
 

 لدعوة لجنة من العمال الذين حكم عليهم, السر او اصدقاء ا تقرير
  

 5105نوفمبر  5 كروز، سانتا هيراس، الس
 

 

والظلم  الجوع ضد اإلبادة الجماعية ترتفع إلى أن وضد الشعب الالجئين السياسيين، المضطهدين، دعم الشعب اليوم العالمي للقتال في ديسمبر: 05

 والخدمة
 

 

 العالم! ارعفي شو غضبنا
  

 الرفاق:
 

نحن نناضل من أجل وضع حد  ديسمبر تتحقق عامين من وحشية حكم عليه بالسجن المؤبد والسجن التي سقطت علينا وعائالتنا. 21في هذا 
المعيشة ووضع للقمع واضطهاد العمال الذين يحبوننا، عمال النفط من الس هيراس، وندد باستمرار لعمليات الوحيدة "الجريمة" للمطالبة أجر 

لهذه المعركة نحن تحت تصرف العدالة من المستغلين، وفي أي وقت ونحن يمكن أن تقع في السجن، في حين استئناف  حد للمرونة العمل.
 الحكم.

العمال  بعد سنوات من العزلة، كسرنا الحصار وكانت مدعومة من قبل مئات من منظمات العمال في األرجنتين والعالم. وسار إلى المحكمة مع
 وفود طالبية من مختلف أنحاء البالد، واألحزاب اليسارية ومنظمات حقوق اإلنسان. االنضمام إليهم تحيط المحكمة يوم إدانة وحشية.

 

 من القتال لجميع العاملين والمقاتلين المناهضين لإلمبريالية لالضطهاد في العالم. 2ديسمبر يوم  21وصلنا مدفوعة على  1122منذ 

أنا في هذه األيام الدولية كل عام، تواجه المحكمة جنبا إلى جنب مع المنظمات التي تدافع عن قضية فلسطين المحتلة من قبل دولة لذلك بد
الصهيونية. هناك، يوما بعد يوم، إلى سجن، وقتل وقمع أولئك الذين يكافحون من أجل أرضهم وحقهم في عدم التعرض للنزوح في بالدهم. 

عمال الفلسطينيين الشباب وأولئك الذين ما زالوا اليوم الخروج إلى الشوارع لمواجهة االحتالل الذي أعقب لنا من يوم واحد ومن نفس هؤالء ال
 في حربنا ضد نفس األعداء.

عمال واألسرة مع زمالئه المدافعين عن حقوق اإلنسان. لجنة أصدقاء يلعن هذه ال 1122وبهذه الطريقة، فإننا ندعو ليوم العمل العالمي في عام 
 في الس هيراس، سافر إلى فلسطين لتحقيق التضامن آلالف السجناء السياسيين، بمن فيهم األطفال، الذين يعانون ويعانون من أسوأ تعذيب في

يونية، السجون الصهيونية. نحن نأخذ التضامن والكفاح جنبا إلى جنب مع عائلة سامر العيساوي، الذي كان في هذا الوقت منذ السجون الصه
 التي نظمت في دعمنا لإلضراب عن الطعام في نفس الوقت أدانت محكمة لنا االنتقام.

عاما في فرنسا، واالنفصاليين  21فاز هذه الرحالت أيضا جنبا إلى جنب مع لجان حرية جورج عبد هللا، المقاتل القضية الفلسطينية سجن لمدة 
أكتوبر الماضي ضربنا الشوارع في يوم العمل العالمي من أجل  12وحشية ضدنا. في هذا الباسك القبض، التي رفضت أيضا الطعام ضد إدانة 

 حريتهم.

