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مقدمة:
 

تيار اليسار الثوري هو تجمع(تنظيم) لمناضلين/ات ماركسيين وشيوعيين ويساريين ثوريين يتبنى وثيقة برنامجية
صدرت في تشرين أول 2011 تحت عنوان "البرنامج االنتقالي لليسار الثوري في سوريا".

 
تجمع لالنخراط  في الصراع الطبقي من اجل هدفنا المشترك وهو بناء مجتمع حر خال من كل أشكال االستغالل
واالضطهاد واالستالب والتمييز، أكانت على اسس اقتصادية او اجتماعية او ايديولوجية او ثقافية او دينية او

عرقية او جنسية. أي مجتمع اشتراكي يبنى من األسفل. وهذا ال يتطلب بل يوجب االطاحة بالنظام الرأسمالي.
 

نحن ندعو الى اسقاط الرأسمالية التي ال يمكن بأي حال اصالحها وذلك عبر الكفاح والثورة  الجماهيرية من األسفل،
لبناء مجتمع متحرر واشتراكي من األسفل يقوم على سلطة العمال والكادحين عبر مجالسها المنتخبة من القاعدة.
ونحن أمميون، نعتقد بارتباط الكفاح الثوري على الصعيد العالمي وال نعتقد بانه يمكن بناء االشتراكية في بلد واحد،

وعلى هذا الطريق الثوري ، فاننا نعمل على بناء الحزب العمالي االشتراكي الجماهيري.
 

ان اخفاق وخيانة قيادات االحزاب الشيوعية الستالينية تطرح علينا واجب القطيعة الكاملة مع ارثها على كل الصعد
النظرية والممارسات واساليبها التنظيمية االنتهازية والالديمقراطية. ونبقى نقدر ذلك القسم من الخبرة الجماهيرية
المخلصة لعشرات من قواعد وكوادر تلك االحزاب  التي غادرتها على اساس موقف ثوري ونأمل التحاقها بمشروعنا

االشتراكي الثوري الذي ندعو له.
 

نريد بناء تنظيما ماركسيا ثوريا يعيد لراية االشتراكية والشيوعية بريقهما وشرفهما االصليين، مما يجعل من كل
مناضل ومناضلة فخورا بالكفاح من اجلهما.

 

 
مبدأ العمل: نقاش حر، وعمل مشترك موحد ومركزي

 
يغتني التنظيم الذي نبنيه بحواراته ونقاشاته الداخلية الحرة والديمقراطية ، ولكنها القادرة في نفس الوقت على
التدخل الفعال والموحد والمركزي في كل مجال النضاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، بما يعني ان
التنظيم لكي يكون فاعال وفعاال ال يمكن ان يكون مجرد مجموعة من اللجان والفروع المتفرقة، بل هو تنظيم يعمل

وينشط ويتدخل بشكل مركزي وموحد ومكثف.
 

 مما يستلزم مركزة نشاطاته الداخلية والخارجية. مع احترام حرية النقد والنقاش الرفاقية الداخلية بما يسمح
بتقييم التجربة العملية وتصحيحها، دون ان يشكل ذلك خلال في مركزية ووحدة العمل .
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1- أمن التنظيم:
 

 يجب ان يعني الحرص والحفاظ على أمن التنظيم، بكل ما يتعلق بهكيليته ونشاطاته وقرارته...، أنها مسؤولية كل
أعضائه وفي أي موقع كانوا، وهي مركز اهتمامهم الشديد. مثلما يمكن ان يتشكل من اعضاء منتخبون من فروعهم

رفاق يهتمون بانضباط نشاطات التنظيم العامة، في المظاهرات والندوات والمؤتمرات...
 

التكوين والتثقيف الفكري والسياسي:
 

يعير التنظيم أهمية كبيرة لقضية التكوين والتثقيف الفكري والسياسي ،الحراكي ألعضائه، وهنالك برنامج في هذا
الخصوص يقع على عاتق الفروع، وبرنامج مركزي لعموم التنظيم.

 
 2- العضوية، اللجان، الفروع :

 
2-1 البنية االساسية للتنظيم هي الفروع.

 
2-2 يمكن ان يكون عضوا كل من بلغ(ت) من العمر 18 عاما، وذو سمعة طيبة في وسطه االجتماعي و يتبنى الوثيقة
البرنامجية (أو أغلبها) وسياساتنا واهدافنا ويشارك بشكل منتظم في نشاطات هيئات التنظيم ويدفع اشتراكاته.
يكون العضو الجديد ولمدة الشهرين االولين من انتسابه في المستوى األول، بمعنى انه ال يحق له التصويت
واالنتساب، وعليه ايضا خالل فترة الشهرين استيعاب برنامج تثقيفي وسياسي محدد للمستوى األول، واختباره

فيه وعلى صعيد التزامه بالنشاط و مدى حرصه على أمن التنظيم.
 

 بعد مروره بنجاح فترة الشهرين من المستوى األول يصبح العضو الجديد في المستوى الثاني وهو العضوية
الكاملة.

