
يجب علينا نفك الحصار عن حلب!
دعونا وقف اإلبادة الجماعية للعمال والمظلومين السوريين في يد بشار الكلب و بوتين القاتل 

بإذن أوباما واردوغان!

من دمشق إلى القدس من حلب إلى اليمن، من المغرب إلى القاهرة من بغداد إلى غزة ... 
نفس االنتفاضة!

حليف لدينا هو الطبقة العاملة العالمية
مصيرنا مربوت في النضال الطبقة العاملة في الواليات المتحدة وأوروبا واليابان

عاشت توحيد من الطبقة العاملة في العالم كله ضد اإلمبريالية وجميع أذنابها!

حقيقة المقهورين
من اللجان تنسقية الثورية في الثورة السورية

صحيفة تبع العمال والمظلومين العرب مصطفى أبو جمعة أول شهيد يف معركة فك 
الحصار عن حلب

الحرية ألكرث من 40000 السجناء السياسيني يف سجون 

الدكتاتورية السييس!

تظهر مع حياة اآلالف من املفقودين!

إسقط أحكام اإلعدام الصادرة!

 محاكمة ومعاقبة كل الضباطذ من مبارك القتلة من الجامهري التي كانت

 باألمس مترد يف ميدان التحرير!

يف ظل الدكتاتورية العسكرية الدموية آل األخت والطائفة من القضاة وأذناب أوباما!

مرص اليمن
الجامهري اليمنية ال تستسلم!

خارج القوات الغازية السعوديني و كل األذناب 

اإلمربيالية!
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نحــن نســعى “حقيقيــة املقهوريــن”، نحــن جــزء اللجــان 
الثوريــة تنســيقيات الثــورة الســورية

، هــذا هــو الوضــع بشــكل دائــم منذ بــدء الثورة الســورية 
ــورات يف  ــس الوضــع الحــايل الث ــام وصــل اىل نف 2011  ك

جميــع أنحــاء املغــرب العــريب والــرق األوســط.
ــك  ــة أولئ ــب بالحري ــه وطال ــع صوت ــذي رف ــعب ال  الش
ــون  ــق ويتابع ــار يف دمش ــى االنتص ــون معن ــذي يعرف ال
ــة  ــس املعرك ــم يف نف ــؤالء ه ــدس ه ــاه الق ــم باتج ثورته
ــل  ــه النقب ــم املقاوم ــن باس ــة نح ــوى االمربيالي ــد الق ض

ــوريا ــل س ــي تحت ــوى الت ــد وال بالق بالس

 هــذه الثــورات التــي كانــت ، معزولــة مــن إخواننــا فئــة: 
العــامل بلــدان أوروبــا، أمريــكا وحــول العــامل. لعــدة 
ــة، األصوليــني، اإلرهابيــني  ــة الطائفي حجــج ومنهــا، الديني
ــي  ــال الت ــامل القت ــي: الع ــا ه ــا حق ــل م ... كل يشء، أق
ــول  ــة وح ــن الضف ــامل م ــن الع ــة م ــا فئ ــا إخوانن كتبه
العــامل. نحــن العــامل، والنــاس الذيــن يتعبــون يف الحيــاة 
العمــل ليــال ونهــارا، ونحــن تعبنــا مــن كوننــا املظلومــني 

ــا . مــن قبــل النظــام وهــو  يــرق مــا هــو لن

 لــذاك كتبنــا مايجــب أن نفعــل تجــاه امراضنــا  أراكــم يف 
ــزام بكــون الشــخص الثــوري لتكــون قادرعــى   عــدم االلت
تغيــري هــذا النظــام مــن جهــة أخــرى، و مميــزألن بغــض 
النظــر عــن جنســية أو الديــن، اللغــة، والتعبــري عــن صوت 
الثــوري مــن ســوريا مــن لجــان التنســيق، منــذ املقاومــة

 نبحــث عــن طريقــة انتصــار. مفتوحــة إىل رفــع صوتــك 
وتظهــر واقــول لكــم الحقيقــة جميــع اولئــك املظلومــني 
ــا  ــى م ــرأ” للحصــول  ع ــل “تج ــن قب ــم م ــم اته ــي ت الت
يصــل ومكافحــة حكومتــه، حتــى مجــرد أن نســأل الخبــز 
والحريــة الحيــاة الكرميــة. جميــع أولئــك الذيــن يشــعرون 
أن أنظمتهــم خائنــة ويقاتلــون ببســالة مــع هــذه الثورات
ــاك ح،  ــازال نظامهــم  هن ــس م ــه يف تون ــرى أن  وفقــط ن
ــس  ــة بنف ــدود الصهيوني ــم ح ــييس يدع ــه س ــرى أن الل ت
ــب  ــة كام ــم اتفاقي ــارك )تكري ــن مب ــرث م ــة أو أك الطريق
ديفيــد و أن الشــعب املــري أطــاح بهــذه اإلتفاقيــة  يف 
ثــورة، 2011(،  يشــعرون أن ليبيــا تنهــار يف يــد الحكومــة 
ــيس،  ــف شــامل األطل ــد  منظمــة حل ــة يف ي ــة دمي الحالي
ــرات املركزيــة خليفــة حفــر.. التــي  ــة املخاب وعامــة وكال
تســيطر آبــار النفــط، والثــورة ســوريا تفــدي  بدمهــا مــع 
بعضهــا ويقدمــون الشــهداء يف قتــال هــذا النظــام املجــرم

ــع  ــه، م ــزب الل ــني وح ــة اإليراني ــني، املرتزق ــرات بوت  طائ
الضــوء األخــر مــن األمــم املتحــدة بقيــادة أوبامــا، وأن 
مــن داخــل املناطــق الثــوار الســوريني ويلبســون جــراالت  
ــم  ــاء ولكنه ــم أصدق ــون انه ــي ويدع ــاس الدميقراط اللب
ــة  ــا يف ســوريا اإلمربيالي ــة. هن ــوار و مقاوم يتجــارون بالث
تركــز كل مــا تبذلونــه مــن القــوات لقطــع صلــة  الثــورات 
ــرق األوســط  ــي هــزت املغــرب العــريب وال ــا الت ببعضه

ــذ 2011. من
قطــع  و  دمشــق  إىل  تقدمــت  إذا  الســورية،  الثــورة   
رأس النظــام بشــار، ســتوضع فــورا يف الســؤال حــدود 

الصهيونيــة، 
ــا، يف  ــنوات مل يهااجمه ــذي لس ــويص، وال ــه ال ــه كان ل ألن

حــني ال يخــى تنفيــذ املجــازر يف حــق الشــعب الســوري 
الخاصــة بالنــاس وتدمــري  بلــده 

عندمــا تتحــرر  دمشــق ومــن ثم ســوف تتجــه اىل القدس. 
قبــل ذلــك، يريــدون ســحقها. لــذا جميــع املســتمر بدعــم 
ــن  ــار مل يك ــن بش ــة، لك ــادة الجامعي ــام اإلب ــار للقي بش
كافيــا. ترســل لنــا أن جــراالت )حتــى ذلــك الحــني لجيــش 
و  الدميقراطيــة  لبــاس  يرتــدون  و  أن مهجــور  بشــار( 

ــا ــة األخــرى للتحكــم إجراءاتن الديني

. انهــم فقــط يريــدون اجرالــدء صفقاتهــم و أعاملهــم عــرب 
ــذه الحرب ه

 ولــن لتكــون قــادرة عــى الوصــول إىل انتصــار يف دمشــق. 
وهــم جــراالت الجيــش الســوري الحــر أو جبهــة النــرة 
أو كل هــذه املتغــريات األطراف-التــي نــرى اليــوم يف 
املناطــق الليرباليــني، منــع  الشــعور الثــوري والســعي 

ــم ــم وأعامله ــط لصفقاته فق
 كــام أرســلو لنــا داعــش تســيطر عــى آبــار النفــط مــن 

ــرى  ــة إىل أخ ــط اإلمربيالي رشكات النف
.كــام جــاءت إىل فــرض عنــر تحكــم بقــوة  ، مثــل 
شــهدئنا يف محافظتــي رقــة ووديــر. الــزور اإلمربياليــة  

أرســلت جميــع وكالئهــا يف ســوريا 
الفشــال انتصــار الثــورة. بشــار وبوتــني فعلــو العمــل 
القــذر  بذبــح ابنــاء الشــعب الســوري مثــال. تريــد جعــل 
ــح  ــرى يكاف ــرة أخ ــا م ــد من ــث ال أح ــال بحي ــورية مث س

ــر ــع الفق ــا يصــل ضــد القم ــدا إىل الحصــول عــى م أب
، كثــري مــن الكراهيــة، عــى حــد ســواء اإلبــادة الجامعيــة، 
لذلــك الخــراب والدمــار ألن ترغــب يف ســحق ابطــال 
الثــورة التــي متــت ليــس فقــط ســوريا، ولكــن ثــورة جميع 

الشــعوب  ف منطقــة الــرق األوســط والعــامل
ــري  ــواء يف تدم ــد س ــى ح ــرك ع ــن أن التح . إذا كان ميك
ــرث 600،000  ــل أك ــدن يف قت ــن امل ــري م ــدد الكب ــذا الع ه
ــم،  ــرك منازله ــكان إىل أن ت ــن الس ــوة أكرثم ــخص يف ق ش
ــن  ــع م ــار وجمي ــاب. بش ــن العق ــون م ــد يفلت كان ألن ق
يجعلــه يســتمر )كــام بوتــني، حــزب اللــه وإيــران(، بينــام 
آخــرون بــداو ينظــرون عــى الجانــب اآلخــر للســامح لهذه 

ان تحــدث  املذبحــة كــام أوبامــا، التابعــة لألمــم املتحــدة 
وفرنســا جميــع القــوى اإلمربياليــة . غــري أن األطــراف 
ــف،  ــار ك الحلي ــون بش ــار يججعل ــون اليس ــن يقول الذي
ــامل  ــف ش ــة حل ــا منظم ــة، و بأنن ــد اإلمربيالي ــه ض وكآن

ــات املتحــدة. ــع الوالي ــة،و نحــن م ــيس، اإلمربيالي األطل
ــزب  ــت ح ــه  كان ــده التقدمي ــوه الوحي ــون ان الق  يقول
العــامل الكردســتاين الكرديــة عندمــا عقــدت تحالــف مــع 
ــذي هــم مــن شــارك إدارة مدنهــم  نظــام مــع بشــار –ال
ــادة  الكرديــة يف شــامل رشق الســورية - وهــي تحــت قي
مبــارشة مــن الجــراالت للبنتاجــون. التــي عليهــم يف 
الواقــع  عــزل الحقيقــة عــن النــاس . يركــون يديــه حــرة 

ــا.  للمجــرم بشــار لســحق ثورتن
ومــع ذلــك، اليــوم نواصــل املقاومــة يف ســوريا، كــام هــو 
الحــال يف مدينــة حلــب حيــث أنهــا حاليــا محــارصة ويتــم 
ــادة كل شــيذ فيها.قــد  بــدأت عمليــة مذبحــة، خطــة  اب
ــل  ــورة بالفع ــة الث ــاء و ســحق هــذه البطول ــادة إلنه اإلب
ــزال ال  ــف و ال ت ــنوات ونص ــن 5 س ــرث م ــذا  أك ــذ ه أخ
يــزال القتــال قامئــا واالســد مســتمر يف مذبحتــه . مدينــة 
حلــب مازالــت محــارصه ، التفجــريات ثابــت والتهديــدات 
ــل األمــم املتحــدة ، تشــري إىل  ــب االستســالم مــن قب تطل
أنهــا ترغــب يف ســحق املــدن املتمــرد  يف عــام 2011 
الذيــن طــردوا جنــود االســد مــن مناطقهــم، وال ســيام يف 
ــب،  ــال حاســم. يف حل حلــب، عاصمــة املقاومــة. هــو قت
حيــث ان الثــوار الذيــن يقاتلــون يف حلــب هــم الشــعب 
الــذي يريــد الحريــة ، ، يف حــني أن رجــال األعــامل، 
اآلمنــة،  املناطــق  يف  الخــارج،  يف  املاليــني،  يجمعــون 

ــتقبل ــاري يف املس ــط التج والتخطي

هــؤالء تجــار الحــرب الســوريني ورشكاؤهــم األتــراك، و 
ــغ  ــو املبل ــه ه ــازع علي ــل املتن ــرويس، بالفع ــكان، وال االمري
عــى مقــربة الســورية.  نواصــل القتــال عــى هزميــة املجــرم 
ــادرة  ــالل مص ــن خ ــق، م ــه يف دمش ــع حلفائ ــار وجمي بش
جميــع البنــوك، آبــار النفــط، مصانــع، عــى ســبيل الحــرب، 
ــال  ــة أو رج ــراالت الربجوازي ــيق، دون ج ــان التنس ــن لج م
ــا ملكافحــة، الفــوز  ــدم، ولن ــا يف ال األعــامل التــي مــع رشكائن
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لســوريا الثوريــة العــامل والفالحــني الفقــراء، تحــت املؤمتــر الوطنــي 
ــني،  ــامت الالجئ ــن مخي ــف م ــى كل أل ــدوب  ع ــن من ــوري م الس
مــن املــدن الثوريــة والثــوار. هــذه املجلــة هــي مــن أولئــك الذيــن 
يرخــون بصــوت عــال أن دمــاء الشــهداء لــن يتــم التفــاوض! نحــن 
ــل  ــا يف ظ ــزال قامئ ــزال ال ي ــن ال ت ــك الذي ــالم، أولئ ــرف الستس النع
ــة  ــوة ضخم ــه ق ــي تواج ــل ، الت ــه مثي ــبق ل ــؤس مل يس ــروف الب ظ
تركيــز القــوات و ســعاة. ولذلــك، مــع هــذه الورقــة نحــاول العثــور 
ــك  ــع أولئ ــم جمي ــورة؛ تنســيق وتنظي ــق إىل انتصــار الث ــى الطري ع
الذيــن قاتلــوا مــن أجــل هــذا النــر، حتــى ال تكــون هــذه الهزميــة 
ــة ،  ــل الحري ــن اج ــاء م ــا بالدم ــا ثواره ــي كتبه ــورة الت ــي الث تق
ــع  ــع  جمي ــودة إىل وض ــوريا و الع ــورة يف س ــحق الث ــون  س يحاول
الثــورات مــن املغــرب العــريب والــرق األوســط. هــذه الورقــة هــي 
كــر حاجــز الخــداع ، ، وأيضــا الصمــت القابــض عــن مــا حــدث يف 

ــط.  ــرق األوس ــة ال ــوريا يف منطق س

هــذا يعنــي اننــا يجــب ان نبــذل جهــود دوليــة  وايقــاف 
ــذا  ــوم ه ــع املظل ــحق جمي ــون إىل س ــن يأت ــة الذي ــد االنظم ي
ــامل  ــامل يف الع ــامت الع ــار . منظ ــدأ باالنفج ــل ب ــار بالفع الحص
ــد يف  ــذي عق ــر ال ــدويل املؤمت ــة  وال ــاز البوليفي ــة الب ــل منظم مث
املكســيك يف عطلــة نهايــة األســبوع الســابقة  يعقدهــا املركزيــة 
الوطنيــة للعــامل مــن التعليــم املكســيك .اذ وضعــوا عــامل 
ــا  ــا( قدمن ــوب أفريقي ــني يف  ماريكانا)جن ــام البالت ــم األلغ املناج

ــد. ــني واألس ــدي بوت ــزرة يف أي ــة مج ــت الدان ــة صم لحظ

ــت  ــوارع و وقع ــو الش ــامل خرج ــول الع ــدن ح ــن امل ــد م  العدي
االحتجاجــات يف 1 أكتوبــر يف يســمى “يــوم الغضــب الجــل 
حلــب.” مــن الــروري لتعميــق بهــذه الطريقــة! علينــا أن نضــع 
دامئــا الشــبكة  دعــم دويل للعــامل بشــكل  فعــال إىل الجامهــري 
الســورية، الفــوز يف الشــوارع مــن جميــع أنحــاء العــامل، إلرســال 
ــة  ــه البطولي ــة واملتطوعــني إىل املقاوم ــة واألغذي ــل، األدوي التموي
ــازر مل  ــن املج ــنوات م ــن 5 س ــم م ــى الرغ ــم  ع ــوريا وأنه يف س
ــا  ــورة. علين ــار الث ــى انتص ــال حت ــتمرون يف القت ــلمو ويس يستس
ــة  ــوم الغضــب مــن الطبق ــوم هــي ي ــح مــن أجــل كل ي أن نكاف
العاملــة العــامل لوقــف مجــزرة يف ســوريا، زحــف وانتصــار الثــورة. 
نســميه تتفــق لجنــة الدعــم الــدويل الجامهــري الســورية، و مؤمتــر 
ــري  ــن الجامه ــار ع ــر الحص ــاج إىل ك ــا. نحت ــد قواتن دويل لتوحي
الســورية! انهــا حاجــة والتضامــن الدعــم الفعــال لهزميــة الكلــب 
بشــار،و بوتــني،و أوبامــا وجميــع القــوى االمربياليــة! ألننــا نحتــاج 

