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اإليراني مرة أخرى هجوًما قاتاًل على آخر  -، شن نظام األسد الهمجي واالحتالل الروسي في األيام األخيرة 

القوات الجوية الروسية ، المرتزقة . محافظة إدلب في شمال غرب البالد -جيب محّرر من الثورة السورية 

 .اإليرانيون ، جزارون األسد يمهدون طريقاً دموياً للتدمير دون رحمة

شخص بالفعل من المنطقة المحيطة ببلدة معرة النعمان التي تعد محور التركيز  01،111فر ما يصل إلى 

شخص وأجبر  0011منذ بداية الهجوم على إدلب في أبريل ، قُتل أكثر من . الحالي للهجوم المضاد للثورة

ء في مخيمات تكافح اآلالف من العائالت من أجل البقا. حوالي مليون شخص على الفرار إلى الحدود التركية

مؤقتة في ظروف الشتاء حيث يهدد نقص الوقود الرعاية الطبية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

 .والنقل

لقد وصفوا . التحرير السوريون معركة دفاعية بطولية من أجل وقف الهجوم المضاد للثورة ايخوض مقاتلو

ألسد مجرد دمية اإلمبريالية الروسية والديكتاتورية ألن ا" حرب تحرير واستقالل"هذه المعركة بحق بأنها 

ومع ذلك ، تواجه الثورة السورية أيًضا أعداء إضافيين ألن أجزاء أخرى من البالد تحتلها . اإليرانية

اإلمبريالية األمريكية وجنودها المشاة من قوات حماية الشعب الكردية وبعض األجزاء تحت االحتالل 

، تواجه الثورة الديكتاتوريات العربية الرجعية التي تلعق أقدام القوى العظمى في عالوة على ذلك . التركي

 .الشرق والغرب وكذلك إسرائيل

تحياتها الحارة للجماهير الشعبية البطولية في سوريا التي ال تزال تواصل الكفاح من أجل  RCITترسل 

إنهم بحاجة ! مئات اآلالف من الشهداءعلى الرغم من قرابة تسع سنوات من الحرب األهلية مع  -الحرية 

وبالتالي ، فإننا ندعو المنظمات الجماهيرية للعمال والجماهير . ماسة إلى دعمنا ألنهم يواجهون عدًوا ساحًقا

 .الشعبية في جميع أنحاء العالم إلى حشد لدعم الثورة السورية القتال في الخنادق األخيرة



الذين أشادوا باألسد الطاغية وكذلك اإلمبريالية الروسية والصينية ليس لدينا أي أوهام بأن الستالينيون 

لألسف ، هجر العديد من الليبراليين واالشتراكيين . لسنوات عديدة يقفون على الجانب اآلخر من الحاجز

 .الزائفين الثورة السورية

لمين الصالحين وغير المسلمين لكننا نناشد جميع االشتراكيين الحقيقيين ، والديمقراطيين الثابتين وجميع المس

ونحث  7102نكرر دعوتنا اعتباًرا من يونيو ! أن يقفوا إلى جانب الشعب السوري في هذا الوقت العصيب

نقترح أن تركز حملة . تلك القوات على االتحاد في تنظيم حملة تضامن عالمية دفاًعا عن الثورة السورية

 : الجبهة الدولية الموحدة هذه على ما يلي
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