إعالن برنامج القسم المصرى
لألممية الشيوعية (ستالينية-خوجية)
بتاريخ الثامن من نوفمبر لعام 2018

عـاش الكومنترن (ستاليني-خوجي) !
عاش القسم المصري!
لتحيا الثورة اإلشتراكية البروليتارية المصرية!

إعالن برنامج القسم المصري للكومنترن
الستاليني الخوجي في وجه األزمة اإلقتصادية
للنظام الرأسمالي-اإلمبريالي في مصر
يجب أن يأخذ الشعب المصري التحركات
التالية!
«»1
اإللغاء الفوري والتام لكل المعاهدات
واإلتفاقيات األجنبية التي هي سبب اإلضطهاد
والبؤس والمعاناة التي يعيشها الشعب
المصري.
والتحطيم الكامل لجهاز الدولة المصرية الفاشي
والرأسمالي ,ويجب علي البروليتاريا المصرية
بناء دكتاتوريتها وخلق مؤسساتها وبالتالي
إنشاء الدولة اإلشتراكية وإنشاء الجهاز
السوفيتي العسكري المصري للعمال والفالحين
والجنود تحت شعار

"كل القوة للسوفيتات المصرية!"
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كل األحزاب المسئولة عن خيانة مصالح الشعب
المصري ست ُ َج َّرم وتحل كلها بال إستثناء الظاهر
منها والخفي  ,جميع أعداء الشعب للمحاكمة!
«»2
إزالة السالح من أيدي كل قوي الثورة المضادة
المصرية من الشرطة أو الجيش ,وبناء الجيش
األحمر المصري وميليشيا الشعب الحمراء ,كل
األدوات العسكرية ستستخدم للدفاع عن البالد
ضد أي عدوان أو محاوطة وحصار إمبريالي.
والقطيعة التامة مع معاهدات اإلمبرياليين
العالميين.
«»3
اإللغاء الفوري لكل الديون األجنبية بدون أي
تعويضات تذكر ,مصادرة وتشريك كل البنوك
ورؤس األموال األجنبية ,وكل آليات اإلنتاج
وكل الملكية الخاصة للرأسماليين األجانب في
مصر وكالبهم البرجوازيين المصريين.
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دكتاتورية البروليتاريا المصرية بإنشاء دولتها
الخاصة تنفذ وتنجز كل المطلوب إلنهاء
إستغالل اإلنسان لإلنسان.
«»4
إنهاء البطالة والتحرر من عبودية العمل
المأجور ,إنهاء فوضي اإلقتصاد الرأسمالي في
مصر ,وإنهاء إرادة تحقيق أعلي المكاسب
والفساد إلخ  ..كل هذا كانت له عواقب مأساوية
علي الشعب المفقر وكل األذي والدمار قد
تسببت به األزمة الرأسمالية المصرية في وقتنا
الحاضر.
كل العمال يأخذون بأيديهم تنظيم اإلنتاج
المصري ليقوموا ببناء إقتصادهم اإلشتراكي.
بناء الدولة اإلشتراكية المصرية لسوق بغرض
الكفاية الذاتية للشعب المصري( ,الوصول
محرم وممنوع علي الرأسماليين)
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بناء نظام مالي مستقبل في مصر ,وإنهاء كل
أشكال وأنواع العصابات اإلجتماعية في مصر
(جامعوا الضرائب,األغنياء
,المرابون,المضاربون ..إلخ)
ببساكة إنهاء كل أنواع طفيليات المجتمع
الرأسمالي القديم.
«»5
تحرير الزراعة من نير عالقات اإلنتاج
الرأسمالية وبنجاح الحقا ً يتم تحويلها إلي إنتاج
زراعي وتوزيع بيد الدولة اإلشتراكية
المصرية ,كل الشركات العالمية سيتم تأميمها,
بينما قطاعات اإلنتاج المتوسطة وصغيرة
الحجم ستُنَ َظ ُم في تعاونيات زراعية.
«»6
لوازم الحياة العامة واألساسية سيتم توفيرها و
ستكون للعمال ,للنساء ولألطفال وكبار السن.
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النظام الطبقي في مصر الذي يفرق بين الغني
والفقير سيتم تدميره ,الدعم الصيدلي والطبي
سيكون حقا ً مجانيا ً لكل الشعب
المصري,الميزانية العامة في مصر سيتم
توحيدها ,وسيتم التحكم بها عن طريق الشعب
نفسه بطريقة إشتراكية ,الخدمات العامة
كالمكاتب والسينيمات إلخ ,أو حتي وسائل النقل
والمواصالت سيتم تحسينها ألجودها وأحسنها
وستكون حقا ً مجانيا ً للشعب المصري بدون أي
مقابل.
«»7
تطبيقا ً وإرسا ًء لمبادئ األممية البروليتارية
ستقوم الدولة اإلشتراكية المصري بدورها
كعنصر أساسي ورافعة للثورة اإلشتراكية في
البلدان العربية بشكل خاص والثورة اإلشتراكية
في كل العالم بشكل عام.
والعكس كذلك  ,العمال العرب والبروليتاريا
العالمية سيدعموا ويدافعوا عن الجمهورية
6

اإلشتراكية المصرية ضد أي محاولة إحتالل
إمبريالية أو تدخل في الشئون الداخلية.
البروليتاريا المصرية في سلطتها ستناضل
لثورة إشتراكية في جمهورية تجمع كل
البروليتاريا العربية كجزء من الجمهورية
اإلشتراكية العالمية.
«»8
النهاية المنتصرة لإلنتفاضة المسلحة في مصر
ستتطلب تخطيطا ً حذرا ً ( كذلك اإلنسحاب
المنظم) وتفاديا ً لألخطاء السياسية-العسكرية
الخطيرة ,يجب إقناع جنود الجيش المصري من
الثورة المضادة بتصويب أسلحتهم ضد السلطة
القديمة,المشاركة المنظمة للجماهير
البروليتارية في الخارج,وتوحيد القوي
الصديقة كالفالحين الفقراء والعناصر التقدمية
للبرجوازية الصغيرة ,التنظيم الممنهج والغير
متفرق لإلنتفاضات والثورات في المناطق
المحلية لثورة علي مستوي األمة بأكملها,
والسؤال الحاسم بشكل عام هو أنه في نقطة
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محددة وفي وقت محدد جميع القوي الثورية
يجب أن تنجح في القضاء علي الثورة المضادة
وكل قواها ,خالفا ً لذلك اإلنتفاضات والثورات
ستفشل ,وال واحدة من هذه األعمال الثورية
يمكن أن تحدث بدون إنشاء وتقوية القسم
المصري للكومنترن (س-خ) ,وسياسة القسم
المصري وحجر زاويته هي دوما ً األيديولوجيا
البروليتارية للمعلمين الخمسة للماركسية
اللينينية واألممية البروليتارية والبلشفية
وهيمنة البروليتاريا عن طريق طليعتها في
األممية الشيوعية (الكومنترن) الستاليني
الخوجي.

القسم المصري للكومنترن (س-خ)
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