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Moção de Apoio à República Árabe da Síria 

 

A República Árabe da Síria enfrenta, desde 2011, uma guerra cruel, que vitimou centenas 

de milhares de pessoas e causa imensos danos ao país. 

 

A agressão covarde foi comandada pelos Estados Unidos, por Israel e pelas monarquias 

reacionárias árabes, que treinaram e financiaram mercenários e fanáticos religiosos para 

atacar o governo de Bashar al-Assad, visando derrotar e controlar um país que confronta o 

imperialismo e o sionismo e afirma o direito inalienável à soberania e à autodeterminação. 

 

Também a Turquia participa ativamente no plano de desestabilização da Síria, inclusive por 

interesses próprios e expansionistas, como demonstrou a sua mais recente agressão contra 

a nação vizinha, quando invadiu e ocupou território sírio sob o pretexto de combater forças 

curdas. 

 

No entanto, graças à coragem do heroico povo sírio, o assalto imperialista está sendo 

rechaçado, à custa de ingentes sacrifícios. 

 

A 5a Assembleia Nacional do Cebrapaz congratula o povo e o Exército sírios pelas vitórias 

alcançadas, e saudamos o apoio da Rússia e da China ao governo de Bashar al-Assad, gesto 

que realça a importância da unidade de povos e nações frente ao imperialismo. 

 

Conclamamos todos os defensores da paz a intensificar a solidariedade à República Árabe 

da Síria, que agora luta para expulsar definitivamente do país os grupos terroristas, 

mercenários e estrangeiros que interferem em seu destino. 

 

Expressamos igualmente nosso firme apoio à demanda pela recuperação das Colinas de 

Golã sírias, ilegalmente ocupadas por Israel desde a Guerra de junho de 1967. 

 

Viva o povo sírio! 

Viva a República Árabe da Síria! 

 

5a Assembleia Nacional do Cebrapaz 

Salvador, 7 de dezembro de 2019 


