
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),  Revolutionary Socialist League 

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

prtcostarica.blogspot.com/http:// 

savasi.blogspot.com/-http://sinifRCIT 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.) 

 

 



 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
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 : النضال الثوري ضد الهجمات الرجعية ضد الحقوق الديمقراطية  (٤

الطريقة الوحيدة التي يستطيع الثوريين من خاللها خدمة مصالح الطبقة العاملة والمظلومين ، هي معرفة العدوالحقيقي لهذه 
 .الطبقة وحشد القدرات والطاقات لمواجهة هذا العدو

بشكل دائم ضد الدكتاتورية ، الرجعية والديمقراطية الزائفة والفاسدة من أجل ذلك يجب أن يكون النضال مستمر 
وضد أي شكل من أشكال القمع ( سوريا ، توغو ، كينيا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي ) واالستبدادية 

ضد أي انقالب عسكري كما ، وكذلك ( شعوب أمريكا الالتينية ، الروهينجا بميانمار واألفارقة بليبيا ) الوطني والعرقي 
وضد أي هجوم استبدادي وخاصة إعالن حالة الطوارئ كما .  ٣١٠٢، البرازيل  ٣١٠٢، تايالند  ٣١٠٢حدث بمصر 
 . ٣١٠٢حدث بفرنسا 

كل الذين ال يقفوا وال يناضلوا ضد هذه الهجمات الرجعية ، وكل الذين يدعموا هذه الهجمات أو يقفوا بموقف حيادي 
 .فهم بالخونة لقضية الطبقة العاملة ، ولن نلتقي معهم مهما كانت الظروف نستطيع أن نصن

 :المواجهة هو التكتيك السليم والوحيد لنضال الشعوب ( ٥

الثوريين يعارضون أي شكل من أشكال الطائفية ويرفضون المشاركة بأي حركة شعبية شعاراتها وأهدافها غير ثورية، 
) بأي حركة شعبية تقوم بها طبقة العمال والفالحين تحت قيادة اإلصالحيين والشعوبيين بالمقابل يطبقون سياسة المواجهة 

النقابات ، المنظمات الشعوبية ، وكذلك بعض األحزاب بالبرازيل ، األرجنتين ، المكسيك ، كاتالونيا ، االسالميين بمصر 
 (.والثوار بسوريا 

الثوابت ضد أي شكل من أشكال الشعبوية البرجوازية الصغيرة  من خالل التوجيه يتوجب الدمج بحيث يصبح النضال من
والشعبوية الشعبية ومن أجل إبعاد نضال العمال والفالحين عن هذه اإلتجاهات الغير ثورية وبهذه الطريقة نستطيع التقدم 

 .من أجل تشكيل الحزب الثوري المستقل لطبقة العمال والفالحين 

 .لمواجهة بنضال الطبقات يصبح دعمهم لهذا النضال بدون أي معنى وغير مجديلهؤالء الذين ال يطبقون تكتيك ا

 :البدء ببناء الحزب الثوري العالمي ( ٦

النضال من أجل التصدي للهجوم الرجعي من قبل الطبقة المسيطرة ومن أجل تحرير طبقة العمال والفالحين والمظلومين 
هذا يعني أن تقوم الطبقة العاملة . في حال اندماجه بالثورة االشتراكية ، هذا النضال من الممكن أن يحقق اإلنتصار فقط 

من التجارب . باستالم زمام األمور بالدولة وسقوط الطبقة البرجوازية ، من أجل فتح الطريق للتقدم نحو اإلشتراكية 
 .يادته من خالل حزب ثوري التاريخية نستطيع أن نأخذ العبر ، أي نضال الشعوب سوف يكون مصيره الفشل اذا لم يتم ق

هذا الحزب يتوجب عليه تنظيم المناضلين األكثر وعيا سياسيا واألكثر جهوزية للنضال من طبقة العمال والمحرومين وأن 
 .واألهم من ذلك أن يكون عالميا من أجل أن يمنع أخطار الوسطية الوطنية. يتحرر من اإلنحطاط الروتيني 

المنظمات والناشطين ، الذين بكل شرف يناضلون من أجل تأسيس حزبا عالميا ثوريا ، من من أجل ذلك نوجه نداء لجميع 
 .أجل توحيد قواهم على أسس منظمة ومدروسة 

يقترح على الثوريين تشكيل لجنة اتصاالت موحدة لتحضير سياسيا وتنظيميا مؤتمر  RCITعلى وجه  التحديد الحزب 
 .الجدية من أجل التقدم بتأسيس الحزب العالمي الثوري عالمي ، يتم من خالله مناقشة الخطوات 

 .ملتزم من خالل النقاشات الجدية والتعاون مع كل القوى التي تتبنى وجهة النظر هذه  RCITتيار 
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هذا يكون حقيقي وخاصة بالصراعات الداخلية على سبيل المثال ضد امة من االمم ، كما حصل بالعدوان الروسي على 
 .ن مع األيغور الشيشان والتركستان وكذلك كما تفعل الصي

 .وكذلك بالصراعات الخارجية على سبيل المثال كوريا الشمالية ، أفغانستان ، سوريا ، مالي والصومال 

هذا النهج ال يكون صالح فقط بدول الجنوب ولكن أيضا لحاالت القمع والتفرقة بداخل الدول اإلمبريالية القديمة ، قضية 
حدة األميركية ، ونضال الشعب الكاتالوني لنيل استقالله من الدولة اإلمبريالية السود والسكان األصليين بالواليات المت

 .اإلسبانية 

وبنفس الوقت يتوجب على الثوريين النضال من أجل الحدود المفتوحة بالدول اإلمبريالية ومن أجل المساواة الكاملة 
 (.نة، اللغة والمساواة باألجورحقوق المواط)لألقليات الوطنية والمهاجرين الى هذه الدول 

كذلك يرفض الثوريين توجيه او تقديم أي دعم ألي قوة إمبريالية ضد قوة إمبريالية أخرى مهما كانت نوعية هذا الصراع 
 (.الصراع على الرئاسة بالواليات المتحدة األميركية ) 

يتوجب عليهم أن يتركوا ساحة النضال .... ة للذين فشلوا بدعم النضال الشعبي ضد القمع مبررين ذلك بالقيادة الفاشل
 .لتتوالها طبقة العمال والمظلومين 

 :استمرار النضال الثوري بالشرق األوسط وبشمال أفريقيا ضد الديكتاتورية الرجعية واإلمبريالية والصهيونية ( ٣

