
  RCIT האחד במאי הצהרה משותפת של כל הסקציות של ה

 

, סודן, יריה'להמונים הנאבקים לחופש ולצדק באלג אנו שולחים את ברכתנו המהפכנית 9112למאי  1ב

.צרפת ועוד מדינות רבות בועלם, זימבווה, ניקרגואה, קשמיר, פלסטין, סוריה  

יתארגן למען מהפכה  המאבק למען החופש והצדק יתכן רק אם מעמד הפועלים אנו מצהירים כי ניצחון

של  בכל מקום על מנת להשליך את השיטה הקפיטליסטית וליצור עולם של פדרציה סוציאליסטית

.רפובליקות של מעמד הפועלים והאיכרים  

 כנגד כל הכוחות המכוונת תמה אינטרנציונאליסטיכי המאבק חייב להיות מבוסס על פרוגרא אנו מדגישים

וגם כנגד דרום קוריאה ( סין יפן, רוסיה, האיחוד האירופאי, ארצות הברית) האימפריאליסטיים בעולם 

.סטית יהאימפריאל  

אנו מחויבים לפרוגראמה של . אנו מצהירים כי יש צורך בוער להתגבר על העדרה של הנהגה מהפכנית

על מנת לעבוד יחד כדי לייסד מפלגה מהפכנית ( נספח' ר" ) מהפכני לטפורמה לאיחודכפ שש הנקודות"

 עולמית 

 על החתומים 

Revolutionary Communist International Tendency (Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Israel/Occupied 

Palestine, Yemen, Brazil, Mexico, Nigeria, Zambia, Kenya, Russia, Britain, Germany and 

Austria), www.thecommunists.net 

남한의 혁명적 공산주의자들 (South 

Korea), http://go.jinbo.net/commune/view.php?board=cool&id=51945&page=1 

Революционные коммунисты (Russia), https://vk.com/rcit1917 

Zimbabwe Solidarity Brigades 

Courant des Jeunes Penseurs Congolais (Democratic Republic of Congo), https://cogitordc.wordpress.com/ 

 

* * * * * * 

 

מהפכנית ביתקופה זו  שש נקודות לפלטפורמה לאחדות  
  8102פברואר ( RCIT)הצעה של הנטייה הקומוניסטית המהפכנית 

www.thecommunists.net 
 

כך  ,ככל שהקפיטליזם נרקב. פתאומיים  שינויים חלים בומחריפות ואנו חיים בעולם בו הסתירות 
בדרך של התקפות על מעמד הפועלים ועל  ,השודדים הקפיטליסטים מנסים להגדיל את עושרם

המדינות  הם הורסים את הסביבה ובאותה עת מחריפים הניגודים בין .המדוכאים
והתחרות הגוברת בין  עקב השינויים באקלים ,קיומה של האנושות בסכנה .האימפריאליסטיות

http://www.thecommunists.net/
http://go.jinbo.net/commune/view.php?board=cool&id=51945&page=1
https://vk.com/rcit1917
https://cogitordc.wordpress.com/
http://www.thecommunists.net/


לכן אנו אמרים או סוציאליזם או חזרה לתקופת  .העלולות לפתוח במלחמת עולם שלישית המעצמות
 !האבן

 
מעמד , משמע .יותר מאשר אי פעם ץנחו הופכת את המאבק למען הסוציאליזם הסיטואציה הדרמטית

 .העתיד  למי למעןעולמאבק  הפועלים והמדוכאים זקוקים למפלגה המחויבת
 

שיוביל  חוד עקרוניאיכדי להניח את היסודות ללה עולם ישתפו פעוב יש הכרח שכל המהפכנים לדעתנו
א הסכמה על וחוד זה האינקודת המוצא ל .שיש לה יותר כוח ,להקמתה של מפלגה מהפכנית עולמית

(  RCIT)פכנית של הנטייה הקומוניסטית המה הזרם. הגלובלי השאלות המרכזיות במאבק המעמדי
 : הפרוגרמטיות כיום הן  חושב שהשאלות המרכזיות

 
 

האיחוד , ארצות הברית -:הכרה בהחרפה של המאבק בין המעצמות האימפריאליסטיות  .0
 .רוסיה וסין, יפן, האירופאי
 

רק  רק אם מכירים בכך שלא, של המשבר של הקפיטליזם  המצב הנוכחי ניתן להבין את הדינמיקה של
אלא גם המעצמות העולות , האיחוד האירופאי ויפן הן מדינות אימפריאליסטיות , הבריתארצות 

 אנטי אימפריאליסטית נכונה בנושא של פרוגראמה נסחרק על בסיס הבנה זו ניתן ל. רוסיה וסין 
נים מסרבים כמהפ ,דהינו. אינטרנציונאליזם פרולטארי ותבוסה מהפכנית לאימפריאליסיטים השונים

