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DOS 
ESTADOS UNIDOS

DIA DE FÚRIA PELA SÍRIA!

Ativistas da revolução síria convidam a protestar nas capitais e onde que se tomem decisões, em todo o mundo, 
para compartilhar nossas expressões de fúria e descontentamento frente à atual situação da Síria, com a destruição 
dos povos, deslocamento forçado de pessoas, levadas a cabo pela quadrilha de criminosos de Assad, o malévolo e 
criminoso regime russo, e as milícias terroristas do Hezbollah libanês e da brigada iraquiana Badr, 
junto com outras milícias iranianas.

Convidamos a condenar os massacres e a destruição dos povos 
causados pelos bombardeios aéreos russos e dos criminosos das 
milícias sectárias (iraquianas, libanesas, iranianas e afegãs).

Exigimos da comunidade internacional que respeite as obriga-
ções morais e humanitárias de enfrentar o genocídio levado a cabo 
contra o povo sírio e de liberar os presos políticos dos cárceres de 
Assad.

Esta é uma mensagem ao mundo inteiro, para explicar que a paz 
não pode ser conseguida em uma Síria sob o regime criminoso de 
Assad.

Este é um chamado aos sírios a unificarem as forças revolucionárias 
e reconfirmar o objetivo da revolução síria: derrotar o regime sectário 
de Bashar Al Assad e a todos os símbolos da ditadura, para conquistar 
liberdades democráticas, e abandonar estas lutas é trair a revolução. 
Estas são as demandas levantadas pelo povo revolucionário soberano.

Este é um rechaço às agendas das facções de certos países que estão 
no jogo por seus próprios interesses, contrários aos do povo sírio, como 
as que levam adiante Moscou e o Cairo.

A revolução continua.

DIA DE FÚRIA PELA SÍRIA
Um dia internacional de consciência humana

14 DE 
OUTUBRO

Apelo do Comitê Anti-guerra 
em Solidariedade com a 
Luta dos Povos por sua 

Autodeterminação

Assad, Putin: Basta de bombardearem civis e hospitais!
Fora o Irã e todas as milícias sectárias da Síria!

Liberdade a todos os presos políticos!

Assad, Putin: Basta de bombardearem civis e hospitais!
Fora o Irã e todas as milícias sectárias da Síria!

Liberdade a todos os presos políticos!
Que informem o que aconteceu com os desaparecidos!

10 de Outubro de 2017

(14 de outubro, das 14h às 16h – Praça Federal, S, Dearborn entre Adams e Jackson)

Apelo do Comitê Anti-guerra 
em Solidariedade com a 
Luta dos Povos por sua 

Autodeterminação



Do periódico sírio “A verdade dos oprimidos” fazemos nosso o 
chamado que o Comitê Antiguerra lançou, em solidariedade com 
a luta de nosso povo massacrado e martirizado. Chamamos a 

que este dia seja tomado pelos trabalhadores e lutadores anti-imperia-
listas do mundo. O fazemos de nossas cidades reduzidas a escombros 
e das últimas trincheiras da resistência.

Chamamos a colocar em pé uma jornada internacional de luta e que 
no dia 14 de outubro se organizem marchas, protestos, concentra-
ções em todas as cidades do mundo, nas embaixadas dos genocidas 
Bashar, Putin e de todas as potencias imperialistas que os sustentam.

A operação massacre final do povo sírio começou.
Na Conferência de Astana (Cazaquistão), sob o comando de Trump, 

se juntaram os EUA, Rússia e Turquia, que há 6 anos se reúnem pe-
riodicamente com um só objetivo: centralizar as operações políticas e 
militares para esmagar a revolução síria.

Durante anos fingiam discutir “como garantir uma transição à demo-
cracia síria” e que não se colocavam em acordo se seria com ou sem Al 
Assad.  Uma verdadeira cortina de fumaça. É que cada uma dessas 
conferências ganhou tempo e organizou a selvageria de Al Assad para   
terminar de esmagar nossa revolução. Tudo isso foi um vil engano para 
encobrir um dos maiores genocídios de que se tem memória.

O cão Bashar está para fazer o trabalho sujo de todas as potências 
imperialistas para esmagar a cadeia de revoluções que da Tunísia ao 
Egito, Iêmen e Síria, ameaçava chegar à Palestina ocupada.

