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 سرمقاله گاردين، ارگان حزب کمونيست استراليا

  آمادور نويدی: برگردان از
  ٢٠١۶ اکتوبر ٠١

  

  تسلی و کمک به داعشۀاستراليا ماي
اما امپرياليسم مسؤول . صحبت کنند» تمدن «ۀمندند که درباره ی شوند، عالقآنھائی که مرتکب جنايت و قتل عام م

جنگ ھای بی شماری است و ميليونھا انسان را به فقر و بيکاری کشانده است، و ميليونھا نفر ديگر را از امکانات  
نگ عليه ج«ھدف اصلی ... اين نه تمدن، بلکه بربريت است. بھداشتی و آموزش و پرورش محرم ساخته است

جھت پيشبرد اھداف ستراتيژيک امريکا و ناتو در آسيای مرکزی، به عنوان بخشی از مفھوم کلی » تروريسم
 قطعی است که ًشود، کامال آشکار می» جنگ عليه تروريسم«در حالی که معنای واقعی ... ژئوستراتيژيک است

ايت از راه حل و فصل اختالفات بدون جنگ متوسل  حمۀبسياری بيشتر از مردم و دولت ھا مخالف آن می شوند و به ايد
 و برای حقوق  می شوند، به حاکميت و استقالل تمام کشورھا، عدم مداخله در امور ديگر کشورھا احترام می گذارند

 . مردم در انتخاب شکل سيستم مورد نظر اقتصادی و سياسی آنھا احترام بگذارندۀھم

***** 

ليا در بمباران و کشتار پرسنل نظامی سوريه در ديرالزور، شھری واقع در شرق سوريه  استرائی گذشته نيروی ھواۀھفت

 امريکائیاين بمباران در ھماھنگی با نيروھای . شرکت کرد که در طول دو سال گذشته تحت محاصره داعش بوده است

ر خود را تحت  و حضو  کردهئیطور غيرقانونی در آسمان و در سر زمين سوريه صف آراه صورت گرفت که ب

  .پوشش جنگ عليه تروريسم توجيه می کنند
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به مزدوران و متعصبان جانی است و کمک   – از جمله بمباران نيروھای دولت سوريه توسط استراليا –اين اقدامات 

 و اين که   سرنگونی دولت بشار اسد است– از جمله استراليا – و متحدانش امريکاھدف . باعث دلداری آنھا می شود

 و استراليا کشور ديگری را بدون رضايت دولتش و يا سازمان ملل متحد بمباران می کنند، بازتاب نيت برای امريکا

 در جنگ با داعش امريکا اين امر است که ۀنشان دھند  و ھم چنين  حمله و اشغال است  سازی برای ر رژيم و آمادهييتغ

 . جھت نابودی سوريه استامريکانيست، بلکه داعش ابزار 

 را در امريکاک ستراتيژي کشور مستقل سوريه را برای نابودی ھدف قرار داده است تا منافع امريکاناکتر رطاز ھمه خ

 و اين است آن چيزی که جنگ عليه سوريه را اين چنين اقدامی خطرناک برای   فراتر از آن به پيش ببردخاورميانه و

 . بشريت می سازدۀھم

 کرده ء را بر سوريه اجراامريکا قطع کرد و تحريمات تحميلی امريکااستراليا روابط ديپلماتيک با سوريه را در خط 

، امريکا، ھواپيماھای نظامی استراليا، تحت نظارت ٢٠١۵قل از سال حدا. است که به مردم سوريه آسيب می رساند

 . در سوريه انجام داده اندئیحمالت ھوا

. ر رژيم در سوريه آموزش داده انديي، برای تغ٢٠١۴ استراليا نيروھای ضد دولتی را حداقل از سال ۀنيروھای ويژ

راه انداختن جنگ در سوريه، بدون تصويب : رقانونی استتحت قوانين بين المللی اين تھاجمات نظامی توسط استراليا غي

 .سازمان ملل و در مغاير با خواست مردم سوريه، يک جنايت جنگی است

 و ناتو در آسيای مرکزی، به عنوان امريکاک ستراتيژيجھت پيشبرد اھداف » جنگ عليه تروريسم«ھدف اصلی  اما

 .ک استستراتيژيبخشی از مفھوم کلی ژئو

، ھمواره تعدادی از ديگر کشورھا را در چشم انداز خود داشته ٢٠٠٣ از آغاز با حمله به عراق در سال امريکارھبری 

 . کشور را در ليست خود دارد۶٠ بيش از امريکا دونالد رامسفلد اعالم کرد که امريکادر آن زمان وزير دفاع . /است

 قادر خواھند شد که از گسترش مبارزات مردم سراسر جھان  و ناتوامريکاالی که بايد پرسيده شود اين ست که آيا ؤس

مبارزات آزادی   و از  گلوباليزسيون جلوگيری کنند، رشد کشورھای سوسياليستی را متوقف سازند/عليه جھانی سازی

  ملی کشورھای در حال توسعه جلوگيری نمايند؟

 ئی نھاۀ و چنانچه موفق شود، منجر به سلط ر مسير تاريخی حوادث می شوديي امپرياليستی موفق به تغۀآيا حمل

  گردد؟می  بر جھان امريکاامپرياليسم 

 قطعی است که بسياری بيشتر از مردم و ًشود، کامال آشکار می» جنگ عليه تروريسم«در حالی که معنای واقعی 

دون جنگ متوسل می  حمايت از راه حل و فصل اختالفات بۀمی شوند و به ايد) جنگ عليه ترور(دولت ھا مخالف آن 

 ۀشوند، به حاکميت و استقالل تمام کشورھا، عدم مداخله در امور ديگر کشورھا احترام می گذارند، و برای حقوق ھم

آنھا از روابط صلح آميز بين مردم و  .مردم در انتخاب شکل سيستم مورد نظر اقتصادی و سياسی آنھا احترام بگذارند

ا از مزايای يک طرفه از طريق نوع مشاکت ترانس پاسيفيک که توسط کشورھای می کنند ت تجارت دوجانبه حمايت 

 .توسعه يافته تحميل می شود

از آن زمان می گذرد که مارکس و انگلس در مانيفيست اعالم کردند که سرمايه داری   سال ١٧٠ ًاکنون تقريبا

نفر از مردمی که کار  اکنون ميليون ھا .  استاين نظريه تا به امروز ھم درست باقی مانده. گورکنان خود را می سازد

تعداد بسيار زيادی از ديگران . متحد شده اند می کنند، در فدراسيون ھای اتحاديه ھای کارگری در سراسر جھان 

 .ھستند که توسط استثمار شرکت ھای بزرگ زمين خورده اند و به مقاومت می پيوندند
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 مسؤولاما امپرياليسم . صحبت کنند» تمدن «ۀمندند که درباره ند، عالق که مرتکب جنايت و قتل عام می شوئیآنھا

جنگ ھای بی شماری است و ميليونھا انسان را به فقر و بيکاری کشانده است، و ميليونھا نفر ديگر را از امکانات  

 .اين نه تمدن، بلکه بربريت است. بھداشتی و آموزش و پرورش محرم ساخته است

 

 :برگردانده شده از
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