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لیین ولدافاقنا رلى جنب مع إجنبا اف ألهده اهذ جل تحقیقأمن ل لقتاوالتالیة المنصة التوحد على الى ار إلثواندعو جمیع 

 :یةرلثوالشیوعیة الیة ولدل المیوافي 

 

 ! یةرلدیكتاتوالشعبي ضد ل النضااعم دصلة امو، یةرلسورة النصر للثو، األسدن اسحق طغیا *

 

ال مع و( لصینوابي وروألد االتحاة والمتحدت الوالیاواسیا رومثل )ى مبریالیة كبرإلة أي دومع ون ال تعاوال ثقة  *

 ! إلمبریالیةت التدخالابة جمیع رمحا(! لعربیةایة دلسعوواتركیا ان ویرإمثل )إلقلیمیة ى القوت ذات احكوماأي 

 

جل ألمناضلة من الشعبیة امة ولمقاالتضامن مع و ا! سطوألق الشرالرجعیة في األنظمة ت وایارلدیكتاتواجمیع ط سقاإ *

 ! لحریةا

 

 ! لدین كقضیة شخصیةالجمیع في م رأي انرید مجتمع یحتر! ال للطائفیة *

 

 ! رةیة للثودلمعااعش ط داسقاإ *

 

لمصیر اعلى تقریر ل للحصو! ألسدایة ریكتاتودضد ح لكفاافي ت لجنسیادة امتعدت ولدیانادة امتعدة حدوتحقیق  *

 ! لعرقیةوالقومیة ت األقلیاالكامل لجمیع الوطني ا

 

على ، ولكذمع و! إلسالمییناع انوأال لمختلف ب و لي للغرالموالحر الجیش اال  -ین دلرسمیة للمتمردات القیااال ثقة في  *

ه هذده تقوي لذاألسد م المستمر ضد نظااع الصرط اشرأو قید دون فإننا نؤید دات، لقیاه الهذدة لحااته دانتقاالرغم من ا

 ! ىلقوا

 

 ! لشعبیةت المیلیشیاوالشعبیة المجالس اجل تشكیل أمن  *

 

 ! سطوألق الشروالعربي كله العالم اعلى رة لثوانشر ، یارسولفالحین في ل والعمار اجمهو *

 

 -ري لسوالشعب اجل أمن ل لعماة احملة مساعد! یةرلسورة الثواتتجمع لدعم أن لیة ولدالعمل ایجب على حركة  *

كما تم فعله تضامنا
  ً
  1992-1995!م لبوسني في عاالشعب امع  

 

من ! سمالیینألرل األعمال اجارصدقائه من وأألسد ر ابشام عة نظالیین تنظیم حملة لمقاطولدل العمااعلى حركة  *

 ! ريلسوالشعب التي تهاجم اإلمبریالیة ات القواضد ل لعمااءات اجرإجل أ

 

 ! باأوروفي م السالاضد ب هارإلوالعنصریة ط اسقاإ! یینرلسوالالجئین ود لحدافتح  *

 

  !المي جدیدحزب ثوري عمن ء یا كجزرفي سوري ثوب حزء بنا: لك كلهذألهم من ا *


