
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  آمادور نويدی: برگردان

  ٢٠١۶ اگست ٠٣
  

  استراليا و جنگ
  سرمقاله گاردين، ارگان حزب کمونيست استراليا

   جنگۀدربار
 

رياليسم امريکا در آن شرکت می کند، می تواند با روسيه، جمھوری که استراليا برای ارباب خود، امپای جنگ آينده 
 استراليا در ۀًچيزی که ما مطمئنا می دانيم آن ست که دخالت آيند.  تايوان و يا ايران باشدۀ، جزيروريادمکراتيک خلق ک

ستار ھمزيستی حزب کمونيست استراليا خوا.  مردم يا اقتصادش نيست–جنگ ھای امريکا در خدمت منافع استراليا
ھدف اصلی امريکا در افغانستان، سرنگونی دولت ... مسالمت آميز بين ملت ھا براساس احترام و منافع متقابل است

جنگ در عراق برای به دست گرفتن .  و ايجاد پايگاه ھای امريکائی در مرزھای اتحاد جماھير شوروی بود*مترقی
از جمله . شروع شد)  م– بزرگ ۀ جديد و يا خاورميانۀخاورميان(يانه ل نفت و بخشی از طرح امريکا برای خاورموکنتر

تقويت امنيت و قدرت دولت صھيونيستی به حساب مردم فلسطين و تغيير رژيم کشورھائی که متحدان امپرياليسم امريکا 
سود . ی و سود ستنيروی محرکه پشت تمام اين جنگ ھا و مداخالت، شوق پايان ناپذير امپرياليسم برای ھژمون. نبودند

حاصل از جنگ زشت ترين نوع سودی ست، که به ازای مرگ و مير و نابودی و فقر  کسب شده است، در حالی که 
  . دولت را خالی می کندۀبودج

***** 

که برای تقسيم ) ١٩١٨ -١٩١۴(اجرای مراسم بزرگداشت و تجليل از کشتار و مرگ و مير ناشی از جنگ جھانی اول 

  .د، ھم چنان ادامه داردبازار جھان بو

 در شمال استراليا امريکا افزايش نيروھای نظامی ۀ، در ساي*امسال در استراليا، مراسم بزرگداشت روز انزاک

اين طبيعی ست که خانواده ھا بخواھند به ياد ده ھا ھزار نفر از مردان و زنانی بيفتند که در . انجام گرفت)  م–داروين (

  .  درگير بوده اندسلسله جنگ ھای استراليا

 ھر سال، روز يادبود سربازان استراليا و زالند نو ست، که در جنگ جھانی اول در گاليپولی، اپريل ٢۵(روز انزاک *

  )  م–ترکيه کشته شدند 
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روز انزاک ھزاران نفر را به خيابان ھای شھر ھا و شھرستان ھا می کشاند و توريست ھای زيادی را به  ديدار از 

اما از سوی ديگر، رھبران سياسی و رسانه ھای جمعی،  به روشنی . و ديگر نقاط سابق جنگ جذب می کندگاليپولی 

  .  برای بزرگداشت انزاک، دستور کار ديگری در سر دارند

، جنگ ١٩١٧، جنگ جھانی اول، جنگ ھای مداخله گرانه در روسيه پس از انقالب **استراليا برای جنگ بوئر

. ، ويتنام، افغانستان، عراق و سوريه سرباز ارائه داده استا، مالزيوريادخالت گرانه ديگر در کجھانی دوم، جنگ ھای 

  .  در تمام اين جنگ ھا برای يک قدرت و يا قدرت ھای امپرياليستی خارجی جنگيده اندئینيروھای استراليا

يقای جنوبی، معروف به فرا، بين انگلستان و جمھوری ١٨٨١ مارس ٢٣ تا ١٨٨٠مبر  دس١۶از (جنگ بوئر **

  )  م–فريقای جنوبی کنونی اشتباه شود ا، که نبايد با  بودترانسوال

 ۀجنگ بوئر دربار. رسانه ھا و سياستمداران تمام اين جنگ ھا را بدون ھيچ فرقی به عنوان تعھد خود توجيه می کنند

