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  باب بريتون و آنا فا: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ اگست ٠١

   ئیدوروبا تھديد به جنگ 

 
ال رفته است که ھرگز ؤامور جھان به گونه ای زير سست و نقش غالب امپرياليسم امريکا در اسرمايه داری در بحران 

با مقاومت شديد » جديد «ۀطرح ھای امپرياليسم برای خاورميان. از تاريخ پساجنگ جھانی تا به امروز چنين نبوده است
متأسفانه به نظر می رسد که . روبه رو گشته است و فشارش در شرق بر روسيه با از دست دادن حمايت روبروست

.  خود می بينندۀ ما، جذاب ترين گزينۀخود را در ھند و پاسيفيک برای مردم منطق» محور«ليسم امريکا ھدف امپريا
ارائه می دھد، کليد » قابليت ھمکاری«استراليا، که ميزبان پايگاه ھای امريکائی ست و با افزايش نيروھای نظامی 

ردم استرالياست تا دولت از اين ماجراجوئی بی پروا اين به بھترين وجھی به نفع م. ظرفيت اين جنگ عليه چين است
خارج شود و به سوی روابطی بر مبنای صلح و منافع متقابل  پيش برود، تا اختالفات را نه از طريق جنگ، بلکه با 

  .مذاکرات حل و فصل کند
************* 

 نيز به ھمان صورت امريکااليا و رفتار دولت ھای استر. تصميم داوری دادگاه الھه چيزی کم تر از تحريک نيست

 ئی درياۀآن ھا برای دفاع از حکم دادگاه الھه عليه ادعای تاريخی جمھوری خلق چين نسبت به منطق. تحريک آميزست

له ای باشد أگوی چنين مساختيارات مقامی که پاسخ . مورد مناقشه در دريای جنوبی چين ھيچ فرصتی را از دست ندادند

اما اين مانع حاميان معمولی منافع نظامی و .  ھمان صورت ھم روندی که به کار پيش رفتمورد ترديد ست، به

احترام بگذارد، و تھديد به عواقب وخيم » حقوق بين الملل« نشد که به چين درس اخالق بدھند، که به امريکااقتصادی 

  . کنند که با تحريمات شروع می شود
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حمل يشاپ به چين ھشدار داد که اگر به حکم ديوان داوری گردن ننھد، مت استراليا، خانم جولی بۀوزير امور خارج

، )سوسيال دمکرات( ليبور - حزب کارگر» وزارت دفاع«گوی سخن. خواھد شد» ھزينه ھای بزرگ اعتباری«ضرر 

وسط چين رفتار خصمانه دارد، و برخی اوقات قلدری می کند، و اکنون ت« :  به راديوی ای بی سی گفتاستفن کونروی

 مورد ۀ استراليا بايد به منطقئی و نيروی ھوائینيروی دريا« : او گفت که» .دادگاه بين المللی فراخوانده شده است

  ».تقابل فراخوانندمناقشه بسيج شوند و چين را به 

 اين واقعيت  را در نظر نمی گيرد که حضور چين در منطقه ھرگز آزادی کشتی رانی را رد کونرویجنگ طلبی 

موضع . ه است، و يا آن طوری که او ادعا می کند، حقوق پرواز بر فزاز منطقه در معرض خطر قرار گرفته استنکرد

.  و استراليا تحريک شده استامريکا نيروھای نظامی ۀچين آزمايش شده است و حتی توسط دخول سرزده و بدون اجاز

 ھند و ۀدر منطق» توازن دوباره«و يا )  م–يا معروف به محور آس (امريکانظامی » محور«تنش در سال ھای پس از 

  .  شدءنفوذ چين و آماده شدن برای جنگ با جمھوری خلق اجرا» تحديد«پاسيفيک تشديد شده است، که در تالش برای 

  
  کنوانسيون سازمان ملل بر حقوق دريا

صميم گيری دارد، اما فيليپين مناقشه  و نه بر قلمرو مورد مناقشه حق تئی مرزھای درياۀاگرچه که کنوانسيون تنھا دربار

