على اإلشتراكیین دعوة إتحاد النقابات و  اإلتحادات النقابیة ال أن ترضخ و على و الضغظ

  .ة المنظمات الشعبیة إلى إضراب عام مفتوح حتى ایقاف مشروع القرار و اسقاط الحكوم

 ً ً على اإلشتراكیین ان یأكدوا أن : تاسعا األحتجاجات في األردن ھي جزء من یجب أیضا

و یجب أیضاً أن یدعو إلى تضامن فعال مع نضال . الصراع الطبقي اإلقلیمي و حرب التحریر 

و إلى انتفاضة في عموم الشرق .... األخوة و األخوات في فلسطین و سوریا  والیمن و ایران

  .األوسط 

فقط .   ني و عالميثوري وطناء حزب اج اإلشتراكیون إلى تطویر باألھم من ذلك یحت: عاشراً 

و یستطیع نقل البرنامج االشتراكي أمن القیادة الضروریة للصراع یستطیع أن ی ھكذا حزب

  .لذلك إنھا مھمة جمیع القوى الثوریة أن تركز على بناء ھكذا حزب . للجماھیر 

ا سویاً لبناء ھكذا إن التوجھ الشیوعي الثوري العالمي یحث جمیع الثوریین في األردن أن یكافحو

  .حزب 

  

  

  

  



  النصر للجماھیر األردینة و لیسقط صندوق النقد الدولي الذي فرض ارتفاع على ضریبة

  .الدخل و لتسقط حكومة رئیس الوزراء ھاني الملقي 

  تنظیم اضراب عام مفتوح و تشكیل لجان عمل في المدارس و الجامعات و أماكن العمل و

 .األحیاء 

  نعم لحكومة مساندة للعمال و الفالحین الفقراء 

  ربط النضال اإلحتجاجات في الیمن بالنضال الشعبي في فلسطین و سوریا و الیمن و ایران ...

 .و نعم إلنتفاضة شاملة في الشرق األوسط 

  

 .المكتب العالمي للتوجھات الشیوعیة الثوریة العالمیة 


