
 نعم لوحدة ثورية في عالم مليء بالتوترات القابلة لإلنفجار

  دعوة لنظرة عالمية من أجل الصراع لمستقبل اشتراكي

 9102البيان المشترك للمنظمات الثورية أب 

 

إنه لشٌئ محتوم تصاعد التوترات و الصراعات بين الطبقات و . إن الرأسمالية تشهد أزمة غير مسبوقة و تنهار 

على الثوريين في كل أنحاء العالم التدخل في هذا الصراع الطبقي على أساس برنامج عالمي ضد  إن. الدول 

 :نحن نناضل من أجل مايلي . اإلمبريالية من أجل ثورة اشتراكية و قوة الطبقة العاملة 

ة من فلتخرج روسيا و الواليات المتحد.  يجب أن ندعم نضال الشعوب للتحرر من القوى العظمى و وكالئهم

أبعدوا أيديكم عن فنزويال و أمريكا . ال للعقوبات ضد كوريا الشمالية . ال للعقوبات األمريكية ضد ايران . سوريا 

فلتخرج القوات األمريكية و األوروبية و الروسية و الصينية من مالي و ليبيا و النيجر و جنوب السودان . الوسطى 

التدخل السعودي و اإلماراتي و المصري و الفرنسي و الروسي و أي نحن ضد . و جيبوتي و كل الدول األفريقية 

 .تدخل من أي دولة أخرى في ليبيا 

النصر لإلنتفاضة الشعبية في . فليحيا النضال الشعبي في هونغ كونغ  .أدعموا نضال العمال و المحرومين للتحرر 

نعم لتقرير . قط ديكتاتورية األسد في سوريا فلتس. نعم لفلسطين حرة من النهر إلى البحر . السودان و الجزائر 

ادعموا اإلحتجاجات الشعبية الواسعة ضد النظام .المصير للمضطهدين في الشيشان و تركستان الشرقية و كشمير 

 .اإلمبريالي البرازيلي و الهندوراسي و كل األنظمة اإلمبريالية في أمريكا الجنوبية 

نحن ضد الحرب ( . و روسيا و الصين و اليابان و اإلتحاد األوروبي  أمريكا) فلنناضل ضد كل القوى العظمى 

إن على . التجارية و ضد سباق التسلح و ضد المناكفات العسكرية و الحماية اإلمبريالية و فوق كل ذلك العولمة 

حالة العداء ) وبات و كل أشكال الشوفينية ضد القوى المنافسة مثالً الثوريين في الدول اإلمبريالية معارضة العق

تسويق العداء لروسيا في اإلتحاد األوروبي و عداء الديماغوجية األوروبية , الهستيرية للصين في الواليات المتحدة 

 (.في الصين و روسيا 

إن على الثوريين في . ينية بين بلديهما إن على الثوريين في اليابان و كوريا الجنوبية معارضة التوترات الشوف

اليونان الوقوف في وجه الشوفينية العدائية في بلدهم تجاه مقدونيا و عليهم الوقوف أيضاً في وجه الحالة العدائية 

 .الهستيرية تجاه تركيا التي تقوم بها الطبقة الحاكمة في اليونان 

يك الجبهة المتحدة من اجل الصراع للتحرر و عليهم أن يحذروا إن على الثوريين في البالد الجنوبية أن يتبعوا تكت

 ( .من خالل سياسة عدو عدوي صديقي ) من جميع أشكال اإلستغاللية التي تقدم الدعم لمعسكر القوى العظمى 

حطموا جدار ترامب على الحدود المكسيكية و عارضوا اضطهاد المهاجرين   .فلتسقط سياسة  الهجرة اإلمبريالية 

فلنقف ضد سياسة العداء . األوروبي  Frontexفليسقط نظام . أمريكا الوسطى من قبل الحكومة المكسيكية  من



نعم للمساواة الكاملة للمهاجرين من . افتحوا الحدود لكل المهاجرين و الالجئين . للمهاجرين الوحشية في روسيا 

نعم ألن يتعلموا بلغتهم . ة اإلجتماعية و الصحية حقوق المواطنة و المعاش و نعم ألن يستفيدوا من خدمات الرعاي

 .األم و يستخدموها في الدوائر العامة 

نحن ندعوا الثوريين لمساعدة العمال و المضطهدين لتحرير أنفسهم من الديمقراطية اإلجتماعية و الستالينية و 

عالمي يكافح من اجل مستقبل اشتراكي فلنتقدم بانضمام قوات لبناء حزب ثوري . البوليفارية و البرجوازية الوطنية 

. 

 

 :الموقعون 

, البرازيل , اليمن , باكستان , فلسطين المحتلة , سريالنكا , كوريا الجنوبية )     التيار الثوري الشيوعي العالمي

 www.thecommunists.net( النمسا , ألمانيا , بريطانيا , روسيا , كينيا , نيجيريا , المكسيك 

Revolutionary Communists (South Korea), 

http://go.jinbo.net/commune/view.php?board=cool&id=51945&page=1 

Jammu Kashmir Revolutionary Socialists (Kashmir) 

https://redflagkenya.wordpress.com/, (Kenya) Socialist League Revolutionary 

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (Costa Rica), 

http://prtcostarica.blogspot.com/ 

savasi.blogspot.com/-http://sinif, RCIT Supporters in Turkey 

RCIT Supporters in Zimbabwe 

RCIT Supporters in Spain (Note of the signatories: “We consider it as important to fight 

for the right of national self-determination of all peoples which are oppressed by the 

Spanish state (e.g. in Catalonia, Euskadi, Galicia, Canary Islands, Andalusia, etc).” The 

RCIT agrees with this approach.) 
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