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  امريکا بمباران سوريه توسط ۀبيانيه حزب کمونيست استراليا دربار

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
 ٢٠١٧ اپريل ١۶

  !ھا از سوريه کوتاه باد دست

  
حمله بر يک . کند  را محکوم میامريکابه شديدترين وجه ممکن بمباران سوريه توسط ارتش حزب کمونيست استراليا 

  .کند کشور مستقل، نقض قوانين بين الملل است و به ديگر دشمنان صلح در منطقه دلداری داده و کمک ارائه می

مپ با اين اقدام تر.  پذيرفت صورتامريکا ۀو حتی کنگرمتحد تصميم به راندازی حمله به سوريه بدون مجوز  از ملل 

کار ه  بئیخود نشان داده است که که در خاورميانه ھنوز ھم ھمان دستور کار گذشته جھت تجزيه و تخريب کشورھا

  .ھستندامريکادنبال سياستی مستقل از امپرياليسم ه شود که ب گرفته می

 بود که ئیسسه ای را  که زد، جاؤلب، م غربی که پخش شد گزارش داد که بمباران يک کارخانه در ادۀاخبار اولي

داستان به سرعت تکامل يافت تا به . کردند ُ را پر میئیيمياکھا برای استفاده در سوريه و عراق، خمپاره ھای  تروريست

 بين المللی حق دارد که ادعاھای بی اساس دولت ترمپ در ۀجامع.  توسط دولت اسد تبديل گشتئیيمياک ۀاتھام حمل

 گاز سمی بر جمعيت غيرنظامی يک منطقه از سوريه را که توسط ۀاصطالح حمله لت اسد برای بوليت دوؤمس

ست، ا جھت تجاوزئی ايجاد چنين بھانه ھاۀ دارای سابقامريکا. ال ببردؤنيروھای ضددولتی کنترول شده است، زير س

  .مانند اتھام وجود سالحھای کشتار جمعی در عراق، جھت يک استناد
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ھا جھت پيدا  ی را افزايش داده است و تالشئھای مسلح ھسته   با اين اقدام، خطر يک درگيری بزرگ بين قدرتامريکا

 سوريه در خدمت ئی به پايگاه ھواامريکا ۀحمل. گرداند کردن راه حل مسالمت آميز جنگ در سوريه را به عقب برمی

  .ھای جدی رنج برده اند ھای اخير از شکستدست ارتش سوريه در ھفته ه ست که ب ئی تروريستھاۀتقويت روحي

سوسيال (و حزب اپوريسيون کارگر )  ليبرال–ائتالف ناسيونال (حمايتی که به دولت ترمپ توسط دولت استراليا

 اين بستگی به مردم صلح. والنه استؤکه قابل پيشبينی بود، اما اسفناک و غيرمس داده شده است، در حالی) دمکرات

 جھت امريکا و  از روش تحريک آميز امپرياليسم   نشان دھندئیکه مخالفت خود را به اين بی پروادوست جھان دارد  

  .جنگ جلوگيری نمايند

کند که برای صلح و عدالت اجتماعی به نيروھای   اعضاء و ھواداران خوداستدعا میۀحزب کمونيست استراليا از ھم

  .  جنبش ضدجنگ بپيوندند

  !نه کوتاه باددستھا از سوريه و خاورميا

  

  :برگردانده شده از

  .٢٠١٧ اپريل ١٢، ١٧٧٣ ۀ ارگان حزب کمونيست استراليا، شمار–گاردين 
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