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الخاتمة

 لمواجهة الهجوم الرجعي يدعو التيار الشيوعي كل المنظمات الثورية المخلصة و النشطاء حول العالم إلى
التوحد في النضال ألجل منظمة ماركسية عالمية حقيقية و تعني البلشفية المطبقة في القرن 12.

 إن هكذا منظمة تحتاج إلى الوضوح العملي و النظري و يجب ان تكون مبنية على التفاهم المشترك للبرنامج
الثوري وصوالً للقضية األهم و هي النضال الطبقي العمالي .

 ال يجب ان تعلن فقط الطريق إلى التحرر بل يجب أن تسمي العقبات و تحاربها . بمعنى اخر يجب أن تتبنى
 الكفاح ضد القوات االصالحية اليسارية المركزية و التي تظلل الطبقة العاملة تحت راية الماركسية التي حرفت
عن مسارها الثوري .

لقد تماشت الماركسية مع كل قيادات الطبقة الالعمالية ) اإلصالحيون , الشعبوييون , اإلسالميون ...( .

 إن هكذا أحزاب ثورية جديدة تخوض كفاح طبقي و عقائدي ضد قيادات البيروقراطيون العماليون الخونة و
 الديمقراطيون اإلجتماعيون و الستاليون و البرجوازية الوطنية و اإلسالميون و الذين بوعي أو بدون وعي
يضللون العمال المحرومون .

 لتحقيق تقدم ملموس في هذه المهمة يجب على الثوريون التوحد في كل العالم . إن هكذا وحدة تمكن بناء منظمة
 بلشفية عالمية ثورية و التي تحمل برنامج مشترك و فهم مشترك لطرق بناء الحزب . و هكذا يخدم كتشكيل
مسبق لتأسيس حزب عالمي جديد للثورة اإلشتراكية .

إنضموا إلى التيار الشيوعي الثوري العالمي .
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 القوى اإلمبريالية العظمى : اإلتحاد األوروبي و أمريكا الشمالية و
اليابان.

 منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت الواليات المتحدة المسيطرة بين الدول اإلمبريالية . إن ظهور الصين
 و روسيا أنهى هذه الفترة و مع ذلك تبقى الواليات المتحدة األمريكية نسبياً هي األقوى. إن إنتكاس الواليات
 المتحدة استدعى من ناحية ظهور أجنحة عدوانية عنصرية رجعية مدعومة من الطبقة الوسطى ) حركة حزب
الشاي , دونالد ترامب (.

و من الناحية األخرى الظهور المفاجئ لصراع الطبقات ) اضراب نيريزون , حركة شؤون  حياة السود (.

 إن حكومة شينزو آبي تعكس اصرار الطبقة الحاكمة في اليابان للتقدم باصالحات محلية على حساب الطبقة
العاملة و تطيح بالدستور الهادي و تحويل اليابان إلى قوى عظمى عسكرية عدوانية .

 إن القوى العاملة في اوروبا تواجه الطبقة الحاكمة الرجعية العدوانية و تسعى حكوماتهمم إلى تأسيس دستور
 ضد المهاجرين باألخص المسلمين و تأسيس سياسة دولة ضد تقشفي عدواني مع تزايد النزعة الشوفينية 
 الديمقراطية على طول الخط و المغامرات العسكرية المتزايدة في الخارج ) بشكل أساسي في الشرق األوسط  و
شمال أفريقيا (.

 إن تسارع التناقضات الرأسمالية تعزز اتجاهين األول اخضاع الدول األوروبية الشبه المستعمرة ) اليونان ,
 البرتغال , ايرلندا و اوروبا الشرقية ( تحت امالء القوى العظمى التي تقود األتحاد األوروبي ) ألمانيا و فرنسا
 ( و تعزز ثانياً النزاع بين هذه القطاعات البرجوازية و اإلمبريالية األوروبية التي تكافح لتشكيل دولة اوروبية
 موحدة امبريالية عظمى و بين هؤالء الذين اختاروا دولة امبريالية عظمى مثل بريطانيا و اإلستفتاء على
الخروج من اإلتحاد األوروبي .

إن المهمة الحاسمة للثوريين في الفترة القادمة هي :

أن يحاربوا تقشف و شوفينية و عسكرة طبقتهم الحاكمة اإلمبريالية .

 أن يدعموا نضال الدول الشبه مستعمرة مثل اليونان على أن تغادر اإلتحاد األوروبي  , ال دعم اإلتحاد
 األوروبي و ال لدولة وطنية امبريالية مستقلة . األمتناع عن أي استفتاء في الدول االمبريالية على قضية
البقاء او مغادرة اإلتحاد األوربي . نعم لدول اوروبية اشتراكية متحدة .

ناضلوا ضد األحزاب اإلصالحية . نعم ألحزاب عمالية جديدة .
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القوى اإلمبريالية العظمى الصاعدة في الشرق  روسيا  والصين

 إن نشوء روسيا و الصين كقوى إمبريالية عظمى أحد أهم التطورات السياسية في عالم السياسة منذ انهيار
 الستالينية في عام 9891-19 كقوى عظمى صاعدة يجب أن تتحدى الطبقة الحاكمة النظام العالمي المهيمن من
 قبل اسياد اإلمبريالية ) أمريكا و اإلتحاد األوروبي و اليابان ( . إن هذه التنافسية المحتومة تنتج عن التوترات
 المتزايدة . واحد من العوامل المفتاحية لصعود الصين و رسيا هو وجود ديكتاتورية مستقرة في الصين و شبه
 ديكتاتورية في روسيا و التي تؤمن اإلستغالل الناجح للطبقة العمالية المحلية و نشر الشوفينية و بدون عوائق و
قمع ألي مقاومة شعبية ) عمال , اضرابات , احتجاجات فالحين , انتفاضة وطنية ( .

 على كل حال ال تستطيع الصين و روسيا الهرب من التناقضات الرأسمالية كما شهدنا تحطم سوق األسهم في
 الصين عام 5102

 اآلن أو الحقاً ستؤدي التناقضات المتالحقة إلى انفجار سياسي و اجتماعي . في الحقيقة واحدة من أهم العووامل
إن لم تكن األهم في الصراع الطبقي العالمي في السنوات القادمة ربما تكون نشوب ثورة صينية .

إن المهام الحاسمة للثورين في الفترة القادمة هي :

محاربة الشوفينية و العسكرة التي تتبعها طبقتهم الحاكمة اإلمبريالية.

 إن يدعموا النضال المطالبين بالديمقراطية اإلصالحات اإلقتصادية و ان يربطوا ذلك بنضال قوى الطبقة
العمالية .
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 البطولي في ماريكانا ) جنوب افريقيا ( 1102, اإلنتفاضة الديمقراطية الشعبية في بوركينا فاسو 4102 ,
 بوروندي 5102 و األحتجاجات الجماهيرية المنظمة ضد الرئيس موغابي في زيمبابوي . و أكثر من ذلك إن
  يفتح الباب أمام تشكيل حزب عمالي جماهيري جديد فيANCاإلنفصال السياسي بين نومسا و الجبهة الشعبية 

جنوب افريقيا .

إن المهمة الحاسمة للثوريين في المرحلة القادمة هي :

دعم نضال العمال و الفالحين ضد الفقر و الدكتاتوريات و النضال ضد كل المشاربع التي تضر بالبيئة .

 دعم المقاومة الشعبية ضد اإلستغالل من قبل التعاون المزدوج المواطنة  وضد التدخل من قبل الدول
الكبرى و ادواتهم الداخلية .

 نعم لدعم النضال لتحقيق استقالل الطبقة العمالية ) استقالل اتحاد التجارة عن الدولة , أحزاب عمالية
جديدة ( .
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المؤسسي ضد الحكومة التي يقودها حزب العمال في البرازيل في عام 6102, و فوز ماكري االنتخابي في 
األرجنتين, وكل هجمات جناح اليمين المعارض على حكومة مادورو في فنزويال. واعادة الرأسمالية في كوبا 

بقيادة كاسترو. وعلى أي حال، هذا الهجوم الرجعي يثير حتما نضاالت جماهيرية، كما شهدنا، على سبيل 
المثال، في التعبئة المناهضة لالنقالب في البرازيل، والنضال البطولي للمعلمين المكسيكيين والذي أحدث حتى 

حاالت من ازدواجية السلطة في عدة مناطق من البالد، واإلضرابات الجماهيرية في األرجنتين.
المهام الحاسمة للثوار في الفترة المقبلة هي:

* المشاركة في النضاالت الجماهيرية ضد الهجمات الرجعية للطبقات الحاكمة.
* للدفاع عن حكومات الجبهة الشعبية ضد أي انقالب أو تدخل إمبريالي، بينما في الوقت نفسه عدم إعطاء أي 

دعم سياسي لهذه الحكومات.
* التقدم بالمنظمة المستقلة للطبقة العاملة وإلبعاد العمال والمنظمات الشعبية من األحزاب والحكومات الجبهوية 

الشعبية.

آسيا
   تضم 06٪ من سكان العالم وتقع فيها قوى إمبريالية عظمى )الصين، اليابان، روسيا(، ودول إمبريالية 

صغيرة )كوريا الجنوبية واستراليا(، وكذلك شبه مستعمرات مهمة )على سبيل المثال، الهند، باكستان، 
بنغالديش، اندونيسيا (، ستكون آسيا القارة األكثر أهمية في العملية الثورية العالمية في المستقبل.

   ان الطبقة العاملة والمظلومين في المنطقة شهدت صعود مهم في الصراع الطبقي )في الهند، على سبيل 
المثال، في إضراب عام سبتمبر 5102 والذي شارك فيه 051 مليون عامل، حملة نسائية جماهيرية 

واحتجاجات ضد االغتصاب الجماعي، ونضاالت الفالحين بقيادة الناكساليت( وكذلك هزائم خطيرة )على 
سبيل المثال، تحطيم تاميل ايالم المستقلة في عام 9002 من قبل النظام السريالنكي وانقالب 4102 العسكري 
في تايالند(. وباإلضافة إلى التنافس التداخلي بين اإلمبرياليات في شرق آسيا )الواليات المتحدة واليابان مقابل 

الصين(، في الفترة الحالية فقد تركز الصراع الطبقي على محورين أساسيين:
أ( قضايا ديمقراطية واقتصادية أساسية )النضال ضد الدكتاتورية، من أجل التحرر الوطني، ومكافحة الفقر، وما 

إلى ذلك)
ب( ضد العدوان واالحتالل االمبريالي )على سبيل المثال، حرب الواليات المتحدة في أفغانستان وشمال غرب 

باكستان، الواليات المتحدة مقابل كوريا الشمالية والصين مقابل فيتنام)
المهام الحاسمة للثوار في الفترة المقبلة هي:

* دعم جميع نضاالت العمال والمظلومين في الدفاع عن حقوقهم الديمقراطية واالجتماعية )بما في ذلك دعم 
مطالب الفالحين لألرض وكذلك المقاومة الشعبية ضد المشروع الكارثي من الناحية البيئية، بهدف تعميق 

التحالف بين العمال والفالحين الفقراء (؛
* الدفاع عن الشعوب المضطهدة ضد العدوان اإلمبريالي وفي الوقت نفسه عدم إعطاء أي دعم سياسي للقيادات 

غير الثورية.
* كسر سيطرة البرجوازية والقوى السياسية البرجوازية الصغيرة على جماهير الطبقة العاملة والفالحين الفقراء 

وفقراء الحضر.

 أفريقيا الشبه صحراوية :

 إن افريقيا الشبه صحراوية هي أسرع قارة نمواً من حيث السكان و االقتصاد . انها شيء أساسي لجذب رغبة
 الدول اإلمبريالية و باألخص الواليات المتحدة و االتحاد االوروبي و الصين . ان الوجود المركب لظروف

 العيش المشينة لبعض الجماهير الشعبية و القمع الوحشي من قبل الدكتاتوريات الفاسدة و التدخل المتزايد من قبل
 الدول العظمى و التصنيع المحدود و تزايد الطبقة العمالية كل هذه العوامل تمهد الطريق الضطرابات سياسية و

اجتماعية .

