
 

 ميثاق ساو باولو

 

النقابية والقوى الديمقراطية الثورية والمناهضة لإلمبريالية في جميع أنحاء  اتتحدي للحركالنحن نعيش في زمن 

اشتداد الصراع الطبقي      الدولي والصراعات الدولية هو عالمة رئيسية  بالتزامن  مع األزمة االقتصادية . العالم

لهذا الصراعوالجيوسياسية للرأسمالية كخلفية   

للجنة الثالثية ا) في أوروبا تحت ستار من التقشف المالي وتحت قيادة اإلمبريالية األلمانية والحكومات والترويكا 

في حل أزمة منطقة اليورو ( البنك المركزي األوروبي وصندوق النقد الدوليمع المفوضية األوروبية ودها التي تق  

وتفكيك ما يسمى الرعاية االجتماعية للدولة و التحويل غير المتكافئة وغيرالمتساوي إلى دول اليورو، أدى في كثير 

حيث تمليها وتفرضها قيادة االتحاد األوروبي والبنك من الدول في فقدان سيادتها في تحديد سياستها االقتصادية 

 المركزي األوروبي وصندوق النقد الدولي

في أوكرانيا الواليات المتحدة وذراع حلف شمال األطلسي تدعم سياسيا وفكريا حكومة يمينية متطرفة لمواجهة 

وفي آسيا فإنهم يحفزون العدائية في الشرق األوسط اإلمبريالية تزرع الحرب للحفاظ والتعزيزعلى قوتها . روسيا

ضد الصين بينما في أمريكا الالتينية فترتبط مع موجة  المحافظين والفاشية الجديدة التي تهدد فنزويال واألرجنتين 

  واإلكوادور والبرازيل حيث استنكر مؤخرا الرئيس البوليفي ايفو موراليس هذه الممارسات

 ومن الواضح انه بحاجةتحت هيمنة الواليات المتحدة منهك  العالميةد الحرب بع المتشكلما تبقى من النظام العالمي 

لترتيب جيوسياسي جديد االتفاقات والقرارات التي اتخذت في القمة األخيرة لدول البريك فضال عن إنشاء البنية 

إجابات موضوعية لهذه الحاجة اال هيمابنك التنمية اآلسيوي لالتحتية   

المبادرات االندماجية في أمريكا الالتينية وحكومات منطقة البحر الكاريبي  التي أسفرت عن  تركزعلىهذه الحركة 

األمريكية  القارةالتحالف البوليفاري لشعوب  (اي ال بي اي )و  (يو اس اي ان ) تأسيس اتحاد دول أمريكا الجنوبية

لتحويل أمريكا  يهدفقرار الفإن نهاية في ال. دول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ل  (سي اي ال اي سي)منظمة و

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في منطقة سالم حيث يجب أن تحل النزاعات عن طريق الحوار ورفض التدخل 

 األجنبي



على جميع المستويات وبكل الوسائل العتراض  وتناورتاريخ الهذه الرياح الجديدة من تتأثر بالواليات المتحدة 

تكامل السياسي واالقتصادي في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي فضال عن صعود الصين ودول ال ايقافو

 .البريكس

حوالي بالتوسعية و تهاسياسب  800 والمسؤولة الراعية  هةالجحيث انها في جميع أنحاء العالم  منتشرةعسكرية  ةقاعد 

الحكومة ببحث لإلطاحة تنطقة الشرق األوسط حيث وخاصة في م وبالمآسي والفظائع التي ارتكبت ضد الشععن 

حركات زعزعة االستقرار والرجعية ضد المشاريع التقدمية وتدعم  وتدعم وبكل وضوحالسورية بأي وسيلة 

سرائيل ضد الشعب الفلسطينيال االجراميةالسياسات   

االبيض المتوسط وأعاد شبح  ردة الفعل االستعمارية واالمبراطورية بدت جلية في مأساة المهاجرين في البحر 

  النازية والفاشية ليضع العالم في حالة خطرة من عدم االستقرار والغموض

 70في مثل هذا الوضع المعقد النقابات العمالية والحركات االجتماعية تلتقي في ساو باولو لالحتفال بالذكرى ال

بريالية والمبادرات المؤيدة لالنقالب والفاشية الجديدة التحاد النقابات العالمي وتدعو الطبقة العاملة للنضال ضد االم

والوقوف يدا بيد للدفاع عن الديمقراطية و حق األمم في تقرير مصيرها والسالم العالمي والعمل على تطويرمشاريع 

 وطنية جديدة تقوم على خلق الظروف المثلة للعمل

ألطراف ندافع عن االشتراكية والمثل البروليتاريا نحن ندافع عن نظام جيوسياسي جديد ديمقراطي فعال ومتعدد ا

العليا التي هي اليوم أكثر من أي وقت آخر ضرورة تاريخية والبديل الفعلي لألزمة الرأسمالية التي تقود الحرب 

 والهمجية مرة أخرى الى البشرية

 

  انه وقت العمل
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