النهــاء هــذه الحــرب والفــوز بهــا

ــف  ــا ان نق ــدو. علين ــس الع ــم نف ــامل لديه .نحــن نكتشــفان الع
ــذه  ــن ه ــزء م ــو ج ــم لتكون ــا. ندعوك ــدة يف مواجهته ــا واح صف
الصحيفــة ، يف أي مــكان يف العــامل وهــذا هــو، الكفــاح مــن أجــل  
ــن  ــر، ولك ــس، م ــن، تون ــا، اليم ــوريا، ليبي ــورة يف س ــار الث انتص
ــة   ــورة العاملي ــية يف الث ــراف األساس ــورات األط ــا الث ــم أن لدين فه
التــي يجــب أن تنتــر للمظلومــني ، وناخــذ الطاقــة،و مســتقبلنا، 
ــن ٪1  ــدي م ــامل يف أي ــذا الع ــن ه ــروة م ــن ث ــا. 50٪ م يف يدين
ــج، وال يعمــل  ــن ال تنت ــاس الذي مــن الســكان مــن الكوكــب، الن
فقــط حياتهــم مــن عــرق جبيننــاا، وهــذا ينبغــي يف نهايــة املطاف 
ــا. مــن  ــا، إخوانن ــا، عائالتن ــاة الكرميــة ألطفالن ــا الحي أن يكــون لن
ــكا إىل  تونــس اىل دمشــق إىل القــدس انتفاضــة واحده!مــن أمري

روســيا نفــس الثــورة! العــامل يف العــامل واحــد 

كل الرثوة والقوة للشعب

محمد: يوم كبرت 
القدات...خيو مبيطلع 
بيدكم حرروها حلب 

هلق ال اتحرروها 
خيو ما بدنا منكم 

اتحرروها...حالو عل 
الشعب اللي بحلب 

المحاصرة حالو عنو..
وهللا اتقول لسى متنفع 

عقوبات...وهذا رايح وجاي باش بحطلي فالن وجاب بي والد ومبصير 
تطلع مظاهرة...خيو حالو عنو طيب!! خيو ما بدنا ياكم اتحرروها...اطلعو 

منها انتم ما اتحرروها اطلعو الى برا

صوت من حلب المحاصرة
2016/10/14

الكتاب

2014-2013

سوريا تحت النار 

من اللفتتاحية رودولف كليمينت

 فاطمة: سالم عليكم يا اخوتنا المجاهدين يا 
زواماء حلب يا امراء حلب اللي مالكم سالين 

عن حلب طاول طاول..اللي خبزكم ببجي 
ع بيتكم اكلكم بيجي ع بيتكم وموالتكم تجي 
ع بيتكم وهنا أطفال حلب ميتين من الجوع 

والحده يسال عليها..اذا انتم ما رح اتفكو 
الحصار عننا نسوان حلب بتفك الحصار
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اليقاف المجازر يجب االنتصار بالحرب .لنكسر الحصار عن حلب لنوصل لدمشق.
لننشئ مجالس عالمية لدعم الجماهير السورية .

الطبابة والطعام والسالح ومتطوعين ودعم للمقاومة ..الطبقة الكادحة في العالم يجب ان تنزل للشارع .
10 ماليين الجئ عشرات االالف منهم في اوروبا . في كامبات تجميعية 

او في قاع المتوسط وأطفالهم يغرقون على الشواطئ .
600000 قتيل بالبراميل المتفجرة والقنابل الفوسفورية المتشظية 

..والنابالم واالسلحة الكيميائة.
ولكن الشعب السوري والعمال لم يستسلموا .

عاشت المقاومة ..عاشت الثورة السورية .سوريا العمال والفالحين .
لن يكون هناك نسيان  وال مسامحة .

من حلب ...
لجان التنسيقية الثورية 

مجموعة سفيان الليث

االول من اكتوبر:اليوم العالمي للغضب من اجل الدفاع عن حلب المحاصرة 

اوقفوا المجازر ضد المستغلين والمظلومين من سوريا 
قاتلوا القوات المعادية للثورة للفاشي بشار وبوتين واوباما قادة االمبرياليين المجرمين

ــل  ــن قب ــكاذب م ــار ال ــالق الن ــف اط ــد وق بع
.. UNاوبامــا وبوتــن واالســد واردوغــان وال

تــزال  ال  الســوريين  ضــد  االبــادة  سياســة 
بحــق  العشــوائي  القصــف  .اليــوم  تتعمــق 
ــرات  ــد. طائ ــة لألس ــة المقاوم ــاء الحلبي االحي
ــن  ــد م ــارس واح ــن تم ــار وبوتي ــر بش الخنزي
احقــر الهجمــات الواقعــة فــي اآلونــة االخيــرة 
.تحــت رضــا اوبامــا واردوغــان .يريــدون 
هزيمــة الثــورة وفــرض عقــاب لكــي ال يجــرؤ 
ــة . ــز والحري ــل الخب ــورة الج ــى الث ــد عل اح

اليــوم حاولــوا تحطيــم حلــب .عاصمــة المقاومــة 
.يريــدون تحويلهــا لداريــا جديــدة بمذابــح مدنية .

ومــدن مدمــرة .التســمحوا بذلــك .الخنزيــر 
بشــار والــذي يقــوم بالعمــل القــذر الجــل القوى 
ــث  ــورية حي ــدن الس ــر الم ــة. يدم االيمبيريالي
ــام 2011. ــي ع ــاروا ف ــن ث ــاس المظلومي الن
يقــوم بذلــك بوســاطة قواتــه المرتزقــة والقاتــل 
بوتــن تحــت مضلــة االمــم المتحــدة .اآلن قوات 
الغــزو مــن تركيــا وامريــكا وجنراالتهــا علــى 
ليشــغلوا  .يتقدمــون  ايضــا  المعركــة  ارض 
ــيطرة داعــش  ــت تحــت س ــي كان ــن الت االماك
بيســتعيدوا ابــار النفــط والتــي كانــو يحرســونها 
مجتاحــة  ممزقــة  مذبوحــة  ســوريا  ايضــا 

ــم ــم الغنائ ــاع تقتس .والضب

اوقفوا المحرقة السورية
ثورة واحدة .عدو واحد من تونس الى القاهرة من طرابلس الى دمشق من حلب لغزة ومن اليمن الى الخليل

في االول من اكتوبر هناك حركة يعتزم عقدها في عدة مدن حول العالم لدعم الجماهير السورية 

لنجعل كل يوم يوم غضب على جزء من العالم حيث العمال والناس المظلومين اليقاف القوة المضادة 
للثورة وااللة التي تحاول سحق الثورة السورية البطولية

القوى االمبريالة حررت البحار والجو وارضي للكلب بشار وبوتين لتذبح الجماهير الثائرة
التيار اليساري يبيعوا هواء في اكياس الخاص باالمبيريالية تركوا ايدي االسد حرة يدعون اظهار االسد باعظم فاشي  على 

الكوكب كصديق للناس المظلومين في العالم هذه كذبة هو المنفذ تحت األمر االيمبيريالية 
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 الصور من االول من اكتوبر اليوم العالمي للغضب من اجل الدفاع عن حلب

بوينوس ايريس

األرجنتني

مدريد - اسبانيادبلن - ايرلندا 

لوندون - بريطانيا

اسطنبول - تركياممثل من اللجان تنسيقية الثورية السورية يقرأ الرسالة منها يف االعتصم يف بوينوس ايريس

الخرطوم - سودان كوبنهاغن - دمنارك

تونس العصمة - تونس
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بيان تضامني من اتحاد عّمال الباز في بوليفيا

بعد متابعة حثيثة من قبل إدارة اتحاد عمال مصانع الباز (FDTFLP) لما 
يجري في سوريا من إبادة جماعية ، فإّننا نقدم دعمنا الكامل لزمالئنا العمال 

الُمستغلين في سوريا، ونرفض المجازر وسياسات اإلبادة من قبل األسد، 
 وبوتين، وأوباما.

نحن نطالب جميع المنظمات الدولية إلظهار التضامن مع الشعب السوري 
ألن هذا الهجوم هو هجوم ضد الطبقة العاملة في العالم كلّه.

حركــة التضامــن مــع الشــعب الســوري  ومــرو االنفــاق 

ســاو باولــو، وجمعــت يف التجمــع، ونريــد أن نعــرب عــن 

اســتيائنا يف تفجــري هائــل مــن الشــعب الســوري تحــت 

ــل نظــام  ــب وغريهــا مــن املــدن مــن قب الحصــار يف حل

الرئيــس بشــار األســد. األهــداف - املدارس واملستشــفيات 

وقوافــل املســاعدات اإلنســانية - تــرك اآلالف مــن القتــى 

والجرحــى فضــال عــن تدمــري واســع النطــاق. هنــاك اآلن 

نصــف مليــون قتيــل، وأكــرث مــن مليــون جريــح، نصفهــم 

ــن  ــد م ــر العدي ــا ودم ــالد وخارجه ــني يف الب ــن الالجئ م

البلــدات واملــدن.

نطالــب بســحب جميــع القــوات العســكرية   

األجنبيــة مثــل القــوات الجويــة الروســية واألمريكيــة 

ــن  ــة م ــيات األرضي ــة وامليليش ــلحة الركي ــوات املس والق

حــزب اللــه اللبنــاين، وداعش)النفــس عــى غــرار الدولــة 

اإلســالمية( وغريهــا مــن امليليشــيات الطائفيــة الخارجيــة.

كــام نطالــب نهايــة للحصــار حلــب وغريهــا مــن املناطــق 

ــانية إىل  ــل اإلنس ــوري للقواف ــال الف ــع ارس ــارصة م املح

جميــع هــذه املجــاالت، فضــال عــن وصــول فــرق طبيــة 

الطبيــة دون حــدود، الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر.

وأخــريا نــود أن نعــرب عــن تضامننــا مــع الشــعب 

الســوري يقاتلــون مــن أجــل نهايــة الديكتاتوريــة وحــق 

ــيادة. ــع بالس ــريه تتمت ــرر مص ــوري يق ــعب الس الش

ساو باولو، 

 منذ خمس سنوات ودماء املدنيني السوريني تستباح يف سوريا، حيث بلغ عدد الضحايا مايفوق 
  500,000سوري، بينهم اآلالف من األطفال و النساء، وأكرث من مليون مصاب وعاجز نتيجة

 آلة الحرب.
 براميل النظام متطُر عى املدن السورية وتحولها إىل حقل لتجارب األسلحة الروسية املحرمة

 دولياً، وتقتل املئات يومياً أمام أنظار وصمت العامل أجمع. لذلك نعلن إرضابنا عن الطعام، لدعوة
 املجتمع الدويل لإلرضاب عن دم السوريني، وإيقاف قصف املدنيني فوراً.

مجموعة من الشباب السوري املستقل

رضاب الدم

2016/9/27

نشرك هذا البيان:

 التنسيقية وطنية املدرسني من مكسيك

استاذ بيدرو هرنانديز مورالس

هذا البيان قد وافق عليه االجتامع الدويل العامل يف مكسيك يف الريخ واحد

2016/9/30بوليفيا

مكسيك

برازيل

فرانسا

اكترب يف سنة 2016

21 سبتمرب 2016

رضاب الطعام من الالجئني سورين يف أوروبا
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 6 مــن  الجماهيــر  مــن  المضــاد  والهجــوم 
حلــب  حصــار  كســرت  التــي  أغســطس 
الســورية.  للثــورة  حاســم  وقــت  وضعــت 
فــرض هــذا الواليــات المتحــدة مــع أوبامــا 
وأردوغــان فــي تركيــا إلرســال أطفالهــم إلــى 
ــة  ــة الصــرة، حرك ــة جبه مســؤول البرجوازي
فتــح الشــام )علــى ســبيل المثــال جبهــةآل 
ــم  ــرأس للتحك ــخ ال ــام، ال ــرة( احرارالش النص
هــذا العمــل الجماهيــري. كانــت هــذه المعركــة 
علــى  وفــي  االســتمرارية  اســتطالعات 
ــا،  ــة، داري ــا كان الغوط ــق كم ــارف دمش مش
الــخ حيــث بــدأت ترتفــع الجماهيــر أن الهجــوم 

جــاء فــي العاصمــة.

يمكــن  ال  اإلمبرياليــة  أن  علــى  يــدل  هــذا 
فــي  للثــورة  المعــادي  يســتقر هجومهــا  أن 
ــن  ــن م ــاة ال توصــف والماليي ــة. معان المنطق
فــي ظــروف وحشــية  اســتغاللها  المعيشــة 

الهجوميــة. كتلــة  باســتمرار  يدفــع 

الجنــراالت 0بهــة النصــرةآل فتــح الشــام، 
الــخ تمكنــت، فــي الوقــت الراهــن، ووقــف 
هــذا الهجــوم الجماعــي التــي كســرت حصــار 
مــن  أكثــر  أي  فــرض  المتمرديــن،  حلــب 
ــتقر  ــر مس ــدود غي ــذي الح ــر، ال 20km المم
ــات  ــي ومضايق ــت القصــف منهج ــا وتح تمام

مســتمرة.

إجهــاض  بعــد  أردوغــان - عــززت  حتــى 
االنقــالب الــذي كان يعلــم أنــه إذا والســماح 
ــا«  ــذ مــن تركي ــاع و«المنق يحــدث فــي االرتف
ــي  ــا »صديق ــن. ودع ــع بوتي ــع م - كان يجتم
الجماهيــر  مــن  القاتــل  هــذا  العزيــز«، 
أنهــم  أوبامــا،  إشــراف  تحــت  الســورية. 
ــورة  ــق الث ــل لخن ــي الحب ــى طرف ــون إل ينضم

الســورية.

قدمنــا   فــي هــذا الجــدل. ملــف ضــد التيــارات 
ــة الســنية، تحــت  ــع عــن البرجوازي ــي تداف الت
أوامــر أردوغــان، ويأتــي لتقديــم المقاومــة 
الســورية الباســلة كجــزء مــن مؤتمــر جنيــف. 
بعــض  ــع  م  ، ة ي ن ـ ـ س ل ا البرجوازيــة  هــذه 

الصواريــخ الســحب وجنراالتــه، »تعــرض 
ر  ا ـ ـ ص ح كســرت  التــي  المعركــة  أمــام« 
حلــب، حيــث الجماهيــر قــد كســر بالفعــل هــذا 
ــن  ــد م ــك لمزي ــل ذل ــم تفع ــا ل الحصــار، لكنه
القتــال، ولكــن لتتواطــأ، لذلــك التــي كانــت 
واردة. أنــه هــو زيــارة أردوغــان إلــى بوتيــن، 
إلــى تتواطــأ إعــادة تشــكيل الدولــة البرجوازيــة 
االنتفاضــات  هدمتهــا  التــي  الســورية 
الجماهيريــة 2011 إعــداد طائفــة مــن ضبــاط 
المشــترك وانتقــال منظــم مــن األســد، لفــرض 
»ســالم المقابــر« علــى إبــادة 600،000 ذبــح 
وأكثــر مــن 10 مليــون طــردوا مــن منازلهــم، 

ــف. ــراء القص ــت ج ــم هدم معظمه

ولتحقيــق ذلــك، قبــل الجنــراالت البرجوازيــة 
يانكــي،  إشــراف  تحــت  »المعارضيــن« 
وســيكون مــن الصعــب هزيمــة الجماهيــر 
ــد. ــق بع ــم يتحق ــذا ل ــن ه ــا. ولك ــزع فتيله ون

ــة  والتــزال ســوريا ثــورة »المفصلــي« للطبق
ــاك  ــت هن ــرب. لعب ــن الشــرق والغ ــة م العامل
ــة  إلــى حــد كبيــر علــى مصيــر الطبقــة العامل

ــة. العالمي

خطــة يانكــي اإلمبرياليــة لهزيمــة هــذه الثــورة 
شــيئا آخــر للقيــام مــن لعــب عمالئهــم مختلفــة، 
ولكــن لتوحيــد المناطــق المحيطــة بهــا للتدمير، 
والتعامــل معهــا، ذبــح وســحق ثــورة الجماهير.

