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أن تقنيات مراقبة وإجراءات مضادة للديمقراطية دون من تنصيب  -1
 . مقاومة أيتواجه 

قاتال بذلك نتيجة طبيعية للوباء يظهر الركود االقتصادي الهائل ك  -2
 .حقيقة أنه انعكاس لألزمة الرأسمالية نفسها
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 (GlaxoSmithKline) شركةالالتي بدأت مؤخراً في التعاون مع ، و 
 Clover Biopharm)زالصينية بايوفارم فارماسيتيكل

Pharmaceuticals) . هي خليفة شركةجالكسو سميث كالين شركة 
وهي مؤسس  (Glaxo Wellcome Corp) جالكسو ويلكوم كورب

 . ويلكوم ترست اآلنف ذكرها شركة
هم الدكتور ( GPMB) فيباالشارة اليهم أعضاء آخرون جديرون وهناك 

، مدير المركز الصيني لمكافحة األمراض والوقاية منها  اوج.جورج ف
واألستاذة فيرونيكا سكفورتسوفا ، وزيرة الصحة السابقة في االتحاد 

ترست  ويلكومالعمل في او ج.جورج فوقد تضمن تعليم . الروسي
 5991حتى 5991من وذلك بعد الدكتوراه لنيل درجة ما مساعد أبحاث ك

البحث الدولي من بريطانيا كجزء من منحة ومن ثم العمل مع فرعها في 
 .1005 حتى 5999

 
 الخالصة

  
 : اآلتي هوخالصة ما تم ذكره 

على األرجح الرابح األكبر هم صناعة األدوية العاملون في مجال   -5
المجلس تأثير كبير داخل مجلس إدارة  اوله. 59-كوفيد أزمة من

هو هيئة تابعة هذا المجلس ، وGPMBالتأهب العالمي لرصد 
قام قبل نصف عام ، و. لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي

 .المتفشي حالياللوباء  دقيق ئتنببنشر  المجلس
رض جشع للبلدان شبه قكم  يتم إنقاذ مجموعة البنك الدولي   -1

 . االستعمارية
لتصبح  طائلة وأمواالً ة الصحة العالمية نفوذاً هائالً تكتسب منظم  -3

من أهم المؤسسات اإلمبريالية في هذه األزمة وعلى واحدة بذلك 
 . األرجح في المستقبل

قذ الدول واألنظمة البرجوازية المختلفة نفسها من موجة نت  -4
 وتتمكناالنتفاضات الثورية بمساعدة نشطة من المجتمع المدني ، 

19  الصفحة على استمر



18  الصفحة على استمر

17

بشكل  لمجموعة البنك الدولي تحل أزمتها الوجودية" النبيلة"هذه البادرة 
 .فوري
للمجلس التقرير السنوي فقد صرحت في  منظمة الصحة العالميةأما 

تحتاج الدول األعضاء إلى ) : بالتالي  GPMBالعالمي لرصد التأهب 
نشطة العالمية لتمويل أالموافقة على زيادة مساهمات منظمة الصحة 

ل صندوق منظمة الصحة العالمية مو  يالتأهب واالستجابة ويجب أن 
للطوارئ بشكل مستدام ، بما في ذلك إنشاء مخطط لتجديد الموارد 

تمويل الطوارئ المنقح للجائحة العالمية منشأة باستخدام التمويل المقدم من 
 .(للبنك الدولي ةالتابع

تستفيد منظمة الصحة  91-يه وباء كالكوفيدفي الوقت الذي ينتشر فف
ضمان زيادة وذلك بالتدابير الواسعة التي تقوم بها العالمية بشكل كبير من 

هائلة في المساهمات التي تقدمها لها الدول األعضاء ، ليس فقط في الوقت 
 . الحالي بل في المستقبل أيضا

 GPMB عالوة على ذلك ، ليس من المستغرب أن يشمل مجلس إدارة
جيريمي فارار ، جمعية ويلكوم ترست ، الرئيس التنفيذي لكأشخاًصا 

رئيس مؤسسة بيل وميليندا غيتس ، الدكتور كريس إلياس ، وهو أيًضا و
 . GPMBمجلس إدارة أحد أعضاء 

( CEPI)جيريمي فارار عضو أيًضا في تحالف ابتكارات التأهب لألوبئة 
بيل وميليندي  ومؤسسةتراست ،  قبل كل من جمعية ويلكومالممول من 
. حكومتي النرويج والهندمن و، والمنتدى االقتصادي العالمي جيتس ، 

حاليًا  تحالف ابتكارات التأهب لألوبئة عملومن غير المستغرب أيضا أن ي
، حيث  لقاحات ضد الفيروس التاجي الجديدعلى أربعة أنواع مختلفة من ال

تحالف ابتكارات التأهب كة بين تأسيس شرا - 8192في عام  -قد تم 
كانت قد التي ، ( (Inoviaأنوفيا والشركة الصيدالنية متعددة الجنسيات 

 قبل وقت طويل منكورونا بدأت في العمل على لقاح ضد عائلة فيروس 
في بداية هذا وكانت قد وصلت ، . 91-النوع المستجد األخير كوفيدظهور 
 .االختبارات السريريةمن للمرحلة الثانية العام ، 

شركة أخرى كبيرة متعددة الجنسيات بدأت في وقت مبكر باختبار التطعيم 
 جالكسو سميث كالين هي شركةكورونا وضد عائلة فيروس 
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ال مباالة البنك الدولي من سبق وأن نجا ): التالي مما ذُكر في المقال 
ما نتيجة إالواليات المتحدة من قبل ، حيث تم إنقاذه في نهاية المطاف 

