
الثوريين يعارضون أي شكل من أشكال الطائفية ويرفضون المشاركة بأي حركة شعبية شعاراتها وأهدافها غير ثورية، 
) بأي حركة شعبية تقوم بها طبقة العمال والفالحين تحت قيادة اإلصالحيين والشعوبيين بالمقابل يطبقون سياسة المواجهة 

النقابات ، المنظمات الشعوبية ، وكذلك بعض األحزاب بالبرازيل ، األرجنتين ، المكسيك ، كاتالونيا ، االسالميين بمصر 
 (.والثوار بسوريا 

الثوابت ضد أي شكل من أشكال الشعبوية البرجوازية الصغيرة  من خالل التوجيه يتوجب الدمج بحيث يصبح النضال من
والشعبوية الشعبية ومن أجل إبعاد نضال العمال والفالحين عن هذه اإلتجاهات الغير ثورية وبهذه الطريقة نستطيع التقدم 

 .من أجل تشكيل الحزب الثوري المستقل لطبقة العمال والفالحين 

 .لمواجهة بنضال الطبقات يصبح دعمهم لهذا النضال بدون أي معنى وغير مجديلهؤالء الذين ال يطبقون تكتيك ا

 :البدء ببناء الحزب الثوري العالمي ( ٦

النضال من أجل التصدي للهجوم الرجعي من قبل الطبقة المسيطرة ومن أجل تحرير طبقة العمال والفالحين والمظلومين 
هذا يعني أن تقوم الطبقة العاملة . في حال اندماجه بالثورة االشتراكية ، هذا النضال من الممكن أن يحقق اإلنتصار فقط 

من التجارب . باستالم زمام األمور بالدولة وسقوط الطبقة البرجوازية ، من أجل فتح الطريق للتقدم نحو اإلشتراكية 
 .يادته من خالل حزب ثوري التاريخية نستطيع أن نأخذ العبر ، أي نضال الشعوب سوف يكون مصيره الفشل اذا لم يتم ق

هذا الحزب يتوجب عليه تنظيم المناضلين األكثر وعيا سياسيا واألكثر جهوزية للنضال من طبقة العمال والمحرومين وأن 
 .واألهم من ذلك أن يكون عالميا من أجل أن يمنع أخطار الوسطية الوطنية. يتحرر من اإلنحطاط الروتيني 

المنظمات والناشطين ، الذين بكل شرف يناضلون من أجل تأسيس حزبا عالميا ثوريا ، من من أجل ذلك نوجه نداء لجميع 
 .أجل توحيد قواهم على أسس منظمة ومدروسة 

يقترح على الثوريين تشكيل لجنة اتصاالت موحدة لتحضير سياسيا وتنظيميا مؤتمر  RCITعلى وجه  التحديد الحزب 
 .الجدية من أجل التقدم بتأسيس الحزب العالمي الثوري عالمي ، يتم من خالله مناقشة الخطوات 

 .ملتزم من خالل النقاشات الجدية والتعاون مع كل القوى التي تتبنى وجهة النظر هذه  RCITتيار 

 

* * * * * 

 

إن التيار الثوري الشيوعي لديه فروع في نيجيريا و زامبيا و كينيا و باكستان و سريالنكا و اليمن و 

و عالوة على ذلك إن لدى هذا . حتلة و البرازيل و المكسيك و بريطانيا و المانيا و النمسا فلسطين الم

 .التيار عالقات أخوية مع منظمات في كينيا و نيجيريا و جمهورية الكونغو الديمقراطية و روسيا و تركيا 
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يتوجب عليهم أن يتركوا ساحة النضال .... ة للذين فشلوا بدعم النضال الشعبي ضد القمع مبررين ذلك بالقيادة الفاشل
 .لتتوالها طبقة العمال والمظلومين 

 :استمرار النضال الثوري بالشرق األوسط وبشمال أفريقيا ضد الديكتاتورية الرجعية واإلمبريالية والصهيونية ( ٣

ودان وبعض البلدان االخرى ، االنتفاضات الشعبية السلمية في فلسطين ، تونس ، إيران ، سوريا ، مصر، اليمن والس
 . ٨٠٠٢شكلت الصراع األكثر أهمية واألكثر تقدما وتطورا منذ أن بدأت هذه المرحلة التاريخية 

من الطبيعي في ظل غياب القيادة الثورية الواعية ، تتعرض هذه الشعوب لهزائم فظيعة ، كما حدث باإلنقالب العسكري 
بح المستمرة الي يرتكبها نظام األسد وحلفائه الروس واإليرانيين ضد الشعب ، والمذا ٨٠٠٢بقيادة السيسي بمصر عام 

 . السوري 

بأي شكل من األشكال الحركة الثورية مستمرة ، هذا هو انعكاس حقيقي لحركة المقاومة الشعبية بفلسطين ، سوريا ، اليمن 
 .المغرب الخ وانتشار الحركة الشعبية لدول جديدة مثل تونس ، إيران و.... ومصر 

أما الحركة السلمية العالمية والفلسطينية الرافضة لقرار ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة لدولة اإلحتالل اإلسرائيلية فهذا 
القرار يفتح مرحلة جديدة من النضال ضد القوى اإلمبريالية وضد الحركة الصهيونية ، من أجل إنشاء دولة فلسطين 

 (.فلسطين الحرة ) البحر  المستقلة بحدودها من النهر إلى

االنتفاضات الشعبية السلمية بتونس وكذلك بإيران ضد النظام البرجوازي ، إن دلت على شيء فهي تدل على أن الموجة 
 .الثورية بالشرق األوسط وشمال أفريقيا تدل على الصمود والتمدد إلى بعض الدول الغير عربية 

يها اليوم تقديم الدعم الغير مشروط لهذا النضال الشعبي ضد الديكتاتورية القوى الثورية المخلصة لمبادئها يتوجب عل
الطبقة البرجوازية الصغيرة ، القوى اإلسالمية ) والقوى الرجعية ، مع أخذ بعين اإلعتبار عدم دعم القيادات الغير ثورية 

 (.المتطرفة 

، أو صرحوا أن هذه الثورات مصيرها الفشل  ٨٠٠٠ذ لهؤالء اإلشتراكيين الذين فشلوا بتقديم الدعم للثورات العربية من
واإلنهزام ، هم يحاولون أن يقودوا التيار اإلشتراكي والديمقراطي فقط بالتصريحات الكالمية ، من دون أي فعل ملموس 

 .على أرض الواقع 

، هم ( لسودان وإثيوبيا السعودية ، اإلمارات ، إيران ، مصر ، ا) الثوريين يرفضوا أي حرب إقليمية رجعية بالمنطقة 
يستطيعون أن يحددوا التكتيك الثوري الذي سوف يتبعونه في حال نشوب أي صراع بالمنطقة ، بعد أن يكونوا قد حددوا 
الهدف الحقيقي لهذا الصراع وتوابعه السياسية ، وخاصة دور القوى اإلمبريالية وباألخص الواليات المتحدة األميركية ، 

 . روسيا والصين 

 : النضال الثوري ضد الهجمات الرجعية ضد الحقوق الديمقراطية  (٤

الطريقة الوحيدة التي يستطيع الثوريين من خاللها خدمة مصالح الطبقة العاملة والمظلومين ، هي معرفة العدوالحقيقي لهذه 
 .الطبقة وحشد القدرات والطاقات لمواجهة هذا العدو

بشكل دائم ضد الدكتاتورية ، الرجعية والديمقراطية الزائفة والفاسدة من أجل ذلك يجب أن يكون النضال مستمر 
وضد أي شكل من أشكال القمع ( سوريا ، توغو ، كينيا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي ) واالستبدادية 