ودان وبعض البلدان االخرى ، االنتفاضات الشعبية السلمية في فلسطين ، تونس ، إيران ، سوريا ، مصر، اليمن والس
 . ٨٠٠٢شكلت الصراع األكثر أهمية واألكثر تقدما وتطورا منذ أن بدأت هذه المرحلة التاريخية 

من الطبيعي في ظل غياب القيادة الثورية الواعية ، تتعرض هذه الشعوب لهزائم فظيعة ، كما حدث باإلنقالب العسكري 
بح المستمرة الي يرتكبها نظام األسد وحلفائه الروس واإليرانيين ضد الشعب ، والمذا ٨٠٠٢بقيادة السيسي بمصر عام 

 . السوري 

بأي شكل من األشكال الحركة الثورية مستمرة ، هذا هو انعكاس حقيقي لحركة المقاومة الشعبية بفلسطين ، سوريا ، اليمن 
 .المغرب الخ وانتشار الحركة الشعبية لدول جديدة مثل تونس ، إيران و.... ومصر 

أما الحركة السلمية العالمية والفلسطينية الرافضة لقرار ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة لدولة اإلحتالل اإلسرائيلية فهذا 
القرار يفتح مرحلة جديدة من النضال ضد القوى اإلمبريالية وضد الحركة الصهيونية ، من أجل إنشاء دولة فلسطين 

 (.فلسطين الحرة ) البحر  المستقلة بحدودها من النهر إلى

االنتفاضات الشعبية السلمية بتونس وكذلك بإيران ضد النظام البرجوازي ، إن دلت على شيء فهي تدل على أن الموجة 
 .الثورية بالشرق األوسط وشمال أفريقيا تدل على الصمود والتمدد إلى بعض الدول الغير عربية 

يها اليوم تقديم الدعم الغير مشروط لهذا النضال الشعبي ضد الديكتاتورية القوى الثورية المخلصة لمبادئها يتوجب عل
الطبقة البرجوازية الصغيرة ، القوى اإلسالمية ) والقوى الرجعية ، مع أخذ بعين اإلعتبار عدم دعم القيادات الغير ثورية 

 (.المتطرفة 

، أو صرحوا أن هذه الثورات مصيرها الفشل  ٨٠٠٠ذ لهؤالء اإلشتراكيين الذين فشلوا بتقديم الدعم للثورات العربية من
واإلنهزام ، هم يحاولون أن يقودوا التيار اإلشتراكي والديمقراطي فقط بالتصريحات الكالمية ، من دون أي فعل ملموس 

 .على أرض الواقع 

، هم ( لسودان وإثيوبيا السعودية ، اإلمارات ، إيران ، مصر ، ا) الثوريين يرفضوا أي حرب إقليمية رجعية بالمنطقة 
يستطيعون أن يحددوا التكتيك الثوري الذي سوف يتبعونه في حال نشوب أي صراع بالمنطقة ، بعد أن يكونوا قد حددوا 
الهدف الحقيقي لهذا الصراع وتوابعه السياسية ، وخاصة دور القوى اإلمبريالية وباألخص الواليات المتحدة األميركية ، 

 . روسيا والصين 
18  الصفحة على استمر
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 ٨١٠٢، فبراير ( RCIT)إقتراح من قبل التيار الشيوعي الثوري العالمي 

www.thecommunists.net 

 ين في وقتنا الحاضرالنقاط الست التي تشكل القاعدة األساسية لعمل الثوري

  

نحن نعيش بعالم مليء بالتناقضات المتسارعة والتغييرات المفاجئة ، في حين تشهد البرجوازية العالمية مرحلة هبوط ، 
ويحاول اللصوص البرجوازيين زيادة ثرواتهم من خالل الهجوم العنيف على الطبقة العاملة والمظلومين ، مدمرين في كل 

البيئة المحيطة بنا ، وبنفس الوقت تزداد المنافسة بينهم ، وبقاء الحياة االنسانية سوف يكون مهدد مرة اكثر من سابقتها 
بمزيد من التغييرات المناخية الغير مسيطر عليها ، وفي كل مرة تزداد المنافسة بين القوى العظمى ، يزداد الخطر من 

 .اندالع الحرب العالمية االمبريالية الثالثة

 .له نستطيع أن نقول أن البديل هواإلشتراكية العالمية وإال سوف نعود بعالمنا إلى العصور الحجريةمن أجل هذا ك

هذا الوضع الدرامي يجعل النضال المنظم ضروريا جدا من أجل اإلشتراكية ، هذا يعني أن الطبقة العاملة والمظلومين 
 .شتراكية المستقبليةيتوجب عليهم اإلنتساب لحزب من أجل النضال العالمي لتحقيق اإل

من وجهة نظرنا ، اصبحت حاجة ملحة أن يبدأ الثوريين في كل مكان بالعالم بالتنسيق الفوري ليتم وضع المبادئ األساسية 
النقطة األساسية .من خاللها نستطيع التسريع بتأسيس الحزب العالمي الثوري وجعله أكثر قوة.لتوحيد الطريقة واألهداف 

 .الحزب ، تتم باإلتفاق على المبادئ األكثر أهمية للنضال العالمي من أجل تأسيس هذا 

 :التيار الشيوعي الثوري العالمي يعتبر النقاط الست التالية كبرنامج أساسي للمرحلة السياسية الحالية 

األميركية، اليابان التعرف على تسارع المنافسة بين القوى اإلمبريالية الكبرى ، اإلتحاد اإلوروبي ، الواليات المتحدة ( ٠
 :، روسيا والصين 

فقط يكون من الممكن أن نفهم الحالة الديناميكية في هذه المرحلة للغرق باألزمات البرجوازية والتعرف على الصبغة 
 اإلمبريالية ليس فقط لإلتحاد اإلوروبي ، الواليات المتحدة األميركية واليابان ، بل كذلك على القوى اإلمبريالية الجديدة
المتمثلة بروسيا والصين ، من خالل هذه القاعدة نستطيع ان نصل لتأسيس برنامج صحيح ضد اإلمبريالية ، حول هذا 

على سبيل المثال رؤية النضال المنظم للطبقة العاملة المستقلة من  -البروليتاريا العالمية واإلنهزامية الثورية  -الموضوع 
 .وضد كل القوى اإلمبريالية

ن الثوريين يرفضوا توجيه أي دعم ألي قوى عظمى بالخالفات المتجددة بين هذه القوى اإلمبريالية ، تحت هذا يعني أ
 ".العدو األساسي موجود بداخل المنزل " شعار 

النهج المماثل يكون ضروريا عندما الهند دخلت بخالف مع الصين اإلمبريالية ، الهند كقوة بالمنطقة ولكن غير امبريالية 
 .تتصرف تحت ظروف محددة كقوة لإلمبريالية األميركية ولكنها 