يعتمد مقدار الضرر و. تغيير في اإلدارة األمريكيةنتيجة لمزمة االمية أو أل
، في الحكم الحمزب الحالي التي سيستمر فيها مدة الالى االن يتفاقم الذي 

الى ، والعدوانية إلى الالمباالة حالة تنتقل من سوما إذا كانت اإلدارة 
بينما يشكل و. الدول المانحة األخرى وإدارة البنك الدولي طريقة استجابة

ترامب بالمسائل المتعددة المباالة صعود الصين تحديًا طويل األمد ، فإن 
  .(مشكلة أكثر صعوبة وأكثر إلحاًحااألطراف يطرح 

جديدة في إمبريالية شرقية للصين كقوة التأثير العالمي انعكاس وبجانب 
 الى سبيل المثال مبادرة الحمزام والطريق –مشاريعها االقتصادية المختلفة 

في البلدان شبه االستعمارية لها االقتصادي المتنامي نلحظ أيضا األثر  –
وقد دان ، لفي إقراض هذه الباحتكار مجمواة البنك الدولي الذي يضعف 

لية في اصر مناهضة اإلمبريا"في كتاب  RCITالـ سبق أن تحدثت 
إقراض املية انخفاض حاد في حدوث ): من أن " تسابق القوى العظمى

شبكة تتدفق مواردها ذات قد يهدد وظيفته كوكالة تنموية البنك الدولي اآلن 
لقروض الدول الفقيرة لعملية سداد أرباحها ببشكل سلبي ، أي في تلقيها 

 .( ]الربا[مبالغ أكثر مما تم دفعه ب
اليوم ، تتقدم مجمواة البنك الدولي بكل سرور كمقدم للقروض الضخمة و

ل مع التعاملغرض الجديدة إلى ادد من البلدان في جميع أنحاء العالم 
، ديفيد مالباس رئيس مجمواة البنك الدولي ، أالن ، حيث قد  91-كوفيد
يمكن لمجمواة البنك الدولي ، بما في ذلك ) : أنه  3232مارس  32في 

ما أن توفر مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار ، 
 .مدى األشهر الخمسة اشر المقبلة مليار دوالر الى 952يصل إلى 

هذه األمزمة تشكل من المرجح أن ف تتعلق بهذا ،أحتاج أن أثير مخاوف و
 55الـ ثر فقراً واألكثر ضعفاً ، وهي تلك البلدان األكضررا أكبر الى 

ادد منها في وضع . تعتمد الى المؤسسة الدولية للتنميةالتي دولة فقيرة 
لالستجابة الصحية مما ال يعطي أي مجال ، دين صعب بالفعل 

بما لتمزويد المؤسسة الدولية للتنمية نحن مستعدون . واالقتصادية المناسبة
 (.تحديد موارد إضافيةلمليار دوالر و 25يصل إلى 



15

16  الصفحة على استمر

، ألن مع القليل من السلطةوزراء الصحة  وتتركوالمحلي ،  اإلقليمي
وفي الوقت نفسه ، توفر  ...بما فيه الكفاية قويةقوانين الطوارئ ليست 

هياكل طويلة األجل األزمة الصحية أيًضا مجاًًل للمناورة إلنشاء 
أوروبا هذه اللحظة من استغلت إذا  ...لالستجابات المشتركة في المستقبل

 (. أقوىتخرج منها األزمة بشكل جيد فقد 

كوثيقة أن يكون  GPMB الـ تقريركان يراد من ربما بغض النظر ، و
 برنامج تدريب البنتاغون األمريكيوالمشهورة مكافحة الزومبي 

(CONOP 8888) عالميةصحية  ألسوأ أزمة مع سيناريو أكثر واقعية 
فعلي وقد يكون ما حصل تحذير ، النظام الصحي غير مستعد لوباء ، ف

، يثبت محتوى  حتى في هذه الحالةولكن . لالستعداد لمثل هذه المواقف
الطبيعة الحقيقية المعادية أن القوى الحاكمة أظهرت مرة أخرى  وثائقال

، ووثيقة مكافحة  ضد الفايروس الحالية للقوى تعبئتهاخالل من للثورة 
كان الغرض منها هو إعداد عمالء  CONOP 8888الزومبي أو 

البنتاغون للتعامل مع المظاهرات اًلحتجاجية وصوًل إلى اًلنتفاضات 
 .فرةعبارة الزومبي إًل رمز شما والثورية 

يعد مجموعة الدول السبع وكذلك مجموعة  "عالم في خطر"مصطلح إن 
أعضاء وقد ربما أن  العشرين لتنفيذ هجوم عالمي منسق في حالة الوباء

تفاجؤوا حقيقةً بحدوث السيناريو  GPMBالمجلس العالمي لرصد التأهب 
اًلفتراضي بهذه السرعة أو ربما أن كل ما حدث لم يكن من باب 

 .المصادفة

 بالضبط؟ GPMB المجلس العالمي لرصد التأهب ما هو
  

تواجه فيه في وقت ( GPMB)المجلس العالمي لرصد التأهب بدأ إنشاء 
هذه األزمة هي في األساس نتيجة . أزمة تقلقها مجموعة البنك الدولي