Quando Bashar ficou cercado em Damasco e não pôde esmagar a 
revolução em 2013/14, vieram Putin, a guarda iraniana e o Hezbollah 
para reforçá-lo, e a Turquia com os generais dos ESL para entregar a 
revolução por dentro. Eles também estão sentados hoje na Conferên-
cia de Astana.

Enquanto isso, o ISIS, o “inimigo perfeito” – que tão boas desculpas 
deram para todos massacrarem o povo sírio – desembarcou em Raqqa 
e Deir ez Zor para esmagar a sangue e fogo essas duas províncias 
rebeldes, atuando como verdadeiros guardiões dos oleodutos e poços 
de petróleo das petroleiras imperialistas. Agora, já cumprido o trabalho 
do ISIS, os EUA o retira dessas zonas em ônibus com ar condiciona-
do, enquanto ataca diretamente com seus centuriões e seus aviões, 
mantendo sob seu comando as YPG e o PKK, que submeteram a luta 
pela independência do povo curdo aos seus carrascos: os piratas im-
perialistas de West Point.

Ontem na Conferência de Genebra-Astana se conspirou e se prepa-
rou o cerco, o massacre e a entrega de Aleppo, a capital da resistência. 
Da Conferência de Astana de hoje se decretou as “zonas seguras”, “li-
vres de bombardeios”, em Hama, em Idlib, em setores da província de 
Aleppo, em bairros de Damasco, onde a resistência não se rendeu... 
Novamente um engano brutal.

As conferências dos opressores e carrascos da Síria revolucionária 
são escritas com ‘m’ de morte e ‘s’ de sangue. Nessas “zonas segu-
ras”, a única “segurança” que houve foi receber bombardeios, mísseis, 
barris explosivos, etc.... A Conferência de Astana encobriu e encobre 
a operação massacre final, para acabar de derrotar e exterminar as 
massas rebeldes nas últimas trincheiras da revolução síria.

Os aviões russos que atacam Idlib e transformaram em escombros 
suas cidades, partem do território turco e utilizam seu espaço aéreo; 
enquanto os EUA garantem a todos céu aberto para que caia a maior 

quantidade de mísseis e bombas desde a Segunda Guerra Mundial 
sobre uma nação. Isto desfaz todas as mentiras dos que dizem que na 
Síria estava se gestando a III Guerra Mundial entre os EUA e a Rússia.

Os EUA, como já ficou claro, se foi, antes com Obama e depois com 
Trump, do teatro de operações da contrarrevolução na Síria e todo o 
Oriente Médio. Pois, já não podia atacar diretamente como havia feito 
no Iraque, de onde teve que se retirar a partir de 2008-11.

O Pentágono organizou, coordenou e muitas vezes foi arbitro de to-
das as forças contrarrevolucionárias que atacaram a revolução síria. 
Inclusive enviou os velhos generais sunitas do exército de Al Assad 
para o lado da revolução quando ela começava e os soldados rasos 
passavam para o lado do povo. Esses generais, hoje chefes do ESL 
que estão na Conferência de Astana, foram desarmar as massas e 
impedir que estas tomem sua revolução em suas mãos. Vão para As-
tana porque ganharam o prêmio final por sua entrega de Aleppo, onde 
tinham armas e alimentos para resistir durantes mais de 2 anos.

DEPOIS DE 6 ANOS DE MASSACRE, É PRECISO 
ROMPER JÁ O CERCO E PARAR 

O MARTIRÍO DO POVO SÍRIO!

Foi na Síria onde o 1% de parasitas e seus governos imperialistas 
concentraram suas forças para dar uma lição nos explorados do mun-
do que “ousaram” se levantar contra seu poder. Para isso contaram 
com outros grandes aliados, os que falam em nome da classe operária 
e dos povos oprimidos e severam aos seus carrascos.

O chamado Fórum Social Mundial e os partidos da autodenominada 
“Nova Esquerda” de todo o mundo acabaram apoiando abertamente o 
massacre do genocida Al Assad. Alguns o fizeram dizendo que estava 
em curso um golpe imperialista contra Bashar. Uma mentira que ago-
ra cai como um castelo de cartas. Salvo alguns mísseis a uma base 
deserta de Al Assad, os EUA jamais atacaram nenhuma das forças 
contrarrevolucionárias que massacraram o povo sírio.  Os ianques são 
os que comandam a operação massacre final na Síria.

