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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

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

  
  نويدی آمادور: برگردان

  ٢٠١۶ اگست ٢۵
  

  تروريسم کدام طرف؟
   ارگان حزب کمونيست استراليا،– گاردين ۀسرمقال

  

  

ھه از حمالت وحشيانه و جنايتکارانه، از افغانستان گرفته تا جنگ کنونی در سوريه،  و متحدانش در بيش از دو دامريکا

 را پس از جنگ امريکاقربانيان جنگھای مستقيم و نيابتی . جنايات بيشماری عليه خلق ھای خاورميانه مرتکب شده اند

ومينيکن، فيليپين، ليبريا، کوبا، ، ويتنام، کامبوج، نيکارگوئه، جمھوری دورياجھانی دوم درنظر بگيريد؛ کشورھای ک

و اين … گواتماال، گرانادا، فلسطين، لبنان، ايران، سومالی، سودان، ھائيتی، السالوادو، ھندوراس، آنگوال، يوگسالوی 

ه در مناقشه بين اسرائيل و فلسطين، اسرائيلی ھا ب… تروريسم امپرياليستیۀاين ست چھر. ليست ھمچنان ادامه دارد

گويند که نزديک   پاسخ مییولی فلسطينی ھا به آن ترور نظامي. زنند فلسطينی ھا برچسب تروريست میطور مرتب به 
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فلسطينی ھا به امتناع اسرائيلی ھا در . به ھفتاد سال توسط مقامات اسرائيلی عليه تمام فلسطينی ھا به راه افتاده است

اقدامات دولت اسرائيلی مثالی از . اسخ می گويندحق خود برای ايجاد يک دولت فلسطينی مستقل په  بۀقبول خواست

جنگ ھای بی پايان و مداخالت …  ملی خود مبارزه می کندئیتروريسم دولتی مدرن عليه خلقی است که برای رھا

 ھمراه است ئیگيرد و ھر مداخله و جنگ با استقرار دولتھا  در بسياری از کشورھا انجام میامريکانظامی امپرياليسم 

ھدف اصلی مداخالت کنونی تخريب شماری از کشورھا در خاور ميانه .  خود ھستندامريکائیاوامر اربابان که مطيع 

  . محاصره کنندامريکائی و ناتو آن ست، که چين را با نيروھای نظامی و ايجاد پايگاه ھای امريکاتوسط 

****  
، مانند طرز برخورد »ريسموتر«چونکه سازمان ملل متحد ھرگز يک تعريف مورد توافق از تروريسم نداشته است، 

 که چه –مانند موضوع استقالل و حاکميت . شود يک فرد به بسياری از مسائل ديگر، با يک موضع طبقاتی مشخص می

جنبش ( ست که برای آزادی ملی ئیکسی در سمت استعمارگران و امپرياليست ھا قرار دارد و چه کسی در سمت آنھا

  .و استقالل مبارزه می کنند)  م– ملی ئیاآزاديبخش ملی يا جنبش رھ

طور مشروع با استفاده از تنھا سالح خود برای يک زندگی بھتر؛ کار و ه  که دچار فقر و بيکاری ھستند، اما بئیآنھا

  . از مشقت فقر خود مبارزه می کنند، تروريست نيستندئیرھا

ولی . زنند ه فلسطينی ھا برچسب تروريست میطور مرتب به در مناقشه بين اسرائيل و فلسطين، اسرائيلی ھا ب

گويند که نزديک به ھفتاد سال توسط مقامات اسرائيلی عليه تمام فلسطينی   پاسخ مییفلسطينی ھا به آن ترور نظامي

  .ھا به راه افتاده است

حق خود برای ايجاد يک دولت فلسطينی مستقل پاسخ می ه  بۀفلسطينی ھا به امتناع اسرائيلی ھا در قبول خواست

  .گويند

  . ملی خود مبارزه می کندئیاقدامات دولت اسرائيلی مثالی از تروريسم دولتی مدرن عليه خلقی است که برای رھا

يجاد را ا) نيزه ملت (امخونتو وی سيزوی، بازوی نظامی )فريقاا ملی ۀکنگر(فريقای جنوبی، ای ان سی ازمانی که در 

اما اکنون اغلب .  نظامی عليه زيرساخت آپارتايد انجام داد، رژيم آپارتايد به آنھا برچسب تروريست زدۀ و چند حمل کرد

  .مردم از آنھا به عنوان مبارزان راه آزادی ياد می کنند

اتی تروريسم را نيز ً قوانين تصويب شده توسط تقريبا تمام دولتھای غربی ماھيت طبقۀزير نام مبارزه با تروريسم، ھم

 را توجيه می کند، و دولت روز می» فاشيسم خزنده«اين قوانين آنچنان گسترده است که اصطالح . کند توصيف می

 مانند اتحاديه ھای کارگری، فعاالن محيط –تواند از اين قوانين عليه ھرکسی که مايل به سرکوب باشد، استفاده کند 

  .جنگ و سرکوب فرار کرده اند، برچسب تروريست بالقوه زده اندزيست؛ و حتی به پناھندگانی که از 

 ۀ آماده شدن طبقۀ تعداد زيادی از کشورھای ديگر ديده شده است، تصويب چنين قوانينی نشاندھند به ھمان گونه که در

ايش می فقر و مشقت ناشی از آن، تظاھرات افز حاکم برای زمانی است که در اثر بحران اقتصادی، بيکاری و رشد 

  .يابد

جھان در حال حاضر شايد با خطرناکترين دوران در تمام تاريخ روبروست که در آن يک سری از جنگ ھای بی پايان 

  .راه افتاده، که منجر به ويرانی ھای بی نظير سته و گسترده، با وحشتناک ترين سالحھا ب

گيرد و ھر مداخله و جنگ  از کشورھا انجام می در بسياری امريکاجنگ ھای بی پايان و مداخالت نظامی امپرياليسم 

  . خود ھستندامريکائی ھمراه است که مطيع اوامر اربابان ئیبا استقرار دولتھا
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 و ناتو آن ست، که چين را با امريکاھدف اصلی مداخالت کنونی تخريب شماری از کشورھا در خاور ميانه توسط 

  . اصره کنند محامريکائینيروھای نظامی و ايجاد پايگاه ھای 

مرکز اقتصادی جھان به آرامی، . ستامريکاژی در پاسخ به کاھش طوالنی مدت در کل موقعيت اقتصادی ياين سترات

  .ر ستيي و رشد اقتصادی چين مرکز اين تغ شود  و اروپا به آسيا منتقل میامريکاطور قطعی از ه اما ب

 جنايتکارانه، از افغانستان گرفته تا جنگ کنونی در سوريه،  و متحدانش در بيش از دو دھه از حمالت وحشيانه وامريکا

 را پس از جنگ امريکاقربانيان جنگھای مستقيم و نيابتی . جنايات بيشماری عليه خلق ھای خاورميانه مرتکب شده اند

ريا، کوبا، ، ويتنام، کامبوج، نيکارگوئه، جمھوری دومينيکن، فيليپين، ليبورياجھانی دوم درنظر بگيريد؛ کشورھای ک

و اين … گواتماال، گرانادا، فلسطين، لبنان، ايران، سومالی، سودان، ھائيتی، السالوادو، ھندوراس، آنگوال، يوگسالوی 

  .ليست ھمچنان ادامه دارد

  . تروريسم امپرياليستیۀاين ست چھر
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