وقد تحدث موقع ،  كدولة امبريالية مهيمنةًلنهيار الوًليات المتحدة 
بقلم كريستوفر كيلبي  8102نوفمبر  7عن هذا في مقال في  بروكينجز

، ونشير إلى " مصير البنك الدولي خالل حكومة أمريكية منقسمة"بعنوان 
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يمكننا اآلن أن نرى مدى فعالية معظم الحكومات، خاصة في الدول 
من دمج  في غضون فترة زمنية قصيرةفي تمكنها فعليا اإلمبريالية ، 

الزعماء التقليديين والدينيين والمجتمع المدني ، بما في ذلك قيادة الحركة 
 طاءتحت غ .هجمتهم المناهضة للديموقراطيةفي ها واحتواءالعمالية ، 

 ."91-كوفيدالمعركة ضد "عنوانه 
 

 "بما فيه الكفاية قويةقوانين الطوارئ ليست "
 

للتطورات الحالية ألزمة  RCITفي هذه المقالة لن نكرر تحليالت 
COVID-19 . االت بدًءا واسع في العديد من المقنحو لقد قمنا بذلك على

إلى البيان ، خاص على وجه ، ونشير إلى القراء  0202من أوائل فبراير 
وم عالمي مضاد غطاء لهج:91-كوفيد: ) بعنوان  الذي نشرناه مؤخًرا

 .(للثورة

الحكومات البرجوازية في الوثيقة مرارا على أن  GPMBالـ وتؤكد 
قدرة وذلك في  .االستعداد):  تحتاج إلى إعداد نفسها والمجتمع ألزمة

 –والمنظمات المتخصصة في االستجابة والمجتمعات واالفراد  الحكومات
على توقع اآلثار  –م المجتمعي والمعلوماتي والقدرات من نواحي التنظي

ملة أو الوشيكة أو الحالية أو األخطار أو األحداث أو الطارئة الصحية المحت
وهذا يعني وضع آليات . .. كتشافها واالستجابة لها بفعاليةالظروف وا

تسمح للسلطات الوطنية والمنظمات متعددة األطراف ومنظمات اإلغاثة 
لموارد بسرعة بمجرد وقوع األزمة بالوعي بالمخاطر ونشر الموظفين وا

). 

الدعوة إلى االستعداد من قبل القصد الحقيقي وراء ألي ثوري يتضح 
 .GPMBمثل  هيئةعن طريق اإلمبرياليين 

لحسن الحظ بالنسبة ألولئك الذين لم يتعلموا بعد القراءة بين السطور ، و
عن في مقالة حديثة  ،GPMB إلونا كيكبوش ، عضو مجلس  توضح
أن العديد من دول االتحاد بسبب ظهرت الصعوبات أيًضا لقد ): 91-كوفيد

ة الصحة على المستوى مسؤوليهياكل فيدرالية تضع تمتلك األوروبي 
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لدينا وولكن ، بشكل جماعي ، . العالم في خطر: ) على أن الوثيقة وتشدد 
ما نحتاج إليه هو القيادة . بالفعل األدوات الالزمة إلنقاذ أنفسنا واقتصاداتنا

يجب أن ينتبه إلى خطرها  هذه الكلمات  .(وفعاليةواالستعداد للعمل بقوة 
شهدنا بداية األزمة الرأسمالية مع الركود الكبير في فلقد  كل ثوري ،

العام منذ بدأت ، وهناك تطورات ثورية في الدول العربية  8002/8002
، واألهم من ذلك ، الموجة العالمية من الصراعات الطبقية  8022

، ولبنان، العراق واإلكوادور ، وي تشيلي ، ف -واالنتفاضات الشعبية 
كانت و. 8022منذ صيف  -من البلدان  غيرهاوفرنسا، و ،وهونغ كونغ

فقط ى الصعيد العالمي مسألة وقت عل مضادة اشتعال موجة ثوراتمسألة 
الوباء كتهديد يحتاج إلى رد فعل منسق من قبل الطبقات الحاكمة وهذا ، 

جميع وتفكيك لقمع  اغطاء ممتاز يعتبرفهو لذلك في جميع أنحاء العالم 
إنه بالفعل مشروع البرجوازية إلنقاذ أنفسهم . الحركات الثورية

 .واقتصادهم

الورقة بوضوح أن الطبقة السائدة تدرك تمام وتظهر النصوص التالية من 
الثقة إن : )  واسع وانعدام الثقة في مؤسساتهماإلدراك االستياء الجماعي ال

تواجه الحكومات والعلماء ووسائل اإلعالم و ، تتآكل في المؤسسات
والصحة العامة والنظم الصحية والعاملين الصحيين في العديد من البلدان 

باإلضافة إلى  .يهدد قدرتهم على العمل بفعاليةما مثقة الجمهور ل اانهيار
التي تنتشر وبشكل سريع عبر  –تفاقم الوضع نتيجة المعلومات الخاطئة 

 (. التي يمكن أن تعيق مكافحة األمراض –سائل التواصل االجتماعي و

من الواضح أن هذا التقييم المتشائم ال يقتصر على هذا البلد أو ذاك ، بل 
 .يُنظر إليه على أنه اتجاه عالمي عام ، أي أنه يتميز بالوضع العالمي العام

مجال التخطيط  إن الجهود المبذولة في) : الوثيقة عالوة على ذلك ، تقول 
كامل " يشمل  الوطني والمحلي للتأهب غالبًا ما تفتقر إلى نهج فعال

