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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  پارنتی مايکل

  شيری. م. ا: برگردان

  ٢٠١١ اگست ١٣

 

 [*]  نما آنتی کمونيسم چپ
  »فاشيسم عقالنی و سقوط کمونيسم: پيراھن سياھان و سرخھا«فصلی از کتاب 

  ١٩٩٧ سانفرانسيسکو

  :قسمت اول

  پيشگفتار

  تبليغ تدين ناب

  بالوقفه به تبليغات ضدکمونيستی در ميان مردم خود مشغولامريکا ۀبيش از يکصد سال است که اياالت متحد

 . ، تا جائی که ضدکمونيسم به چيزی شبيه به دين تبديل شده استاست

نست ھر گونه اطالعات در باره کشورھای کمونيستی را جنگ سرد ماشين ايدئولوژی ضدکمونيسم تواۀ در دور

  . عليه آنھا بدل کند به مناسبات خصمانه 

گوھا امتناع می کرد، سياست آن را اصالح ناپذير و ستيزه جويانه می  و اگر اتحاد شوروی از شرکت در گفت

  . خواندند

  . ی می کردنداگر به سازش تن در می داد، اين را اقدامی برای خواب کردن آنھا معن

 تسليحاتی مخالفت می کرد، می گفتند مقاصد تھاجمی خود را دنبال می ۀاگر اتحاد شوروی با محدود کردن مسابق

  . کند

 و رياکاری می ئی، آن را دروغگو)در اکثر موارد ھم چنين بود(اگر از اعمال محدوديت جانبداری می کرد 

  . خواندند

ه  نمی رفتند، آن را سرکوب دين معنی می کردند و اگر می رفتند، آن را باگر در اتحاد شوروی مردم به کليساھا

  .  رژيم قلمداد می کردندآته ئيستیمعنی سرپيچی مردم از ايدئولوژی 

مفھوم سرپيچی آنھا از سيستم ه ، اين را ب)که در مواقع نادری اتفاق می افتاد(اگر کارگران اعتصاب می کردند 

  جمعی تلقی می کردند؛ 
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  . آنھا اعتصاب نمی کردند، ترس و فقدان آزادی را سبب آن می ناميدنداگر 

معنی تالش رژيم ه کاالھای مصرفی را ب وفورکمبود کاالھای مصرفی را نشانه شکست سيستم اقتصادی و 

  .برای فريب جمعيت نگران و تقويت حاکميت خود بر آنھا ارزيابی می کردند

 تباران، زنان و ئیفريقاا، ء مبارزه برای احقاق حقوق کارگران، فقرا نقش مھمی درامريکااگر کمونيستھا در 

منظور رسيدن ه  آنھا يک روش تصنعی برای جلب حمايت اين اقشار اجتماعی بۀمی کردند، اين مبارز أديگران ايف

از له را توضيح نمی داد که با مبارزه برای احقاق حقوق مردم محروم ھيچکس اين مسأ. ه قدرت تلقی می شدب

  .حقوق، چگونه می توان به تسخير قدرت نايل آمد

 ناشناختنی گسترده ای سر و کار داريم که در اثر جد و جھد دواير حاکميتی رواج يافت و ۀدينوارما در اينجا با 

  .تمام طيفھای سياسی را در بر گرفت

  

  تبليغ تدين ناب

 روی آورده اند که با يت با کمونيسمشوروی ستيزی و ضد به چنان امريکابخش قابل توجھی از چپھا در 

  .  ماورای راست می توانند رقابت نمايندۀخطرناکترين و خشن ترين اشکال آن در جبھ

با پنھان شدن در پشت جنبش ھای «را که سعی می کنند » روشنفکران چپ«ست که نوآم چامسکی از اين رو

  : ، تازيانه می زند»يت از خود وادارندبه ضرب شالق مردم را به تبع«و سپس » توده ای به قدرت برسند

سپس متوجه می شويد . عنوان لنينيست، که قصد دارد بخشی از بوروکراسی سرخ باشد، آغاز می کنيده شما ب«

ما اين واقعيت را در .  به ايدئولوژی راست روی می آوريدی توان به قدرت دست يافت و فوراَ که بدين طريق نم