فــي هــذه الخطــة، األســد أن الشــروع فــي 
مذبحــة الجماهيــر - مــع حــزب هللا فــي لبنــان، 
مــع إيــران وروســيا - ولكــن ليــس كســب 
الحــرب، ألنــه لــن نســمح لهــذا أن البقــاء مــع 
جميــع الســيطرة علــى ســوريا. ألن الوبامــا ان 

ــن«. ــي لألميركيي ــوريا ه »س

تدعــم  تركيــا  أن  الخطــة  هــذه  وتتضمــن 
الحــزب الجيــوش البرجوازيــة »المعارضــة« 
بحيــث أن هــذه ليســت التغلــب عليهــا مــن 
ــي دمشــق  ــا ال تصــل ف ــر، وأنه ــل الجماهي قب

لهزيمــة األســد.

YPG الكــردي، مــع الســتالينية، هــي ضمــان 
ــي ســتتم  ــي الحــرب، الت أن ال أحــد ســيفوز ف
مشــاركتها ســوريا، وأن الواليــات المتحــدة 
ــال.  ــاع األعم ــب قط ــن نصي ــون م ــوف تك س
علــى حــد تعبيــره علــى قدميــه، كمــا هــو 
الحكومــة  محميــة  العــراق،  فــي  الحــال 
االســتعمارية تحــت رعايتهــا والتحكــم، يمكنــك 

ــورة. ــحق الث س

وفــي الوقــت نفســه، داعــش ترعــى آبــار النفط 
لإلمبرياليــة وكل مــن البرجوازيــة، وشــركات 
الطاقــة والبنــوك األســد فــي نفــس الوقــت 
يلعــب دور ذبــح الجماهيــر فــي المناطــق التــي 
تســيطر عليهــا. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يوفــر 

العــذر المثالــي لمهاجمــة الجماهيــر.

األعمال أردوغان لبوتين في روسيا: »لقد جئت لتحية يا صديقي العزيز«

من مؤتمر جنيف وتحت قيادة أوباما

يرغب في االنضمام الثنين من نصائح الحبل لخنق الثورة في سوريا 

 16 أغسطس 2016

 أردوغان وبوتين
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يريدتنظيــم  ال  اإلمبرياليــة  يانكــي  حتــى 
الدولــة . فقــط فــي المناطــق التــي تســيطر 
تأتــي  تحكــم  الهــروب  الجماهيــر  عليهــا 
رحمــة.  بــال  وتقصــف  اليــاك  الطائــرات 
رجــال  علــى  تقــع  لــم  أوبامــا  صواريــخ 
الســجون  حــول  ولكــن  داعــش،  األعمــال 
الذيــن يتــم اســتغاللهم الفيضانــات التــي لــم 
تقبــل تقديمهــا إلــى داعــش... صواريــخ تســقط 
حيــث  منبــج  فــي  الجماهيــر  علــى رؤوس 
خســر تنظيــم الســيطرة علــى هــذه المدينــة 
وكانــت اإلمبرياليــة لقتــل المئــات مــن العمــال 
والفالحيــن مــن طائراتهــم، للوصــول الــى 
مغــادرة المــكان للوصــول إلــى YPG فــي 

النظــام. وضــع 

هــذه هــي الشــروط والوضــع الحالــي لهــذه 
الثــورة العظيمــة التــي تــم االفتــراء، وتحيــط، 
ــد  ــى قي ــوا عل ــا زال ــن م ــة، الذي تشــهير وخيان
»مذبحــة«  عمليــة  وتواصــل  يلــي  الحيــاة 

لســحقها.

فــي  هــذا  لوضــع  الشــديد  الســخرية  وهــو 
ــة األمريكيــة ضــد  ســوريا مواجهــة اإلمبريالي
روســيا العظمــى. إذا كان األمــر كذلــك، فــإن 
ــتكون  ــنوات، وس ــذ 4 س ــقط من ــد س ــد ق األس
المعركــة قــد اســتمر أقــل مــن 24 ســاعة. نحن 
أمــام مغالطــة، ولكــن أيضــا أن أقــول »شــكرا 

ــورة.« ــاة للث ــد الحي ــى قي ــي عل ــا تبق تركي

ــه حــدود. ال أعطــى الهــواء  الســخرية ليــس ل
الســطحي إلــى واحــد تركيــا )أو أي شــخص( 
ــن،  ــك الحي ــذ ذل ــردة. من ــر المتم ــى الجماهي ال
لــو كان بــأن األســد وجيشــه قــد اشــتعلت أكبــر 

هزيمــة عســكرية فــي كل التاريــخ الحديــث.

مــع  تفكيكهــا.  جيشــه  قاعــدة  هــو  األســد 
ــروا  ــن ف ــا الذي ــن جنوده ــلحتهم و 70٪ م أس
مــن الجيــش بتســليح المتمرديــن. لذلــك األســد 
والغازيــة فقــط قــوات المرتزقــة، الذيــن فــروا 
قبــل الطلقــة األولــى وهجــوم خطيــر مــن 
ــل  ــران، برمي ــط الطي ــن. فق ــال والفالحي العم

والقنابــل الفوســفورية لمذابــح للمدنييــن.

لذلــك ضــد كل مغالطــة، فإننــا نؤكــد أن هــؤالء 
الذيــن لــم تضــع خدمــة األرض-جــو مــن 
ــة  ــد والخط ــع األس ــو م ــرة، ه ــر الثائ الجماهي

اإلمبرياليــة.

لهــذه  الحقيقيــة  األنصــار  أكثــر!  تكــذب  ال 
المقاومــة البطوليــة هــي الجماهيــر واســتغالل! 
البرجوازيــة يعالــج فقــط هــذه المعــارك. اذا مــا 
وقعــت األســد، »عمليــة البرجوازيــة« - تحــت 
ــراالت  ــا وقطــر - ســتخرج الجن ــة تركي رعاي

ــة مثــل األســد،  أنهــم مناهضيــن للثــورة والقتل
ســالح  نــزع  إلــى  تضطــر  ســوف  ألنهــا 
الجماهيــر الــذي كان قــد أخــذ البندقيــة لكســب 

ــز . الخب

العمــال  ثــورة  قالبــات  يبقــى:  البديــل 
والفالحيــن وثــورات الجماهيــر الفلســطينية 
ــط،  ــرق األوس ــه والش ــي كل ــرب العرب والمغ
وذلــك بدعــم مــن الطبقــة العاملــة الدوليــة، 
المقابــر«  »ســالم  و  الهمجيــة  يفــرض  أو 
لإلمبرياليــة وجميــع وكالئهــم للثــورة المضــادة 

فــي المنطقــة.

تجمع لحزب إعادة التأسيس لألممية 
  FLTI -الرابعة

ثورة السورية 2011

 حلب بعد التكسير الحصار في اغوستوس
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الجماه�ي يفكو الحصار عن حلب
هم الذين قاتلوا وهم الذين حرروها

ير بشار ز ي مواجهه مرتزقة الخ�ز
ي هذه المعركه �ز

 مئات الشهداء  ضحوا بحياتهم �ز
 ... ز عميل اوباما و القاتل الماجور بوت�ي

ي حلب و سوريا كلها
عاشت المقاومه البطوليه للجماه�ي �ف

ن واوباما هم مجرمون حرب   بشار و بوت�ي
ير بشار ومرتزقته من جميع انحاء حلب  ن  لنطرد الخ�ن

لنفكك داعش وبذلك تصبح الرقة  و دير الزور المعقل االساسي لقتال المجرم بشار االسد مرة ثانية

  الشعب الكردي يجيب ان يلغي االتفاقات المفروضه  من قبل الpkk و ypg مع القاتل بشار
ي كل سوريا

ن �ن كة كالسابق مع كل جميع العمال والفالح�ي  وإعادة االأهداف القتالية المش�ت
ي كشعب مظلوم من قبل تركيا» العظيمة» 

ي الحكم الذا�ت
فقط من هذا المنطلق يمكن للأكراد تحرير حقوقهم �ز

ي لالسد
نهاء الحكم الديكتاتوري الفا�ش الطريق لستعادة كل حلب والنطالق لدمشق لإ

 نريد االسلحة للفوز بالحرب. فلنفرض حصارا عىل دعم رجال االعمال ورجال المصارف الذين يزدادون ثراءا عىل حساب دماء شهدائنا. 
ي دمروها ويمكننا الحصول عىل حياة حرة كريمة 

نا ونعيد بناء بيوتنا ال�ت ز  نريد مالنا لنحصل عىل خ�ب
ي دمشق.. هناك حيث يجب ان يقطع وهناك سوف يغلب

رأس االفعى �ز

 مظاهرة في حلب للفك الحصار

ــم  ــون باس ــن يتكلم ــة الذي ــن لخون ــض وندي ــن نرف نح
للنظــام  الغاشــمة  اليــد  يدعمــون  بينــام  االشــراكية 
ورجــال  اوبامــا  بيــد  الدميــة  ذلــك  لالســد  الفــايش 
االمــوال االمربياليــني. نحــن نرفــض وننكــر كل هــؤالء 
الذيــن يحجبــون الثــورة الســورية كمــن يحــاول حجــب 
الشــمس باصبعــه انهــم يفــرون ويحاربــون البطولــة 
عشــائري  اقتتــال  بانهــا  ويدعــون  للشــعب  الثوريــة 
متخلــق ..او رصاعــات عرقيــة وحســب. وهــذه هــي 
ــى  ــيطرة ع ــن الس ــن م ــار ليتمك ــيس بش ــة الخس ذريع
الســورية  املــدن  يف  املجــاورة  العاملــة  الطبقــات  كل 
ــكاد  ــوري بال ــئ س ــون الج ــوايل 10 ملي ــرك ح والقرىولي

يعيشــون ...يف خيــم عــى الحــدود الســورية .....

و نحــن نرفــض ونتهــم بالخيانــه كل الذيــن قالــوا ان 
العــد هــو داعــش  وبذلــك فهــم يشــجعون هــو يخفــون 
ــوه  ــه للق ــه التابع ــي تشــنها الحكوم ــر الهجــامت الت احق
ــل  ــن قب ــا م ــام راين ــه ك ــم العامل ــد  قواه ــه ض االمربيالي
يف فرنســا بينــام يحــرون لهجــامت مضــادة للثــوره .كــام 
يفعلــون يف ليبيــا و مــن قبــل يف العــراق داعــش مل تذهــب 
للقتــال ضــد النظــام املجــرم لالســد داعــش يف االســد .فهــم 
ــار النفــط و انابيــب النفــط لهــؤالء االمربياليــني حــامة اب

عشت  ثوره الفالحني و العامل السوريني 
عشت سوريا املظلومه

ــراء  ــني و الفق ــق للجــان التنســيقيه. للعامل افتحــوا الطري
والفالحــني. رجــال الطوارئ.والالجئيــني والعســكرين يف كل 
قريــة ومدينــة ومقاطعــة يف جميــع أنجــاء ســوريا اولئــك 
الذيــن يكافحــون ويقاتلــون يجــب ان يتمكنــوا مــن 
ــوري  ــي الث ــس الوطن ــار قادتهــم وممثليهــم يف املجل اختي
يف الثــورة الســورية إراقــة الدمــاء ال ميكــن املفاوضــة 

ــا ... عليه
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دمــه الزم يكــون مثــال ثــوري يف شــوارع دمشــق 
القــدس باريــس ونيــو يــورك.

يعلنــوه يســاريني الفســاد والخيانــة الســوريه...اذكروه 
مرتزقــة بشــار...ابدان ابــدان ســوف ننــى رفيقنــا 

ــو.. ــا بلل وصديقن
ال ســيكون تفاقيــات مــع عــدو الشــعب و عــدو 
الجامهــري وال مــع رشيكهــم وال مــع الــي يقتــل..
ــوم يتخطــم عــى الشــباب  ــورة اشــراكية الي ــة الث راي
الــي يقومــو يف ســوريا وهــذي الرايــة مكتــوب عليهــا. 

مصطفــى اىل النــارص!!!
الجامهــري الثــوار ســيخذو حــق الشــهداء الثــوره 
العامليــة. ..كل يــوم هــم ياخذوه...نحــن ســنعمل 
الفــارض علينــا الــي هــو نفــوز عــى القيــاده الخيانــه 
الحقيقيــه  القيــاده  سناســس  الوقــت  نفــس  ويف 
النضــال. واملظبوطــه. عزيزنــا استشــهد يف هــذي 

ــع  ــارك امت ــدون مع ــادات ب ــب والقي ضــد بشــار الكل
ــره. ــة الن ــش الحــر وجبه الجي

مصطفــى كان مــع الشــباب العــامل مــن رشكــه عقــاب 
الــي ناضــو وســيطرو الركــه تحــت يديهــم.

ــا. الزم  ــوره ســوريه وشــهيد مجموعتن ــهيد الث هــو ش
نرجــع ناســس املنظمــة العامليــه الثوريــه باســم الربــع 

الدوليــه.
يــا ابــو جمعــه بللــو عملــت مثــل والدك مــع الشــباب 

املجموعــه ســفيان الليــث.
الفصيــل اللينينــي الرتســي الــدويل يبعــث أكــرب 
تحيــاة لــه البطــل الشــهيد مصطفــى ابــو جمعــه بللــو 

ــا ــا وصاحبن ــوري رفيقن ــد ث قاي

تجمع لحزب إعادة التأسيس 
  FLTI -لألممية الرابعة

مصطفى ابو جمعه يتاسس الفكره الرتتسكيه السوريا استشهد يف حلب.

مصطفى أبو جمعة

ودّع »مصطفــى جمعــة بللــو« الــذي كان املقربــون 
منــه يلقبونــه بـ«حليــس« محــل النجــارة العربيــة 
ــل  ــب قب ــن« بحل ــالح الدي ــي »ص ــه يف ح ــذي ميلك ال
ــد أن خــاض كل  ــورة بع ــب الث ــنوات ليلتحــق برك 6 س
معاركهــا ورســم يف مخيلتــه حلمــني ال ثالــث لهــام، إمــا 
ــى  ــى ع ــم األول وق ــق الحل ــر فحق ــهادة أو الن الش
أبــواب حلــب كأول شــهيد يف معركــة فــك الحصــار عــن 
ــم  ــة الحل ــاق ســالحه فرصــة معانق ــرك لرف ــة، لي املدين

ــال. ــد املن ــد بعي ــذي مل يع ــاين ال الث
ــني  ــد أم ــه »محم ــول صديق ــام يق ــة -ك وينحــدر جمع
حمــود«- مــن قريــة »عنجــارة« بريــف حلــب والتحــق 
بصفــوف الثــورة منــذ يومهــا األول ألنــه رفــض أن 
يســكت عــن ظلــم النظــام فحمــل الســالح مــع أوالده 

ــه. ــاء عمومت وأبن

ــارك  ــم املع ــاض معظ ــة خ ــود« أن جمع ــاف »حم وأض
ــب، وكان  ــر إدل ــارك تحري ــا الغــريب ومع ــب وريفه بحل
يحــارب دامئــاً مــع مجموعتــه يف الخــط األول مــن 

ــات. الجبه
ووصفــه بأنــه »كان إنســاناً يف منتهــى الدماثــة واألخالق 
يحــب جميــع النــاس ويغلــب عليــه الحيــاء، وكان 
-كــام يقــول الحمــود– يهــوى الدبكــة العربيــة ويحــب 
كانــت ملحبيــه  إذا  وبخاصــة  األعــراس  املشــاركة يف 
ــب  ــى أن أغل ــني حت ــاربيه الكثّ ــز بش ــه، ويعت وأصدقائ
ــه  ــو شــوارب« ولكن ــه بـ«أب ــوا ينادون ــه كان املقربــني من
–كــام يقــول محدثنــا- تخــّى عــن شــاربه الجميــل منــذ 

ــه )ص.) ــالً بســنة رســول الل ــورة عم ــوم األول للث الي
ويســتذكر »حمــود« قصــة كان شــاهداً عليهــا يف حيــاة 
صديقــه الشــهيد عــام 2012 حينام كان جالســاً يف منزله 

يف »عنجــارة« فســقطت عــى املنــزل قذيفــة مدفــع مــن 
عيــار 130 مــن كتيبــة املدفعيــة يف »مكلبيــس«، وأدت 
إىل تهــّدم الســور وجــدار الغرفــة التــي كان جالســاً 
فيهــا، وخرجــت القذيفــة وهــي مدفــع مــن البــاب ومل 
ــه كنــت أنتظــر الشــهادة  تنفجــر، فقــال ضاحــكاً »والل

كل هــذا ومل أتــرك كأس املتــة مــن يــدي”.
وكشــف محدثنــا أن »بيــت ومحــل أيب جمعــة يف حــي 
)صــالح الديــن( تهّدمــا أيضــاً مــن جــرّاء قصــف طــريان 
النظــام وخــر كل أمالكــه ولكنــه بقــي صامــداً ومــّراً 
عــى نيــل الحريــة ليكــون أول شــهداء يف معركــة فــك 
يعــد مجموعتــه  كان  عندمــا  عــن حلــب  الحصــار 
ويجهزهــا لبــدء تلــك املعركــة وأصيــب بطلقــة وشــظايا 

يف صــدره قــى إثرهــا”.