 :בקונפליקט מסוג זה היא והעמדה הנכונה נאבקת במעצמה אחרתהלמעצמה כל שהיא  דםלתת י
 " . העיקרי הוא בבית האויב"
 

הודו שאינה מעצמה אימפריליאטסית . הודו נכנסת למאבק עם סין נדרשת במקרה בו גישה דומה
פי אואת ה מסוגלים להביןאלו שלא  .ל ארצות הברית האימפריאליסטיתששליחה כפועלת בימים אלו 

לקחת עמדה אנטי  ,במודע או שלא במודע לא יוכלו, הריאקציוני של המעצמות האימפריאליסטיות 
והם יתמכו בצד אימפריאליסטי זה או אחר בטענה  ,דהינו מרקסיסטית, אימפריאליסטית עקבית 

  .שצד אימפריאליסטי אחד הוא הפחות נורא
 
 . ולמען השחרור של העמים המדוכאים אליזםמאבק עקבי כנגד האימפרי  .2

בכל קונפליקט בו  ,והשליחות שלהן מהפכנים ניצבים למען התבוסה של מדינות אימפריאליסטיות
למען מהפכנים ניצבים , נלחמים בכוח אימפריאליסטי כוחות המייצגים את העמים המדוכאים 

)  מבלי לתת תמיכה פוליטית להנהגה הלא מהפכנית של המדוכאים ,הנצחון הצבאי של כוחות אלו
) הדבר נכון גם בקונפליקטים בין מחנות באותה מדינה  .(או לאומנים איסלמיסטים זעיר בורגנים

, אפגניסטן, צפון קוריאה) לחמות מחוץ למדינה במ או ,(בסין והטורקמניסטנים נים ברוסיה'צ'הצ
.  (כנגד האימפריאליסטים הספרדים מאבק הקטלונים המדוכאים לעצמאות, סומליה, מאלי , סוריה
במדינות האימפריאליסטיות ושווי זכויות .גבולות פתוחים  למען מהפכנים חייבים להיאבק ,בדומה

לתמוך  מהפכנים מסרבים, יתר על כן ( . שכר שווה, זכויות אזרח) ומהגרים מייםאולכל המיעוטים הל
אלו המסרבים  ( פקלינטון נגד טרמ, ברקסיט נגד האיחוד האירופאי) לאיסטי זה או אחר מפריאיבצד 

ומצביעים על ההנהגות הלא טובות שלהם  ,לתמוך במאבק של ההמונים המדוכאים כנגד דיכוים 
ים את המחנה של מעמד בהקונקרטי המתרחש כיום ועוז נוטשים את המאבק המעמדי, כתרוץ 

. מדוכאיםהפועלים וההמונים ה  
 

, ריאקצינריות  המשך המאבק המהפכני במזרח התיכון ובצפון אפריקה כנגד דיקטטורות  .3
 .אימפרילאיזם והציונות

 
 סודן ומדינות נוספות היו המאבקים ,תימן ,מצרים, סוריה, אירן, סיהיטונ, המאבק ההמוני בפלסטין

, ללא הנהגה מהפכנית , אמת.  8112בתקופה שהחלה בשנת  העד כ החשובים והמתקדמים ביותר
, 8103ביולי  נרל אל סיסי במצריםגלמשל ההפיכה הצבאית של . ההמונים ספגו מספר תבוסות איומות

 הדבר משתקף. לם המאבק המהפכני ממשיךאו. מידי אסד ותומכיו או הטבח הנמשך בהמוני סוריה
. סודן ומרוקו , אירן , שבארצות אחרות כטוניסיה  ומצרים כשםתימן , סוריה ,במאבק העממי בפלסטין

 ,בירת ישראלהיא  שהכריז שירושלים פכתגובה לפרובוקציה של טרמ התגובה של ההמונים הפלסטינים
 ,כנגד מדינת האפרטהייד הציונית,כנגד הכוחות האימפריאליסטיים  המהפכניפתחה פרק חדש במאבק 

המאבק (. דומהאלמען פלסטין החופשית ו) מהים ועד הנהר  פלסטינית ולמען הקמתה של מדינה
 מצביע על האפשרות שהמאבק המהפכני במזרח התיכון יחזור הספונטני של ההמונים בטונסיה ובאיראן



כנגד הדיקטטורות  ,מהפכנים חייבים לתמוך במאבקים המוניים אלו. יתפשט למדינות לא ערביות ו
הזעיר בורגנות ) להנהגות הלא מהפכניות  מבלי לתת תמיכה פוליטית,  והכוחות הריאקציונרים

( מניםאווהל האסלאמית  
 ,שהיא חוסלה ואשר הכריזו 8100 מאז אשר הפסיקו לתמוך במהפכה הערבית" הסוציאליסטים "

מהפכנים מתנגדים לכל מלחמה בין כוחות  .ולא במעשה רהוכיחו שהם סוציאליסטים ודמוקרטים בדיבו
 כלינתחו באופן קונקרטי  לעומתם מהפכנים( . ופיהאתיסודן  ,מצרים, אירן, ערב הסעודית ) זוריים א

