
جوازية أو ذاك. من المستحيل بناء حزب ثوري وأممي بدون تمزق حاسم للطليعة بهذه القوى! ج ناح البر

 .مثل هذا المنظور  من أجل CS و RCIT يقاتل

 :ومن هنا تتبع مهمتان -18

حول هذه ال * ي 
موقف مبدئ  ي اتخاذ 

تنضم إلينا ف  ي  ي لتوحيد تلك العنارص الثورية الت 
ف  محاور الرئيسية 

العالمية   لـ   -السياسة  المضادة  الثورة  ضد  الديمقراطية  عن  الثوري  مناهضة   COVID-19 الدفاع   ،

العظم   القوى  جميع  ضد  يالية  ومضطهدون  األمبر العمال  نضاالت  جميع  عن  وط  المشر غبر  الدفاع   ،

اتيجية سوفيتية   .ويقاتلون من أجل اسب 

المقاتلة   * بالجماهبر  ثورية  االرتباط  قوة  أي  ترتبط  أن  يجب  الهامش.  عىل  المجرد  التعليق  من  بدال 

من الوقوف عىل الهامش. م  -حت  لو كان وعيها "خاًما"    -بالجماهبر المقاتلة   ات لمعظم بداًل  ن الممبر 

وقراطية العمالي ة القوى االنتهازية أنها تفضل االرتباط بالقطاعات األكبر امتياًزا من الطبقة العاملة والببر

 !بداًل من النضال والعيش جنًبا إىل جنب مع الطبقات الدنيا من العمال والمضطهدين

ي القتال من أجل بناء حزب عالمي ثوري!  CSو  RCITانضم إىل 
 ف 

 
 !نار الثورة ستحرق الرأسمالية الكارثية 

ي اعتمدها الثالث   .بيان نضال تحرير العمال والمضطهدين الوثيقة الت 

  /2021http://www.thecommunists.netأبريل    (RCIT)مؤتمر التيار الشيوعي الثوري الدولي  

 

  المحتوى : 

 

 يدية مالحظة تمه

 حقبة جديدة من الهجوم المضاد للثورة والثورات الثورية 

 !وحش الدولة الرأسمالي يهاجم الديمقراطية! اهزم الشوفينية والبونابرتية

 !COVID-19 حارب الثورة المضادة لـ

 !لتسقط الدولة االستبدادية

ن دافعوا عن  ن واألقليات القومية والمسلمي   !الملوني 

ن ل الحدود ل وا افتح  !جئي 

ي الجنوب: وجه البنادق ضد أسياد القوة والمال
يالي فن ن القوى العظىم والعدوان اإلمبر  !التنافس بي 

 !الهزيمة الثورية ضد كل القوى العظىم

ن القوى اإلقليمية  الرصاعات والحروب بي 

 طهدحروب التحرير الوطنية للشعب المض 

اكي  -الدفاع عن حقوقنا 
 !النضال من أجل مستقبل اشب 

! األرض لل ن ي فالحي 
 !مصادرة أمالك كبار مالك األراضن

ي سببتها الرأسمالية   كارثة المناخ الت 

 !نضال التحرير ضد اضطهاد المرأة واضطهادها الجنسي 

اكية ة! للثورة االشب  ن الفقب   !من أجل حكومة العمال والفالحي 

 نظم وكيف نحارب؟ ن الثورية: كيف أزمة القيادة 
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جوازية ضد كل أشكال الديكتاتورية )ومن هن * عارضنا االنقالب العسكري  ا  ندافع عن الديمقراطية البر

ي يوليو 
ي مرص ف 

 .( لكننا ندافع عن الديمقراطية العمالية كشكل أعىل من أشكال الديمقراطية 2013ف 

ي    COVID-19 وبنفس الروح ندعو الجماهبر إىل محاربة الثورة المضادة لـ * ويــــج الهستبر ، ورفض البر

الي بير   وحلفائها  جوازية  البر اإلعالم  وسائل  من  سياسة ساللخوف  معارضة  و  والوسطي  اإلصالحي  ر 

يجب  وبالمثل  الديمقراطية.  الحقوق  ضد  األخرى  الهجمات  وجميع  الجماعي  التجول  وحظر  اإلغالق 

الهجمات   محاربة  وري  الرص  من  ذلك  عىل  عالوة  طة.  الشر قوة  تعزز  ي  التر القوانير   جميع  محاربة 

تح بينما  والفقراء  العاملة  الطبقة  ضد  سة  الشر عىل او االقتصادية  الكساد  تكاليف  تحميل  جوازية  البر ل 

 .الجماهبر الشعبية

ي جميع   *
ية األخرى ف  ي جميع النضاالت الجماهبر

ي وف  ي فلسطير  والعالم العربر
تتمثل المهمة الحاسمة ف 

روسيا   ي 
ف  السوفيتات كما  )مثل  العمل  مجالس  بناء  ي 

ف  والمضطهدين  العمال  مساعدة  ي 
ف  العالم  أنحاء 

 .ات من أجل تنظيم نضالهم. وكذلك اإلطاحة بالطبقة الحاكمة وبناء قوتهاشي( وكذلك الميلي1917

لجنة   إىل  الثوار لالنضمام  ندعو  أننا  ذلك  واألهم من  ثوري.  *  عالمي  حزب  وبناء  بنا  الخاصة  االرتباط 

والستالينية  لإلصالحية  القائمة  وقراطية  الببر القيادات  إزالة  عىل  قادًرا  سيكون  الحزب  هذا  مثل  فقط 

والقوميير  وال الصغار  جوازيير   البر الديموقراطيير   من  العديد  إىل  باإلضافة  الوسطي  وملحقها  بوليفارية 

 .  واإلسالميير 

التالية للثوريير  الحقيقيير  هي مساعدة أفضل عنارص الطليعة إليجاد التوجه الصحيح إن المهمة   .17

ي وضع عالمي معقد يتمبر  بعدة محاور من التناقضات 
 .ف 

ة المضادة الذي ال هوادة فيه للطبقة الحاكمة وتحولها نحو البونابارتية الشوفينية للدولة. هجوم الثور  *

 ية والمراقبة ، العنرصية ، سياسة التقشف ، إلخ.( ، توسع الدولة البوليس 19-)كوفيد 

األور  * واالتحاد  والصير   المتحدة  )الواليات  العظم  القوى  بير   الداخىلي  ياىلي  اإلمبر التنافس  ي تسارع  وبر