)باالسم  aeseledikالى الشوارع ضد المحكمة  1122في عام  neZukagneZاليابان والطلبة الثوريين  LCRJ-CMRاستغرق أصحاب 
 وضد الحكومة القمعية كيرشنر. -ن لنا عندما يدي -( وزيت اإلمبريالي TseNالدكتاتور رافائيل فيديال، 

 

ئلة وكنا أيضا جنبا إلى جنب مع الطالب التشيلي القتالي الذي كان عقد العمل احتجاجا على ساحة ايطاليا في سانتياغو، وجنبا إلى جنب مع عا
 خوان بابلو خيمينيز، الزعيم النقابي قتل.

 ل الحرية للسجناء السياسيين في انكلترا، والدولة اإلسبانية، وخاصة في أستورياس.كانوا جزءا من هذا مقاتلي رحلة الدولي الشجعان من أج

حريتنا، ال يزال على الرغم من اإلدانة، فقد كان دائما بفضل  حتى مع القتال في الشوارع، بدأنا في طرح شبكة دولية بالنسبة لنا لتنسيق.
 رجنتين الذين كانوا ويتعاطفون مع قضيتنا.تضامن العمال والشعوب المضطهدة في العالم وزميله في األ

طالبا المفقودة في المكسيك، التي سافر بطريقة مثالية في العالم، تسعى التضامن وجعل نضال مشترك من أجل أطفالهم  22نحن معا ألقارب 
 على ما يبدو.

من عمال المناجم  22ال تزال ادعى العدالة لل ، التيMkneakZkنحن نقاتل جنبا إلى جنب مع جنوب أفريقيا النقابات القتالية وأرامل 
قاتلوا من أجل سكن الئق، وألقي القبض على أربعة من رفاقه وأدين بتهم كاذبة، كما  gieailiZuمصرعهم. هناك العمال واستغاللهم في 

التعليم، ويتم تحميلها مع قانون  حدث بالنسبة لنا. وفي الوقت نفسه تم القبض على مئات الطالب من جنوب أفريقيا العتراضه على مجانية
 عاما في السجن. 21الفصل العنصري القديم ب "الخيانة"، وبالتالي قد يستغرق أكثر من 

 

مثل  األرجنتين هي بالفعل مئات من العمال والمنظمات الطالبية التي تدعم مطالبتنا. هو الدافع وراء كفاحنا من قبل لجان وهيئات المندوبين،
الداخلية وأيضا من خالل سالسل اليسار التي وضعت القدم في بوينس آيرس لجنة لدينا الغفران، الذي رعته  nknnkrkZى باتي، أو مستشف

 اتحاد موظفي الدولة )رابطة عاملين في الدولة(.

ن قبل تمرد ضد ظلم ناضلنا مع أصحاب كورال دي بوستوس من أجل حريتنا وبالنسبة لهم، أنه مثلما كان علينا أن قضاء سنوات في السجن م
 القضاة ورجال الشرطة الفاسدين.

الس هيراس هي مدينة العسكرة الدرك من قبل الحكومة الوطنية. وهي مدينة في وسط المحافظة التي هي تحت سيطرة شركات النفط 
النفط ومعاقبتهم بشدة مع القوات اإلمبريالية، التي تنظم الحروب الكبرى في العالم من خالل طرق النفط، وجنوب األرجنتين استعباد عمال 

ملين القمعية أولئك الذين "تجرؤ "النضال من أجل حقوقهم. ولكن إلى الجنوب من مدينتنا في محافظة تييرا ديل فويغو، وقادة من المعلمين العا
 وسائقي الشاحنات للمحاكمة، وكان العمال أكل في ريو غاليغوس.

ألننا ندرك أن من شأنه دون التضامن ال يدان فقط، ولكن أيضا نحن اآلن عالقا، ونحن وعائالتنا  لهذه المعارك الصعبة واالعتداءات، وذلك
والقضاة األيسر القول الحقيقة لدينا لجميع العاملين في األرجنتين والعالم: النفط مع الحكومة كيرشنر، واإلبادة الجماعية في القوات المسلحة 

. وفريق كبير يصل إلى استعباد العمال ويديننا 1122قابنا، كما حدث في الجمعية الوطنية البرلمانية في عام والسياسيين الفاسد طالبت إدانتنا وع
 الذين قاتلوا وتلك أدناه لديها للعمل معا لوضع حد على كل جريمة والظلم.

