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 مالحظة   تمه�د�ة  

  

�  المؤتمر  الثالث  للت�ار  الشيو��  الثوري  الدو��  (  RCIT)  مأ�دا�  أسال�ب  
               تمت  مناقشة  هذا  الب�ان  واعتمادە  ��

امج�ة  السا�قة  لـ   RCIT -  "الب�ان  الشيو��  الثوري"  (  2012).  "ب�ان  التح��ر  الثوري"   ات�ج�ات  الوثائق  ال��               واس��

ات   وتحد�ات   الع�   الجد�د.   �   االعت�ار   تغي��
ا   �أخذ   ��  (  2016)   -   تمثل   هذە   الوث�قة   تحديث�

  

  حق�ة   جد�دة   من   الهجوم   المضاد   للثورة   والثورات   الثور�ة   

  

                  لقد  دخل  العالم  حق�ة  جد�دة  من  الفو��  وال�وارث  وخطر  الحرب.  ال  يزال  ال�ث��  من  الناس  يتخ�لون  -  أو  

.  هذا  أمر  مفهوم  �س�ب  الطب�عة  المفاجئة  وغ��  المتوقعة                   ع�  األقل  �أملون  -  أن  هذا  مجرد  �ابوس  قص��

  " �  عام   2020.  ل�ن  من  الوهم  الفادح  اإل�مان  �العودة  إ�  "الوضع  الطب���
�  للثورة  المضادة  ��                 للتحول  الد�ستو��

 �ما   �ان   من   ق�ل   .  

               إنه  وهم  ألن  الحضارة  الرأسمال�ة  دخلت  ع�  االنه�ار.  وضع  ال�ساد  ال�ب��  لالقتصاد  العال��  الرأسما��  الذي  

�  هاو�ة  
�  ال  ح�  لها  من  الناس  �� �  خ��ف  عام   2019 حدا�  إلفالس  النظام  المدف�ع  �ال��ــح  وأل��  �مالي��

                   �دأ  ��

ى  -  إ�  إ�ادة   �ات  ال���                   ال�طالة  والفقر  �ما  يؤدي  تدم��  تغ��  المناخ  -  الناجم  عن  أسال�ب  اإلنتاج  المتهورة  لل��

 COVID-19   الظروف  المع�ش�ة  ألمم  �أ�ملها  �فرض  الهجرة  الجماع�ة  و  �دورە  �ستغل  الط�قة  الحا�مة  جائحة              

�  مثل  هذە  
طة  ودولة  المراق�ة.  ��                لفرض  حظر  تجول  جما��  وتقي�د  الحقوق  الد�مقراط�ة  وتوسيع  نطاق  ال��

�ال�ة  العظ�  -  وأهمها  الوال�ات  المتحدة   �  القوى  اإلم�� ة  من  األزمة  �ان  من  المحتم  أن  ي�سارع  التنافس  ب��                  الف��

�   -   �ش�ل   كب��   و   �دأ   حرب   �اردة   جد�دة   قد   تتحول   عاج�ً   أم   آج�ً   إ�   حرب   عالم�ة   أخرى.    والص��

ا  للثورة  ل�س  فقط  �س�ب  انه�ار  نظامها.  لقد   ا  مضاد� �  جميع  أنحاء  العالم  هجوم�
                ش�ت  الط�قات  الحا�مة  ��

�  فعل  ذلك�  إن  الثورة  الع���ة  
ا  ألنهم  �خشون  كراه�ة  الجماه��  الشعب�ة.  وهم  محقون  ��                 فعلوا  ذلك  أ�ض�

  �
�  الحق�قة  ،  إن  نار  الثورة  آخذة  ��

�  �دأت  عام   2011 مستمرة  -  رغم  �ل  النكسات  والهزائم.  ��                    ال�طول�ة  ال��

  �
ا  �� �  جميع  القارات  تق����

�  من  عام   2019 ،  انتفض  العمال  والمضطهدون  ��
�  النصف  الثا��

                االن�شار�  ��

�  حالة  من  الذعر.  من  هونغ  كونغ  إ�  اإل�وادور  ،  ومن  العراق  إ�  �ش���  
                  انتفاضات  شعب�ة  وأل��  �الحكومات  ��

�  أن  
�  الشوارع  ودخلوا  معارك  ضار�ة  مع  قوات  القمع.  ال  عجب  ��

��  �                     ،  ومن  الهند  إ�  �اتالون�ا  -  خ�ج  المالي��

  -  � �  الص��
�  أعج�ت  بنموذج  الدكتاتور�ة  الستالي��ة  الرأسمال�ة  �� �  جميع  أنحاء  العالم  -  ال��

                الط�قات  الحا�مة  ��
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                 رأت  أن  ال��اء  فرصة  ج�دة  للغا�ة  ال  �مكن  تف��تها.  استغل  أس�اد  القوة  والمال   COVID-19 كذر�عة  ،  وشنوا  

�  ر�يع  عام   2020 أدى  إ�  توقف  الموجة  العالم�ة  من  االنتفاضات  الشعب�ة  
ا  للثورة  غ��  مسبوق  �� ا  مضاد�                  هجوم�

                  �ش�ل  مؤقت.  ومع  ذلك  ،  فقد  قاتل  العمال  والمضطهدون  منذ  ص�ف  العام  نفسه  ،  وع�  األخص  مع  انتفاضة  

�   الوال�ات   المتحدة.  
 ح�اة   السود   مهمة   ��

                �ع�ارة  أخرى  ،  لقد  دخلنا  حق�ة  جد�دة  من  الثورة  المضادة  الهائلة  واالضطرا�ات  الثور�ة.  هذە  ��  األجراس  

اطور�ة   اطور�ة  الرومان�ة  المنحلة  ،  أو  إم�� ة  لإلم�� ة  األخ��                 العابرة  لنظام  محكوم  عل�ه  �الفشل  -  ع�  غرار  الف��

ة.  ومع  ذلك  ،  فإن  السؤال  هو  أي  نظام  س�حل   اطور�ة  العثمان�ة  المتع��                  مينغ  الص�ن�ة  المليئة  �الفساد  أو  اإلم��

�  هاو�ة  انه�ار  
ا  اإل�سان�ة  ��                 محل  النظام  القد�م؟  هل  س�بتلع  الط�قة  الحا�مة  ل�س  فقط  نظامها  ول�ن  أ�ض�

�  اإلطاحة  �أس�اد  الدمار  
             المناخ  والحرب  النوو�ة  والهمج�ة  العالم�ة؟  أم  س�نجح  الجماه��  الشعب�ة  ��

ا��   عال��   دون   استغالل   واضطهاد؟   �   ح��   يتمكنوا   من   بناء   نظام   اش��  الرأسمالي��

�ة  لن  �قررە  القدر.  سنقررە  نحن  -  العمال  والمظلومون�  �مكننا  أن  نأخذ  المستق�ل  �أ�دينا  إذا                   مستق�ل  ال���

.  ل�س  من  أجل  مستق�ل  غامض  أفضل  ول�ن  من                     قاتلنا.  ل�س  �ل  فرد  �ش�ل  فردي  ول�ن  منظم  �ش�ل  جما��

 أجل   برنامج   واضح.   �ع�ارة   أخرى   ،   ال   �مكن   للجماه��   أن   ت�ت�   إال   إذا   �انت   لديها   ق�ادة   ثور�ة.  

  �
�  الذين  مروا  بتج��ة  معارك  ضد  االس��داد  واالستغالل  ��                هذا  الب�ان  موجه  للج�ل  الجد�د  من  الناشط��

ا��ة.   �   حزب   واحد   مقاتل   ع�   أساس   برنامج   الثورة   العالم�ة   االش��
 السنوات   الماض�ة.   ندعوهم   إ�   االتحاد   ��

ة  الحال�ة  ��  بناء  حزب  عال��  ثوري  ينظم  طل�عة  العمال   �  الف��
ا  ��                   �عت��   RCIT أن  المهمة  األهم  واأل���  إلحاح�

.  إنه  ن��جة  جهود  منهج�ة  وحازمة   �
                 والمضطهدين.  ومع  ذلك  ،  فإن  مثل  هذا  الحزب  ال  ي�بثق  �ش�ل  تلقا��

�  هذە  
�  المساهمة  ��

ى.  ومن  ثم  ،  فإن  �ل  منظمة  ترغب  �� �  ال���
�  معارك  ال�اع  الط���

                   للثوار.  س�تم  �شك�لها  ��

�   هذە   المعارك.  
 المهمة   �جب   أن   ت��ت   قدرتها   ع�   إ�جاد   التوجه   الصحيح   للس�اسة   العالم�ة   والتدخل   ��

ا��ة  �القول  و�خدمون  الط�قة  الحا�مة  �األفعال  ،  هم  أعداء  خفيون  ل�فاح                 أولئك  الذين  �متدحون  االش��

                 التح��ر.  قد  �كون  هؤالء  ،  المرت�كون  و�فتقرون  إ�  الم�ادئ  الثور�ة  ،  حسن  الن�ة  ل�نهم  �مثلون  عق�ات  أمام  

                النضال  التح��ري.  الثورة  ل�ست  �حاجة  ألي  منهما.  إنها  �حاجة  إ�  رفاق  من  �ل  اله��ات  �عقول  صاف�ة  

 وقلوب   متفان�ة�  

�   بناء   حزب   عال��   ثوري�  
 �دعو    RCIT  جميع   ال�شطاء   الذين   �شاركون   مثل   هذە   النظرة   لالنضمام   إلينا   ��
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 وحش   الدولة   الرأسما��   يهاجم   الد�مقراط�ة�   اهزم   الشوفي��ة   والبونابرت�ة�  

  

  � �  ال�الس�كي�� �  مواجهة  االنحطاط  الحت��  للرأسمال�ة  ،  �شن  جميع  قطاعات  الط�قة  الحا�مة  -  من  ال�مي�ي��
��               

ا  للثورة  ضد  العمال  واضطهدوا  وهاجموا  حقوقهم   ا  مضاد� �  -  هجوم� �  الستالي�ي�� �  والرأسمالي�� الي��              إ�  اللي��

�  ش�ل  أنظمة  "الرجل  القوي"  -  يوسعون  سلطات  الدولة  
ا  �� �  جميع  أنحاء  العالم  -  غال��

                الد�مقراط�ة.  ��

جواز�ة  ،   �  الدول  ذات  ش�ل  من  أش�ال  الد�مقراط�ة  ال��
               الرأسمال�ة  و���دون  من  قمع  الجماه��  الشعب�ة.  ��

ك  واجهة  المؤسسات   ا  ما  ت�� �  اتجاە  األش�ال  االس��داد�ة  للحكومة  ب�نما  غال��
              تتحرك  الط�قة  الحا�مة  ��

�  �ل   .  عادة  ما  يتم  الجمع  ب�� �  ال�لدان  ذات  األنظمة  االس��داد�ة  ،  ي��دون  قوة  الح�ام  أ���
�  م�انها.  ��

لمان�ة  ��                    ال��

�  (المعارضون   �  لل�راه�ة  ضد  األعداء  األجانب  والمحلي�� و�ــــج  الشوفي��             هذا  مع  قعقعة  السيوف  وال��

                الس�اسيون  ،  والمهاجرون  ،  واألقل�ات  المسلمة  ،  والدول  المتنافسة  ،  وما  إ�  ذلك).  �س��  الماركسيون  هذە  

�  هذا  الع�  ��  دفع  نضال  العمال  
ات�ج�ة  ��             الس�اسة  الدولة  الشوفي��ة-البونابرت�ة.  المهمة  االس��

�  ألحد  
                والمضطهدين  إ�  األمام  وتح��له  إ�  انتفاضة  شعب�ة  تهدف  إ�  سحق  وحش  الدولة  الرأسمال�ة.  ال  ي����

 أن   �خدع   نفسه:   إما   أن   نار   الثورة   ستحرق   ل��اثان   الجد�د   أو   أن   هذا   الوحش   سوف   �لتهمنا�  

  

  !COVID-19    حارب   الثورة   المضادة   لـ 

  

طة  والمراق�ة   �ر  توسعها  الدرامات���  لدولة  ال�� �  جميع  أنحاء  العالم  لت��
                إن  األداة  األ���  أهم�ة  للط�قة  الحا�مة  ��

�  أن   COVID-19 هو  جائحة  خط��  (ول�س   �  ح��
                ��  جائحة   COVID-19.  أوضح  الماركسيون  منذ  ال�دا�ة  أنه  ��

�ة   �  العقود  الماض�ة  واجهت  ال���
ا  وال  غ��  مسبوق.  �� )  إال  أنه  ل�س  مدمر� � امبي��                  خدعة  مثل  ادعاء  الرؤساء  ال��

ا  (ع�  س��ل  المثال   �  من  األرواح  سن��� �  أودت  �ح�اة  مئات  اآلالف  أو  المالي��                  �ش�ل  متكرر  األو�ئة  واألمراض  ال��

وس  نقص   �  عام   1968 ،  وف��
�   1957-  58 ،  وما  �س�  ب�نفلونزا  هونج  كونج  ��

                  ما  �س�  ب�نفلونزا  آس�ا  ��

�ة   /   اإل�دز   ،   السل   ،   مواسم   األنفلونزا   الحادة   ،   إلخ).    المناعة   ال���

�  ألحد  أن  ي��  أن  ينظر  إ�  أزمة   COVID-19 �ما  ي�ناسب  مع  األمراض  األخرى  
                  �اإلضافة  إ�  ذلك  ال  ي����

  � �  �مكن  الوقا�ة  منها  (التها�ات  الجهاز  التنف��  والتبغ  وال�حول  وما  إ�  ذلك)  وال��                والمخاطر  الصح�ة  ال��

�  العد�د  من  
ظهر  إحصاءات  الوف�ات  اإلجمال�ة  ��

ُ
�  الوف�ات  �ل  عام.  عالوة  ع�  ذلك  ت ا  مالي��                 �س�ب  أ�ض�

�  الوف�ات  
�  ذلك  أولئك  الذين  لم  �ط�قوا  س�اسة  اإلغالق)  أن  ال��اء  لم  يؤد  إ�  ز�ادة  غ��  عاد�ة  ��

                    ال�لدان  (�ما  ��
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وس  �ل  �ان  ذلك  ن��جة  إلفالس  نظام  الرعا�ة  الصح�ة  الذي  قوضته  عقود   �  المقام  األول  عن  الف��
                 الناجمة  ��

ال�ة.  �اإلضافة  إ�  ذلك  من  الصعب  معرفة  مدى  تأث��  هجمات  البونا�ارت  وال�ساد                 س�اسة  التقشف  النيولي��

 االقتصادي   �الفعل   ع�   أرقام   الوف�ات.  

  

�ا  العامة  إلخفاء  مصالحها                   وأشار  ف��ق   RCIT منذ  �دا�ة  األزمة  إ�  أن  الط�قة  الحا�مة  تتعمد  إثارة  الهست��

طة  ودولة   �  الواقع  �ستخدم  أس�اد  القوة  والمال  ال��اء  كذر�عة  لتوسيع  نطاق  ال��
              الس�اس�ة  واالقتصاد�ة.  ��

            المراق�ة  وفرض  عمل�ات  اإلغالق  الصارمة  وحظر  التجول  الجما��  والقيود  المناهضة  للد�مقراط�ة  ع�  

              االجتماعات  والتجمعات  االجتماع�ة  وما  إ�  ذلك  والن��جة  ��  عزلة  درامات�ك�ة  وتفت�ت  الشعب  مما  �جعل  

 من   الصعب   ع�   الط�قة   العاملة   والمضطهدين   تنظ�م   المقاومة.  

  

ا   �  جيوب  الط�قة  العل�ا  من  الط�قة  الرأسمال�ة.  وفق� �  الوقت  نفسه  عملت  س�اسة  اإلغالق  العام  ع�  ت�ط��
��                

وس  و��لون   � ج  فإن  المل�ارديرات  -  ومن  ب�نهم  طف�ل�ات  مثل  ب�ل  جي�س  وج�ف  ب��                 لو�الة  أن�اء  األعمال  �لوم��

�  ،  وهوانغ  �شنغ  ،  وس�نغ  يوكون  -  �مكن  أن  ي��دوا   ج  ،  و�شونغ  شا�شان  الصي��                   موسك  ،  ومارك  زوك����

�  ثروتهم  
�  العالم   1.8 ت��ليون  دوالر  إ�  صا��

�  عام   2020 ب�س�ة   31٪�  أضاف  أغ��   500 شخص  ��
                  أر�احهم  ��

ج   للمل�ارديرات.   ا   لمؤ��   �لومب��  المجمعة   هذا   العام   و��لغ   ثروتهم   اآلن    7.6  ت��ليون   دوالر   وفق�

�  وظائفهم  وألقوا   �  المقا�ل  عا��  معظم  العمال  والشعب  المظلوم  من  خسائر  فادحة.  فقد  العد�د  من  المالي��
��                

ا  لمنظمة  العمل  الدول�ة  عا��  معظم  القوى  العاملة  العالم�ة  -  حوا��   3.5 مل�ار  شخص  -   �  هاو�ة  الفقر.  وفق�
��                  

�  دخل  العمل  خالل  األر�اع  الثالثة  األو�  من  
�  األجور  ح�ث  �لغت  "الخسارة  العالم�ة  ��

                 من  خسائر  فادحة  ��

ة  �  المائة  ”(مقارنة  �الف��
ا"   10.7 �� ا  عالم�� "  ،  وهو  ما  �مثل  "تراجع�                  عام   2020  3.5 ت��ليون  دوالر  أم����

�  العالم  ز�ادة  ثرواتهم  �مقدار   1.8 ت��ليون  
                 المماثلة  من  عام   2019).  �ع�ارة  أخرى  �مكن  ألغ��   500 شخص  ��

  � �   دخل    3.5  مل�ار   عامل   وفالح   فق��
 دوالر   وهو   ما   �مثل   أ���   من   نصف   (!)   إجما��   الخسائر   ��

              �اختصار  ب�نما  ترفض  الحكومات  توسيع  قطاعات  الصحة  العامة  لم�افحة  ال��اء  فإنها  تعمل  ع�  تع��ز  

�  قطاعات  مثل  
ى  �� �ات  ال��� �  تجعل  األغن�اء  أ���  ثراءً  والفقراء  أ���  فقرا�  !  ال  شك  أن  ال��                    س�اسة  اإلغالق  ال��

              تكنولوج�ا  المعلومات  واألدو�ة  والتكنولوج�ا  الحي��ة  والذ�اء  االصطنا��  وتجارة  التجزئة  وما  إ�  ذلك  ،  تأمل  

�   السنوات   القادمة.  
�   أر�اح   أع�   �� �   ج��

�� 
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جواز�ة  االحت�ار�ة  ستضخ  و�ستغل  األو�ئة  المماثلة  مثل   اض  أن  ال��               ل�ل  هذە  األس�اب  من  اآلمن  االف��

�   السنوات   القادمة   لتع��ز   قوتها   ومصالحها   ال��ح�ة.  
��  COVID-19  

             من  المخجل  أن  �سار   Lockdown �دعم  س�اسة  البونا�ارت�ة  للحكومات  الرأسمال�ة  (ع�  س��ل  المثال  

�  إس�ان�ا  ،  والستالي�يون  والستالي�يون  
�� PODEMOS   مثل  � "  والشعب���� � �  "ال�سار��� �  االجتماعي��            الد�مقراطي��

�  ،  و  Trotsko-Revisionists مثل  
�  ،  و   LINKE األلما��

                  السا�قون  مثل   PCF الفر���  ،  و   PCE  /  IU األس�ا��

                   Morenoite  LIT و   Alan  Woods  'IMT و   Cliffite  IST وما  إ�  ذلك).  واألسوأ  من  ذلك  ،  أن  هؤالء  

�  ي�تقدون  الحكومات  لعدم  فرض  الم��د  من  عمل�ات  اإلغالق  الوحش�ة  واألطول   �  االجتماعي��             البونا�ارتي��

�  كنموذج�  �اختصار  يواصل  ال�سار  اإلغالق  التقل�د  المخزي   �  الص��
�  الرأسما��  ��              واستدعاء  النظام  الستالي��

�  ه�منت  ع�  الد�مقراط�ة  االجتماع�ة  الرسم�ة  منذ   ا��ة"  ال�� �  الحرب  والدولة  البول�س�ة  "االش��
             المتمثل  ��

�   المقا�ل   �عارض    RCIT  �شدة   ثورة    COVID-19  المضادة   و��افح   من   أجل   المطالب   التال�ة:  
 عام    1914.   و��

             *  �سقط  جميع  أش�ال  اإلغالق  وحالة  الطوارئ  وحظر  التجول  الجما��  وتقي�د  التجمعات  والمظاهرات  

طة   والج�ش�   ال   لجميع   أش�ال   تداب��   المراق�ة�   �ة   وما   إ�   ذلك�   إلغاء   جميع   الصالح�ات   الخاصة   لل��  الجماه��

�  �السجن  لمدد   جواز�ة  ع�  نطاق  واسع  للح�م  الجما��  ع�  المظلوم��                *  وضع  حد  لممارسة  الدولة  ال��

�  أدين  فيها  أشخاص  سود  ومهاجرون  وس�ان  أصليون  و�شطاء                  ط��لة.  �شمر  عن  جميع  قضا�ا  المحا�م  ال��

ا  من  ق�ل  هيئة                 LGBTQIA2S +  والش�اب  وجميع  المضطهدون  اآلخرون  ق�ل  محا�مة  منتخ�ة  د�مقراط��

�    نصفهم   ع�   األقل   أعضاء   من   مجتمع   المتهم�    محلف��

�  اإلدارة  والوال�ة:  انتخاب  و�م�ان�ة  استدعاء  الجهاز  اإلداري  �أ�مله  من  ق�ل  الشعب�  
               *  دمقرطة  راد��ال�ة  ��

�   جميع   الجرائم   والجنح�  
��   �  المحا�مة   أمام   هيئة   محلف��

ا��ة  وحدها  ��   �  تخدم  س�طرة  وقمع  الناس�  االش��                 *  ال  لجميع  أش�ال  تقن�ات  المراق�ة  والذ�اء  االصطنا��  ال��

�   ستحرر   التقن�ات   من   قيود   الرأسمال�ة�    ال��

�  ظل  س�طرة  العمال  والشعب�ة�  الم��د  من  المس�شف�ات  وتوظ�ف  الم��د  
�  الصحة  العامة  ��

                *  توسع  جذري  ��

�  واألجور  األع�  وظروف  العمل  األفضل  والم��د  من  وحدات  العنا�ة  المركزة  وما  إ�  ذلك�                  من  الموظف��

�  الرعا�ة  
               إجازة  مرض�ة  مدفوعة  األجر  مع  تع��ض  أجر  ب�س�ة   100٪�  تفك�ك  الممارسات  القمع�ة  والمهينة  ��

�   ال�سل�   �   ع�   تحس��
�   �شأت   ��  الصح�ة   ال��
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              الرعا�ة  الصح�ة  الشاملة  لألشخاص  من  جميع  اله��ات  واألعراق  والمجموعات  االجتماع�ة�  ال  ألي  تعق�م  أو  

 ممارسات   عن��ة�  

ى  والبنوك   �ات  ال��� نامج  توظ�ف  عام  �دفعه  األغن�اء�  مصادرة  ال�� �  األجور�  ل��
                 *  ال  طرد  ،  ال  تخف�ضات  ��

 تحت   س�طرة   العمال�  

�   ال�ساد   الحا��   والذين   ل�سوا   من   األغن�اء�  
 *   تع��ض   ما��   ل�ل   أصحاب   المهن   الحرة   الذين   أفلسوا   ��

  

 ل�سقط   الدولة   االس��داد�ة�  

  

               إن  جائحة  كوف�د  -  19 ل�س  العذر  الوح�د  للحكومات  الرأسمال�ة  لبناء  دولة  بونا�ارت�ة  شوفي��ة.  أعذار  أخرى  

�  جميع  ال�لدان  
اعات  المماثلة.  هذا  صحيح  ��               ��  "التهد�دات  اإلرهاب�ة"  ،  "جواس�س  أجانب"  أو  االخ��

�ا  إ�  �ش���  ومن  الهند  إ�  م�.  يندد  الثوار  �حمالت   �  إ�  فر�سا  ومن  ن�ج�� ا  -  من  الص��                   الرأسمال�ة  تق����

اعات  خالصة  أو  ظواهر  م�الغ  فيها  إ�  أ�عد  من  �ل  المقاي�س.   �  تقودها  الحكومة.  إنها  إما  اخ��                  ال�راه�ة  ال��

             ينطبق  نظام  المطالب  �ما  هو  موضح  أعالە  للنضال  ضد   COVID-19  Counterrevolu�on ع�  جميع  

 المجاالت   األخرى   لس�اسة   البونا�ارت�ة.  

  للشوفي��ة  
ً

ا  واأل���  ابتذا� �  ال�سخة  األ���  انفتاح�                تمثل  القوى  ال�مي��ة  الرجع�ة  من  ن�ع  ترامب  ول��ان  وسالفي��

�  وغ��  كف��ن  كحزب  حا�م   ا  غ��  مستق��ن  للغا�ة  وغ��  فعال��                  والسلط��ة.  ومع  ذلك  ،  فإن  هذا  �جعلهم  أ�ض�

وط  رئاسة  ترامب  أو  حزب  الح��ة  النمساوي  أو  منظمة  ل�غا  اإل�طال�ة.  ع�  أ�ة  حال  ،  تمثل                     �ما  أوضحت  ��

  : ا  مختلفة  تؤدي  جم�عها  إ�  نفس  ال��
�
�  النها�ة  طرق

ال�ة  والمحافظة  التقل�د�ة  والشعب��ة  ال�مي��ة  ��               اللي��

جواز�ة   و�شك�ل   دولة   شوفي��ة   بونابرت�ة.    تق��ض   الد�مقراط�ة   ال��

ا.   ة  �س��� ا  صغ�� �  أعقاب  القوى  الشعب��ة  ال�مي��ة  تعمل  المنظمات  الفاش�ة  وتنمو  -  رغم  أنها  ال  تزال  حال��
��                 

ا  ألنها  ت�افح  من  أجل  القضاء  الجسدي  ع�  جميع   ا  مميت�                  و�ما  �علم  التار�ــــخ  فإن  هذە  القوى  تمثل  خطر�

 منظمات   العمال   والجماه��   الشعب�ة.  

�  ش�ل  هجمات  إرهاب�ة  رجع�ة  ضد  أفراد  المجتمعات  المضطهدة.  ومن  األمثلة  ع�  ذلك  
                ونرى  نفس  االتجاە  ��

  �
�  كولومب�ا  -  أثناء  الحجر  الص��  ��

��  � �  وزعماء  الس�ان  األصلي�� وما  -  �شطاء  ب�ئي��                  مقتل  عمر  و�ر�ستو  جواس��

�  أ�ت��ر  
طة  التو�س�ة  ع�  �شطاء  مجتمع  الم�م  مثل  أحمد  التو���  �� �  لل��

                مارس   2020 ؛  االعتداء  الوح��



 9  

�  حافلة  مع  
�  الهند  ألنه  سافر  ��

��  � �  ال�مي�ي��                     2020 ؛  طعن  المسلم  أنور  محمد  من  ق�ل  مجموعة  من  المهاجم��

�   أب��ل    2021.  
 امرأة   هندوس�ة   ��

  �               �دعو  الثوار  إ�  �شك�ل  جبهة  موحدة  من  العمال  والمنظمات  الشعب�ة  من  أجل  ه��مة  البونا�ارتي��

ا  للدفاع   ا  حاسم� .  �عت��  �شك�ل  وحدات  الدفاع  عن  النفس  المسلحة  أمر� � �  وسحق  الفاشي�� �  ال�مي�ي��               والشعب����

ا  ضد  استفزازات  ال�لطج�ة  الذين                عن  الط�قة  العاملة  والمضطهدين  ضد  الهجمات  العن��ة  والفاش�ة  وأ�ض�

 يرتدون   الزي   العسكري.  

  

 � � �   واألقل�ات   القوم�ة   والمسلم��  دافعوا   عن   الملون��

  

�ر   �  من  أجل  ت�� �  والمهاج��ن  والمسلم�� �  جميع  أنحاء  العالم  إ�  الشوفي��ة  ضد  الملون��
                تلجأ  الط�قة  الحا�مة  ��

�  الوال�ات  المتحدة 
طة  ��              نزعة  الدولة  البونا�ارت�ة  وكذلك  إلر�اك  الجماه��  الشعب�ة  وتقس�مها.  �شتهر  ال��

�  خوف  من  االعتقال  
�  ع�  الع�ش  �� �  الالجئ�� .  ُ�ج��  مالي��                 �اس��داد  السود  واالعتداء  عليهم  وقتلهم  �ش�ل  يو��

  ،  � �  �قمع  بوحش�ة  األو�غور  المسلم�� ح�ل  من  ق�ل  إدارة  الهجرة  والجمارك.  و�المثل  ،  فإن  النظام  الصي��                 وال��

�  معسكرات  العمل  و�فرض  التعق�م  ع�  ال�ساء.  �ما  أنه  حطم  الحركة  الم��دة  للد�مقراط�ة  
��  �                و�ضع  المالي��

�   هونغ   كونغ.  
�� 

�  أورو�ا  �شن  الحكومات  حملة  معاد�ة  لإلسالم  ضد  األقل�ات  المسلمة  ،  وتقوم  �قمع  العد�د  من  المؤسسات  
��                

�  مثل  الرسوم   و�ــــج  لل�راه�ة  ضد  المسلم�� "  وتروج  لل��                اإلسالم�ة  تحت  ذر�عة  ما  �س�  �ـ  "اإلسالم  الس�ا��

ا  ما  تحدث  هذە  الهجمات  تحت  غطاء  الدعم  المزعوم  لتح��ر                  ال�ار��اتور�ة  ال�غ�ضة  لـ   Charlie  Hebdo.  غال��

               المرأة  ع�  التوا��  لتح��ر   LGBTQIA2S +.  هذە  كذ�ة  مطلقة  ال  �ستخدم  إال  كذر�عة  لالضطهاد  االجتما��  

ا  مدى  االرت�اط   �  �عرف  األشخاص  الملونون  والس�ان  األصليون  من  مجتمع   LGBTQIA2S +  ج�د� �              الشوفي��

  .+  LGBTQIA2S    ضد   � �   تار�ــــخ   االستعمار   والتمي��  الوثيق   ب��

  
ً

ا  من  الط�قة  العاملة  و�واجهون  استغال� ا  مهم� ا  �ش�ل  المهاجرون  قطاع� �ال�ة  تق���� �  جميع  ال�لدان  اإلم��
��              

�  قطاع  التعل�م  
�  لغتهم  ��

��  � ا  كقوى  عاملة  رخ�صة  والقمع  القو��  (االفتقار  إ�  حقوق  المواطنة  والتمي��                 فائق�

�   دول   الخليج.  
طة   ،   إلخ)   وهذا   هو   الحال   ��  واإلدارة   العامة   ،   والمضا�قات   من   ق�ل   ال��

�  العد�د  من  ال�لدان  الرأسمال�ة  تواجه  األقل�ات  القوم�ة  اضطهاد  الدولة  (ع�  س��ل  المثال  ،  الفلسطي�يون  ،  
��                

�ا  ،   �  ن�ج��
�  ب�افرا  ��

�  الهند  ،  والس�ان  األصليون  ��
�ون  �� �  ��الن�ا  ،  وال�شم��

                  والشعب  ال�ردي  ،  والتام�ل  ��
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�  روس�ا  
�  المكس�ك  وغوات�ماال  والش�شان  ��

�  �ش���  ،  الس�ان  األصليون  ��
��  �

�  ما��  ،  والمابو���
                والطوارق  ��

�   إس�ان�ا).  
 وال�اسك   وال�تالونيون   ��

ا��ة   و�سكو  التح��فيون  را�ة  االش�� ا�يون  الد�مقراطيون  والبول�فار�ون  وال�� ا  ما  �لطخ  الستالي�يون  واالش��            غال��

                �الدفاع  عن  اضطهاد  األقل�ات  القوم�ة  أو  الدي��ة  أو  ح��  تمج�دهم  �اسم  "التن��ر".  ع�  س��ل  المثال  ،  

�  فر�سا  (ودول  أورو��ة  أخرى)  ،  تمجد  
��  . � �  روس�ا  أو  الص��

                 �قللون  من  أهم�ة  اضطهاد  األنظمة  الرأسمال�ة  ��

  ،  �
                األحزاب  "الشيوع�ة"  الفر�س�ة  ،  و   LO الفر�س�ة  ،  و   Lamber�sts وآخرون  �شار��  إ�دو  وصم��ل  �ا��

�  الذين  �حتجون  ع�  هذە   �  المدارس  ،  وتدين  المسلم��
                وتدعو  إ�  حظر  الحجاب  ع�  ال�ساء  المسلمات  ��

 العن��ة   المعاد�ة   لإلسالم.  