 بالكاد يكون األمر مفاجئ أن تشهد القارة العديد من اإلضرابات و المظاهرات الحاشدة منذ 1102. اإلضراب
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الجنوب شبه المستعمر 

   ان تزايد التحول لإلنتاج الرأسمالي من العواصم القديمة اإلمبريالية )الواليات المتحدة وأوروبا الغربية 
واليابان( الى العالم شبه المستعمر وكذلك الصين قد أدى إلى تحول حاسم لمركز البروليتاريا العالمية إلى 
الجنوب. وبالنظر إلى أن الغالبية العظمى من الطبقة العاملة العالمية تعيش في الجنوب، وأن التناقضات 

الرأسمالية العالمية تظهر أيضا في أشد أشكالها هناك، فمن األرجح أن الثورة العالمية سوف تبدأ وتتركز اوليا 
في شبه العالم االستعماري أو البلدان اإلمبريالية الصاعدة مثل الصين.

   ولذلك، يجب على كل منظمة دولية ثورية وضع تركيزها على دراسة مشاكل الصراع الطبقي لهذه المناطق، 
ويجب ان تبني أقساما في المقام األول هناك. وبالمقابل، فإنه يجب تجنب أي تمركز في الواليات المتحدة أو 

أوروبا الغربية، وهو أمر تتميز به العديد من التيارات الوسطية.
   ان االقسام التالية تقدم لمحة موجزة عن القضايا الرئيسية لالستراتيجية الثورية في أجزاء مختلفة من العالم. 

ينبغي لها أن تساعد الثوريين في تجسيد البرنامج الثوري في مناطقهم. ان هذا هو أكثر االشياء أهمية لكون 
المهمة الحاسمة في الفترة الحالية تكون في تكثيف دعاية عنيدة لبرنامج اشتراكي للطبقة العاملة ، وذلك من اجل 

تعزيز التنظيم الذاتي المستقل للطبقة العاملة، واألهم من ذلك، تشكيل األحزاب الثورية كأقسام الممية عمالية 
جديدة. 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
   ان الثورة العربية، التي انتشرت كالنار في الهشيم في عام 1102 وأطاحت بعدد من الحكام المستبدين، قد 
عانت في وقت الحق من عدد من الهزائم. كان أهمها االنقالب العسكري ليوليو 3102 في مصر. ان ظهور 

القوة الرجعية داعش لهي مؤشر يعكس، وإلى درجة كبيرة، كنتاج فترة التراجع التي تشهدها حاليا الثورة 
العربية.

   وعلى أي حال، فإن الثورة العربية مستمرة، وبالتأكيد لم تهزم بشكل حاسم كما يشاهد ذلك بوضوح في الثورة 
السورية والمقاومة الفلسطينية الباسلة ضد العدوان الصهيوني في عام 2102 و 4102، والحرب الدفاعية 

اليمنية ضد العدوان السعودي، واستمرار النضاالت الشعبية في مصر وليبيا، وهزيمة االنقالب العسكري ليوليو 
6102 في تركيا، و النضال التحرري الكردي االكثر حيوية من أي وقت مضى.

المهام الحاسمة للثوار في الفترة المقبلة هي:
* دعم النضاالت الشعبية المستمرة التي تتركز حاليا في الغالب على المطالب الديمقراطية , والمشاركة في 

تشكيل الميليشيات الشعبية والعمالية
* الدفاع عن الثورة العربية ضد العدوان العسكري المكثف من جانب القوى العظمى.

* الدعوة إلى تكتيك الجبهة الموحدة لجميع القوى )بما في ذلك اإلسالميين مختلف( التي تشارك في النضاالت 
الشعبية ضد الدكتاتوريات وكذلك ضد القوى العظمى االمبريالية وأذنابها المحلية، وفي الوقت نفسه عدم إعطاء 

أي دعم سياسي لهذه القوى .

أمريكا الالتينية
   في أواخر التسعينات وفي العقد األول من األلفية الجديدة، صعدت عدد من الحكومات البرجوازية والشعبية 

التقدمية وحكومات جبهة شعبية تقدمية إلى السلطة على خلفية زيادة هائلة من الصراع الطبقي )على سبيل 
المثال،االرجنتين 1002-2002، بوليفيا 3002- 5002، الخ(. حاولت هذه الحكومات االستفادة من الطفرة في 
أسعار المواد الخام في السوق العالمية،  بجانب ظهور الصين كإمبريالية موازنة للهيمنة األميركية التقليدية في 

القارة. ومع ذلك، كانت كل هذه الحكومات على حد سواء غير راغبة وغير قادرة على االنشقاق عن الرأسمالية، 
وبالتالي، عندما انهار ارتفاع أسعار المواد الخام، دخلوا في أزمة عميقة.

   حاليا تشهد أمريكا الالتينية مرحلة من هجوم رجعي من قبل الطبقة الحاكمة حيث تسعى هذه للقضاء على 
اإلنجازات االجتماعية والديمقراطية للجماهير الشعبية. أبرز األمثلة على تلك الهجمات الرجعية هو االنقالب 
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هذا الحزب والتي ستدافع عن قيادة الحزب من خالل فضح خيانة اإلصالحيين والوسطيين في الصراعات 
الفعلية. ويمكن القيام بذلك عن طريق وضع الحد األدنى من مطالب المناسبة واالنتقالية والتي سوف توحد وتنظم 

العمال والمظلومين ضد العدو الطبقي الرأسمالي. على هذه األسس, يجب على الثوريين استخدام تكتيك الجبهة 
الموحدة مع قوى أخرى ضد العدو المشترك وفقا لمبدأ »نسير منفصلين، نضرب معا.”

ومع ذلك، يجب أن ال يكون الثوريين نهائيين في اتخاذ القرار. أي وبعبارة أخرى،  عندما يدخلون مثل حزب 
العمل هذا ليقدموا برنامجهم، وإذا تم رفضهم، يغادرون الحزب فورا. فهذا التكتيك الطائفي يخدم القوات 

اإلصالحية في محاولة السيطرة على الحزب. يتوجب على الشيوعيين محاولة كسب االعضاء العاديين من 
العمال والشباب والقوى اليسارية داخل الحزب من خالل اقتراح حمالت محددة تساعد على دفع الصراع الطبقي 

والتطور السياسي للحزب في اتجاه اشتراكي مجاهد. 
بالطبع، عاجال أو آجال سيقف الحزب عند مفترق طرق: فإما أن يتطور في االتجاه الثوري ويصبح حزبا 

االشتراكي بحق أو أنه سوف سيتفسخ بيروقراطيا ويتحول إلى قوة إصالحية. عندما يثبت الثوريين بانهم ضعفاء 
جدا في وقف التدهور اإلصالحي لمثل هذا الحزب، فإنهم سيكونون مضطرون لالنقسام بعيدا عن ذلك الحزب.
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العمل في منظمات جماهيرية وتكتيك الجبهة الموحدة

ان النضال المهم ضد االصالحية والشعبوية ال يجب ان يتم خلطه تحت أي ظرف من الظروف مع أي شكل 
من أشكال الطائفية نحو المنظمات الجماهيرية للطبقة العاملة. في فترة من ارتفاع الصراع الطبقي، وفي ضوء 

هيمنة البيروقراطية اإلصالحية والشعبية في المنظمات العمالية والجماهيرية الشعبية من جهة، وصغر حجم 
القوى الثورية األصيلة من جهة أخرى، فان تطبيق تكتيك الجبهة الموحدة ياخذ دورا يأخذ فيه مكانا مركزيا في 

ترسانة الثوار. وهو عنصر أساسي في تحقيق الهدف االستراتيجي في فصل الطبقة العاملة بعيدا عن العمالة 
البيروقراطية الغادرة. يجب أن تركز مثل هذه التكتيكات على األنشطة العملية، وينبغي أن تشمل تعبئة وتنظيم 
ألعضاء عاديين، ووضع مهام للقادة، وتحذير العمال ضد وجود أي أوهام في القيادة البيروقراطية، باإلضافة 
إلى تحريض شعبي ودعايات مستقلة. وبالتالي، يجب على تكتيك الجبهة الموحدة ان يسير جنبا إلى جنب مع 

االجتثاث الحاد والكامل للبيروقراطية و اإلصالحيين و / أو الشعبويين ، ومع الرفض القاطع لتشكيل أي كتلة 
استراتيجية مع أي فصيل يزعم »اليسارية« من البيروقراطية. هذا هو السبيل الوحيد للدفاع عن االستقالل 

السياسي للطبقة العاملة من كل نفوذ البرجوازية.
   ويبقى من الضروري العمل داخل النقابات والمنظمات العمالية والجماهيرية االخرى من أجل كسبهم 

كثوريين. ولذلك ينبغي على الشيوعيين تنظيم أنفسهم إلى فصائل والمساعدة في بناء حركة من قواعد شعبية 
واسعة لمكافحة البيروقراطية وإسقاطها في نهاية المطاف. ومع ذلك، ان الثوريين على علم بأن النقابات عادة ما 

تنظم سوى أقلية صغيرة من الطبقة العاملة أيضا. وباإلضافة إلى ذلك، غالبا ما تهيمن النقابات من قبل العمالة 
األرستقراطية أو من قبل القطاعات األكثر ثراء من بين البروليتاريا . وبالتالي، فإنه من المهم خالل النضاالت 

ان يتم استخدام كل الفرص لتشكيل لجان المصانع والهيئات المماثلة حتى يتم توسيع قاعدة العمال المنظمين. 
وعالوة على ذلك، يجب على الثوريين أن يسعوا لتنظيم الشرائح الدنيا من الطبقة العاملة والطبقات المضطهدة 

داخل النقابات، وكذلك التأكد من أن ممثلي هذه الطبقات يصلوا للمناصب القيادية بحيث يمكن التخلص من هيمنة 
الطبقة االرستقراطية.

   هذا التوجه إلى الشرائح الدنيا من الطبقة العاملة والمظلومين هو أمر حيوي وخاصة في الفترة الحالية، التي 
فيها تسيطر فيها الطبقة األرستقراطية والمثقفين من أبناء الطبقة الوسطى على االشتراكيين الديموقراطيين 

واألحزاب الستالينية والوسطية  بشكل اكبر من ذي قبل. وقد أدى ذلك إلى خلق ثقافة »النخبة« و 
“االرستقراطية” داخل الوسط اليساري للبرجوازية الصغيرة، تتفشى فيها الغطرسة تجاه الشرائح الدنيا من الطبقة 

العاملة، والمهاجرين، والمظلومين، ومعزولة تماما عن هذه القطاعات.
   وعلى النقيض من تلك النخبية، يوجهRCIT  جهوده في بناء األحزاب الثورية في المقام األول صوب 

البروليتاريا في الجنوب وإلى الطبقات الدنيا من الطبقة العاملة والمظلومين في البلدان االمبريالية.
   تراجع وانحطاط األحزاب اإلصالحية، والغياب الكامل ألي حزب عمالي في العديد من البلدان، والصراع 

الطبقي المكثف كلها تجعل تطبيق تكتيك الجبهة الموحدة في الميدان أمر عاجل للغاية. في البلدان التي ال يوجد 
فيها حزب عمالي برجوازي )وال حتى واحد إصالحي( أو حيث تكون االحزاب العمالية البرجوازية القائمة قد 
وصلت لمرحلة من االنحطاط بحيث اصبحت ترفض الطليعة العمالية , فان الثوريين يدعون منظمات الطليعة 

العمالية والجماهيرية لتأسيس حزب العمال الجديد »)أو« حزب العمل »(. في النضال من أجل أحزاب عمالية 
جديدة من هذا النوع ، تكون المراحل االنتقالية فيه بالتأكيد أشياء معقولة. قد يدعم الثوريين في البداية تحالفات 

نحو هذا الهدف أو نحو إنشاء منظمات جديدة للطبقات المضطهدة )على سبيل المثال، منظمات المهاجرين( التي 
يمكن أن تشارك أيضا في االنتخابات. وباإلضافة إلى ذلك، ان الدخول إلى االحزاب االصالحية أو البرجوازية 

الصغيرة القائمة كفصيل على أساس برنامج ثوري، لهو أيضا تكتيك مشروع.
لقد رأينا محاوالت انشاء أحزاب عمالية جديدة في البرازيل في 0891، وحاليا في جنوب أفريقيا وبوليفيا.  