صعب، منذ زيادة أشرس القمع والحرب ديسمبر سنقوم إعادة إصدار كل هذا يوم العمل الدولية. هذا الوقت ونحن سوف تجعل من ال 21هذا 
 واإلبادة الجماعية واالضطهاد من العمال والشعوب المضطهدة، والسبب في انضمام نضالنا ومطالبنا.



اليوم العالمي للنضال من أجل الحرية لجميع المعتقلين السياسيين، ووقف عمليات اإلبادة الجماعية والحروب  21/21هذا اليوم سيكون في 
لثورة ضد الجماهير المضطهدة ودفاعا عن الالجئين السياسيين الذين، مثل السوريين تصل إلى أوروبا هربا من المذبحة، الجوع المضادة ل

 والموت الحكومات واألنظمة القاتلة.

 ديسمبر تكون جنبا إلى جنب مع عمال المناجم أستورية الذي فاز حريتهم مع النضال البطولي. 21هذا وسوف 

 أواكساكا، المكسيك، معارك إلنهاء العمليات وسجن قادتها. RTNCضا للمعلمين نضم صوتنا أي

يل وسجن الشباب اليوناني على جريمة القتال الفاشيين ضرب المهاجرين والالجئين والعمال في النضال في اليونان. نرى الشباب البطولية، وزم
لم يكن على استعداد للتراجع وأن قناعاته ال تفاوض. منذ السجون هؤالء نيكوس الرومان، أنه بينما كان في إضراب عن الطعام وقال انه 
ع العمال والشعوب. نحن نعرف الذين يمرون هؤالء العمال الشباب الشجعان الشباب يدعون لتدمير هذا النظام الذي يضطهد منهم، نهب وتجوي

ألنها تعاني في الجسد الخاصة بهم، وبالتالي نحن دون قيد أو شرط معهم ومع جميع المقاتلين ضد الفاشية والذين يواجهون حكومة سيريزا 
 والظالمين من اليونان.

الالجئين الذين هم ضحايا حقيقية من االضطهاد السياسي. مئات اآلالف تصل من سوريا  ، كما قلنا، ونحن نرى أن أوروبا تسقى21/21في 
 دمرت القارة العجوز واستقبال تضامن كبير من العمال األوروبيين.

ته القاتلة أطفال وعائالت بأكملها غرقا في البحر األبيض المتوسط التي كانت مليئة بالدم. وصلت الكراهية من الظالمين، عبر الوطني وحكوم
على التناقض الظاهر بين الذبح وسجن األطفال، كما هو الحال في سوريا أو اليمن. إغراق قوارب الالجئين، قصف مدن بأكملها وكلب بشار 

طيني في وبوتين بحرية، أو يتم القبض عليهم وتعذيبهم وسجنهم، وحتى إلى السجن مدى الحياة، واشجع من أطفال العالم الذين هم االقتتال الفلس
 االنتفاضة ضد المحتل الصهيوني.

اظ بها أليس من الغريب، وجاء هذا النظام الرأسمالي الظالم عن استغالل األطفال في مصانعهم، واليوم المجزرة، ألنها لم تعد قادرة على االحتف
  حتى كعبيد.

وا على اتصال وقتل واحد منا، لمسة وقتلنا جميعا! نحن ليس فقط استعبادنا، سجن ومذبحة القتال، ولكن أيضا قتل وسجن أطفالنا. كفى! كان
 جميعا الالجئين!

