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   توفان-حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ می ٠٧

  

  )توفان(اعالميه حزب کارايران
 در محکوميت تجاوز بيشرمانه  صھيونيستھا به سوريه

  را قويا محکوم ميکنيمبمباران سوريه توسط رژيم صھيونيستی اسرائيل
  

ه عمال نفوذ امپرياليستھا و سازمانھای جاسوسی و رسانه ھای صھيونيستی اشکال بسيار آشکار و گستاخانه ای باِ 

ھمه دراکوالھای خفاش صفت، . رنگ زورگوئی و وقاحت و رياکاری از سراپای آن می بارد. خود گرفته است

 ۀھواپيماھھای جنگند . برای مکيدن خون مردم سوريه تيز می کننديکشبه بشردوست شده اند و دندانھای خويش را

پايتخت سوريه را به اين بھانه که سوريه به ارسال سالح به حزب هللا لبنان  ارتش اسرائيل در طی روزھای اخير، 

ئيل حق اسرا "که  نيز با نشان دادن چراغ سبز به اسرائيل مبنی بر اين»اوباما«. مشغول است بمباران کرده است

ً "دارد از خود دفاع کند عنصر اصلی اين ماجراجوئی تجاوزکارانه  . دفاع کرده است ازاين اقدامات تروريستی رسما

ً أر مريکا به رغم تمام زورش موفق نگشت تا باااين است ، که   به ی شورای امنيت سازمان ملل متحد مستقيما

ان متجاوز ق متحداما ازتوطئه دست برنداشت وازطري. بمباران سوريه مبادرت ورزد و به اھداف شومش برسد

ه ب.... خود، اسرائيل، ترکيه، قطر و عربستان و حمايت مالی و معنوی از تروريستھای آدمخوار مذھبی القاعده و

تحريکات مرزی وتسليح جريانات تروريستی   .ضد سوريه وبرای سرنگونی رژيم بشار اسد ادامه داده است

 ۀ پيش زمينه ھای دخالت مستقيم جامع"دفاع ازخود"ران اخير سوريه توسط اسرائيل به بھانه ازطريق ترکيه وبمبا

 .در سوريه و سرنگونی رژيم بشار اسد است!)  امپرياليستیۀبخوانيد جامع(جھانی

ً ۀحزب ما پيشاپيش اين حمل  می  محکوم نظامی که نقض آشکار تماميت ارضی و مغاير با حقوق ملل است را قويا

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

  !دست امپرياليستھا و صھيونيستھا از سوريه کوتاه باد

  )توفان(حزب کارايران
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