�  ضد  جميع  أش�ال  االضطهاد.  هدفنا  هو   �  والمهاج��ن  والمسلم�� ط  نضال  الملون��                 �دعم   RCIT دون  ق�د  أو  ��

�  العمال  والمضطهدين  من  مختلف  األمم  والمعتقدات  الدي��ة.  �مكن  تحقيق  هذا                 تحقيق  أوثق  وحدة  ب��

 الهدف   من   خالل   النضال   من   أجل   المساواة   ال�املة   للمجموعة   المضطهدة.  

                 و�التا��  ،  فإننا  ندعو  الطل�عة  العمال�ة  إ�  معارضة  جميع  أش�ال  الشوفي��ة  ،  والضغط  من  أجل  االس��عاب  ،  

 وما   إ�   ذلك   ،   وتنف�ذ   برنامج   المساواة   الثور�ة.  

  �
�  حقوق  المواطنة  ،  المساواة  ��

�  لغتهم  األم  ،  المساواة  ��
                   *  دعم  النضال  من  أجل  المساواة  ال�املة  (المساواة  ��

  � �   المح��
 األجور   ،   إلخ)   والح�م   الذا��

�  الجنائ�ة  ضد   LGBTQIA2S +  األشخاص  الذين  ل�سوا  سوى  �قا�ا  من  الحق�ة                  *  �سقط  جميع  القوان��

�ال�ة�    االستعمار�ة   الغ���ة�   توح�د   المضطهدين   من   �ل   اله��ات   تحت   الرا�ة   الثور�ة   المناهضة   لإلم��

                *  لوحدات  الدفاع  عن  النفس  من  العمال  والمضطهدين  من  أجل  التصدي  لعنف  الدولة  وكذلك  ضد  القوى  

              الس�اس�ة  الرجع�ة  واألفراد�  من  أجل  حملة  عامة  واسعة  ،  نظمتها  الحركة  العمال�ة  ومنظمات  المضطهدين  

�  الج���                  لتثق�ف  الجماه��  الشعب�ة  ضد  أي  ش�ل  من  أش�ال  الرهاب  ضد   LGBTQI2S +  والعن��ة  والتمي��

 وجميع   األف�ار   الرجع�ة   األخرى�  

�   ضد   األقل�ات   الدي��ة�   ل�سقط   اإلسالموف���ا�    *   ضد   �ل   أش�ال   التمي��

�  دولة  
                *  دافعوا  عن  حق  تق��ر  المص��  القو��  ل�ل  الشعوب  المضطهدة�  عندما  يرغب  شعب  مقهور  ��

�   ملزمون   �دعم   هذا   المطلب�   ا�ي��  مستقلة   ،   فإن   االش��



 11  

�  حمراء  ود�مقراط�ة  من  النهر  إ�                  *  تحط�م  دولة  الفصل  العن�ي  الصهيون�ة  إ�ائ�ل�  من  أجل  فلسط��

 ال�حر�  

  

  � �  افتحوا   الحدود   لالجئ��

  

�ال�ة  ضد   ا�يون  الس�اسة  الشوفي��ة  للدول  اإلم�� �ال�ة  �عارض  االش��             و�نفس  روح  األمم�ة  المعاد�ة  لإلم��

ا  ضخمة  من  خالل  استغالل  القوى  العاملة  الرخ�صة  والمواد  الخام   ى  أر�اح� .  تحقق  االحت�ارات  ال��� �               الالجئ��

ا  ما  ترسل  القوى  العظ�  (أو  و�الئها)  قوات  إ�  مثل  هذە  ال�لدان  وتحدث  الفو��  وتخلق   �  الجنوب.  غال��
��                 

�ال�ة  حدودها  أو  تق�ل   .  ل�ن  عندما  �فر  هؤالء  الالجئون  من  �لدانهم  المدمرة  تغلق  الدول  اإلم�� � �  الالجئ��                 مالي��

ة   منهم�    فقط   أقل�ة   صغ��

�ال�ة  والع�ش  هناك  �حقوق  المواطنة  ال�املة  والفور�ة.  وهم   �  دخول  ال�لدان  اإلم��
��  �                �دعم  الثوار  حق  الالجئ��

�   من   البؤس.   �   الهار��� �   الجنود   وحرس   الحدود   لمساعدة   الالجئ��  �دعون   إ�   العمل   ب��

�ال�ة�   من   أجل   فتح   الحدود�    *   ل�سقط   القالع   اإلم��

�   �أجر   وفق   المعاي��   الوطن�ة   و�دفعه   األغن�اء�   نامج   توظ�ف   عام   لالجئ��  *   ل��

    

�   الجنوب:   وجه   البنادق   ضد   أس�اد   القوة   والمال�  
�ا��   �� �   القوى   العظ�   والعدوان   اإلم��  التنافس   ب��

  

  � �  ع�  االنحالل  الرأسما��  ،  ��ع  جميع  الط�قات  الحا�مة  عدوانها  الرج��  ل�س  فقط  ضد  أعدائها  المحلي��
��                

�  القوى   ا  ضد  خصومهم  األجانب.  ن��جة  لذلك  ،  فإن  التنافس  ب��                  ،  أي  العمال  والمضطهدين  ،  ول�ن  أ�ض�

.  إن   �  وروس�ا  وال�ا�ان  -  ي�سارع  �ش�ل  كب�� �  واالتحاد  األورو�� �ال�ة  -  الوال�ات  المتحدة  والص��                العظ�  اإلم��

�  االنحدار  اآلن  ،  
ة  ط��لة  ،  ول�نها  آخذة  �� �  �انت  مه�منة  منذ  ف�� �  الوال�ات  المتحدة  ،  ال��                    الحرب  ال�اردة  ب��

�   الدول.   اعات   األخرى   ب�� � �   ��   أهم   �اع   �حدد   إ�   حد   كب��   معظم   ال�� �   أ���   قوة   صاعدة   ،   والص��
 وثا��

�  جميع  المح�طات  ت�نافس  القوى  العظ�  ع�  النفوذ  والس�طرة.  ي�تج  عن  هذا  التنافس  
�  جميع  القارات  و��

��                

             �شك�ل  تكتالت  تجار�ة  ومناورات  د�لوماس�ة  وس�اق  �سلح  و�اعات  عسك��ة.  تعت��  منطقة  آس�ا  والمح�ط  
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                الهادئ  ذات  أهم�ة  خاصة  ألنها  موطن  الجزء  األ���  من  إنتاج  الق�مة  الرأسمال�ة  �اإلضافة  إ�  جميع  القوى  

ا.    العظ�   تق����

�ال�ة  (ع�  س��ل   ا  ما  �ستخدم  القوى  العظ�  الو�الء  أو  تدعم  الدول  المتحالفة  غ��  اإلم��                 لتع��ز  مصالحها  غال��

  .( �  المثال    دعم   الوال�ات   المتحدة   للهند   أو   تايوان   ضد   الص��

ة  االضمحالل  الرأسما��  ال  مفر  من  ال�سارع  المتصاعد  لمثل  هذا  التنافس.  إذا  لم  تقم  الط�قة  العاملة   �  ف��
��                 

�ة  مهدد   ا��ة  الدول�ة  ،  فإن  وجود  ال��� �  الوقت  المناسب  عن  ط��ق  الثورة  االش��
                بتصف�ة  القوى  العظ�  ��

 �س�ب   الحرب   العالم�ة   الثالثة.  

  

 اله��مة   الثور�ة   ضد   �ل   القوى   العظ��  

  

�ال�ة   �ة  الشعب�ة  �اتجاهات  مختلفة  لإلم�� وقراط�ة  للعمال  والمنظمات  الجماه�� �  الق�ادات  الب��           تتم��

�  أورو�ا  
ا��ة".  ��                 االجتماع�ة  أي  �دعم  هذە  القوة  العظ�  أو  تلك  تحت  ورقة  التوت  "الد�مقراط�ة"  أو  "االش��

�ال�ة   �  الس�اسة  اإلم��
�  �ش�ل  ال  ينفصم  �� �  (السابق)  لل�سار  األورو��                تم  دمج  القوى  المرت�طة  �الحزب  الستالي��

�  (مثل   PODEMOS و   PCE  /  IU)  وال�عض   .  �عضها  جزء  من  حكومات  االتحاد  األورو�� �                لالتحاد  األورو��

�  أن  الحزب  �  ح��
ص).  �� �  ق��

�� AKEL   ،  فر�سا  �
�� PCF   ،  اليونان  �

�� SYRIZA   الق��ب  (مثل  �
�  الما��

                     اآلخر  �ان  ��

�ا��   منذ   عقود   عد�دة.   ا   من   الحكومة    إال   أنه   م��د   مخلص   للوطن   األم   اإلم�� �   لم   �كن   جزء�
 الشيو��   ال�ا�ا��

�  هذە   �ال�ة  الص�ن�ة  والروس�ة.  من  ب�� �ة  الشعب�ة  تدعم  اإلم��               قطاعات  أخرى  من  العمال  والمنظمات  الجماه��

 KPRF   أم���ا  الالت�ن�ة  وكذلك  األحزاب  الستالي��ة  (ع�  س��ل  المثال  �
               القوى  العد�د  من  األحزاب  البول�فار�ة  ��

�  في�نام  والوس).  �ما  �شارك  
�  روس�ا  واألحزاب  التا�عة  لـ   KKE (اليونان)  �ق�ادة   IMCWP وأحزاب  الدولة  ��

��                

�  مثل  هذا  النهج.  �ع�ارة  أخرى  تعمل  
�  السمعة)  �� �  (مثل  تقل�د  س�ارتا�ست  س�� و�سكو-المراجع��                عدد  من  ال��

�اليون   اجتماعيون.    هذە   القوات   كخدم   لقوتها   العظ�.   ومن   ثم   ،   �صفهم   الماركسيون   �أنهم   إم��

�ال�ة  مثل  الهند  ح�ث  تعمل  جميع  األحزاب  "الشيوع�ة"   �  القوى  الوس�طة  غ��  اإلم��
               توجد  ظواهر  مماثلة  ��

  � �  عن  وطنهم  األم  ضد  المعارض�� �  شوفي�ي�� �  اجتماعي��                 الرئ�س�ة  (مثل   M)  CPI)  و   CPI و   CPI-ML)  �مدافع��

  .   � ي   أو   �ا�ستان   أو   الص��  مثل   الشعب   ال�شم��
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  PTS  /  FT  ،  PSTU  /  LIT   ال  تدعم  القوى  ال�سار�ة  المختلفة  �احة  واحدة  أو  أخرى  من  القوى  العظ�  (مثل                    

"  (الوال�ات  المتحدة   �ا��                    LIT-CI  ،  CWI  ،).  ومع  ذلك  ،  من  خالل  تص��ف  جانب  واحد  فقط  ع�  أنه  "إم��

�  وروس�ا)  ،  فإنهم   �  وال�ا�ان)  ول�نهم  رفضوا  مثل  هذا  التوص�ف  للجانب  اآلخر  (الص��               واالتحاد  األورو��

 �فتحون   الط��ق   للتك�ف   االجتما��   السل��   لآلخر.  

نامج   �ال�ة  ع�  أساس  ال�� ا  ضد  جميع  القوى  اإلم�� ا  ومتصل�� ا  ثابت� �  نهج� �  الحق�قي��                يتخذ   RCIT وجميع  الثور���

�ال�ة  -  سواء  �انت  الوال�ات  المتحدة  أو   �  "االنهزام�ة  الثور�ة".  نقول:  فل�سقط  �ل  القوى  العظ�  اإلم��
               ال�لش��

�  أي  نزاع  
�ن�  �� �ا��  ��  أهون  ال�� �  أو  ال�ا�ان�  إن  ه��مة  "الوطن  األم"  اإلم�� �  أو  روس�ا  أو  االتحاد  األورو��                    الص��

�  هذە  القوى  العظ�  ،  �جب  ع�  الحركة  العمال�ة  أال  تقدم  الدعم  ألي                     س�ا��  أو  اقتصادي  أو  عسكري  ب��

�  الوطن�  اقلبوا  البنادق  ضد  
�  تقل�د  �ارل  لي�كنخت  وروزا  لوكسمبورغ:  العدو  الرئ���  ��

                منها.  �قول  الثوار  ��

 الط�قة   السائدة�  

�ال�ة  أن  �دافعوا  عن  حملة  س�اس�ة  وأ�ديولوج�ة  منهج�ة  ضد   �  الدول  اإلم��
��  � �  العامل��                �جب  ع�  الثور���

              الط�قة  الحا�مة  "الخاصة  بهم".  إنهم  �حاجة  إ�  كشف  حكومتهم  "الخاصة  بهم"  �اعت�ارها  العدو  الرئ���  

�  المدارس  والجامعات  وما  إ�  ذلك  ،  
               للعمال  والمضطهدين  ،  كس�ب  رئ���  لظروف  مع�شتهم  المتدهورة.  ��

�  الجنود   �ال�ة  والتفوق.  �اإلضافة  إ�  ذلك  ،  �جب  أن  �عملوا  ب��                  �جب  أن  �عارضوا  �ل  أش�ال  "الوطن�ة"  اإلم��

�ال�ة.  عالوة  ع�  ذلك  ،  �عارض   �  أي  مغامرة  إم��
                 لتق��ض  خطر  إساءة  استخدامهم  من  ق�ل  ق�ادة  الج�ش  ��

  ،  � كة  لالتحاد  األورو�� �ال�ة  (مثل  الناتو  ،  وس�اسة  الدفاع  واألمن  المش��                الثوار  جميع  التحالفات  العسك��ة  اإلم��

�   وروس�ا)   وكذلك   تعاون   األجهزة   ال��ة   (مثل   العيون   الخمس).   �   الص��
 ومنظمة   شنغهاي   للتعاون   ��

�ال�ة�    *   ال   للحروب   والعق��ات   التجار�ة   اإلم��

�   تأم�م   صناعة   السالح   تحت   رقا�ة   العمال�   �ا��  *   �سقط   س�اق   ال�سلح   اإلم��

ان�ة   عسك��ة�   �  *   ال   يوجد   دعم   ألي   م��

�ال�ة�  ال  ألي  س�اسة  جبهة                   *  �سقط  �ل  أش�ال  ال�راه�ة  الشوفي��ة�  من  أجل  حملة  ضد  "الوطن�ة"  اإلم��

�   يروج   لها   الستالي�يون)   -   لق�ادة   الط�قة   العاملة   المستقلة�    شعب�ة   (مثل   ال��

ل�   � �   الم��
�   حالة   حدوث   �اع   عسكري:   العدو   الرئ���   ��

��   * 
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�   القوى   اإلقل�م�ة    ال�اعات   والحروب   ب��

  

  � ا�د  التوترات  ل�س  فقط  ب�� � �  أن  ت��
�ا��  ،  من  المنط��                  ع�  خلف�ة  االنحالل  الرأسما��  وأزمة  النظام  العال��  اإلم��

�ال�ة  وش�ه  المستعمرة.  ومن  األمثلة  ع�   �  الدول  غ��  اإلم��
�  الط�قات  الحا�مة  �� ا  ب��                 القوى  العظ�  ول�ن  أ�ض�

  � ق  إف��ق�ا  (ال�� ��  �
ق  ال�حر  األب�ض  المتوسط    ،  والتوترات  �� ق  األوسط  و�� �  ال��

                ذلك  قعقعة  السيوف  ��

�   جنوب   آس�ا   (الهند   و�ا�ستان).  
 �شمل   م�   و�ثي���ا   والسودان)   أو   ��

                 �ش�ل  عام  يرفض  الثور�ون  دعم  أي  اعتداء  من  دولة  رأسمال�ة  ش�ه  مستعمرة  ع�  دولة  أخرى.  هنا  �جب  

�ا��  ("االنهزام�ة  الثور�ة").  ومع   �  حالة  ال�اع  الداخ��  اإلم��
�  أعالە  ��                تطبيق  تكت��ات  مماثلة  ع�  النحو  المب��

جواز�ة  ال�لدان  ش�ه  المستعمرة  (ف��  �ش�ل  "ط�قة  ش�ه  حا�مة  وش�ه   ا  للطب�عة  الخاصة  ل��                ذلك  و  نظر�

.  من   � �  نزاع  مع��
��  

ً
)  ،فمن  الممكن  أن  تكون  هذە  الدولة  أو  تلك  الدولة  وك��                   مضطهدة"  �ما  أوضح  ترو�س��

�ال�ة.    القوى   اإلم��

�  ال�لدان  ش�ه  المستعمرة  �ش�ل  ملموس  لتط��ر  تكت��اتهم.  إنهم                  �حتاج  الماركسيون  إ�  تحل�ل  �ل  �اع  ب��

�  وما  إذا  �انت   �الي�� �  �ل  نزاع  يت�ف  كعمالء  إم��
�  (أو  �الهما)  ��                    ملزمون  �الح�م  ع�  ما  إذا  �ان  أحد  الطرف��

  �                 ه��مة  هذا  الجانب  أو  ذاك  مف�دة  لمصالح  الثورة.  إذا  �انت  الحالة  أن  االنتصار  العسكري  ألحد  الجانب��

                 �حسن  ظروف  النضال  التحرري  الدو��  ،  فإن   RCIT ستدعم  هذا  ال�لد  �ش�ل  حاسم.  ع�  س��ل  المثال  وقف  

                 الثوار  إ�  جانب  القوات  ال�من�ة  منذ  �دا�ة  العدوان  �ق�ادة  السعود�ة  عام   2015 أو  مع  قطر  ضد  العدوان  

�   من    2017-  20.  
 السعودي   /   اإلمارا��

  

 حروب   التح��ر   الوطن�ة   للشعب   المضطهد  

  

�ال�ة.   �  العقدان  الماض�ان  �عدد  من  الهجمات  العسك��ة  واالحتالل  لدول  الجنوب  من  ق�ل  القوى  اإلم��               تم��

�  أفغا�ستان  منذ  عام   2001 والعراق  منذ  عام  
                 و�الئهم.  ومن  أبرز  األمثلة  ع�  ذلك  حروب  االحتالل  األم����  ��

�ن  ،   �  أوائل  القرن  الحادي  والع��
�   1994-  1996 وكذلك  ��

��  �
                2003 وحروب  روس�ا  ضد  الشعب  الش�شا��

ة   �  ذلك  الحروب  الثالث  األخ��
.  �ما  �� �                 وضد  الشعب  السوري  منذ  عام   2015 ،  واحتالل  إ�ائ�ل  للفلسطي�ي��

�  ما��  ودول  
��  �                  ضد  غزة  (  2009 و   2012 و   2014)  أو  التدخل  العسكري  للقوات  الفر�س�ة  واالتحاد  األورو��

                أف��ق�ة  أخرى.  مثال  آخر  هو  العدوان  األم����  ع�  دول  ش�ه  مستعمرة  مثل  كور�ا  الشمال�ة  و�يران.  �مثل  
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�  خدمة  
�  الصومال  منذ  عام   2007 حرب  احتالل  رجع�ة  ��

                التدخل  العسكري  لقوات  األم�صوم  �ق�ادة  إثي���ا  ��

�ال�ة.    القوى   اإلم��

ا  ع�   �  -  "الحرب  ��  مجرد  استمرار  للس�اسة  بوسائل  أخرى"  -  ينطبق  أ�ض�                  إن  القول  المأثور  الشه��  ل�الوزفي��

�  أنهم  عادة  ما  �عظون  �ع�ارات   �  ح��
��  . �  وال�سار  الوس�� ا��  الد�موقرا��  والستالي��               س�اسة  ال�سار  االش��

�  عدد  
��  . � �الي��                  مسالمة  فارغة  ،  فإن  أي  منهم  �ال�اد  مستعد  للدفاع  عن  الشعب  المضطهد  ضد  المعتدين  اإلم��

�  لج�ش  االحتالل   �ا��  (ع�  س��ل  المثال  دعم  الستالي�ي��                 من  الحاالت  دعت  هذە  القوى  ح��  إ�  العدوان  اإلم��

ة  من  لين��  األلمان�ة  تدعم  إ�ائ�ل)  أو  رفضت   �  سور�ا  منذ  عام   2015 �اإلضافة  لقطاعات  كب��
                الرو��  ��

�  حالة  إرسال  سالح  جوي  إ�  
               معارضة  التدخالت  العسك��ة  (ع�  س��ل  المثال  الحزب  الشيو��  الفر���  ��

 العراق   عام    2015).  