أبو جمعة أول شهيد يف معركة فك الحصار عن حلب
فارس الرفاعي - زمان الوصل | 03-08-2016

ــده  ــه املنعق ــف املخادع ــده جني ــرا يف معاه ــد ثائ اليوج
مــع اوبامــا- بوتــني- االســد -اردوغــان و التقديــم الــكاذب 
للمقاومــه الســوريه. هــؤالء ال  ميثلوننــا.. يعيشــون يف تــرخ 
ــن  ــام الشــعب ميــوت ويحــارب  م ــارج بين ــذخ يف الخ وب
اجــل الحريــه لنكــر الحصــار عــن الثــورة الســورية انــه 
ــن  ــر 50.000 الجــئ ســوري محتجزي ــن الواجــب تحري مل
ــرك  ــرييزا ت ــث س ــاك حي ــة .هن ــيئة وضيق ــامت س يف مخي
قــذارة رجــال املصــارف ان تضعهــم يف ذلــك املــكان .كــام 
يف الحــرب االهليــة االســبانية يف 1930 حينهــا النــاس 
حاربــة ضــد فرانكــو واليــوم ضــد االســد الفــايش ... اســلحة 
ــل لهــؤالء املقاومــني الســوريني االبطــال  متطوعــون ومتوي
ــورة  ــادة للث ــزت كل قواهااملض ــة رك ــوريا .االمربيالي يف س
ملعاقبــة الطبقــة الكادحــة اذا تجــرأت عــى رفــع مطالبهــا 

ــا ... ــا ...خبزهــا وكرامته وأهدافه

ــة كادحــة واحــدة يف ســوريا واملغــرب العــريب  طبق
والــرق االوســط  نفــس الطبقــة العاملــة يف اوروبــا 
والواليــات املتحــدة وكل الشــعب املظلــوم يف العــامل 
ــورة  انتفاضــة  ــا . تعيــش الث ــورة الســورية تحي . الث
ــوين اىل القاهــرة وصــوال اىل دمشــق  ــن ت واحــدة م
ــني  ــامل واملظلوم ــر الع ــدس االن تحري ــة بالق ونهاي
ســيتم نيلــه مــن قبــل العــامل واملظلومــني بأنفســهم 

من حلب ...
لجان التنسيقية الثورية 

مجموعة سفيان الليث 
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ي الشمال السوري نظام بشار االسد يعيد حصار حلب
وبينما تركيا توجه الجيش الحر لقتال داعش من اجل مصالحهم �ز

Ypgي سورية تعطي االوامر بشكل مبا�ش لل
القوات االمريكية �ز

ز يكثف القصف نيابة عن االسد بوت�ي

 ستعيد السيطرة عىل حلب و يجب الذهب اىل دمشق 
وتنتهي من هذا بنظام احتالل لقوات السد الفاشية

غزت تركيا شامل سوريا بعد زيارة اردوغان لبوتني 
ومنذ ذلك الحني اعاد العالقات التجارية لخاصة 
داعش  ضد  مجدية  غري  ملعارك  الثوار  وتدفع  به 
لحامية الحدود حيث املصالح التجارية يف الوقت 
ملنع حصار  تقاتل  كانت  قوات  تم سحب  نفسه 
العسكريه  الكليات  استعادة  متت  حيث  حلب 
بعدما قدم االاف ارواحهم من اجل ان اليحدث 
و  بوتني  و  اردوغان  بني  االتفاق  هو  وهذا  هذا 
املبارشة  املعارك  مع  املرة  هذه  اردوغان  اوباما 

التي تريد بيع ثورة الشعب السوري

 

صحيحا  ليس  هذا  ولكن  يتفقو  مل  انهم  يزعمون 
وقد بدا التقسيم يريدون لالسد ان يبقى لالبد او 
سته اشهر ولكن يقولون هذا منذ 2013 واردوغان 
اشهرقيادات  ستة  االسد  ببقاء  موافقته  عن  اغلن 
القوات  مع  سويا  يسريون  االمريكيني  وجراالت 
التي تزعم الدميقراطية Ypg  اىل الرقة ودير الزور 
املدن لهم كام  تلك  حيث ستسلم داعش مفاتيح 
فعلو يف تدمرالمزيد من الكذب حول داعش انهم 

مرتزقة من امريكا واالسد و اردوغان

 

االن من الواضح ملاذا تركت داريا معزولة ستبقى 
وجراالته  الخنزير  لبشار  سوريا  وجنوب  دمشق 
عزل  يتم  االن  بعده  من  سيأتون  الذين  العلويني 
املناطق و تقسيمها وانتشار محمية االسد وجعل 
طفح  لقد  جديدة  داريا  لهم  املقاومة  املدن  كل 
الكيل من هذا التقسني و االضطهاد الذي ادىل به 

اوباما وبوتني و اردوغان

 

باعو ثورة الشعب السوري وتركوهم يقاتلون من 
اجل الحرية ولقمة العيش

الثوار   تشتيت  يحاولون  دمشق  يف  االفعى  راس 
الدول  وتجارتهم  اجل مصالح  للقتال من  المزيد 
من غري دعم اردوغان و بوتني و ايران الميكن لنظام 
االسد االستمرار يوم واحد يجب عى الجيش الريك 
مد يد العون للمقاومة السورية التي تقاتل نظام 
تسعى  ان  يجب  تركيا  يف  العاملة  الطبقة  االسد 
لوقف هذا املخطط الذي يف نهاية املطاف سريبط 

العقدة االخرية لخنق الثورة السورية

املقاومة  دعم  يجب  االسد  ال  و  بوتني  سحق 
بالسالح و االدوية دعونا نخرج اىل الشوارع يف كل 

العامل لكسب الحرب

 

من  تجارية  صفقات  أجل  من  نقاتل   مل  ونحن   
الذين  الفقراء  بحياة  نخاطر  ال  نحن  الرأسامليني. 
يكافحون من اجل لقمة عيشهم  من أجل أرباحها 
قيادة  دعونا  والحرية.  املنازل  اسرداد  األرض،   ،

الحرب األهلية تعود إىل املظلومني! 

والفالحني  والعامل  الجنود  من  لجان  طريق  فتح 
ورجال الثوار والفقراء! فتح طريق لجان التنسيق! 
جوعا،  يتضورون  والجامهري  الثوار  حلب  يف  أما 
مناطق  يف  حلب  يف  األمراض،بينام  من  وميوتون 
سيطرة النظام  يف الحمدانية، لديهم  أحياء خاصة 

يكون  أن  يجب   ... السباحة  وحاممات  وفارهة 
إنتاج كامل من اجل االنتصار يف  الحرب! البنوك 
لجعل  التداول  سلسلة  ينزع  أن  ويجب  والنفط 

الناس يأكلون وينالون كرامتهم 

 وامتالك ألسالح من أجل ألحرية والفوز يف الحرب! 
دعونا جميعا نحارب األسد! 

لهزمية أردوغان يف تركيا والشعب الكردي يديرون 
الجراالت  ضد  النار  الطالق  سوريا  يف  بنادقهم 

االمريكيني والكلب بشار!

 الفرصة الوحيدة لتحقيق تقدم يف النضال من أجل 
تقرير املصري للشعب الكردي هو كر االتفاق مع 
األسد ومن الشيخ مقصود لكر الحصار عن حلب 

جنبا إىل جنب

 مع الثوار. الشعب السوري التي وقف مع بعضه 
لكسب  صفوفهم  توحيد  يجب   2012 عام  يف 
الحرب وهزمية األسد. تحيا سوريا الثورية للعامل 
والفالحني! دعونا نسترد املنازل التي تم هدمها ! 
رجل واحد وسالح واحد! املقاومة ال تستسلم! لن 
املسكوب! من تونس إىل  الدم  التفاوض عى  يتم 

دمشق، من حلب إىل فلسطني، انتفاضة واحدة!

ارحل الجميع القوى الغازية من سوريا
ي سوريا بينما االسد يكمل مذبحته بالشعب السوري

القوى الدولية تتقاسم الغنائم وحصصها �ز

دبابات الرتكية املجتاح
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ــدن  ــلح للم ــزع الس ــلما ون ــوا استس ــدون ان يفرض يري
المســتغلة والمحطمــة والمفــروض عليهــا الحصــار 
ــة  ــح التابع ــة المذاب ــون حكوم ــا يدعم ــع. بينم والتجوي

ــق ــد بدمش للس

االت   تركيــا اجتاحــت الشــمال الســوري لتأمــن عــىل جــ�ز
جــوازي بــأن يفرضــوا االنــذار  الحــزب ال fsaال�ب
ز  االت الفاشــي�ي ي  ومعاهــدة استســلم مــع الجــ�ز

النهــا�أ
ز للســد لتعيــد انشــاء الجيــش الســوري  التابعــ�ي
ز  .الذيــن معظمهــم  هــم مجموعــة مــن المجرمــ�ي

ــاس  ــة الن وقتل

الواليــات المتحــدة مــع ال ygpاالن اصبحــت 
عــىل االرض مــع قواتهــا وأنشــأت الجيــش الســوري 
االت  ة لجــ�ز الديموقراطــي تحــت القيــادة المبــا�ش
الواليــات المتحــدة. داعــش ســوف تقــوم باعطــاء 
ــات المتحــدة وأيضــا  ــزور لقــوات الوالي ــر ال الرقــة ودي
ي وضعوهــا تحــت 

ــ�ت ــار النفــط وخطــوط االنابيــب ال اب
ــن  ــد م ــكل جي ــا بش ــو حمايته ي امن

ــ�ت ــم... وال وصايته
القــوات لــذا ال يمكــن ان يجردوهــم اياهــا...

الشــعب الكــردي تحــت قيــادة ال ypgو pkkســوف 
ياليو  يســتخدمون كقــوات صدمــة بوســاطةوايم�ب

الواليــات المتحــدة. 

ي منطقة الروجافا 
وبدون شك سوف يحتجزون �ز

كية  تحت سيطرة الدبابات ال�ت

ــة  ــش بحلق ــم داع ــد بتنظي ــر قائ ــوم اخ ــا يق وعندم
قيــة كديــر الــزور  ذقنــه ويصبــح مســؤول عــن مدينــة �ش

ــات المتحــدة طبعــا  ــة. تحــت ســيطرة الوالي او الرق

ــح  ــة فت ــن جبه ف م ــ�ي ــوم  الجهادي ــذ هج ــع تنفي وم
ــط  ــم فق ــرة. ه ــة الن ــن جبه ــكلة م ــام المتش الش
ف لنهــاء  يســعون للحصــول عــى عــذر لوبامــا وبوتــ�ي

ــلم.  ــن تستس ي ل
ــىت ــا ال ــاء عليه ــ�ي والقض الجماه

ف  ي قتل الســوري�ي
كاء المذبحــة �ف ســقط القنــاع هنــا. �ش

يريــدون ان يفرضــوا تعريفــا �يعــا للحــرب الهليــة 
ــون  ي خانت

ف �ف ــ�ي ــرات للمهاجم ــول المظاه ــذ حص .من
ــود  ــوريا تع ي س

ــة �ف ــ�ي الجائع ــان الجماه ــب. حم حل
للظهــور مجــددا مــن انقــاض صارخــة المــوت لبشــار 

 .. ف نريــد الخــ�ب

ي كل خطــوة بالقــوة 
ي كل لحظــة بالطاحــة �ف

وتهــدد �ف
ياليــة الفاشــية  المضــادة  للثــورة   لبديكتاتــور  م�ب الإ

ي دمشــق 
�ف

اصبــح مــن الواضــح انــه هنــاك خيانــة مــن قبــل 
ز  وتيســكيي�ي ز المتمرديــن عــىل ال�ت ز اليســاري�ي االيســتالين�ي

اف  ــ�ت ــم او االع ة لدع ــا�ش ــن اســتدعو مب ــاا والذي عالمي
ــعبه.  ــد ش ــد ض ــح االس بمذاب

وبحجــة ان الواليــات المتحــدة تدعــم وتســلح المقاومة 
لمواجهته. 

ى النور.  انهم يكذبون. الحقيقة س�ت

ياليــة .بوتــن  م�ب االســد قــام بافعــال شــائنة للقــوى االإ
تــرف كجــلد بهــدف القضــاء عــىل ثــورة عظيمــة 
ي لــم تكــن فقــط ســورية. بــل ســافرت مــن تونــس 

.والــ�ت
للقاهــرة لطرابلــس حــ�ت القــدس مــرورا بــكل المغــرب 

ق االوســط..  ــرش ي وال العــر�ب

ســوريا قــد تــم اجتياحهــا بشــكل واســع مــن قبــل كل 
ي تســعى لتقســيمها عندمــا يتــم القضــاء 

القــوات الــىت
ة عــى كل حــال لــم تقــال  عــى الثــورة. الكلمــة الخــ�ي

بعــد. اخرجوامــن ســوريا لــكل القــوات الغازيــة 

 ومــن انــذار الستســالم المقــدم للجماهــ�ي 
ف واوبامــا  ف مــن قبــل بوتــ�ي ف الســوري�ي والمظلومــ�ي

.وعــدو الثــورة صاحــب المجــازر ..الســد... 

ياليــون ان يفرضــوه  ل للتقســيم الــذي يريــد اليمب�ي
ــرض  ــة بغ ف النازف ــوري�ي ــاء الس ــوا دم ــر 1ان يفرق بغ

ــورة  ــام للث التدمــ�ي الت

 ســواء جيــش ســوريا الحــر او اتبــاع اردوغــان ول 
ف  ف الســعودية تعــ�ب عــن العمــال والفاحــ�ي ماليــ�ي
ي 

ي ســوريا و�ف
ف جائعــة تقــاوم �ف . ماليــ�ي ف والكادحــ�ي

مخيمــات اللجــوء عــى الحــدود. 

فلننســق مجــددا اللجــان العماليــة والعســكرية 
ــة  ــ�ب رقاب ــر ع ــب ان تم ــلم. يج ــن تس ــلحة ل .الس
ة منوقبــل العمــال منتخبــة مــن كل مدينــة  مبــا�ش

ومنطقــة مقصوفــة وميليشــيا

فلندفــع النــذار الخــ�ي و الرشــوة المقدمــة مــن 
ــا  ــدو وكم ــا يب ــى م ــذي ع ــدة وال ــم المتح دول الم
مــوك والقصــ�ي وحمــص فقــط يســعون  ي ال�ي

فعلــوا �ف
ــوم  ف كل ي ــ�ب ــرة خ ــل ك ي مقاب

ــ�ي �ف ــك الجماه لتفكي

ي ومناطــق 
ل يوجــد هنالــك وقــف اطــالق نــار �ف

ــار و  ــالق الن ــف كاذب لط ــذا وق ــة. ه ــوار مطوق الث
خــداع بهــدف الســيطرةةعليهم 

ــذارا  ــوا ان ــب ان يطلق ــم يج ي العال
ــاس �ز ــال والن العم

ــة  ــة المريكي يالي ــوات اليمب�ي ــا والق ف واوبام ــ�ي .لبوت
وخادمهــم الديكتاتــور بشــار مــن  اجــل شــهداء 

الســورية. 

