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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  آنا فا: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١٧ می ٠٢

  ھای امپرياليستی عمو سام به جنگ نه

  

  به جنگ نه

  صلح به اتحاديه ھای کارگری ھم ربط دارد

رود، جنگی که در آن ھيچ کس نمی تواند  ی میئته طور فزاينده ای به سوی جنگ جھانی سوم، جنگ ھسه جھان ب

ھای ملی مستقل را در ھر  ست، و مستفيم و غيرمستقيم دولت لو خارج از کنترامريکاتجاوز امپرياليسم . برنده شود

  .کند قاره از جھان تھديد می

  تر از يک در بيش، و يا جنگ »جنگ بی پايان«مپ در پس گرفتن شعارھای قبل از انتخابات خود در رد دولت تر

ترين بازھای جنگی است  گيری و تبديل شدن به بی پرواترين و خطرناک او در حال شکل. کشور وقت را ھدر ندھد

  .خود ديده استه حال به  تابامريکاکه رياست جمھوری 
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ان  قدرت، و جھنم محافظه کارۀست در جھت منحنی تشن  به مقام ارشد دولتی و اقدامات ھشداریترمپانتصاب 

 ترمپرسد که  نظر میه ب. کند  را اثبات میامريکا اجبار اقتصاد جھانی، سياسی و نظامی ۀافراطی آشکار  که ُسلط

  .کنند  از او مطالبه میامريکانعتی صآماده است دست به ھرکاری بزند که ماشين جنگی و مجتمع نظامی 

ه  باستراليا جنوب شرقی آسيا از جمله ۀمنطقر د به تازگی مأموريت خود را امريکامايک پنس معاون رئيس جمھور 

  . توجيه نموداسترالياچنين   و ھما، اندونزيجاپان جنوبی، وريای را در کامريکااتمام رساند، و کشورھای متحد 

پنس با برانگيختن و تحريکات . اخطار داد)  شمالیوريایک (وريامايک پنس به جمھوری دمکراتيک خلق ک

دوران صبر و « :  شمالی تکرار نمود و گفتوريایھديدھای قديمی را در ارتباط با کترسناک، بارھا ھمان ت

  .»ژيک به سرآمده استي ستراتئیشکيبا

اگر چين قادر به «، و »ھمه گزينه ھا آماده و روی ميز است«: پنس خطرات وقوع جنگ را افزايش داد و گفت

 به باالترين وريا جمھوری دمکراتيک خلق ک.»نش ھستند و متحداامريکا شمالی نيست، وريایمقابله و معامله با ک

 حفظ کند که ھر سال در مانورھای مشترک نظامی با امريکاحالت پاسخ دفاعی متوسل شده است که خودش را از 

  .کند  شمالی را تمرين میوريای جنوبی، حمله به کوريایک

د جنگی پنس را پژواک داد، و رژيم جمھوری  مالکو تُرنبل نوکرصفتانه و کورکورانه تھدياستراليانخست وزير 

صلح و ثبات منطقه ما را به «توصيف نمود و ادعا کرد که » بی پروا و خطرناک« را وريادمکراتيک خلق ک

  .»معرض خطر می اندازد

  

  گسترش تنش

 که به  آمد و در پارلمان چيزی را اعالم نمود،استراليا، اوباما به امريکا، رئيس جمھور سابق ٢٠١١در سال 

 ئی و ھوابحریيش نيروھای اترين افز که از زمان جنگ جھانی دوم تاکنون بزرگ:  معروف شد»محور آسيا«

   . آسيا و پاسيفيک و ھدف چين بودۀ در منطقامريکا

 ۀحال انجام شده، تنظيم تمرينات دوساالنه  که تابامريکارھبری ه  ببحریترين مانورھای  ، يکی از بزرگجوالیدر 

 چين که از طريق آن خطوط حيات تجاری بحری خطوط ۀمنظور محاصر بهست  اليسمن، تکرار تمرينیشمشير ت

گيرانه را تجويز  پيش» کور  «ۀست، که حمل ئی و ھوايحریجنگ با چين، برمبنای طرح نبرد . چين ادامه دارد

  .گيرد  انجام میامريکا و ديگر متحدان استراليابا » مانور جنگی« ، و اين کند می

ھای ناتو و  روسيه با يک روش مشابه، توسط پايگاه.  محاصره شده استامريکائی پايگاه ۴٠٠چين با حدود 

  . محاصره شده استامريکائی

  

  محور آسيا

 نيز در آن شرکت استراليا و متحدانش است، که امريکاتھديد واقعی صلح و ثبات منطقه و جھان از طرف امپرياليسم 