ארצות , במיוחד)  במלחמה זםהרקע הפוליטי שלה ואת התפקיד שממלא האימפרילאי את, מלחמה 
(רוסיה וסין ,, הברית   

 
 מאבק מהפכני כנגד ההתקפות על הזכויות הדמוקרטיות  .4

 
הם מסוגלים להכיר רק במידה ו והמדוכאים יכולים לשרת את האינטרס של מעמד הפועלים מהפכנים

ופסבדו  על כן הם חייבים להלחם בכל דיקטטורה .את האויב המעמדי ולגייס את ההמונים נגדו
וי לאומי דיכ כנגד כל( . זימבבואה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו , קניה, טוגו, סוריה) ה דמוקרטי

 , (עבדים שחורים בלוב ,מיאנמרב ,בני הרוהינגיה המיעוט המוסלמי ,ניתיילידי אמריקה הלט) וגזעני 
צרפת )כנגד ההתקפות נגד מיעוטים  (8102 ברזיל, 8102תיאלנד , 8103מצרים )  כנגד כל הפיכה צבאית

כל אלו שלא יצאו להיאבק כנגד התקפות ריאקציונריות אלו (. 8102שהכריזה על משטר צבאי מאז 
חומה  בינהם ובינינו מפרידה. הם בוגדים במעמד הפועלים תליניטראאו לקחו עמדה  ,ואף תמכו בהן,

  .של דם
 
  .האפליקציה של הטקטיקה של החזית המואחדת בכל המאבקים ההמוניים .2

 
המסרבת לקחת חלק במאבק ההמוני בטענה שיש לה  ת של הכיתתיותומהפכנים מתנגדים לכל הצור

הפועלים  עם ם זאת הם משתמשים בטקיטיקה של החזית המאוחדתקובמ. מהפכנית הנהגה לא
איגודים מקצועיים ארגונים ) המונהגים על ידי רפורמיסטיים או כוחות פופוליסטיים  איכריםוה

 ,CGTבברזיל  PT, CUT, MSTמפלגות פוליטיות כמו  אך גם, המוניים של האיכרים והעניים בעיר 
CTA, FIT , המורדים בסוריה , האסלמיסטיים במצרים ,בארגנטינה.EFF  סריזה , בדרום אפריקה
אוריינטציה זו חייבת  .הלאומנים הקטלונים בספרד, בחבל הבסקי PODEMOS ,8102ביוון לפני 

למען עצמאותם ו. להיות משולבת במאבק עקבי כנגד כל צורה של חזית עממית ופופוליזם זעיר בורגני
אלו שלא . של הפועלים והאיכרים מהנהגות אלו ותוך מאבק להקמת מפלגת פועלים מהפכנית עצמאית

מוכיחים שתמיתכם במאבקים אלו הם מילים  ,מסוגלים להשתמש בטקטיקה זו במאבקים ההמוניים
 . ריקות

 
  .ים עולמית עכשיועללהתחיל את המאבק למען מפלגת פו .2

המאבק כנגד ההתקפות הריאקציונריות של המעמד השליט ושחרור מעמד הפועלים והמדוכאים יכול 
של דבר לקיחת הכוח  ופירוש .משולב במאבק למען מהפכה סוציאליסטית רק אם הוא ,להצליח

אמצעי הייצור  השלכת המעמד השליט והפקעת .מעמד הפועלים והמדוכאים ידי עלהשלטוני 
שכל המאבקים של ההמונים  ,ההיסטוריה מלמדת אותנו. רק כך תפתח הדרך לסוציאליזם. העיקריים

מפלגה המארגנת את החלק . על ידי מפלגת פועלים מהפכנית  יונהגואם לא ,לשחרור יגמרו בכישלון 
מפלגה . מעמד הפועלים טובי הלוחמים של את .מבחינה פוליטית הפועלים המודע ביותר של מעמד

כדי למנוע את הסכנה של מהפכת  עולמיתוהיא חייבת להיות מפלגה  יבירוקראטהחופשית מכל ניוון 
.הנגד   

  
 למית שלעואשר בכנות חותרים להקמת מפלגה מהפכנית  ,קוראים לכל הארגונים והפעיליםעל כן אנו 

ה . להצטרף אלינו על בסיס נקודות פרוגראמטיות אלו , מעמד הפועלים  RCIT שהמהפכנים  מציע
שתדון בצעדים קונקרטיים  עולמיתעל מנת להכין פוליטית ולארגן ועידה  יצטרפו לוועד מכין

ה . ל מפלגה מהפכנית עולמית להקמתה ש RCIT מוכן לדיון רציני שיקדם את שיתוף הפעולה בין כל  
. המהפכנים שלהם ראיית עולם דומה   

 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%9E%D7%A8