فالنموذج البرازيلي لحزب لوال يدل على أنه يتوجب على الثوريين محاربة خطر انحطاط اإلصالحيين في أي 
حزب عمالي جديد. يجب عليهم أن يفعلوا ذلك من خالل استراتيجية ثورية مضادة. بمعنى آخر برنامجا انتقاليا 
كامال كبرنامج للحزب، ضد برنامج  »التيار« االصالحي . يجب على الثوريين ان يوجدوا نزعة ثورية داخل 
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أزمة القيادة وبناء حزب ثوري عالمي 

   ان المهمة الرئيسية في المرحلة المقبلة تتمثل في الحاجة إلى التغلب على أزمة القيادة الشديدة. التطور 
الموضوعي للرأسمالية – تحلله وازماته التركيبية- سوف تساعد الجماهير بكل تأكيد على فهم إفالس هذا 

النظام، وضرورة اإلطاحة به. ومع ذلك، من أجل مساعدة الجماهير في هذه العملية، يجب عل طليعة العمال 
ان  تطبق برنامجا للمطالب االنتقالية التي تخلق جسرا بين نضاالت اليوم ووعي الجماهير الحاضر للمهمة 

االستراتيجية في الثورة االشتراكية. هذا هو السبب في أن الثوريين يتطلب منهم الجمع بين الدعاية المستمرة 
لمثل هذا البرنامج مع العمل الجماعي المثالي وتطبيق تكتيك الجبهة الموحدة تجاه المنظمات الجماهيرية للعمال 

والمظلومين.
   ان االنهيار البرنامجي والتنظيمي الممية تروتسكي الرابعة في 8491-2591 قد اعاق االستمرارية الثورية 

التي كانت قد امتدت في وقت سابق من أيام قيادة كارل ماركس وفريدريك إنجلز في الرابطة الشيوعية الى 
األممية الثانية الى عام 4191 بأممية لينين الشيوعية الثورية حتى أممية تروتسكي الرابعة. اليوم، قوى صغيرة 

مثل  RCIT تتخذ خيط االستمرارية الثورية في نضالها من أجل بناء الحزب الثوري العالمي. بمثل هذا 
الحزب العالمي ستكون هذه هي المرة الخامسة التي تنشئ فيها الطبقة العاملة أممية )ولهذا نحن نسميها األممية 

الخامسة(.
   ومع ذلك، هناك عقبات هائلة على طريق بناء الحزب الثوري العالمي. فباإلضافة إلى القوى اإلمبريالية 

والدولة البرجوازية , تواجه الطبقة العاملة في صفوفها العديد من األعداء والمعارضين والمؤيدين الذين ال يمكن 
االعتماد عليهم. وقد أدى عدم وجود االستمرارية الثورية لعدة عقود إلى وضع تسيطر فيه القيادات االصالحية 

والشعبوية البيروقراطية على المنظمات العمالية والجماهيرية الشعبية. هذه القوى اإلصالحية هي العقبة الرئيسية 
أمام تحويل اإلمكانيات الثورية الموضوعية الضخمة للمرحلة التاريخية الحالية إلى ثورات بروليتارية فعلية.

   ان الحروب والثورات المضادة لهي االختبارات األكثر حسما ألي تنظيم سياسي. فهذه الحاالت تؤدي بشكل 
محتم إلى ظهور الطبيعة السياسية الحقيقية وراء أي برنامج رسمي معلن، وكذلك عالقتها بنضال العمال 

والمظلومين. وقد أثبتت السنوات األخيرة أن القيادات الرسمية من النقابات والمنظمات الشعبية اإلصالحية 
واالحزاب البرجوازية والبرجوازية الصغيرة الشعبية )على سبيل المثال، فإن الكاستروويين التشافيزيين 

والكرتشينيين وحزب العمال لروسيف ولوال في امريكا الالتينية ، وسيريزا في اليونان واشتراكيين ديمقراطيين 
اخرين في أوروبا، والستالينيين في الحزب الشيوعي الهندي )الماركسي( في الهند والماويين في نيبال(، وكذلك 
الفروع المختلفة من اإلسالميين )على سبيل المثال، جماعة اإلخوان المسلمين، ومجموعات متمردة مختلفة في 

سوريا أو الحوثيين في اليمن( –  كلها لم تقدم للعمال والجماهير الشعبية طريقا للخروج من بؤس الرأسمالية 
واإلذالل. وبعبارة أخرى، ميولهم  السياسي - بغض النظر عن تصريحاتهم »الراديكالية« الرسمية - هو أن 

تبقى أو أن تصبح جزءا من جهاز دولة الطبقة الرأسمالية الحاكمة. ولذلك، ليس من المستغرب أنها في كثير من 
األحيان تعتبر أو تطمح بأن تصبح حليفة لقوة أو عدة قوى امبريالية عظمى . الوسطية، بغض النظر عن طرقها 
الملتوية واستخدامها لمصطلح »الماركسية«, تميل دائما للتكيف مع واحدة أو غيرها من الفصائل البيروقراطية 

اإلصالحية وتخدمها كواحدة من قوات »اليسار« الخاصة بهم.
   يجب على طليعة العمال وجميع االشتراكيين االنشقاق عن كل هذه التنوعات من الطرق السياسية المسدودة. 

يجب علينا أن نختار مسارا مختلفا. فطالما أن طبقة العمال والمضطهدين ال تملك حزبا ثوريا مقاتال - على 
الصعيد الوطني والعالمي - ال يمكن لها أن تنجح في نضالها من أجل التحرر. ومن أجل النجاح ضد أعدائها 
االقوياء، يجب أن تمتلك الطبقة العاملة حزبا ببرنامج واضح - يحدد الطريق لالنتقال من الوضع الحالي إلى 

االستيالء على السلطة. انها تحتاج الى حزب يثبت مثل هذا البرنامج في سلسلة استراتيجيات وتكتيكات متعلقة 
بالظروف المتغيرة للصراع الطبقي. ويجب أن يكون لديها حزبا يجمع بين هذا البرنامج و منظمة مقاتلة ذات 

كوادر فوالذية تعمل بطريقة مركزية منسقة كقبضة واحدة مشدودة للنضال الطبقي البروليتاري.
   ولذلك، فإن المهمة األكثر إلحاحا في الفترة الحالية هي تأسيس أحزابا ثورية وحزب عالمي جديد للثورة 

االشتراكية في الوقت المناسب.
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االجتماعية في الصراع الطبقي، سيكون وهما فظيعا أن نتصور أن هذه اإلصالحات يمكن أن تكون دائمة طالما 
تسيطر الطبقة الرأسمالية على وسائل اإلنتاج . ان أي إصالح دائم، او أكثر من ذلك حتى، أي الدفاع الناجح عن 

االنتصارات الماضية، لهو أكثر وهما في فترة انحالل الرأسمالية.
   السبيل الوحيد للمضي قدما هو بانتزاع السيطرة على وسائل اإلنتاج و جهاز الدولة من البرجوازية. هذا هو 

السبب في أن RCIT يفهم النضال من أجل حكومة عمالية شعبية كتكتيك ثانوي للهدف االستراتيجي: الثورة 
االشتراكية.

   النضال من أجل حكومة عمالية يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع النضال من أجل تأميم البنوك واالنصهار 
في بنك مركزي واحد، فضال عن تأميم الشركات الكبرى، ومنظمات التجارة والنقل لمواد الجملة الكبيرة ، 

وقطاعات الصحة والتعليم واالجتماع و االتصاالت دون التعويض وتحت الرقابة العمالية. وبالمثل، يجب على 
العمال الكفاح من أجل مصادرة اموال فاحشي الثراء، وإللغاء سوق االسهم وكذلك إللغاء المقدمات الحتكار 

التجارة االجنبية.
   وخالفا ألوهام اليساريين االجتماعيين الديموقراطيين ، والستالينيين ومختلف الوسطيين )على سبيل المثال، 
IMT ،CWI( فان التحول االشتراكي ال يمكن أن يتم عبر االنتخابات البرلمانية أو بطريقة تدريجية وسلمية. 

كل التجارب التاريخية - سواء من ثورات اشتراكية ناجحة مثل روسيا في 7191-1291، والثورات االجتماعية 
البيروقراطية )على سبيل المثال، كوبا في 9591-1691، والصين في 5491-9491(، والثورات الديمقراطية 
التي لم تكتمل )على سبيل المثال، نيكاراغوا أو إيران في عام 9791(، أو حتى الثورات التي تقطعت بها السبل 

مثل الحرب األهلية اإلسبانية من 6391-9391، شيلي لعام 3791، والثورات العربية منذ عام 1102، وما 
إلى ذلك – كلها تدل على أن الطبقة الحاكمة لن تتخلى أبدا عن السلطة سلميا. ال يمكن لطبقة العمال والمظلومين 

أن تمتلك السلطة وتسقط الرأسمالية اال إذا نظمت نفسها – تحت قيادة الحزب الثوري - في ميليشيات شعبية 
واستعدت لتمرد مسلح و لحرب أهلية ولدكتاتورية البروليتاريا باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي من خاللها يمكن 

لنضال التحرر ان يتقدم.
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من الوقود األحفوري وإنتاج الطاقة النووية المرتبط ببرنامج العمل العام. وعالوة على ذلك فإننا ندعو إلى بحث 
واسع النطاق في استخدام أشكال بديلة للطاقة مثل طاقة الرياح والمد والجزر والطاقة الشمسية وكذلك برنامجا 

عالميا إلعادة زراعة الغابات! يجب على حركة العمال أن تكافح من أجل تأميم جميع شركات الطاقة تحت 
الرقابة العمالية وجميع الشركات المسؤولة عن اإلمدادات األساسية مثل المنتجات المائية والزراعية وكذلك 

شركات الطيران والشحن ومرافق السكك الحديدية.
   ان النضال من أجل اإلصالحات البيئية الالزمة يجب أن يقترن بهدف اإلطاحة بالرأسمالية، ألنه عندئذ فقط 

يمكن لخطة طوارئ كهذه ان يتم تنفيذها بشكل كامل ودائم.

حكومة العمال والفالحين الفقراء مقابل »الحكومة اليسارية”
   ال يمكن للعمال والمظلومين الهروب من جحيم الرأسماليين على األرض دون االستيالء على السلطة من 
الطبقة الحاكمة. ولذلك، فإن المهمة المركزية للطبقة العاملة هي القتال من أجل تشكيل حكومة يمتلكونها . 