ديسمبر علينا أن تتحد جميع نضاالت ومطالب. يجب على زمالئه السجناء في غوانتانامو، سجناء زمالئه من عمال المناجم  21الرفاق، وهذا 
ن في مصر، ميناء القتالية شيلي، ونعرف أن هذا اليوم ال تقاتل وحدها. وهوانوني معالجتها في بوليفيا، واآلالف من السجناء السياسيي-أيو أيو

 القتلة والظالمين للشعب، ويجب أن نعرف أن نتحد وفزنا في الشوارع في العالم أن يقول:

 م!ما يكفي من المجازر والقمع وتمسك بمحاولة ابتزاز ومعاقبة أولئك الذين يناضلون من أجل مطالبهم في جميع أنحاء العال

يط الهادئ، من أسبانيا إلى إنجلترا، روسيا بوتين القاتل إلى الواليات المتحدة وأوروبا التي دمرتها العابرة للحدود، وأمريكا إلى أفريقيا والمح
 ويجب أن تستمع إلى صوت الحرية لجميع المعتقلين السياسيين ونهاية بالفعل الهمجية ضد المظلوم!

وسائقي  FENCRالمعلمين زميل من  22زميل للقتال. الحق اآلن  0111حت تصرفهم. هنا لدينا معالجة أكثر من األرجنتين، لدينا كل قواتنا ت
أولياء الشاحنات من تييرا ديل فويغو وأمام المحاكم الذين يريدون أن ندينها للمطالبة بحقوقهم. أنها تنوي أن تفعل الشيء نفسه مع المعلمين و

أوليفيا )سانتا كروز(. وهكذا قدموا كل معالجتها قبل القضاة الذين يستجيبون لنفس األمر، األقوياء، والشركات عبر  األمور يسمى الذاتي للكاليتا
 الوطنية.

لذلك جئنا  منسق جدول كل معالجة للتوحد في مطالبة واحدة. لذلك، إلى جانب العشرات من العمال والمنظمات الطالبية، الكفاح من أجل واحدة
 raeZsknإلى جنب مع أسر إخواننا كورال دي بوستوس، الذين ألقي القبض عليهم على مدى خمس سنوات، والصحابة من باتي، و القيادة جنبا

 المعدنية والعاملين في جمعية عاملين في الدولة.

الزناد السهل"، وإعداد قمع هنا في األرجنتين أيضا، والشرطة قاتلة تقتل الشباب والقاصرين عن جريمة عدم وجود العمل والتعليم في قتل "
 الدولة األكثر شرسة ضد العمال لترك الملعب.

، 1112ديسمبر  11حكومة األرجنتين كيرشنر تسحب يديه ملطخة بالدماء، لذلك ال تزال أسر العمال تصرخ من أجل العدالة لاللرفاق قتل في 
، الرفيق FkiellaZو RgeZiekluk, MknekZi Rennernk ،iidiergeشمال سالتا قتل، الصحابة  sergeienidتيريزا رودريغيز، و

 أنخيل فيرون الذي توفي للتو مكبل اليدين في سرير المستشفى، بعد الشرطة ضرب شرسة عندما تقاتل من أجل سكن الئق.

ءنا عقد في سجننا، فمن كانون األول سيكون لدينا فرصة ويوحدنا بين الجميع وإظهار الجالدين لدينا نحن لسنا وحدنا. إذا حتى أعدا 21في 
 وكل يوم من أيام السنة! 21لماذا ال توحيد قواتنا في جميع أنحاء العالم. حان الوقت للقيام بذلك في هذه ديسمبر 

، للتمرد العبيد ليس جريمة دعونا يوحدنا عبر الحدود، كما تفعل البنوك والشركات الكبيرة الستغالل لنا وقمع. سنفعل للقتال من أجل حقوقنا.
 هي العدالة!

في بوينس آيرس ونحن سوف نضغط المؤتمر زمالئه في الس هيراس حكم عليه بالسجن مدى الحياة والسجن. نأمل ونحن نعلم أن في هذا 
اليوم، ولكم جميعا سيجعل عشرات األعمال في جميع أنحاء العالم. سوف نقوم بعمل الفعل في شوارع وسط بوينس آيرس، ومسيرة إلى سفارات 

 ائيل وسوريا، وهو ما يمثل أسوأ الهجمات واإلبادة الجماعية ضد العمال والشعوب المضطهدة في العالم.إسر

ديسمبر قهر رحلة عظيمة من الحرب  21ندعو جميع أولئك الذين يناضلون من أجل الحرية وضد القمع والنهب من الناس، حتى أن هذا 
 الدولية.