 وروسيا واليابان(

ي كولومبيا ، إلخ *
ي ميانمار ، ف 

ي ، ف  ي فلسطير  والعالم العربر
 .االنتفاضات الشعبية البطولية للجماهبر ف 

يتطلب مثل هذا العمل السياسي أيًضا ، بحكم التعريف ، مهمة إزالة قناع الطابع الغادر لمختلف القوى  

ي تستسلم لسياسة اإلغال ي نضاالت التحرير أو حتر  اإلصالحية والوسطية التر
ق ، وتتخذ موقًفا محايًدا ف 

أو ال أو السيسي  ي 
أو القذاف  مثل األسد  جانب الجزارين الرجعيير   مع تقف إىل  بشكل انتهازي  تتكيف  ي  تر

12  الصفحة على استمر
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يالية والديكتاتوريات المحلية *  .يشجعون نضال الجماهير العربية ضد الصهيونية والقوى اإلمير

العربية   * الثورة  ثالثة من  أن تؤدي إىل موجة  ي    -يمكن 
ف  حدثت  ي  الت  تلك  من  . 2019و    2011أقوى 

ي جميع أ
 .اء العالمنحسيكون لمثل هذا التطور عواقب وخيمة وملهمة للعمال والمضطهدين ف 

العسكرية   والتهديدات  السياسية  األزمات  من  مزيد  إىل  الحالية  األحداث  ستؤدي   ، أخرى  بعبارة 

 ، والعالمي  اإلقليمي  االستقرار  كبير  بشكل  يزعزعون  إنهم  للثورة.  ومعادية  ثورية  ومواقف  والحروب 

ون هجوًما ثورًيا للجماهير ، ويضعون األساس لوضع ثوري عالمي محتمل   . ويثير

 و (RCIT) بالنظر إىل هذه التطورات واآلفاق ، حددت لجنة االتصال للتيار الشيوعي الثوري الدوىلي  .16

Convergencia Socialista المهام التالية باعتبارها حاسمة بالنسبة للثوار )  .)األرجنتير 

. يجب عىل العمال والمنظمات * ي وط لنضال التحرير الفلسطيت  ية ا   الدعم الكامل وغير المشر لجماهير

الشعبية أن يبنوا حركة مقاطعة عالمية ضد إرسائيل. تخريب جميع أشكال الدعم العسكري إلرسائيل. 

ها من الدول شبه المستعمرة إىل قطع العالقات مع إرسائيل .   ندعوا الدول العربية واإلسالمية وغير

ق األوسط كله! ربط النضال التحرري الفلس * ي الشر
وا االنتفاضة ف  ي بالثورة السورية المستمرة طيانشر ت 

ضد   الشعبية  والمقاومة  ولبنان  العراق  ي 
ف  ية  الجماهير والتعبئة  إدلب  ي 

ف  ة  األخير الخنادق  عن  دفاًعا 

 .الدكتاتورية المرصية ، إلخ

نحن نناضل من أجل تدمير الدولة الصهيونية وفلسطير  واحدة ديمقراطية حمراء من النهر إىل البحر   *

الع ثورة ما)أي جمهوريات  أجل  من  نناضل  نحن  وبالمثل  التاريخية(.  فلسطير   ي 
ف  ة  الفقير والفالحير   ل 

ي جميع دول المنطقة  
اكية    -دائمة ف  ومن أجل اتحاد    -أي دمج مهام الديمقراطية مع مهام الثورة االشي 

ق األوسط ي الشر
اكي ف 

 .اشي 

ي الحروب بير  الظالم والمظلوم الثوار يؤيدون االنتصار العسكري   *
خير دون تقديم الدعم السياسي لل ف 

قمع   أو إذا  أو القوى الرجعية الشعوب المضطهدة  يالية  عندما تهاجم القوى اإلمير لقيادتهم السياسية. 

مع    ، المثال  سبيل  )عىل  السوري  الشعب  جانب  إىل  نقف  فإننا   ، شعبهم  الرجعيون  الديكتاتوريون 

ي ي ي اليمن ضد الغزو السعودي ، قو الشعب السوري ضد روسيا وإيران ، والمقاومة الت 
دها الحوثيون ف 

كي ، إلخ(. وبالمثل ، سندافع عن إيران 
ضد   -عىل الرغم من نظام المال الرجعي  -واألكراد ضد الجيش الي 

 .أي هجوم عسكري من قبل الواليات المتحدة أو إرسائيل
11  الصفحة على استمر
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ق   والمشر ي  الدو   -العرب  ضد  ي  الفلسطين  التحرري  النضال  السورية  توحيد  الثورة  مع  الصهيونية  لة 

والتعبئة   ، السيسي  ال  للجن  العسكرية  الدكتاتورية  ضد   . ي الشعن  الكفاح   ، األسد  الجزار  ضد  المستمرة 

ي ضد الغزو الذي تقوده   ي للشعب اليمن  ي العراق ، ولبنان ، والجزائر ، ونضال التحرر الوطن 
ية ف  الجماهنر

 .السعودية ، إلخ

تضي 13 ذلك  عىل  عالوة  الحاسمة .  الشعبية  لالنتفاضات  آخر  مهًما  الفلسطينية كفاًحا  االنتفاضة  ف 

ي الوضع 
ًا هامًا ف  ي ميانمار وكولومبيا. ومن ثم ، فإننا نرى تغينر

ي حدثت ف  ي مثل تلك الن  خارج العالم العرب 

صيف   من   . أوائل    2019العالمي الشعبية    2020إىل  االنتفاضة  غنر    -شهدنا موجة عالمية من  حدث 

ة  مسب ي   -  COVID-19. كانت الثورة المضادة لـ  1976-1968وق منذ فن 
ي أطلقتها الطبقة الحاكمة ف  الن 

الوباء    2020ربيع   ذريعة  الموجة    -تحت  هذه  تهدئة  أجل  من  االحتكارية  جوازية  الن  قبل  من  فعل  رد 

ت والمضطهدون  العمال  أعاد   ، وإرباكها  الجماهنر  صد  ي 
ف  مؤقًتا  نجحوا  وبينما  صفوفهم.  الثورية.  جميع 

انتفاضة   هي  مهمة  إجابة  أول  حركة    Black Live Mattersكانت  بالفعل  إنها  المتحدة.  الواليات  ي 
ف 

Black Lives Matter    ، المتحدة  الواليات  ي 
ف  ي 

الطبق  الرصاع  ي 
ف  تحول  حدوث  من  أيًضا  نت 

ّ
مك ي  الن 

أكنر مما سبق. ومع ذلك ، ليس فقط جعل مناهضة العنرصية ولكن أيًضا معاداة الصهيونية أكنر شعبية 

قوًيا  ثورًيا  اًبا  إض  تمثل  والعالم  األوسط  ق  الشر ي 
ف  الكهربة  اتها  وتأثنر فلسطير   ي 

ف  الجارية  األحداث  فإن 

 للعمال والمضطهدين ضد هجوم الثورة المضادة للطبقة الحاكمة. 