األطراف األخرى التي يجب إلى  باإلضافة "كامل المجتمع " و"الحكومة 
الوكاالت الوطنية خارج وزارة الصحة ، والحكومات المحلية ، كإشراكها 

ومجتمعات البحث والزعماء التقليديين والدينيين ، والمجتمع المدني ، 
 .(وخبراء العمليات ، واألمن ، والقطاع الخاص ، ووسائل اإلعالم 
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https://www.thecommunists.net/worldwide/global/how-could-who-and-world-

bank-exactly-predict-covid-19/  

 
 بفيروسأن يتنبآ بالتحديد منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لكيف 
 ؟(كورونا) 91 -كوفيد

 (GPMB)لرصد التأهب  مجلس العالميلالدور المشبوه لكواليس كورونا و
 ألمادينا جونيك / مقال بقلم

 ،  0202مارس  26،  (RCIT)التيار الشيوعي الثوري الدولي موقع 
 دمحم إبراهيم زبيبة/ ترجمة

 
اجتماع بين منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي في  تم عقد

جديدة تسمى ( إمبريالية)، نتج عنه تأسيس هيئة  8102جنيف في سبتمبر 
قبل ، ولكن ((GPMBأو جي بي ام بي  "لمجلس العالمي لرصد التأهبا"

وأعضاء مجلس  GPMBأن نتعامل مع الطابع والتاريخ الملموسين لـ 
 هاوثيقة مثيرة لالهتمام للغاية نشرإدارتها ، علينا أن نلقي نظرة على 

وهي أول تقرير سنوي حول االستعداد العالمي لحاالت الطوارئ  المجلس
 .الصحية
 ةيغطي سيناريو الوباء ، داعتو" عالم في خطر"هو الوثيقة عنوان 

 ، لمثل هذا الموقف االستعدادالى " المجتمع ككل"و " الحكومة بأكملها"
لوباء تنفسي  ئإن العالم غير مهي) : هيالوثيقة ى الجمل الرئيسية في إحدو

 (.  سريع االنتشار وخبيث معدي
تفشي قبل ثالثة أشهر من أي ،  8102الورقة في سبتمبر هذه  وقد تم نشر

-كوفيد يسمى اآلن" وخبيث االنتشارتنفسي سريع  مرض عدوى جائحة"
 .توقيت نشرهاإلى نظرنا دقيق للغاية خاصة إذا  تنبؤهذا إن . 02

 
 الهدف من االستعداد لوباء عالمي 
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 ً إن الثوار في جميع أنحاء العالم ملزمون بمعارضة جميع هجمات اإلمبريالية : خامسا

بينما لم نذرف الدموع على سليماني الذي كان منظًما رئيسيًا . األمريكية ضد إيران وحلفائها

واضح أن العدوان من ال. للقمع المضاد للثورة لالنتفاضات الشعبية في سوريا والعراق 

إن العقوبات والضربات الجوية التي . األمريكي ال عالقة له بدعم هذه االنتفاضات الشعبية

تشنها واشنطن على إيران مدفوعة بشكل حصري باألزمة السياسية الداخلية إلدارة ترامب ، 

الية ودعم دولة الفصل العنصري الصهيوني إسرائيل ، واألهم من ذلك دافع اليائس لإلمبري

 .األمريكية لعكس انحطاطها واستعادة الهيمنة المطلقة في الشرق األوسط

 

 :إلى  تدعو العمال والمنظمات الجماهيرية الشعبية في جميع أنحاء العالم RCITإن  :سادساً 

 .معارضة جميع العقوبات اإلمبريالية ضد إيران ( أ

 .األوسط المطالبة بطرد القوات األمريكية وحلفائها من الشرق ( ب

معارضة أي تدخل من روسيا أو الصين اإلمبريالية  مما قد يحول هذا الصراع إلى مقدمة ( ج

 .لحرب إمبريالية داخلية جديدة 

القوات أو  في أي نزاع عسكري بين الواليات المتحدة وحلفائها ضد إيران يجب على الثوار (د

 .اليين وإلى النصر العسكري لخصومهمالموالية إليران الدعوة إلى الهزيمة العسكرية لإلمبري

 

 ً فقط مثل هذا المزيج من التكتيكات سيمكن مقاتلي التحرير من فتح الطريق أمام الثورة  : سابعا

نحن . االشتراكية نحو إنشاء جمهوريات العمال والفالحين واتحاد اشتراكي في الشرق األوسط

 !ثوري ملتزم بمثل هذا المنظورفي بناء حزب عالمي  RCITندعو الثوريين لالنضمام إلى 

 

 RCITالمكتب الدولي لل 
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إلى اتخاذ موقف ثوري ثابت ومناهض لإلمبريالية  -األوسط وكذلك على مستوى العالم 

 . والديموقراطية يأخذ بعين االعتبار الحقائق المعقدة

 

هو تعزيز الكفاح المستقل للعمال والمضطهدين  يجب أن يكون الهدف األسمى للثوريين: ثالثاً 

من الضروري التغلب . ضد جميع القوى العظمى وكذلك ضد جميع األنظمة الرأسمالية الرجعية

على جميع االنقسامات الدينية والوطنية بين الشعب وتوحيد النضاالت على أساس برنامج 

على . كتاتوريات واألنظمة الرجعيةملتزم بطرد جميع القوى اإلمبريالية واإلطاحة بجميع الدي

أساس هذا البرنامج االشتراكي ، يجب على الثوار دعم جميع النضاالت الشعبية المشروعة 

رية ضد ضد األنظمة الرجعية المحلية ، وفي الوقت نفسه يجب عليهم دعم الدول شبه االستعما

