
"از بغداد تا بیروت نە شیعیان و نە سینی مداوم"
  
  

دولت عراق از همە تقسیمات بورژوایی در عراق تشکیل شده است،  و پذیرش بین المللی و منطقە ای را
نیز دریافت کرده است ،اما پرولتاریا تلش کرد تا آن را سرنگون کند ..

.شهر سبز در بغداد مرکز سرمایە داری جهانی است ، پرولتاریا سعی در اشغال آن داشتە است
پرولتاریا آن را مسدود کرده. بندر بصره یک کریدور جهانی برای صادرات نفت و تجارت بین المللی است

.و سعی در کنترل آن دارد
نیروی پلیس ، نیروهای امنیتی ، نیروهای ویژه و نیروهای نظامی در عراق نیروی سرمایە داری جهانی

(است .  و با مشارکت شیعیان ، سنی ها ، مسیحیان ، کردها ، ترکمن ها و غیره و همچنین تعداد زیادی از
،)... ایران . نیروهای منطقە ای و بین المللی از جملە نیروهای آمریکایی ، اروپایی و اروپایی است

)نفر 650(این نیروها تعداد معاندی پرولتاریایی .... پرولتاریا بە آن حملە کرد ، بە مراکز و جداشدگان آن 
زخمی برجا گذاشتند ، بە این ترتیب تعداد آدم ربایان و زندانیان را ذکر نمی 20،000را کشتند و بیش از 

. ...کنند

را بدون هیچگونە تمایزی) مذهبی و ملی(در مناطق شورشی عراق ، پرولتاریا مراکز احزاب سیاسی  
سوزاند ، بە ساختمان های امنیتی ، ایستگاه های پلیس ، رسانە ها ، دادگستری و وزارت دادگستری حملە

لل آتش گرفت   ... کرد ،  لل سوزاند, خانە های مقامات و اعضای پارلمان حملە کرد و کام ...مجلس و آنرا كام
بنابراین پرولتاریا بە كل دولت حملە كرد                                        

 
را از همە جنبە های آن ) سرمایە داری(بیان شد كە این جنبش اقتصاد ملی ) عادل عبدالمهدی(توسط 

.نابود كرده است
                                                                                                                                                                 
پرولتاریا در تسهیلگری بدون استثناء بە هر چە بە سمبل ها ، نمادها ، مردم ، ویژگی ها ، مراکز ، بە مبارزه

و تاریخچە اوج حملە بزرگ بە کنسولگری ایران و سوزاندن پرچم آن و همچنین حملە بە. خود حملە کرد
.، تمرین طبقاتی علیە نیروهای و مراکز سرکوبگر از همە نوع است... منطقە سبز 

پایین"آیا پرولتاریا با متحد کردن فعالیتهای خود و با بلند کردن شعارهای طبقاتی خود ، وقتی صداهای 
، آنها" از بغداد تا بیروت ، نە شیعیان و لسنین ها ، ادامە می دادند"شنیده می شد ، " با همە حرمیە ها
نە وطن ، نە کار ، حتی سرنگونیو همچنین گفتند ": نە وطن, نە کار .. همە ما در خیابان هستیم ،  " "

لل در آغاز... ، آیا کل جبهە خصمانە و ضد انقلب کل را تعریف نکرد؟  "رژیم   همانطور کە پرولتاریا قب
همان جنگ را در منطقە بصره انجام داده بود؟ 2018سپتامبر 
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بورژوازی و در همە حال تلش و تلش کرده است تا مسیر طبقاتی جنبش انقلبی ما را تحریف و
ما برای سرقت محتوای انقلبی مبارزات خود بە روشهای مختلفی متوسل شده ایم و. پیچیده کند.

"عامل خارجیهمە برای  : توطئە هایی را درمورد نام چیزهایی می خواهیم تمام اینها تلش برای.... و  "
.توجیە مبارزات سرکوبگرانە خونین آن و از بین بردن جنبش انقلبی ما در درگیری های بورژوایی است

                                                                                                                                                                
ما. پرولتاریا در برابر استثمارگران از نظر اجتماعی برخاست و قصد دارد تمام قدرت خود را پایان دهد

با سنە ، شیعە ، کردها ،(پرولتاریا را خیلی خوب می شناسیم ، کە سرمایە داران خارجی و داخلی 
، ثروتمندانی از همە جا ، استثمارگران در همە جا ، شرکت کنندگان واقعی دولت)... مسیحیان ، یهودیان 

بدون شک این یک مبارزه متحد علیە همە آنها است. هستند و همە در استثمار آن از بشریت متحد هستند
...