Todas estas correntes da esquerda, dos países centrais e de todo 
mundo permitiram que Putin, Trump e os açougueiros imperialistas de 
Londres, Paris etc., colocaram de pé uma verdadeira “frente antiter-
rorista”, com a desculpa do ISIS e desenvolvendo uma islamofobia 
racista, justificando os massacres na Síria e os piores ataques aos tra-
balhadores dos seus próprios países como Bélgica, Espanha, França, 
EUA, Alemanha e um longuíssimo etc.

É preciso parar o extermínio final da resistência e do povo sírio! Des-
de que começou esta última Conferência de Astana em 5 ou 6 focos 
onde a revolução vive, assassinam 350 crianças e mulheres civis por 
semana. Destroem-se edifícios, moradias, escolas, hospitais, mesqui-
tas, plantas de eletricidade e água potável... as cidades de Idlib cada 
vez se parecem mais com as cidades demolidas de Aleppo, Homs e 
Daraya.

O ministro de economia de Al Assad chamou todas as grandes em-
presas construtoras que operam na região para uma reunião no Banco 
Central de Damasco. Ali começaram a repartir os negócios da recons-
trução da Síria ensanguentada cujo 80% das cidades foram demolidas, 
com mais de 11 milhões de refugiados e despejados. As transnacionais 
que saqueiam o petróleo e as riquezas de toda a região já contam as 

Adesão ao “Dia de Fúria por Síria” do periódico A Verdade dos Oprimidos da Síria, de 
Correspondentes desde as últimas trincheiras da revolução síria e da Brigada Leon Sedov

14-10-2017
DOS ESTADOS UNIDOS, O COMITÊ ANTIGUERRA EM SOLIDARIEDADE COM A LUTA 

DOS POVOS POR SUA AUTODETERMINAÇÃO CHAMA:

DIA DE FÚRIA PELA SÍRIA



moedas de seus futuros lucros; enquanto já colocaram no bolso muitas 
outras com o genocídio da guerra.

BASTA!
OS TRABALHADORES E OS POVOS OPRIMIDOS DO 

MUNDO DEVEM SE COLOCAR DE PÉ!

Das ultimas trincheiras da revolução síria fazemos nosso este 
chamado do Comitê Antiguerra dos EUA em Solidariedade com 
a Luta dos Povos pela Autodeterminação! Chamamos todas as 
organizações de trabalhadores e oprimidos do planeta a tomá-lo 
em suas mãos.

Para parar o massacre é preciso reagrupar as forças da resistência, 
junto com a solidariedade de todos os trabalhadores e dos oprimidos 
do mundo! É preciso voltar a cercar Damasco e cortar a cabeça da 
serpente Al Assad, que encheu de sangue a nação síria!

Para isso é preciso desconhecer a Conferência de Astana!
É preciso ganhar as ruas em todo o mundo para parar a máquina de 

guerra de todas as tropas invasoras que sustentam Al Assad e invadem 
e repartem a Síria! Fora Estados Unidos, Putin, Turquia, Hezbollah, Irã!

O povo curdo não pode permanecer nem mais um dia submetido ao 
comando ianque e da OTAN, nem ao pacto contrarrevolucionário que 
o PKK sustenta com Al Assad.

Já se pode comprovar no plebiscito do norte do Iraque, que seus 
desejos de independência se chocou contra uma muralha dos mesmo 
que utilizaram o povo curdo como carne de canhão para invadir, sa-
quear as riquezas e ocupar o Iraque, e depois para cercar Aleppo. O 
povo curdo não terá solução à sua opressão com as tropas ianques no 
Iraque ou na Síria. Esta submissão ao imperialismo o impede de lutar 
contra seu carrasco Erdogan. Nenhum povo que ajuda oprimir a outro 
pode libertar a si mesmo.

As armas nas mãos do povo curdo devem se virar contra o general 
norte-americano e o fascista Al Assad. Apenas assim derrotará o ISIS 
que o ataca e agride sistematicamente.

Fora da resistência os generais sem batalhas do ESL que negociam 
e entregam a revolução em Genebra-Astana! Eles entregaram Aleppo, 
Homs, Daraya...!