 
2-3 الفرع: هو البنية االساسية للتنظيم، وهو الذي يضم االعضاء الجدد، اضافة الى الهيئات المركزية، ووفق عدد
أعضاء الفرع، يمكن توزيعهم الى لجان تعمل على اساس مكان السكن او العمل او حسب القطاع المهني(مثل الشباب

والعمال..).
 

2-4 يمارس الفرع نشاطه ويحدد برامج عمله ، وبإمكانه ان يصدر مطبوعات وبيانات حصرا في نطاق القضايا
المتعلقة بحدود المنطقة الجغرافية التي يعمل فيها وضمن التوجهات الفكرية والسياسية العامة للتنظيم، والمقررة
في وثائقه ومن هيئاته المركزية، وال يحق للفرع اتخاذ مواقف او اصدار بيانات او مطبوعات على الصعيد العام او

المركزي.
 

2-5 الفرع هو ايضا ساحة للنقاش والمبادرات السياسيين حيث يناقش ويقرر فيه المبادرات العملية للفرع ، في
الحدود المذكورة في الفقرة اعاله، ويعتبر الفرع ساحة تثقيف وتكوين فكري وسياسي لألعضاء.

 
2-6 يعين كل فرع في هيئته االدارية مسؤول مالي ومسؤول تنظيمي، ويرشح منه عضو او اكثر، حسب عدد

اعضاء الفرع المذكور، الى المجلس التنفيذي.
 

2-7 يمكن للهيئة االدارية للفرع، بعد ابالغ الهيئات المركزية، ان تقرر فصل احد اعضاء الفرع ، في حالة خرق االخير
الواضح اللتزاماته، ويجب تعليل اسباب الفصل بشكل دقيق بما يحفظ حق العضو المعني الدفاع عن نفسه واعالم

العضو(ة) بالوقائع الموجهة له حضورا ان امكن. وبإمكانه طلب حضور ومساعدة احد الرفاق.
 كما بإمكانه ان يتقدم بطلب اعادة نظر بقرار الفصل الصادر بحقه الى الهيئات المركزية للتنظيم التي يجب عليها

البت باألمر واعالمه بالقرار النهائي الصادر بحقه في فترة ال تتجاوز شهر من استالمها لطلبه.
 

2-8 في ما يخص بالحوار مع مجموعات او تيارات سياسية اخرى ، تعمل بشكل حصري في المنطقة الجغرافية
للفرع المعني، وترغب باالنضمام للتنظيم او التنسيق المشترك، فانه يتم اطالق الحوار اوال على الصعيد المحلي، مع

اعالم والتماس رأي الهيئات المركزية، التي اما ان تدع متابعة الحوار للفرع تحت اشرافها، او تتابعه بنفسها.
 

2-9 اما في ما يخص بالحوار لمجموعات وتيارات سياسية تعمل على الصعيد الوطني، وترغب باالنضمام الى
التنظيم او التنسيق المشترك معه، فان الهيئات المركزية هي المعنية باإلشراف وادارة هكذا حوارات مباشرة. 
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3-  الهيئات المركزية:

 
3-1 المجلس التنفيذي:

 
 يتشكل من االعضاء الذين رشحتهم الفروع، يسمح من جهة بتداول االفكار وتعميم التجارب والخبرات والنشاطات
بين الفروع، ويسمح بتنسيق افضل للنشاطات العامة لفروع التنظيم. مهمة المجلس التنفيذي هي تطبيق ووضع
الخطط العملية لتنفيذ السياسات العامة للتنظيم التي تقرها لجنة العمل المركزي. ويعقد المجلس التنفيذي لقاءا
دوريا كل اسبوعين مع لجنة العمل المركزي . وللمرشحين للمجلس التنفيذي ان تتوفر لديهم فترة انتساب للتنظيم ال

تقل عن ستة اشهر، اال في شروط تحددها لجنة العمل المركزي.
 

3-2 لجنة العمل المركزي:
 

هي الهيئة المركزية األعلى بين مؤتمرين، وهي التي تدير وتحدد سياسات التنظيم ومواقفه ونشاطاته، وتشرف
على العمل السياسي واالعالمي والعملي والفكري والتنظيمي، وتعقد لجنة العمل المركزي اجتماعا اسبوعيا على
االقل، ولقاءا كل اسبوعين، او اقل حسب الحاجة، مع المجلس التنفيذي. ال يتجاوز عدد لجنة العمل المركزي تسعة
اعضاء، مع الحرص على اجراءات تسمح بقدرة التنظيم على متابعة النشاط في اصعب الظروف، ومن الشروط

لعضوية لجنة العمل المركزي فترة انتساب للتنظيم ال تقل عن عام.
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تيار اليسار الثوري في سوريا

 منظمة اشتراكية ثورية تأسست مع الثورة
الشعبية عام ٢٠١١

تهدف لبناء سوريا الموحدة الديمقراطية
الالمركزية الخالية من كل أشكال االستبداد و

اإلحتالالت.
 

 كراسات تيار اليسار الثوري في سوريا
اتصل بنا
(0045) 91  60 50 22

@revoleftsyria

info@revoleftsyria.org

www.revoleftsyria.org


