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 ضد انقالب در سوريه
 

 جوششی از درون جامعه برای آزادی و عدالت اجتماعی و حفظ. آنچه امروز در سوريه می گذرد انقالب نيست

که ھمه جانبه مورد حمايت مادی و " ون شورای ملی و ارتش آزاد سوريه اپوزيسي."ضد انقالب است. استقالل نيست

رژيم ھاى مريکا و ممالک ارتجاعی عربی و رژيم ترکيه قرار می گيرد با خواستهامعنوی امپرياليست جنايتکار

زيرا سازند، ... استعمارگران می خواھند حکومت سوريه را از درون متالشی. صھيونيستی اسرائيل نيز تطابق دارد

 ايران تجاوز نظامی به کشور ما سھلتر ۀاين تالشی در جھت مصلحت اسرائيل است که با خالی شدن پشت جبھ

  . متحقق گردد

ھت اين مصلحت حرکت می کنند و نه در جھت برقراری آزادی و دمکراسی ج مريکا درا به ويژه غربیھاىدولت

مريکا در جنوب اخبر داد که افسران سازمان جاسوسی  جون ٢١رک تايمز انيوي .که مردم سوريه مستحق آن ھستند

ارتش  "ۀترکيه به سازماندھی فراريان و خود فروختگان سوری می پردازند و عربستان سعودی نيز حقوق ماھيان

خبر ھای ديگر حاکيست که دولت متجاوز و نژادپرست اسرائيل نيز از طرق مختلف . کند مين میأرا ت" آزاد سوريه

تمام رسانه ھای امپرياليستی با امکانات سرسام .....سوريه ياری می رساند" و ارتس آزاد" ن سوريهاپوزيسيو "به

 و پناھنده ءآنھا بيشرمانه فرمان استعفا. را در سوريه متحقق سازنداآورشان عزمشان را جزم کرده تا سناريوی ليبي

اين رسانه .ی افکار عمومی می پردازندشوی مغز و دمند و به شست شدن بشار اسد را در بوق و کرنای خود می

 ھای امپرياليستی از ھيچ جعل و دروغی برای تحقق اھداف استعماری در سوريه دريغ نمی ورزند و يک صدا از

 .....کنند سوريه دفاع می"انقالب"

سوريه را تکرار " انقالب" مريکا و اسرائيل درمورداکه چشم براينھمه واقعييات می بندند واراجيف  حال نيروھائی

  .می کنند، يا مشتی جاھل و نادان ھستند و يا مزدوران جيره خوارامپرياليست در ايران ومنطقه

ه  را که گوش بامپرياليستھا درپی آن ھستند که رژيم گماشته ای نظير رژيم ليبيا بارھا تحليل کرده است ، حزب ما

 ۀمريکا ھژمونی بالمنازع در منطقا امپرياليست ستراتيژيکسياست . ر مسند قدرت بنشانندمريکا باشد بافرمان 
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شورای ملی سوريه و ارتش ." خاورميانه و خليج فارس و کنترل کامل منابع نفت و گاز و ديگر منابع طبيعی است

 .برای تحقق چنين ھدف ارتجاعی وسيله ايست دردست امپرياليستھا" آزاد آن

 مردم سوريه برای ۀمبارز. کيد کرده ايم که خلق سوريه حق دارد خودش بر سرنوشتش تصميم بگيردأما بارھا ت

 ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی بی معنی است و راه به جائی ۀآزادی و عدالت اجتماعی بدون پيوند با مبارز

 ضد امپرياليستی و ضد ۀزاين امر درمورد کشور ما ايران نيزصادق است و چشم پوشی ازمبار. نخواھد برد

  .يدن است و بستدام امپرياليستھا در غلصھيونيستی به 

 درونی است و برنيروھای انقالبی و ۀزيرکشيدن رژيم بشاراسد وھر گونه تغيير و تحولی دراين کشور يک وظيفه ب

ن درامور داخلی ی شائومزدوران منطقه  مترقی ايرانی است که قاطعانه توطئه ودخالت جھانخواران بين المللی

را " شورای ملی و ارتش آزاد سوريه" مريکائی صھيونيستی اپوزيسيون اسوريه را محکوم کنند و ضد انقالب 

  . سازندءافشا

  

  !دست امپرياليستھا از سوريه کوتاه باد

  

 نقل از فيسبوک توفان حزب کارايران

 سخن ھفته

  ژوئيه١١چھارشنبه 

www.toufan.org 

   

www.facebook.com/photo.php?fbid=384373694963944&set=a.217603604974288.57691.

217514361649879&type=1&ref=nf" 

 

 