حكومة تفتح الطريق إلى االشتراكية.
   وهناك عدد من اليساريين الشعبويين واإلصالحيين والوسطيين يدعون »لحكومة يسارية« كشعار استراتيجي 

في النضال من أجل التحرر. في حين أن RCIT  ينادي البرجوازيون الصغار والشعبيون واالحزاب العمالية 
االصالحية بتطبيق تكتيك الجبهة الموحدة - بما في ذلك في مجال االنتخابات وكذلك في اعتماد شعارات تتعلق 
بالسياسات الحكومية , نحذر نحن من االستراتيجية الوهمية التي تسمى »حكومة يسارية«. وكما أظهر التاريخ 
الحديث، كل هذه الحكومات »تقدمية« أو »اليسارية« لم تفشل فقط في االنفصال مع الرأسمالية بل باتوا ايضا  
غير قادرين على وقف بلدانهم من الوقوع كضحايا للكساد العظيم والذي نتج عن تحلل الرأسمالية: على سبيل 

المثال، إفالس حكومة ديلما روسيف في البرازيل ، وحكومة مادورو في فنزويال، وحكومة سيريزا في اليونان. 
كل هذه الحكومات هي في حقيقة االمر حكومات برجوازية شعبوية أو حكومات واجهتها شعبية، والتي تترك 

السلطة والثروة في أيدي الطبقة الرأسمالية والتي تربط الطبقة العاملة والمظلومين بالنظام البرجوازي. ولذا نقول 
إن االشادة بهذه »الحكومات اليسارية« كوسيلة للمضي قدما لهي خيانة للطبقة العاملة.

   هذا ال يعني أن على الثوار االمتناع عن نشر تكتيك الجبهة الموحدة تجاه االحزاب التي تمثل جزءا من 
الحكومات ذات الجبهة الشعبية هذه والتي تمتلك قاعدة قوية بين الطبقة العاملة والمظلومين. بدال من ذلك، يدافع

RCIT  عن مثل هذه الحكومات ضد أي محاولة انقالب من قبل قوى اليمين أو اإلمبريالية. ونحن ندعو العمال 
والمنظمات الجماهيرية الشعبية لالنشقاق عن القوات البرجوازية   في مثل هذه الحكومات وإنشاء حكومتهم 

الخاصة )كما دعا البالشفة المناشفة واالشتراكيين الثوريين لالنشقاق عن كاديتس في عام 7191(.
   وبالمثل يدعو RCIT  للدعم االنتخابي الحاسم ألحزاب العمال اإلصالحيين أو – كما في البلدان شبه 
المستعمرة - لألحزاب البرجوازية الصغيرة الشعبوية حيث ان لديهم دعم كبير بين العمال والمظلومين.

   ومع ذلك، كل هذه المطالب والدعم الحاسم  يجب أن تقترن مع تحذير واضح حول الخيانة الحتمية من قيادات 
هذه األحزاب االصالحية والشعبوية.

   نقول أيضا وبشكل ال لبس فيه بأن الطريق الوحيد إلى األمام هو بإنشاء حكومة عمالية متحالفة مع الفالحين 
والفقراء )في معظم البلدان االمبريالية ندعو إلى حكومة عمالية(.  ينبغي أن تستند هذه الحكومة بمجالس العمل 

المكونة من العمال والفالحين والفقراء فضال عن الميليشيات الشعبية المسلحة. ويتم انتخاب جميع ممثلي مجالس 
العمل هذه بشكل مباشر من قبل العمال مع امكانية عزلهم ايضا من قبلهم، وينبغي أن ال يتلقون أكثر من راتب 

عامل عادي! 
   حكومة عمالية أصيلة كهذه ستتجه فورا نحو المهمة الحاسمة في تجريد الطبقة الرأسمالية فضال عن تحطيم 

جهاز قمع الدولة البرجوازية عن طريق العمال وميليشيا الناس.
   وبعبارة أخرى، فإن النضال من أجل حكومة عمالية وشعبية يرتبط ارتباطا وثيقا مع النضال من أجل الثورة 

االشتراكية.

نحو نزع ملكية البرجوازية - لثورة اشتراكية
   في حين أن الطبقة العاملة يمكن أن تحقق انتصارات مؤقتة، إذا كانت تستفيد بشكل كامل من ثقل قوتها 
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البريطانية للعمال البريطانيين«  في عام 9002، الذين شجبوا انتفاضة أغسطس عام 1102، والذين يعارضون 
IMT(و CWI الدعوة إلى »حدود مفتوحة أمام المهاجرين« )مثل

النضال للقضاء على العنف ضد المرأة
   ان تسارع التناقضات الطبقية يؤدي حتما أيضا إلى تفاقم اضطهاد المرأة. الشكل األكثر وحشية ووضوحا لهذا 

االضطهاد هو العنف المتفشي ضد المرأة، بما في ذلك االغتصاب والقتل )قتل النساء(. ان العنف ضد المرأة، 
سواء داخل أو خارج األسر, وتنامي ثقافة التمييز الجنسي للمرأة وتبرير أي سلوك عدواني للذكور الذي قد 

يصل إلى االغتصاب، و صناعة الجنس اآلخذة في التوسع التي تتعرض النساء فيه لظروف مهينة، الخ، هي 
كلها البيئة االجتماعية التي تسرع اضطهاد المرأة.

   وتشير اإلحصاءات الرسمية أنه في كل عام تتعرض ستة وستون الف امرأة حول العالم للقتل بطريقة عنيفة، 
وهذا الرقم هو بالتأكيد أقل من الواقع. ففي سيوداد خواريز وحدها )على الحدود بين المكسيك والواليات المتحدة( 

يتم قتل مئات النساء سنويا. وفقا لبعض التقديرات ما يصل إلى خمسة وعشرين امرأة متزوجة حديثا تتعرض 
للقتل أو للتشويه كل عام في الهند نتيجة العنف المتصل بالمهر. أضف إلى ذلك العديد من »جرائم الشرف« 

للنساء في البلدان ذات الثقافة األبوية القوية.
   تدعوRCIT  إلى حملة شعبية عن طريق العمال والمنظمات الجماهيرية الشعبية لمكافحة جميع أشكال العنف 
ضد المرأة. يجب علينا خلق مناخ اجتماعي حيث يتضرر »شرف« الناس بشكل كبير اذا ارتكبوا أو حتى فقط 

اجازوا استخدام العنف ضد المرأة. من المهم بناء وحدات دفاع عن النفس من العمال والفقراء للدفاع عن المرأة 
ضد العنف. وبالمثل، يجب على الحركات الشعبية والعمالية المحاربة من اجل برنامج عمل عام بغرض تقديم 

فرص عمل للمرأة بدوام كامل مضمون مع مساواة في األجور، فضال عن إنشاء برنامج شامل لرعاية األطفال 
لضمان الدمج الكامل للمرأة في عالم العمل.

   ان اضطهاد المرأة هو جزء ال يتجزأ من المجتمع الطبقي، وبالتالي يرتبط ارتباطا وثيقا مع الرأسمالية. 
ونتيجة لذلك، فان نساء الطبقة العاملة ونساء الفقراء الحضر والفالحين الفقراء, يتأثرن بشكل اكبر بكثير , بسبب 

الظلم االجتماعي , من نساء الطبقة البرجوازية أو الطبقة الوسطى. و لنفس السبب، ال يمكن الغاء اضطهاد 
المرأة اال عن طريق اإلطاحة الثورية لنظام االستغالل الطبقي. لذلك، يدعو RCIT  لتشكيل حركة نسائية ثورية 

كجزء من نضال البروليتاريا التحرري.

الرأسمالية وتغير المناخ
   الرأسمالية المتحللة تهدد بتدمير الظروف المعيشية الطبيعية لقطاعات متزايدة من اإلنسانية، بل وحتى في 

نهاية المطاف لجعل الكوكب غير صالح للعيش. وبعكس مختلف القوى البرجوازية الصغيرة  المتخصصة بالبيئة 
، فان االشتراكيون يعتبرون الكارثة المناخية بانها قضية طبقية. فال يمكن حلها إال عن طريق نضال الطبقة 

العاملة والنضال الشعبي ضد القوى العظمى واحتكاراتها.
   أكبر مدمرات للبيئة هي الشركات المتعددة الجنسيات من الدول اإلمبريالية - على األخص الواليات المتحدة 

)وتنتج وحدها 52٪ من جميع الغازات المسببة لالحتباس الحراري!(، واالتحاد األوروبي، واليابان، وبشكل 
متزايد القوة االمبريالية العظمى الجديدة الصين. بريطانيا، على سبيل المثال، تنتج من غاز ثاني اكسيد الكربون 

ما يعادل عشرة اضعاف ما ينتج في الهند. وفي المقابل فان أفقر 3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم ال 
يؤثرون بشيء تقريبا على المناخ.

   بالتأكيد اصبح حتى الحكام اليوم يتحدثون عن ضرورة قلب تغير المناخ. ولكن هذه مجرد عبارات. ففشل 
بروتوكول كيوتو وقمة المناخ في كوبنهاغن تبين بوضوح أن الرأسماليين وحكوماتهم غير قادرة وغير راغبة 

في وقف تغير المناخ بسبب األثر السلبي الذي سيترتب على أرباح الشركات الرأسمالية.
   قلب جذري لسياسة الطاقة البيئية فقط يمكن أن ينقذ كوكبنا ومستقبلنا. بدال من ان نأمل من الحكومات 

الرأسمالية و«قممها« ، يدعوRCIT  إلى حركة جماهيرية عالمية لتقاتل من اجل خطة طوارئ دولية لمكافحة 
تغير المناخ. هذه الخطوات الضرورية تضع خطة طوارئ لتحويل نظام الطاقة والنقل ولوقف االنتاج العالمي 
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في شرق آسيا( أو دعم عمالئهم الرجعيين ضد االنتفاضات الشعبية الديمقراطية )على سبيل المثال، األسد في 
سوريا(. ومن بين هذه القوات العديد من االحزاب المناصرة لكاسترو و شافيز في أمريكا الالتينية، واألحزاب 

الستالينية )على سبيل المثال، KPRF  في روسيا، الحزب الشيوعي الهندي )الماركسي( في الهند(، فضال عن 
عدد من مجموعات الوسط.

ج( تيار اصغر ، طوائف وسطية في الغالب ، هم االقتصاديون االمبرياليون ، الذين يدركون الطابع اإلمبريالي 
لكل من القوى العظمى في الغرب وكذلك في الشرق، ولكن ال يفهمون طبيعة العدد المتزايد للحركات الوطنية 
والديمقراطية واالنتفاضات. ونتيجة لذلك، فإنهم يميلون إلى اتخاذ موقف  الممانعين في الثورات الديمقراطية 

والنضال ضد االمبريالية بالخلط بينها بأنها مجرد »صراعات بين وكالء االمبريالية.”
   وحدها األممية البروليتارية-  التي تنتمي ال RCIT اليها -  تتخذ نهجا ثابتا وعنيدا ضد كل القوى اإلمبريالية 

مبنيا على اساس برنامج بلشفي ونحن نقول: فلتسقط كل القوى االمبريالية العظمى - سواء كانت الواليات 
المتحدة واالتحاد األوروبي واليابان و الصين أو روسيا! وفي أي صراع سياسي أو اقتصادي أو عسكري بين 

هذه القوى العظمى يجب على الحركة العمالية ان ال تقدم الدعم إلى أي احد منهم، ولكن يجب عليها بدال من ذلك 
ان تعلن : ان العدو الرئيسي هو في المنزل! ال للعقوبات االمبريالية التي ليست سوى أداة من أدوات الحرب 

االقتصادية!
   بينما نعارض جميع أشكال الجيوش البرجوازية ونكافح من أجل استبدالها بالعمال والميليشيات الشعبية، 

نعارض إدخال الجيوش المحترفة وإلغاء التجنيد كخطوة نحو إنشاء جيش برجوازي أكثر انقيادا حتى.
   وفي الوقت نفسه، تدعم األممية البروليتارية جميع الحركات الوطنية والديمقراطية للجماهير المضطهدة، اثناء 

كفاحهم ضد التدخل اإلمبريالي ولبرنامج استقالل طبقي وثورة اشتراكية.