ضد أي انقالب عسكري كما ، وكذلك ( شعوب أمريكا الالتينية ، الروهينجا بميانمار واألفارقة بليبيا ) الوطني والعرقي 
وضد أي هجوم استبدادي وخاصة إعالن حالة الطوارئ كما .  ٨٠٠٢، البرازيل  ٨٠٠٢، تايالند  ٨٠٠٢حدث بمصر 
 . ٨٠٠٢حدث بفرنسا 

كل الذين ال يقفوا وال يناضلوا ضد هذه الهجمات الرجعية ، وكل الذين يدعموا هذه الهجمات أو يقفوا بموقف حيادي 
 .فهم بالخونة لقضية الطبقة العاملة ، ولن نلتقي معهم مهما كانت الظروف نستطيع أن نصن

16  الصفحة على استمر :المواجهة هو التكتيك السليم والوحيد لنضال الشعوب ( ٥
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 .ن نقول أن البديل هواإلشتراكية العالمية وإال سوف نعود بعالمنا إلى العصور الحجريةمن أجل هذا كله نستطيع أ

هذا الوضع الدرامي يجعل النضال المنظم ضروريا جدا من أجل اإلشتراكية ، هذا يعني أن الطبقة العاملة والمظلومين 
 .ستقبليةيتوجب عليهم اإلنتساب لحزب من أجل النضال العالمي لتحقيق اإلشتراكية الم

من وجهة نظرنا ، اصبحت حاجة ملحة أن يبدأ الثوريين في كل مكان بالعالم بالتنسيق الفوري ليتم وضع المبادئ األساسية 
النقطة األساسية .من خاللها نستطيع التسريع بتأسيس الحزب العالمي الثوري وجعله أكثر قوة.لتوحيد الطريقة واألهداف 

 .باإلتفاق على المبادئ األكثر أهمية للنضال العالمي  من أجل تأسيس هذا الحزب ، تتم

 :التيار الشيوعي الثوري العالمي يعتبر النقاط الست التالية كبرنامج أساسي للمرحلة السياسية الحالية 

اليابان التعرف على تسارع المنافسة بين القوى اإلمبريالية الكبرى ، اإلتحاد اإلوروبي ، الواليات المتحدة األميركية، ( ١
 :، روسيا والصين 

فقط يكون من الممكن أن نفهم الحالة الديناميكية في هذه المرحلة للغرق باألزمات البرجوازية والتعرف على الصبغة 
اإلمبريالية ليس فقط لإلتحاد اإلوروبي ، الواليات المتحدة األميركية واليابان ، بل كذلك على القوى اإلمبريالية الجديدة 

روسيا والصين ، من خالل هذه القاعدة نستطيع ان نصل لتأسيس برنامج صحيح ضد اإلمبريالية ، حول هذا المتمثلة ب
على سبيل المثال رؤية النضال المنظم للطبقة العاملة المستقلة من  -البروليتاريا العالمية واإلنهزامية الثورية  -الموضوع 

 .وضد كل القوى اإلمبريالية

هذا يعني أن الثوريين يرفضوا توجيه أي دعم ألي قوى عظمى بالخالفات المتجددة بين هذه القوى اإلمبريالية ، تحت 
 ".العدو األساسي موجود بداخل المنزل " شعار 

ية النهج المماثل يكون ضروريا عندما الهند دخلت بخالف مع الصين اإلمبريالية ، الهند كقوة بالمنطقة ولكن غير امبريال
 .ولكنها تتصرف تحت ظروف محددة كقوة لإلمبريالية األميركية 

الذين ال يعرفوا حتما الصفة الرجعية واإلمبريالية لهذه القوى العظمى ال يستطيعوا أن يأخذوا مواقف منسقة مناهضة 
 .لإلمبريالية العالمية

 .المقولة األقل سوء على حسب.....الخط الماركسي الواعي او الغير واع يدعم قوى ضد قوى اخرى 

  :النضال الحالي ضد اإلمبريالية بهدف تحرير الشعوب المظلومة( ٢

ينهض الثوريين من أجل هزيمة الدول اإلمبريالية وأتباعها بأي صراع مع القوى التي تمثل الشعوب المظلومة ، ومن أجل 
لغير ثورية من هذه الشعوب المظلومة ، النصر العسكري لهذه الشعوب وبنفس الوقت بدون أي دعم سياسي لإلتجاهات ا

 .على سبيل المثال القوى اإلسالمية المتطرفة والوطنيين الذي يمثلون الطبقة البرجوازية الصغيرة

هذا يكون حقيقي وخاصة بالصراعات الداخلية على سبيل المثال ضد امة من االمم ، كما حصل بالعدوان الروسي على 
 .تفعل الصين مع األيغور  الشيشان والتركستان وكذلك كما

 .وكذلك بالصراعات الخارجية على سبيل المثال كوريا الشمالية ، أفغانستان ، سوريا ، مالي والصومال 

هذا النهج ال يكون صالح فقط بدول الجنوب ولكن أيضا لحاالت القمع والتفرقة بداخل الدول اإلمبريالية القديمة ، قضية 
اليات المتحدة األميركية ، ونضال الشعب الكاتالوني لنيل استقالله من الدولة اإلمبريالية السود والسكان األصليين بالو

 .اإلسبانية 

وبنفس الوقت يتوجب على الثوريين النضال من أجل الحدود المفتوحة بالدول اإلمبريالية ومن أجل المساواة الكاملة 
 (.نة، اللغة والمساواة باألجورحقوق المواط)لألقليات الوطنية والمهاجرين الى هذه الدول 

كذلك يرفض الثوريين توجيه او تقديم أي دعم ألي قوة إمبريالية ضد قوة إمبريالية أخرى مهما كانت نوعية هذا الصراع 
15  الصفحة على استمر (.الصراع على الرئاسة بالواليات المتحدة األميركية ) 
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https://www.thecommunists.net/home/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1

statement-joint-2018-day-%D8%A8%D9%8A%D8%A9/may/ 

hecommunists.net/home/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1https://www.t

east-middle-the-in-%D8%A8%D9%8A%D8%A9/warmongering/ 

communists.net/home/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1https://www.the

-trade-global-looming-the-on-statement-%D8%A8%D9%8A%D8%A9/joint

war/ 

ground-the-on-https://www.thecommunists.net/rcit/activities/ 

 . لى وعي تام أن كل ما سبق هو انجازات متواضعة مقارنة بالمهام الكبيرة التي تنتظرنانحن ع

إن األشهر و السنوات القادمة ستشهد معركة . ليس لدينا وقت لنضيعه . األخوة  واألخوات , أيها الرفاق 

لثورية و النشطاء و على جميع الثوريين التوحد و ندعو كل المنظمات ا. كبيرة و ثوران البركان السياسي 

 .حول العالم أن تتواصل معنا لتخطيط عمل مشترك قريب من العمل العالمي المشترك 

نحن نخطط لمؤتمر عبر السكايب و كل . إننا نرحب بكم إن كان لديكم اقتراحات لحمالت عالمية مشتركة 

 .من يود المشاركة بإمكانه ذلك 

 .لعظيمة تتطلب مبادرات عظيمة األخوة و األخوات إن المهام ا, أيها الرفاق 

 .نصر . نضال . اتحاد 

 

* * * * * 

 

 ٨١٠٢، فبراير ( RCIT)إقتراح من قبل التيار الشيوعي الثوري العالمي 

www.thecommunists.net 

 الحاضر النقاط الست التي تشكل القاعدة األساسية لعمل الثوريين في وقتنا

  