  .دارد

 پايگاه و تأسيسات امريکاحال به   شمالی با اينوريایبمباران و حمله به ک. مانده است ف باقیچنان، ھد چين، ھم

چنين، مرز کوتاھی با روسيه نزديک شھر   شمالی ھموريایک. دھد ژيک الزم را در مرزھای چين ارائه میيسترات

  .ستامريکاوستک دارد، که ھدف باالی ديگری در ليست  والدی
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اين موجب افزايش نگرانی امنيت چين . خبر داد  جنوبیوريایاز استقرار سيستم موشک تاد در ک امريکاماه گذشته 

  .  شمالی شده استوريایچنين ک و ھم

: ی را در منطقه ھمراه داردئ تسليحاتی ھسته ۀشينوا، خبرگزاری رسمی چين، اخطار داد که نصب سيستم تاد مسابق

تر طرف مخالف را به منطقه می آورد تا  ای  بيشئھای ھستھ راکت تر يکی از طرفين، بناچار  بيشراکتیسپر «

   .»طرف ديگر را ازبين ببردراکتی بتواند سپر 

 در امريکا« : گفتمتحد  نم در نامه ای به شورای امنيت ملل –، جا سونگ  متحد شمالی در مللوريایسفير ک

 ھای ئیی، زيردريائی جنگی ھواپيمابر ھسته ھا  از کشتیچ جنوبی در اول ماروريایتمرينات نظامی مشترک با ک

  .»ی و جنگنده ھای رادارگريز استفاده کرده استئژيک ھسته يی، بمب افکن ھای ستراتئھسته 

ی بسيار ئ يک جنگ ھسته ۀ دوباره تا آستانوريا کۀوضعيت در شبه جزير متعاقباً،«:  مذکور اشاره کرد کهۀنام

  .»نزديک شده است

 شمالی، و تھديدی وريای جھت حمله به ک  شمالی، تمرينیوريایھای ک  و تجاوز به آبمانور مشترک ساالنه 

  .آشکارست

  .ستاسترالياھای خود در   افزايش نيروھای نظامی و سالحۀچنين در پروس  ھمامريکا

  

  جنگ ھای بی پايان

 جسارت پيدا کرد و اامريک سابق پايان يافت، ئیکه با تخريب اتحادجماھيرشوروی سوسياليستی تنش زدا زمانی

  .طلبانه تر از قبل شد  جنگ

  

، رئيس جمھور جورج بوش ١٩٩٠مبر  سپت١١در  .شده است» خطرکمونيسم«، جايگزين »تروريسم اسالمی«

، بمباران عراق آغاز ١٩٩١ جنوری ١۶سپس در . را اعالم کرد» نظم نوين جھانی«در نطق عمومی خود ) پدر(

  . انداختوفان صحرا براهطشد، و عمليات 

 آشکارا منتشر کرد، و آن يک آرزوی طوالنی برای ،»راھنمای طرح دفاع « با عنوان سندی، ١٩٩٢در سال 

 به تنھا ابرقدرت جھان تبديل شده است که به نيازھای نظامی جھان رسيدگی امريکاکه   بود، و اينامريکاامپرياليسم 

  .دھد ارائه می» سالحھای کشتار جمعی«جھت نابودی اصطالح ه  را  بگيرانه ھای پيش جنگ  سنداين. کند می

ھای ھسته   جھت استفاده از سالحئیھا ، شامل طرح)پسر(ی دولت بوش ئ، بررسی موضع ھسته ٢٠٠٢در سال 

ی ئھای ھسته   و سوريه بود، و سالحا، ايران، ليبيوريای عليه چين، عراق، روسيه، جمھوری دمکراتيک خلق کئ

  . درنظر گرفته نشدندامريکاھای  در جنگ» آخرين راه چاره«ی ھا ديگر به عنوان سالح
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ست برای تجاوز آشکار عليه کشورھای   پيشگيرانه اصطالحیۀ ضرب. اعالم شد»گيرانه پيش «ۀسياست ضرب

رھبری ه  ليبرال ب– توسط دولت ائتالف ناسيونال استراليااين قانون در . مستقل، در مغايرت با قوانين بين الملل

  .شد زمان، جان ھاوارد حمايت می زير آننخست و

رژيم ( رژيم تغييرراه انداخته اند و ه پايان را ب ھای بی خود جنگ) پروکسی( و عمال نيابتی امريکازمان  از آن

توجيھات برای اين اقدامات غيرقانونی و . ھا را در کشورھای ميزبان عملی کرده اند ثباتی دولت يا بی) چنج