الدفاع عن األقليات ضد االضطهاد القومي
   تبرز األهمية المتزايدة لمسألة الديمقراطية أيضا في العدد المتزايد لنضاالت األقليات القومية والعرقية 

ضد االضطهاد القومي. كانت هناك وال تزال نضاالت مهمة لالمم المضطهدة في كل من البلدان االمبريالية 
)على سبيل المثال ، الكتلونيين والباسكيين في اسبانيا , وااليرلنديون في بريطانيا , والشيشانيين في روسيا ، 

واألويغوريين واهل التبت في الصين(، وكذلك في البلدان شبه المستعمرة )على سبيل المثال، الفلسطينيين، 
والشعب الكردي، التاميل في سري النكا، وكشمير في الهند، الخ(. وعالوة على ذلك، فإن العديد من المجموعات 
العرقية تواجه قمعا متزايدا )على سبيل المثال، األوغوني وااليجاو في دلتا النيجر، والسكان األصليين في أمريكا 
الالتينية والواليات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا(. ان االضطهاد الوحشي لألقلية األفريقية األميركية السوداء في 

الواليات المتحدة لهو مثال آخر على تصاعد العنصرية واالضطهاد القومي.
   أخيرا، نورد أيضا ارتفاع األقليات المتألفة من المهاجرين في معظم البلدان اإلمبريالية )وكذلك في دول 

الخليج( حيث أنهم يشكلون، بغالبيتهم الضخمة، قطاعا مضطهدا قوميا وفائق االستغالل اقتصاديا من الطبقة 
العاملة )بغض النظر عن كون وجودهم كطبقات دنيا من البرجوازية الصغيرة(. في العقد االخير، أصبحت 

ظاهرة اإلسالموفوبيا تشكل حلقة معينة من العنصرية.
   تسعى RCIT  جاهدة لتحقيق أقرب وحدة وطنية بين العمال والمضطهدين لدول ومعتقدات دينية مختلفة. ومع 

ذلك، فإن هذا الهدف يستحيل تحقيقه بمجرد إنكار الظلم القومي القائم أو بمناشدات مجردة  »لوحدة الصف«. 
هذه المهمة ال يمكن أن تنجح إال إذا اقر الثوريون  بوجود الظلم وقاتلوا من أجل المساواة الكاملة للجماعة 

المضطهدة.
   وبالتالي، تدعو RCIT  الطليعة العمالية لمعارضة كل أشكال الشوفينية  وإلنجاز برنامج المساواة الثورية. 
ايها االشتراكيون دافعوا دون شروط  عن حق تقرير المصير القومي لجميع الشعوب المضطهدة. يجب على 
االشتراكيين دعم النضال من أجل المساواة الكاملة )المساواة في لغتهم األم, و المساواة في حقوق المواطنة, 

و المساواة في األجور، الخ(، ومن اجل الحكم الذاتي المحلي والحكم الذاتي اإلقليمي. في أي وقت أرادت أحد 
الشعوب المضطهدة الحصول على دولة مستقلة، فان االشتراكيين ملزمون في دعم هذا الطلب.

   ان نضال األممية من أجل المساواة الثورية للمهاجرين يدين بشدة كل  أشكال التكيف االنتهازي للشوفينية 
داخل الحركة العمالية. وبالتالي فإننا ندين هؤالء الوسطيون البريطانيون الذين أيدوا الهجمة الشوفينية »الوظائف 
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ضد الشعب اليمني.
   في كل هذه الحاالت فإنه من الواجب األقصى على الثوريين القتال ضد العدوان اإلمبريالي. بينما تمثل هذه 
الصراعات حروبا ظالمة عدوانية بجانب اإلمبرياليين، فبالنسبة للشعوب المضطهدة هي فقط حروب دفاعية. 

لذلك، تدعو RCIT كل االشتراكيين للوقوف بشكل ال لبس فيه. تطبيق تكتيك الجبهة الموحدة المناهضة 
لإلمبريالية كما صاغتها األممية الشيوعية الثورية في 9191-3291، نحن بجانب اوالئك المقامون للغزوات 

االمبريالية، بغض النظر عن قياداتها غير الثورية، في حين ال يعطي أي دعم سياسي للقوى القومية أو اإلسالمية 
أو القوات الستالينية!

ونحن ندين تلك القوى الوسطية العاجزة عن دعم نضاالت الشعوب المضطهدة ضد القوى االمبريالية، 
مستشهدين بذلك القيادات غير الثورية كذريعة )على سبيل المثال، بيتر Taffee في IMT ،CWI آالن وودز 
»، وLambertists فضال عن Mandelist NPA( . حتى ان البعض، امثال  CWI، تصل حتى إلى حد 

دعم وجود دولة »اشتراكية« اسرائيلية صهيونية استيطانية . 
   وبطبيعة الحال، يعارض الثوريين السلفية التكفيرية \ داعش )الدولة الرجعية اإلسالمية(. ان هذه المجموعة 

هي سم الثورة المضادة  , حيث أنها تثير الكراهية الطائفية واالنقسام بين الشعوب في الدول اإلسالمية، بهجماتها 
اإلرهابية الرجعية ضد المدنيين، متيحة ذريعة للقوى اإلمبريالية لمواصلة حروبهم العدوانية في الشرق األوسط. 

وفي حين اننا قد ندافع عن داعش في أي مواجهة مع القوى االمبريالية العظمى اال اننا نؤيد نضال المتمردين 
السوريين لتصفية هذا النوع من السرطان.

 
النزعة العسكرية التنافس بين القوى العظمى

   ان انحالل النظام الرأسمالي يزيد التنافس بين القوى االمبريالية العظمى )الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي 
واليابان والصين وروسيا(. ونتيجة لذلك، فإننا نشهد عددا متزايدا من الصراعات بين القوى العظمى على 

مناطق النفوذ )على سبيل المثال، في أوكرانيا، في سوريا أو في شرق آسيا(. مظاهر أخرى من هذا التنافس هي 
مشاريع مختلفة لإلمبريالية األمريكية )على سبيل المثال، »اتفاقيات التجارة الحرة« المتعددة(، وكذلك بالنسبة 

لالمبرياليات الشرقية الجديدة )الصين وروسيا( التي تمثل تحديا متزايدا لهيمنة االمبرياليات الغربية القديمة )على 
سبيل المثال، في الصين مشروع تطوير قناة نيكاراغوا، وبنك التنمية الجديد التي تديره دول البريكس كبديل 

عن البنك الدلي وصندوق النقد الدولي االمريكي واالوروبي الموجود والمهيمن حاليا , وانتشار تجارة تتعامل 
باليوان والروبل، وما إلى ذلك(. مظهر آخر من مظاهر هذا التنافس المتزايد هي العقوبات االقتصادية التي 

فرضت من قبل اإلمبريالية األمريكية واالتحاد األوروبي ضد روسيا خالل الحرب األهلية في أوكرانيا. في فترة 
انحالل الرأسمالية، يعتبر هذا التنافس المتسارع الثابت أمر ال مفر منه. وإذا لم تقوم الطبقة العاملة بتصفية القوى 

العظمى في الوقت المناسب في ثورة اشتراكية عالمية، فان  وجود اإلنسانية مهدد من قبل حرب عالمية ثالثة.
   على خلفية التنافس المتسارع بين القوى العظمى، تهيمن على الحركة العمالية وبشكل متزايد توجهات 

امبريالية اجتماعية متنوعة - ال يختلف هذا عن فترة ما بعد عام 4191. وهكذا، وفي الفترة الحالية فان عدم 
االعتراف بوجود قوى امبريالية تنافسية مختلفة )أي تجاهل ظهور القوى العظمى الجديدة الصين وروسيا( أو 

عدم اتخاذ موقف انهزامي الثوري ثابت ضد كل الدول اإلمبريالية، يدين أي منظمة تدعي االشتراكية بالتضليل 
السياسي. في الواقع، إن البيروقراطية الشعبوية واإلصالحية، بجانب قطاعات واسعة من الوسطية, تتكيف بشكل 

انتهازي، سواء كان ذلك بشكل علني   أو او بشكل سري ، إلى واحدة أو اخرى من القوى العظمى.  يمكننا في 
االساس أن نميز ثالثة اتجاهات مختلفة بين هذه االتجاهات الرجعية:

أ( الموالون لإلمبريالية االجتماعية الغربية ودعاة السلم االجتماعي، الذين يستسلمون للقوى االمبريالية الغربية 
القديمة إما عن طريق دعم حروبهم بشكل علني وذلك من خالل اتخاذ موقف مسالم أو بعدم دعم المقاومة ضدهم 

)على سبيل المثال، في أفغانستان والعراق، مالي، وقطاع غزة(. ومن بين هذه القوى هم المؤيدين للديمقراطية 
االجتماعية الغربية و كثير من الستالينيين )سابقا( )على سبيل المثال، حزب اليسار األوروبي(، وكذلك عدد من 

الوسطيين اليمينين.
ب( الموالون لإلمبريالية االجتماعية الشرقية ودعاة السلم االجتماعي ، الذين إما بشكل علني   أو سري يدعمون 
القوى اإلمبريالية الناشئة في الشرق )على سبيل المثال، مشاركة روسيا في أوكرانيا وسوريا، والعدوان الصين 
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طريق تنظيم العمل الجماهيري في الشوارع. عندما تخفض الشركات األجور وحقائب العمال، أو تنوي اإلغالق 
واالنتقال نطالب نحن. ندعو إلى تقليل حتى يتمكن الجميع من الحصول على وظيفة والعمل لساعات أقل في حين 

تلقي نفس األجور. يمكن تمويل هذا النوع من االصالحات بسهولة عن طريق زيادة كبيرة في الضرائب على 
األغنياء ومصادرة ملكيات االغنياء فاحشي الثراء.

األرض للفالحين! ال للبسط على األراضي من قبل الشركات المتعددة الجنسيات!
   نفس عملية االحتكار التي نشهدها في القطاعات الصناعية والخدمية، تحدث في الزراعة. فبينما 283 مليون 
مزرعة من اصل 054 مليون مزرعة في العالم )58٪( يتم تشغيلها من قبل مزارعين صغار، يسيطر هؤالء 

المزارعين علي أقل من نصف األراضي المزروعة الدائمة. وتعود ملكية البقية الى نخبة صغيرة من الشركات 
الزراعية ومالك األراضي الخاصة الكبيرة ومزارعين متوسطي الحجم. على مدى عقود، يجبر الكثير والكثير 

من صغار الفالحين من قبل حكوماتهم على التخلي عن التنويع في الزراعة)زراعة لالكتفاء الذاتي تقريبا( 
والتحول إلى زراعة محاصيل احادية نقدية. في عشرات الماليين من الحاالت في جميع أنحاء العالم، أدى ذلك 

إلى تعرضهم للسحق تحت ديون ضخمة غير قابلة للتسديد بدخلهم القليل الذي يحصلون عليه حين يتم تحديد 
أسعار المحصول الذي يزرعونه على الصعيد العالمي. في نهاية المطاف يتم اقتياد هؤالء الفالحين الى فقر 

مدقع، أو ما هو أسوأ، ويضطرون إلى بيع أراضيهم والهجرة إلى المناطق الحضرية للعثور توظيف استغاللي 
غير مستقر. إلعطاء مجرد مثال واحدعلى ذلك: في الهند، وخالل عقد من 5002-4102، انتحر أكثر من 

مائتين وخمسين الف مزارع صغير بسبب ديونهم لشركة مونسانتو لشراء البذور واألسمدة المعدلة وراثيا. وهكذا 
نرى في العقود األخيرة، بان عملية انتزاع ادوات العمل التي فرضت على الفالحين في إنجلترا في السنوات 

التي سبقت الثورة الصناعية كان وال زال يحدث في الجنوب على نطاق أكبر بكثير. وبالتأكيد فإن الرابح الوحيد 
في هذه اللعبة هي الشركات الزراعية الكبيرة وأصحاب األراضي الكبيرة الذين يقومون بالتهام األراضي 

المهجورة لزيادة أرباحهم. هذه النزعة نحو احتكار األراضي لم يتم تكثيفها إال من خالل الموجة األخيرة من 
البسط او االستيالء على األراضي من قبل الشركات متعددة الجنسيات التي مركزها في الواليات المتحدة أو 

االتحاد األوروبي أو الصين. بشراء مساحات شاسعة من األراضي ويطردون الفالحين - في كثير من األحيان 
مع مساعدة من الشرطة والبلطجية المسلحة.