نحن نعيش بعالم مليء بالتناقضات المتسارعة والتغييرات المفاجئة ، في حين تشهد البرجوازية العالمية مرحلة هبوط ، 
ويحاول اللصوص البرجوازيين زيادة ثرواتهم من خالل الهجوم العنيف على الطبقة العاملة والمظلومين ، مدمرين في كل 

يطة بنا ، وبنفس الوقت تزداد المنافسة بينهم ، وبقاء الحياة االنسانية سوف يكون مهدد مرة اكثر من سابقتها البيئة المح
بمزيد من التغييرات المناخية الغير مسيطر عليها ، وفي كل مرة تزداد المنافسة بين القوى العظمى ، يزداد الخطر من 

14  الصفحة على استمر .اندالع الحرب العالمية االمبريالية الثالثة
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إن التيار الشيوعي الثوري العالمي يأكد بشكل مباشر أن كل فرد منا يحمل على عاتقه مسؤولية عظيمة في 

العربية  ةتذكر الثورإن علينا . البطوالت الجماعية في السنوات الماضية فلقد رأينا العديد من . هذه الفترة 

كما علينا أن نتذكر نضال التحركات الجماعية في أمريكا . و التي قدمت العديد من الشهداء  1122في 

و يجب تذكر أيضا األقليات الجنوب افريقية التي تحارب ضد . من أجل العدالة اإلجتماعية  ةالالتيني

و ال يجب أن ننسى العمال الهنود و الفالحيين الفقراء الذين قاموا بعدة اضرابات بأكبر أعداد .  تغاللاالس

لكن كل هذه النضاالت المؤثرة عانت من نكسات كثيرة و هزائم .  هائلة في التاريخ و هذا غيظ من فيض

و ألنه تم تضليلهم من قبل لماذا ؟ ألن العمال و المضطهدين كان ينقصهم قيادة ثورية أصيلة . فادحة 

و يعود هذا أيضا الن العمال و المضطهدين ضلوا . البرجوازيين و اإلصالحيين و القوى المركزية 

اب في الحقيقة حزالطريق بعد أن اتبعوا أحزابا تتحدث عن الحرية أو حتى عن اإلشتراكية لكن هذه األ

أو تبحث عن طريق سريع مختصر للوصول إلى  تقوم بخدمة القوى اإلمبريالية العظمى بطريقة او بأخرى

 .النظام الرأسمالي 

 األخوة و األخوات. أيها الرفاق 

ال تقوموا . المهام العظيمة تتطلب مبادرات عظيمة . لقد حان الوقت لتحديد النهايات و القيام بشيء ما 

 .بانتظار االخرين و ال تتمنوا الفرص السانحة في المستقبل 

كل واحد منا عليه أن يقوم بإحدى الواجبات االن . ال تستحق اهتمام الثوريون األصيلون إن هكذا خرافات 

إن من واجبنا أيضا تزويد .  االستغالليةإن من واجبنا تحرير العامل و المضطهد من هذه القوى الفاسد و . 

و من واجبنا أيضا تنظيم . الوضع العالمي و تقوم برسم و تحديد النهايات لها  ةديناميكيالجموع بقيادة تتفهم 

على أساس نظام النضالي من أجل توحيدهم في منظمة عالمية جماعية  اانتمائنالمحاربين األفضل و األشد 

و . علينا أيضا تأسيس حزب عالمي ثوري يحل محل الستالينيين و البوليفاريين و اإلصالحيين المفلسين . 

 .طهدين إليجاد الطريق الصحيح للنضال من أجل الحرية العمال و المضهذا هو الطريق الوحيد لمساعدة 

علينا تخطي الروتين و االقليمية و , من أجل مواجهة المهام المترتبة علينا . رفاقي أخوتي و أخواتي 

إن . علينا أن نجمع قوانا االن من أجل انشاء حزب عالمي ثوري له فروع في كل بلد . الرضى عن النفس 

برنامج يضم جميع النضاالت . أسس على برنامج من النضال يشمل الفترة المقبلة هذا الحزب يجب أن يت

 . التي تشترك بنفس الهدف االستراتيجي من أجل الثورة العالمية الشيوعية 

في السنة و النصف الماضية قام التيار الثوري الشيوعي العالمي بتكثيف جهوده من أجل نشر و تعميق 

بلد حول  21اليوم لدينا عالقات أخوية مع فروع و نشطاء و منظمات في .  تعاونه مع قوى ثورية أخرى

13  الصفحة على استمر .العالم و لقد اطلقنا العام الماضي بيانات مشتركة حول احداث هامة في العالم 



 !المهام العظيمة تتطلب مبادرات عظيمة

رسالة ! نداء لجميع النشطاء و المنظمات الثورية لتأدية و اجبهم في هذا الوقت التاريخي 
 2 92.2.1.7من السكرتير الدولي الشيوعي الثوري 

www.thecommunists.net 

 

 !األخوات أيها الرفاق و األخوة و 

. كل فرد بإمكانه رؤية أن النظام العالمي اإلمبريالي يشهد اضطراباً حاداً . إننا نعيش في أوقات تاريخية 

تسود أسواق األسهم حالة من الذعر و التي بدورها تعكس خوف . نحن نتجه نحو انفجار سكاني سياسي 

 . 8002و  8002ة أسوأ من عامين الرأسماليون من ركود عظيم وشيك الحدوث و الذي سيكون هذه المر

إن التوترات بين القوى اإلمبريالية العظمى تتصاعد بسرعة كما هو ظاهر من خالل الحرب التجارية 

العالمية التي تلوح في األفق و التوترات في بحر الصين الجنوبي و على الحدود األوكرانية الروسية و 

إن قرار الرئيس ترامب بسحب عدد من قواته من . إلخ.…اإلمبرياليون الجدد المتنافسون على أفريقيا 

الشرق األوسط و اعترافه بأن أمريكا ال يمكنها أن تكون شرطي هذا العالم يعكس نهاية السيطرة المطلقة 

فقط األعمى في السياسة يمكنه أن يتجاهل أن المستقبل سوف يحدد بين المتنافسين من . للقوى العظمى 

 (.أمريكا و روسيا و الصين و اليابان و اإلتحاد األوروبي ) ظمى القوى اإلمبريالية الع

. و في نفس الوقت نحن في بداية موجة عالمية جديدة من نضاالت العمال و المحرومين من أجل التحرر 

إن الثورة الشعبية الحالية في السودان و صراع الشعب السوري البطل المستمر من أجل الحرية و ضد 

و األحتجاجات الجماعية في تونس و لبنان  واألردن و ايران باإلضافة إلى نضال الشعب استبداد األسد 

الفلسطيني الراسخ ضد الصهيوني المستبد و نضيف إلى ذلك حركة السترات الصفراء القوية في فرنسا و 

في  التي تلهم تحركات مشابهة حول العالم مثل تايوان و أيضا احتجاجات العمال ذوي الدخل المحدود

كل تلك األمثلة هي اشارات قوية تأكد على أننا نواجه . هنغاريا و العصيان الشعبي المسلح في نيكاراغوا 

 .تحول في الصراع الطبقي العالمي 

 !األخوة و األخوات , ايها الرفاق 

وات فهي تأكيد على ما تنبأ به الماركسيون عدة مرات في السن. ال يجب أن يتفاجئ أحد من هذه األحداث 

لقد أشرنا منذ عدة سنوات أن قواعد الصراع الطبقي في الفترة التاريخية الحالية كان ال بد لها . الماضية 

 .أن تؤدي إلى هكذا تطور 

12  الصفحة على استمر
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ضد فلنعارض أنانية الدول الكبرى في الغرب و الشرق و لنقف !  ال لحرب التجارة العالمية*
 .دق طبول الحروب في الدول اإلمبريالية 