شنت   -14 الراهن.  العالمي  الوضع  سمات  من  مهمة  سمة  المتناقضة  التطورات  هذه  لطبقة  اتعكس 

إىل   والتحول   ، والعنرصية  والشوفينية  الديمقراطية  عىل  بهجمات  يتمنر   للثورة  معاًدا  هجوًما  الحاكمة 

البونابارتية ، والحروب ، وما إىل ذلك. ومع ذلك ، فإن هذا هو هجوم الطبقة المتدهورة. ومن ثم ، فهو  

والفوض   االستقرار  عدم  ء  ي
شر وقبل كل  أواًل  ينتج  للثورة  معاد  داخل   هجوم  االنقسامات  يعمق  مما   ،

ة.   ية كبنر ي ال تحقق أهدافها الرئيسية وتثنر مقاومة جماهنر الطبقة الحاكمة وبير  الدول الرأسمالية ، والن 

نتيجة لذلك ، نرى هجوًما غنر مستقر للثورة المضادة ونزعة بونابرتية غنر مستقرة. هذه ظاهرة أطلق 

وتسكي ناه ي الراحل الن  يل مورينو "قانون رجل اإلطفاء المجنون" ، محاوال إطفاء النار و عليها األرجنتين 

 .بالوقود

ي فلسطير  لها انعكاسات مهمة عىل الوضع العالمي  .15
 .باختصار  فإن األحداث الجارية ف 

يالية األمريكية وكذلك إرسائيل ويشعون التنافس مع القوى األخرى عىل  * يضعفون بشكل حاسم اإلمن 

 .والعالمي  مي الصعيدين اإلقلي 
10  الصفحة على استمر
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قب )من  طيار  بدون  أن  والطائرات  ي حقيقة 
فن  ، نفسه  الوقت  ي 

وفن  ، ذلك(  إىل  وما   ، ن  والحوثيي  إيران  ل 

ن  الحل التقليديي  واإلما  -فاء  السعودية  العربية  والمملكة  دكتاتوريات مرص  المتحدة  مثل  العربية   -رات 

ن وروسيا.   يبحثون عن بدائل ويبنون عالقات أوثق مع الصي 

ق   .10 األوسط ليس انسحابًا كاماًل. لكنها خطوة إىل الوراء   بالطبع ، انسحاب الواليات المتحدة من الشر

تحدة  األقوى بال منازع. ال توجد قوة عظىم أخرى يمكن أن تحل محل الواليات المحيث لم تعد القوة  

ء ينطبق عىل الوضع العالىمي بأرسه حيث ال يمكن أن  ي باعتبارها القوة المهيمنة. )بالمناسبة ، نفس الشر

ي إمبر هيمنة  هناك  القادمة  يكون  السنوات  ن  ستتمب  الواقع  ي 
فن عالمية جديدة(.  بدون حرب  الية جديدة 

ن القوى وعدم وجود أي هيمنة. نتيجة لذلك سيصبح الشر  ق األوسط منطقة أكبر  بالتنافس المتسارع بي 

ي تحاول توسيع نفوذها عىل  يالية وكذلك القوى اإلقليمية الت  عدم استقرار مع العديد من القوى اإلمبر

م الرأسماحساب  العالىمي  لالقتصاد  أكبر كساد  وقت حدوث  ي 
فن يحدث  هذا  وكل  عام نافسيها.  منذ  ىلي 

ق األوسط حتمً 1929 ي السنوات القادمة ، سيشكل الشر
ي الوضع  . ومن ثم فن

ا نقطة اضطراب حاسمة فن

وكذلك   -العالىمي   الثورية  والحروب  المغامرات  أجنبية.  وعسكرية  عميقة  داخلية  سياسية  بأزمة  ن  تتمب 

 .لمعادية للثورةا

ي قلب الرأي ال .11
ي هزيمة غزة بالنظر إىل حقيقة حرب غزة الرابعة فن

عام العالىمي فإن فشل إرسائيل فن

ق األوسط سيكون لهما عواقب  ورفض ال ي الشر
واليات المتحدة تقديم الدعم القوي ألهم حليف لها فن

إنه يظهر ل والعالم.  ق  الشر ق األوسط.  الشر ي 
فن السياسة  ي  وخيمة عىل 

أن إرسائيل حيوان عدوانن لجميع 

. وبالمثل  ، فإنه ُيظهر للعالم أن الواليات المتحدة لم تعد تحتل   ولكنه جري    ح أضعف من أي وقت مضن

وبالتاىلي من   -لحلفاء واشنطن أن الواليات المتحدة ال تستطيع تزويدهم بشبكة أمان  الصدارة. ويظهر  

ا للحصول عىل  بديلة  قوى عظىم  عن  البحث  ي األفضل 
فن الجارية  لألحداث  يمكن  ال  باختصار  لدعم. 

ال  فإنه   ، وبالمثل  واإلرسائيلية.  األمريكية  يالية  اإلمبر ضد  الثورة  عىل  الجماهب   تشجع  أن  إال  ن    فلسطي 

ن   ن لواشنطن وتل أبيب أكبر جرأة وعدوانية )أهمها الصي  ن والعالميي  ن اإلقليميي  مناص من جعل المنافسي 

 .وروسيا ولكن أيًضا أوروبا( 

ضد  .12 الشعبية  العربية  الجماهب   نضال  من  جزءًا  دائمًا  ي  الفلسطيتن التحرري  النضال  ، كان  تاريخيًا 

تحركات   دائًما  بينما كانت هناك   ، ذلك  . ومع  ن المحليي  والطغاة  يالية  اإلمبر العظىم  والقوى  الصهيونية 

ال للقضية  قوًيا  دعًما  ُتظهر  )واإلسالمية(  العربية  البلدان  ي 
فن ية  مظاهرات  جماهب  وكذلك  فلسطينية 

