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  !نيازمند است دولت ضد جنگ به يک کانادا

 

  ! »غيير رژيمت«نه به اعزام سربازان کانادائی به عراق و بمباران غير قانونی سوريه به ھدف 

 !نه به شرکت کانادا در جنگ تجاوزکارانه
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 اسالمی به اتحاديۀ بين خالفت اعالم کرد که برای مبارزه عليه گروه مسلح ٢٠١٤بر و اکت٣دولت کانادا روز جمعه  

و  خدمه ٣٢٠ با CF188 Hornet   شکاری بمب افکن٦دولت کانادا . المللی به رھبری اياالت متحده خواھد پيوست

و يک ھواپيمای حمل و نقل )  اوروراCP140 پوالريس و دو CC150يک (عضو تيم شکاری، سه ھواپيمائی تدارکاتی 

مبر، نظاميان پايگاه والکارتيه  سپت٢٥روز .  خواھد کردم خدمه و عضو تيم نيروی ھوائی اعزا٢٨٠به انضمام 

Valcartierت اسالمی آماده ھستند اعالم کردند که برای گسيل به جبھۀ جنگ عليه امارا. 

  

             CF188 Hornet                         CC150 Polaris                            CP140 Aurora  

برای حفظ ظاھر و قانونی جلوه دادن اين عمليات، دولت ھارپر اعالم کرد که کانادا در نبرھای زمينی شرکت نخواھد  

اين اطالعيه يک شوخی پارلمان است که .  اسالمی حمله خواھد کردخالفتکرد و تنھا با توافق کشورھای مربوطه به 

  .روز دوشنبه بايد برای عمل انجام شده رأی دھد

 برھان ھای انباشته از تحريف برای توجيه جنگی تجاوزکارانه نمی تواند اين واقعيت را پنھان سازد که دليل و

تروريست ھای دولتی در خط اّول اياالت متحده و ديگر کشورھای عضو اتحاديۀ خشن ناتو، مانند انگلستان، فرانسه و 

 پاکستان را بی آن که  ويژه و پھپادھای اياالت متحده دائماً به عنوان مثال، نيروھای. کانادا و به ھمچنين اسرائيل می باشد

عالوه بر اين، کانادا الحاق تمام نيروھای نظامی خود را به . توافق اين کشور را به دست آورده باشند بمباران کرده است

  .ارتش اياالت متحده پذيرفته است

سط اياالت متحده ھدايت می شود، منافع ملّی کانادا از دولت کانادا مدعی شده است که با پيوستن به اتحاديه ای که تو

از : مترجم (تھديد گروه ھای تروريست، يعنی گروه ھائی که تار و پود آنھا توسط خود اياالت متحده و قدرت ھای ديگر 

 واقع، در. بنيانگذاری شده است) اتحاديۀ اروپا، فرانسه و انگليس، قطر و عربستان سعودی، ترکيه، اردن و اسرائيل

  .دولت کانادا به بھانۀ مبارزه عليه تروريسم از تروريسم دولتی دفاع می کند

در اينجا نيز يک بار ديگر می بينيم که کانادا به حرکتی می پيوندد که ناقض تمام سنجه ھای بين المللی و اصول سازمان 

نده ای در اختيار می گيرد تا به بررسی بر اساس سنجه ھای سازمان ملل متحد، وقتی شورای امنيت پرو. ملل متحد است

، شورای امنيت روی موضوع ٢١٧٨بر اساس منشور . و داوری آن بپردازد، ھيچ کشور عضو حق اعالم جنگ ندارد

تھديد تروريسم بين المللی در حال بررسی می باشد، و فراخوان اياالت متحده برای تسخير سوريه و تغيير رژيم را منع 

با اين وجود ايالت متحده، کانادا و کشورھای ديگر زير پوشش مخالفت با رژيم ديکتاتوری به خشونت . استکرده 

ول چنين خشونتی ھستند ادعا می کنند که دولت ھای ضعيف و بی ثبات ؤکشورھائی که مس. د ادامه می دھندنظامی خو

  .مداخله ضروری می باشدموجب گسترش تروريسم بوده و نتيجه می گيرند که برای ايجاد ثبات 
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  نه به گانگستريسم بين المللی به نام حفظ امنيت

 و مناسبات بين المللی مساعد برای مريکائی ھستند که مردم جھان را از ايجاد دولتادر واقع، اين امپرياليست ھای  

به کار می بنند تا به اھداف خود را وری آامپرياليست ھای امريکائی ھر گونه وسيلۀ شرم . صلح و ثبات محروم کرده اند

اسکادران ھای مرگ برای کشتن افراد تا حمله و تسخير کشورھا برای جلوگيری از ھر گونه ساخت و سازی : برسند 

 .نجامد که به نفع مردم تمام شودراه حلی بيبه ی که بتواند ملّ 

شکل قاطعانه در اختيار خودشان  گمان ترديدی در اين اصل وجود ندارد که تنھا وقتی که مردم سرنوشت خود را به بی

  .مسائل نائل خواھند آمد بگيرند حق بودن پيدا خواھند کرد و به حل

له بر سر أپيوسته تا بگويد که مسی ئبه اردوگاه تحريف رسانه خيلی دور از اتخاذ موضع گيری ھای اصولی، کانادا 

ولی می . تھديد افراطگرايان اسالمی بوده و کانادا نيز از جمله کشورھائی است که در چنين خطری قرار گرفته است

دانيم که چنين تعريفی از وضعيت برای پنھان ساختن تروريست ھائی مطرح می گردد که ساخته و پرداختۀ خود 

ل وضعيت را از دست داده اند، و از اين ومريکائی ھستند، گر چه در حال حاضر گويا که کنتراامپرياليست ھای 

وضعيت برای پنھان کردن ھدف اصلی شان استفاده می کنند، يعنی تالش برای تغيير رژيمی که نمی خواھد تابع 

 .دستورالعمل ھای اياالت متحده باشد

مريکای التين و کارائيب افريقا، الط بر منابع طبيعی و انسانی تمام کشورھای آسيا، ھدف حقيقی چنين مأموريتی تس

تا تحقق چنين طرحی، فروشندگان مرگ با فروش جنگ افزار و جنگ افروزی ثروت اندوزی می کنند و از . است

ويرانی و گرسنگی در سرتا سر جھان ملت ھا از مرگ و . سوی ديگر می بينيم که برنامه ھای اجتماعی حذف می شود

  .و بيماری و فقر حاصل از جنگ رنج می برند

در چنين شرايطی تمام آنھائی که خواھان صلح ھستند می بايستی از اصل صلح، امنيت بين المللی و اصول بشری دفاع 

الت متحده پايان چنين امری به اين معنا خواھد بود که بايد از کانادا بخواھيم که به شرکت در جنگ تجاوزکارانۀ ايا. کنند

.  و سرانجام چنين طرحی برای ما به اين معنا است که دولت ھارپر را به نفع يک دولت ضد جنگ برکنار کنيم دھد

دولت ضد جنگ بايد از تمام امکانات برای تبديل شدن به نيروی صلح استفاده کرده و به ويژه در سازمان ملل متحد 

تواند به جنگ جھانی مريکا تنھا می ازيرا خشونت تجاوزکارانۀ . م نمايدمريکائی اقداابرای متوقف ساختن خشونت 

  .نجامدبي
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  !برای ايجاد دولت ضد جنگ مبارزه کنيم

  !نه به شرکت کانادا در جنگ تجاوزکارانه
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