ظــن المقاومــة يجــب علينــا ان نــرخ بصــوت 
ــوا  ــن كان ــوك الذي كات والبن ــرش ــا.. كل ال عــاىلي تحذيرن

ــاء بســبب  ــن اصبحــوا اغني ــد رجــال العمــال الذي بي
ــد  ــاس خــالل الحــرب يجــب ان تنتقــل لي ــع الن تجوي
ي ســوريا 

النــاس وبذلــك النــاس يمكــن ان تــاكل و تبــىف
وات يجــب ان تنتقــل ليــد  .النفــط الغــاز. والــ�ش

ــيقية  ــان التنس اللج

لننــرش الســلم يجــب ان ننهــي الحــرب وننتــر فيهــا 
ــن  ــا وم ــادرون اموالن ــن يص ــادر م ــد. فلنص ــىل االس ع

ــا.  ــون اهلن يقتل

ف هــم شــعب ل يســتطيع ان  الكــراد المظلومــ�ي
ف ومعاهدتهــم ول  يقبــل بهــذا الوبامــا والبوتــ�ي
ي 

ــىت ــاءة الpkkو ال ygpوال ــت عب ــال تح ــا القت يمكنن
ف الأمريــكان  ياليــ�ي تضمهــم تحــت مظلــة الم�ب
ف لســوريا يجــب ان يســلموا اســلحتهم  المجتاحــ�ي
واعــادة هيكلــة الواجهــة العســكرية ضــد بشــار 

الذاتيــة  لســتحقاق حقوقهــم بــالدارة 

الحقيقــة بعدســنوات مــن المجــازر اصبحــت 
ف هــم الذيــن فرضــوا  واضحــة للعيــان. اوبامــا وبوتــ�ي
التحذيــرات لستســالم الشــعب الســوري. ومــن 
الواضــح انــه ل يوجــد ايقــاف للنــار بينهــم منــذ انــه 
ي اي وقــت 

لــم يكــن هنــاك اطــالق نــار ابــدا بينهــم �ف

ــكل  ــوا اعمــاال قــذرة ل ــن فعب بشــار ورجــل الســلح بوت
ياليــة واالن الضبــاع يــرون  ان الثــورة  القــوة  االيمب�ي

ــم ــاء عمله ــدون انه ــوت. ويري ــا تم ربم

بقتلهــا وعندمــا يفعلــون ذلــك يتصارعــون عــىل 
ئمهــم  غنا

ي 
ز والنــاس �ز ولكــن هــذا لــم يكتــب بعــد. العاملــ�ي

ــك  ــن ذل ــل م ــل  وأق ــك يحص ــوا ذل ــن يدع ــم ل العال
جمهــور الثــورة الســورية 

ال احــد يســتطيع االستســلم نيابــة عــن الشــعب. واالن 
ز واحد  لوضــع مجلــس محــىلي ســوري مع نــواب منتخبــ�ي
ي 

ز �ز ــ�ي . والملي ز ــ�ي ــون اللجئ ــخص يمثل ــن كل 10000 ش م
ي مناطــق الثــوار 

الخيــم محارصيــن ويتضــورون جوعــا �ز
ي ســوريا تقاتــل بشــار الكلــب. 

والميليشــيات �ز

عيــة بينمــا  مجلــس محــىلي ال يكتمــل ويكتســب الرش
ــة  ــواة الغازي ــل الق ــن قب ــه م ــى مبادئ ــر او يتلق يؤم

ف والسكن واستقاللية الرض  من اجل الخ�ب

لجل استقالل المجلس المحىي الثوري السوري

 . ف ف والفالحي�ي لجل العمال السوري�ي

ــىت  ــرة وح ــىت القاه ــس ح ــن تون ــدة م ــة واح انتفاض
ــدس  ــاه الق ــق باتج دمش

اللجان التنسيقية للثورة املقاومة السورية

14/9/2016

 : ن ايقاف اطالق النار الخاص باوباما وبوت�ي

ي سورية لفرض الستسالم عى قوات الثوار والكتائب 
انذار لقادة المذابح �ف
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نقدم موقف املاركسيني الثوريني إىل األزمة التي هو 
فتح التنمية يف تركيا. وحدث يف ذلك البلد، وانتر 

الظروف التي تنمي ثم بسبب الظروف الدولية التي 
تشكل، كام سيكون أيضا التطورات الدولية يف األزمة 

املفتوحة التي دخلت الدولة الركية.

ثم، قبل أسابيع، غادر أردوغان تشغيل انقالب 
عسكري يف جزء أقلية يف الجيش، ثم سحق وبالتايل 

يكون قادرا عى الرفع عن الكسور الربجوازية، 
وإعطاء الواقع رشوة، التي ترفض الربجوازية املعارضة 

وتسعى الفوز ظهرت حكومة وحدة وطنية، وبدعم 
من الطبقة الوسطى الحديثة يف العقد األخري من 

دورة التوسع الرأساميل يف ذلك البلد.

مع هذا خفة اليد، وأصبح أردوغان بونابرت كبريا 
لتوحيد العصابات الربجوازية، ويجلس يف الطبقات 

الوسطى الغنية، مع الهدف األول: رضبة قاسية ضد 
الحركة العاملية ومنع هذا الخروج - كام حاول يف 
العام 2013-2014 - يف الراع السيايس الشامل. 

الربجوازية الركية كبرية يوحد صفوفه، ألنه يسعى 
إىل وضع كرطي يف املغرب العريب والرق األوسط، 

وهي قضية أن القوى االستعامرية األوروبية والواليات 
املتحدة ال تسمح بذلك.

وقد هزم االمربيالية العثامنية يف الحرب العاملية 
األوىل. ولكن ظروف األزمة من مخطط الهيمنة عى 

العامل، وقبل كل يشء أزمة األجهزة املعادية لإلمربيالية 
يف شامل أفريقيا والرق األوسط )مع فشل كامب 

ديفيد، واستحالة التدخل املبارش للصهيونية، وسقوط 
مبارك وزين العابدين بن عي يف مر وتونس(، 

ودفع أكرث وأكرث إىل تركيا، كرطي الناتو، تريد أن 
تلعب أكرث فأكرث دور توسيع هيمنتها يف املنطقة.

 

تركيا هي املصدر السادس لالسلحة يف العامل. حلف 
شامل االطليس لديها قواعد عسكرية برؤوس نووية 

املثبتة يف أراضيها. هناك أيضا يذهب 80٪ من النفط 
والغاز من منطقة الرق األوسط والقوقاز. أن 

تدخل روسيا وإيران، وحزب الله من لبنان يف األزمة 
السورية، وتركيا ال ميكن التدخل مبارشة ويؤدي إىل 

صدمة، مع كل واكرث مع أملانيا - التي تنفي تذكرة 
ملاسرخت - والواليات املتحدة الذي مينع التدخل 

مبارشة يف الرق األوسط، إال تأديب األمة الكردية يف 
أراضيها. ألنه يف العراق وسوريا، الذي يعتني مبارشة 

هو الواليات املتحدة.

 

 تركيا، فرعي اإلمربيالية مسيجة

 

هذا البالد يبحث للخروج من الحبس. عصابات 
الرأساملية رص الصفوف. تسعى إىل الحصول عى 

قاعدة جامهريية لهجوم مضاد للثورة جديدة داخل 
تركيا وخارجها. صدمت مع روسيا، وغيور من تدخله 
يف سوريا. اصطدم الصف أملانيا، الذي يعد مستوردا 

رئيسيا. اصطدم مع الواليات املتحدة األمريكية، 
والذي مينع أن تلعب دورا الدرك حلف شامل 

االطليس يف منطقة الرق األوسط.

اإلمربيالية يفوز ويخر املناطق النفوذ يف الحرب. 
ومتت مشاركة العامل من قبل الحربني العامليتني التي 

أعقبت ذلك. حتى تركيا ال ميكن أن تصل أو البقاء يف 
سوريا. ال ميكنك إرسال لجيشه هناك ... ناهيك عن 

إيران ولبنان. ألنه يعني، كام قلنا، إلحياء اإلمرباطورية 
العثامنية.

تركيا ليست شبه مستعمرة وال جمهورية موز مثل 
إيران، وهي القوات من بعض القوى اإلمربيالية. تركيا 

هي دولة إمربيالية. وهي واحدة من أكرب القوى 
العسكرية ملنظمة حلف شامل األطليس.

جميع خطوط أنابيب النفط والغاز من منطقة 
الرق األوسط والقوقاز متر عرب أراضيها، حيث تتلقى 
لجنة وهكذا يأخذ الدخل النفطي الضخم يف كل هذه 
البلدان. ومع ذلك، ليس لركيا النفط نفسه، وال ميكن 
السيطرة عى أي من الدول املجاورة لها. ال يسمح لك 

أن تفعل ذلك. لذلك تؤكد الربجوازية الركية الحرب 
أذربيجان مع أرمينيا للحفاظ عى السيطرة عى 

النفط من إقليم ناغورنو كاراباخ.

 

لدينا اإلمربيالية الفرعية إما أن تجد مكانها يف 
ماسريخت أوروبا. وردت صادراتها بالدوالر. ولكن 

وارداتها من أملانيا، وتضطر لدفع باليورو، والتي هي 
أكرث تكلفة من الدوالر. وهكذا، يف تجارة تركيا مع 
أوروبا، نظرا بالدوالر، ولكن اليورو األجور وأملانيا 

وماسريخت هي نسبة من أرباحها. سنة بعد سنة 
تأجيل انضامم تركيا إىل االتحاد األورويب.

 

وكانت تركيا امرباطورية واليوم قد ال يكون، وال 
أوروبية وال اآلسيوية، أقل بكثري من انفجار انهيار 

  FLTI -اإلعالن عن تجمع لحزب إعادة التأسيس لألممية الرابعة

 13أغسطس 2016

حول األزمة الرتكية:

اإلمربيالية الفرعية املحارصة التي ال ميكن التوسع يف مجاالت جديدة للنفوذ،
 الراسية بني الرشق األوسط يف النريان منضبطة من قبل حلف شامل األطليس وأوروبا االمربيالية مفلسة 

ماسرتيخت أنه ال يعرتف

الظروف الدولية يهز وغري متأثر تركيا
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عام 2008 التي وضعت خلفها القوى االمربيالية 
ومعظمهم - ناهيك تقريبا قارص اإلطالق - هي 
مفلسة وتقدميها يف »مواثيق فرساي.« الحقيقية 

و«تركيا العظمى« من دون حروب جديدة، 
ال تحالفات جديدة بني اإلمربيالية والسياسية 

والعسكرية، ال ميكن أبدا أن تكون وضعت عى هذا 
النحو.

 

أردوغان أول ما نزل طائرة بوتني وثم اعتذر. يبدو أن 
اشتبكت عسكريا مع روسيا عى الحدود بني سوريا 

وثم التقى )مبا يف ذلك إيران( إىل »التفاوض عى حل 
للقضية السورية«، وكذلك قطاع الغاز، ومحطات 

الطاقة النووية والصناعات الزراعية مع بوتني.

أردوغان قتال مع أملانيا ألنه ال يسمح لركيا لدخول 
االتحاد األورويب ومن ثم تجتمع معهم عى التسول 

تذكرتك إىل ماسريخت.

حارب مع أوباما بسبب الشكوى من تأجيج انقالب 
يف تركيا، لكن يف الوقت نفسه، ينطبق بدون خطأ 

أوامره يف سوريا.

 

تركيا هي اإلمربيالية الفرعية التي تراكمت يف دورة 
التوسع يف السنوات ال 10 املاضية، كتلة ضخمة 

من رأس املال وال يجد مناطق النفوذ أو املنطقة، 
أو العالقات بني اإلمربيالية لطرح يف هذا املوقف 

غزا. ميوت من الغضب عندما يرى اململكة العربية 
السعودية - مستعمرة من رشكة البرول الربيطانية 
- جنبا إىل جنب مع دولة اإلمارات العربية املتحدة 
غزت اليمن. عندما حزب الله من لبنان، مع آيات 
الله اإليرانيني وروسيا دخول سوريا. ومألها الحقد 

ألنهم ال يستطيعون غزو سوريا. وكانت تركيا مثل كرة 
بينغ بونغ كذاب يف غرفة صغرية مغلقة.

وبعد بضعة أيام، وتوجه اردوغان إىل روسيا 
واحتضنت مع بوتني، ودعا له »يا صديقي العزيز«. 

ألن يستكشف أيضا األعامل يف القوقاز جنبا إىل 
جنب مع بوتني، بينام يف اتفاق معه، بناء عى أوامر 

أوباما، خنق معا الثورة السورية ... بوتني عقد 
مبارشة إىل اإلبادة الجامعية املعركة األسد وأردوغان 

السيطرة عى الجراالت الربجوازية و ELSآل النرة، 
التي تستعد لتسليم الثورة يف اتفاق مستقبي مع 

الجراالت.

وبالتايل، تسعى تركيا لوضع املنطقة. ألردوغان، 
والجامهري هي رصف العمالت بسيط.

 

 ولرتكيا عىل رأس كل ذلك تناقضات الثورة 

والثورة املضادة واألزمة االقتصادية العاملية التي 
ترضب كل القوى االمربيالية من كوكب األرض

 ال تفشل األزمة العاملية إىل تعميق. ال تفشل 
الواليات املتحدة للعب أزمتها إىل العامل. األوليغارشية 
وول سريت لديها بنوك قيم كبرية دون دعم السلع 

263000000000000 )املبالغ املشتقات، والسلع 
إىل إجراءات مستقبلية، والرهون العقارية، والتأمني، 
واملقايضات، سالل العمالت، وما إىل ذلك(. تقلصت 

األزمة الصينية والربيكس جميع األسواق. أوروبا 
تسعى بوحشية القوى االمربيالية إىل اإلفالس. 

فوز القوى االمربيالية كانت هذه األزمة التجارية 
ماسريخت إنجلرا وفرنسا وأملانيا. ومنذ يكن لديك 

حتى غرفة لهؤالء الثالثة!

بسبب تكرار يتقلص ليصبح املزيد من األسواق. لذلك 
التهديد انكلرا مع ويتفاوض أملانيا مع رحيله من 

االتحاد األورويب. ألن إنجلرا ال تقبل أن تدفع األزمة 
ماسريخت، وليس دعم اليورو أو الفالحني الفرنسيني، 

ولكن قبل كل يشء، فإنك توافق عى عدم تقدم إىل 
اتفاقات سياسية واقتصادية وعسكرية لتوقيع فرنسا 
وأملانيا يف االتحاد األورويب. وهذه هي القوة العاملية 

الخامسة، وكان أيضا الحرب املظفرة. وقد شهدت 
إنجلرا دامئا كجزء من األنجلو / اإلمربيالية األمريكية، 
التي تسيطر مع الواليات املتحدة يف العامل. ولكن ألن 
الواليات املتحدة هي أشبه ما تكون القوة األوروبية. 
وقال انه مل يعد يرى السري مع انجلرا يف كل األعامل 

التجارية يف العامل. يف اآلونة األخرية اعتربها »قوة 
من املحيط األطليس«. انقسم اإلمربيالية األنجلو / 

األمريي يف مسار العمل. الواليات املتحدة األمريكية 
تريد أن تذهب وحدها إىل املحيط األطليس - االتفاق 

مع أملانيا وإنكلرا واحدة أكرث من ذلك - ويذهب 
وحده إىل املحيط الهادئ لغزو الصني.

لكن انجلرا ليست قوة فقط يف املحيط األطليس 
ولكن املحيط الهادئ جدا. هونج كونج لديها قاعدتني 
عسكريتني واملالية الكربى. لذلك، فإن انجلرا كبرية ال 

تقبل هذا الدور الجديد الذي تريد أن تفرض الواليات 
املتحدة وأملانيا.

 

وجولة جديدة ضخمة من صدع العامل فتحت. زاد 
من حدة األزمة االقتصادية، فقد أصبح التقسيم 
الدويل للعمل والعالقة بني فوز القوى االمربيالية 
الكراك االقتصادي. بدأ للطعن يف شبه االستعامر 

من روسيا والصني، وهي الدول الرأساملية التي متر 
مبرحلة انتقالية ال ميكن أن تكون القوى االمربيالية 

والتي ال ميكن املستأنسة أو شبه املستعمرات 
واستعادة ديكتاتورية الربوليتاريا تحت الطرق الثورية 

الوجهة.

ويطمع الجهاز العسكري الصناعي الرويس والغاز 
من قبل أملانيا وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية. 