 اعالم ٢٠١٣را در سال ) در چين با نام جزاير نانشا و در فيليپين گروه کااليان شناخته می شود(بر سر جزاير اسپارتلی 

کنوانسيون سازمان ملل بر . شد) يو ان سی ال او اس(کرد، و خواھان تصميم کنوانسيون سازمان ملل بر حقوق دريا 

 طرفين مورد مناقشه تمام شده و به ۀ، طبق اصول خود بايد تنھا زمانی فراخوانده شود که مذاکرات دوجانبحقوق دريا

  .  ن تصميم کنوانسيون تحت چارچوب آن باشنديينتيجه ای نرسيده باشند و ھردو طرف راضی به تع

نوز گفت و گو ھای جامع صورت نگرفته  قلمرو و آب ھا بوده است، اما ھۀچين دھه ھا به دنبال مذاکره با فيليپين دربار

مشارکت ملل ( مديريت که توسط چين امضاء شده است، فيليپين و ديگر کشورھای اعضای آسه آن ۀدر اعالمي. است

 خود را به ئیطرف ھای درگير، مناقشات ارضی و قضا« ، به روشنی شرط شده که ٢٠٠٢در سال ) آسيای جنوبی

  ».وره و مذاکره با کشورھای مستقل ديگر، به طور مستقيم حل و فصل کنند و از طريق مشا روش مسالمت آميز
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بر اساس آن اعالميه، چين و فيليپين مذاکره را به عنوان ابزاری برای حل و فصل اختالفات مربوط انتخاب کردند و 

طور ه ا چين بفيليپين ب. را برای حل و فصل حذف نمودند)  م-منظور دادگاه الھه (طرف سوم، از جمله  داوری 

اين قبل از آن بود .  صادر کردند تا مناقشات را از طريق مذاکره و مشاوره حل کنند٢٠١١مشترک بيانيه ای  در سال  

اولين اقدام استراليا در .  مستقيم خود با چين شروع به ايجاد مزاحمت کندئی با سياست روياروامريکا» محور«که 

 پايگاه ھای تفنگداران در -امريکاژی جغرافيای سياسی بود که ميزبان پايگاه ھای جديد ير در ستراتييحمايت از اين تغ

  . و افزايش بودجه عظيم نظامی شد داروين

ثر جھت بھبود روابط دوجانبه، تمايل خود را برای ؤماين مھم است که اشاره شود که دولت جديد فيليپين در يک تالش 

  .  با چين ابراز نموده استئیات دريا مذاکرات در مورد مناقشۀشروع دوبار

  

  کسی که در خانه شيشه ای زندگی می کند

 و اسپانيا به خاطر فيليپين برمی امريکا، و پايان جنگ بين ١٨٩٨ سال ۀ مورد مناقشه به معاھدۀ منطقۀادعای چين دربار

عالقه به منطقه زمانی . و ويتنام ااقشه وجود دارند، از جمله برونئی، مالزينچندين مدعی برای قلمرو مورد م. گردد

صرف نظر از شايستگی مدعيان گوناگون، چيز مھم برای . افزايش يافت که نفت و گاز در زير آب ھای آن کشف شد

 . اشاره آن ست که تمام طرف ھا متعھد به حل اختالفات از طريق مذاکرات دوجانبه و صلح آميز اند

 شامل  تشديد تنش بين امريکاژی يسترات.  نيستامريکاانبه در خدمت منافع مذاکرات صلح آميز و نتايج قابل قبول دوج

تمام شيوه ھای تالش .  عليه جمھوری خلق استیچين و ھمسايگانش و کشاندن کشورھا به مبارزه برای ائتالف جنگ

 بر حقوق تحدمملل تصميم کنوانسيون . گرفته شده استبرای بی ثبات سازی در داخل و خارج چين بدين جھت به کار 

قدرت ھای امپرياليستی بيش تر از .  مصادره شده است،امريکاژی يدريا عليه چين به منظور مشروعيت دادن به سترات

اين را افشاگری گزارش چيلکوت و نقش بريتانيا . اين  پيش می روند تا بتوانند نشان دھند که به حقوق بين الملل معتقداند

