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  :نحیطكم علماً ب  :أوالً 

القمع الوحشي للفلسطینین من قبل دولة الفصل العنصري اإلسرائیلیة التي شنت مؤخراً خالل  .١

 .العشر سنوات السابقة ثالث حروب على قطاع غزة 

 .ضد إیران من قبل اسرائیل  وب االمتناھیةإثارة الحر .٢

بعد سحب خاصة التھدید اإلمبریالي األمریكي ضد إیران و الذي یمكن أن یتم تصعیده مجدداً  .٣

 .ترامب الوالیات المتحدة مما یسمى باالتفاق النووي 

الحرب البربریة التي یخوضھا نظام األسد الرأسمالي ضد الشعب السوري بدعم حاسم من  .٤

 .مبریالیة و النظام في طھران روسیا اإل

 .العدوان السعودي اإلماراتي الرجعي على الیمن بدعم من اإلمبریالیة الغربیة  .٥

 ً مؤكدین الخط العام لإلعالن بناًء على بعض التقدیرات أخذنا موقف واضح في ھذه النزاعات  :ثانیا

  ٢٠١٨المشترك یوم أیار 

التي تنفذھا أمریكا و روسیا  وفرنسا  وبریطانیا  و  فلتسقط اإلعتدائات و التدخالت اإلمبریالیة .١

ین جمیع ند منطقة الشرق األوسط كما وو لتخرج جمیع القوى العظمى من اسرائیل 

 .ت من قبل الدول اإلقلیمیة مثل إیران و تركیا و السعودیة و اإلمارات االعتدائا

نرفض أن ندعم أي طرف و ، ال بین أمریكا و روسیا مث، في أي نزاع بین القوى اإلمبریالیة  .٢

 " .العدو في المنزل " ننادي بالھزیمة للجمیع إنطالقاً من الصیغة الماركسیة التقلیدیة 

 .النصر للشعب الفلسطیني ! الھزیمة إلسرائیل ! ال للصھیونیة  .٣

في كل المواجھات بین إیران و اسرائیل ننادي بالھزیمة إلسرائیل و الدفاع عن إیران على  .٤

 .من رفضنا القاطع للنظام اإلیراني الرغم 

نعارض كل العقوبات اإلمبریالیة ضد إیران  و في نفس الوقت ندعم نضال العمال اإلیراننین  .٥

 .أشھر  ٤و المضطھدین ضد النظام اإلیراني و التي تمثلت في إنتفاضة شاملة قبل 



سیاده من الروس ندعم نضال العمال السوریین و المضطھدین في تحررھم من نظام األسد و أ .٦

 و في نفس الوقت نرفض أي، و اإلیرانیین و كذلك ندافع عن حق األكراد في تقریر مصیرھم 

 .دعم سیاسي للقوى البرجوازیة التافھ العلمانیة منھا و اإلسالمیة التي ھي في قیادة المقاومة

نصر للمقاومة الیمنیة الشعبیة و نعارض أي دعم سیاسي ندعو لھزیمة العدوان السعودي و ال .٧

 .لجماعة الحوثي 

 ً حتى لو كانت تصنف نفسھا عن طریق ، القوى اإلمبریالیة  تقف في صفندین كل القوى التي  :ثالثا

ھم لیست القوى الغربیة العظمى و ال روسیا و الصین أقل شراً فكل. الخطأ على أنھا إشتراكیة أو تقدمیة 

َ جمیع القوى القوى اإلشتراكیة .  أعداء للطبقة العاملة العالمیة و الشعوب المقھورة كما أننا ندین أیضا

الزائفة التي ترفض دعم النضال الشعبي ضد قوى اإلحتالل الرجعیة و الدكتاتوریات كما في الیمن و 

  .فلسطین و سوریا

 ً بل باإلنضمام إلینا ، حول العالم بعدم إلتزام الصمت نطالب الطبقة العاملة و المنظمات الشعبیة  :رابعا

  .ة و المضطھدینیة للطبقة العاملفي نضالنا ضد الدكتاتوریات اإلمبریالیة و الرأسمالیة و من أجل الحر

  

  :المنظمات الموقعة 
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