  . ه ھيچ افتخاری برای آن وجود نداشتفريقای جنوبی بود، جنگی استعماری کا استعمار بريتانيا بر ۀبرقراری سلط

 تزاری و متحدان آن ھا از ۀ از يکطرف، و بريتانيا، فرانسه و روسيالمانجنگ جھانی اول يک جنگ امپرياليستی بين 

پياده . جنگی بين طبقات حاکم اين کشورھا بود و برای سربازان ھر دو طرف ھيچ سودی وجود نداشت. طرف ديگر بود

ًآيا واقعا .  کامل بودۀک ترکيه در گاليپدولی، بخشی از اين جنگ بود و اين فرود خاص يک فاجعکردن سرباز در خا

  وجود آمده است؟ه مليت استراليا از اين فاجعه ب

ی ئ بود، که به يک جنگ واقعی توده جاپان م و ايتاليا و ميليتاريسالمانجنگ جھانی دوم جنگی عادالنه عليه فاشيسم 

  .شيسم منجر به انقالبات سوسياليستی جديد در شماری از کشورھا و سقوط استعمار شدشکست فا. تبديل گشت

و ) ادر مالزي( استعماری بريتانيا ۀ و ويتنام، ھمه جنگ ھای کثيفی بودند که ھدف تحميل سلطا، مالزيورياجنگ ھای ک

عليه مردم اين کشورھا می )  ھائیاستراليا ھا و امريکائی ھا، ئیبريتانيا(آن ھا . بود)   و ويتناموريادر ک (امريکا ۀسلط

  .جنگيدند که به غير از استقالل، ھيچ چيزی برای کشور خود نمی خواستند

 در مرزھای اتحاد جماھير امريکائی در افغانستان، سرنگونی دولت مترقی و ايجاد پايگاه ھای امريکاھدف اصلی 

 ۀخاورميان( برای خاورميانه امريکا و بخشی از طرح ل نفتوجنگ در عراق برای به دست گرفتن کنتر. شوروی بود

از جمله تقويت امنيت و قدرت دولت صھيونيستی به حساب مردم فلسطين . شروع شد)  م– بزرگ ۀجديد و يا خاورميان

  .  نبودندامريکا که متحدان امپرياليسم ئی رژيم کشورھاتغييرو 

سود . نيروی محرکه پشت تمام اين جنگ ھا و مداخالت، شوق پايان ناپذير امپرياليسم برای ھژمونی و سود ست

حاصل از جنگ زشت ترين نوع سودی ست، که به ازای مرگ و مير و نابودی و فقر  کسب شده است، در حالی که 

  .بودجه دولت را خالی می کند

 تحقيقات صلح بين الملل ۀسسؤم( بوده است ٢٠١۵ در سال دالريليون  تر١/٧ًمجموع مخارج نظامی جھان تقريبا 

 جھان در سال ۀ، به عنوان بزرگ ترين خرج کننددالر ميليارد ۵٩۶ تاکنون با مجموع امريکا).  اس آی پی آر-استکھلم  

ندگان شرکت ھای نماي. رقابت بين توليد کنندگان سالح منجر به انحصار اين صنعت شده است. ، باقی مانده است٢٠١۵

، بوئينگ، نورثروپ گرونمن، جنرال ديناميک، ريتئون در ئیبزرگ مانند الکھيد مارتين، سيستم ھای بی ای ا

صنعت توليد . راھروھای پنتاگون و وزارت خانه ھای دفاع و دفاتر اداری باد به غبغب انداخته و با غرور راه می روند

  . از جنگ، بدنام و انگشت نما ست، فساد و کسب سود حاصلتسالح به خاطر رشو

.  خرج کندامريکا ۀ برای جنگ ھای آينددالر ھستند که دولت استراليا متعھد شده صدھا ميليارد ئیاين ھا ھمان شرکت ھا

 سال آينده درنظر گرفته است، که تنھا منجر به  افزايش عدم امنيت و تشديد تنش ٢٠ ھزينه برای دالر تريليون ١استراليا 
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اين طرح دولت استراليا منجر به پرکردن انبار ذخايز سالح در . ھای جنوب چين می شودآبقه، به ويژه در در منط

