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   سرد بی پايان جنگ

  

  راب گولند

  جنگ سرد ادامه دارد

، جنگ سرد پايان يافته است، به »ط اتحاد جماھير شورویبا سقو«ھا پيش  ھرکسی که سعی کند به شما بگويد که سال

طور ه دولتی که ب. کند افتد، و شايد بارزترين آن در ونزوئال توجه نمی اکنون در نقاط مختلف جھان اتفاق می چه که ھم آن

 سازماندھی  را برطرف سازد، اما با کمپينی که بخوبیءکند تا احتياجات فقرا دمکراتيک انتخاب شده است و تالش می

ل شده وآھنگ شده  تمام رسانه ھای کنتر آسای گسترده و ھم شده و از خارج تأمين مالی گرديده، و با حمايت تبليغاتی برق

  .شود کاری می ثبات گرديده است و در آن کارشکنی و خراب ًانحصاری جھان، عمدا بی

کاری و در صورت امکان، سرنگونی  خراب و اين واقعيت که  جنگ سرد ھمواره جھت –اين ماھيت جنگ سرد بود 

خواھد دولت سوسيال دمکرات ألنده در شيلی باشد يا دولت تحت رھبری  گيری شده است، حال می ھای چپ ھدف دولت

  .ھا در مولدووا کمونيست

ا سازی جنگ سرد نابود کند، زير ثبات گرای مشکل ساز را به سبک بی ھای چپ دھد که دولت سرمايه داری ترجيح می

) تغيير رژيم(بوده است که موجب رژيم چنج » نارضايتی عمومی«تواند حفظ کند که اين  بدين ترتيب اين توھم را می

پيروز شده «نوعی نه تنھا دمکراسی ھنوز وجود دارد، بلکه در واقع، ه که ب خواسته است، و اين شده که امپرياليسم می

  .»است
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ھای مترقی در ھمه   امپرياليسم عليه دولتۀھای مورد استفاد نی از تاکتيکجز کلکسيوه اما اگر جنگ سرد چيزی نبود ب

  . خاتمه نيافتند١٩٨٩ً اصالح شده اند، ولی قطعنا در سال ١٩١٧ھا در طول يک قرن از سال  جا، ولی آن تاکتيک

، ١٩١٧ر سال ھای امپرياليستی جھت حفظ سرمايه داری روسيه از ترس چشم انداز انقالب سوسياليستی د تالش قدرت

نام لنين باعث دردسر شده ه سفير امريکا به دولت خود  تلگراف زد که آنارشيستی ب. بر شروع شدوبسيار قبل از اکت

با . ل خارج شود، برخورد خواھد کردوکه از کنتر است، اما سفير، واشنگتن را مطمئن ساخت که او با مشکل قبل از آن

 جنگ امپرياليستی با ۀا در پتروگراد به قدرت نشاند، اما تالش وی جھت اداماين ھمه، سرمايه داری روسيه کرنسکی ر

  .رو گرديده مقاومت مردم روسيه روب

ھای  ًتقريبا بالفاصله توطئه. که انقالب شد، کرنسکی با اتوموبيلی که پرچم امريکا را داشت، فرار کرد زمانی

ھا توسط انقالبی که   احساس کردند که شخصيت آنمقامات اشرافی. ضدشوروی مورد حمايت امپرياليست شروع شد

طبقات حاکم در بريتانيا و فرانسه توافق کردند که . شده اندداررسانده، لکه  دھقانان و کارگران معمولی را به قدرت 

دست گيرند، و بالفاصله آن ه ل اوضاع را بوانقالب غيرطبيعی ست و تالش نمودند که نظم را برقرار سازند، و کنتر

  . را از تاريخ حذف کنند) انقالب(

که مأمور بريتانيائی، سيدنی رايلی   ھنگامی. ديدند  ديگری میۀمتأسفانه، کارگران و دھقانان روسيه رويدادھا را به گون

که (اصطالح ضدروسی گاردھای چپ کرميلين را به بازی بگيرد تا لنين را دستگير کنند ه تالش کرد که احساسات ب

که ھمه چيز را به چکا  راھی نمودند، در حالی رايلی ھمۀھا با توطئ ، آن)کردند  تيربارانش میًشد احتماال اگر دستگير می

  .رايلی تنھا توانست خودش را از اسيری رھا کند.  کردند گزارش می) سرويس امنيتی انقالب(

 را با تحريم تجاری فلج سازند، در  آينده تالش نمودند تا دولت جديد سوسياليستیۀھای اروپائی در طول دھ امپرياليست

را ) و حتی ترور(کاری  راه با اقدامات جاسوسی و خراب تبليغاتی بدون وقفه عليه آن، ھمزمان يک کمپين که ھم حالی

 راه اندازی يک  تھاجم ۀدر ھمين حال، امپرياليسم آماد.  ھای ديپلماتيک و تجاری شوروی رھبری نمودند عليه مأموريت

 برنامه ريزی شده بود، اما سقوط وال استريت و شروع رکود بزرگ ١٩٢٩اين دومی در نھايت برای سال . واقعی بود