الثالثة   االنتفاضة  موحد.  ي  جماهب  نضال  هناك  يكن  لم   ، السورية  الثورة  مع  تضامنًا  ن  للفلسطينيي 

المغرب  ي 
فن موحدة  انتفاضة   : ي

وتاريخن جديد  تطور  وخلق  الوضع  هذا  تغيب   عىل  القدرة  لديها  الحالية 
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ن فحسب بل يعمق أيًضا االنقسامات داخل  الفاشية مثل كاخ. ال يمثل هذا التطور تهديًدا للفلسطينيي 

ن ،  تمع اإلرسائيلي اليهودي نفسه )عل سبيل المثال مع اليهود األرثوذكس ،  المج اليي  مع الصهاينة الليبر

الصهيونية الدولة  تراجع  يؤدي  باختصار  ي    إلخ(. 
وفن والفاشية  والعنرصية  العسكرية  سماتها  تطرف  إىل 

ي أراٍض أجنبية. 
 الوقت نفسه  يضعف أساس وجودها كدولة استيطانية فن

د من التعبئة  لحرب واالنتفاضة الجديدة حركة تضامن دولية واسعة النطاق نتج عنها العديأثارت ا .7

إيط  / ليفورنو  ميناء  ي 
فن العالم.  أنحاء  جميع  ي 

فن ية  شحن الجماهب  المتشددون  النقابيون  أوقف  اليا 

أنه   صحيح   . مضن وقت  أي  من  أكبر  معزولة  إرسائيل  أصبحت  نفسه  الوقت  ي 
فن إرسائيل.  إىل  األسلحة 

ي  ك
فن يالية  اإلمبر الحكومات  لدعم  المخزية  الرمزية  اإلجراءات  بعض  هناك  المستشار  انت  )مثل  أوروبا 

به(. ولكن عندما يتعلق األمر بالدعم السياسي  النمساوي كورتس وهو يرفع علم إرسائيل عل سطح مكت 

ا مجلس  ي 
فن الحالية  الدبلوماسية  المفاوضات  تظهر  حيث  معزولة  إرسائيل  فإن   ، التابع الملموس  ألمن 

ها من أجل بيان يدعو بقو  ن وغب   ة إىل وقف فوري إلطالق النار. لألمم المتحدة حيث تدفع الصي 

ي حقيقة أن دعم البيت األبيض لها أضعف من  .8
ايدة إلرسائيل بشكل أكبر أهمية فن ن انعكاس العزلة المب 

إرسائ "حق  مع  التعاطف  عن  عامة  بترصيحات  بايدن  يدىلي  بينما   . مضن وقت  عن  أي  الدفاع  ي 
فن يل 

ي الوال 
ن اليهود   -يات المتحدة  النفس" ، فمن الواضح لكل مراقب أن دعم إرسائيل فن ن الجماهب  ، وبي  بي 

ع ن المشر ن وحت  بي  ي الكونجرس  األمريكيي 
( فن ن ن )وحت  الجمهوريي  ن الديمقراطيي  أضعف من أي وقت   -ي 

قبل ال من  إلرسائيل  ي  ي النقد السياسي العلتن
فن ينعكس هذا   . البورجوازي )أطلق عليها اسم مضن جمهور 

ي القاعات الم
وقرة للكونغرس ألول مرة!( والدعوات األكبر إرصاًرا من أعضاء "دولة الفصل العنرصي" فن

 . خ من أجل وقف فوري إلطالق النارمجلس الشيو 

باألحرى 9 يعكس  إلدارة بايدن. إنه  طبيعة "تقدمية"  بسبب أي  إلرسائيل ليس  واشنطن  دعم  ضعف   .

ة طويلةتر  ي كانت القوة المهيمنة لفب  يالية األمريكية نفسها الت  . ومع ذلك  فقد 1945بعد عام  اجع اإلمبر

تدهور حتمي لهيمنتها. لهذا السبب أصبحت الطبقة الحاكمة   أدى انحالل الرأسمالية العالمية أيًضا إىل

ا السياسة  مجال  ي 
وفن مضن  وقت  أي  من  انقساًما  أكبر  المتحدة  الواليات  ي 

اجع  فن تب  أن  عليها  لخارجية 

ن قواها السياسية واالقتصادية والعسكرية   ن وروسيا واالتحاد وتركب  ن )مثل الصي  ياليي  ضد منافسيها اإلمبر

(. . لهذ ي ق األوسط  األوروبر ي وضع يسمح لها بالسيطرة عل الشر
ا السبب ، لم تعد الواليات المتحدة فن

ن  التقليديي  لحلفائها  وط  مشر وغب   قوي  دعم  العربية السعودية ، اإلمارات وتقديم  المملكة   ،  )إرسائيل 

إ  ، المتحدة  والتحضب   العربية   ، أفغانستان  من  قواتها  انسحاب  ي 
فن اجع  الب  هذا  انعكس  وقد  لهذا لخ(. 

ي الدفاع بقوة عن المملكة العربية السعودية ضد هجمات الصواري    خ  
االنسحاب من العراق ، والفشل فن

8  الصفحة على استمر
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غير   .1 الملموسة  نتيجتها  فإن  وبالتالي  مستمرة  الرابعة  غزة  حرب  الزالت  السطور  هذه  نكتب  بينما 

ي له عواقب مهمة عىل كل
ي أن هذا حدث تاريخ 

  معروفة. ومع ذلك ال يمكن أن يكون هناك شك اآلن ف 

ق األوسط وال  .وضع العالمي من الشر

ي فقط. كما أنه يمثل  .2 أواًل ال تمثل بداية االنتفاضة الثالثة انتفاضة جديدة للنضال التحرري الفلسطين 

عام   بدأت  ي  )الن  السابقة  االنتفاضات  من  أعىل  مستوى  عىل  عام    1987رصاًعا  ي 
ف  التوالي  ( 2000عىل 

وغزة الغربية  الضفة  عىل  يقترص  ال  ي مناطق  ولكنه يشمل أيًضا ال  ألنه 
الذين    48فلسطينيير  ف  أولئك  أي 

الوحدة   هذه  انعكست  وقد  قية.  الشر والقدس  الدولة   . اإلرسائيىلي العنرصي  الفصل  داخل  يعيشون 

ي 
ي ف 

اب العام التاريخ  ي اإلرص 
 .مايو  18الجديدة من بير  أمور أخرى  ف 

ا .3 غير  من  يبدو  مستمرة  الحرب  تزال  ال  بينما   ، عىل ثانيًا  قادرة  الصهيونية  الدولة  تكون  أن  لمرجح 

بات الصاروخية الواسعة النطاق هزيمة ال ي غزة بل عىل العكس تماًما أظهرت الرص 
مقاومة الفلسطينية ف 

عل مما كانت  أقوى  المقاومة  أن  األخرى  والفصائل  حماس  شنتها  ي  الن  المدى  الحروب  والبعيد  ي 
ف  يه 

أ إرسائيل  عندما كانت  السابقة  ي  الثالثة 
و    2012  و   09/ 2008يًضا غير قادرة عىل هزيمة الفلسطينيير  ف 

2014. 

