
 

 اليمنيين" اشتراكيون ضج العدوان"تحية لل

  

ان بلدكم يتعرض ! نرسل لكم تحياتنا الحارة المتضامنة معكم في هذه اللحظة الصعبة, ايها الرفاق االعزاء 

من المهم في هذا الوضع . لالعتداء من قبل عصابة آل سعود التي ترتكب وبال رحمة مجازر ضد آالف الناس

امثالكم قواهم من اجل االحتجاج ضد الخيانة المخزية للقيادة الرسمية للحزب االشتراكي ان يوحد االشتراكيون 

 .اليمني التي تتملق وتقبل قدم الملك السعودي

تدعم وبشكل كامل نضال اليمنيين ضد  RCITفان ال , وكما كنا قد اوضحا في العديد من الوثائق والتصريحات

اننا نشجب ونتهم دعم العدوان السعودي من قبل القوى االمبريالية .  يعدوان الملك السعودي سلمان وتابعه هاد

الغربية الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي واسرائيل وكذلك الممالك في الخليج والدكتاتورية الدموية المصرية 

 (1).للجنرال السيسي

ريالنكا وتونس وفلسطين هي منظمة ثورية عالمية لها اقسام ونشطاء في اليمن وباكستان وس RCITال 

لقد قام قسمنا في النمسا بتنظيم وقفة . اسرائيل والبرازيل والمكسيك وفنزويال وبريطانيا والمانيا والنمسا\المحتلة

 (2).احتجاجية امام السفارة السعودية في فيينا للتعبير عن تضامنه مع المقاومة اليمنية الشعبية ضد العدوان

د الغزو االجنبي  التي تقودها في الوقت الحالي حركة الحوثي بغض النظر عن نقدنا اننا ندعو لدعم المقاومة ض

تور السابق علي عبدهللا صالح خطأ فادح يسيء اننا نعتبر التحالف مع الدكتا. لها كقوة اسالمية شبه برجوازية

ها ان تنتصر فقط اذا نظم ان الثورة اليمنية يمكن ل. الهداف الثورة اليمنية الثانية وتكون عقبة جادة لنجاحها

 .العمال والفالحين انفسهم بشكل مستقل في مجالس عمل وميليشيات شعبية وقامت بالسيطرة

 !اننا نطمح بالنقاش والتعاون معكم 

 تحية ثورية لكم

  RCITالمنسقية الدولية لل 

 

. عدد من الوثائق على ثورة العرب بشكل عام وعلى الثورة اليمنية بشكل خاص RCITاصدرت ال   (1)

 : هذه الروابط الى الوثائق باللغة العربية

unists.net/home/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8http://www.thecomm
arabic/-revolution-%D9%8A%D8%A9/arab 

9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8http://www.thecommunists.net/home/%D8%A7%D
yemen/-vs-aggression-%D9%8A%D8%A9/saudi 

http://www.thecommunists.net/home/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
resolution/-8%A9/yemen%D9%8A%D  

 :باللغة العربي بهذا الرابط RCITيمكنكم قراءة البرنامج الداخلي لل 

8%B9%D8%B1%D8%A8http://www.thecommunists.net/home/%D8%A7%D9%84%D
 manifesto/-%D9%8A%D8%A9/rcit 

http://www.thecommunists.net/home/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
arabic/-wws-%D9%8A%D8%A9/rcit 

 : يمكنكم مشاهدة الصور والفديوهات عن الطريق التويتر

us/590044834930552832https://twitter.com/RCIT1/stat  

http://www.thecommunists.net/home/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/arab-revolution-arabic/
http://www.thecommunists.net/home/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/arab-revolution-arabic/
http://www.thecommunists.net/home/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/saudi-aggression-vs-yemen/
http://www.thecommunists.net/home/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/saudi-aggression-vs-yemen/
http://www.thecommunists.net/home/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/yemen-resolution/
http://www.thecommunists.net/home/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/yemen-resolution/
http://www.thecommunists.net/home/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/rcit-manifesto/
http://www.thecommunists.net/home/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/rcit-manifesto/
http://www.thecommunists.net/home/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/rcit-wws-arabic/
http://www.thecommunists.net/home/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/rcit-wws-arabic/
https://twitter.com/RCIT1/status/590044834930552832