  .منطقه می شود که حتی سود بيشتری برای متجمع نظامی صنعتی توليد می کند

يه، جمھوری  در آن شرکت می کند، می تواند با روسامريکاکه استراليا برای ارباب خود، امپرياليسم ای جنگ آينده 

 استراليا ۀًچيزی که ما مطمئنا می دانيم آن ست که دخالت آيند.  تايوان و يا ايران باشدۀ، جزيروريادمکراتيک خلق ک

  .  مردم يا اقتصادش نيست– در خدمت منافع استرالياامريکادر جنگ ھای 

  .م و منافع متقابل استحزب کمونيست استراليا خواستار ھمزيستی مسالمت آميز بين ملت ھا براساس احترا

  :برگردانده شده از 

 Editorial On war–   

  ٢٠١۶، جوالی ٢٠، ٢، صفحه ١٧۴٠گاردين، ارگان حزب کمونيست استراليا، شماره 

html.editorial-2016/1740/02/guardian/au.org.cpa.www://http  

  

  :يادداشت -*

 ثور در افغانستان را ٧  نويسندگان مطلعی ، تا ھنوز ماھيت ضد انسانی و وابستۀ رژيم کودتائی نھاد ھا و از اين که
ندانسته، اينجا و آنجا می نويسند که گويا آن نظام می خواست در افغانستان گامھای بلندی را در جھت رفاه اجتماعی و 
انسانی مردم افغانستان بردارد، بيش از آن که بايد متأسف شد و يا چنين نويسندگانی را مورد شماتت قرار داد که گويا 

اسالم "يعنی " مقاومت رسمی"غالگر در لباس ديگری اند، می بايد از خود پرسيد که در موجوديت نوکران روسھای اش
با تمام وابستگی ھا، عقبماندگی ھا و جناياتش به در ظاھر و از طرف رسانه ھای وابسته به امپرياليزم به مثابۀ " سياسی

ستاورد تاريخی خلق ما را در مبارزات و آنھائی که به صورت رسمی د" معرف حرکت طوفانزای خلق افانستان"
مدفون ساختند، نيروھای انقالبی کشور، آنھائی که نه به خاطرپاداش " اسالم سياسی"آزاديخواھانۀ شان، در مرداب 

بھشت و ھراس از جھنم، خون دادند تا افغانستان را از اسارت شوروی و حاکميت مزدورانش برھانند، چه کاری در 
 درست و انقالبی خويش حتا به زبان خود ما انجام داده ايم، به چه تعداد کتاب و رساله در عرصۀ روشنگری مواضع

افشای برنامه ھای استعماری کودتاچيان نگاشته ايم، به چه تعداد مقاله، کتاب و فلم در جھت افشای واقعيت جنايات 
ايم، تا کسانی که می خواھند در اين مورد  مزدوران روس و سوسيال امپرياليزم روس نوشته و تقديم بشريت آگاه نموده 

  .درست قضاوت نمايند،  دستان شان پر باشد
وقتی بخواھيم صادقانه از اين منظر به قضايا و قضاوت ھای چيز فھمان جھان نظر بيندازيم، می بينيم که با کمال تأسف 

می شديم وظايف تبليغی و ترويجيی را که اين ما ھستيم که وظايف خويش را بدرستی انجام نداده ايم، چنانچه ما قادر 
، امروز مجبور نبوديم در پای ھر مطلبی با دھيمجنبش آزاديخواھانه ای با چنان عظمتی ايجاب می نمود، بدرستی انجام 

  . يادداشت نويسی ضمن انتقاد از خود، خطا ھای کار ديگران را گوشزد نمائيم
تالش بورزند تا به خاطر " فيس بوکی"ن در دام جنگ ھای زرگری به اميد آن که چيزفھمان جامعه، در عوض افتاد

صيانت سالم از خون جانبازان دلير مردم افغانستان، ھر چه بيشتر ظھور و سقوط نوکران سوسيال امپرياليزم روس را 
  .به صورت مستند بررسی و افشاء نمايند

  AA-AAادارۀ پورتال 
 