نقاط  - 4 وإحراق   ، سواء(  حد  عىل  ولبنان  األردن  )مع  إرسائيل  حدود  عىل  المتكررة  المظاهرات  ثالثا  

عبور  المسلحير   ومحاوالت  طيار(   )بدون  إرسائيلية  الصواري    خ    حدودية  وإطالق  إرسائيل  إل  الحدود 

االنتفاضة الفلسطينية تثير تضامًنا   كل هذا يدل عىل أن  -رسائيل من إرسائيل. جنوب لبنان المتكرر عىل إ

عىل  للهجوم  تتعرض  الصهيونية  الدولة  أن  أيًضا  يظهر  بل  فقط  هذا  ليس  الجوار.  دول  ي 
ف  ًيا  جماهير

 .جميع الجبهات 

ي نفس الوقت   .5
ي جميع أنحاء فلسطير     االنتفاضة الثالثة  -إن حقيقة وقوع هذين الحدثير  المهمير  ف 

ف 

ي أدت )عىل األر  ي سحق المقاومة التاريخية وحرب غزة الرابعة الن 
تعكس   -جح( إل فشل آخر إلرسائيل ف 

ًا جوهريًا فيما يتعلق بالقوى لصالح الشعب المظلوم  !تغيير

. وال ينعكس ه. من الواضح اآلن أ6 ذا ن دولة المستوطنير  اإلرسائيليير  اآلن أضعف من أي وقت مض 

حيث  ، عامير   من  أكير  منذ  حكومة البالد  أصاب  ي حالة الشلل الذي 
ف  ي    فقط 

أرب  ع انتخابات ف  فشلت 

ة  في  منذ  نتنياهو  الوزراء  رئيس  عىل  أن  حقيقة  ي 
ف  أيًضا  ذلك  وينعكس  مستقرة.  حكومة  أي  تشكيل 

أ إثارة  عاطويلة  بشكل  عديدة.  فساد  فضائح  بسبب  السجن  تجنب  أجل  من   ... األخرى  تلو  ، زمة  م 

اليمير   إل  كير  فأ أكير  وتتحول  بشدة  الصهيونية  الحاكمة  الطبقة  القوى تنقسم  نمو  إل  يؤدي  مما   ،  
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ي فلس
ي الوضع العالمي الحرب واالنتفاضة ف 

: نقطة تحول ف   طي  

ن القوى العظىم ي العالقة بير
ات فن  تكشف الحرب الحالية عن التغير

الدولي  الثوري  الشيوعي  للتيار  االتصال  للجنة  ك  مشير  Convergencia Socialista و (RCIT) بيان 

  ،  ) ن  و /https://convergenciadecombate.blogspot.com،    2021مايو    22)األرجنتير

www.thecommunists.net 

 

رفاق قيادات  ن  بير مناقشات  نتيجة  هي  المطروحة  الوثيقة  غزة   CS و RCIT مقدمة:  بداية حرب  منذ 

. بداًل من ذلك  تركز الوثيقة  الرابعة. ليس الغرض منه تقديم تحليل شامل لجميع سمات الوضع العالىمي

ق األوسط وا ن عىل الثوار اتباعها. من  لوضع العالىمي وعىل المعىل عواقب الحرب عىل الشر ي يتعير هام التر

ة قدر اإلمكان  سنقترص عىل عرض مكثف لألطروحات   أكير من ذلك   -أجل الحفاظ عىل الوثيقة قصير

ي مكان آخر 
 .ألن العديد من القضايا قد تم تناولها بالفعل بمزيد من التفصيل فن

تم تفصيله ومناقشته عندما كانت   حقيقة أن هذا البيان عالوة عىل ذلك نود أن نلفت االنتباه إل

ي 
مايو. لقد تناولنا وقف إطالق النار   21الحرب ال تزال مستمرة أي قبل تنفيذ وقف إطالق النار فن

ك منفصل ي بيان مشير
ن ) ومعناه فن ي للفلسطينيير

 David // !حرب غزة الرابعة انتهت بانتصار تاريخن

venció a Goliat en Gaza ،https://www.thecommunists.net/worldwide/africa - -و

ق األوسط / غزة ي -انتهت-غزة-حرب-الرابعة-الشر
ي -نرص-فن

ن و -تاريخن  للفلسطينيير

https://convergenciadecombate.blogspot.com/2021/05/david-vencio-goliat -

en-gaza-signatureacion.html) ؤكد تماًما التحليل عىل أي حال ، فإن طابع وقف إطالق النار ي

ي هذه الوثيقة ا
لوارد فن  

ي  
ا ، نشير إل مقال بقلم الرفيق داميان كيفيدو ، وهو عضو بارز فن ً .  Convergencia Socialistaأخير

ي االقتصاد العالىمي الرأسمالي وهي قضية تم ذكرها بإيجاز فقط ولكن 
تتناول المقالة التناقضات الهامة فن

الت من  بمزيد  تناولها  يتم  الوثيقة. لم  هذه  ي 
فن اإلسبانية    فصيل  ن  باللغتير الملحق  ي 

فن مرفقة  المقالة  هذه 

ية.  ن  واإلنجلير
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على حد سواء،  ءتيار  ءتيواا ا ءترا ا ءتملر ي الرتب لرتع ا ءترا ا ميعاا ءتملباترا ءبرياارتاض  ود ااعءأ.  أ    .11
رملر  تنر تنظرم ء اللا تيس تديهر  ا قرسم ريتاك را ررل هذه ءألععرل ءتملدءئاض كن قبل ءتباى ءتملظمى وءتتي  

لوول هووذه ر عوض    -نوورا ءتملوور.ا أ. الهوور تيةووووووووووووووي ر عووض  ءتيوووووووووووووالوورأ ءتملظام  تالا  لوورتنظوورمتٔاثع الى حوود كب ا على ءت
 !ءتيملب ءباعءني ءتملظام لكل  قاءره