 سوف نقاتل معا!

من األرجنتين بحاجة إلى التوحد لمواجهة االضطهاد، يقاتلون من أجل مطالبنا جنبا إلى جنب مع اإلخوة طبقتنا نحن العمال والمضطهدين 
؛ مع واألخوات في جميع أنحاء العالم. جنبا إلى جنب المقاومة السورية والفلسطينية، وتضامن جميع اللجان مع إخواننا الذين هم الجئون دوليا

لزميل عبد هللا، واالنفصاليين الباسك القبض. إلى جانب المنظمات الطالبية الذين يناضلون من أجل مجانية التعليم األقارب وجان التضامن مع ا
وجودة في جنوب أفريقيا، تشيلي والمكسيك وكولومبيا؛ جنبا إلى جنب مع منظمات العمال من أفريقيا تكافح ضد النهب واستغالل 

rZulirmeneakZ با إلى جنب مع العمال البطولي والطلبة اليابانيين التي تواجه حكومة آبي. بالقرب من العمال واالحتكارات األخرى؛ جن
 21الصينيين القتال ضد ظروف االستغالل في المصانع والسجون والمناطق الحرة. بجانب موميا أبو جمال وشباب العمل يقاتلون من أجل 

سود والشيكانو مكافحة العنصرية والقتل من الشرطة أوباما. مع عمال سيدور فنزويال. دوالرات في الساعة في الواليات المتحدة، والعمال ال
العمال وعمال المناجم الصحة معا في بيرو. مع عمال المناجم واستكشاف دونباس في أوكرانيا؛ مع العمال والمنظمات الطالبية من الدولة 

 بون ضد االضطهاد والقمع والسجن من البوربون وشرطته القاتلة." وجميع أولئك الذين يحارrdigneed se seeاالسبانية كما "

ديسمبر النضال من أجل إنهاء المجزرة والقمع وحتى السجن ضد األطفال والشباب في جميع أنحاء العالم مكانا متميزا  21يجب أن يكون هذا 
جنبا إلى جنب مع المعتقلين والمدانين للقتال، والالجئين ، 21/21في مطالبنا. هم طليعة النضال من المظلومين في جميع أنحاء العالم. في 

رق السياسيين يكون لها مكانها الشرف. ألنها تتطلب السكن والصحة والتعليم والعمل. انهم يأتون من دول مثل سوريا واليمن وجميع أنحاء الش
عب أيضا في البؤس ومهاجمة كل إنجازات العمال األوسط، والتي نهبت من قبل شركات النفط الكبرى من القوى اإلمبريالية، الذي يل

جئين األوروبيين. دعونا طرح رحلة نضال العمال والشباب استغاللها لوقف المذبحة التي راح ضحيتها أبناء الشعب، وبالنسبة لنا الوقوف معا ال
 سياسيين في جميع أنحاء العالم!

 فئة واحدة، هذه المعركة!

ومين في تيار قوي التي وضعت من أي وقت مضى أغالل وإنفاذ العدالة ضد أسوأ القتلة والظالمين من الصحابة توحد كل وصلة من المظل
 هذا الكوكب.



 أبدا عامل الذين يناضلون من أجل حقوقهم في أن تترك وحدها التي تواجه الدولة وهجماتها عداله

 كانون األول نذهب إلى الشارع! 21في 

 لي من أجل العدالة والحرية ألولئك الذين يكافحون!دعونا طرح على شبكة التضامن الدو
 

 أدانت لجنة العمال، العائلة واألصدقاء الس هيراس.
 