   هذه هي العوامل الرئيسية التي تفسر لماذا يضطر الماليين من الناس الى الفرار من ديارهم واالنضمام إلى 
الفقراء في المناطق الحضرية أو في أن يصبحوا مهاجرين والجئين في البلدان االمبريالية الغنية.

   ان فقراء الريف هم أهم حليف للطبقة العاملة. ولذلك، فإن RCIT تدعو طليعة العمال لدعم وبقوة نضال 
الفالحين الفقراء المعبر عنه في الشعارات التالية: » “

   وفي نفس الفحوى، فإننا ندعو إلى دعم الباعة المتجولين في الشوارع والفقراء في المناطق الحضرية من أجل 
دمجهم في الصراع الطبقي ضد البنوك واالحتكارات.

نضال الشعوب المقهورة ضد العدوان اإلمبريالي
   في فترة انحالل الرأسمالية ال مناص من تكثيف القوى االمبريالية العظمى القمع للشعوب الضعيفة سياسيا 

بشكل عام والزيادة في استغالل  البلدان شبه االستعمارية بشكل خاص. ان هذا هو السبب وراء العدوان 
العسكري المتزايد من قبل الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي وروسيا التي نشهدها في السنوات األخيرة.

   أمثلة على هذا العدوان هي هجمات حلف شمال االطلسي في أفغانستان وسوريا والعراق, و التدخل الروسي 
في سوريا واإلبادة الجماعية الوحشية للشعب الشيشاني, و التدخل الفرنسي في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى, 
وحروب إسرائيل المستمرة في القمع والتشريد ضد الشعب الفلسطيني. الصين، أيضا، ترسل بشكل متزايد قوات 
الى الخارج )إلى جنوب السودان, على سبيل المثال( وتخويف الدول شبه االستعمارية مثل فيتنام. مثال آخر على 
العدوان االمبريالي هو التخويف المستمر لكوريا الشمالية من قبل اإلمبريالية األمريكية وحليفتها كوريا الجنوبية.

   في حاالت المختلفة تترك القوى العظمى أذنابها المحلية لتقوم بالعمل القذر من االعتداء على الشعوب 
المتمردة. على سبيل المثال، مهمة االتحاد األفريقي في الصومال والتي تحاول سحق التمرد المسلح لميليشيات 
جماعة الشباب المسلم , أو عدوان جيش مالي في منطقة أزواد التي يقودها. نحن أيضا نشهد العدوان السعودي 
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في الحاالت التي تكون قضايا الديمقراطية فيها في وسط األزمات السياسية العميقة - هو الدعوة إلى جمعية 
تأسيسية ثورية . جمعية جسدها ديموقراطي لها مندوبين بحيث يكون هؤالء المندوبين متحكم بهم من قبل أولئك 

الذين انتخبوهم والذين لهم حرية سحب تصويتهم. ان دور الجمعية هو المناقشة واتخاذ القرارات بالقضايا 
الدستورية، ويجب أن تكون محمية من قبل العمال والميليشيات الشعبية ضد أي تهديد من القوى الرجعية.

تدين الRCIT  وبشدة جميع القوى اإلصالحية والوسطية التي تعجز عن اتخاذ موقف واضح في الدفاع عن 
الحقوق الديمقراطية والتي ترفض المشاركة في النضاالت الشعبية )التي تقودها عادة القوى البرجوازية-

الشعبوية أو البرجوازية الصغيرة( ضد الديكتاتوريات أو القوى الرجعية التي تحاول إثارة انقالب عسكري. 
من المهم ان يفعل االشتراكيون تكتيك الجبهة الموحدة - بما في ذلك تحالفها مع تلك القوى البرجوازية الشعبوية 

أو البرجوازية الصغيرة المؤثرة بدرجة كبيرة على الجماهير للتحرك ضد أي دكتاتورية )على سبيل المثال، 
التشافيزية، األحزاب اإلسالمية المختلفة مثل اإلخوان المسلمين في مصر، حزب تاكسين في تايالند( - في 

النضال ضد قوى الرجعية وفي الدفاع عن الحقوق الديمقراطية! والتحالف مع أي طائفية تحت شعار »النقاء 
السياسي«، أي رفض لالنضمام إلى معسكر القتال بشكل ملموس ضد العدو الرئيسي في الصراع الطبقي، 

بحجة أن »كال الجانبين البرجوازية في شخصية« يمكن أن يؤدي إال إلى بجدارة العزلة الذاتية . وهذا هو شبه 
األيديولوجي التعالي ليس سوى خيانة صارخة للمصالح الديمقراطية األساسية للطبقة العاملة والفقراء.

 وبشكل خاص تتجلى خيانة الوسطيين في التكوينات المتمردة في هؤالء الذين أشادوا باالنقالب العسكري 
 RS Cliffiteآالن وود، و IMT ،مضاءة Morenoiteللجنرال السيسي في مصر بانه »الثورة الثانية« )و

IST /(؛ أولئك الذين أثنى على حركة الميدان األوروبي اليمينية األوكرانية بأنها »ثورة ديمقراطية« )أي، في 
ماندل FI، وMorenoite LIT وأويت(؛ وأولئك الذين يدعمون ديكتاتورية األسد الدموية ضد شعبه )على 

سبيل المثال، WWP، البولندي(
   وبشكل طبيعي، اي نضال دفاعي عن الحقوق الديمقراطية يمكن له فقط أن يحقق انتصارات مؤقتة 

فالرأسمالية المتحللة تهدف إلى خنق الديمقراطية البرجوازية والقضاء عليها. لذلك، كما أكد ليون تروتسكي – 
احد قادة ثورة اكتوبر، جنبا إلى جنب مع لينين، ومؤسس االممية الرابعة - أكد في نظريته عن الثورة الدائمة 

بأن الثورة الديمقراطية ال يمكن لها أن تفوز بانتصارات مستدامة اال إذا تمت قيادتها من قبل الطبقة العاملة التي 
سوف تجمع بين النضال الديمقراطي مع مهمة تجريد البرجوازية. وبعبارة أخرى، من أجل تحقيق النجاح، يجب 

أن تقترن الثورة الديمقراطية مع الثورة االشتراكية.

يسقط التقشف ، والخصخصة! ضد »اتفاقيات التجارة الحرة« للقوى العظمى “!
   مع تفاقم األزمة الرأسمالية تزيد البرجوازية بشكل حتمي هجماتها على الطبقة العاملة والفقراء: تخفيضات في 
األجور ,«لبرلة« حقوق العمل )على سبيل المثال، إصالح قانون العمل في المكسيك أو 6102 قانون إلخمري 

في فرنسا(؛ مما يجعل ساعات العمل »مرنة«. وايضا تخفيضات في المعاشات التقاعدية والتعليم - كل هذه 
هي هجمات شديدة على الطبقة العاملة وعلى الحقوق الشعبية على الصعيد االقتصادي، والتي تجري في جميع 

القارات.
   ساحة حاسمة أخرى في الصراع الطبقي االقتصادي اليوم هي موجة عمليات الخصخصة المستمرة. في بحثهم 

اليائس عن مصادر جديدة للتمويل، تبيع الحكومات البرجوازية بال هوادة من ممتلكات الدولة إلى القلة الغنية، 
بثمن بخس في كثير من االحيان. هذا ضار خاصة عندما يؤثر على السلع األساسية للمجتمع مثل الماء والكهرباء 
والنقل وغيرها. عندما يتم خصخصة مثل هذه الخدمات، فان الكثير من العاملين في القطاع العام يتم تسريحهم ، 

وتصبح السلع األساسية أكثر تكلفة، وفي الوقت نفسه، تتدهور جودتها.
   رغم ذلك, فجبهة رئيسية اخرى في هذا الصراع هي محاولة الرأسمال االحتكاري لزيادة قوته على حساب 

 )TPP(  :الدولة والمجتمع من خالل الضغط من أجل فرض ما يسمى بـ »اتفاقيات التجارة الحرة« مثل
المهيمنة عليها الواليات المتحدة )RCEP( المهيمنة عليها الصين ،و)TTIP(  بين الواليات المتحدة واالتحاد 

األوروبي أو )CETA( بين االتحاد األوروبي وكندا. هذه االتفاقات في واقع االمر ال تخدم إال زيادة هيمنة 
الشركات الرأسمالية الكبرى من العمال والمستهلكين، فضال عن الدولة القومية ولوائحها القانونية.

   تدعو ال RCIT  طليعة العمال لحشد النقابات والحركات االجتماعية ضد كل هذه األنواع من الهجمات عن 
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برنامج ثورة اشتراكية لوقف انهيار اإلنسانية الى البربرية

   من أجل صد الهجمات الرجعية من الطبقة الحاكمة يجب على العمال والمضطهدين ان يحاربوا تحت راية 
برنامج يدافع عن كل حق ديمقراطي واجتماعي ، والذي يجمع بين هذا الصراع ونظرة اإلطاحة الثورية 

للرأسمالية. وكثوريين، ال تحتقر الRCIT  بأي شكل من األشكال النضال من أجل اإلصالحات والدفاع عن 
الحقوق الموجودة. بل على العكس تماما، ففي جميع الحاالت تقريبا لن تبرز المواقف الثورية اال من النضاالت 

التي تدافع الجماهير عن حقوقها الديموقراطية واالجتماعية ضد هجمات الطبقة الحاكمة.
   ولذلك، فإن أي برنامج عمل ثوري للفترة الحالية يجب أن يبدأ مع القضايا الساخنة للصراع الطبقي اليوم، أي 
الدفاع عن العمال والمضطهدين ضد الهجوم الرأسمالي. برنامج كهذا ليس قائمة من المناشدات التي ندعو الدولة 

الرأسمالية لتنفيذها ,كما يفعل اإلصالحيين والبيروقراطيين عادة ، و التركيز على المفاوضات وراء األبواب 
المغلقة واالنتخابات والمناورات البرلمانية. بل هو برنامج عمل ثوري فدائي يركز على الوسائل لقيادة صراع 

طبقي شديد و ولتطوير التنظيم الذاتي للعمال والمضطهدين.
   هذا هو السبب في أن الثوريين يدعون الطبقة العاملة والمضطهدة للقتال من أجل مصالحهم باستخدام جميع 

أشكال النضال الجماهيري المفروض من قبل ظروف محددة - بدءا من المظاهرات الحاشدة واإلضرابات العامة 
واالعتصامات إلى العصيان المسلح والحروب األهلية . وبالمثل، فان في كل النضاالت يدعو الثوريون لتشكيل 

لجان عمل من العمال والشباب والجماهير الشعبية في أماكن العمل، واألحياء والقرى والمدارس والجامعات. 
وعالوة على ذلك، فان الثوريين يدعون إلى تشكيل وحدات دفاع عن النفس للدفاع عن المضربين و المتظاهرين 

والمهاجرين والالجئين في ظل العنف الذي ترتكبه الشرطة والفاشيين. في حاالت الصراعات الطبقية الحادة، 
يمكن توسيع هذه الهيئات فلجان العمل يمكن أن تصبح مجالس )مثل السوفييتات في روسيا في عام 7191( 

مسنودة من قبل والعمال المسلحين والميليشيات الشعبية وساندة لهم.
    لقد اوجزت ال RCIT برنامج العمل خاصتها في البيان الشيوعي الثوري )2102(. وفيما يلي سنقوم 

بتلخيص ما نعتبره أهم القضايا فيما يخص المرحلة السياسية الراهنة وتوفير اجوبة ثورية لكل منها.
   أصبح النضال من أجل الحقوق الديمقراطية واحد من أهم القضايا في هذا العصر الذي الرأسمالية فيه في 

انحالل. في هذا السياق، فإن الطبقات الحاكمة ,وبشكل ملزم لها, تنتهك وتدوس على الحقوق الديمقراطية وتسعى 
إلى استبدالها بديمقراطية برجوازية محدودة تم وضعها من قبل البونابرتية الرأسمالية والدكتاتورية.