ومع ذلك يجب أال تحتوي هذه التكتيكات على أي دعم سياسي للقيادات . عدوان أي قوة عظمى

 .البرجوازية أو البرجوازية الصغيرة للقوات المعنية

 

 ً تدعو العمال والمنظمات الجماهيرية الشعبية في جميع أنحاء  RCITوبالتالي ، فإن : رابعا

 :إلى  العالم

لشعب السوري في إدلب ضد طغيان األسد وضد االحتالل الروسي دعم كفاح التحرير ل( أ

 . اإليراني

دعم االنتفاضة الشعبية للعمال والشباب العراقيين ضد النخبة الحاكمة في بغداد وضد ( ب

 .التدخل اإليراني 

 .دعم االحتجاجات الجماهيرية للشعب اإليراني ضد نظام المال الرجعي( ج

 .ضد العدوان بقيادة السعوديةدعم نضال الشعب اليمني ( د
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 العدوان األمريكي على إيران والتكتيكات الثورية

رجعي في ال الماللي سياسي لنظامالدعم للال ! دافع عن إيران ضد أي عدوان إمبريالي
 !استمر في كفاح التحرير الشعبي للشعب السوري والعراقي واليمني واإليراني! طهران

 0606يناير  60،  (RCIT)بيان التيار الشيوعي الثوري الدولي 

www.thecommunists.net 

 

أحد أكثر القادة نفوذاً في النخبة الحاكمة في  -قتل الجنرال اإليراني قاسم سليماني إن : أوالً 

العراقي أبو مهدي المهندس وغيره من الجنراالت على يد  الحشد الشعبيقائد معه و –طهران 

 .في الشرق األوسطالجيش األمريكي قد فتح مرحلة جديدة في السياسية 

  أدى إلى تسريع الصراع بين واشنطن وطهران بشكل مثير ، وهو ما إن هذا الحدث

 . اندالع حرب شاملة في المستقبل القريبب يهدد 

  أي  0602لن تلتزم بالحدود الواردة في االتفاق النووي لعام كرد فعل أعلنت إيران أنها

 .تقرب من صنع قنبلة ذرية سأنها 

  صوت البرلمان العراقي لصالح قرار يدعو إلى طرد جميع القوات األمريكية من

تشهدها عقوبات لم "كرد فعل هدد الرئيس األمريكي ترامب بفرض . األراضي العراقية

 . "العراق من قبل

بينما يفرح . تسببت هذه التطورات في ارتباك كبير بين الناشطين في جميع أنحاء العالم :ثانياً 

لنظام اإليراني المناهض للثورة وحلفائه انتكاسة اق باالكثير من الناس في سوريا والعر

غير مدركين لطبيعة الحملة الحربية لواشنطن ، فإن العديد من معارضي  إال أنهمالمحليين 

لشعب السوري لاألمريكية يتجاهلون أو يسكتون عن الكفاح التحرري المستمر  اإلمبريالية

في الشرق  -النشطاء ( RCIT)لذلك يدعو التيار الشيوعي الثوري الدولي . والعراقي واإليراني
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 !إنشاء لجان الدفاع عن النفس* 

 !الشعبيةالنصر إلى االنتفاضة ! تنظيم إضراب عام* 

 !من أجل حکومة للعمال والفالحين والفقراء* 

 !إنهاء العقوبات اإلمبريالية ضد إيران* 

 (!الفارسي)خارج الخليج  -مغادرة البحرية األمريكية والحلفاء * 

عاشت ثورة العالم ! توحيد االنتفاضة في إيران مع الموجة الثانية من الثورة العربية* 
 !االشتراكي

 !كجزء من حزب عالمي ثوريالحزب ثوري * 

 التيار الدولي الثوري الشيوعي 

RCIT 
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في سوريا ، لعب الجنرال سليماني وقواته الصدمة من . للدولة اإليرانية في سوريا والعراق
دوًرا مهًما في الحفاظ على نظام األسد المستبد في ( IRGC)الحرس الثوري اإلسالمي 

بالمثل ، في . انتفاضة شعبية ثورية منذ أكثر من ثمانية أعوام ونصفالسلطة والذي يواجه 
العراق ، حيث تعد الميليشيات المتحالفة مع الحرس الثوري اإلسالمي مركزية في القمع 

 .الوحشي للمظاهرات الجماهيرية التي تهز البالد منذ عدة أسابيع

الة الزيادات الحادة في من الواضح أن الهدف المباشر لالنتفاضات الشعبية هو إز -8
من أجل مواصلة . لهذا من الضروري تنظيم إضراب عام على نطاق غير مسمى. األسعار

وتعميق النضال ، من الضروري أن تنظم الجماهير نفسها في المجالس الشعبية في أماكن 
وبالمثل ، يحتاجون إلى بناء لجان للدفاع عن النفس . العمل واألحياء والجامعات والقرى

أنه يجب دمج الكفاح مع منظور  RCITومع ذلك ، يقول . لمحاربة الشرطة والجيش
اإلطاحة الثورية للنظام واستبداله بحكومة العمال والفالحين الفقراء بناًء على لجان العمل 

 .الشعبية

 -االنتفاضة الشعبية في إيران هي حدث مهم آخر للعملية الثورية في الشرق األوسط  -9
عالوة على ذلك ، نرحب بانضمام إيران . 1122بية الكبرى التي بدأت في عام الثورة العر