الذين ال يعرفوا حتما الصفة الرجعية واإلمبريالية لهذه القوى العظمى ال يستطيعوا أن يأخذوا مواقف منسقة مناهضة 
 .لإلمبريالية العالمية

 .ألقل سوءعلى حسب المقولة ا.....الخط الماركسي الواعي او الغير واع يدعم قوى ضد قوى اخرى 

  :النضال الحالي ضد اإلمبريالية بهدف تحرير الشعوب المظلومة( ٨

ينهض الثوريين من أجل هزيمة الدول اإلمبريالية وأتباعها بأي صراع مع القوى التي تمثل الشعوب المظلومة ، ومن أجل 
من هذه الشعوب المظلومة ،  النصر العسكري لهذه الشعوب وبنفس الوقت بدون أي دعم سياسي لإلتجاهات الغير ثورية

 .على سبيل المثال القوى اإلسالمية المتطرفة والوطنيين الذي يمثلون الطبقة البرجوازية الصغيرة

16
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.فلنواصل النضال من أجل االشتراكية   

 البيان المشترك 
29.04.2019, www.thecommunists.net 

 

نرسل تحياتنا الثورية للجماهير الشعبية المناضلة من أجل  9102بمناسبة يوم العمال 
فلسطين و كشمير و نيكاراغوا و فرنسا  الحرية و العدالة في الجزائر و السودان و سوريا و

.و عدة دول أخرى   

نصرح بأن النضال من أجل الحرية و العدالة ال يمكن أن يكون مثمراً إال إذا قامت الطبقة 
العاملة بتنظيم ثورة اشتراكية غايتها اسقاط النظام الرأسمالي و خلق عالم فدرالي من العمال 

.و الفالحين   

ن أجل الحرية يجب أن يتم تأسيسه على برنامج اشتراكي و توجيهه نأكد على أن النضال م
أمريكا و الصين و اإلتحاد األوروبي و روسيا و ) ضد جميع القوى االمبريالية العظمى 

.و ضد حكومات امبريالية اخرى مثل كوريا الجنوبية ( اليابان   

ة و نعلن التزامنا بميثاق نشدد ايضاً أنه من الضروري تخطي النقص الحاد في القيادة الثوري
النقاط الستة لمنصة الوحدة الثورية اليوم من أجل العمل معا على تأسيس حزب ثوري 

.عالمي   

 

 المنظمات الموقعة 

اليمن , فلسطين المحتلة , بنغالدش , سيريالنكا , باكستان ) التيار الشيوعي الثوري العالمي 
( .النمسا , المانيا , بريطانيا , وسيا ر, كينيا , زامبيا , البرازيل , المكسيك ,   

www.thecommunists.net 
남한의 혁명적 공산주의자들 (South Korea), 

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

Революционные коммунисты (Russia), https://vk.com/rcit1917 

Zimbabwe Solidarity Brigades 

Courant des Jeunes Penseurs Congolais (République Démocratique du Congo), 
https://cogitordc.wordpress.com/ 

 

* * * * * 
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إن الحرية و الديمقراطية ال يكمن نيلهم من خالل العمل المشترك مع العسكر بل من خالل هزيمتهم و 

مع العلم أن العسكر يتبوأون منصب قوي في المجلس اإلنتقالي و بيدهم السالح و بإمكانهم . التخلص منهم 

 .أن يتخلصوا من المعارضة بأي لحظة 

يعني إدماج قادة المعارضة بالمنظومة الحاكمة و سوف يبيعون اهداف  إذا ماتم تطبيق هذا اإلتفاق فإن هذا

الثورة المجيدة ألجل مزايا شخصية و ذلك يعني تسلم مجلس مدني عسكري جديد غير منتخب للسلطة بدون 

 .سنوات  3ديمقراطية لمدة 

يير بما فيهم المسمون إن التيار الثوري الشيوعي العالمي يدين و بقوة إذعان قوة الحرية و التغ: رابعاً 

 .بالحزب الشيوعي السوداني الذي كان جزء من التحالف منذ البداية 

من المهم على جميع النشطاء و المنظمات التي تنشد األهداف الديمقراطية للثورة السودانية أن : خامساً 

يجب أن يجمعوا القوى الستمرار تحشيد الجماهير الخفيرة و يجب عليهم دعم جهود . ترفض هذه المؤامرة 

تنظيم العمال و الشباب و الفالحين الفقراء من خالل لجان مقاومة شعبية في األحياء و الجامعات و دوائر 

 .الموالية للعسكر من المهم أيضاً أن تقوم الجماهير الحاشدة ببناء لجان مقاومة لصد هجوم المليشيات. العمل 

على جميع النشطاء التوحد على أساس برنامج عمل و بناء حزب ثوري و , األهم من ذلك كله : سادساً 

 .يكون جزء من الحزب العالمي 

 .إن التيار الثوري الشيوعي العالمي يتطلع إلى التعاون معكم 

 .نعم لمجلس ثوري مشترك

 .نعم لحكومة تحفظ حقوق العمال و الفالحين 

 

 RCIT المكتب العالمي للتيار الثوري الشيوعي العالمي

 

* * * * * 

 

! العام باالضراب الجنراالت قاوم: السودان  

السوداني الشعب مع الدولي التضامن ! 

الدولي الثوري الشيوعي التيار من عاجل بيان ،9102 يونيو من الرابع  
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 !إن اإلتفاق مع المجلس العسكري ماهو إال بيع للثورة : السودان 
 RCIT 9102الثامن من تموز . بيان عاجل للتيار الثوري الشيوعي العالمي 

www.thecommunists.net 

  

رية و التغيير و التي تمثل بشكل رسمي الحراك إن قادة قوى الح. إن الثورة المجيدة تواجه خطر البيع : أوالَ 

الشعبي ضد الدكتاتورية وقعوا على اتفاق مع المجلس العسكري و وفقاً لإلتفاق سيتم تشكل مجلس سيادي 

 .أشهر 3سنوات و  3مشترك مكون من عسكر و مدنيين لقيادة البالد خالل الفترة اإلنتقالية المكونة من 

عسكريين و المقعد الخامس سيكون من نصيب شخصية  5مثلون المعارضة و مدنيين ي 5يتكون المجلس من 

شهر قائد عسكري و بعد ذلك شخصية  90سيترأس المجلس في أول . مدنية يتم التوافق عليها من الطرفين 

 .مدنية 

 . لقد تم التوصل إلى هذه اإلتفاقية بسبب الضغط من القوى اإلمبريالية و حلفائهم اإلقليميين: ثانياً 