ھای کشتار جمعی در عراق يا اھريمن جلوه  اصطالح ادعای ذخايز سالحه  مانند بئیھا غوحشتناک برمبای درو

، مصر، ااين کشورھا عبارتند از سومالی، يمن، سودان، يوگسالوی، ليبي. ست دادن رھبران کشورھای مستقل

  .سوريه، عراق و اکراين

سازمان ھمکاری شانگھای معطوف کرده که يک سازمان  توجه خود را به رقبای اقتصادی روسيه و چين و امريکا

  ست، و شامل چين، قزاقستان، قرقيزستان، روسيه، تاجيکستان و ازبکستان ئیسياسی ، اقتصادی و نظامی اورآسيا

  .شود می

ست، و   ھزار پرسنل و گماشته فعال١۶٠ کشور با ١۵٠ھای جاسوسی و نظامی در بيش از   دارای پايگاهامريکا

ھا در عراق، سوريه، يمن، سومالی، سودان،  ھای خود در حال حاضر در جنگ  و يا از طريق نيابتیاً مستقيم

ژيک در مناطق سرشار از نفت خاورميانه و شاخ يطور ستراته ست که ب یئافغانستان، اکراين، و کشورھا

  .قرار دارند) فريقااشمال (فريقاا

ست، و ھنوز ھم کوبا را در چشم انداز خود  اليويويال و بونزوای ھ سازی دولت ثبات  تالش جھت بیۀ در پروسامريکا

  .دارد

ی التين از جمله در کلمبيا در مرز بسيار نزديک به امريکاھای نظامی جديدی در   در نظر دارد که پايگاهامريکا

  .وئال بسازدزون

ب مردم فلسطين نشان داده  سرکوۀگرای اسرائيل  در ادام  حمايت کامل خود را از دولت صھيونيستی راستترمپ

  .است» اسرائيل بزرگ«کار ناگفته جھت نابودی کامل فلسطين و ايجاد  دستور. است

راه ه  اخير خود را در سوريه براکتی حمله - بمباران يک مدرسه و يک مسجد ۀ در ادامترمپکه دونالد  زمانی

که ھمه رسانه ھا انجام دادند  تنھا کاری. خورد  او در فلوريدا با رئيس جمھور چين شی جين پينگ شام می––انداخت 

  .خورد  میترمپتمرکز بر کيک شکالتی بود که 

  

  نقش رسانه ھا

 صلح جھانی نشان ۀ را به عنوان يک سازندامريکاست، تا  امريکائیطلبان  ھا مشروعيت دادن به جنگ نقش رسانه

رسانه ھا در . برد که بمباران و حمله کرده است  به ارمغان میئیرا به کشورھا» دمکراسی و حقوق بشر«دھند که   

طور کامل از ه  ھواپيماھای بدون خلبان، بۀنوازند، که با ھر بمباران جديد،  وحمل  ھمان سازی را میاستراليا

  .شود گردانندگان ھمان خط ، با دروغ خارج می

 ادعا  در واقع، آن. ست   وغ کالسيک،  يک در»سازد مند تر می جنگ ما را امن تر و ثروت«ادعای واشنگتن پُست، 

سازند، باعث کشتار  دھند، مردم را فقيرتر می ھا بودجه ھا را ھدر می جنگ. دھد کدام از اين کارھا را انجام نمی ھيچ

ی اين سياره راغيرقابل سکنی ئو يک جنک ھسته . شوند ی، و رشد جھانی تروريسم میئجمعی و بدبختی توده 

  .سازد می
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کشورھای «ھا و تکرار ھمان شعارھای  ال نبردن دروغؤ، با زيرس)ھای بزرگ  شرکت(وريوراتیرسانه ھای ک

  .تا جنگ را يک ضرورت قابل قبول جلوه دھند: به پارتی آمده اند» جنگ عليه ترور«، »ورشکسته و بی ثبات

» اپوزيسيون«نوان که در سوريه ھستند به ع ئیمزدوران آموزش ديده و تأمين مالی شده توسط غرب مانند آنھا

دنبال آن نصب يک ه  رژيم و بتغييرھدف فوری در سوريه . کنند مبارزه می» جنگ داخلی«شوند که در  معرفی می

  . در خاورميانه قرار داردژيکيست که از نظر سترات ل منابع و کشوریودولت مطيع و کنتر

  .ھای امپرياليستی، غيرمشروع، غيرمنصفانه و ناموجه ھستند جنگ

  

  )ئیگرا راست(ايش به راست گر

در . ھمراه شده است) ئیگرا راست(گرايش به جنگ و ايجاد جنگی که قابل قبول باشد، با گرايش مشخص به راست 