منذ بعض . إلى الموجة العالمية من الصراعات الطبقية التي تهز النظام العالمي الرأسمالي
الكفاح في تشيلي واإلكوادور وهندوراس وهايتي وبوليفيا : RCITتقول . الشهور

كل هذه االنتفاضات  -وسوريا ومصر وهونج كونج وكاتالونيا ولبنان والعراق وإيران 
وتدعو ! الشعبية من أجل الحرية والعدالة االجتماعية يجب أن تتحد في انتفاضة واحدة

RCIT  إلى التضامن الدولي القائم على دعم كل نضاالت العمال والمضطهدين وكذلك
ات المتحدة والصين الوالي)على المعارضة المناهضة لإلمبريالية ضد جميع القوى العظمى 

 (.واالتحاد األوروبي وروسيا واليابان

من أجل النهوض باالنتفاضة الشعبية في إيران وفي البلدان األخرى ، من الضروري  -21
مقاتلي التحرير في  RCITوتدعو . أن يدافع الثوار عن برنامج واضح للثورة االشتراكية

باالقتران مع بناء حزب عالمي  -الثورية  جميع أنحاء العالم إلى االتحاد في بناء األحزاب
 :في معالجة هذه المهمة الرائعة RCITانضم إلى ! ثوري

 
 !التخفيض الفوري لرفع األسعار* 

 
 !بناء المجالس الشعبية في أماكن العمل واألحياء والجامعات والقرى* 
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هذا هو السبب في أننا شهدنا هذه التطورات في العديد . األزمة وتراجع النظام الرأسمالي
مع بدء الركود الكبير . من البلدان في جميع أنحاء العالم في السنوات والعقود الماضية

إلكوادور اآلخر لالقتصاد العالمي الرأسمالي ، شهدنا ارتفاًعا مشابًها في األسعار في ا
 .وتشيلي ولبنان في األسابيع الماضية و التي أثارت إيضاً احتجاجات جماهيرية

 
" مثيري الشغب"بطبيعة الحال ، هذا ال يمنع الديكتاتورية اإليرانية من إلقاء اللوم على . -4
استخدم الحكام الرجعيون في البلدان األخرى . )في االنتفاضة الشعبية" األعداء األجانب"و 
أدان الزعيم اإليراني األعلى آية هللا (. تأثرة بالثورات الجماعية نفس أساليب التشهيرالم

االحتجاجات في " جميع مراكز شر العالم ضدنا شجعت: "علي خامنئي االحتجاجات وقال
لن يتم التسامح " الفوضى وأعمال الشغب"حذر الرئيس حسن روحاني من أن . الشوارع

يخشى حدوث اضطرابات مماثلة أو أكثر قوة مثل تلك التي  من المؤكد أن النظام. معها
شخًصا لقوا حتفهم خالل االحتجاجات في  77، عندما قيل إن  7102حدثت في أواخر عام 

 .مدينة وبلدة بسبب سوء مستويات المعيشة 01

 
صرح مايك بومبيو ، . تتظاهر اإلمبريالية األمريكية بالتعاطف مع االنتفاضة اإليرانية -5

. الواليات المتحدة تسمعك: لدي رسالة للشعب اإليراني"ير الخارجية األمريكي بنفاق وز
من الواضح أن هذا ليس سوى مسرحية مضحكة ، ألن إدارة . الواليات المتحدة تدعمك

رامب فرضت عقوبات اقتصادية قاسية ضد إيران والتي تؤثر إلى حد كبير على الناس ت
وإذا كان لإلمبرياليين األمريكيين أي تعاطف مع األشخاص الذين يعانون من . العاديين

الديكتاتورية والقمع الوحشي ، فلماذا يدعمون دولة إسرائيل الصهيونية التي ترتكب أسوأ 
سطيني ، أو الملكية السعودية التي تقتل الشعب في اليمن ، أو الجرائم ضد الشعب الفل

ال ! ؟( اقتباس مباشر" )ديكتاتور ترامب المفضل" -البربرية مصر نظام الجنرال السيسي 
 !، الواليات المتحدة هي عدو الشعب اإليراني وجميع الناس المظلومين اآلخرين

 
االنتفاضة الشعبية للعمال والفقراء  يدعم التيار الشيوعي الثوري الدولي دون تحفظ -6

حيث يستحق الكفاح الشعبي الدعم غير المشروط لجميع االشتراكيين . اإليرانيين
والديمقراطيين في جميع أنحاء العالم ألنه صراع شرعي تماًما ضد دكتاتورية رأسمالية 

 .لرجال األعمال الفاسدين تماًما والجنراالت الرجعيين والماللي المنافقين

 
تدعو إلى التضامن مع االنتفاضة بسبب الدور الرجعي  RCITعالوة على ذلك ، فإن  -2
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 !عاشت االنتفاضة الشعبية ضد نظام الماللي في ايران: إيران
اتحدوا مع الثورات الشعبية في العراق ولبنان وسوريا  و لتصبح  انتفاضة و ثورة 

 .واحدة

 !تسقط العقوبات األمريكية ضد إيران 
 بيان التيار الدولي الثوري الشيوعي

(RCIT www.thecommunists.net )81  9182نوفمبر 

 

المعلومات محدودة . بدأت انتفاضة شعبية ضد النظام الرأسمالي االستبدادي في إيران. -8
لك ، فإن التقارير الواردة من ومع ذ. حاليًا ألن النظام قد قطع اإلنترنت عن معظم الناس