وفقاً لتقرير األسوشيتد برس فقد طالبت إدارة ترامب كذلك األنظمة القمعية في مصر و السعودية و اإلمارات 

 .ممثلي المعارضة و المجلس العسكري للتوصل إلى هكذا إتفاق 

ينقل التقرير عن مسؤول ( . 92029102)يقول السودانيون إن هذا الضغط هو الذي أوصل إلى هكذا اتفاق 

رسالتهم كانت واضحة و هي " . إن األمريكان طالبوا باتفاق بأسرع وقت ممكن: "سوداني قوله عسكري 

تقاسم السلطة و ضمان عدم محاكمة أي شخص من المجلس مشيراً إلى القمع الذي حصل في الثالث من 

 .شخص 099حزيران و الذي قتل فيه على األقل 

من حزيران في بيت رجل أعمال سوداني في القاهرة  92إن جهود القوى الرجعية توجت باجتماع سري ب 

و قد تم حضور كالَ من قادة اإلحتجاجات و الجنراالن البرهاني و حميدتي باإلضافة إلى مسؤولين من 

و نتيجة لذلك قام قادة اإلحتجاجات بإلغاء زحف . الواليات المتحدة و بريطانيا و السعودية و اإلمارات

 .كري الحاكم الذي ذبح المئات من النشطاء في األشهر الماضية المتظاهرين ضد المجلس العس

يحذر التيار الثوري الشيوعي العالمي و بقوة من أن إتفاق تقاسم السلطة لهو تنازل خطير من قبل قادة : ثالثاً 

 اإلحتجاجات و بناًء على ذلك نكرر ماقلناه في بياننا السابق إن أي مفاوضات مع العسكر هي انحراف خطير

14  الصفحة على استمر
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 !قاوم الجنراالت باالضراب العام: السودان

 !التضامن الدولي مع الشعب السوداني

 . ، بيان عاجل من التيار الشيوعي الثوري الدولي9102الرابع من يونيو 

www.thecommunists.net 

 

ضد المتظاهرين السلميين في الثالث من  الجيش السودانيأسفرت المجزرة الدموية التي شنها . 1
كما القى ما يسمى . شخصا على األقل وخلفت المئات من الجرحى 53عن مقتل  9112 حزيران

. بالمجلس العسكري اتفاق نقل السطل للمدنيين ووعدت بإجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر
من البديهي إن هذه االنتخابات لن تتم في ظل وضع حر وديمقراطي إذ إنها محاولة من المجلس 

 . يقة السيسي في مصر وهي تمثل هزيمة للشعب السوداني إن حدثتالعسكري إلتباع طر
 

ما حدث درس قوي نتج عن المفاوضات مع قيادة الجيش اذ ال يمكن تحقيق الحرية . 9
والديمقراطية عبر هذا التوهم بان الجيش يحرص أيضا على هذا التحول بل يعمل على هزيمتها 

 . وازالتها

 

عي الثوري عن تضامنه مع الشعب السوداني ونؤيد الدعوة إلى يعبُر التيار الدولي الشيو. 5
غض النظر عن تحفظاتنا السياسية على )إضراب العام والذي تدعو اليه قوى الحرية والتغيير 

 (.التحالف

 

يجب أن يستمر هذا اإلضراب العام حتى يتم هزيمة الثورة المضادة ومن الضروري أن تبني . 4
عالوة على ذلك، يجب على ! دفاع عن النفس من أجل مقاومة الهجماتالجماهير الشعبية لجان ال

الجماهير محاولة كسب الجنود العاديين حتى ال يتبعوا أوامر جنراالتهم بل ينضموا إلى صالح 
 .قضيتها واحتجاجاتها

 

من ! يجب أن يكون الهدف االستراتيجي اإلطاحة بالمجلس العسكري من خالل التمرد الشعبي. 3
من أجل الحزب ! من أجل حکومة العمال والفالحين والفقراء! معية التأسيسية الثوريةأجل الج

12  الصفحة على استمر
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 .أوقفوا العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة 
 IWU-FIو  RCIT البيان المشترك للتيار الشيوعي العالمي

 

مرة أخرى قامت الحكومة اإلسرائيلية بتكثيف حملتها اإلرهابية ضد الشعب الفلسطيني في 

اإلسرائيليين األخيرة قام كل من الطيران الحربي و االبحرية  84في الساعات . قطاع غزة 

عاماً و هي حامل بجنين و بنت أخاها  73فلسطيني بمن فيهم فلسطينة أبو عرار ذات  52بقتل 

إضافة إلى ذلك قامت . فلسطيناً جرحوا في الهجمات   37مايقارب . شهراً  48صبا ذات 

 .يةالحربية اإلسرائيلية بتدمير المبنى الذي كان يضم مكتب وكالة األناضول اإلخبارية الترك

 .إسرائيلين بسبب الصواريخ الفلسطينية التي تم اطالقها كرد على العدوان  7نتيجة لذلك قتل 

هذا الفعل اإلسرائيلي األجرامي هو جزء من عدوان تاريخي من العدوان التاريخي للقوى 

حتى اآلن  84فلقد قاموا منذ العام , ضد الشعب الفلسطيني ككل اإلمبريالية و الصهوينية 

 .باغتصاب األراضي الفلسطينية 

إن حالة النكران التي تسود العالم حيال األعمال الصهيونية اإلجرامية المدعومة من اإلمبريالية 

 .و دونالد ترامب تتفاقم 

جرائم الصهيونية و ندعوا إلى عمل موحد لمحاربة هذه ال  IWU-FIو  RCITنحن في 

و نحن ندعو الطبقة العاملة و المنظمات الشعبية . العنصرية التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية 

 .حول العالم لدعم الشعب الفلسطيني 

 

 .لتحرك شعبي عالمي لمقاطعة اسرائيل  ندعو

 .أوقفوا المجزرة في غزة 

 .فليسقط القمع اإلجرامي ضد الشعب الفلسطيني 

 .لكل السجناء الفلسطينيين  الحرية

10



  بما في ) مكاسب مادية دعم الحق الشرعي لمناضلي التحرر السوريين لتحقيق
ليدافعوا عن أنفسهم ضد هجوم األسد و بوتين ( ذلك سالح و متطوعين 

 .البربريين 
  تنظيم النضال السياسي ضد قوى الشر الداعمة لألسد و القوى المتخوفة من

 .نضال الشعب السوري للتحرر باإلسالم التي تشهر 

السوري وحيداً في هذه  أيها اإلخوة و األخوات نناشدكم أن ال تتركوا الشعب
 !جمعوا القوى و انقذوا الثورة السورية. الساعات العصيبة 