ويژه در ه ب. آوردھای قابل توجھی کسب کرده اند ھای نئوفاشيست با حمايت و پشتيبانی مالی، دست اروپا، جنبش

  .گرا ھستند نھايت راست ھا بی جا دولت  که در آنئی کشورھا، ليتوانی و رومانی،پولنداوکراين، 

 بزرگی برای ۀھا، که معامل ھای مالی کورپورات ھای بزرگ و کمک بدون حمايت قابل توجه از رسانه ھا شرکت

 ئیآوردھای قابل توجه برای لوپن در فرانسه و  شفق طال انجام داده اند، کسب دست» رسانه ھای جريان اصلی«

  .ست  يونان در ميان ديگران، غيرممکنجديد در

ژادپرستی و خارجی ستيزی، و احساسات ضداسالمی ن، پولين ھانسون از حزب يک ملت، که برآتش استراليادر 

  .  ھا، کمک قابل توجھی از رسانه ھا دريافت نموده است ريزد، در يک پروسه با ھدف عادی سازی فاشيست نفت می

ھای بی پايان غرب به رھبری  ن پناھندگی، که بسياری از آنان قربانيان جنگبرخورد غيرانسانی با جويندگا

سازد و مردم را از علت اصلی ناامنی و درد و رنج  خود يعنی  عموسام ھستند، آتش نژادپرستی را شعله ور می

  .سازد سرمايه داری، منحرف می

  

  مبارزه برای صلح و استقالل

اين مداخالت از . ھای متعددی درگير بوده است  در جنگامريکانمايندگی از  از زمان جنگ جھانی دوم به استراليا

ثباتی کشورھای مستقل و مخالف با سياست عمو  جنگ آشکار و آموزش نيروھای خارجی گرفته، تا جاسوسی و بی

  .سام بوده است

ھای  رکت در جنگجھت جاسوسی و ش) آليس اسپرينک(ی مرکزیاستراليا در پاين گپ در امريکاتأسيسات نظامی 

  . توسط ھواپيماھای بدون خلبان از راه دور اختصاص يافته استامريکاامپرياليستی و به ترور مخالفان 

 ۀست، که يک سوم کر امريکائی برای تأسيسات  ل زمينیوکرد پاين گپ به عنوان يک ايستگاه کنتر ترين عمل مھم

  .دھد يادين نفتی خاورميانه را پوشش میژيک جنوب روسيه، چين و ميزمين، از جمله مناطق سترات

 به عنوان سکوی پرتاب برای نيروھای استراليا از خاک امريکا ۀکند و استفاد به دليل نقشی که پاين گپ بازی می

.  عليه چين يا روسيه باشد، بالفاصله درگيرستامريکا در ھر جنگی که توسط استراليانخواھی،  ، خواھیامريکائی

، زالند نو و استرالياپيمان بين (مام تأسيسات نظامی خارجی ديگر و پايان دادن به پيمان آنزوس بستن پاين گپ و ت

ويژه پاين گپ، ه ، بامريکاتأسيسات نظامی . تواند استقالل  کامل داشته باشد  میاسترالياست که  ، تنھا راھی)امريکا

  . تحريک شده باشدامريکاست که از طرف  نيز ھدف اصلی ھر جنگی
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 و غيرمشروع، و با استفاده از ھواپيماھای بدون سرنشين ئی پاين گپ نيز در انجام کشتار خارج از صالحيت قضااز

  .شود استفاده می

  

  ھا ھم ربط دارد صلح به اتحاديه

ی و نابودی زندگی بشريت در روی ئ جنگ ھسته - غيرقابل برگشت ۀ دو فاجعۀ امسال، جھان در آستانیدر ماه م

  . ناشی از انسان قرار دادئیات آب و ھواتغييرمتعاقباً  ما، و ۀسيار

گرانه و تمايل شديد جھت کسب حداکثر سود  گيری حرص و آز چپاول ھر دو فاجعه توسط سرمايه داری و پی

  .تحريک شده اند

، بستن مريکااھای ضدامپرياليستی جھت پايان دادن به ائتالف  توانيم با پيوستن به جنبش ، ما می)و جھان (استراليادر 

  .ھای خارجی و اتخاذ و حمايت از حاکميت ملی و  مستقل، نقش خود را ايفاء نمائيم تمام پايگاه

  

  : نويسندهۀدربار

  .ستاستراليا ارگان حزب کمونيست –رفيق آنا فا، عضو کميته مرکزی و سرمقاله نويس گاردين 

  

  :برگردانده شده از

  .٢٠١٧ اپريل ٢۶، ١٧٧۴اره ، شماستراليا ارگان حزب کمونيست - گاردين
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