
  

 الحركة االسالمية! التضامن الشامل مع

  

إننا نعتبر إخراج الحركة االسالمية عن القانون خطوة مناهضة للديمقراطية أخرر  مرن لربرو ةر رومرة  

نتنياهو. تسير هذه الح ومة في الطريق المباشر نحو ة ومة ابارتهايد شمولية لشخص واةد في خردمرة 

راس المال واالثرياء. ليست هذه الخطوة األولى من هذا النوع ، وخاضة ضد الحركرة االسرالمريرة فري 

إسرائيو ، وطبعا ليست األخيرة. تثبت التجربة التاريخية ان انصرار الرديرمرقرراطريرة وانصرار مر رافرحرة 

 انها فقط مسألة ولت. -األبارتهايد جميعا بخطر 

دعم الخطوة الم شوف من لبو ةزب "المرعرسر رر الصرهريرونري" والصرمرت الرطرويرو مرن لربرو ةرزب 

"ميرتس" ، يثبتان مرة اخر  الطبيعة العنصرية والمناهضة للديمقراطيرة لرلر ر رر الصرهريرونري وكرافرة 

 ةركاته.

وتستغو ة ومة نتنياهو العماليات التخريبية لامت بها منظمة "الدولة االسالمية" في براريرس اسرترغرالال 

 ساخرا.

وكانت الجريمة الوةيدة للحركة االسالمية كشف للجماهير دعم ة ومة إسرائيو المخ ي ام الرمر رشروف 

لمنظمات اليمين الصهيوني يسعون من اجو هدم مسجد االلصى ومجمع الحرام الشريف لريرحرو مرحرلره 

 بيت المقدس الثالث. صرخ الط و أن الملك هو عار ل نه ألقي في السجن ليصمت.

إننا شيوعيون ثوريون ولذلك لن ندعم اف ار الحركة االسالمية. ول نه ضد هجمات ال يران الصرهريرونري 

ننضم إلى الصرخة الصادرة عن جميع انصار التقدم والديمقراطية من اجرو مر رافرحرة أمرر الرحر رومرة 

ليطلق سراح الشيخ رائد صالح! الحرية  لةية ةيةج ال ةية ة   والولف بالتضامن وراء المطالب التالية: 

ال ي سيين! ليلغى األمر ب خراج الي  ح الش  لي للحرك  االسالمي  عن الق نةن!! لةية ةالةي اال ةطة ة   

 ومح والت شل ال ش ط ال ي سي الالل طي ي!

الةضةمة مةن مةج انضموا إلى الچروپ:  -من اجو الحوار الم توح في هذه القضية وطرح االف ار لل  اح 

 .في فيسبوك الحرك  االسالمي  

إنضموا إلى الرابطة االشتراكية االمميرة 

من أجل  ول  ع  ل مضعد ة الي  ي ت   -

 من ال  ر إلى البحر!

 لالتصال ومعلومات أخرى:

www.the-isleague.com 

Email: info@the-isleague.com 

Facebook: Internationalist Socialist League 
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