 

 .اإلدارة العالمية للتيار الشيوعي الثوري العالمي 

 

-middle-and-https://www.thecommunists.net/worldwide/africa
revolution/-syrian-the-on-articles-of-tioneast/collec 
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أبو منشار ولي العهد السعودي و اإلمارات و غيرهم يسعون للمصالحة مع األسد 
 .المستبد 

 العديد من الفصائل السورية الثورية لعملية آستانا تمنذ أكثر من عامين خضع 
و لكن . التي وعدت من خالل كل من روسيا و ايران و تركيا بحل سياسي 

لدفع المتمردين لإلذعان كما  فخ مضاد للثورةفي الحقيقة كانت هذه العملية 
 .حصل في درعا و الغوطة الشرقية 

  أخيراً تواجه الثورة السورية حقد القوات الستالينية و البوليفارية التي تدعم
) اإلمبريالية الروسية و حليفها األسد و ذلك كله تحت قناع محاربة اإلمبريالية 

و في ( . جتماعية ريالية الروسية اإلفي الحقيقة هي ضد أمريكا و مع اإلمب
الكثير من قوى اليسار النضال الحالي للشعب السوري  نفس الوقت يتجاهل

 .للتحرر مخفين خوفهم من اإلسالم بعبارات تقدمية زائفة 

ي تضامن فعال من قبل ألإن التيار الشيوعي الثوري العالمي يرحب و بقوة . 3
يجب  . المنظمات اإلسالمية مع الثورة السوريةاإلشتراكيين أو الديمقراطيين أو 

الحشد للفت الرأي العام العالمي لنضال الشعب السوري البطولي و لعمليات اإلغاثة 
اإلنتباه أيضا لما يقوم به  لفتاإلنسانية التي تقوم بها منظمات تركية و اسالمية و ل

ية مثل الصحفي بعض الصحفيون الشجعان الذين يقدمون تقارير من الخطوط األمام
إن كل هذه المساهمات تصب في صالح نضال الشعب السوري  .بالل عبد الكريم 

 .للتحرر 

لتوحيد  إن التيار الشيوعي العالمي يدعو العمال و المنظمات الشعبية في العالم.  4
نقترح بأن الحملة العالمية . حملة تضامن عالمي لحماية ثورة الشعب السوري 

 :كز على المهام التالية الموحدة يجب أن تر

  تنظيم األيام العالمية للتضامن. 
  إعاقة جميع جهود دعم و شرعنة نظام األسد. 
  الضغط على الحكومات األوروبية لفتح الحدود أمام الالجئين. 
  دعم جهود اإلغاثة اإلنسانية و المجتمع المدني في إدلب. 
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 أنقذوا الثورة السورية
من الهجوم  يفي إدلب الذي يعان تضامن عالمي مع الشعب السوريلصرخة 

 .السوري و الروسي البربري 

  9102حزيران  4 (RCIT) بيان عاجل للتيار الشيوعي الثوري العالمي
 www.thecommunists.net 

 

هجوم من يواجه السوريون في اخر منطقة محررة في شمال غرب سوريا  .1
 .المسلحة التي تأتمر بأمر األسد و بوتين بربري من قبل القوات 

لقد تم .هجوم وحشي و قصف ال متناهي ل السكان يتعرضمن نيسان  03منذ  
حتى اآلن قتل أكثر من ألف مدني و تم تشريد أكثر من . جميع القرى  تدمير

تقوم القوات الجوية الروسية باستهداف مقصود . ألف مدني  033,333
حتى اآلن قام مقاتلوا . اسابيع 2منهم في اخر  42 تدمير لقد تمللمشافي و 

الحرية السوريون األبطال بتضحيات عظمى إليقاف تقدم قوات األسد على 
 .الرغم من التفوق العسكري لألخير

إن الثورة السورية . حاسمة ليست  فالظرون هذه بأال ينبغي ألحد التوهم  .4
 .لى ذلكو هي مرغمة عتحت أشد الظروف وطئة تقاتل لبقائها 

  نظام األسد المجرم الذي قتل : إن الثورة السورية تواجه أكثر األعداء وحشية
ليضمن بقائه و تواجه أيضاً اإلمبريالية  4311ألف على األقل منذ العام  033

ً نظام  الروسية و التي تمتلك واحداً من أقوى جيوش العالم و تواجه أيضا
ل مناوئيه منذ أن وصل إلى قتالماللي الذي يمتلك سجل سيئ الصيت في 

 . 1191السلطة عام 
 و  لقد تم بيع الثورة السورية من قبل القوى الغربية و األنظمة العربية الرجعية

تهتم حكومات بينما نعبر نحن عن تضامننا مع الشعب السوري  .الدكتاتورية 
بتسويات و ترامب و ماكرون و ميركل اإلمبريالية بتهدئة الحرب األهلية 

إن سفاح مصر الجنرال السيسي و . مضادة للثورة إلرجاع ماليين الالجئين 
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وبعبارة أخرى ، فإن إسقاط الديكتاتورية في مصر سيكون بمثابة ضربة هائلة للدولة الصهيونية  .7

ألسد الجزار ، وللجنرال حفتر ، ولترمب ، وبوتين وكذلك ل، وللممالك الخليجية الرجعية ، و

انتصاًرا مهًما للجماهير الشعبية في مصر ن سيكوو للقلعة اإلمبريالية االتحاد األوروبي

المتعطشة للحرية ، وللشعب الفلسطيني البطل ، وللثورة السورية المجيدة المستمرة ، وللجماهير 

اليمنية التي تدافع عن بلدها ضد العدوان السعودي ، وللشعب الليبي الذي يدافع عن طرابلس 

باختصار إن هزيمة السيسي تعني  . البؤسلهرب من الحرب وا بيئس ونحاولالذين يوللالجئين 

  .هزيمة لجميع الطغاة المناهضين للثورة في العالم العربي ، وكذلك هزيمة لجميع القوى العظمى
القوى العظمى اإلمبريالية والطبقات فقط في هذه المرحلة ، من المهم أن نتذكر أنه لم تكن  . .8

للجنرال السيسي على السلطة قبل ست الحاكمة اإلقليمية هي التي رحبت بالقبض الدموي 

المصري " الشيوعي"مثل الحزب " اليسارية"العديد من المنظمات  من هحظي انما و .سنوات

 أو LIT مثل)الستاليني وأصدقائه الدوليين باإلضافة إلى العديد من المنظمات التروتسكية الزائفة 
Alan Woods 'IMT  ، أو في البداية ،Cliffite RS / IST).   ) لقد أشادوا جميًعا باالنقالب