وكالة األنباء اإليرانية الرسمية إيرنا أو وكالة أنباء فارس شبه الرسمية تظهر دون أي شك 
وفقا لهذه التقارير ، تجري . نوفمبر 81أن ثورة جماعية تنتشر في جميع أنحاء البالد منذ 

المثال في عبادان ، على سبيل )مدينة وبلدة إيرانية  811احتجاجات ضخمة في أكثر من 
األهواز ، بندر عباس ، بهبهان ، بيرجاند ، دورود ، غسساران ، غارمسار ، غورغان ، 
إيالم ، أصفهان ، كاراج ، كرمانشهر ، ماهشار ، مشهد ، مهدي شهر ، قزوين ، قم ، 

وغالبًا ما ينتج عنها اشتباكات (. سنندج ، شهرود ، سرجان ، شيراز ، شوشتر وطهران
بنك وتعرض عدد  811تم إحراق . مع الشرطة تحاول قمع االحتجاجات بكل وحشيةعنيفة 

متظاهر وقتل شخصان على االقل بينهم  8111قُبض على . من مراكز الشرطة لهجوم
 .شرطي

 
 80)لتًرا  01٪ ألول 11اندلعت االحتجاجات بإعالن النظام رفع سعر البنزين بنسبة . -9

وكان من المتوقع أن يجلب هذا . من ذلك كل شهر٪ ألي شيء أعلى 011و ( جالونًا
سنويًا ، وفقًا لرئيس منظمة التخطيط ( مليار دوالر 9.11)تريليون لاير  011اإلجراء 

أي من )مليون إيراني  01سيحصل حوالي . والميزانية في البالد ، محمد باقر نوباخت
( دوالر 8.01)لاير  111،111المحتاجين على مدفوعات تتراوح ما بين ( إجمالي السكان

للعائالت التي تضم خمسة ( دوالر 84.80)لألزواج إلى ما يزيد قليالً عن مليوني لاير 
 81111وبموجب هذا المخطط ، سيدفع السائقون الحاملون لبطاقات الوقود . أفراد أو أكثر

ويكلف  لتًرا من البنزين التي يتم شراؤها كل شهر ، 01للتر لكل ( سنتًا أمريكيًا 80)لاير 
 .لاير 01111كل لتر إضافي منهم 

 
إن ارتفاع األسعار هو في المقام األول محاولة للرأسماليين لالحتفاظ بأرباحهم في فترة  -0



 ً المتعاونين فإن مثلما ال تستطيع إسرائيل أن تحيا بدون مساعدة القوى اإلمبريالية والحكام العرب : ثامنا

ال يمكن أن تنجح إال كجزء من الثورة العربية . نضال التحرير الفلسطيني ال يمكن أن ينتصر إذا تم عزله

إلى توحيد نضال التحرير في  RCIT وبدعم من العمال الدوليين والحركة الشعبية لهذا السبب يدعو فريق

لبنان ضد األنظمة الرجعية  في العراق و واألسد فلسطين مع العملية الثورية الجارية في سوريا ضد طغيان 

في مصر ضد الدكتاتورية و في ليبيا ضد الجنرال حفتر  واإلماراتي / في اليمن ضد الغزو السعودي  و

من بغداد وبيروت وإدلب وطرابلس وصنعاء  -النتفاضة واحدة في الشرق األوسط بأكمله ا. العسكرية  إلخ

 !رطوم إلى طهرانوغزة والقاهرة والجزائر والخ

 

 RCIT يدافع.  يجب على حركة التضامن الدولية مع المقاومة الفلسطينية أن تتجاوز العالم العربي: تاسعاً 

على سبيل المثال إجراءات العمال )عن حمالت مقاطعة نشطة ضد الدولة الصهيونية في جميع أنحاء العالم 

ضد الشحنات من وإلى إسرائيل ومقاطعة المستهلكين للسلع اإلسرائيلية والمقاطعة األكاديمية والثقافية وما 

 .للشعب الفلسطيني الطبية والمالية والعسكرية اإلعاناتكما ندعم جميع أشكال ( إلى ذلك

 

من أجل حق العودة لجميع ماليين الالجئين الفلسطينيين الذين طردتهم الدولة  RCIT تناضل: عاشراً 

الحل الوحيد هو تدمير الدولة الصهيونية وإقامة فلسطين حرة وحمراء أي ديمقراطية وفلسطينية . الصهيونية

مثل هذه الدولة الواحدة .  الحين من النهر إلى البحرومتعددة الجنسيات والعمال االشتراكيين وجمهورية الف

والتي ستضم جميع اليهود الذين يقبلون إنهاء امتيازات الفصل العنصري  -في كل فلسطين التاريخية 

الناشطين الذين  RCIT يدعو.  ستكون جزًءا من فدرالية اشتراكية في الشرق األوسط -الصهيوني 

 !إلينا في بناء حزب عالمي للثورة االشتراكية يشاركوننا وجهات نظرنا لالنضمام

 RCITالمكتب الدولي لل 

 

اهزم ! دافعوا عن غزة: إسرائيل تبدأ هجوًما بريًا :RCIT :نحيل القراء أيًضا إلى هذه المقاالت والوثائق

لتسقط ! من أجل حملة عالمية عمالية وشعبية لمقاطعة إسرائيل! ادعموا المقاومة الفلسطينية! حرب إسرائيل

