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كمحاولة لطمس الحقائق وتزييف الواقع قامت رجعية آل سعود بإيقاف بث قناة الميادين عبر قمر عربسات بشكل مفاجئ 

 .داخل السعوديةغير مبرر كذلك حجب موقع القناة الرسمي 

 تكون لن العربية ألنظمةل  معرفتنا ومن هذا،ك شيء ارتكابفي   السعودية الحاكمة للطبقة األولى المرة هي هذه ليست

 وكذلك وفلسطين، اليمن، في يجري ما حقيقة تظهر التي القنوات تلك كل سكاتا الرجعية الدول هذه حاولت وقد. األخيرة

 .وإسرائيل السعودية العربية المملكة

 بأنها الزعم خالل من واليمن سوريا في تدخالتها تبرر السعودية العربية المملكة في الحاكمة الطبقة أن المفارقات، ومن

 واضح بشكل نرى أن يمكن السعودية العربية المملكة إلى نظرنا إذا ولكن". الحرية" و" الديمقراطية" أجل من تقاتل

 .بها شعوبهم ونحكمي الذين الفاسدين واألمراء الملوك هؤالء" ديمقراطية"هي  كم للغاية،

 المضطهد بالشع جانب الى القناة وقفت هذه. لقضيتنا العادلة اإليجابية لتغطيتها الميادين قناة نشكر تقدميين يمنييننحن ك

 صوتهم إسكات محاولة بأن يعلموا أن عليهم! وطاقمها الميادين قناة مع تضامننا نعلن. هوقبل العدوان بداية منذ اليمن في

 جانب الى الوقوفو يقةالحق طريقفي  هاتقدم على كدليل ميادينال لقناة شرف هول سعود آلك  حقيرة عصابة قبل من

 .المظلومين

 ان .اليمنية الثورة أجل من نضالنا من جزءهو  الميادين قناة مع تضامننابأن  نفهم RCIT لل وأنصار ثوريين كاشتراكيين

 بيانات في RCIT ال توضح كماو. الناس من الفبال رحمة اآل تقتل يالت سعود آل عصابةقبل  من هجوملل تتعرض بالدنا

 القوى دعم نستنكر إننا. هادي ه المطيعخادمو سلمان الملك عدوان ضد اليمني الشعب نضال بالكامل دعمت مختلفة، وثائقو

 .السعودي للعدوان إسرائيل وكذلك (وبريطانياالواليات المتحدة ) الغربية االمبريالية

 ونحن. صغيرة برجوازية إسالمية كقوة األخيرة لهذه نقدنا رغم الحوثي حركة حاليا تقودها التي المقاومة لدعم ندعو ونحن

 عقبة ويشكل الثانية اليمنية الثورة أهدافالى  يسيء رهيب خطأ بأنه صالحعلي عبدهللا  السابق اغيالط مع التحالف نعتبر

 في مستقل بشكل أنفسهم تنظيمب والفالحين العمال قام إذا إال تنتصر أنلها  يمكنال  اليمنية الثورة. النتصارها خطيرة

 .الشعبية والميليشيات العمل مجالس

 وفتح االنتفاضة اندالع مع يأتي القرار أن مصادفة هي هل: )وضح في تصريح له, رئيس قناة الميادين, غسان بن جدو

 ...  (اليمن على الحرب تغطية عدم طلبت جهات قبل من لضغوط القناة تعرضت) ،(هواءها لها ؟ الميادين قناة

 