في حالة العقوبات أو حرب التجارة بين أمريكا  .العدو الرئيسي في المنزل : يقول اإلشتراكيون 
في الدول  كندا أو اليابان يجب على اإلشتراكيون, اإلتحاد األوروبي , و روسيا أو الصين 

 .المنخرطة الوقوف ضد هذه العقوبات 

فلتسقط العقوبات اإلقتصادية ضد الدول الشبه مستعمرة كإيران و زمبابوي و كوريا الشمالية و 
فنزويال و غيرها من الدول و لندافع عن هذه الدول ضد كل أشكال العدوان اإلمبريالي لكن مع 

 .لدان التي تقف ضد الطبقة العماليةعدم الدفاع عن األنظمة السياسية في هذه الب

فلتسقط أنظمة الحدود اإلمبريالية و لتفتح الحدود في وجه الالجئين و لندافع عن المسلمين ضد 
فلنقف ! ال للعولمة اإلمبريالية  وال لسياسة الحماية اإلمبريالية . العنصرية و الخوف من اإلسالم 

و نضال نعم لتضامن عالمي ! الغرب و الشرق ضد كل القوى الكبرى و التعاون الرأسمالي في 
  .مشترك عابر للحدود للدفاع عن مصالح العمال و المضطهدين 

, باكستان , زمبابوي , كينيا , زامبيا) التيار الشيوعي الثوري العالمي : من المنظمات الموقعة 
 .(بريطانيا و النمسا , المكسيك , نيوزيالندا , ألمانيا , البرازيل , سيريالنكا , اليمن ,تونس 
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 !ال للغلو في الوطنية لدى القوى الكبرى في الشرق و الغرب: حرب التجارة العالمية

نعم للتضامن العالمي و النضال . ال للعولمة اإلمبريالية و ال لسياسة الحماية اإلمبريالية 
 ! المشترك للطبقة العاملة و الشعوب المقهورة

 8102حزيران . RCIT )    )4 البيان المشترك للتيار الثوري الشيوعي العالمي

Revolutionary Communist International Tendency, Marxist Group ‘Class 
Politics’ (Russia), Alkebulan School of Black Studies (Kenya), Sınıf Savaşı 
(Turkey), Pan-Afrikan Consciousness Renaissance (Nigeria), Courant des 

Jeunes Penseurs Congolais (Democratic Republic of Congo) 

 

أمريكا و الصين و اليابان و ) تلوح باإلفق حرب تجارة عالمية بين الشرق و الغرب : أوالَ 
  .اإلتحاد األوروبي و روسيا و غيرهم من القوى اإلمبريالية

إلتحاد عندما فرضت أمريكا و ا 8102لقد بدأت العقوبات اإلقتصادية بين الدول الكبرى عام 
 . األوروبي عقوبات على روسيا و ردت روسيا بالمقابل 

تخاذ إن إدارة ترامب حالياً بصدد فرض عقوبات طويلة األمد على منافسيها و سيقوم األخير با
أي تصعيد لحرب التجارة العالمية سيكون له عواقب إن و  بكل وضوح. اجراءات انتقامية 

 .المعيشية للطبقة العاملة مدمرة على اإلقتصاد العالمي و الظروف

و بالتالي فإن . إن خلفية هذا التدهور الشامل يعود إلى تصاعد التنافس بين القوى الكبرى : ثانياً 
الحقاً إلى توتر  عن التنافس اإلمبريالي و الذي سيقود حاالً أوالعقوبات اإلقتصادية هي تعبير 

ف لهو أمر ال يمكن برى في هذه الظروإن زيادة الشوفينية لدى القوى الك .عسكري أو نزاع 
الغلو في الوطنية هدفه تسميم وعي الطبقة العاملة من خالل إثارة الكره الوطني ضد  تجنبه و

 .بعضنا البعض 

تستخدم القوى الكبرى العقوبات اإلقتصادية لكي تفرض إمالئاتها السياسية و اإلقتصادية : ثالثاً 
أمريكا الشمالية و ايران و زمبابوي : ك  جنوبي من العالمعلى الدول األصغر منها في القسم ال

و الذين أصبحوا ضحايا لهذه العقوبات أو تهديدها  و فنزويال و العديد من دول جنوب شرق اسيا
و بطريقة مشابه تقوم هذه الدول الكبرى بالتمييز ضد الناس المضطهدين من الدول األفقر و , 

على سبيل المثال حظر ترامب على بعض المسلمين ) اللجوء ذلك بتقييد حقهم بالسفر أو بطلب 
نظام  الفرونتكس العنصري باإلتحاد األوروبي في البحر األبيض المتوسط و البلقان و التمييز , 

 (الخ ......الروسي ضد الناس الذين من القوقاز و وسط اسيا 

مال و المنظمات الشعبية حول في مشهد ينذر بحرب تجارة عالمية يدعو اإلشتراكيون الع: رابعاَ 
إن هكذا . العالم للتصرف بشكل حاسم على أساس مبادئ الطبقة العمالية العالمية التضامنية 

في حالة العقوبات اإلقتصادية كما في حالة العدوان , مبادئ تصلح في زمن السلم و الحرب 
10  الصفحة على استمر .العسكري 
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لم يرفعوا فقط شعارات تطالب  ي األهم منذ سنوات ألن المتظاهرونإلحتجاجات هه اإن هذ: سادساً 
نحن : " لقد كانوا يغنون شعارات مثل. الحكومة بسحب مشروع القانون بل و طالبوا بإسقاط الحكومة 

" " ال ال للفساد, مطالبنا مشروعة " " هذه الحكومة هي عار ... هنا حتى يسقط مشروع القرار 
 .لذين رفعوا األسعار يريدون حرق البلد و هذا األردن هو أردننا و الملقي يجب أن يرحل األشخاص ا

المملكة هي حليف . إن أهمية موجة اإلحتجاجات الشاملة تذهب إلى ماهو أبعد من األردن  :سابعاً 
الذي يعترف الوحيد البلد العربي مصر  في الشرق األوسط باإلضافة إلى  مفتاحي لإلمبريالية األمريكية

لو استمرت اإلحتجاجات و تصاعدت ممكن أن يؤدي هذا و .بإسرائيل و يقيم عالقات دبلوماسية معها 
األمر إلى مرحلة ماقبل الثورة و بذلك ربما يكون ذلك عامل مهم في تسريع المتناقضات الحادة في 

 . منطقة الشرق األوسط 

نطقة هو نتيجة اإلعتداءات اإلمبريالية الوقحة للقوى في المكما أشرنا في كثير من المستندات إن الوضع 
األسد في ) و الدكتاتوريات الرجعية  (الروسي على الشعب السوري و األمريكي على إيران ) الكبرى 

باإلضافة إلى الصراع الطبقي المهم و ... ( سوريا و السيسي في مصر و روحاني في إيران و غيرها 
 ..........(تونس , ايران, اليمن, سوريا, فلسطين) حرب التحرير 

و عليهم أن ال يعملوا على زرع الثقة في  إن على اإلشتراكيين في األردن محاربة األوهام الشعبية: ثامناً 
قيادة نقابة العمال  و عليهم أن يدعو إلى صياغة لجان عمل في األحياء و المدارس و الجامعات و أماكن 

اإلتحادات  على يم النضال و الضغظتنظ إن على هكذا لجان. ضطهدين العمل لكي ينظموا العمال و الم
على اإلشتراكيين دعوة إتحاد النقابات و المنظمات الشعبية إلى إضراب عام  النقابية ال أن ترضخ و