  . بات می کنددر نقض فاحش حقوق مردم عراق اث

در بسياری . ندازدزندگی می کند، نبايد سنگ بيی ئ شيشه ۀل قديمی ست که می گويد کسی که در خانثيک ضرب الم

 است که به ناگھان اصول ئیاين نھايت دورو.  و استراليا اين نصيحت را ناديده  گرفته اندامريکاموارد رھبران سياسی 

 که در سراسر جھان اشغال کرده ئی برای سرزمين ھاامريکا. ر آغوش گرفتبر حقوق دريا را دمتحد کنوانسيون ملل 

رفتار استراليا با توجه به . است، به دليل ترس ناشی از عواقب آن از تصويب کنوانسيون خودداری نموده است

  . کنوانسيون وقيحانه است

  

  رکورد شرم آور استراليا  

در آن زمان به احتمال زياد به .  بر حقوق دريا خارج شدمتحد ملل  برای مدتی از کنوانسيون٢٠٠٢استراليا در سال 

 برسد و بر منابع نفت و گاز موجود در آب ھای سرزمين خود ادعای انظر رسيد که تيمور شرقی به استقالل از اندونزي

دم تيمور شرقی استراليا قرارداد تيمور گپ را با سوھارتوی ديکتاتور امضاء کرد و جنگ رژيم عليه مر. مشروع بکند

کشته شدگان برابر با يک سوم جمعيت کشور .  ھزار نفر شد، ناديده گرفت٣٠٠ ھزار تا ٢٠٠را که منجر به کشته شدن 

  .تيمور شرفی بودند

بين المللی ميان کشورھا تا لبه فالت شدۀ ، مرزھای آبی را از خط ميانی پذيرفته ادولت استراليا با ھمدستی دولت اندونزي

استراليا با اين عمل موفق به غارت درآمد منابع قابل توجھی از کشوری شد که به يکی از . ر داديياليا تغقاره استر
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بر حقوق متحد تيمور شرقی مستقل تصميم گرفت تا تحت اصول کنوانسيون ملل . فقيرترين کشورھای جھان تبديل گشت

تنھا توصيه ارائه می )  م–دادگاه الھه (اند که داوری دولت استراليا می د. ين تکليف کندي تعئی درياۀدريا، برای منطق

دولت ھای استراليا  با ھر نوع سرمايه داری، از ھر يافته ای که . دھد و نمی تواند برای اجرای داوری کاری انجام دھد

  .   مغاير با انحصارات مورد عالقه اش در نفت و گاز تأثير بگذارد، چشم پوشی می کنند

ال رفته است که ھرگز ؤ در امور جھان به گونه ای زير سامريکاست و نقش غالب امپرياليسم احران سرمايه داری در ب

با مقاومت شديد » جديد «ۀطرح ھای امپرياليسم برای خاورميان. از تاريخ پساجنگ جھانی تا به امروز چنين نبوده است

متأسفانه به نظر می رسد که . روبروستروبه رو گشته است و فشارش در شرق بر روسيه با از دست دادن حمايت 

.  خود می بينندۀ ما، جذاب ترين گزينۀخود را در ھند و پاسيفيک برای مردم منطق» محور« ھدف امريکاامپرياليسم 

ارائه می دھد، کليد » قابليت ھمکاری«ست و با افزايش نيروھای نظامی ا امريکائیاستراليا، که ميزبان پايگاه ھای 

 بی پروا ئیست تا دولت از اين ماجراجوھترين وجھی به نفع مردم استراليااين به ب.  عليه چين استظرفيت اين جنگ

خارج شود و به سوی روابطی بر مبنای صلح و منافع متقابل  پيش برود، تا اختالفات را نه از طريق جنگ، بلکه با 

  .مذاکرات حل و فصل کند

  

  :برگردانده شده از

  ٢٠١۶ ،جوالی ٢٠، ١٧۴٠ ۀيست استراليا، شمارگاردين، ارگان حزب کمون

html.hypocrisy-2016/1740/01/guardian/au.org.cpa.www://http  

  

 :گان نويسندۀدربار

  الياباب بريتون دبير اول و آنا فا، عضو کميته مرکزی حزب کمونيست استر

  

 

 

 
 