من ناحية العاملة الصينية الرقيق، والركات 
اململوكة للدولة والبنوك، ودفعت عن طريق االنفتاح 

االقتصادي والجامرك يف وسط الركود االقتصادي، 
وفتحت الطريق أمام موجة جديدة من االخراق 

والسيطرة اإلمربيالية من أعاملهم، حيث افتتح يف عام 
1975 كل جنوب رشق الصني مع اتفاق نيكسون دنغ 

شياو بينغ.

 

ثم ساءت النزاع بني اإلمربيالية. يف خضم حالة ركود 
الكراك العامل تفاقمت أزمة نظام الهيمنة االمربيالية 

التي ال تسمح لك لتطبيق هزائم اسراتيجية عى 
الجامهري. األزمة األكرث خطورة، يف نهاية املطاف، ألن 

االمربيالية األمريكية )واألوروبية( ليس لديهم قوة 
النريان بعد الهزمية يف العراق وأفغانستان. ألن الطبقة 

العاملة يف املدن ال تسمح.

وهذا ما يدفع عصابات اإلمربيالية مهاجمة متزايد 
الطبقة العاملة بها، كام نرى يف فرنسا وفرض مزدوج 

نهب الشعوب املضطهدة.

 

هذه الروط من »متالزمة العراق« يدفع تركيا إىل 
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فك يديه لنفسها قادرة عى القيام بذلك يف املنطقة، 
والدرك. مطالب علنا. أنه هو خطة النابليونية 

أردوغان وحكومة »الوحدة الوطنية« التي تريد أن 
تفرض، لتأديب جامهري، مركز الحكم األوليغارشية 

العودة »تركيا العظمى.»

هذا املتوترة يف عالقات تركيا مع بقية القوى 
االمربيالية يف العامل.

 

يف تركيا، ترك العامل علنا املوالية لل YPGويدعم 
صاخب العمل من حزب العامل الكردستاين يف العراق 

وسوريا، وأعلن أن »الطبقة العاملة كانت تلك التي 
هزم انقالب يف تركيا.« اخراعه »كان من الجامهري 
املستغلة الذين خرجوا إىل الشوارع وهزم، جنبا إىل 

جنب مع حافظون، وضباط االنقالب.« هذا هو 
الخيال العلمي. وهو اخراع والفيلم الذي مل يحدث 

أبدا.

هنا يتضح أن تركيا كبرية وأردوغان بحاجة إىل هذا 
رضبة للتقدم إىل فرض نظام النابليونية متاما. ودعا 
أبدا أردوغان الطبقة العاملة ملساعدته عى سحق 
االنقالب. كان من شأنه أن يدعو العامل السوريني 

واألتراك واألكراد، من أجل تسليح أنفسهم لنزع 
سالح الضباط، بدعم الجنود ... وأود أن تفعل أبدا أن 

الربجوازية، ناهيك عن أردوغان! والحقيقة، أنه كان 
أكرث من قرن ونصف أن الربجوازية ال يدعو الجامهري 
لتسليح أنفسهم. أنت تعرف كيف تنتهي، مع العامل 

والجنود املسلحني.

وكان اردوغان تسيطر متاما لتفجري الوضع. وبدعم 
من الطبقة الوسطى الحديثة املخصب يف دورة 

2013/2003 من التوسع، بعد تركيا قد لعبت دورا 
محوريا يف الغزوات ياني يف العراق وأفغانستان، 

حيث تحولت يف الواقع كل أراضيها يف قاعدة 
عسكرية لحلف شامل األطليس، بدعم الحزب 
العسكري التي لديها وزنا كبريا يف تاريخ تركيا.

ولكن، كام سرى، كان فصيل الربجوازية »اإلسالمي« 
أردوغان التي تراكمت جميع األعامل التجارية 
من الحرب. اليوم تنتهي لتناول جميع الفصائل 

الربجوازية التي ال تزال املتنازع عليها.

 

اليسار اإلصالحي ال مييز الطبقة العاملة عندما يكون 
يف عمليات الحرب األهلية ومل يف أي من الثورات 
يف املغرب العريب والرق األوسط، وأقل متيزا من 

ذلك بكثري يف أزمة سياسية كبرية والتناقضات التي 
ترب وخطة لجميع فئات وقطاعات دروس يف تركيا 

الكربى.

الطبقة العاملة، التي بدأت عمليات واسعة النطاق 
من النضال يف ساحة تقسيم يف عام 2013، والذي 
هدد صعود عى مدار العام 2014 - مع اإلرضاب 

العام - و 2015 تم قمعها بوحشية، لهجوم بالقنابل 
والجيش، وخاصة الحركة العاملية الكردية. ولكن مل 

يكن هذا فقط، ولكن شاهدنا قنبلة يف مسرية ضخمة 
من الجامهري العامل األتراك يف اسطنبول يوم 1 مايو.

 

الطبقة العاملة هي عى ما هو عليه. كام سرى، بعد 
سنوات من النمو والتوسع االقتصادي، وقوية الحركة 
العاملية الركية تطلب والتي تتطابق مع هذا النمو. 

ولكن ما يجعل هذه اللحظة التي بلغت ذروتها 
يف دورة التوسع يف االقتصاد، عندما فتحت الركود 

والكساد، وقوانني هذه الدولة نظام الرأساميل الفاسد 
أن دورات التوسع االقتصادي ال يشارك الرثوة ولدت، 

ولكن بدال يولد هذا تتضاعف الرثوة ألف استغالل 
الحركة العاملية. وعندما يتوج دورة التوسع يلعب 

األزمة بال رحمة.

االتجاهات النابليونية يف النظام السيايس يف تركيا 
ممتاز تعرب عن هذه الحاجة املزدوجة لإلمربيالية 

الركية الفرعية. الكفاح من أجل موضع جديد، 
العدوانية، قوة إقليمية، والتفاوض عى العالقات 

االقتصادية مع الواليات املتحدة وأوروبا. وعى 
الجانب اآلخر تتصلب ويحمي النظام ملهاجمة الحركة 

العاملية، التي تهدد بشكل منهجي للذهاب اىل 
املناورات القتالية.

عى اليسار اإلصالحي مل يعد لديه األدلة. الحقائق 
تدين. ال ميكنك تعيني التي كانت الحركة العاملية 

الذين تدخلوا لوقف رضبة مع الجنود. هذه مغالطة.

 

ومن الطبقة العاملة الركية التي تعاين من رضبة 
اردوغان. ومع ذلك، وهذا له قوة وسلطة فاز بالفعل 
وتكون بديال قبل الجراالت والربجوازية الركية القاتل 

الرئييس.

حليفه يف الجامهري املتمردين من سوريا، الشعب 
الفلسطيني يف القتال يف اليمن ويف جميع أنحاء 
املغرب العريب والرق األوسط. حلفائكم هم يف 

باريس، يف أثينا، يف أوكرانيا ... وأملانيا الشبكة، حيث 
تؤدي 1.2 مليون عامل تريك أسوأ وظيفة. العامل 
األتراك هي الطبقة العاملة األملانية واألوروبية ... 

هي جزء من الطبقة العاملة الدولية. ملنطقة الرق 
األوسط وآسيا وأوروبا، حيث يبدو أن تركيا ممتاز، 
هناك يجب أن نبحث عن حلفاء الطبقة العاملة 

الريك.

 

يف الطبقة العاملة يف تركيا وقف مع دورا حاسام 
يف القتال، ألنه يحتوي عى الطبقة العاملة الركية 

والسورية. إعادة كإحدى الطبقة العاملة أممية 
وستكون حصنا للطعن يف اتجاه الجامهري إىل 

الربجوازية السنية والشيعية والكردية الريرة، 
االمربيالية األمريكية. إىل حد كبري، ويرتبط مصري 

الطبقة العاملة يف املغرب العريب والرق األوسط 
إىل مصري الطبقة العاملة يف تركيا واألمة الكردية 

املضطهدة، لدرجة أن هذا االخراق مع الربجوازية 
ومع التوجهات، والستالينية، إىل الخضوع ل ذلك.

 

تجمع لحزب إعادة التأسيس لألممية 
  FLTI -الرابعة

انقالب يف تركيا
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الحليف الثورة سوريا ليست أردوغان، فإن الحليف الطبقة 
كية والكردية العاملة سوريا هي الطبقة العاملة ال�ت

ف عن اردوغان أصدقاء الجماه�ي السوري الجدل مع المدافع�ي

جوازية الأعمال هي الأعمال  ف صديقي العزيز«. لأن عن ال�ب اردوغان ذهب إىل روسيا عى 10 أغسطس و يقول »بوت�ي
، تحت رعاية أوباما، إعداد لمشاركة ل يزال من سوريا الشهيد. بالنسبة لهم، الجماه�ي  ف ي الوقت نفسه اثن�ي

... و�ف
بادة الجماعية من الناس. العقد أدناه تفعل الثورة! عشت  يتم رصف العمالت ... المذكورة أعاله التفاوض مع الإ

! ف السوري من من الأسفل: أن العمال والفالح�ي

الجامهــري  ســفاح  مــع  االتفــاق  إلخفــاء 

ــأن  ــة ب ــان مطالب الســورية، املدافعــني اردوغ

اردوغــان  أن  وضــع  اســراتيجية«.  »انهــا 

والتنظيــف  وراء  الســورية  الثــورة  »دعــم 

أكــرث  عــى  الحصــول  األمــام،  إىل  واجهــة 

مــن ذلــك بكثــري مــن الذهــاب الجبهــة 

ــروري أن تأخــذ يف  ــن ال ــع.« م ضــد الجمي

االعتبــار أن جــراالت الجيــش خاليــة مــن 

ســوريا والجــراالت مــن اللــه فتــح اللــه-

فلــامذا  مبــارشة.  معــه  التحــدث  الشــام، 

الهــواء  اردوغــان ال يرســل صواريــخ أرض 

كان  إذا  القاتــل؟  للطــريان  هــذا  لالطاحــة 

قــد فعلــت ذلــك، اللــه األســد قــد انخفــض. 

الثــورة الســورية إىل جعلــت الجامهــري عــى 

ــس  ــكرية! أن إل ــهم العس ــس رؤوس ــيق، ولي ــان التنس لج

املؤكــد أن انتقــل إىل مؤمتــر جنيــف! ألنهــا مصنوعــة، 

ــاس.  ــل الن ــى القت ــب بشــار ع ــز الكل ــل لتعزي ــط عم فق

الجامهــري الســورية قــد جميــع أنحــاء العــامل ضــد الخــاص 

بــك ... حتــى قادتهــم أن تقــدم يف جنيــف. كل رحلــة 

ــف  ــات و 600 أل ــف الوفي ــف تكالي ــادة جني ــؤالء الق ه

يــورو، يف حــني أن النــاس يف »املناطــق أصــدرت« مــن 

ســوريا ميــوت الجــوع الحصــول عــى األجــور 20 دوالرا يف 

الشــهر. أنصــار جــراالت مــن إلــس القــول أن توقــف إىل 

الذهــاب إىل جنيــف، والتــي تــم لــه آخــر مــرة، الــذي مل 

يكــن اتفــاق التــي مــن شــأنها أن قــد أديــن التــي كتبهــا 

ــن، لكــن يف  ــت ال حارضي ــن إذا كن ــد أدي ــع ق فقــط الواق

ســوريا، هــذه وأديــن التــي كتبهــا املقاومــة، ألنهــم كانــوا 

ــة مــن  ــادة الجامعي للتفــاوض وحــدة مــع الجــراالت اإلب

اللــه األســد، القضيــة أن أســاس مل تقبــل أو قبــول أي وقــت 

ــح  ــني. صحي ــع بوت ــع م ــان، اجتم ــه، أردوغ ــى. و رأس م

ــوريا  ــب وس ــب، إدل ــاف حل ــري استكش ــة، الجامه الثوري

ــني  ــار وبوت ــة بش ــادة الجامعي ــد اإلب ــم ض ــار موتاه اليس

... و اردوغــان ســتجتمع الخاصــة بــك »صديقــي العزيــز« 

بوتــني اعتنــق يف روســيا يف جنيــف ملناقشــة األعــامل 

ــاب  ــان حس ــادرات. اردوغ ــة والص ــة النووي ــاز، الطاق الغ

مالحظــات الــدوالرات، والجامهــري الثــوري أخــرب موتاهــم 

... أنصــار اردوغــان الذيــن يقولــون انــه صديــق الجامهــري 

ــا  ــد كل م ــب ض ــن أن تذه ــه »ال ميك ــول ان ــوري يق الس

بعــد إجــراء الحــرب االقتصاديــة ضــده، إذا مغســلة و 

يــأيت االنقــالب«. رأي مبــا يف ذلــك الواليــات املتحــدة تريــد 

اردوغــان كــر العالقــات واألعــامل وعــزل، بحيــث الثــورة 

ــال،  ــو كان قلي ــام ل ــوت. و ك ــم مي ــاد والدع ــورية نف الس

ــانية  ــاعدات اإلنس ــلحة املس ــد األس ــوري ق ــاء أن الث ادع

ــا  ــك بفضــل تركي ــك( وذل ــا إىل ذل ــة، وم ــة واألدوي )األغذي

ــي  ــوريا كان الت ــورة يف س ــد. الث ــك ال نعتق ــعودية. أن الس

 2011 عــام  يف  اردوغــان  الســوري.  الشــعب  اتخذتهــا 

ــره  ــة جزي ــراد، و القامم ــل األك ــن مقت ــفر ع ــام أس كان م

العــرب حليــف الصهيونيــة غــزت النــاس جائــع البحريــن 

ــم  ــس، ث ــد يف تون ــورية ول ــورة الس ــن. الث ــم اليم ــن ث وم

يف مــر، يف ليبيــا و ريغيــريو مــن حصلــت عــى حمــص. 

ــاس مــع شــعب أن تحــول  ــي متكــن مــن الن األســلحة الت

لصالــح الشــعب. الجميــع يعــرف أنــه يف الجبهــة الثوريــة 

يســتعمل مثــل بندقيــة مــن أن تــوىل القــوات اللــه األســد، 

ليــس فــال الركيــة حلف شــامل االطلــيس. إذا تركيــا داعمة 

ــدود  ــح الح ــذي فت ــوري ال ــري الس ــوز الجامه ــد أن ف تري

التــي املؤكــد أن قتــل النــاس الكرديــة بحيــث هــذا كــر 

مــع اللــه األســد. أن إرســال صواريــخ أرض = الهــواء دون 

هــواء. وأن ابــن اردوغــان املؤكــد أن تجــارة النفــط امللــون 

الــدم التــي كتبهــا إيزيــس، بحيــث مــرة أخــرى ديــر زورو 

رقــة توحيــد املقاومــة! هنــاك قــوات للحصــول يف دمشــق! 

املــال عــى األســلحة مــع الكلــب بشــار يف البنــوك، و 

رسقــت النــاس. النــاس الذيــن النضــال مــن 

أجــل الفــوز دون تعتمــد عــى املعلمــني 

أن االســتخدام، العلبــة، مــع حالــة التــي 

ال يديــك عــى حصلــت عليــه. الجامهــري 

ــني إىل  ــا مبالي ــي خلفته ــلحة ألن الت أن األس

الشــوارع، تــرك موتاهــم يف ضخمــة املعركــة، 

ــف،  ــة ومل ــاز رتب ــد، ف ــش االس ــادر الجي غ

انفجــار يف ترســانات اللــه األســد وكانــوا 

مــع األســلحة. اردوغــان فقــط أرســل اثنــني 

يســحب )صواريــخ مضــادة للدبابــات( التــي 

غالبــا مــا تســتخدم فقــط عــن مقاطــع 

ــم  ــي يت ــر الت ــى يحظ ــى أع ــو، وع الفيدي

اســتخدامها ملهاجمــة البنودالســد. هكــذا 

قــال الجــراالت مــن إلــس وقــادة التحالــف 

الوطنــي ســوريا يف مقابــالت الجمهــور، تحتــاج إىل لطــرح 

مجلــس حقــا ممثــل النــاس الثــورة الســورية، مــع الوفــود 

والنــاس  امليليشــيا  العــامل،  الالجئــني،  مخيــامت  مــن 

الفقــراء! أن ال أحــد الكثــري يف اليــأس، يف اإلبــادة الجامعيــة 

ــل  ــن أج ــاح م ــادرة الكف ــوري إىل مص ــعب الس ــد الش ض

الحريــة ... بالفعــل جعــل اللــه األســد. تريــد ونحــن نعتقد 

ــادة  ــخ املض ــل الصواري ــر بفض ــب إذا ك ــار حل أن الحص

للدبابــات مــن اململكــة العربيــة الســعودية. ووضــع 

االعتــذارات لعــدم فتــح الحــدود بــني تركيــا وســوريا قائــال 

أن اردوغــان ال ميكــن أن تســمح هــذه الحركة كل الشــعب 

ــك كان  ــم ألن »لذل ــر تحك ــا دون عن ــوري إىل تركي الس

مثــل دخلــت العــدو« و »حــدث العديــد مــن الهجــامت.« 

ولكــن الحقيقــة هــي أن املعركــة مــن أجــل كــر الحصــار 

حلــب بــدأ مــع انتصــار مبــادئ قــد ... مــع عــرات اآلالف 

ــوم  ــه نر)الي مــن الالجئــني تســعى األســلحة حراســة الل

اللــه فتــح اللــه الشــام( و أحــرار اللــه الشــام وال اســتغرق 

هــذه األســلحة ألن تركيــا ال أعطاهــم إذن. منــذ صــدر إذا 

األمــام لكــر الحصــار حلــب، قبــل أن كانــت الجــراالت 

ــم يف  ــام للتحك ــه الش ــح الل ــه فت ــة الل ــس و جبه ــن إل م

هــذا الهجــوم. تريــد نعتقــد أن الجــراالت أصدقــاء تركيــا 

يتــم اإلفــراج عــن ســوريا. هــو كذبــة! هــي الجامهــري ... 