 .ة مفتوح حتى ايقاف مشروع القرار و اسقاط الحكوم

األحتجاجات في األردن هي جزء من الصراع الطبقي يجب أيضاً على اإلشتراكيين ان يأكدوا أن : تاسعاً 
و يجب أيضاً أن يدعو إلى تضامن فعال مع نضال األخوة و األخوات في . اإلقليمي و حرب التحرير 

 .و إلى انتفاضة في عموم الشرق األوسط .... فلسطين و سوريا  واليمن و ايران

فقط هكذا .   ني و عالميثوري وطناء حزب اج اإلشتراكيون إلى تطوير باألهم من ذلك يحت: عاشراً 
لذلك . و يستطيع نقل البرنامج االشتراكي للجماهير أمن القيادة الضرورية للصراع يستطيع أن ي حزب

 .إنها مهمة جميع القوى الثورية أن تركز على بناء هكذا حزب 

 .ا سوياً لبناء هكذا حزب إن التوجه الشيوعي الثوري العالمي يحث جميع الثوريين في األردن أن يكافحو

  النصر للجماهير األردينة و ليسقط صندوق النقد الدولي الذي فرض ارتفاع على ضريبة الدخل و لتسقط
 .حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي 

  تنظيم اضراب عام مفتوح و تشكيل لجان عمل في المدارس و الجامعات و أماكن العمل و األحياء. 
  نعم لحكومة مساندة للعمال و الفالحين الفقراء 
  و نعم ... ربط النضال اإلحتجاجات في اليمن بالنضال الشعبي في فلسطين و سوريا و اليمن و ايران

 .إلنتفاضة شاملة في الشرق األوسط 

 

 .المكتب العالمي للتوجهات الشيوعية الثورية العالمية 
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من صندوق النقد  إحتجاجات شاملة ضد إجراءات التقشف المفروضة: األردن 
 .الدولي

 .نعم إلضراب عام مفتوح إلسقاط حكومة رئيس الوزاء هاني الملقي

 2018حزيران  .4بيان التوجهات الثورية الشيوعية العالمية 

 www.thecommunists.net 

 

تضرب األردن في هذه األثناء احتجاجات شاملة رداَ على السياسة التقشفية الرجعية : أوالً 
 .لحكومة رئيس الوزاء هاني الملقي 

جداً  اَ هذا اإلضراب كان ناجح. من شهر أيار  03دعا اتحاد النقابات إلى اضراب شامل في  
احتجاجات يومية عفوية في  من ذاك الحين حدثت ة العمال و رجال األعمال الصغار وبمشارك

 .العاصمة عمان و الرمثا و معان و غيرها من المدن 

دول الشبه كما فعل مع كثير من الأحكم صندوق النقد الدولي الخناق على األردن : ثانياً 
 مستعمرة

غير مكتفياَ بماليين . من إجمالي الناتج المحلي % 49الدين العام لألردن حالياَ حوالي إن 
ظروف الناس  ت التي أخذها من األردن يشن صندوق النقد الدولي هجوماً علىالدوالرا

 .و الفقر يعم البالد % 5.81حتى االن إن معدل البطالة حسب تقديرات رسمية هو . المعيشية 

و الذي لم تتم الموافقة  ضريبة الدخل مشروع قانوناقترحت الحكومة في الشهر الماضي : ثالثاً 
و % 1عليه من قبل البرلمان حتى االن و الذي يهدف إلى رفع الضرائب على العمال بنسبة 

هذه اإلجراءات هي األحدث في سلسلة إصالحات % .  93 – 03على الشركات بنسبة 
مليون دوالر على مدى ثالث سنوات من  300اقتصادية منذ أن أمنت عمان قرض بقيمة 

 .لنقد الدولي صندوق ا

 عضو تنفيذي للبنوك اإلمبريالية  هذا األمر يؤكد مجدداً صفة صندوق النقد الدولي في أنه: رابعاً 
و هذا األمر ال يمكن إصالحه بل البد من سحقه بثورة عالمية من قبل الطبقة العمالية و 

 .المضطهدين 

العديد من أعضاء البرلمان  بينما يصر رئيس الوزاء على فرض مسودة القرار يتخوف: خامساً 
يعارضون قانون  503من أصل  .3غالبية األعضاء . األردني من عواقب اإلحتجاجات 

ضريبة الدخل لكن الملك عبد هللا الثاني يدعم الحكومة حتى االن و يدعو البرلمان ليقود حوار 
 .بقانون الضريبة الجديد  وطني شامل  عقالني فيما يتعلق

لم يرفعوا فقط شعارات  ي األهم منذ سنوات ألن المتظاهرونإلحتجاجات هه اإن هذ: سادساً 
لقد كانوا يغنون شعارات . تطالب الحكومة بسحب مشروع القانون بل و طالبوا بإسقاط الحكومة 
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ََخامسا َ :َ 51ََبعد َاألمريكي َمنَاإلحتالل َاإليرانيعاماً َالتدخل َفيََوَو َيعيشَالعراقيون َميليشياتَطائفية َو حكوماتَفاسدة
َالموصلَفيَالشمالَوَالعديدَمنَالخدماتَالعامةَالتيَالَتعملََ,ظروفَمحبطةَ َوَأهمها َتزالَمناطقَكبيرةَمدمرةَأولها فما
فيهَ%َ,0فيَبلدَمنَالعراقيينَعاطلونَعنَالعملَبينماَبطالةَالشبابَهيَالضعف5,01ََرسمياًَ.َأوَالَتعملَأبداًَبشكلَصحيحَ

َ.وَهذاَفقطَمثالَاخرَعلىَفشلَاإلمبرياليةَوَالنخبةَالرأسماليةَالمحلية42َمنَالشبابَتحتَعمر

وَمعَهذاَفإنَمنَ.َواَعنَتأسيسَمجلسَللمتظاهرينيبدوَأنَهناكَمحاوالتَمنَالمتظاهرينَلتنظيمَأنفسهمَحيثَأعلن:َسادساًَ
الواضحَأنَالقوىَالقبليةَالبرجوازيةَمثلَعشيرةَبنيَتميمَأحدَأكبرَالعشائرَفيَالبصرةَتستغلَنفوذهاَلتهدئةَالوضعََوَصرفَ

َ.النظرَعنَالثورة

إنَتحركَمنَهذاَالنوعَسيشكلَنكسةََ.تَالمجلسَبأنَيحلَالجيشَمحلَالموظفيينَالمنتخبينَعلىَسبيلَالمثالَتطالبَإحدىَبيانا
َ.هائلةَلنضالَالعمالَوَالمستضعفينَفيَالعراقَمنَأجلَالحريات

َنجحتَفإنهاَستشكلَضربةَخطيرةَضدََ(RCIT)إنَالتيارَالشيوعيَالثوريَالعالميَ:َسابعاًَ يرحبَبقوةَبالثورةَالشعبيةَوَإذا
وَإنَذلكَقدَيخلقَجواًَلطردََ.سواءَكانَمنَاإلمبرياليةَاألمريكيةَأوَقوىَالمنطقةَكإيرانََالعدوانَالرجعيَفيَالشرقَاألوسط

عراقيينَوَبالتاليَفإنَالثورةَالناجحةَممكنَأنَتؤديَلفتحَالبابَأمامَخلقَحكوماتَالبرجوازيةَمنَالاإلحتاللَالخارجيَوَممثليَ
َ.للعمالَوَالفالحينَوَالفقراءَ

لإلمبرياليةَاألمريكيةَأوَالنظامَبالنسبةَإنَللعراقَمكانةَهامةَسواءََ.الشعبيةَتذهبَلماَهوَأبعدَمنَالعراقََثامناًَإنَأهميةَالثورة
عالوةَعلىَذلكَرأيناَفيَاألشهرَالماضيةَالنضالَالبطوليَ.َفيَطهرانَوَهذهَالقوىَستتأثرَمباشرةَمنَهذهَالمظاهراتَالحاشدةَ