الرتب لرتيضووووووررن را ءة يرر ووووووض ءتيووووووملباض جا ءاعءأ و.عم ءةحي ر را   (RCIT) ءتيار  ءتيوووووواا ا ءترا ا ءتملر ي .12
ا تبنرأ وجا ءتدول ءألخعى. على حد سووووووواى   لهر جا  راض ءميعره ااض  ووووووود ءأل ظعض ءتع ملاض جا سوووووووا فر جا ءتملعء   ج

ءألهعاض ءسويععء  .عم ءتنضورل ءتبلالا تعيوملب ءتاعضي  ود ءتملدوءأ ءتذا تبا.ه ءتةوملا.اض وءتذا ء دتا جا  تاا 
. و خ اًء  دعا ءبشوووووتاءكا أ الى ءبعتاء  لنأ ءة يرر ووووورا جا ااعءأ و ءتدول ءألخعى جا ءتيوووووع  ءألوسوووو   2015عرم 
 ز، رن را ض عر اض رن ءتنضووووووورةا وءتتي شووووووو دا ا وه حدارض جا ءألشووووووو ع ءألخ اه  على سووووووو ال ء ررل ءم ع   ها 

ءألهعاض جا لا رر/رار عر   ووووووووووووود ءب بال  ءتملةوووووووووووووفعا  ءةحي ر را ءميعره ااض جا  اتر  ووووووووووووود ءتنظرم ءتةووووووووووووويرتاضي  
 .ءث جا ءألسرلاا ء ر اضاكع ر  ب   هم ءألحد -ءتع سعرلا  ء عءلرا ءمياع  جا ا عفبار ءميناتاض

عورل   RCIT ءتياور  ءتيووووووووووووواا ا ءترا ا  .13 اودعا ءبشوووووووووووووتاءكا أ تياحاود ءتكععوض على  سوووووووووووووورا .عم  عاا  ضوووووووووووووورةا ءتمل 
وء ضل دان  و على  سرا رنرهضض ءبرياارتاض وءتاقا  لا ه  عاا قاى ءتملظمى  رتاةارا ء يحده  ءتص أ   

احده تيلعب لع رر ًر شووورر ًر ة ت س  اه تعرا ه ءبشوووتاءكاض ءألرعاض.  ءبتحر. ءأل وبي   وسوووار وءتارلرأ. ررل هذه ءت
ءتيار  ءتيواا ا ءترا ا ادعا و الرتب رنر ولا ءألحعء  جا  ل    ر، ءتملرتم  أ ايحدوء جا لنر،  حزء  ثا فض جا  ل  

 .تملظاعضلعد على حد ساء،  و لرتيرلا  عنر تبنر، حز  ثا ا عر ي. ء صم اتانر  ملرميض هذه ء  عض ء
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Books of the RCIT
Yossi Schwartz: The Zionist Wars

A History of the Zionist Movement and Imperialist Wars

In The Zionist Wars Yossi Schwartz gives an overview about the pro-
cess of Zionist colonialization of Palestine as well as the resistance of 
the indigenous Arab population. He deals in detail with the popular 
struggles of the Palestinians against their expulsion by the Zionists.
The Zionist Wars elaborates in detail the character of Israel’s mili-
tary campaigns in 1948 and the following decades which result-
ed in the expulsion of large parts of the Palestinian population. 
These wars were also crucial to implement the imperialist subju-
gation of the Arab countries.
However, as Yossi Schwartz elaborates, the Zionist state has passed 
its peak already some time ago which has been demonstrated by 
its failed military campaigns in Lebanon as well as in Gaza.
In The Zionist Wars the author also discusses in much detail the 
program of the communist movement on the Palestinian ques-
tion. He shows the adaptation and finally capitulation of Stalin-
ism to the Zionist project – culminating in massive arms ship-
ments for the Israeli forces during the War of 1948.
In this book Yossi Schwartz elaborates the analyses and conclu-
sions of Leon Trotsky and the Fourth International for the liber-

ation of Palestine. He also discusses the strength and weakness 
of his successors in dealing with the Zionist state and the Arab 
liberation struggle against it.
In The Zionist Wars Yossi Schwartz defends the national liberation 
struggle of the Palestinian people 
and outlines a socialist perspective.
The book contains an introduction 
and 20 chapters (136 pages) and in-
cludes 2 Tables and 4 Maps. The au-
thor of the book is Yossi Schwartz, 
a leading member of the Revolu-
tionary Communist International 
Tendency and its section in Israel / 
Occupied Palestine..
You can find the contents and 
download the book for free at 
https://www.thecommunists.net/
theory/the-zionist-wars/
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جلي تمامًا أن النظام اإليراني في خشية من االنتفاضة، سلطات النظام قامت بحجب خدمة اإلنترنت منذ اندالع   .5
أ الناال بامرلاة ةانياة ةة لر  اا  اة. با  ة ااااااااااااا  ا مر     أن   االنتفااضاااااااااااااة. في اللقات نفماااااااااااااا، يأااة  النظاام أن فاادة

ا ملزم إلبداء الت اطف مع املحتجين،  ذ نق  التلفزيلن الرسااااااااا    املرشاااااااااد ا  ل  إليران نية ش خامنن  شااااااااا ر بمن
لمه،، مشاةلة امليال لتمات  ا يرص خا اة في ذلا املنا    اإليراني  نا: "اآلن ةقد أظهر النال ساططه،، ال يمنن لو

 ."القاس   لطلزستان
ما  شااااريةات    .6 النفط، ةالت  تؤثر بإختصااااا ، رينتاتل ية نظام املت ي تاشاااامت ةماااااب ةلدص اإلضاااارار التااااط، ل  

 ل  القطاااع الرستيااااااااااااا   ل قتصااااااااااااااار اإليراني، ةاالنتفاااضااااااااااااااة الشااااااااااااا  يااة في مقاااط ااة لاااسااااااااااااامااة ةالت  ت اادة أ اااا ت ير  
ثل ي  -التجاجات تضاااااامنية مع الشااااا لر في أجزاء أخر. من ال تر. لذلا يمنن أن ةشاااااهد املنطقة ةضاااااع ماق  

 .أ ب ة  قلر يتأد. نظامًا كان مترة ًا  ل   رش الملطة     أكثر من
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، يل ب نظام املت ي رة ًا  ج يًا في ال ديد من الدة  في املنطقة.  مليلن نمااااااااااامة.  ضاااااااااااا ة     ذلا 83املنطقة بااااااااااااااااااااااااا 