 77.2.7.22 !من أجل فلسطين حمراء حرة! األنظمة المتعاونة مع إسرائيل
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المنتظمة  فضالً عن غضب المستوطنين المتطرفين اليمينيين من تأجيل عمليات ضم أجزاء من الضفة 

 .الغربية

 

 ً المحتلة يؤيدون مقاومة الشعب الفلسطيني ضد  التيار الشيوعي الثوري الدولي ورفاقه في فلسطين: رابعا

في جميع . طالب برفع فوري وغير مشروط للحصار المفروض على غزةن و العدوان الصهيوني الوحشي

حماس ، الجهاد اإلسالمي ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، فتح )فصائلها المختلفة بالخالفات بين المقاومة 

 .نؤيد النصر العسكري للمعسكر الفلسطيني دون تقديم الدعم السياسي لقيادته والدولة الصهيونية نحن( ، إلخ

 

 ً يوضح مرة أخرى الطبيعة الرجعية  ذلك إن.  ندين بشدة الصفقة األخيرة بين إسرائيل واإلمارات: خامسا

هذه . دةللقوى العظمى اإلمبريالية وأعداء الشعوب المضطه كخدمللغاية للديكتاتوريات العربية التي تعمل 

مع قوى " تحالف مقدس"إلنشاء  -واإلمبريالية األمريكية  -الصفقة جزء من الهدف االستراتيجي إلسرائيل 

الثورة العربية المضادة وال سيما مع السعودية واإلمارات العربية المتحدة وديكتاتورية الجنرال السيسي في 

 .مصر

 

 ً منذ العشرينيات من القرن الماضي  قام الصهاينة  . تهاإسرائيل دولة إرهابية وهي كذلك منذ بداي: سادسا

المؤلمة في عام " النكبة"بطرد منهجي للسكان العرب األصليين من أوطانهم في فلسطين مما أدى إلى 

العمال والمنظمات الشعبية في العالم العربي والعالمي إلى االحتجاج ضد كل  RCIT ومن ثم  يدعو. 8491

ندين جميع أشكال تعاون السلطة الفلسطينية مع المؤسسات  إننا.  دولة الصهيونيةمع ال "التطبيع"أشكال 

يجب على جميع  و اإلسرائيلية وبالمثل ندعو إلى إنهاء الحصار الرجعي للديكتاتورية المصرية ضد غزة

 الدول العربية قطع أي عالقة سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية مع إسرائيل

 

يجب أن تقوم مثل هذه االنتفاضة على أساس لجان شعبية ولجان . الدعوات النتفاضة ثالثةنحن نؤيد : سابعاً 

 .دفاع عن النفس مؤلفة من عمال فلسطينيين وفالحين فقراء وشباب في أماكن العمل والبلدات والقرى

 

4  الصفحة على استمر



2

3  الصفحة على استمر

 !أوقفوا إرهاب الدولة اإلسرائيلي ضد غزة

 !اسحقوا الدولة الصهيونية! ادعموا المقاومة الفلسطينية

 5282.85252،  (RCIT) بيان التيار األممي الثوري الشيوعي

www.thecommunists.net  

 

باإلضافة 8 آب يواجه الشعب الفلسطيني في غزة قصف شبه يومي من قبل الدولة الصهيونية 6منذ : أوالً 

إلى ذلك شددت إسرائيل الحصار الصارم بالفعل على غزة من خالل عدم السماح بإيصال الوقود إلى 

وردا على ذلك أطلق مقاتلو 8 ونتيجة لذلك لم يُترك للناس سوى أربع ساعات من الكهرباء في اليوم8 القطاع

التي تسببت في حرائق في األراضي المقاومة الفلسطينية بعض الصواريخ وأطلقوا بعض البالونات الحارقة 

  .الزراعية في جنوب إسرائيل

 

 ً ليس هذا سوى أحدث تصعيد في حملة اإلرهاب المستمرة التي تشنها الدولة الصهيونية ضد الشعب :  ثانيا

مما حول القطاع إلى سجن في   5222فرضت إسرائيل حصاًرا همجيًا على غزة منذ عام 8  الفلسطيني

في المائة ويعيش الناس في خوف يومي على  22تتجاوز نسبة البطالة 8  م األمر الواقعالهواء الطلق بحك

و  5222-.522في  -شنت الدولة الصهيونية ثالث حروب 8  حياتهم بسبب القصف اإلسرائيلي المتكرر

ضد غزة ومع ذلك نجحت المقاومة الفلسطينية البطولية في جميع الحروب الثالثة في  - 5202و  5205

 .دفاع عن الجيب بنجاحال

 

نجم التصعيد اإلسرائيلي األخير عن عدة عوامل من ناحية شجعت حكومة نتنياهو نجاحها الدبلوماسي : ثالثاً 

من ناحية أخرى فإنها تتوتر بشكل  و في إبرام صفقة مع حكام دولة اإلمارات العربية المتحدة االستبداديين

بشأن  -لمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر مثل الحلفاء الدكتاتوريين في ا -متزايد 

الهزيمة المحتملة لترامب في االنتخابات الرئاسية المقبلة في الواليات المتحدة إضافة إلى التوترات المتزايدة 

لك تواجه عالوة على ذ8 بين القوى المختلفة في الشرق األوسط والتي جعل الحرب اإلقليمية احتمااًل واقعيًا

بسبب فضيحة الفساد  والمظاهرات الجماهيرية  -حكومة نتنياهو ضغوًطا متزايدة في السياسة الداخلية 
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