، أي أنهم قاموا بتمجيد مخجل للثورة المضادة الدامية باعتبارها " ثورة مصر الثانية"باعتباره 

 . التاريخ لن ينسى أبدا هذه الجريمة  ! "ثورة"
مقاومة الجماهير الشعبية في مصر ضد طغيان الجنرال السيسي منذ الساعة  RCIT لقد دعمت .9

من األهمية بمكان أن ينهي  .ركنا في العديد من أعمال التضامن للمهاجرين المصريينشا .األولى

العمال والشباب والفقراء في مصر الثورة هذه المرة ، ويحطمون جهاز القمع بأكمله ويصادرون 

كما ندعو العمال والمنظمات الجماهيرية الشعبية في جميع  !النخبة التجارية والعسكرية بأكملها

 RCIT وتدعو !العالم إلظهار تضامنهم الدولي والتجمع لدعم اإلخوة واألخوات في مصرأنحاء 
جميع الناشطين الذين يشاركوننا وجهات نظرنا إلى االنضمام إلينا في بناء حزب ثوري في 

 !مصر والعالم
  إلى األمام لثورة مصرية ثانية. 

  نظموا لجان العمل. 

  استعدوا إلضراب عام و عصيان شامل. 

6



وقد اندلعت االحتجاجات من خالل سلسلة من أشرطة الفيديو التي نشرها محمد علي الذي يعيش  .4

يتهم  وعاًما  51أعمال عمل كمقاول عسكري لمدة  إنه رجل. حاليا في إسبانيا في المنفى 

مما ال شك فيه أن معظم مزاعمه . الجنراالت ، بما في ذلك السيسي ، بحاالت فساد عديدة

فاسدون بطريقة أو صحيحة ألن البالد كلها تدرك أن المؤسسة العسكرية وعائلة السيسي 

زكي يدعوه إلى إجبار الرئيس  كما وجه علي رسالة إلى وزير الدفاع الجنرال محمد. بأخرى

على الرغم من أن . عبد الفتاح السيسي على التنحي أو إلقاء القبض عليه في حالة الرفض

تحذر بشدة من أي أوهام في ينادي  RCIT نال أالفضائح أمر مرحب به للغاية إكشف عن هذه ال

غادر  طريق  و إال ما هنداءه للجيش للتخلص من الجنرال السيسي إن . بها رجل األعمال هذا

كان من أهم إخفاقات  و هذا النقالب يؤدي إلى إزالة الطاغية مع إبقاء الجيش هو القوة المهيمنة

 .يناير التي ظلت غير مكتملة وتركت الجنراالت في السلطة 51ثورة 
إال في حين أنه من السابق ألوانه القول ما إذا كانت هذه هي بالفعل بداية الثورة المصرية الثانية  .1

يمكن أن تتحرك األحداث   .ال يمكن أن يكون هناك شك في األهمية العميقة لهذه األحداثأنه 

على )بسرعة كبيرة ، لكن من الممكن أيًضا أن تكون هذه بداية لعملية أطول حتى سقوط النظام 

خوف الجماهير من  -على أي حال ، يبدو أن حاجًزا نفسًيا قد انهار  .(97-5791غرار إيران 

 !وهذا في حد ذاته هو بالفعل انتصار .جهاز القمع بأغلبية ساحقة
تمثل هذه الديكتاتورية الركن األكثر . ال يمكن المبالغة في أهمية اإلطاحة بنظام الجنرال السيسي .6

اكمة في الدول العربية والقوى العظمى الطبقات الح دعمتهالمضاد  الذي  لثورةأهمية ل

لم يحطم  5153يوليو  3إن االنقالب الذي وقع في . اإلمبريالية رداً على الثورة العربية الكبرى

لقد ساعد هذا . ساعد إسرائيل على خنق غزة بل فقط اإلنجازات الديمقراطية في مصر نفسها

. فتار وقواته المضادة للثورة في ليبياالجنرال ح دعم و الطاغية األسد في صد الثورة السورية

مما ال يثير الدهشة ، أن الجنرال السيسي تلقى دعماً مالياً وسياسياً هائالً من األنظمة االستبدادية 

وبالمثل ، اعتبرت الديكتاتورية . في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة

منذ بضعة أسابيع فقط ، . لقوى العظمى اإلمبرياليةالعسكرية حليفا موثوقا به من قبل جميع ا

وقد قامت ! ديكتاتور المفضل لديال لقبعلى السيسي حرفًيا  مبأطلق الرئيس األمريكي تر

حكومات االتحاد األوروبي بطرح السجادة الحمراء للجنرال السيسي قبل أقل من عام حيث أكد 

بأي وسيلة وحشية األبيض المتوسط  سياده األوروبيين منع المهاجرين من عبور البحرأل

 . ضرورية
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 .أسقطوا السيسي الطاغية 
 "السيسي " إن الجماهير العفوية تحطم طغيان الجنرال العسكري 

  9.9.390.03 ( RCIT )بيان التيار الثوري الشيوعي العالمي
www.thecommunists.net 

 
سبتمبر تجري  02منذ يوم الجمعة  .حاليا في مصراألحداث التي لها أهمية عميقة تجري  .1

مظاهرات حاشدة عفوية في القاهرة والسويس واإلسكندرية وبورسعيد والمحلة الكبرى وغيرها 

سار الناس إلى ميدان التحرير التاريخي ، المكان الرئيسي للثورة المصرية الذي لقد   .نمن المد

الشعب "وهم يرددون شعارات مثل . 0211يناير  02أسفر عن سقوط دكتاتورية مبارك في 

إله ال "، و " السيسي الزم يمشي , ما تخفِش , هض انارحل يا سيسي  "و " ط النظاماسقريد اي

سيسي الديكتاتور المصري الالجنرال إن عالمات القلق تظهر على ". والسيسي عدو هللا إال هللا

بضرورة  و ذلك النه شعرمم المتحدة ، الموجود حالًيا في نيويورك لحضور الجمعية العامة لأل

بعدم االعتماد على منصات التواصل االجتماعي كمصدر "إصدار تحذير للصحفيين الدوليين 

 ."لألخبار ، خوًفا من الفوضى واالرتباك والحسابات الزائفة والتلفيق

تم اعتقال حوالي  ام فإنهوفًقا للمحامي عمرو إم  .يحاول النظام قمع االنتفاضة الشعبية بأي وسيلة .0

احتجزت الشرطة و عالوة على ذلك شخص في القاهرة قبل ساعات قليلة ،  222إلى  022

ماهينور المصري ، محامية حقوق إنسان مشهورة وحائزة على جوائز ، بعد أن حضرت 

 . بالديكتاتورية العسكرية هي عدو للشع .التحقيقات كمحام للعديد من المعتقلين أثناء المظاهرات
، قتل اآلالف واغتصب العديد من  0213يوليو  3إلى السلطة عبر انقالب في  اذ وصولهمن