ھای امپرياليستی، اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی  با وخامت قدرت( .ھای امپرياليسم را باطل و بی اثر ساخت طرح

 استخدام خود را در ۀ که در واقع آخرين ادارتنھا کشوری بود که تحت تأثير ھرج و مرج رکود اقتصادی قرار نگرفت،

  ). بسته بود١٩٢٩سال 

 صنعتی کردن خود را به راه ۀکه اتحاد جماھير شووی سوسياليستی برنام ، زمانی١٩٢٠اين زمانی بود در پايان سالھای 

  .انداخته بود

 کسب سود با شکستن تحريم و  بلندپروازنه را به عنوان فرصتی جھتۀدر ھمه جا، سرمايه داران برجسته اين برنام

اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی با استفاده صحيح از اين مزيت حرص و آز .  ديدند تجارت با دشمن سوسياليستی می

نظير تسريع صنعتی سازی و مدرنيزه   بیۀسرمايه داری قادر شد تا فن آوری و تخصص الزم را دريافت کند و برنام

ترين عناصر سرمايه داری جھت حفظ خود از  در ھمين حال، ارتجاعی.  دنبال کند١٩٣٠کردن را در طول سالھای 

  .خطر انقالب سرخ، با زور، فاشيسم را به بقيه جھان تحميل نمودند

ھای امپرياليستی در   ما، اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی توانست از مزيت رقابت بين قدرتۀبختانه برای بقي خوش

 توانائی صنعتی خود را تا جائی افزايش دھد که -  با تالش بزرگ و فداکارھای قابل توجھی–کند و مانورھايشان استفاده 

  . ما را نجات دھدۀرا نابود سازد و درنتيجه ھم که در نھايت تھاجم نازی فرا رسيد، آن قادر شد زمانی
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خود ه گرايان را ب گرايان زبان چپ تراس. تر و پيچيده تر گرديده است بعد، شيوه ھای امپرياليسم لطيفه زمان ب از آن

ھای خلقی اروپای شرقی را  تعرضات ضدانقالبی که دولت. برند کار میه اختصاص داده اند ولی به سبکی وارونه ب

برچسب خورد، که با رنگی منتخب مشخص شده بود، ھمواره » انقالب«گرايان به عنوان  سرنگون ساخت، توسط راست

گرا بالفاصله و مشتاقانه توسط  اکنون بی ثبات کردن ھر دولت چپ. سياسی واقعی بودرنگی که فاقد داللت ضمنی 

  . خورد می» انقالب«ھای  بورژوازی برچسب  رسانه

 در رسانه ھای بورژوائی –گرا مانند رئيس جمھور مادورو از ونزوئال بالفاصله و  در عين حال، يک رھبر چپ

کند تا انقالب واقعی را در ونزوئال نجات دھد، انقالب   تالش میمادورو. خورد جھانی می» ديکتاتور«برچسب 

 را در کشور بسيار بھبود بخشيده  زمين  و دھقانان بیءبوليواری را که توسط ھوگو چاوز راه اندازی شد و زندگی فقرا

  .است

جنايات .  تروريستمند خيرخواه است و فقير ثروت. در قاموس جنگ سرد سرمايه داری، سياه سفيد است و سفيد سياه

شد، اکنون  طور مرتب نسبت داده میه ی و نسل کشی را که زمانی به رھبران اتحاد جماھير شوروی بئعام توده  قتل

  .کارگرفتنده ، جھت توجيه جنگ بابرند و قبل از آن عليه دولت ليبي عليه دولت ضدامپرياليست سوريه، به کار می

با تمرکز رسانه . ھای مورد پسند سرمايه داری است می يکی از تاکتيکشوی مغزی افکار عمو و مدتھاست که شست

شوی مغزی فوق العاده  و گيری درک عمومی، اين شست مندانه جھت شکل ھای جمعی در دستان اندکی و تحقيقات ھوش

د که برای پروائی استفاده می کن ھای بی که سرمايه داری برخی اوقات از روش ولو اين. مند شده است  و قدرت زيرک

  .د گير کار میه شوی مغزی دمکراسی بورژوائی ب و ھا را جھت شست افزايش فروش است، اما اکنون آن

. ست که تنھا استتار خويش را تغيير داده باشد ممکن. جنگ سرد زنده و سالم است: جنگ سرد نمرده و دفن نشده است

ست که جنگ سرد   ما چپ انقالبیۀاين وظيف. ستجنگ سرد به ھمان سبک و سياق سابق  شرير، خطرناک و مخرب ا

  .   را در ھر مکان و زمانی که ببينيم، افشاء کنيم

  

  : نويسندهۀدربار

راب گولند، عضو کميته مرکزی حزب کمونيست استرالياست، که مقاالت مفيد و روشنگرانه ای می نويسد، و ستون 

خود ه  نشريه را ب١٠مونيست استراليا،  در صفحه  ارگان حزب ک–گاردين ) کالچر اند اليف(فرھنگ و زندگی 

  .اختصاص داده است

  

  :برگردانده شده از
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