او بە هیچ برنامە. پرولتاریای مبارز اجازه مرجع نمی دهد ، هیچ درخواستی ، نماینده و مذاکره ندارد



آیا این شورش و مبارزه طبقاتی عمیق علیە نظام سرمایە داری بە طور کامل... سیاسی متعهد نیست 
نبود؟

اگر پرولتاریا برنامە ، گرایش رهبری یا خواستە واحدی داشتە باشد ، اصرار بر استمرار آن و هدایت
ما مخالف همە هستیم و. تلشهای متحد مبارزات خود علیە دیکتاتوری سرمایە داری و یک کشور است

و بنابراین فروکش نکرده و.. این استقلل طبقە و قدرت مبارزات جنبش ماست . همە چیز را می گیریم
. .سرکوب جزیره چنین حرکتی ساده یا وضعیتی فوری است

بە عنوان مثال ، در شهر بغداد ، جدا. پرولتاریا نە در حالت عقب نشینی است و نە در حالت عدم تحرک 
کننده های آن در داخل کوچە و مغازه ها پخش می شود ، ترافیک را قطع می کند و میادین و پل های

آنها فعالیتهای جمعی خود را برای تهیە و گسترش. نزدیک بە مناطق حساس و امنیتی را ضبط می کند
، برنامە ریزی روز بعد مبارزه و حملە مداوم ، انتشار اعلمیە در مورد مبارزاتهماهنگ کردندمبارزاتشان 

همە اینها برای هماهنگی ، سازماندهی وکە ...    خود ، و معالجە با رفقای مجروح خود انجام دادند 
گسترش قابلیت های مبارزه است ...

                                                                                                                                                                
پرولتاریا مانند گذشتە انرژیهای مبارزات خود را از یكدیگر گرفت و بدین ترتیب ادامە مبارزات و اعمال

منافع طبقاتی خود و بین المللی بودن مبارزه خود را ادامە داد. این جنبش با شکستن مرزهای جغرافیایی
، ایدئولوژیکی ، اقتصادی ، دموکراتیک و ملی ، سرمایە داری و سرمایە داری جهانی را هدف قرار می دهد

و امروز همین مبارزه در زمین وجود دارد. ..
 

از هائیتی بە فرانسە ، از فرانسە تا هنگ کنگ ، از مصر تا آمریکای لتین ، از لبنان تا عراق(امروز پرولتاریا 
:همان مبارزه را انجام داده است ، ما با همان دشمن می جنگیم ، با همان علیق و امید) و ایران

بدون استثمار ، سود ، سرمایە ، کار ، (این سرنگونی سرمایە داری و تحقق زندگی جمعی بشر است 
                                                                         . )آلودگی ، بی عدالتی ، بی عدالتی ، جنگ ، ویرانی و ...

 
سوسیالیستی است و نە مبارزه برای هرج و مرج است ، نە مبارزه  "این مبارزه پرولتری نە مبارزات  " " "

دموکراسی قدرت ، یا دولت شهروند ، بلکە یک مبارزه انقلبی ، طبقاتی و بین المللی علیە دیکتاتوری
برای زمین است.  این تلش برای رهایی زندگی از هر نوع بردگی انسانی است )سرمایە دار براى زندگی  )

...
                                                                       

اگر امروز جوانان وارد جبهە های نبرد شده اند و ابتکارات و مشارکت فشرده ای دارند ، این طبیعی
زیرا این آنها هستند کە با فرار روزانە خود از جنگ مبارک سرمایە ، رویای زندگی را در سر می! است

چیزی کە در قدرت روزانە خود بە دست... آنها کە هیچ ثبات در زندگی را احساس نمی کنند . پرورانند
و چیزی کە احساس می کنید امروز بە آنها نزدیک بوده است ، فردا.  می آورند ، فردا بە آنها نمی رسد

حرص و طمع سرمایە داری ، جنگ ها و بلیای پی در پی آن ، آنها را در پریشانی بی...  بسیار دور است 
این طمع سرمایە داری و وضعیت فاجعە بار زندگی در سطح جهانی سخت تر و. پایان قرار داده است



سرمایە داری می خواهیم مراحل زیر را در مورد آن وضعیت فاجعە بار زندگی... سخت گیرتر خواهد شد 
مبارزه آنها مبارزه.آن جهنم سرمایە داری پرولتاریاها را بە سمت درگیری سوق می دهد و ... اتخاذ کنیم 

.با زندگی علیە آن جهنم سرمایە داری است

این پرولتاریای این مبارزات است کە سرمایە داری و بلیای آن را بە رسمیت شناختە است ، احساس
...زندگی می کند و بە مبارزه برای زندگی ادامە می دهد 

این مبارزه ، مبارزه استثمارشدە علیه سرمایه داری جهانی ،
.مبارزه ای برای زندگی است ، علیه روابط استثماری و کشنده سرمایه داری جهانی

پرولتاریا همچنان به مبارزه ادامه می دهد: از فرانسه تا لبنان ، از عراق تا شیلی ، از هینکینگ به  
تا همبستگی ، انسجام و طبقه پیوستن به این مبارزه... همه مناطق همسایه و مجاور و ممکن . ایران

.علیه سرمایه داری 
از منطقه ما ، مشارکت مبارزات پرولتریا در ترکیه ، اسرائیل و ایران ، امکان جنگ سرمایه داری قطع

. می شود  و جنگ طبقاتی ما تا حد زیادی تحت فشار قرار می گیرد
فروپاشی با ظلم ، پایین با جنگ ، پایین با سرمایه داری     ومبارزه طبقاتی در سراسر جهان ادامه 

دارد
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