في يوم واحد  .شخص في األبراج المحصنة 030222وألقوا ما ال يقل عن  ونالنساء في السج

شخص تظاهروا في ميدان  0022ذبح الجيش ما يصل إلى و  – 0213أغسطس  10 -وحده 

ال شك أن هذه الديكتاتورية الدموية ستصارع للحفاظ على قوتها  !رابعة بالقاهرة وأماكن أخرى

 .وامتيازاتها بكل وحشيتها
ترحيبا حارا بهذه الطفرة الشعبية ويرسل أحر  (RCIT) يرحب التيار الشيوعي الدولي الثوري .  .3

 حتى الضخمة المسلحة الدولة جهزةأتحياته إلى اإلخوة واألخوات الشجعان الذين يتحدون 

إنه يستحق الدعم الكامل وغير  -إنه كفاح من أجل الحرية ضد دكتاتورية بربرية   !ألسنانا

 !المشروط من جميع االشتراكيين والديمقراطيين والرجل والمرأة الصالحين
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 و ب عام على نطاق األمة إلى أجل غير مسمى يؤدي إلى تمرد شعبيالحاكمة برمتها من خالل تنظيم إضرا

يجب على الجماهير و  إنشاء حكومة للعمال والفالحين الفقراء بناًء على لجان العمل الشعبية منهيكون الهدف 

 .جمعية تأسيسية ثورية تشكيل الشعبية

ميم صناعة النفط والبنوك والشركات من العمال والجماهير الشعبية تأ قادمةحكومة  أي يجب على: خامساً 

أن تنظم برنامج توظيف عام تحت سيطرة العمال عليها يجب و خاضعة لسيطرة العمال و تكون الكبرى 

 .مثل هذا البرنامج يمكن أن يلغي البطالة والفقر ويساعد على إعادة بناء البالد  .والتنظيم الشعبي

 البرجوازية تدعي اآلن دعم مطالبهم ىشعبي قوة هائلة لدرجة أن العديد من القولقد أصبح التمرد ال: سادساً 

فضالً عن المرجع الشيعي األكثر أهمية آية هللا   البرجوازي الوطني اإلسالمي تيار الصدرين بينها الم

القادة  مع ذلك فإننا نحذر من أن هؤالءو هذه عالمات مؤكدة على مدى قوة الحركة .العظمى علي السيستاني

كن ال ينبغي ألحد أن ل سيحاولون استخدام هذه الحركة فقط من أجل استبدال الحكومة الحالية بواحد منهم

 !ليست لها مصلحة في القضاء على البؤس الذي تعاني منه الجماهير الجهاتهذه : يكون لديه أي أوهام

المة أكيدة على أن الشعب العراقي انضم األحداث الجارية ع التيار الشيوعي الثوري العالمي عتبري: سابعاً 

 وكفاح التحرير المستمر للشعب السوري ضد الطاغية األسد  إن. اآلن إلى الموجة الثانية من الثورة العربية

الشعب الليبي ضد الجنرال حفتر  والسيسي  ضدالشعب المصري  والشعبين في السودان والجزائر كفاح 

أدبيات الثورة العربية كل ذلك يعكس  عودي  واآلن الشعب العراقيالشعب اليمني ضد الغزو الس كفاحو

لوح الشعب السوري الذي تظاهر اليوم في شوارع إدلب بأعالم مصر والعراق ، معرًبا . الكبرى البطولية

 -ورددوا أن الكفاح من أجل الحرية وضد االستبداد هو نفسه . عن دعمهم إلخوانهم وأخواتهم في هذه البلدان

نكرر ما ذكرناه ! وكذلك ضد عبد المهدي الذي ذبح الشعب العراقي اآلن اتلسد الجزار والسيسي القضد األ

يجب على الثوار دعم هذه النضاالت والدعوة إلى توحيدهم في : مؤخًرا في بيان آخر من اتفاقية روتردام

الخرطوم ، إدلب ، طرابلس ، الجزائر ،  إلىالناصرية إلى من بغداد  -انتفاضة واحدة للشرق األوسط بأكمله 

 .إلى طهرانوصوال صنعاء ، غزة ، القاهرة 

باالقتران مع بناء  -بناء األحزاب الثورية  علىاألهم من ذلك ، يجب على مقاتلي التحرير العمل سوًيا : ثامناً 

نحث الناشطين على التوحيد على أساس برنامج التحرر االشتراكي والتضامن مع   !حزب عالمي ثوري

 .في معالجة هذه المهمة الرائعة RCIT انضم إلى .نضاالت العمال والمضطهدين في بلدان أخرى

 !مجالس شعبية في أماكن العمل واألحياء والجامعات والقرىفلنبني   *

 !نشاء لجان الدفاع عن النفسفلنعمل على  *  

 !انتصار التمرد الشعبي !تنظيم إضراب عامفلنعمل على  *  

 !جمعية تأسيسية ثوريةعلى فلنعمل   *  

 !عمال وفالحين فقراءنعم لحكومة  *  

 !عاشت ثورة العالم االشتراكي !إلى األمام إلى الموجة الثانية من الثورة العربية *  

 !لحزب ثوري كجزء من حزب عالمي ثورينعم   *  



 !ضد حكومة عبد المهدي ةالشعبي نصر للثورةال:  العراق

 !لحكومة العمال والفالحين الفقراء نعم !بناء مجالس شعبيةفلنعمل على 
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االحتجاجات  قمعحاول النظام الذي ي ضد حكومة عبد المهدي ينتفضونلعمال والشباب العراقيون إن ا:أوالً 

شخًصا على األقل وأصيب أكثر من  00بعد ثالثة أيام من االحتجاجات قُتل ف , بأقصى قدر من الوحشية

تلتها ثم شخًصا  01كبر من الضحايا وقع في مدينة الناصرية الجنوبية حي  قُتل إن العدد األ  .0444

مما ال شك فيه أن الوضع الثوري قد فتح في العراق حي  . شخًصا 01لغ عدد القتلى العاصمة بغداد حي  ب

 .قوةال تقاتل الجماهير الشعبية من أجل

 ً نظام فاسد ورجعي تماما ال يخدم سوى مصالح النخبة العراقية  ضدالعمال والشباب يحتجون إن : ثانيا

أكبر احتياطي للنفط في العالم إال أن الجماهير الشعبية في حين أن العراق هو أحد البلدان التي لديها  .رالصغي