   منذ العام 1102، أصبح النضال من أجل الحقوق الديمقراطية دعوة للمعركة ضد الدكتاتوريات المحلية 
في الثورات العربية. وقد أصبح هذا النضال هاما للدفاع عن العمال والمضطهدين ضد االنقالبات العسكرية 

والمؤسسية )هندوراس عام 9002، باراغواي 2102، مصر 3102، وتايالند، وبوركينا فاسو عام 4102، 
بوروندي عام 5102، والبرازيل، وتركيا 6102(. هو أيضا قضية مركزية في الصين، حيث تتعرض الطبقة 

العاملة والفالحين الفقراء لالضطهاد من قبل الديكتاتورية الستالينية الرأسمالية. وقد أصبحت قضية هامة في 
البلدان االمبريالية الغربية حيث وان والبرجوازية تحكم عن بوسائل بونابرتية وبالمراقبة الجماعية وتوسيع دولة 

الشرطة ) »حالة الطوارئ« دائمة في فرنسا، وزيادة استخدام الجيش للعمليات المحلية في دول أوروبية مختلفة، 
وما إلى ذلك)

   تدعو الRCIT  طليعة العمال إلى الحشد للدفاع عن جميع الحقوق الديمقراطية )على سبيل المثال، (.
   وبالمثل، يجب على الطبقة العاملة التعبئة ضد كل اشكال الديكتاتورية والشرطة والدولة المراقبة :ضد توسيع 

صالحيات الشرطة والمحاكم؛ ضد مؤسسات الرئاسة والملكيات والمؤسسات البونابرتية وما إلى ذلك؛ ضد 
الفساد المتأصل لجميع أنواع أجهزة الدولة البرجوازية )سواء في استبداديتها او في نسختها »الديمقراطية«( 

خاصة الشرطة والجيش والمخابرات واإلدارة والقانون، ومديري المشاريع، وما إلى ذلك !
   االشتراكيون يعارضون جهاز الدولة البيروقراطي ويدعمون تمديد صالحيات  الحكم الذاتي المحلي كبديل. 

ومن أجل محاربة جهاز الدولة البيروقراطي والفاسد ندعو إلى الحق في انتخاب وسحب االنتخاب جميع 
مسؤولي المناصب العامة.

   شعار مركزي في النضال من أجل الحقوق الديمقراطية - ليس فقط في النضال ضد الدكتاتورية ولكن أيضا 
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الهجوم الرجعي للطبقة الحاكمة

   شهدنا منذ بداية الفترة الحالية في عام 8002 مراحل مختلفة من الصراع الطبقي. عندما شعرت الجماهير 
الشعبية بتبعات الكساد العظيم، انتفضوا ضد الطبقة الحاكمة. ان أهم تصعيد ثوري قد حدث في العالم العربي، 

حيث أطاحت الجماهير بالطغاة في تونس ومصر وليبيا واليمن في عام 1102 واستمرت مقاومتهم البطولية في 
البلدان األخرى التي دافع الحكام وتمكنوا، في الوقت الحاضر، من االحتفاظ بسلطتهم بكل الوسائل العسكرية 

المتاحة )سوريا، البحرين، وما إلى ذلك(.
   باإلضافة إلى االنتفاضة المسلحة الباسلة للشعب السوري ضد نظام األسد والمقاومة المستمرة ضد الدكتاتورية 

العسكرية في مصر، فقد قامت سلسلة من الصراعات الطبقية الهامة األخرى في السنوات األخيرة : نضال 
المعلمين في المكسيك. االحتجاجات الشعبية في البرازيل في عام 3102، فضال عن المقاومة ضد االنقالب في 
61/5102. إضراب عمال مناجم ماريكانا 2102 في جنوب أفريقيا؛ أكبر إضرابات عامة في تاريخ البشرية 

في الهند، والذي شارك فيه 051 مليون شخص في سبتمبر 5102؛ حركة في الواليات المتحدة األمريكية؛ أكثر 
من 53 إضراب عامة في اليونان. واالحتجاجات الحاشدة ضد قانون العمل في فرنسا في عام    6102. 

   لكن، وكما كانت هذه النضاالت الجماهيرية عفوية غالبا، فإنها قد افتقرت ومع األسف لقيادات بمنظور يمكنها 
من اإلطاحة ليس فقط بالحكام، بل و بالطبقة الحاكمة برمتها من بلدانهم. ونتيجة لغياب القيادات الثورية، واجهت 
هذه النضاالت ضد عقبات هائلة. ومرة تلو األخرى، تمكنت الطبقة الحاكمة إما من تهدئة هذه الحركات أو قمعها 

بطريقة وحشية وإلحاق الهزيمة بها.
   ونتيجة لذلك، فإن الطبقة العاملة اآلن تشهد هجمات رجعية من قبل الطبقة الحاكمة المحلية في مناطق كثيرة 

من العالم. وال تقوم البرجوازية بمواصلة وتكثيف هجمات التقشف المتهورة وبرامج الخصخصة فقط، والتي 
تقود قطاعات أكبر وأكبر من الطبقة العاملة والمظلومين الى الفقر وانعدام األمن االجتماعي؛ بل هي ايضا 

تهاجم وبشكل متزايد الحقوق الديمقراطية األساسية لمواطنيها. وهكذا، على سبيل المثال، فإننا نشهد هجمات 
الرجعية مثل االنقالب العسكري في مصر وعودة زمرة بن علي في تونس واالنقالب المؤسسي لعام 6102 في 
البرازيل وتقدم القوى اليمينية في األرجنتين وفنزويال وانقالب 4102 العسكري في تايالند وتفاقم اإلسالموفوبيا 
والعنصرية ضد المهاجرين والالجئين؛ وكذلك العسكرة المتزايدة في جميع أنحاء العالم الغربي وبين اإلمبريالية 

الروسية والصينية أيضا.
   ومع تعاظم مخازن األسلحة الخاصة بهم في الطريق الخطأ، كثفت القوى االمبريالية العظمى من تدخالتها 
العسكرية في العالم شبه االستعماري)الدول النامية( بغرض هزيمة أي مقاومة شعبية. ونتيجة لذلك، يتم ذبح 

عشرات اآلالف بواسطة الصواريخ، والقنابل، وقصف الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإسرائيل، 
أو من قبل أذنابهم المحليين في أفغانستان والعراق وسوريا وفلسطين ومالي وليبيا والصومال وغيرها بلدان. 

   وعالوة على ذلك، فإن القوى العظمى - الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واليابان والصين وروسيا - تثير 
التسليح والشوفينية تماما كاستخدام العقوبات االقتصادية لزيادة مجاالت نفوذ كل منها على حساب منافسيهم، 

وتنظيم سكانهم بشكل قومي متعصب وراء برامجهم التوسعية الخاصة بهم.
   باختصار، في عالم اليوم نحن نشهد تفاقم ضخم وعلى نحو متزايد للتناقضات على جميع المحاور الثالثة 

للتناقضات االقتصادية والسياسية - الصراع الطبقي بين الرأسماليين والعمال والمظلومين والصراع بين القوى 
العظمى والشركات متعددة الجنسيات ضد الشعوب المقهورة في الجنوب  والصراع بين القوى اإلمبريالية 

المتنافسة.
   هذه الهجمات الرجعية للطبقات الحاكمة قد ادت الى عدد من الهزائم الخطيرة للطبقة العاملة والمضطهدين. 

ولكنها أيضا تثير حتما فورات جديدة في الصراع الطبقي - النضاالت االقتصادية، اإلضرابات العامة 
واالنتفاضات الشعبية، والمقاومة المسلحة ضد المحتلين األجانب، والعصيان. أمامنا تكمن مرحلة صراعات 

طبقية حادة ومتفجرة مليئة باإلمكانيات الثورية واخطار الثورة المضادة.

7



23

مرحلة اليوم التاريخية والثورية في جميع أنحاء العالم

   نتيجة النحالل قوى االنتاج للرأسمالية، وبالتالي الجدوى االقتصادية واالجتماعية والسياسية للنظام، فان العالم 
اليوم هو حامل بانفجارات كبرى وانهيارات اقتصادية وحروب كبرى وكوارث مناخية وثورات سياسية.

   وبسبب ديناميكية زيادة تركيز التناقضات المتأصلة لتراكم راس المال وانخفاض معدل الربح من اإلنتاج 
الرأسمالي الذي، بدال من قنوات انتاج رئيسية غير موجودة لالستثمار، اضطرت البرجوازية وعلى مدى عقود 

الى الدفاع وزيادة قيمة رأسمالها المتراكم وأرباحها المستقبلية من خالل وسيلتين رئيسيتين: 
 )1زيادة التمويل لالقتصاد العالمي )أي خلق فقاعات استثمارية الواحدة تلو االخرى - »الثروة على الورق«( 

2( مهاجمة الطبقة العاملة باستمرار بحزم التقشف الواحدة تلو االخرى. 
   وبطبيعة الحال هذه الوسيلتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا، كما نلحظ عند تفجر آخر فقاعة مالية. وكان هذا بالذات 

واضحا عندما تم تجنب االنهيار المحتمل في 8002 للبنوك الغربية الكبيرة فقط عن طريق النقل اإلجرامي 
غير المسبوق لضرائب العمال من قبل الحكومات البرجوازية إلى الماليين المحترفين في وول ستريت. عندما 

يتم نهب خزائن الدول الرأسمالية إلنقاذ المصرفيين المجرمين تواجه الطبقة العاملة خصميات كبيرة في اإلنفاق 
الحكومي على الصحة والتعليم واإلسكان والرعاية االجتماعية.

   بسبب االنخفاض المماثل لمعدل الربح ، تحتاج اإلمبريالية البرجوازية على نحو متزايد وغير منقطع لخنق 
الدول شبه االستعمارية في الجنوب، بشفط المزيد والمزيد من األرباح المتولدة هناك الى خزائنها الخاصة عن 
طريق االلتزامات االقتصادية التي تمنحها الحكومات العميلة , والقروض »السخية« بفائدة التي تجد هذه الدول 

المنهوبة انه من المستحيل تسديدها. ان هذه السرقة المستمرة لبلدان الجنوب في المقابل تجعل وجود كل من 
الدول اإلمبريالية ملموسا، ليؤدي إلى شن المزيد والمزيد من التدخالت العسكرية واالحتالل )في أفغانستان 

والعراق وسوريا وليبيا ومالي...الخ(، وبالتالي تعزيز سيطرتها على واحدة أو أخرى من هذه الدول »الطرفية«.
   و بالضبط ولهذا السبب في أن التنافس بين القوى االمبريالية العظمى يتفاقم ألنها جميعا مضطرة في ان 

تتنافس ضد بعضها البعض للحصول على حصة أكبر من الثروة الرأسمالية العالمية المتناقصة نسبيا. والنتيجة 
هي الصراع التزايد الذي نشهده اليوم، على سبيل المثال، بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ضد روسيا 

على أوكرانيا أو سوريا، أو بين الواليات المتحدة واليابان ضد الصين في شرق آسيا.
   ال يمكن ان يتم حل أي من هذه التناقضات في حدود النظام الرأسمالي. األزمات والكساد والحروب ستتسارع 

أكثر وأكثر إذا لم تحطم الطبقة العاملة النظام الرأسمالي.
   إذا لم يتم وقف القوى االمبريالية العظمى في الوقت المناسب، فالتنافس بينها سيؤدي إلى حرب عالمية 

ثالثة. ال يمكن للطبقة العاملة أن تنهي هذه السلسلة المتواصلة من البؤس والحروب والكوارث اال عن طريق 
الثورة االشتراكية العالمية. بيان روزا لوكسمبورغ في ان البشرية امام احد خيارين »االشتراكية أو البربرية« 

لهو اقرب اليوم من أي وقت مضى. في ظل ظروف أوائل القرن ال12، يتجسد بيان لوكسمبورغ بالمعنى: 
»االشتراكية أو الموت على نطاق واسع من خالل تدمير المناخ والحرب العالمية الثالثة«!