َ(َ.رةَالعودةَالكبرىَفيَقطاعَغزةَعلىَسبيلَالمثالَمسي)َللشعبَالفلسطينيَ

إنَالمظاهراتَالحاشدةَفيَاألردنَوَايرانَباإلضافةَللمقاومةَاليائسةَالمستمرةَلمقاتليَالحريةَالسوريينَضدَنظامَاألسدَالدمويَ
ختصرَفإنَبالم.َوَمقاومةَالشعبَاليمنيَالمستمرةَضدَالعدوانَالذيَتقودهَالسعوديةَ,َوَسادتهَالرجعيينَفيَموسكوَوَطهرانَ

َأنَتدفعَبعمليةَإحياءَالربيعَالعربيَالذيَبدأَعامَ َالعراقيةَبإمكانها َالتي4,55ََالثورة َالهزائمَوَالنكساتَالمتعددة لألمامَرغم
َ.واجهتهاَفيَالسنواتَاألخيرة

إنََتناقضاتَالحادةَوتسارعَالحثيثَللموَكماَأشرناَفيَالعديدَمنَالوثائقَفإنَالوضعَالحاليَفيَالشرقَاألوسطَيتصفَبال:َتاسعاًَ
َ َالعظمى َاإلمبريالية َللقوى َالسافر َالعدوان َتواجه َالمنطقة (َ َإيران َضد َالمتحدة َالواليات َو َالسوري َالشعب َضد َروسيا وَ(

هذهَالتطوراتَتصطدمَ...(َاألسدَفيَسورياَوَالسيسيَفيَمصرَوَخامنئيَوَروحانيَفيَايرانَ)َالدكتاتورياتَالرجعيةَأيضاًَ
َ(.إلخَ....تونسَ,َايرانَ,َاليمنَ,َاألردنَ,َسورياَ,َفلسطين)َعاتَالطبقيةَالمهمةَوَحروبَالتحريرَمعَعددَمنَالصرا

َعاشراًَ َأيَ: َضد َيحذروا َالعراقَأن َفي َالشيوعيين َيجبَعلى َبالخطأ َأطلقَعليه َما َأو َالصدر َلحركة َشعبية الحزبَ"أوهام
َمنَاإلدارةَاإلستعماريةَالمفروضةَوَأصبحَالح2َ,,4الذيَدعمَاإلحتاللَاألمريكيَعامَ"َ)َالشيوعي َقاًَجزءاً يحذرَالتيارَ(.

دربَمنَ(َكماَهوَحالَالعديدَمنَالمليشياتَ)َهذاَالجيشَ.َالشيوعيَالعالميَالثوريَأيضاًَمنَوضعَايَأملَفيَالجيشَالعراقيَ
َ.فهوَيخدمَمصالحَالطبقةَالحاكمةَوَليسَالشعبَ.َقبلَأمريكاَوَإيرانَ

علىَذلكَيجبَعلىَالشيوعيينَأنَيدعوَلتشكيلَلجانَعمليةَفيَأماكنَالعملَوَاألحياءَالسكنيةَوَالمدارسَعالوةَ:َالحاديَعشر
علىَالشيوعيينَأنَيطلبواَمنََجانَمنَهذاَالنوعَأنَتقودَالنضالَوإنَعلىَل.َوَالجامعاتَمنَأجلَتنظيمَالعمالَوَالمضطهدين

َاضراَنقاباتَالتجارةَوَالمنظماتَالشعبية َالنضالَأنَيهدفَباًَضخماًَالَمحدودَأنَينظموا منَأجلَمطالبهمَوَيجبَعلىَهذا
ناهيكَعنَذلكَفإنَالتيارَالشيوعيَالعالميَالثوريَيدعوَلربطَالثورةَالعراقيةَمعَنضالَاإلخوةَوَاألخواتَ.َإلسقاطَالنظامَأيضاًَ

َ.يَالشرقَاألوسطإلخَمنَأجلَانتفاضةَموحدةَف....فيَفلسطينَوَسورياَوَاألردنَوَاليمنَوَإيرانَ

َالثانيَعشر َبنيةَالحزبَالثوريَمحلياًَوَعالمياًَ: َاألهمَمنَذلكَفإنَعلىَالشيوعيينَأنَيطوروا َالنوعَ.َأما فقطَحزبَمنَهذا
َ َالذيَبإمكانه َالوحيد َلتلكَالنضاالتَوَهو َالضرورية َتأمينَالقيادة َيمكنه َإيصالَالبرنامجَالشيوعيَللجماهيرأيضاً لذلكَفإنَ.

إنَالتيارَالعالميَالثوريَالشيوعيَيحثَ.َساسيةَلجميعَالقوىَالثوريةَالمتماسكةَهيَالتركيزَعلىَبناءَحزبَمماثلالمهمةَاأل
ََ.جميعَالثوريينَفيَالعراقَعلىَتأسيسَهكذاَحزب
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 .عاشت الثورة الشعبية: العراق 

نعم لتأسيس مجالس شعبية من أجل حكومة للعمال و الفالحين . فلتسقط حكومة حيدر العبادي
 .الفقراء
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رة في البصو عمليات اإلستيالء تجتاح ثورة شعبية عفوية جنوب العراق منذ الثامن من شهر تموز حيث بدأت المظاهرات : أوالً 
يتظاهر الناس هناك ضد البطالة و غالء المعيشة و . و ميسان و زكار و بابل و كربالء و هيال و بغداد ثم امتدت إلى النجف

 .مةالنقص في الخدمات األساسية العا

و حاصروا منزل قام المتظاهرون بالسيطرة على مكاتب الشركات النفطية و أغلقوا الشوارع كما اقتحموا مطار النجف الدولي 
 .المظاهرات موجهه أيضاً ضد مقرات حزبية و حكومية و ضد مباني تابعة لمليشيات طائفية شيعية كانت . المحافظ في النصيرية

قتل حتى االن تعسة متظاهرين و جرح أكثر من . ألخيرة بعد قيام الشرطة بكبح المظاهرات بوحشيةلقد تفاقم الصراع في األيام ا
 .و على مايبدوا أن الباب فتح أمام ثورة( من موظفين األمن  02بما فيهم ) شخص  052

. راء لزيارة مدينة البصرة بعد إدراك رئيس الحكومة حيدر العبادي لجدية الوضع هناك قام بتكليف وفد مكون من خمسة وز: ثانياً 
فرصة عمل و بما ان ماسلف لم يقم بتهدئة الوضع ذهب  02222حيث تعهد الوفد برفع مستوى الخدمات للمواطنين و تأمين 

و . تهدئة الوضعو رغم ذلك فشلت الحكومة لحد اآلن ب. هناكالعبادي للبصرة مباشرة من بروكسل حيث حضر قمة الناتو األخيرة 
 .متظاهرون باقتحام الفندق الذي يقيم فيه العبادي مما اضطر حراسه إلى اجالئه من الفندق بسرعة ن ذلك قام على العكس م

و الذي نتج  0220سيطر حزب الدعوة التابع للعبادي على المشهد السياسي في العراق منذ اإلحتالل الذي قادته أمريكا عام : ثالثاً 
تظاهرون لم ينددوا بالسيطرة اإلمبريالية األمريكية فحسب بل و رفضوا التدخل اإليراني أيضاً الم. عنه اإلحتالل اإلمبريالي للبالد 

