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ر الطبقة الكادحة وجميع المضطھدين . التيار الشيوعي الثوري الدولي ھي منظمة دولية تكافح من أجل تحري
  وتركز ھذه المنظمة نشاط فروع محلية في عدة بلدان مختلفة في العالم .

الطبقة الكادحة ھي طبقة كل من يجبر عليه بيع قوة عمله للرأسماليين مقابل الحصول على ا?جور لتغذية نفسه 
  وافراد عائلته .

كليا علي نظرية وتجربة حركات العمال الثورية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بأسماء مثل  تعتمداعتمادا  ھذه المنظمة
  ماركس وانجيلس ولينين وتروتسكي .

  إن الرأسمالية تشكل خطرا شديدا علي الظروف المعيشية للبشر وأيضا مستقبل اLنسانية كلھا .

جزءا من الحياة اليومية تحت سيطرة الرأسمالية إن البطالة والحروب والكوارث البيئية والجوع واLستغRل صار 
, تماما كاضطھاد المھاجرين وقھر الدول ا?خري واضطھاد المرأة والمثليين , لھذا السبب نريد القضاء على 

  الرأسمالية .

مجتمع خالي من الطبقات والقھر واLستغRل . ھذا المجتمع  لن يتم تحرير الطبقة الكادحة والمضطھدين اL باقامة
  L يمكن اقامته اL بمشاركة أممية .

  لذلك تكافح منظمتنا من أجل الثورة اLشتراكية وذلك ليس فقط ھنا في بRدنا ولكن في كل دول العالم .

فالثورة L يمكن لھا أن تحافظ علي لذا يتبغي علي الطبقة الكادحة أن تقود الثورة ?نھا ليس لديھا ما تخسره . 
 Lسلميتھا ?ننا لم نسمع قط بطبقة حاكمة تخلت طواعية عن الحكم . طريق التحرير والتحرر لن يستكمل ا

  باLنتفاضة المسلحة والحرب اLھلية ضد الرأسمالية .

في المصانع  -م المظلمون منظمتنا تكافح من اجل انشاء واقامة جمھوريات العمال والفRحين فيھا سينظمون انفسھ
بالمجالس الشعبية . ھذه المجالس تنتخب وتراقب الحكومات واLدارات  –وا?حياء السكنية والمدارس وغيرھا 

  ويكون استبدالھا من حقھا دائما .

حاليا وتطبقھا   ان اLشتراكية الحقيقية بعيدة كل البعد عن اLشتركية التي يعرفھا اLتحاد السوفييني وشرق أوروبا
  الصين وكوبا . ففي ھذه الدول تم اضطھاد الطبقة الكادحة من خRل البيروقراطية الحاكمة.

ونحن ندعم من خRل منظمتنا كل الجھود التي تسعي لتحسين الظروف المعيشية للعمال , وھذا يرتبط لدينا 
  ارتباطا وثيقا باسقاط الرأسمالية .

ما زالنا نرى أن   راع الطبقي واLشتراكية وديمقراطية العمال. لكننانعمل داخل النقابات العمالية من اجل الص
تلك النقابات تحكم من خRل البيروقراطية . فالبيروقراطية تمثل طبقة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمناصب واLمتيازات 

المعيشية  التي بدورھا ترتبط ارتباطا قويا بالدولة ورأس المال وتبتعد كل البعد عن اھتمامات والظروف
?عضائھا . وتعتمد البيروقراطية اعتمادا كبيرا على الجزء ا?رستقراطي للطبقة الكادحة الذي يتمتع دون غيرھا 
بامتيازات كبيرة . ان معركتنا لتحرير الطبقة الكادحة Lبد أن تعتمد على الجماھير الواسعة للعمال ولن تعتمد على 

  الطبقة العليا .

, ولكننا على يقين أن سياسة الديمقراطية اLجتماعية   ن مع المنظمات والكيانات ا?خريوبدورنا نتطلع للتعاو
  ثورية تشكل خطرا وعائقا على طريق تحرير الطبق العمالية .-والتيارات الشبه

سنظل نكافح من أجل نزع ملكية كبار المRك وتأميم ا?راضي وتوزيعھا على الفRحين الفقراء من غير المRك 
  أجل اقامة منظمات مستقلة لعمال المناطق الريفية .ومن 

القوى   ولن يتوقف دعمنا للشعوب المقھورة في كفاحھا ضد  وسنظل داعمين لحركات التحرر اLقليمية
اLمبريالية الكبرى . ومن خRل تلك الحركات نتطلع لقيادة ثورية تشكل بديR للقوى القومية أو اLصRحية , 

بل على   امبريالية أخرى  في حربھا ضد دول  أيا من الدول اLمبريالية التوسعية  ندعم  ن Lويجب علينا أيضا أ
  العكس يجب علينا أن ندعو شعوب تلك الدول Lسقاط الطبقة الحاكمة .

ففي حرب بين قوة امبريالية أو أعوانھا وبين دولة مضطھدة حتي ولو كان ھذا اLستعمار بصورة غير 
  ا أن نعمل على ھزيمة القوة اLمبريالية ثم يعد ذلك ندعم تحرير الدول المستعمرة .يجب علين  مباشرة



وعلى الطبقة العمالية أن تدعم دائما وتقود تحرر المضطھدين اجتماعيا من نساء وشباب وغيرھم . ونحن بدورنا 
ة الصغيرة (ا?نثوية ندعم تحرر كل ھذه الفئات من نساء وشباب ومھاجرين ونرفض أن تقودنا القوى البرجوازي

  والقومية واLسRمية والخ) ونعمل جاھدين علي استبدالھا بقيادة ثورية شيوعية .

البلشفية تحت حكم لينين   ثوري . وان الثورة  الطبقة العمالية الكادحة أن تنتصر اL بقيادة حزب  لن تستطيع 
. 21-اجحة من بناء الحزب وحتى في القرن الوتروتسكي في روسيا تشكل نموذجا لكل ما يتعلق بسير الثورة الن

  ان منظمتنا تنطلق من قاعدة انشاء أحزاب عمالية ثورية في كل دول العالم.

  من أجل حزب عمالي قوي ثوري جديد (خامس) في العالم !

  انضم الينا !

  L مستقبل بدون اشتراكية

  وL اشتراكية بدون ثورة

  وL ثورة بدون حزب ثوري !

 