ELES NÃO NOS REPRESENTAM! Como já gritam e anseiam mi-
lhares de lutadores revolucionários... Deve começar “a segunda revo-
lução síria” que deixe para trás os que a entregaram e que realmente 
agrupe as forças dos que querem a vitória!

Para que as últimas trincheiras da revolução não caiam: A revolução 
deve voltar ao povo. Lugar aos comitês de coordenação! É preciso 
recuperar as armas e colocá-las sob controle das organizações de luta 
do povo oprimido sírio!

Enquanto o povo morre pelas bombas e pela fome, um punhado 
de homens de negócios obtém lucros enormes com o monopólio, o 
aumento dos preços e pagando salários miseráveis aos trabalhadores 
sírios, que não são suficientes para viver nem 3 dias do mês, assim 
como faz o próprio Al Assad nas zonas que controla. Eles, dos postos 
de controle, fazem negócios com os generais e burgueses assadistas.

As únicas zonas seguras que podem existir é onde os trabalhadores 
e o povo pobre conquistem um salário digno e o pão. Todos os bens e 
recursos da Síria sublevada dever ser disponibilizados para que o povo 
coma, com salários dignos e com controle de preços dos alimentos por 
parte dos comitês de abastecimento!

Para recuperar Raqa e Deir ez Zor, para marchar a Damasco, para 
que se volte a combater nas ruas de Homs, para recuperar o centro de 
Aleppo o grito de guerra deve ser: Pela incautação e recuperação para 
o povo pobre e os trabalhadores da Síria dos bancos, do petróleo, das 
centrais de energia e das terras mais ricas da Síria, que hoje estão nas 
mãos de uma quadrilha de assassinos e ladrões do povo da família 
Assad! Só assim se colocará em marcha a “segunda revolução síria” 
que realmente consiga vencer.

Nas fronteiras da Síria e no campo há milhões de refugiados vivendo 
em tendas no meio do nada. Com esta perspectiva de vida digna, eles 

serão os batalhões que a resistência necessita para voltar a cercar 
Damasco e acabar com o ditador.

ESTE 14 DE OUTUBRO, 
É PRECISO GANHAR AS RUAS!

Na Síria, com os massacres no Magreb e Oriente Médio, com o ata-
que às massas palestinas pelo sionismo, estão dando uma lição nos 
trabalhadores do mundo. Nem bem começava a operação massacre 
final na Síria os governos do Brasil, França e Alemanha lançaram um 
ataque feroz de flexibilização trabalhista para tirar todas as conquistas 
dos trabalhadores desses países.

No Estado Espanhol, a guarda civil dos Bourbons, que ontem ataca-
va o Iraque com os EUA, reprimiram brutalmente o povo catalão que 
luta por sua independência.

Forças racistas e supremacistas brancas atacam imigrantes, negros 
e muçulmanos nos EUA.

Hoje o massacre na Síria atinge todo o planeta. O combate para 
parar o genocídio, para resgatar os presos que ainda restam depois de 
que milhares de torturados, mutilados e assassinados nos cárceres de 
Al Assad, a luta para saber onde estão nossos desaparecidos já bate 
nas portas do México e Argentina. Nesses países estão desapareci-
dos jovens lutadores contra a fome, a discriminação, contra a ofensiva 
desses sistemas de exploração e entrega brutais, como acontece com 
Santiago Maldonado na Argentina ou com os 43 normalistas mexica-
nos.

Queremos arrancar nossos presos dos cárceres! Sabemos que esta 
luta é a mesma pela liberdade dos presos palestinos e das crianças em 
particular, que o sionismo tem como reféns; ou os mais de 40.000 que 
estão nos cárceres dos faraós do Egito.

Eles fizeram da Síria um inferno, agora é preciso levar o inferno so-
bre eles como fizemos em Hamburgo contra o G-20! Ganhemos as 
ruas de todo o mundo!

Façamos nosso o chamado do Comitê Antiguerra dos EUA em Soli-
dariedade com a Luta dos povos sua Autodeterminação! Que no dia 14 
de outubro na Praça Federal de Chicago estejam todas nossas vozes, 
no coração da besta imperialista para parar o massacre do povo sírio!