�  �ل 
��  . �ا�� ا  لنضاالت  تح��ر  الشعب  المضطهد  وضحا�ا  العدوان  اإلم�� ا  عن�د�                لطالما  �ان  ف��ق   RCIT م��د�

�  دعم  نضال  الشعب  المضطهد  �أي  وس�لة  ممكنة  والعمل  من  أجل  ه��مة                   هذە  ال�اعات  �جب  ع�  الثور���

�ال�ة.  و�الئهم.  �النظر  إ�  األزمة  العالم�ة  لق�ادة  الط�قة  العاملة  ،  فإن  مثل  هذە  النضاالت                  القوى  اإلم��

ة  أو  قوى  إسالم�ة.  �دافع  الثوار  عن  تطبيق  تكت�ك  الجبهة                   التحرر�ة  عادة  ما  تقودها  قوم�ة  برجواز�ة  صغ��

وري  بناء  حزب  مستقل  للط�قة  العاملة  والنضال  من  أجل   ا  �انتقاد  قيودهم  الس�اس�ة.  من  ال��
�
ن                الموحدة  مق��

�   ال�الد.  
ة   �� وليتار�ا   ،   مهما   �انت   الط�قة   العاملة   صغ��  حكومة   تقودها   ال��

�ال�ة  ونقطة  انطالقها  ،  فض�ً  عن  إم�ان�ة  حدوث  أزمة   �  القوة  اإلم��                 �اختصار  تمثل  الحروب  ��ً  من  ترك��

  �
��  � �الي��                متفجرة.  �عمل  الثوار  ع�  استغالل  �ل  �اع  وحرب  إلضعاف  و�سقاط  أس�اد  القوة  والمال  اإلم��

 نها�ة   المطاف   من   خالل   نضاالت   التح��ر   الشعب�ة   واالنتفاضات   الثور�ة. 

  

  � ا��  الدفاع   عن   حقوقنا   -   النضال   من   أجل   مستق�ل   اش��

  

�  -  فمن  الصعب  تحقيق  المطالب  
ض  أنه  ن�ا�� �  الوجود  -  أو  لنف��

                 طالما  استمر  النظام  الرأسما��  المتحلل  ��

�  أفضل  
�ال�ة.  �� ا  للنضال  الدفا��  ضد  الدولة  الشوفي��ة  البونابرت�ة  وكذلك  ضد  الحرب  اإلم��               المحددة  سا�ق�

              األحوال  �مكن  للعمال  والمضطهدين  فرض  هذا  اإلصالح  أو  ذاك  ل�عض  الوقت  من  خالل  النضاالت  

�  النها�ة  ،  من  المستح�ل  إلغاء  العدوان  العسكري  ووحش  ل�ف�اثان  دون  اإلطاحة  
سة.  ل�ن  �� �ة  ال��                الجماه��
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�  النضال  من  أجل  
ء  نفسه  ع�  جميع  المطالب  األخرى  �� �

ا��ة.  و�نطبق  ال��                 �الط�قة  الرأسمال�ة  ع��  ثورة  اش��

 مستق�لنا.  

  

  � �
�   مصادرة   أمالك   ك�ار   مالك   األرا�� �  األرض   للفالح��

  

  �
��  . �

�ات  و�ارونات  األرا�� �  أ�دي  قلة  -  معظمهم  من  ال��
�  الزراع�ة  ��

كز  األرا�� �  جميع  أنحاء  العالم  ت��
��                 

ا   ا  ع�  اإلطالق.  وفق� ة  فقط  من  األرض  أو  ال  �مل�ون  ش�ئ�                  المقا�ل  �متلك  معظم  س�ان  ال��ف  قطعة  صغ��

  �
�  الزراع�ة  ��

�  أواخر  عام   2020 ،  فإن  أ���   1٪  من  المزارع  �شغل  أ���  من   70٪  من  األرا��
ت  �� ��

ُ
                    لدراسة  �

�  الزراع�ة  ،  مما  يهدد  
�  األفقر  ع�   3٪  فقط  من  ق�مة  األرا�� �  الوقت  نفسه  �س�طر  نصف  الفالح��

                  العالم.  ��

�  ظل  هذە  الظروف  أن  
�  فقط  ��

                  س�ل  ع�ش   2.5 مل�ار  شخص  �عتمدون  �ش�ل  م�ا��  ع�  الزراعة.  من  المنط��

  � �  من  الناس  إ�  الفرار  من  د�ارهم  واالنضمام  إ�  فقراء  المدن  أو  أن  �ص�حوا  مهاج��ن  والجئ��                  �ضطر  المالي��

�ال�ة   الغن�ة.   �   ال�لدان   اإلم��
�� 

  �                  فقراء  ال��ف  هم  أهم  حل�ف  للط�قة  العاملة.  لذلك  ،  �دعو   RCIT الطل�عة  العمال�ة  إ�  دعم  نضال  الفالح��

�   الشعارات   التال�ة:  
 الفقراء   �قوة   ��

�ات   متعددة   الج�س�ات�    *   من   أجل   مصادرة   ك�ار   المالك   وال�ن�سة   وال��

�   الفقراء�   األرض   ملك   لمن   يزرعها�    *   تأم�م   األرض   تحت   س�طرة   العمال   والفالح��

�  �جب  أن  تقرر   �  ��  ال�� �  الفقراء  والمعدم�� �  تمثل  الفالح��                 *  فقط  مجالس  العمل  الد�مقرا��  المحل�ة  ال��

�   هذە   العمل�ة   �مس�شار�ن.  
��   � �   الزراعي��  مسألة   تخص�ص   األرض   واستخدامها�   �مكن   دمج   المتخصص��

�  �جب  ع�  الدولة  توف��  اآلالت                  *  �شجيع  التعاون�ات  الزراع�ة  التطوع�ة  و�شك�ل  وحدات  إنتاج  حكوم�ة  أ���

�  لتع��ز  تعلم  الطرق  الحديثة   �  إل�شاء  مدارس  محل�ة  للفالح�� � �  الزراعة  للفالح��              والوسائل  الالزمة  لتحس��

اء�    لتط��ر   الزراعة   المستدامة   والخ��

�   الصغار�   �   قروض   �دون   فوائد   للفالح�� �  *   إلغاء   الديون   و�لغاء   اإل�جارات   للفالح��
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�   س�بتها   الرأسمال�ة  
 �ارثة   المناخ   ال��

  

�ال�ة  -  بتدم��  المناخ  ومعه  تدمر   �  الدول  اإلم��
�  الغالب  ��

ى  -  المتمركزة  ��                  خطوة  �خطوة  تقوم  االحت�ارات  ال���

ا�د.  إذا  لم  نوقفهم  فسوف  �جعلون  ال�وكب   � �ة  �ش�ل  م��                الظروف  المع�ش�ة  الطب�ع�ة  لقطاعات  أ���  من  ال���

ا  ع�  اإلطالق.  من   ا  ألحدث  الب�انات  انت�  عام   2020 من  أ���  العقد  دفئ� .  وفق� ا  للسك��                 �أ�مله  صالح�

�  أع�  درجات  حرارة  لها  منذ   1000 عام  وأن  �سخن  أ�ع  من  أي  وقت  
                   المحتمل  أن  تكون  المح�طات  اآلن  ��

�   آخر    2000  عام.  
�� 

                فقط  االنع�اس  الجذري  لس�اسة  الطاقة  والب�ئة  �مكن  أن  ينقذ  كوكبنا  ومستق�لنا.  �حذر   RCIT من  أي  أوهام  

�  الحكومات  الرأسمال�ة  و  "قمم  المناخ"  الخاصة  بهم.  الط��قة  الوح�دة  لم�افحة  تغ��  المناخ  ��  �شك�ل  
��               

ن  النضال  من  أجل  اإلصالحات   �ة  عالم�ة  تناضل  من  أجل  خطة  طوارئ  دول�ة.  �جب  أن  �ق��                 حركة  جماه��

ور�ة  بهدف  اإلطاحة  �الرأسمال�ة  ،  ألنه  عندها  فقط  �مكن  تنف�ذ  خطة  الطوارئ  هذە  �ش�ل  �امل                   الب�ئ�ة  ال��

 ودائم.  

�   العال��   من   الوقود   األحفوري   و�نتاج   الطاقة   النوو�ة�    *   تح��ل   نظام   الطاقة   والنقل   -   التخلص   التدر���

نامج   �  استخدام  أش�ال  �د�لة  من  الطاقة  مثل  ال��اح  والمد  والجزر  والطاقة  الشمس�ة�  ل��
                *  �حث  مكثف  ��

  �  إعادة   التح��ــــج   العال��

�ات  المسؤولة  عن  اإلمدادات  األساس�ة  مثل   �ات  الطاقة  وجميع  ال��                *  تأم�م  تحت  رقا�ة  العمال  لجميع  ��

ان   ومرافق   الشحن   والس�ك   الحد�د�ة�   �ات   الط��  الم�اە   والمنتجات   الزراع�ة   وكذلك   ��

  

  �  نضال   التح��ر   ضد   اضطهاد   المرأة�   ضد   �ل   أش�ال   االضطهاد   الج���

  

ا  �أش�ال  مختلفة  من   ا  وث�ق� �  ارت�اط�
�  تار�ــــخ  المجتمع  الط���

ة  ��               ترت�ط  الرأسمال�ة  �اعت�ارها  المرحلة  األخ��

�  الجماه��   ان  مع  االنقسامات  ب�� .  ال  �مكن  أن  يوجد  االستغالل  االقتصادي  إال  �االق��               االضطهاد  االجتما��

�  المجموعات  المختلفة.  تحصل  ال�ساء  ع�  أجور  أقل  �كث��  من  الرجال  و�تحملن   �  ب��               الشعب�ة  والتمي��

ل�ة  (غ��  مدفوعة  األجر)  ورعا�ة  األطفال.  �ما  أنهم  �عانون  من  العنف   �                المسؤول�ة  الرئ�س�ة  عن  األعمال  الم��

��   -   و��   ظاهرة   زادت   �ش�ل   كب��   �س�ب   س�اسة   اإلغالق   الرجع�ة.  
�  الم��
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  �   وثنائ��
�
�  ج�س�ا �  الميول  الج�س�ة  والمتحول�� �  ومزدو�� �  ضد  المثل�ات  والمثلي��              األش�ال  األخرى  ��  التمي��

�  الغالب  الدول  
�  قدمته  ��

�  (  LGBTQI2 +).  �قوم  اضطهادهم  ع�  أساس  نظام  قانو��               الج�س  والمثلي��

�  ذلك  الوقت  شد�د  التأث��  
��  �                 االستعمار�ة  األورو��ة  وامتد  إ�  أجزاء  أخرى  من  العالم.  �ان  القانون  الغر��

اطور�ة   �  لإلم��
�  جرمت  السلوك  الج���  المث��  �ستخدم  اإلطار  القانو��               لدرجة  أن   57٪  من  الدول  ال��

�  تدم��  العد�د  من  األش�ال  التار�خ�ة  
ا  �� ا  قاس�� ون  المس�حيون  دور� �  الوقت  نفسه  لعب  الم���

�طان�ة.  ��                ال��

�  المستعمرات.  ومن  ثم  فإن  النضال  من  أجل  تح��ر  مجتمع  
��  + LGBTQIA2S   اف  والقبول  ألشخاص                لالع��

ا  �النضال  من  أجل  تق��ر  المص��  القو��  لألشخاص  المضطهدين.  �حارب   ا  وث�ق�                LGBTQIA2S +  يرت�ط  ارت�اط�

  .   RCIT  جميع   أش�ال   االضطهاد   االجتما��

 *   األجر   الم�ساوي   للعمل   الم�ساوي�  

�  ج�س�ا  وال���ر   �  الج�س  والمتحول��
�  وثنا�� �  ضد  المرأة  والمثلي��

�  القانو��                *  وضع  حد  لجميع  أش�ال  التمي��

هم�    وغ��

ا   ع�   مدار   الساعة�   نامج   التوظ�ف   العام   لبناء   مرافق   رعا�ة   أطفال   مجان�ة   ومجهزة   ج�د�  *   ل��

 *   ح��ة   الوصول   إ�   وسائل   منع   الحمل   واإلجهاض�  

�  �س�طر  عليها  المنظمات  ال�سائ�ة�  من  أجل                    *  محار�ة  العنف  ضد  المرأة�  لتوسيع  دور  المرأة  اآلمنة  العامة  ال��

  �  �شك�ل   وحدات   دفاع   عن   النفس   من   ق�ل   الحركة   العمال�ة   وال�سائ�ة   ضد   العنف   الج���

ا  أن  تقاوم  أي  ش�ل  من  أش�ال  العن��ة  ،                       *  من  أجل  حركة  �سائ�ة  ثور�ة�  �جب  ع�  مثل  هذە  الحركة  أ�ض�

  ،  وجميع  الهجمات  الرجع�ة  األخرى�  ومن  ثم  ،  فإننا  نناضل  من  
�
�  ج�س�ا                  وكراه�ة  اإلسالم  ،  ورهاب  المتحول��

                 أجل  حركة  �سائ�ة  ثور�ة  �ق�ادة  ق��ة  من  ق�ل  �ساء  الط�قة  العاملة  ،  وال�ساء  الملونات  ،  وال�ساء  من  

�   ،   وما   إ�   ذلك�     LGBTQIA2S  +   ،   و�ساء   الس�ان   األصلي��

�  المتعال�ة  والقمع�ة  للتحول  الج���  والحصول  ع�  العالج  �الهرمونات  ال�د�لة  (  HRT)!  الح��ة                 *  ال  للقوان��

�   الحصول   ع�   الوصفات   الجراح�ة   والهرمون�ة   الالزمة�  
 ال�املة   ��

�  تطلبها  الدولة  الرأسمال�ة   �  �طاقات  اله��ة  والوثائق  المماثلة  ال��
                *  �جب  حذف  سجالت  الج�س  /  الج�س  ��

ا�   �ات   وما   إ�   ذلك   تمام�  وكذلك   أصحاب   العقارات   وال��
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ا��ة�   ة�   للثورة   االش�� �   الفق��  من   أجل   حكومة   العمال   والفالح��

  

�  الس�طرة  ع�  الس�اسة  
                ال  مفر  من  الجح�م  الرأسما��  ع�  األرض  طالما  استمر  أس�اد  القوة  والمال  ��

              واالقتصاد.  الس��ل  الوح�د  للخروج  هو  االس��الء  ع�  السلطة  من  ق�ل  العمال  والمضطهدين.  لذلك  فإن  

                المهمة  المرك��ة  للط�قة  العاملة  ��  النضال  من  أجل  حكومة  خاصة  بها  ،  حكومة  تفتح  الط��ق  أمام  

ا��ة.    االش��

�  بول�ف�ا  ،  
�  مثل  هذە  الحكومة  وما  �س�  �الحكومات  "ال�سار�ة"  مثل  حكومة  ماس  ��                  �جب  عدم  الخلط  ب��

  �
�  إس�ان�ا  ،  وحكومة  الجبهة  الشعب�ة  �ق�ادة  حزب  العمال  ��

�� PODEMOS   /  ا��                 وحكومة  حزب  العمال  االش��

  �
�  اليونان.  هذە  �لها  حكومات  برجواز�ة  تخ��

�زا.  الحكومة  �� و�ال  أو  س�� � �  ف��
از�ل  ،  وحكومة  مادورو  ��                 ال��

 خدمتها   للط�قة   الرأسمال�ة   ب�عض   اإلصالحات   والع�ارات   "التقدم�ة".  

جواز�ة  المتطرفة   �  هذە  الحكومات  وقطاعات  ال�� �  أن  يتجاهلوا  ال�اعات  ب�� �  أن  ع�  الثور���                هذا  ال  �ع��

و�ال   � �  ف��
�ا��  (�ما  حدث  ع�  س��ل  المثال  عدة  مرات  �� �  حالة  حدوث  انقالب  رج��  أو  تدخل  إم��

                  الرجع�ة.  ��

�   عام    2019)   ،   �دعو   الثوار   إ�   تكت�ك   الجبهة   الموحدة   من   أجل   ه��مة   مثل   هذە   الهجمات.  
�   بول�ف�ا   ��

 أو   ��

�  جميع  المطالب  والدعم  النقدي  لألحزاب  اإلصالح�ة  والشعب��ة  مع  تحذير                  ومع  ذلك  ،  �جب  الجمع  ب��

�ة  الشعب�ة  لالنفصال  عن                واضح  �شأن  الخ�انة  الحتم�ة  للق�ادات.  نحن  ندعو  العمال  والمنظمات  الجماه��

�   مثل   هذە   الحكومات   و��شاء   حكومتهم   الخاصة   بهم.  
جواز�ة   العلن�ة   ��  القوى   ال��

ة.  �جب  أن  تقوم  مثل  هذە  الحكومة   �  قدما  هو  �شك�ل  حكومة  عمال�ة  وفالح�ة  فق��
                الس��ل  الوح�د  للم��

�  والفقراء  وكذلك  ع�  الم�ل�ش�ات  الشعب�ة  المسلحة.  يتم  انتخاب                 ع�  أساس  مجالس  عمل  للعمال  والفالح��

                 جميع  ممث��  مجالس  العمل  هذە  �ش�ل  م�ا��  من  ق�ل  العمال  و�مكن  استدعاؤهم  من  ق�لهم  ،  و�جب  أال  

                يتقاضوا  أ���  من  راتب  العامل  الماهر  العادي.  سوف  تتجه  مثل  هذە  الحكومة  العمال�ة  الحق�ق�ة  ع�  الفور  

جوازي   �  مصادرة  أمالك  الط�قة  الرأسمال�ة  وكذلك  تحط�م  جهاز  قمع  الدولة  ال��
               إ�  المهمة  الحاسمة  المتمثلة  ��

 بواسطة   م�ل�ش�ات   العمال   والشعب.  

ا  �النضال  من  أجل  الثورة   ا  وث�ق�                 �ع�ارة  أخرى  ،  يرت�ط  النضال  من  أجل  حكومة  عمال�ة  وشعب�ة  ارت�اط�

ا��ة.    االش��

ا�يون  والستالي�يون  ومختلف  الوسطاء                ومع  ذلك  ،  فمن  السذاجة  أن  يتخ�ل  ال�سار�ون  الد�مقراطيون  االش��

                  (ع�  س��ل  المثال  ،   CWI  ،  IMT)  أن  الط�قة  العاملة  �مكن  أن  �ستو��  ع�  السلطة  عن  ط��ق  االنتخا�ات  
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ا��ة  الناجحة  مثل   لمان�ة  أو  �ط��قة  تدر�ج�ة  وسلم�ة.  �ل  التجارب  التار�خ�ة  -  سواء  من  الثورات  االش��                ال��

  ، 1961  -1959   �
وقراط�ة  (ع�  س��ل  المثال  ،  ك��ا  �� �   1917-  1921 ،  والثورات  االجتماع�ة  الب��

               روس�ا  ��

�  عام  
�   1945-  1949)  ،  والثورات  الد�مقراط�ة  غ��  المكتملة  (ع�  س��ل  المثال  ،  ن��اراغوا  أو  إيران  ��

��  �                  والص��

�  تقطعت  بها  الس�ل  (ع�  س��ل  المثال  الحرب  األهل�ة  اإلس�ان�ة   1936-  1939 ،                     1979)  ،  أو  ح��  الثورات  ال��

  .
�
ا  عن  سلطتها  سلم�ا ظهر  أن  الط�قة  الحا�مة  لن  تتخ�  أ�د�

ُ
                   �ش���  عام   1973 ،  الثورات  الع���ة  منذ   2011)  -  ت

               ال  �مكن  للط�قة  العاملة  والمضطهدين  االس��الء  ع�  السلطة  واإلطاحة  �الرأسمال�ة  إال  إذا  نظموا  أنفسهم  -  

�  م�ل�ش�ات  شعب�ة  واستعدوا  لالنتفاضة  المسلحة  والحرب  األهل�ة  ود�كتاتور�ة  
              تحت  ق�ادة  حزب  ثوري  -  ��

�   �مكن   من   خاللها   النضال   من   أجل   التح��ر   �مكن   أن   يتقدم.   وليتار�ا   �اعت�ارها   الوس�لة   الوح�دة   ال��  ال��

  

 أزمة   الق�ادة   الثور�ة:   ك�ف   ننظم   وك�ف   نحارب؟  

  

�ة   �  -  منذ  �دا�ة  الثورة  الع���ة  -  عمق  أزمة  الق�ادة.  لقد  رأينا  �اعات  جماه��
                  لقد  أث�تت  تج��ة  العقد  الما��

�ا   �  هونغ  كونغ  والهند  ون�ج��
�  م�  وسور�ا  ولي��ا  ودول  ع���ة  أخرى  ،  ثم  ��

                  عمالقة  و�طول�ة  -  أو�ً  ��

�  معظم  الحاالت  ،  فشلت  
ة  من  العالم.  ��                والسودان  و�ش���  و�اتالون�ا  والوال�ات  المتحدة  وأجزاء  أخرى  كث��

�  إسقاط  الدكتاتور�ة  ،  تم  عكس  معظم  
�  تحقيق  تطلعاتها.  وعندما  نجحت  الجماه��  ��

               االنتفاضات  الشعب�ة  ��

ا.    هذە   الم�اسب   الحق�

�  أو  "الو��  المتخلف"  للجماه��  -  �ما  يزعم  "ال�سار�ون"  
                 لم  �كن  س�ب  هذا  الفشل  هو  االفتقار  إ�  التفا��

�  الواقع  ،  فإن  الطل�عة  المقاتلة  للجماه��  -  
�  مقعدهم  الم��ــــح).  ��

                 الم�شائمون  منذ  زمن  ط��ل  (وهم  يتأملون  ��

�  القاهرة  ،  وخنادق  إدلب  ،  و�ار�وس  سان��اغو  دي  �ش���  ،  وجامعات  هونغ  كونغ  إ�  
                  من  م�دان  را�عة  ��

ا  ضد  الثورة  المضادة  أ���  من  معظم  دول  المنطقة.  ال�سار  ما  �س�.  
�
ا  متفوق                  شوارع  بورتالند  -  تتخذ  موقف�

�  مثل   PSTU  /  LIT و   �  التنق�حي�� و�سكي�� �  وال�� �  والستالي�ي�� �  الد�مقراطي�� ا�ي��               فقط  تذكر  الهتافات  من  االش��

�   يوليو    2013!  
ال   الم�ي   الس���   انقال�ه   العسكري   الدموي   ��   IMT  و    SWP   /   IST  عندما   أطلق   الج��

                 ل�ن  له��مة  العدو  ،  �حتاج  المرء  إ�  فهم  طب�عته  وتناقضاته  الداخل�ة.  �جب  ع�  المرء  أن  يتعلم  دروس  

.  عالوة  ع�   �               النضاالت  الماض�ة  وأن  يرى  من  خالل  ض�اب  الع�ارات  الم��كة  ألصدقاء  المضطهدين  الم��ف��

�  ع�  
�  الرأسما��  ��

                 ذلك  ،  �حتاج  المرء  إ�  تط��ر  برنامج  للنضال  �قوم  ع�  تحل�ل  عل��  للمجتمع  الط���

ان  الثورة   ان  الثورة  وتحت  ن�� ا  ،  �حتاج  المرء  إ�  قوة  منظمة  تعمل  كقوة  منض�طة  وسط  ن�� �                  االنه�ار.  أخ��
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                   المضادة.  �اختصار  ،  من  أجل  الفوز  ،  تحتاج  الجماه��  إ�  حزب  مقاتل  -  وطن�ا  ودول�ا  -  �قوم  ع�  حزب  

 ثوري.  

�  النضال  �ش�ل  
ة  ع�  الدخول  ��                     لسوء  الحظ  ،  مثل  هذا  الحزب  غ��  موجود  �عد.  ومن  ثم  ،  فإن  الجماه��  مج��

�  ج�د  اإلعداد  دون  تحض��  مع  وجود  آل�ة  دولة  عال�ة  التنظ�م  تحت  ت�فها.  أو  
�  مواجهة  عدو  ط���

                   عفوي  -  ��

  � جواز��� �  ال�� �  والقومي�� �  والشعب���� وقراط�ة  -  عادة  أنواع  مختلفة  من  اإلصالحي��               أنهم  �عانون  من  الق�ادة  الب��

  �
�  جهاز  الدولة  أو  تجرهم  ��

�  تخون  الجماه��  مقا�ل  مناصب  قل�لة  عال�ة  األجر  �� �  -  ال��                   الصغار  أو  اإلسالمي��

 ط��ق   مسدود.   المغامرة   العسك��ة.  

�  أن  الثوار  سوف  يتخذون  مقار�ة  طائف�ة  تجاە  هذە  القوى.  س�كون  ذلك  غ�اء  إجرام�ا.  �جب  ع�                     هذا  ال  �ع��

�  تناضل  من  أجل  مصالحها  -  �غض  النظر  عن   �  �ل  م�ان  إ�  نضال  الجماه��  ال��
ا  و�� �  أن  ينضموا  دائم�                    الثور���

�  ��  جزء  من  نضاالت                   ق�ادتها  الحال�ة.  �جب  أن  �ط�قوا  تكت�ك  الجبهة  الموحدة  تجاە  القوى  األخرى  ال��

حات  ووضع  المطالب   كة  ،  وتقد�م  المق�� �  الت�سيق  من  أجل  األ�شطة  العمل�ة  المش��                التح��ر  هذە.  وهذا  �ع��

�   نفس   الوقت   ،   انتقاد   أي   م�ان   تظهر   ف�ه   هذە   القوى   حدودها.  
 عليها   ،   و��

�ة  من  ناح�ة  وخ�انة  مختلف  الق�ادات                �النظر  إ�  الطب�عة  العف��ة  وال�دائ�ة  لمختلف  الحر�ات  الجماه��

�  االحتجاجات  
                الرسم�ة  من  ناح�ة  أخرى  ،  فإنه  �حدث  �ش�ل  متقطع  أن  �شارك  العنا�  الرجع�ة  ال��حة  ��

  �
��  � �  هونغ  كونغ  ؛  تمج�د  بوت��

                 من  أجل  أهداف  تقدم�ة  (مثل  أنصار  ترامب  داخل  الحركة  الد�مقراط�ة.  ��

ا  ع�  تحل�ل   �  االحتجاجات  المناهضة  لإلغالق).  اعتماد�
�  ألمان�ا  ؛  التحرر�ون  ال�مي�يون  ��

              التعبئة  السلم�ة  ��

                   ملموس  لمثل  هذا  الوضع  ،  قد  يهدف  الثوار  إ�  العمل  داخل  هذە  الحر�ات  بهدف  طرد  هذە  القوى.  قد  يؤدي  

�ة   �املة   إ�   عزلة   مدمرة   للذات   للثوار.    التعليق   من   الخارج   والتند�د   �حركة   جماه��

  

�  حالة  عدم  
ا  إ�  العمل  داخل  النقا�ات  العمال�ة  والمنظمات  العمال�ة  والشعب�ة  األخرى.  ��                �حتاج  الثوار  أ�ض�

�ة  القد�مة                   وجود  مثل  هذە  المنظمات  ،  �جب  أن  تعمل  من  أجل  إ�شاء  منظمات  جد�دة.  المنظمات  الجماه��

  . �
وقراط�ة   تعمل   �أسلحة   ق��ة   لل�اع   الط��� �   بناء   أدوات   �دون   ه�منة   ب��

 أو   الجد�دة   -   تتمثل   المهمة   ��

                    و�المثل  ،  �دعو   RCIT إ�  �شك�ل  حركة  ثور�ة  من  ال�ساء  ،  والسود  ،  والمهاج��ن  ،  وما  إ�  ذلك  للقتال  من  

 أجل   مصالحهم.  
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وقراط�ة  لق�ادة  نص�ت                  إن  النض�ج  الثوري  للجماه��  ل�س  عمل�ة  تلقائ�ة  أو  عمل�ة  تحدث  تحت  الق�ادة  الب��

نة  �التعل�م  المستمر  من  ق�ل  القوى   �  النضاالت  المق��
               نفسها  بنفسها.  إنه  �األحرى  ن��جة  تج��ة  الجماه��  ��

 الثور�ة.  

ا.  ال  �مكنك  أن   ا  تمام� نامج  الموضح  أعالە  ال  يروق  للح�ام.  س�كون  ذلك  ساذج�                   إن  برنامج  العمل  الثوري  مثل  ال��

نامج  إال  من  خالل  جميع  أش�ال   ا.  ال  ،  ال  �مكن  كسب  مطالب  مثل  هذا  ال��                     تطلب  من  النمر  أن  �صبح  ن�ات��

ا�ات   ا�ات  واإل�� �ة  واإل�� ا  من  المظاهرات  الجماه�� ي  الذي  تمل�ه  الظروف  الملموسة  -  �دء�              النضال  الجماه��

ا  أداة   نامج  هو  أ�ض�                  العامة  واالحتالل  وح��  العص�ان  المسلح  والحروب  األهل�ة.  ومن  ثم  ،  فإن  مثل  هذا  ال��

 نضال�ة   �ساعد   العمال   والمضطهدين   ع�   معرفة   أ���   الطرق   فعال�ة   للتنظ�م.  

  � �  النضال  من  أجل  التح��ر  هو  الحزب  الثوري  العال��  ،  وهو  الحزب  الذي  يوحد  المناضل��
                  إن  أهم  أداة  ��

ا  لعدم  وجود   .  هذە  المهمة  قد�مة  وكذلك  جد�دة.  نظر� �  من  جميع  القارات  ع�  أساس  برنامج  مارك��                 الطل�عي��

ا  ،  �جب  إعادة  بنائه.  ومع  ذلك  ،  فإننا  ال  ن�دأ  من  الصفر.  يواصل   RCIT التقل�د  الثوري                       مثل  هذا  الحزب  حال��

�  الرا�طة  الشيوع�ة  ،  األمم�ة  الثان�ة  ح��  عام   1914 ،  األمم�ة  
ا  من  ق�ادة  �ارل  ماركس  وف��در�ك  إنجلز  ��                   �دء�

  � نام�� .  صحيح  أن  هذا  الخ�ط  انقطع  مع  االنه�ار  ال�� و�س�� �  واألمم�ة  الرا�عة  ل��                الشيوع�ة  الثور�ة  التا�عة  للين��

�   1948-  1952.  ومع  ذلك  ،  فإن  قوى  مثل   RCIT تأخذ  اليوم  خ�ط  االستمرار�ة  
                والتنظ���  لألمم�ة  الرا�عة  ��

�   نضالها   من   أجل   بناء   حزب   عال��   ثوري.  
 الثور�ة   ��

ا��ة�  دعوا  نار   �  النضال  من  أجل  الثورة  العالم�ة  االش��
                   إذا  كنت  تتفق  مع  أهدافنا  ،  انضم  إلينا�  إ�  األمام  ��

 الثورة   تحرق   الرأسمال�ة   ال�ارث�ة�  

  


