افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Political

afgazad@gmail.com

سياسی

بيانيه حزب کمونيست استراليا دربارۀ بمباران سوريه توسط امريکا
برگردان از :آمادور نويدی
 ١۶اپريل ٢٠١٧

دستھا از سوريه کوتاه باد!

حزب کمونيست استراليا به شديدترين وجه ممکن بمباران سوريه توسط ارتش امريکا را محکوم میکند .حمله بر يک
کشور مستقل ،نقض قوانين بين الملل است و به ديگر دشمنان صلح در منطقه دلداری داده و کمک ارائه میکند.
تصميم به راندازی حمله به سوريه بدون مجوز از ملل متحد و حتی کنگرۀ امريکا صورت پذيرفت .ترمپ با اين اقدام
خود نشان داده است که که در خاورميانه ھنوز ھم ھمان دستور کار گذشته جھت تجزيه و تخريب کشورھائی به کار
گرفته میشود که به دنبال سياستی مستقل از امپرياليسم امريکاھستند.
اخبار اوليۀ غربی که پخش شد گزارش داد که بمباران يک کارخانه در ادلب ،مؤسسه ای را که زد ،جائی بود که
تروريستھا برای استفاده در سوريه و عراق ،خمپاره ھای کيميائی را ُپر میکردند .داستان به سرعت تکامل يافت تا به
اتھام حملۀ کيميائی توسط دولت اسد تبديل گشت .جامعۀ بين المللی حق دارد که ادعاھای بی اساس دولت ترمپ در
مسؤوليت دولت اسد برای به اصطالح حملۀ گاز سمی بر جمعيت غيرنظامی يک منطقه از سوريه را که توسط
نيروھای ضددولتی کنترول شده است ،زير سؤال ببرد .امريکا دارای سابقۀ ايجاد چنين بھانه ھائی جھت تجاوزاست،
مانند اتھام وجود سالحھای کشتار جمعی در عراق ،جھت يک استناد.
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امريکا با اين اقدام ،خطر يک درگيری بزرگ بين قدرتھای مسلح ھسته ئی را افزايش داده است و تالشھا جھت پيدا
کردن راه حل مسالمت آميز جنگ در سوريه را به عقب برمیگرداند .حملۀ امريکا به پايگاه ھوائی سوريه در خدمت
تقويت روحيۀ تروريستھائیست که به دست ارتش سوريه در ھفته ھای اخير از شکستھای جدی رنج برده اند.
حمايتی که به دولت ترمپ توسط دولت استراليا)ائتالف ناسيونال – ليبرال( و حزب اپوريسيون کارگر )سوسيال
دمکرات( داده شده است ،در حالیکه قابل پيشبينی بود ،اما اسفناک و غيرمسؤوالنه است .اين بستگی به مردم صلح
دوست جھان دارد که مخالفت خود را به اين بی پروائی نشان دھند و از روش تحريک آميز امپرياليسم امريکا جھت
جنگ جلوگيری نمايند.
حزب کمونيست استراليا از ھمۀ اعضاء و ھواداران خوداستدعا میکند که برای صلح و عدالت اجتماعی به نيروھای
جنبش ضدجنگ بپيوندند.
دستھا از سوريه و خاورميانه کوتاه باد!
برگردانده شده از:
گاردين – ارگان حزب کمونيست استراليا ،شمارۀ  ١٢ ،١٧٧٣اپريل .٢٠١٧
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Issue #1773

HANDS OFF SYRIA
CPA statement on US bombing of Syria
http://cpa.org.au/guardian/2017/1773/02-hands-off.html
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