شــعب بطــويل ... وإذا تقديــم بعــض فتــات هــو ماونــت 

ــاح  ــد الكف ــن ي ــروب م ــر وال اله يصــل خــالل هــذا القم

اوباما وأردوغان ومريكيل



17 حقيقة المقهورين

ألنه ال يوجد شخص أن يضطهد آخر ميكن أن يحرر 

نفسه. مرتبطة اإلمربيالية األمريكية، ميكن أن معظم 

الظامل والشعب املظلوم الكردي يف العامل أبدا تحقيق 

تقرير املصري يف جميع أنحاء إقليم كردستان. ميكنك 

إما أن تفعل هذا مع الحفاظ عى معاهدة تعاون 

مع بشار األسد، الذي ترك مؤسساتهم من الحكومة 

والدولة يف أهم املدن يف املنطقة الكردية من سوريا 

القامشي والحسكة. انهم هم الذين لعقود وعقود 

من حقه يف تقرير املصري للشعب الكردي.

يجب علينا كر هذه املواثيق واالتفاقيات املوقعة 

مع بشار حزب العامل الكردستاين ويانكيز، الذين 

وضعوا YPG تحت قيادة جراالت البنتاغون القوى 

الدميقراطية يف سوريا! الشعب الكردي يجب أن 

تتحول بندقيته ضد يانكيز يف منطقة معروفة دوليا 

من قبل باسم كردستان السورية، ليتحالفوا مع 

الجامهري السورية، والعودة للقتال ضد Bahasr كام 

هو الحال يف عام 2011، وانتصار الثورة. يجب أن 

نوقف املذبحة أردوغان للشعب الكردي! من القوات 

الغازية من سوريا!

فقط من العامل واملظلومني انتر يف دمشق، سوريا 

من واحد من العامل والفالحني الفقراء، وميكن 

الشعب الكردي املظلوم كسب الحق يف تقرير املصري.

مــن استكشــاف و النــاس الفقــراء الذيــن جعــل هــذا 

بطــويل الثــورة. والحــدود ... كنــت مغلقــة بإحــكام، وذلــك 

باســتخدام إيزيــس كذريعــة، وليــس كــام خطــرا حقيقيــا، 

منــذ التفــاوض النفــط معــه. الصهيونيــة مرتبطــة القرابــة 

ــان  ــعودية. اردوغ ــة الس ــة العربي ــان و اململك ــع اردوغ م

هــو الصهيونيــة ... ألنهــا حلــف شــامل االطلــيس ... هــي 

ــا؟  ــني لدين ــام املعارض ــر اآلن ك ــوف تظه ــام س ــز. ك يانكي

الذيــن يعتقــد؟ إذا كانــت غــزت العــراق وأفغانســتان 

ــكاك  ــك، فقــد بعــض االحت مــع بــوش. إذا كان األمــر كذل

لألعــامل التجاريــة. وهــو االحتــكاك؟ أن الواليــات املتحــدة 

ــا -  ــذي فــرض عــى تركي ال تســمح - وهــذا هــو الحــد ال

التــي عــودة اإلمرباطوريــة العثامنيــة. ألنهــم قــد اشــتعلت 

ــة األوىل. نحــن بحاجــة إىل أن تكشــف  يف الحــرب العاملي

رس مــن السياســة الدوليــة بحيــث تظهــر الحقيقــة حــول 

ــي  ــيني، الت ــادة السياس ــذه الق ــية رس ه ــذا الدبلوماس ه

ــي أن  ــة ه ــا الحقيق ــري. هن ــداع الجامه ــط لخ ــي فق ه

الثــورة الســورية النــاس. 

جــراالت  هــذه  أن 

للقيــام  وقــف  تركيــا 

األعــامل! بالفعــل قــد 

الجــئ  مليــون   3 مــع 

الــذي تؤخــذ يف العمــل 

تتوقــف  أن  كعبيــد. 

ــس  ــط إيزي ــراء النف ل

أن  األكــراد!  وقتــل 

إلــس  مــن  الجــراالت 

ــه  ــح الل ــه فت و جبهةالل

للقيــام  وقــف  الشــام 

واملعامــالت  األعــامل 

الرقابــة  املشــاركات  يف 

مــع الجــراالت! نحــن 

ــدق العســكرية ضــد نفســه العــدو، ولكــن  يف نفــس خن

هدفنــا هــو الثــورة التــي كتبهــا األرض والحريــة االســتقالل 

الوطنــي ... مــا الغــرض مــن هــذا العــام هــو البقــاء مــع 

أكــرث األعــامل. واآلن الجــراالت مــن إلــس تريــد أن تقنــع 

جميــع رائــع سياســة اردوغــان مــن العهــد مع بوتــني الذي 

ــون  ــني يلعب ــن بوت ــدة. ولك ــات املتح ــد الوالي ــرض ض يف

الفســفور األبيــض يف إدلــب، قصفــت تقريبــا ضعــف مــا 

الكلــب اللــه األســد تحــت مظلــة حامــي منظمــة حلــف 

شــامل األطلــيس للواليــات املتحــدة! أن الشــعب الســوري 

ال يســتمع! يريــدون وضــع دمــاء الشــهداء يف أيــدي الجالد 

بوتــني بحيــث اردوغــان جعــل عملك. كــام اردوغان ســيتم 

ــن ســوريا،  ــات املتحــدة يف الحــرب م ــي تواجــه الوالي الت

إذا كنــت مبوجــب أوامــر حلــف شــامل االطلــيس؟ بوتــني 

اردوغــان إذا احتضــان و األعــامل. يجلســون عــى جــراالت 

اللــه األســد إلــس وجعــل جيشــا مشــركة مــع الجــراالت 

الفاشــيني مــن اللــه األســد. بعــد أن نــزع ســالح الجامهــري. 

ــث الجامهــري ال تصــل  ــاذا ســوف اردوغــان بحي وهــذا م

ــدة.  ــت جدي ــب ليس ــك أن الكل ــا إىل ذل ــق وم إىل دمش

ــع  ــهداء، ترتف ــف الش ــرب 600 أل ــى ق ــق، ع ــت الح يف وق

ــادة  ــر. مشــاركة العمــل تحــت قي إىل »الســالم مــن املقاب

أوبامــا. رأينــا بالفعــل هــذا الفيلــم. هــي خطــط املصالحــة 

ــوب  ــلفادور، يف جن ــت يف الس ــل فعل ــر. بالفع ــن املقاب م

ــري  ــه الكث ــن! لدي ــوريا. ل ــه يف س ــام ب ــد القي ــا تري أفريقي

ــار  ــيتم اعتب ــهداء س ــليمها اىل الش ــن أن تس ــدم و خائ ال

ــن العــامل والشــعب ســتعمل  ــراج ع ــب بشــار. االف الكل

مــن أنفســهم. الثقــة يف انتفاضــة العبيــد. فقــط منهــم ال 

أحــد آخــر مــن هــم ســيعرف تفعــل العدالــة. لــذا نحــن 

الثــورة مــن أجــل الحريــة يف حــني ال دعــم اردوغــان. نحــن 

ضــد أردوغــان، التــي مل يتــم الثــوري أي ال ملكافحــة أو يف 

ســوريا أو يف تركيــا. عــى مــاي 1، لقــد القــادم عــى مســرية 

العــامل األتــراك الخــاص بــك النقابــات الشــعب الكــردي 

ــة  ــرت قنبل ــرب، انفج ــي لل ــطنبول، والت ــوارع اس يف ش

كان ميتــا. اردوغــان يــأيت إىل طلقــات العــامل األتــراك، يف 

حــني املجــازر الشــعب الكــردي بالنســبة ألولئــك الذيــن ال 

تعطــي أي يشء الدميقراطيــة، ولكــن الرصــاص واإلرهــاب. 

مكافحــة نفــس العــدو، ولكننــا مــع بطــويل وعــاىن العــامل 

ــر  ــهدائنا متط ــطينيني. ش ــوريا، الفلس ــراد، س ــراك، األك األت

ــا  ــدم األرض ســوريا. ذهــب ملكافحــة يف ســوريا. أبطالن ال

هــي ذبــح. بطلنــا هــو الــني الكــردي. ســوريا املظلــوم هــو 

أنــه إذا ثائــر التــي كتبهــا الخبــز والحريــة يف 2011. نريــد 

ــوس  ــز! كارل ــزو الخب ــة إىل غ ــك ألن الحاج ــة وذل أن حري

ــزر من

السبيل الوحيد لتقرير المص�ي للشعب الكردي هو استعادة أمام 
ثورة 2011 ضد بشار من أجل أن يكون حر

2016/10/11

ضابط االنقالب

رشطة الرتكية تعتقل األكارد
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انــا ســوري..يوم يف االيــام طلعــت ع الشــارع لطلــب معيشــه كرميــه، شــغل 

ــالحي  ــك س ــن اآلن ماس ــوري ولك ــا س ــى اآلن ان ــاص. حت ــي برص ــه...ردو ع وحري

ــدي.. ــو عن ــي ضال ــرض ال ــي االغ ــي والباق ــى اه ــع ع لدف

انــت اوريب..تعيــش للشــغل تشــتغل عشــان تعيــش. صعبــان توصــل لعنــد نهايــه 

ــدم  ــري. تخ ــك فق ــن جيب ــري ولك ــروه كث ــوف ث ــاره. تش ــدك مص ــل عن ــهر ويض الش

ســاعات زيــاده يل تجيــب الخبــز للطولــه كل يــوم. انتــا يونــاين يــوم يف االيــام قــرارت 

انــه هــذا النظــام غــري عــادل الزم تغري.طلعــت ع الشــارع وعطــوك عصايــه وغــاس 

دموعــي. اليــوم تحــس حالــك متخــاون.

هــو راجــل غنــئ. حتــى ولو هو مولــود يف دوله هــو ال يحس موطن مــن الدوله الي 

مولــود فيهــا لكــن هــو يشــوف نفســه قطــع مــن األغنياء الــي يف العــامل كلهــا. ثروته 

جــاي مــن عرقــي وعرقك...مــن دمــي ودمك..مــن تعــايب وتعابــك. هو بدو يشــوفني 

اســقط.هو بــدو يشــوفك تســكت.هو الــي يشــري ارفقاتــك وارفقــايت ويســاويهم 

 خاونــه ويســاويهم ضدك..وضــدي. هــو ليســت زينــي انا..هــو ليســت زيــك انــت.

نحــن صارنــا اكــرث مــن 5اســنني يف ثــورة التــي بــادت لســبب طلــب خبــز وحريــه.

لينــا اكــرث مــن 5 اســنني نقــوم يف الخنــادق عــى القاصــف مــن الطــريان االمريكيــه 

وطــريان اوربيه..والبارميــل متفاجــره مــن بشــار الكلــب وبوتــني القاتــل واملرتزقــه 

ــل يف  ــراء يف املعم ــق الفق ــادق يف املناط ــل يف الخن ــن نقات ــني. نح ــه واالراني حزبالل

املخيــامت الالجيــني يف الســجون النظــام. مســلح مبــا نلقــى قريــب مننــا. بــني الفقــر 

ــوريني  ــه س ــا معن ــري مننا...منن ــرب كث ــرب الع ــط واملغ ــرق االوس ــوع يف ال والج

عراقيــني افغانيــني اآلخ...بدانــا مســرية املــوت ) النــه االالف مننــا ميوتــو يف البحر مثل 

ايلــن الكــردي(.. اىل قــارات اخــره لندبــر مــا رسقونــا وفاكــو مننــا هــون النــه طلبنــا 

 معيشــه كرميــه وبلســالمه.بعد مــا وصلنــا حيــني مــن هــذا الســفر تالقينــا معكــم.

انتــم اوربيني.ملــا شــوفتونا يف مســريتنا بــاالالف يل داخــل بــني االحــدود وشــوفتونا 

ــا يف هــذه النضــال  ــو معن ــم عليكــم ضامنت ــامن تظل ــي ك ــوم ضــد الرطــه ال نق

لدفــع الحياه.صارتــو بجنبنا.عطيتونــا مــا عندكم...لحتــى اآلن تعطونا...بطالنــا نكــون 

انــا ويــاك وبدانــا نكــون نجــن كلنــا.

ــهم  ــو نفس ــم ويظلموكم.ه ــم يربوك ــي يحكموك ــلطانيني.هم ال ــاء وس ــم اغني ه

الــي يقصفونــا يقتلونــا ويرقونا.هــم الــي يعطــو مصــاره للخاونــه عشــان يتكلمــو 

عــى املعيشــه كرميــه واقتصــاد اشــرايك وبهــذه طريقــه الــكالم يلفــو ويــدورو علينــا 

ويقايدونــا اىل الهزميه.هــم يعيشــو النــه يكذبــو علينــا ويوســخونا.هم يعبــو جيوبهــم 

يف وقــت الحــرب والجــوع ونحــن الــي نعاين.هــم الــي يلبســو زي الثــوار يل يرقــو 

ــا  ــه ان ــم ان ــم بده ــرب ضدنا..ضدكم.ه ــادو الح ــي ب ــعب.هم ال ــوار والش ــروة الث ث

وياك..نحــن وانتــم مانكــون يــد واحده.مــع بعضنــا لعنــد النهايــه النــه نعــاين نفســه 

عاىن..نشــتغل نفــس الشــغل العبيد..نحــن الــي نتتــج الــرثوة وهــم يرقوهــا مننــا.

اليــوم انــا ســوري نقــوم يف خنــدق انــا عراقــي مطلــوع مــن االحــدود اىل مخيــامت 

عســكريه مثــل مــادار هتلــر يف املانيا.انــا افغــاين مــع ابنــايئ انــا مغــريب مــع 

ــرب  ــل اثيناس.نه ــيابنا نداخ ــرايت ووالدي وش ــع م ــري م ــا جزائ ــوايت ان ــويت وخ اخ

مــن الرببريــه الــي يف بالدنــا والرببريــه الــي لقيــت يف االحــدود مســكره يف 

بــالدك. اليــوم كلنــا نحــن وكلكــم انتــم الزم نوحــد .ســاعدونا وادفعــو عنــا لنبــدو 

 نكــون واحــد النــه هــذا طريــق الوحيــد لنوقــف الحــرب الــي هــم بــادو ضدنــا.

ــاوي  ــعب الفرانس ــامل والش ــا الع ــد اخوتن ــا ض ــني يف فرانس ــان قوان ــر يف اليون فق

اخوتنــا فلســطينيني الجيــني يف ارضهــم مــن زمــان يعيشــني يف مخيــامت عســكريه 

ــا  ــا ويرقون ــه كل مايقتلون ــني الن ــم قوي ــو حاله ــاء يحس ــم األغني ــة . ه الصهيوني

هــون ســوف يرقــو ويدمــرو هنــاك النــه هــم كلهــم متوحديــن ضدنــا نحــن كلنــا 

ضدكــم انتــم كلكــم.

اليــوم نحــن وياكــم كلنــا عــامل فرانســاويني ويونانيني..كلنــا مينيــني وفلســطينيني..

