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العدید من بتنسیق مع ، القمة العالمیة للشعوبي ھي جزء من المنظمات الشعبیة، التوت الحركا دعت

المناضلة ضد القوى جمیع ، الدولیة یةالمال المؤسساتومیة والعالمیة المناھضة للنیولبرالیة إلقلیاالشبكات 

إلمبریالیة  اضد نضال للیوم العالمي الفي  أنشطة بتنظیملعنصریة  للمشاركة ارأسمالیة، ووال مبریالیةإلا

 .2018 دیسمبر 1نوفمبر إلى  25األسبوع من نشطة المقترحة خالل وفي األ 2018نوفمبر ،  30في 

نوفمبر  30في  جماھیریة  تجمعاتووقفات  لدان مختلف البمن  المنظمات المشاركةنضم جمیع تنقترح أن 

المتعددة الجنسیات وذلك من أجل الشركات  راتمقأماكن رمزیة ألعدائنا مثل السفارات األمریكیة  2018

 :اإلحتجاج

الحصار تفرض حروب والوتشن  حتاللاالمارس األمریكیة وحلفائھا ، التي ت ضد اإلمبریالیة .1

؛ الشعوبمصیریة وتقریر یادة السیاستتدخل في السو جماعیة اتإبادوترتكب االقتصادي 

 ومحاولة فرض طریقة واحدة للتفكیر والعیش من خالل صناعتھا اإلعالمیة والثقافیة ؛

انب ، والتمییز على أساس الجنس ضد دونالد ترامب وإمبریالیتھ ، والتدخل ، وكراھیة األج .2

 .النوع االجتماعيو

بنا والھیمنة والتحكم في شع والشركات التي تمارس اقتصاد المتعددة الجنسیاتضد الشركات  .3

 وأرضنا ومواردنا الطبیعیة ؛

التضامن الدولي مع كل من یناضل من أجل سیادتھ وتقریر المصیر ضد الھجمات  من أجل .4

في فنزویال ، والشعب  إننا نتضامن مع الشعب البولیفاري.الیومیة لإلمبریالیة وأتباعھا المحلیین

الكوبي ، والشعب الفلسطیني والشعب الكردي ، وغیرھم ، الذین وضعوا حیاتھم على المحك في 

 .المعركة المناھضة لإلمبریالیة

في سیاق قمة مجموعة العشرین التي ستعقد في بوینس آیرس  يالنضال ھذا األسبوعل تأتي الدعوة

، حیث سیبحث رؤساء الدول قضایا ذات أھمیة كبیرة ، بما 2018دیسمبر  1نوفمبر و  30باألرجنتین بین 

 .في ذلك حالة االقتصاد العالمي ومستقبل العمل والطعام والبنیة التحتیة للتنمیة

ولھذا السبب ، من المھم للغایة باإلضافة إلى تعبئة شعبنا في بلداننا ، أن ننظم شبكة  اتصاالت  لتبادل 

بذلك ، نطلب من أجل القیام . ال وتدمیر حصار وسائل اإلعالم المھیمنة الكبیرةالمعلومات حول أیام النض

البرید ، وذلك عبر )زمان، والمكان وال ونالمشارك،  طبیعة النشاط( شاركونا أنشطتكما أن تمنكم جمیع
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