إلبقاء ا سااد الطا ية في الماالطة  ل    -بجانب القلات الجلية الرةسااية-ملتشااياتاا كانت قلص أساااسااية ةلاساامة  
. ة ملتشاااااايات  2012الر ، من االنتفاضااااااة الشاااااا  ية الج ا ص ةاملمااااااتمرص للشاااااا ب الماااااال ي منذ شااااااهر ما ل  ام  
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/ بداية   2017والذي شهههههههاد انتشابهههههههت ن شهههههههعب ت ن        ههههههه     -موجة من االحتجاجات تعم أرجاء إيران. البلد     .1
إیران  يواجه أزمة ثورية أخرى    منطقة الشههههههههههههرن ا ولهههههههههههه . بالن ر إ    ور    -(  2019و نوف    /   هههههههههههه       2018

 .املرکزي    منطقة الشرن ا ول  فإن هذه الكشاحات ه     غاية ا ه ية لإلشت اكي ن    أرجاء العالم
قام الع ال    ا شهههار ا خ  مل املابهههرة بإبهههرابات    مدن شهههوا مه ربو  روالتضم بین ا التلهههکم یت ههها د إ   أک      .2

اب راسههههی شههههدید مه انلهههه ام   ال مقاوالت شههههرکة من خ  هههه ن باملوة. و بلذه هذه االحتجاجات هروفضا    إبههههر 
منشهههههههههههلمل للنش   الذاز    117النش  والوي بدأت نضایة شهههههههههههار یولرو. امتدت هذه ا بهههههههههههرابات ا ن إال ما الیق   ن  

ألف  ام . وفقًا مل هها ر  100ألف إ    60م هها   النش  و م ههاله البرت وکر اوفات    لههبعة  شههر م اف ة مه 
البلههههد     ا   ن. هههههذه من ا شهههههههههههههت اکر ن ا یر  النش      أک   ر مل فعهههه  یقوم لضهههها  ل ههههال شهههههههههههههربههههات  انر ن  هههههذه 

ا بهههههههههههههرابههات والوي ل ههدج إ   حههد والهههههههههههههه    جنوب البلههد الذجي بههال  وات النشطرههة  لقهها  من قبهه  مجل  لن رم  
الحال     لب من مطالب   ال شرفکة النش . بطبرعة 13االحتجاجات   ال مقاوالت شرفکة النش  الذي  رح  

ا برابات لرکز     قلایا لتعلق بشؤون ا جور وکذلك و م ر  الع   نش ه که العقو   ا من  الصحة والی.  
    الرغم من هلههك یطههالههب الع ههال امللهههههههههههههرح ن ب رفههة التج ه و االحتجههای وکههذلههك  من  الحقون ا لههههههههههههههالهههههههههههههرههة  

م للت ره . بان الن ام حذرًا و م اف ًا حوا  لللهههههه ان ا جت اا   ب ا فرضا الر ایة الصههههههحرة التانرة وحق التعلر
 .ا ن وف اول التکرف بتلبرة املطالبات   ن   ال شرفکة النش  یت تعون بخ  ات  الرة و ی عب التبدالام

 16ا هم من  هلک  یشههههههههههههاد إقلرم ا حواز  م اف ة خوزلههههههههههههتان     جنوب غرب ایران انتشابههههههههههههة شههههههههههههعبرة منذ   .3
دن بالکشاجرة  لهههولهههن ر (  معشهههور  الش حرة مه  -یولرو. هذه ا حتجاجات   اشهههتبابات  نرشه تشهههادها لرلرًا مل

اندلعه ب ههههههدب العدام املرامل ال ههههههالحة للشههههههرب. البلد یواجه جشافًا شههههههدیدًا نترجة    - شهههههها  ان( و مدینة ا حواز
ا مطار بن ههههههبة  تذ   املناخ العاملي النالج من الن ام الرحح  الرألهههههه ا   الطاتی. ونترجة لذلك انخشلههههههه هطول  

باملوة    العام املاضههههههاي وهذا أ ت إ   للههههههاءل املراه وراء ال ههههههدو . ولدهورت ا وبهههههها  املعیشههههههرة ب ههههههدب لههههههوء  50
 .إ ارمل ال لطات الشالدمل  دی ة ا خت اص

ت     ا شهههتبابات أر عة أصهههکاص من برطضم شهههر ي واحد  وفقًا لل  ههها ر الرلههه رةم و إن بان الرقم    .4 حوا ا ن  قل
قي یشون هههذًا. االنتشههابههههههههههههههة ما ههة     وجههه خههاص  نضهها ل ههدج    أثرت منطقههة    الب   ب  وفضهها النشطرههة   الحقر

موار ها الذازفة  ال نا رة و الزرا رة. إنضا نش  الحاف ة الوي للم  د ًا هائلة من مواقه التنقرب  ن النش  
عت   ا حواز  خوزلهههتان   الوي جل دت ب هههدب اندال  االنتشابهههة و موجة ا بهههرابات امل هههت رمل.   إبهههافة إ   هلك  تل

من ابهههههههههههههطاهههها  و فض یی و جا  وفهههه  ا مههههد من قبهههه  الههههدولههههة املار نههههة   مو نههههًا  قلرههههة  رحرههههة کب  مل والوي تعههههالي 
الشارلهههههههرةم والوي لنابههههههه  من أج  حقوقاا منذ  قو . وفقًا لوبالة أنباء لشهههههههطاء حقون ا ل هههههههان  لقد انلههههههه ه 

ت  فرضا -ا حتجاجات  من برطضا مدینة      و رز التابعة لحاف ة لرلهههههههههههههتان    مدن خاری إقلرم ا حواز إ   والوا قل
وکذلك مدینة مشههاد    شهه ال شههرن ایران والوي یقططضا شههرف ة کب  مل من املااجرفن ا حوازف ن    -أحد املت اهرفن

تروا إ   هناك نترجة حرب ا یرانرة العراقرة و لرالرة التذ   الدی وغرا     .   ا حوازالوي هل