ــا قطــع مــن  ــا كلهــا.الزم نحــس بعضن ــا الجيــني يف اثينــاس ومهاجريــن يف اورب كلن

ــدام الزم  ــوم لق ــذا الي ــن ه ــد. وم ــدو واح ــد ع ــال ض ــه النض ــس الطبقه..نفس نف

نفرجيهــم انــه حتــى اذا انــا ســوري وانــت يونــاين حتــى اذا انــا الجــي غــري رشعــي 

وانــت موطــن راســمي حتــى اذا انــا اقــوم عــى القصــف والرصــاص وانــت تقــوم 

ــم  ــا ضــد هــم كله ــع بعضن ــني م ــه نحــن مظلوم ــي والعاصاي ــاز الدموع ــى الغ ع

ــق  ــو الطري ــا ه ــد بيناتن ــا. التوحي ــا ويعذيبون ــا يرقون ــي يظلمون ــلطانيني ال الس

ــا العــامل فرانســاويني. ــق اخوتن ــا منــي يف الطري لنحصــل معيشــه كرميه.هي

ــفيان  ــه س ــورية االحرار.مجموع ــن ارض الس ــة م ــيقية الثوري ــن التنس اللج

ــث اللي

انا انت...هو...نحن انتم....هم

الجئني

الشعب األورويب إىل الألجئني: اهالً وسهالً

2016/06/17
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عرات من عامل السفن يف االسكندرية يحاكمون من قبل محمكةعسكرية تابعة 

للسييس الديكتاتور ،وقضاة مبارك .وهؤالء تحت إمرة الركات العاملية األمريكية .

والجرمية التي ارتكبها العامل كانت يف الدفاع عن حقوقهم ومحاولة تنظيم أنفسهم 

للقيام بربات منظمة .العامل االن يكافحون ويعانون من األضطهاد .وصاية الرطة 

واالعتقال .

هكذا الديكتاتور السييس يعامل العامل واملناضلني الذين يتنظمون ملحاربة الجل 

حقوقهم

نحن ال نستطيع ان نسمح لهؤالء العامل بأن ينسجنوا.هناك منظامت سياسية مختلفة 

لليسار والعامل يف مختلف اصقاع األرض يقومون بحملة الجل تخليصهم .

لألسف .يف مر هناك اكرث من 40.000 معتقل سيايس.هم العامل الذين نزلوا الشارع 

ونظموا انفسهم يف ساحة التحرير ضد ديكتاتورية مبارك وتحقيقا ملطالبهم .هم االن يف 

محاكمة.

بعضهم انهى محاكمته وحكم عليه بالسجن املؤبد وحتى املوت .بيد هذه العدالة 

الديكتاتورية لي ينسوا بعد ذلك هناك .

إنها مسؤولية كل املنظامت العاملية واالحزاب التي تدعي الدفاع عن الطبقة الكادحة 

يف العامل لتدافع عن هؤوالء املقاتلني املسجونني اليوم .ومبا انوغالبيتهم محاكمني ال 

ميكننا نسيانهم .وهم مضطهدين مع هذا النظام القمعي .هناك حملة جارية لتحرير 

عامل السفن يف االسكندرية .وهذه الحملة عى وجه الخصوص ميمن ان تصبحح اقوى 

واقوى لجميع املستغلني مبا انها لجميع السجناء املريني .

العديد من املنظامت اليسارية تقول انه ستكون هناك دميقراطية افضل بالتصويت 

بالعار للربملانات الحالية.ولكن األمر ليس كذلك .مبا ان الديكتاتور السييس يواصل بنفس 

الحكومة القمعية الجائرة كام كان مبارك.حكم العسكر قتل وسجن مقاتلني الثورة 

.واخرجوا مبارك من السجن وسحقوا الشعب الجائع.لقد ادانوا اكرث من 200 شاب 

وعامل من الذين كافحوا يف ثورة 2011  باملوت .من خالل محاكامت زائفة.اتهامات 

جامعية  .لدينا اكرث من 200 يف طوابري املوت يف زنزانات السييس وجامعة الضباط القتلة 

لديه .

هناك آالف من املعتقلني السياسيني يف السجون املرية 

النهم وقفوا وقاتلوا.هكذا تخمد الثورات .الحرية تسلب من املريني الفقراء .

فلتسقط الديكتاتورية .لنحصل عى اكلنا واجورنا العادلة .

نحتاج ان ندمر الضباط بقايا مبارك ونظامه وعسكرييه القتلة بقيادة السييس 

حرروا قادة الحركات االعتصامية

حررو 40.000 معتقل سيايس

نريد اظهار حي لجميع املخفيني  .ومحاكمة ومعاقبة كل العسكريني القتلة ..

2016/9/25

ي سجون السيسي
ف �ف ف المري�ي حرروا جميع المعتقل�ي

ي العالم!
ف �ف ف السياسي�ي حرروا جميع المعتقل�ي

مرص

الت مبارك الذين هم تحت سيطرة واموال البنتاغون ومع هذه الديكتاتورية للسيسي وج�ف

 .فلنعيد احياء ساحة التحرير ...

نحن الالجئني تعبنا من املعاملة ب اال انسانية ، وتعبنا لنكون يف  السجون مثل تلك 
»مخيامت الحكومية«. هناك ليس لدينا طعام، ليس لدينا أماكن الئقة للمغادرة، نحن 

بدون حرية .. تعبنا لإلذالل.  الشتاء قادم، ومع أن الكثري من الناس سوف يأتون إىل هنا 
 من الجزر

، فإن الوضع سيكون سيئ. ونحن ال ميكن أن تقبل خطة االتحاد األورويب، وهذه 
 الحكومة،

الذي تكذب عى الجميع، 
مبا يف ذلك الشعب اليوناين. 
والسؤال هو أن الرأسامليني 
والحكومات بهم يأتون كل 

واحد منا، والالجئني، وكذلك 
العامل اليونانيني واألوروبيني. 

إذا ما واصلنا ، هو إعطاء 
الظروف لهذه األنظمة 

والحكومات تغزو وتتحكم 

بالجميع. ال ميكننا التكلم بصوت عال هذا! الالجئني، والطبقة العاملة يف أوروبا، ويف 
 العامل لديها لوقف  تلك »اإلجراءات والهجوم عى حقوقنا، وقتل شعبنا،

 واملجازر التي فعلتها عى نفسها ضد الثورات الضخمة، مثل الثورة السورية
، اليوم تحت القنابل ال ميكن وقف كل من األسد وبوتني. كل منهم يف مهمة قذرة لجميع 

 القوى االمربيالية.
 حان الوقت أن يكون لديهم فرصة حقيقية للقتال مرة أخرى !

 يجب علينا أن نفعل هذا سويا، مثل االخوة من عائلة واحدة واحدة
 ، والطبقة العاملة واستغالل

  !تسقط سرييزا والسجون ومعسكرات يسقط االتحاد األورويب وخططهم 
 من البؤس بالنسبة لنا جميعا !

 يسقط  األسد، بوتني، أردوغان ورئيس عصابة، أوباما !
 عاشت املقاومة من الشعب السوري!

يف وحشية الرأساملية، ونحن جميعا الجئني! 

اللجنة السورية، أثينا

يونان  من معسكرات وسجون  االعتقال

 نريد الحرية والحياة الكرمية!
2016/10/14



فلسطني

يف األســبوع املــايض، قتــل ســتة مــن الشــباب يف نقطــة 
تفتيــش قلنديــا، واآلخــر يف مســجد الخليــل، والثالثــة األخــرى 
يف القــدس وعــى مشــارف مدينــة الخليــل. ويجــري تحيــط 
األحيــاء العربيــة يف القــدس مــن قبــل قــوات االحتــالل 
ــل،  ــة يف الخلي ــرث أهمي ــاء األك ــن األحي ــام واحــد م ــدة أي لع
تــل الرميــدة، لديهــا تهديــدات تريفهــا متامــا بحيــث يتــم 
ــذه  ــرى ه ــرة أخ ــتوطنني. م ــل املس ــن قب ــب األرض م اغتص
»األخبــار« إىل البــوب   آذاننــا، والعــودة إىل إيــذاء أعيننــا وغري 
ــايل  ــلف اإلمربي ــرث الس ــي أن أك ــة ه ــامل. والحقيق ــر الع متأث
الهجــوم املضــاد ضــد املقاومــة الســورية واإلبــادة الجامعيــة 
األســد، وأكــرث الســلف الصهيونيــة وجيشــه ضد الفلســطينيني 
اســتغاللها. فمــن الخطــأ لوقــف إطــالق النــار أوبامــا وبوتــني 
ــس  ــة، ولي ــوري يف املنطق ــر ث ــحق أي أث ــدف: لس ــا ه لديه

فقــط يف ســوريا.

ــا  ــدا. عندم ــس جدي ــذي يشــحذ لي هــذا الهجــوم املضــاد ال
كان عاجــزا الصهيونيــة أن قــوات القمــع لــه وتســتخدم 
املنطقــة،  الثوريــة يف  العمليــات  بســبب  علنــي  بشــكل 
ــل  ــن قب ــدم اغتصــاب األرايض الفلســطينية م ــه تق ــال ان وق
كل  وســجن  الرعيــة،  غــري  واملســتوطنات  املســتوطنني 
مقاتــل أو املتمرديــن الشــباب يف زنزانــات قــذرة الدولــة 

الصهيونيــة الفاشــية ارسائيــل.

، ال تنتهــي القصــة هنــاك، مــن فلســطني، الــذي سياســة 
الدولتــني، أولئــك الذيــن يقولــون بــأن تحريــر فلســطني ســيأيت 
عندمــا نصــل إىل حــدود 67، اليــوم تعمــل مــع ســجون الحرس 
الحقيقــي شــعبه، كــام هــو حكومــة )الســلطة الفلســطينية( 
ــك أقــل مــن 6 أشــهر  الســلطة الفلســطينية. وهكــذا كان ذل
ــن  ــا ع ــدأ إرضاب ــالل ب ــة االحت ــن الشــباب املناضــل مواجه م
ــه ألنهــم  الطعــام يف ســجون الســلطة الفلســطينية يف رام الل
كانــوا ســجنه دون أمــر أو ســبب. اليــوم أنهــم أحــرار. يف 
إطــار اتفاقــات أوســلو محصــورة يف معــازل فلســطني! خــارج 

ــريت! ــة ووول س ــع الصهيوني ــة م ــة املتعاون الربجوازي

ــة  ــة منظم ــطينية ومجموع ــلطة الفلس ــي الس ــذا موظف ه
الفلســطينية(  التحريــر  )منظمــة  الفلســطينية  التحريــر 
عــززت يف جميــع أنحــاء العــامل جنبــا إىل جنــب مــع املنتــدى 
االجتامعــي العاملــي سياســة »تقســيم ســوريا، فلســطني 
ــة  ــا، معزول ــة جانب ــذه السياس ــت ه ــد وضع ــا«. وق توحدن
ثــورة   alçava الــذي  الســوري،  الشــعب  نضــال  ونــيس 
عظيمــة ملطالبهــم القلبيــة، ولكــن أيضــا - وحتــى أكــرث 
ســاخر - إخفــاء والصمــت عــن اإلبــادة الجامعيــة التــي قــام 
ــوم أيضــا  ــا األســد إىل حســاب أوبامــا ووول ســريت والي به
بوتــني. هــذه السياســة، خصوصــا األوليغارشــية الفلســطينية 
مخفيــة أشــد دعمــه الالســد بانــه فقــط تظهــر عندمــا ســافر 
ــة  ــر الفلســطينية إىل دمشــق يف بداي ــادة منظمــة التحري قي

ــح. ــة فت ــنوية لحرك ــرى الس ــام الذك ــذا الع ه

ســعر هــذه السياســة واضحــة: بينــام يف ســوريا يعــاين هــو 
ــى،  ــن القت ــع اآلالف واآلالف م ــة، م ــة حقيقي ــادة جامعي إب
ــدن  ــرت م ــل، ودم ــراء القناب ــن ج ــة م ــال متفحم ــع أطف م
ــط يف  ــس فق ــني اآلالف - ولي ــاب الالجئ ــم حس ــا، يت بأكمله
أوروبــا وســوريا و أساســا يف لبنــان واألردن يعيشــون يف خيــام 
يف الصحــراء. الجامهــري الفلســطينية تعــاين معظــم اغتصــاب 
األرايض مــع املزيــد مــن الســجناء يف الســجون واليــوم جرميــة 
ــة  ــة، والجرمي ــدي الصهيوني ــارد يف أي ــدم ب ــدة ب ــل جدي قت

ــدة ألنهــم فلســطينيون. الوحي

اليــوم بعــد 32 عامــا مــن املجــزرة التــي كانــت صربا وشــاتيال 
حيــث تحتفــل هــذه املجــزرة الشــعب الفلســطيني يف لبنان، 
تنعــى اليــوم قتــل أمــس واليــوم، وســقط يف ســوريا وقعــت 
ــن ســقطوا يف ســورية كان يف  ــطينيني الذي ــوريا والفلس يف س
مخيــم الريمــوك. اليــوم، فقــد فرضــت كذبــة وقــف إطــالق 
ــحق  ــة لس ــب، ومحاول ــف حل ــظ قص ــوريا، لوح ــار يف س الن
املقاومــة الســورية ... مــع هــذه النــار بــدم بــارد التــي 
ســقطت عى الشــباب الفلســطيني، واآلالف من الســجناء يف 

أقبيــة املحتــل الصهيــوين. ال أحــد يســتطيع أن ينكــر أن املزيد 
مــن اإلبــادة الجامعيــة املتقدمــة الجامهــري الســورية، أكــرث 
صهيونيــة متقدمــة يف هجومهــا ضــد الفلســطينيني اســتغالل 

واســتالب أراضيهــم.

مبــا فيــه الكفايــة! ونحــن ال ميكــن أن تضيــع دقيقــة واحــدة 
ــع  ــا - م ــني، أوبام ــد، بوت ــازوا - األس ــك. إذا ف ــن ذل ــرث م أك
ــدس  ــب والق ــن حل ــا م ــد من ــزي، كل واح ــا مرك ــاد له املض
ــة  ــى املظلومــني مــن تفقــد القــوى اإلمربيالي والقاهــرة وحت
ــباب  ــة والش ــل تعبئ ــك بفض ــام 2014 وذل ــة! يف ع األوروبي
اإلمربياليــة،  العواصــم  يف  وخاصــة  العــامل،  يف  املســتغلني 
مننــع أن الصهيونيــة تواصــل قصــف غــزة، يجــب علينــا 
ــع  ــوارع يف جمي ــا يف الش ــه. فزن ــيء نفس ــل ال اآلن أن تفع
أنحــاء العــامل لوقــف األســد اإلبــادة الجامعيــة وكذلــك قبــل 

الصهيونيــة يف فلســطني!

حريــة فــورا عــن جميــع الســجناء السياســيني، التــي تســجن 
النظــام يف ســوريا، وأكــرث مــن 7000 أســري فلســطيني يف 
ــع الســجناء السياســيني  ــة وجمي ــة الصهيوني ــراج املحصن األب
ــكان  ــع القــوى لهزميــة األســد! خــارج األمري يف العــامل! جمي
ــة مــن ســوريا! ــع القــوات الغازي وقــوات مــن بوتــني وجمي

ــل! مــن أجــل  ــة الفاشــية يف إرسائي ــة الصهيوني تدمــري الدول
ــة! ــة وال عنري ــة، دميقراطي فلســطني حــرة، علامني

ــر  ــة إىل ك ــن بحاج ــى، نح ــت م ــن أي وق ــرث م ــوم أك الي
ــورية! ــري الس ــى الجامه ــار ع الحص

املقاومــة الســورية ال يــزال قامئــا، يقاتــل مــن أجــل دمشــق. 
االنتفاضــة واحــد مــن تونــس إىل القاهــرة مــن دمشــق إىل 

القــدس!

مراسل
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يف حني يعلن يف فخ وقف إطالق النار يف سوريا، قتل 6 فلسطينيني عىل أيدي القوات الصهيونية ...

دعونا وقف اإلبادة الجامعية األسد من سوريا اىل الجامهري!
دعونا وقف تقدم الصهيونية ضد الفلسطينيني استغالل!

دعونا النزول إىل شوارع العامل لوقف الهجوم املضاد اإلمربيايل الذي تسعى لسحق الثورة 
السورية واستغاللها يف جميع أنحاء املنطقة!

القوات الحتالل تعتقل الفلسطينيني يف الخليل