 تصل طالة الشبابو ب دولةلليعاني الناس من نقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي وفساد  س وتعيش في بؤ

في الوقت نفسه تتذبذب الحكومة العراقية بين اإلمبريالية األمريكية والقوة اإلقليمية اإليرانية    .٪ 92حوالي 

 .كالهما أعداء الشعب و

 ً أحر تحياته إلى اإلخوة واألخوات البطالت في  (RCIT) يرسل التيار الشيوعي الدولي الثوري: ثالثا

 . هو كفاح كل الناس المضطهدين في العالم العربي وكذلك في إيران و هو كفاحنا مكفاحكإن   !العراق

 ً أنه من الملح أن  و نرى ة لمواصلة وتعميق النضالنحن ندعو العمال العراقيين والجماهير الشعبي: رابعا

ً أنهو  ينظموا أنفسهم في مجالس شعبية في أماكن العمل واألحياء والجامعات والقرى من الملح  نرى أيضا

ينبغي على الشعب اإلطاحة بالنخبة   .إنشاء لجان للدفاع عن النفس تدافع عن الجماهير ضد الشرطة والجيش

2

3  الصفحة على استمر

 و ب عام على نطاق األمة إلى أجل غير مسمى يؤدي إلى تمرد شعبيالحاكمة برمتها من خالل تنظيم إضرا

يجب على الجماهير و  إنشاء حكومة للعمال والفالحين الفقراء بناًء على لجان العمل الشعبية منهيكون الهدف 

 .جمعية تأسيسية ثورية تشكيل الشعبية

ميم صناعة النفط والبنوك والشركات من العمال والجماهير الشعبية تأ قادمةحكومة  أي يجب على: خامساً 

أن تنظم برنامج توظيف عام تحت سيطرة العمال عليها يجب و خاضعة لسيطرة العمال و تكون الكبرى 

 .مثل هذا البرنامج يمكن أن يلغي البطالة والفقر ويساعد على إعادة بناء البالد  .والتنظيم الشعبي

 البرجوازية تدعي اآلن دعم مطالبهم ىشعبي قوة هائلة لدرجة أن العديد من القولقد أصبح التمرد ال: سادساً 

فضالً عن المرجع الشيعي األكثر أهمية آية هللا   البرجوازي الوطني اإلسالمي تيار الصدرين بينها الم

القادة  مع ذلك فإننا نحذر من أن هؤالءو هذه عالمات مؤكدة على مدى قوة الحركة .العظمى علي السيستاني

كن ال ينبغي ألحد أن ل سيحاولون استخدام هذه الحركة فقط من أجل استبدال الحكومة الحالية بواحد منهم

 !ليست لها مصلحة في القضاء على البؤس الذي تعاني منه الجماهير الجهاتهذه : يكون لديه أي أوهام

المة أكيدة على أن الشعب العراقي انضم األحداث الجارية ع التيار الشيوعي الثوري العالمي عتبري: سابعاً 

 وكفاح التحرير المستمر للشعب السوري ضد الطاغية األسد  إن. اآلن إلى الموجة الثانية من الثورة العربية

الشعب الليبي ضد الجنرال حفتر  والسيسي  ضدالشعب المصري  والشعبين في السودان والجزائر كفاح 

أدبيات الثورة العربية كل ذلك يعكس  عودي  واآلن الشعب العراقيالشعب اليمني ضد الغزو الس كفاحو

لوح الشعب السوري الذي تظاهر اليوم في شوارع إدلب بأعالم مصر والعراق ، معرًبا . الكبرى البطولية

 -ورددوا أن الكفاح من أجل الحرية وضد االستبداد هو نفسه . عن دعمهم إلخوانهم وأخواتهم في هذه البلدان

نكرر ما ذكرناه ! وكذلك ضد عبد المهدي الذي ذبح الشعب العراقي اآلن اتلسد الجزار والسيسي القضد األ

يجب على الثوار دعم هذه النضاالت والدعوة إلى توحيدهم في : مؤخًرا في بيان آخر من اتفاقية روتردام
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 !ضد حكومة عبد المهدي ةالشعبي نصر للثورةال:  العراق

 !لحكومة العمال والفالحين الفقراء نعم !بناء مجالس شعبيةفلنعمل على 

 www.thecommunists.net،  9402أكتوبر  40،  (RCIT) بيان التيار الدولي الثوري الشيوعي

 

االحتجاجات  قمعحاول النظام الذي ي ضد حكومة عبد المهدي ينتفضونلعمال والشباب العراقيون إن ا:أوالً 

شخًصا على األقل وأصيب أكثر من  00بعد ثالثة أيام من االحتجاجات قُتل ف , بأقصى قدر من الوحشية

تلتها ثم شخًصا  01كبر من الضحايا وقع في مدينة الناصرية الجنوبية حي  قُتل إن العدد األ  .0444

مما ال شك فيه أن الوضع الثوري قد فتح في العراق حي  . شخًصا 01لغ عدد القتلى العاصمة بغداد حي  ب

 .قوةال تقاتل الجماهير الشعبية من أجل

 ً نظام فاسد ورجعي تماما ال يخدم سوى مصالح النخبة العراقية  ضدالعمال والشباب يحتجون إن : ثانيا

أكبر احتياطي للنفط في العالم إال أن الجماهير الشعبية في حين أن العراق هو أحد البلدان التي لديها  .رالصغي

 تصل طالة الشبابو ب دولةلليعاني الناس من نقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي وفساد  س وتعيش في بؤ

في الوقت نفسه تتذبذب الحكومة العراقية بين اإلمبريالية األمريكية والقوة اإلقليمية اإليرانية    .٪ 92حوالي 

 .كالهما أعداء الشعب و

 ً أحر تحياته إلى اإلخوة واألخوات البطالت في  (RCIT) يرسل التيار الشيوعي الدولي الثوري: ثالثا

 . هو كفاح كل الناس المضطهدين في العالم العربي وكذلك في إيران و هو كفاحنا مكفاحكإن   !العراق

 ً أنه من الملح أن  و نرى ة لمواصلة وتعميق النضالنحن ندعو العمال العراقيين والجماهير الشعبي: رابعا

ً أنهو  ينظموا أنفسهم في مجالس شعبية في أماكن العمل واألحياء والجامعات والقرى من الملح  نرى أيضا

ينبغي على الشعب اإلطاحة بالنخبة   .إنشاء لجان للدفاع عن النفس تدافع عن الجماهير ضد الشرطة والجيش

 شهر اكتوبر

الثوري الدولي الشيوعي لإلتجاه العربية الصحيفة  

Cartoon by Carlos Latuff
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