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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١٧ اپريل ٠٩
  

 در محکوميت تجاوز بيشرمانه به سوريه) توفان( حزب کارايرانۀاعالمي
 

 کنيم  محکوم میًبمباران سوريه راقويا

 

 ”  توسط رژيم سوريهئیيمياک ۀحمل” چند روز تبليغات دروغين رسانه ھای امپرياليستی غرب پيرامون سرانجام پس از

 فروند موشک ۵٩پايگاه نظامی الشريعات ھدف  ” کودکان معصوم وبيگناه سوری”واشک تمساح ريختن برای 

وجنايتکار  اسرائيل، گفت که ، نخست وزير صھيونيست "بنيامين نتانياھو"در واکنش به اين حمله، . کروزقرارگرفت

 ۀثر فرستاد با اين مضمون که استفاده و گسترش اسلحؤ ھم در حرف و ھم در عمل پيامی صريح و مترمپدونالد "

 ۀاسرائيل اميدوار است که اين پيام نشاندھند" از اين اقدام حمايت کرد و گفت "نتانياھو"."   تحمل نخواھد شدئیيمياک

پايتخت [ باشد و نه تنھا در دمشق، بلکه در تھران، پيونگيانگ "اسد"امات ھولناک رژيم عزمی قاطع در برابر اقد

 ."و ساير نقاط ھم شنيده شود] شمالیوريای ک

 درسوريه و سازمانھای جاسوسی و رسانه ھای صھيونيستی اشکال بسيار آشکار امريکااعمال نفوذ ودخالت امپرياليسم 

 دراکوالھای ۀھم. رنگ زورگوئی و وقاحت و رياکاری از سراپای آن می بارد. خود گرفته استه و گستاخانه ای ب

 به امريکا. خفاش صفت، يکشبه بشردوست شده اند و دندانھای خويش را برای مکيدن خون مردم سوريه تيز می کنند

 به بمباران ًشورای امنيت سازمان ملل متحد مستقيمای أر رغم تمام ماجراجوئی تجاوزکارانه و زورش موفق نگشت تا با

 اما ازتوطئه دست برنداشت وازطريق متحدان متجاوز خود ،.سوريه مبادرت ورزد و به اھداف شومش برسد 

، اسرائيل، ترکيه، قطر و عربستان و حمايت مالی و معنوی از تروريستھای آدمخوار مذھبی ئیامپرياليستھای اروپا

تحريکات مرزی وتسليح جريانات  . ادامه داده است"بشار اسد"برای سرنگونی رژيم  ضد سوريه وه ب.... القاعده و

  پيش "ئیيمياکاخطار به بشار اسد برای استفاده ازسالح "  ۀتروريستی ازطريق ترکيه وبمباران اخير سوريه  به بھان
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 "بشار اسد"در سوريه و سرنگونی رژيم !) توچی امپرياليستی ناۀبخوانيد جامع( جھانیۀزمينه ھای دخالت مستقيم جامع

 .است

کند و   محکوم میًکه نقض آشکار تماميت ارضی و مغاير با حقوق ملل است قويارا  نظامی ۀحزب ما پيشاپيش اين حمل

 .از ھمگان می خواھد به افشای توطئه ای که عليه خلق سوريه درجريان است بپردازند و آن را محکوم نمايند

دشمن شماره  ضد حقوق بشر و ناقض حقوق ملل،  اين بزرگترين تروريسم دولتی جھان،امريکاپرياليسم مرگ بر ام

 .يک بشريت

 !دستھا ازسوريه کوتاه باد

 )توفان(حزب کارايران

 ١٣٩۶ ]حمل[ فروردين١٨جمعه 

www.toufan.org 

 

 

 