Impressum: Eigentümer, Herausgeber, Verleger, Druck, Redaktion: “Revolutionär-Kommunistische Organisation zur Befreiung” (RKOB), Füchselhofgasse 6, 1120 Wien. Offenlegungspflicht nach 
§25-Mediengesetz Medieninhaber (Verleger) des periodischen Druckwerkes “Revolutionäre Befreiung” ist zu 100% die Partei “Revolutionär-Kommunistische Organisation zur Befreiung” (RKOB), 
Füchselhofgasse 6, 1120 Wien. Die Partei ist von anderen Parteien und Vereinen politisch und finanziell unabhängig. Grundlegende Richtung des Druckmediums: Auseinandersetzung mit histo-
rischen und aktuellen Fragen der Politik der Arbeiterbewegung. Spenden an: BAWAG Kontonr. 04310-101-910, BLZ: 14000

www.thecommunists.net - rcit@thecommunists.net
Tel/SMS/WhatsApp/Telegram: +43-650-4068314



2021  10#10 December 2021

 (RCIT)  بيان التيار الشيوعي الثوري العاملي

 2021يوليو  24

 

/ بداية   2017والذي شهههههههاد انتشابهههههههت ن شهههههههعب ت ن        ههههههه     -موجة من االحتجاجات تعم أرجاء إيران. البلد     .1
إیران  يواجه أزمة ثورية أخرى    منطقة الشههههههههههههرن ا ولهههههههههههه . بالن ر إ    ور    -(  2019و نوف    /   هههههههههههه       2018

 .املرکزي    منطقة الشرن ا ول  فإن هذه الكشاحات ه     غاية ا ه ية لإلشت اكي ن    أرجاء العالم
قام الع ال    ا شهههار ا خ  مل املابهههرة بإبهههرابات    مدن شهههوا مه ربو  روالتضم بین ا التلهههکم یت ههها د إ   أک      .2

اب راسههههی شههههدید مه انلهههه ام   ال مقاوالت شههههرکة من خ  هههه ن باملوة. و بلذه هذه االحتجاجات هروفضا    إبههههر 
منشهههههههههههلمل للنش   الذاز    117النش  والوي بدأت نضایة شهههههههههههار یولرو. امتدت هذه ا بهههههههههههرابات ا ن إال ما الیق   ن  

ألف  ام . وفقًا مل هها ر  100ألف إ    60م هها   النش  و م ههاله البرت وکر اوفات    لههبعة  شههر م اف ة مه 
البلههههد     ا   ن. هههههذه من ا شهههههههههههههت اکر ن ا یر  النش      أک   ر مل فعهههه  یقوم لضهههها  ل ههههال شهههههههههههههربههههات  انر ن  هههههذه 

ا بهههههههههههههرابههات والوي ل ههدج إ   حههد والهههههههههههههه    جنوب البلههد الذجي بههال  وات النشطرههة  لقهها  من قبهه  مجل  لن رم  
الحال     لب من مطالب   ال شرفکة النش . بطبرعة 13االحتجاجات   ال مقاوالت شرفکة النش  الذي  رح  

ا برابات لرکز     قلایا لتعلق بشؤون ا جور وکذلك و م ر  الع   نش ه که العقو   ا من  الصحة والی.  
    الرغم من هلههك یطههالههب الع ههال امللهههههههههههههرح ن ب رفههة التج ه و االحتجههای وکههذلههك  من  الحقون ا لههههههههههههههالهههههههههههههرههة  

م للت ره . بان الن ام حذرًا و م اف ًا حوا  لللهههههه ان ا جت اا   ب ا فرضا الر ایة الصههههههحرة التانرة وحق التعلر
 .ا ن وف اول التکرف بتلبرة املطالبات   ن   ال شرفکة النش  یت تعون بخ  ات  الرة و ی عب التبدالام

 16ا هم من  هلک  یشههههههههههههاد إقلرم ا حواز  م اف ة خوزلههههههههههههتان     جنوب غرب ایران انتشابههههههههههههة شههههههههههههعبرة منذ   .3
دن بالکشاجرة  لهههولهههن ر (  معشهههور  الش حرة مه  -یولرو. هذه ا حتجاجات   اشهههتبابات  نرشه تشهههادها لرلرًا مل

اندلعه ب ههههههدب العدام املرامل ال ههههههالحة للشههههههرب. البلد یواجه جشافًا شههههههدیدًا نترجة    - شهههههها  ان( و مدینة ا حواز
ا مطار بن ههههههبة  تذ   املناخ العاملي النالج من الن ام الرحح  الرألهههههه ا   الطاتی. ونترجة لذلك انخشلههههههه هطول  

باملوة    العام املاضههههههاي وهذا أ ت إ   للههههههاءل املراه وراء ال ههههههدو . ولدهورت ا وبهههههها  املعیشههههههرة ب ههههههدب لههههههوء  50
 .إ ارمل ال لطات الشالدمل  دی ة ا خت اص

ت     ا شهههتبابات أر عة أصهههکاص من برطضم شهههر ي واحد  وفقًا لل  ههها ر الرلههه رةم و إن بان الرقم    .4 حوا ا ن  قل
قي یشون هههذًا. االنتشههابههههههههههههههة ما ههة     وجههه خههاص  نضهها ل ههدج    أثرت منطقههة    الب   ب  وفضهها النشطرههة   الحقر

موار ها الذازفة  ال نا رة و الزرا رة. إنضا نش  الحاف ة الوي للم  د ًا هائلة من مواقه التنقرب  ن النش  
عت   ا حواز  خوزلهههتان   الوي جل دت ب هههدب اندال  االنتشابهههة و موجة ا بهههرابات امل هههت رمل.   إبهههافة إ   هلك  تل

من ابهههههههههههههطاهههها  و فض یی و جا  وفهههه  ا مههههد من قبهههه  الههههدولههههة املار نههههة   مو نههههًا  قلرههههة  رحرههههة کب  مل والوي تعههههالي 
الشارلهههههههرةم والوي لنابههههههه  من أج  حقوقاا منذ  قو . وفقًا لوبالة أنباء لشهههههههطاء حقون ا ل هههههههان  لقد انلههههههه ه 

ت  فرضا -ا حتجاجات  من برطضا مدینة      و رز التابعة لحاف ة لرلهههههههههههههتان    مدن خاری إقلرم ا حواز إ   والوا قل
وکذلك مدینة مشههاد    شهه ال شههرن ایران والوي یقططضا شههرف ة کب  مل من املااجرفن ا حوازف ن    -أحد املت اهرفن

تروا إ   هناك نترجة حرب ا یرانرة العراقرة و لرالرة التذ   الدی وغرا     .   ا حوازالوي هل

 ديسمبر

الثوري الدولي الشيوعي لإلتجاه العربية الصحيفة  

2  الصفحة على استمر

2  الصفحة على استمر