 " .ايران ال نريدك بعد اآلن " فالناس يرددون شعارات مثل , 

 ان و لمكتبحيث قاموا أيضاً بإحراق مباني تابعة لحزب الدعوة اإلسالمي المدعوم من أمريكا و لمنظمة بدر المدعومة من اير
 .عي األكبر أو ما يسمى كتائب حزب هللا الداعمة إليران في النجف المجلس اإلسالمي الشي

ركة شعبية اسالمية برجوازية متواضعة و الذي لعب دوراً قيادياً في يحاول رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي يقود ح: رابعاً 
استغالل المظاهرات سياسياً من خالل التعبير عن تعاطفه بحذر  0222و و 0222ثورتين مسلحتين ضد القوات األمريكية عامي 

 .و رغم ذلك يحاول أيضاً تهدئة اإلحتجاجات بإدانة العنف . مع أهداف المتظاهرين

يقود الصدر إئتالفاً مع الحزب الشيوعي الستاليني و قوى أخرى إذ حازوا على األغلبية في االنتخابات البرلمانية التي جرت في 
 . أرضية مناهضة للفساد أيارعلى

حكومات فاسدة و ميليشيات طائفية يعيش العراقيون في  و و التدخل اإليرانيعاماً من اإلحتالل األمريكي  05بعد :  خامسا  
فما تزال مناطق كبيرة مدمرة أولها و أهمها الموصل في الشمال و العديد من الخدمات العامة التي ال تعمل  ,ظروف محبطة 
فيه % 02في بلد من العراقيين عاطلون عن العمل بينما بطالة الشباب هي الضعف  0201رسمياً . أو ال تعمل أبداً بشكل صحيح 

 .و هذا فقط مثال اخر على فشل اإلمبريالية و النخبة الرأسمالية المحلية 02من الشباب تحت عمر

و مع هذا فإن من . وا عن تأسيس مجلس للمتظاهرينيبدو أن هناك محاوالت من المتظاهرين لتنظيم أنفسهم حيث أعلن: سادساً 
الواضح أن القوى القبلية البرجوازية مثل عشيرة بني تميم أحد أكبر العشائر في البصرة تستغل نفوذها لتهدئة الوضع  و صرف 

 .النظر عن الثورة

إن تحرك من هذا النوع سيشكل نكسة  .ت المجلس بأن يحل الجيش محل الموظفيين المنتخبين على سبيل المثال تطالب إحدى بيانا
 .هائلة لنضال العمال و المستضعفين في العراق من أجل الحريات
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 واألطباء والطالب العمال أن هي الساعة هذه في الحاسمة المهمة إن (RCIT) الثوري الشيوعي الدولي للتيار الدولية األمانة تقول. 6
 مناقشة إلى اللجان هذه مثل تحتاج ،والقرى والجامعات واألحياء العمل أماكن في عمل لجان في أنفسهم ينظمون الفقراء والفالحين

 أجماع أجل من يجتمعوا أن يجب الذين المندوبين ينتخبوا أن يجب، الحركة ومتطلبات للنضال التالية الخطوات بشأن تقرار واتخاذ
 الجنود يناشد أن ينبغيوالدولة  مستوى على مسمى غير أجل إلى عام إضراب طالقبا األطباء نداء الحركة تتبع أن يجب. وطني

 عن للدفاع لجان إنشاء الملح من ذلك على عالوة. الجنراالت ضد أسلحتهم يديروا أن بل المتظاهرين على النار يطلقوا أال والشرطة
 .الوحشية القمع قوات مكافحة أجل من النفس

. البشير عمر نظام وإطاحة شعبي تمرد إلى المنتظمة الجماهيرية اتوالتظاهر الشامل العام اإلضراب هذا مثل يؤدي أن يجب. 7
 حكومة تتخلى أن يجب. الشعبية العمل لجان أساس على الفقراء والفالحين العمال حكومة لخلق السوداني الشعب( RCIT) وتدعو
 سوف الشعبية الحكومة هذه مثل أن كما. روسيا أو المتحدة الواليات مثل اإلمبريالية العظمى القوى مع انتهازي تعاون أي عن كهذه

 بن محمد العهد ولي يقودها التي السعودية والملكية المصرية العسكرية الدكتاتوريةو السوري الشعب جزار األسد عن أيضا   تنفصل
 التحرير نضاالت دعم فضلن أننا خاشقجي جمال الصحفي وكذلك اليمنيين المدنيين من اآلالف عشرات مقتل عن المسؤول سلمان
 .وإفريقيا العربي العالم على الثورة نشر على والعمل أخرى، دولالو واليمن، وإيران، واألردن، وتونس، سوريا، في الشعبية

. وغيرها الصينية الوطنية البترول شركة مثل الجنسيات والمتعددة الغنية الشركات بمصادرة يفترض ان تقوم الحكومة المستقبلية  .8
 قوة أي وتقوم بايقاف. الصين من القادم اإلمبريالي المغتصب من تتخلصو والنحاس والذهب النفط مثل البلد موارد على تسيطرو

 قيام فإن لذا. الوطني اقتصادها على والسيطرة دخولهم ومنع أعادة األوروبي واالتحاد وكندا المتحدة الواليات مثل أخرى إمبريالية
 مع باالشتراك  الشعبية االستهالكية السلع أسعار على والسيطرة لالقتصاد ألساسيةا القطاعات بتأميم الفقراء لفالحينل وحكومة العمال
 .السودان جنوب دولة والتواصل مع والعرقية القومية األقليات لجميع ومتساوية كاملة حقوق طبقت كما. الشعبية اللجان

 الحزب هذا مثل ،البورجوازية المعارضة قوى على االعتماد من بدال   ثوري حزب في التوحد على النشطاء (RCIT) الـ حث  ت. 9
ا سيدعم ا برنامج   . أخرى دول في والمضطهدين العمال مع بيد يدا وسيتعاون للتحرر اشتراكي 

 قوى أو الرجعي، النظام إما سيكون ،سياسية خطة ذات منظمة قوات قبل من تحديده يتم سوف السودانية الثورة مصير: تخطئوا ال
 والفالحين العمال فإن النشطاء، من حزب بدون برنامج، بدون خطة، بدون لكن. الثوري الحزب أو البورجوازية المعارضة
  .مستقبلهم من سُيحرمون السودانيين

 المؤيدين الخونة قبل من خطفها أو الثورة قمع سيتم الفقراء، والفالحين العمال حكومة إنشاء إلى المتمرد الشعب يقود حزب بدون
 .ياليةلإلمبر
 الثورة من جزء إنها شيء كل وقبل أوال  . الشعبي التحرر ونضاالت الرأسمالية لألزمة عالمية عملية من جزء السودانية الثورة. 01

أنها  إال ومبارك والقذافي علي بن على القبض إلقاء في الشعبي للنضال الثورية العملية هذه نجحت ،1100 عام في بدأت التي العربية
 تلك مثل الفاسدة النيوليبرالية الحكومات ضد وكذلك سلمان بن ومحمد والسيسي األسد مثل الطغاة ضد موجهة وهي مستمرة تزالال

 الثورة فإن ، ذلك على وعالوة إيران في الرجعي النظام ضد الشعبية بالمقاومة أيضا   ترتبط واألردن ولبنان تونس في الموجودة
 . الديكتاتوريات كل وضد األغنياء حكومات ضد الجماعي للنضال عالمية عملية من جزء السودانية

 نتاج كلها هي - نيكاراغوا فيو الديمقراطية الكونغو جمهورية فيو تايوان فيو المجر فيو فرنسا في الجماهيرية االحتجاجات
 أجل من والعمل مشترك برنامج أساس على يتحدوا أن الثوريين النشطاء جميع مسؤولية إنها. العالمية للرأسمالية البنيوية لألزمة
 .العظيمة المهمة هذه معالجة في( RCIT) إلى االنضمام أو ثوري عالمي حزب إنشاء

