
دست های ایاالت متحده از سوریه کوتاه!
یک پیام اضطراری برای صلح در آستانه جنگی وسیع تر

این  برای توجیه  تبلیغات جنگی، دروغ ها و اهداف پنهانی که  را علیه خشونت جنگ و فشار عظیم  ما صدایمان 

جنگ و تمام جنگ های گذشته ایاالت متحده به کار گرفته می شوند، بلند می کنیم.

ما، افراد و سازمان هایی که این بیانیه را امضا کرده ایم، حمایت خود را از نکات وحدت زیر اعالم می کنیم، و در 

قالب یک ائتالف موقت با یکدیگر  دست همکاری می دهیم تا به دخالت ایاالت متحده، ناتو و متحدان منطقه ای 

آن ها برای تغییر رژیم در سوریه و کشتار مردم بی گناه آن کشور، خاتمه دهیم:

1- ادامه جنگ در سوریه نتیجه دخالت برنامه ریزی شده توسط ایاالت متحده، ناتو، متحدان منطقه ای آن ها و 

نیروهای ارتجاعی است که هدف آن تغییر رژیم در سوریه است.

2- سیاست تغییر رژیم در سوریه سیاستی غیرقانونی و در تناقض آشکار با منشور سازمان ملل متحد، متن و روح 

قوانین بین المللی و اعالمیه جهانی حقوق بشر است.

3- سیاست تغییر رژیم از راه زور امنیت منطقه و جهان را در مخاطره قرار داده و خطر رویارویی مستقیم میان 

ایاالت متحده و روسیه را افزایش داده است، و امکان بالقوه یک فاجعه هسته ای برای کل جهان را به وجود 

آورده است.

اقتصاد سوریه شده است و  اروپا باعث بی ثباتی در همه بخش های  اتحادیه  4- جنگ و تحریم های آمریکا و 

کشوری را که زمانی خودکفا بود به کشوری وابسته به کمک خارجی بدل ساخته است.  نیمی از جمعیت 

به  وابسته  آسیا«،  اقتصادی - اجتماعی غرب  »کمیسیون  گزارش  بی خانمان شده اند.  باالجبار  اکنون  سوریه 

سازمان ملل، فاش می کند که تحریم های آمریکا علیه سوریه، عمل کمک رسانی به این کشور را، در یکی از 

اضطراری ترین شرایط انسانی از جنگ دوم جهانی تاکنون، فلج کرده است. یک سوم از پناهندگان سوری 

در کشورهای همسایه ـــ اردن، لبنان و ترکیه ـــ در اثر قطع تعهدات مالی  ایاالت متحده به یونیسف به شدت 

آسیب دیده اند.   این مسأله پناهندگان مستأصل را وادار کرده تا برای رسیدن به اروپا تالش کنند.

5- هیچ عامل خارجی، چه یک دولت خارجی و چه یک گروه مسلح، حق ندارد حقوق اساسی مردم سوریه 

را برای استقالل، حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت نقض کند. این حقوق، حق دولت سوریه برای تقاضا و 

پذیرش کمک نظامی از کشورهای دیگر را نیز در بر می گیرد، حقی که حتی حکومت ایاالت متحده به آن 

اذعان داشته است.

6- این فقط مردم سوریه هستند که از حق جدایی ناپذیر انتخاب رهبران و تعیین نوع حکومت خود بدون دخالت 

توسط  سازمان یافته  خارجی  دخالت  شرایط  تحت  حق،  این  از  مناسب  برخورداری  برخوردارند.  خارجی 



ایاالت متحده علیه مردم سوریه، امکان پذیر نیست.

ایاالت  پشتیبانی  مورد  به دست قدرت های خارجی  در سوریه  زور  از طریق  رژیم  تغییر  متوجه  ما  7- مخالفت 

متحده و مزدوران آن هاست. این حق ما نیست که از رئیس جمهور اسد یا حکومت سوریه حمایت و یا با آن 

مخالفت کنیم. تنها مردم سوریه حق دارند در مورد مشروعیت حکومت شان تصمیم بگیرند.

8- مهم ترین موضوع اضطراری در شرایط حاضر صلح و خاتمه دادن به خشونت ناشی از دخالت خارجی است 

که منجر به مرگ صدها هزار انسان و آواره شدن میلیون ها سوریه ای هم در داخل این کشور و هم به عنوان 

مهاجرین به خارج از کشور شده است.

بر اساس این نکات وحدت، ما افراد و سازمان های گرد آمده در یک ائتالف موقت، با خواست های زیر موافقت 

می کنیم و متعهد می شویم که برای حصول آن ها با هم همکاری کنیم:

1- خاتمه فوری سیاست ایاالت متحده برای تغییر رژیم سوریه با استفاده از زور، و به رسمیت شناختن و تبعیت 

کامل ایاالت متحده، ناتو و متحدان آن ها از اصول قوانین بین المللی و منشور ملل متحد، شامل احترام به 

استقالل و تمامیت ارضی سوریه. 

2- پایان فوری همه تهاجمات خارجی علیه سوریه و تالش جدی در جهت دست یافتن به راه حل سیاسی برای 

جنگ.

از کلیه مزدوران خارجی و  آن ها  و متحدان منطقه ای  ناتو  ایاالت متحده،  3- خاتمه فوری تمام حمایت های 

نیروهای افراطی در منطقه خاورمیانه.

4- خاتمه فوری تحریم های اقتصادی علیه سوریه. ارائه کمک های وسیع بین المللی به مردم بی خانمان شده در 

داخل سوریه و پناهندگان سوری در خارج از آن کشور.

مردم سوریه تنها یک در سوریه مستقل و برخوردار از صلح و به دور از تجاوز خارجی می توانند حق حاکمیت خویش 

را اعمال کنند، خواست و اراده خود را آزادنه ابراز دارند و حکومت و رهبران شان را آزادانه انتخاب کنند. 

ما از همه حامیان صلح و حق تعیین سرنوشت ملت ها در سراسر دنیا دعوت می کنیم که در تالش برای دسترسی به 

این خواست های کامال انسان دوستانه دست در دست یکدیگر بگذارند.

ما در اینجا، در کشور خود به اشتغال، مراقبت درمانی و خاتمه دادن به خشونت نژادپرستانه پلیس نیاز داریم و نه 

جنگ های ایاالت متحده در خارج از کشور!!