   هذا هو السبب في أن RCIT, كما أعلنت بالفعل في برنامجها عام 2102، تصف المرحلة التاريخية الحالية 
من انحالل الرأسمالية بالمرحلة الثورية. ان انحالل الرأسمالية يثير باستمرار األزمات االقتصادية وعدم 

االستقرار السياسي والخطر المتواصل من الحرب، وذلك يولد باستمرار حاالت ثورية، فضال عن اخطار 
الثورات المضادة. ان أحداث تاريخية مثل انهيار االقتصاد العالمي بالتزامن مع أزمة سياسية وعسكرية كبرى 

بين القوى العظمى أو انتفاضة شعبية في الصين يمكن أن تدشن حالة ثورية في جميع أنحاء العالم. تدعو ال 
RCIT طليعة الطبقة العاملة إلعداد نفسها لمثل هذه الفترة زاخرة التشنجات الثورية.
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   وبناء على ذلك، وخالفا للمعتقدات الخاطئة لإلصالحيين، الشعبويين والوسطيين، فان بؤس اإلنسانية الناجمة 
عن الرأسمالية التي تعاني من أزمة ال يمكن التغلب عليها عن طريق اإلصالحات )السياسة االقتصادية الكينزية 

»الحكومة اليسارية«، وما إلى ذلك(، ولكن فقط عن طريق تحطيم النظام العالمي الرأسمالي نفسه، وذلك عن 
طريق الثورة العالمية من الطبقة العاملة والمظلومين، والتي من شأنها إسقاط الطبقات الحاكمة، وإقامة االتحاد 

العالمي لجمهوريات العمال والمظلومين.
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انحالل الرأسمالية
  

   ان المرحلة التاريخية الحالية والتي افتتحت عام 8002 تتسم باالنحالل الدرامي لقوى االنتاج الرأسمالية. 
وكما اسهبت ال RCIT بالذكر في وثائق عدة , فهذا االنحالل يظهر نفسه في العمق الدرامي للكساد العظيم لعام 

8002-9002واالفتقار الى أي نمو حركي منذ ذلك الحين  واقتراب الكساد القادم.
   ومع ذلك، فان انحالل قوى االنتاج الرأسمالية ينعكس أكثر وبشكل كبير من خالل الظروف المعيشية 

المتدهورة للطبقة العاملة العالمية، الفالحين وفقراء المدن - الذين يشكلون الغالبية العظمى من البشرية. رسميا 
أكثر من 002 مليون شخص عاطلون عن العمل، ولكن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. ووفقا لألمم المتحدة، 

فان ما يقارب المائة االلف شخص من جميع أنحاء العالم يموتون من الجوع كل يوم، وحوالي 258 مليون 
يعانون من الجوع المزمن. يوجد هذا الوضع المخزي على الرغم من حقيقة أن العالم ينتج أكثر من 1 ونصف 

ما يكفي من الغذاء إلطعام الجميع على هذا الكوكب. ومع ذلك، ففي عالم يعيش فيه 2.2 مليار شخص على أقل 
من دوالرين في اليوم )في عام 1102(، هناك كثير ال يقدرون على شراء كميات كافية من الطعام.

   وفي الوقت نفسه، ازداد التفاوت بشكل كبير. فوفقا ألحدث دراسة منظمة أوكسفام، في عام 5102، تملك  
أغنى 26 شخصا في العالم على نفس القدر من الثروة التي يمتلكها ال 6.3 مليار نسمة الذين يشكلون نصف 
السفلي االقتصادي لإلنسانية. ولكن هذا ليس سوى غيض من فيض. فلم يحدث من قبل التفاوت بين الطبقات 
وبين الدول بهذا الشكل الكبير جدا بمستوى عالمي. ووفقا لألرقام الصادرة عن بنك كريدت سويس - مصدر 

ال يمكن ألحد أن يتهمه بأن له أيديولوجية معادية للرأسمالية – فإن أقلية ضئيلة )7.0٪ من سكان العالم(، 
وهو ما يمثل إلى حد كبير الطبقة الرأسمالية العالمية، تمتلك 14٪ من ثروات العالم. والطبقة الوسطى العالمية 

)7.7٪ من سكان العالم( تمتلك ما يقارب نفس الكمية )3.24٪ من ثروة العالم(. 9.22٪  من سكان العالم، 
ربما تمثل حصة كبيرة من الطبقة العاملة في البلدان االمبريالية والطبقة الوسطى في العالم شبه االستعماري 

)الدول النامية(، تمتلك 7.31٪، اما الغالبية العظمى من سكان العالم )7.86٪( - تمثل في الغالب الطبقة العاملة 
والفالحين الفقراء من الجنوب – التي تمتلك النسبة الضئيلة، 3٪ فقط من ثروة العالم.

   كما أشار ماركس، فإن الرأسمالية في انحاللها تحول على نحو متزايد قوى اإلنتاج إلى قوى تدمير. مثال على 
ذلك هو التغيير الجذري في المناخ وآثاره على العديد من الدول وشعوبها. يقدر العلماء بأن استمرار استخدام 

طاقة الكربون المكثفة و التغيرات في المناخ التي تنتج من هذا، سوف تسبب 6 ماليين حالة وفاة سنويا بحلول 
عام 0302. ويحذرون أيضا أنه »ما لم يتم اتخاذ إجراء وقائي قوي، من اآلن وحتى عام 0502 سيؤدي تغير 

المناخ الى زيادة عدد النازحين في العالم إلى مليار على األقل«. 
   مثال آخر على التحول الرهيب لقوى االنتاج الى قوى تدميرية هو الزيادة الهائلة في اإلنفاق العسكري. فالقوى 
العظمى - بقيادة الواليات المتحدة وتليها الصين، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا - تنفق سنويا أكثر 

من 2.1 تريليون دوالر لألسلحة والنظم ذات الصلة.
وقد أدى العدد المتزايد من الحروب واالحتالالت العسكرية إلى زيادة كبيرة في عدد ضحايا الحرب والمشردين. 
في سوريا وحدها، لقي 074 ألف شخص على االقل مصرعهم نتيجة إلصرار نظام األسد على التمسك بالسلطة 

واالمتيازات. ووفقا للمفوضية االممية لحقوق االنسان، فقد ارتفع العدد اإلجمالي للنازحين من 5.24 مليون 
)1102( إلى 00000536 )5102(، بزيادة مذهلة من 05٪ في غضون أربع سنوات فقط!

   ما هي أسباب األزمة التاريخية للرأسمالية؟ إلى حد كبير، ال يمكن العثور عليها في قرارات سيئة من 
السياسيين أو جشع الرأسماليين - على الرغم من ان كل من هذه االسباب موجودة بالتأكيد وعلى نطاق واسع. 
ان السبب األساسي للكساد االقتصادي والعدد المتزايد من الحروب والكوارث والبؤس يكمن في اآللية الداخلية 
للنظام الرأسمالي نفسه. ان التراكمات اآلخذة في التوسع من رأس المال تجد فرصا أقل وأقل لالستثمار المربح 
– يعكس هذا قانون ميل معدل الربح نحو االنخفاض )والذي اعتبره ماركس القانون األكثر أهمية في االقتصاد 

السياسي(. وهذا يؤدي إلى العداء المتسارع بين الطبيعة االجتماعية لقوى اإلنتاج والطبيعة الخاصة لوسائل 
اإلنتاج )أي الملكية الرأسمالية(، فضال عن التناقضات المتفاقمة بين الطبيعة العالمية لقوى اإلنتاج والدولة 

القومية.
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المقدمة

   العالم الذي نعيش فيه في حالة اضطراب. لقد دخلت الرأسمالية مرحلة متأزمة غير منتهية. بل انها تتحلل. 
تغير المناخ، الذي ولمدة طويلة تنكره الشركات الكبيرة والحكومات العميلة، يعرض اعداد  متزايدة من البشر 

للخطر. الطبقة الحاكمة في جميع أنحاء العالم تكثف و بال هوادة هجماتها على العمال والفقراء. ان قوى 
االمبريالية العظمى من الغرب والشرق، بتنافسها المشترك الذي يتكثف بشكل مطرد، تقوم بإرهاب شعوب الدول 

النامية )شبه المستعمرات( عسكريا واقتصاديا بهدف االستغالل المفرط. ينظم المضطهدون باستمرار نضاالت 
جماهيرية ليثوروا ضد هذا الوضع ، حتى إلى حد شن انتفاضات مسلحة وحروب أهلية. لكنهم يتعرضون للخيانة 

من قبل قياداتهم، التي اما تقوم ببيع قضية نضالهم العادل مقابل حصولها على بعض المناصب أو، إن لم تكن 
فاسدة، فالفتقادها لبرنامج صالح يطيح الحكام الجشعين.

   ان السنوات القادمة ستتميز بهجوم رجعي من الطبقة الحاكمة، ولكن أيضا بنضاالت جماهيرية للعمال 
والمضطهدين. ان هذا هو الوقت المناسب لكل شخص التخاذ قرار. كل الذين ال يريدون اتخاذ الموقف الالمبالي 
و كل من يريد أن يغير مصير المقهورين  يجب عليه أن ينضم إلى الكفاح. ولكن ينبغي له أال ينضم إلى الكفاح 

كمتهور أعمى، بل بوجود خطة. بوجود برنامج وكجزء من الجماعية..
   يدعو التيار الشيوعي الثوري الدولي  جميع الثوريين للتحشد تحت راية الماركسية األصيلة. نريد أن نتحد 
مع كل من يستطيع ان يميز بالبرنامج حاضرا معروضا والذين هم على استعداد تام لتكريس حياتهم للنضال 

التحرري للطبقة العاملة والمضطهدين. ليس لدينا وقت لنخسره. لدينا كل شيء لنفوز. وكفاحنا ضد الطبقة 
الحاكمة لن يكون سهال او لمدة قصيرة. سوف يستغرق سنوات، وسيتطلب تضحيات كبيرة مننا جميعا. ولكن هل 

يمكن يكون هناك هدف أسمى للحياة غير تكريسها للنضال من أجل التحرر العالمي ,إلنقاذ مستقبل البشرية ؟
   نحن فقط ندرك جيدا أن أهم سمة من سمات الفترة الحالية هي الفجوة الهائلة الموجودة بين الحاجة الملحة 
الموضوعية لإلطاحة بالرأسمالية عن طريق ما سيكون صراعا طبقيا مستمرا من جهة، وبين القوى الثورية 
الحالية ذات العدد القليل نسبيا. ان هذا ,على أي حال، ليس سببا لليأس، بل يجب ان يزيد ويعزز من التزامنا 

وواجبنا لتوحيد كل الثوار األصيلين على أسس برنامج جاد ومنظور ولتأسيس حزب ثوري عالمي.
   ويصدر التيار الشيوعي الثوري الدولي هذا البيان من أجل تقديم منصة يمكن لجميع الثوريين من خاللها أن 
يتحدوا ويتدخلوا في الصراعات الطبقية في الفترة التي امامنا. ان هذا البيان يشكل تأكيدا واستمرارية وادراكا 

لبرنامج التيار الشيوعي الثوري )البيان الشيوعي الثوري(، الذي تم نشره في عام 2102، مع األخذ بعين 
االعتبار الدروس والتجارب المهمة للصراع الطبقي العالمي خالل السنوات األربع الماضية.
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Pan-Afrikan conciousness Renaissnce ) Nigeria (, Courant des Jeunes Penseurs 
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