 .. الوطني للمؤتمر المندوبين وأنتخاب والقرى والجامعات واألحياء العمل أماكن في المقاومة لجان بناء* 
 .. النفس عن للدفاع لجان إنشاء* 
 .. الشعبية نتفاضةلال انتصار هو عام إضراب تنظيم* 
 .. الفقراء والفالحين للعمال تكوين حكومة * 

 .. االشتراكي العالم ثورة عاشت .. العربية للثورة الثانية للموجة تمهيدا
 ..ثوري عالمي حزب من كجزء ثوري حزب
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 !أسقاط نظام عمر البشير : السودان

الي  تقود الذي يضم قوي سياسية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني أحتجاجات شعبية" فاضةالنتتيار قوي ا" منظي
 .النظام إلسقاط الذي يؤدي ضراب السياسي والعصيان المدنياال
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 السكك شبكة قلب - عطبرةمدينة  من ابتداء. يوم كل الناس من اآلالف خرج عندما ،ديسمبر 01 منذ ،السودانية الثورة بدأت. 0

 ، ومدينة بلدة 01 عن يقل ال ما إلى الجماهيرية االحتجاجات امتدت ما سرعان - العمالية للنقابات تقليدي ومعقل البالد في الحديدية
 إضرابا   بالفعل األطباء أطلقو. مدن عدة في الحاكم الوطني المؤتمر حزب مكاتب المتظاهرون أحرق. الخرطوم العاصمة ذلك في بما

 .العمل عن مضربون أيضا الصحفيون. إليهم لالنضمام بقية النقابات ودعوا مسمى غير ألجل
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دعونا ننتصر على نظامه! بوتفليقة يبدأ التراجع: الجزائر ! 
! تنظيم لجان العمل من أجل إضراب عام وانتفاضة شعبية لإلطاحة بالنظام  

الفالحين الفقراءوللعمال ألجل حكومة   

الشيوعية الثورية الدولية: إعالن  

(RCIT) 

 إعالن التيار الدولي الثوري الشيوعي
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بالنصر األول للجماهير الثورية في الجزائر وذلك بإعالن الديكتاتور الذي حكم طويال عبد  يرحب التيار الدولي الثوري الشيوعي .1
ب الشعب الذي ظل يهدر في الشوارع اول مطال ذبوتفليقة بانه لن يسعى إلى والية خامسة وبهذا التنازل تحقق االنتصار األول بتنفي زالعزي
.2112فبراير  22منذ   

فإنها تحاول البقاء في السلطة على  التنازل،بينما تقدم النخبة الحاكمة هذا : أحد عان ال يخد ينبغياالنتصار األول  يجب االنتباه ان هذا. 2
إال أنه أرجأ  خامسة،بوتفليقة ال يترشح لوالية  على الرغم من أن. راكطلسياسية والجيش وشركة النفط سوناأساس ثالوث السلطات ا

يعتزم عقد مؤتمر وطني لمناقشة مسمى وإلى تاريخ غير ( أبريل 11التي كان من المقرر أصالً في )االنتخابات الرئاسية في البالد 
هذا يعني أن بوتفليقة سيظل ". 2112إكمال واليته بحلول نهاية عام "سيحاول المؤتمر . اإلصالح السياسي ووضع دستور جديد للبالد

.النخبة الحاكمة تريد كسب الوقت للتالعب بعملية االنتقال الزائفة تحت سيطرتهاهذا يوضح ان  ! رئيًسا على األقل حتى نهاية العام  

إنهم يريدون . اليةالرأسم مديكتاتور يتهمحاولة من قبل النخبة الحاكمة إلنقاذ الهذه  التيار الدولي الشيوعي الثوري من مغبة يحذر . 3
وتعميق الكفاح  تتمثل مهمة العمال والطالب الثوريين في الجزائر في مواصلةلذلك ينبغي ان ! لكن ليس النظام ،السطحتغيير الوجه في 

كن العمل أما العمل،يجب على العمال والطالب والفالحين الفقراء تنظيم أنفسهم في لجان ! بالنظام بأكمله اإلطاحةألعمق وهو مع الهدف ا
يجب على الشعب اإلطاحة بالنخبة الحاكمة بأكملها من خالل القيام بإضراب عام غير مسمى يؤدي إلى . واألحياء والجامعات والقرى

ب على الجماهير يج. الفالحين الفقراء بناًء على لجان العمل الشعبيةوالعمال  حكومة يجب أن يكون الهدف هو إنشاء. انتفاضة شعبية
.المتمردة عقد جمعية تأسيسية ثورية  

والتي تتشابك  الرأسمالي، قيادة الجيشو. -بل النخبة الحاكمة برمتها  ديكتاتور،الشائخ النكرر أنه من األهمية بمكان ليس فقط استبدال . 4
فسوف يسحق كل  السلطة،إذا بقي الجيش في  :نحتاج أن نتعلم الدروس المستفادة من مصر. قطاعات البرجوازية اثرياءبشكل وثيق مع 

.بالدم هامقاومة شعبية وديمقراطية بقبضة حديدية ويغرق  

. وال حتى حول فرنسا والحكومات األوروبية األخرى اإلمبريالية،أال يكون لدى أي شخص أوهام بشأن القوى العظمى  ينبغي. 5
تحاول . النفط والغاز في الجزائر الهائلة من حتياطياتالمة فقط بتطوير االشركات من الواليات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين مهت

لمنع ( بما في ذلك الديكتاتورية الدموية للجنرال السيسي في مصر)الحكومات األوروبية تقوية األنظمة الرأسمالية في شمال إفريقيا 
جميعا يعملون يدا بيد ضد الشعوب  إنهم-ؤساء الشركات القوى العظمى وجنراالت الجيش ور. المهاجرين من الفرار من الجوع والحرب

!المتمردة  

العمال والحركات الشعبية في جميع أنحاء العالم للتعبير عن تضامنهم مع الجماهير الثورية الثوري الشيوعي  ييطالب التيار الدول. 6
وريا وفلسطين وتونس واألردن وإيران واليمن س فيالمستمرة التحرير  حركات ا نوحد هذه االنتفاضة الشعبية معدعون! الجزائرية

العمل على ربط . الثورة في جميع أنحاء العالم العربي وفي أماكن أخرى في أفريقيا توسيع نطاقوالعمل على  البلدان،وغيرها من 
!الجماهير المتمردة في الجزائر بالغرب األصفر في فرنسا  

بناًء على  -في الجزائر أو على المستوى الدولي  سواء-على االتحاد في حزب ثوري  النشطاء التيار الدولي الشيوعي الثوري يطالب. 7
إلنجاز هذه المهمة  هذا التيارانضم إلى . برنامج التحرر االشتراكي والتضامن مع نضاالت العمال والمضطهدين في البلدان األخرى

.العظيمة  

2

!ت والقرىفي األحياء والجامعا العمل،تشكيل لجان العمل في أماكن *  

!تشكيل لجان الدفاع عن النفس*  

!النصر إلى االنتفاضة الشعبية! تنظيم إضراب عام*  

!جمعية التأسيسية الثوريةلألجل ا*  

!ألجل حكومة للعمال والفالحين الفقراء*  

!تحيا الثورة االشتراكية العالمية! إلى األمام إلى الموجة الثانية من الثورة العربية  

!زء من حزب عالمي ثوريحزب ثوري كجوألجل   
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الثوري الدولي الشيوعي لإلتجاه العربية الصحيفة  