Que nas capitais do mundo os trabalhadores condenem Al Assad e 
seus representantes fascistas em todas suas embaixadas! Chamamos 
principalmente a juventude grega que resgatava nossos irmãos que 
chegavam no velho continente escapando do massacre na Síria; aos 
trabalhadores europeus que receberam aos milhares os refugiados; 
a juventude rebelde que incendiou com o fogo do inferno as ruas de 
Hamburgo; os jovens e trabalhadores italianos e franceses que lutam 
junto dos imigrantes e refugiados que são tratados na Europa pelos 
governos do Maastricht da mesma forma que são tratados na Síria 
pelo genocida Assad e que os trancam em campos de concentração, 
cárcere, sem nenhum direito nem papel, ou que os deportam.

Que as organizações de trabalhadores, direitos humanos, de luta 
anti-imperialista, façam ouvir sua voz! É preciso cercar de solidarie-
dade as últimas trincheiras da revolução síria! Elas não podem cair. 
Porque amanhã Síria será seu país, sua cidade, seu bairro, sua casa.

Honra a todos os mártires da revolução Síria!

- Comitê Redator do periódico A verdade  
dos Oprimidos da Síria, 

- Correspondentes das últimas  
trincheiras da revolução síria, 

- Brigada Leon Sedov  



DIA DE FÚRIA PELA SÍRIA NO MUNDO
• Estados Unidos - Chicago: protesto na Federal Square 2 PM
• Estados Unidos - Nova Iorque: protesto na Times Square 2 PM
• Estados Unidos - Washington DC: protesto no Lincoln Memorial 11 am
• Alemanha - Berlim: Protesto em Pariser Platz 3 PM
• Alemanha - Frankfurt: Protesto na Hauptwache Zeil 129 2 PM
• Alemanha - Stuttgart: Protesto na Praça ex. Banderas Rondell 3 PM
• Alemanha - Ratisbona
• Reino Unido - Londres: Protesto na Embaixada Russa 2 PM
• Argentina - Buenos Aires: Protesto na Embaixada Russa 4 PM
• Suécia - Gotemburgo -: Protesto 3 PM
• Suíça - Genebra: protesto na Place des Nations 3 PM
• França - Paris: Protesto na Placa des Trocadero 6 PM
• França - Lyon: Protesto na Place des Terreaux 6 PM
• França - Angers: Protest na Place des Reunión 6 PM
• França - Rennes: Protesto na Place Municipal 6 PM
• Estado Espanhol e Istambul: Protesto em processo de organização 3 PM
• Países Baixos – A Haya: protesto na Embaixada Russa 2 PM
• Irlanda - Dublin: Protesto na Embaixada Russa 2 PM
• Austrália - Sydney: Protesto no Hyde Park South 1:30 pm

MOÇÃO ESPECIAL AO III CONGRESSO 
DA CSP-CONLUTAS E AO ENCONTRO DA
CLASSE TRABALHADORA DAS AMÉRICAS

Desde os Estados Unidos, o Comitê Antiguerra em Solidariedade com a Luta 
dos Povos por sua Autodeterminação chama fazer no 14 de Outubro

DIA DE FÚRIA PELA SÍRIA
FAÇAMOS NOSSO ESSE CHAMADO E VOTEMOS...

• LUTAR JUNTO COM OS TRABALHADORES E A RESISTÊNCIA SÍRIA!
DE PÉ JUNTO AOS REFUGIADOS!

• LUTAR JUNTO AO MOVIMENTO ANTIGUERRA E 
SUA LUTA ANTIIMPERIALISTA NOS ESTADOS UNIDOS!

• LUTAR POR PARALISAR A MAQUINÁRIA DE GUERRA NOS PAÍSES  
IMPERIALISTAS E QUE NÃO SAIA UM SÓ NAVIO PARA AS TROPAS QUE 
OCUPAM A SÍRIA E MASSACRAM OS TRABALHADORES E O POVO!

• ENVIAR CONTAINERS COM ALIMENTOS, APETRECHOS  
E MEDICAMENTOS PARA A RESISTÊNCIA!

• DE CADA SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DE LUTA VOTEMOS ENVIAR 
VOLUNTÁRIOS PARA LUTAR JUNTO AOS TRABALHADORES DA SÍRIA!