د ھمان انسانھا، باندھای کمونيستی تا دو سال قبل، که اينک بانکھا را اداره می کنند و ، در خو)سابق(اتحاد شوروی 

  .»ئيھا روی آورده اند، می بينيم امريکابه ستايش از بازار آزاد و 

)١٠⁄٩۵Z Magazine, (  

اسی  در ھمان فرھنگ سي مورد انتقاد قرارمی دھد، عميقاَ تفکر چامسکی که اغلب مشکالت را از زاويه ديگر

  . ريشه داردامريکامسلط 

تشنه قدرت که نمی خواستند به اين تشنگی پايان دھند، به انقالب خيانت » باندھای کمونيستی«او بر آن است که، 

 سال ٧٠اما، کمونيستھا بيش از . به سوی راست روی آوردند» طور بطئیه ب«در واقعيت امر، کمونيستھا . کردند

اين يک حقيقت است که در سالھای آخر .  با حمالت بی سابقه ای مواجه بوده انددر تالش برای نجات سوسياليسم،

موجوديت اتحاد شوروی برخی از آنھا، از جنس باريس يلتسين، به سرمايه داری گرويدند، اما ديگران با به مخاطره 

 پارلمان ۀ بيرحمانانداختن خود به مبارزه عليه احيای سرمايه داری برخاستند و بسياری نيز در جريان سرکوب

  .، جان خود را در راه آرمانشان فدا کردند١٩٩٣روسيه توسط يلتسين در سال 

خاطر قدرت و فراموش ه  تشنگی سرخھا به قدرت بۀبرخی چپھا و بسياری ديگر تصورات کليشه ای در بار

  . شدت تبليغ می کننده کردن اھداف واقعی سوسياليستی را ب

پس در اين صورت آيا عجيب نيست که چرا اين سرخھا در کشورھای مختلف جھان، اما اگر واقعاَ چنين است، 

 خطرات بزرگ جانبداری از محرومان و  به نظام قدرتمند امروزی، غالباَ جای برخورداری از فوايد خدمته ب

   می کنند؟ء آنھا زندگی خود را فدائیستمديدگان را به جان می خرند و در راه رھا
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 حفاظت از نام و نشان ۀ تبليغ شوروی ستيزی و ضدکمونيسم را الزمامريکائیالن چپگرای دھه ھای زيادی فعا

آنھا نمی توانستند مقاله ای بنويسند و يا نطقی ايراد کنند که در آن بر عبارات ضدکمونيستی . خود تصور می کردند

 -جھت ترسيم خط تمايز خود با چپھای مارکسيستھدف از چنين برخوردی، عبارت از تالش در . تأکيد نشده باشد

  .لنينيست بود

 که در تقبيح کشورھای کمونيستی ئی ليبرال و ناشر، به چپھاۀ، نويسند)Adam Hohschayld(آدام ھوھشايلد 

ه ب). ٨٤ / ۵ / ٢٣گاردين، (» مخاطره انداختنده آنھا اعتبار خود را ب«: موجود تأخير کردند، ھشدار داد و گفت

 بايد به آن بپيوندند و سپس از موضع ءمنظور اثبات جديت خود در مخالفت با جنگ سرد، ابتداه ت ديگر، آنھا بعبار

از جنبش صلح می خواست برای اينکه ) Ronald Radosh(رونالد رادوش .  کمونيستی برخورد نمايندۀتقبيح جامع

اگر منظور رادوش را درست . خارج سازندآن را جنبش کمونيستی نخوانند، بايد کمونيستھا را از صفوف خود 

فھميده باشيم، بدين معنی است که برای نجات خود از شکار ضدکمونيستی اشباح، ما بايد در اين کار مشارکت 

  .نمائيم

 پاکسازی چپ از وجود کمونيستھا به يک سنت طوالنی مدت بدل شد و پيامدھای زيانباری برای بسياری روند

 سازمانھای صنعتی، عضويت دوازده اتحاديه ۀ کنگر١٩٤٩مثال، در سال . مراه آورداز جريانات مترقی به ھ

 ميليون و ١اين پاکسازی موجب اخراج . خاطر کمونيست بودن رھبران آنھا لغو کرده کارگری عضو خود را ب

  .شدت تضعيف نموده  ھزار نفر کارگر از عضويت آن گرديد و اعتبار سياسی کنگره را ب٧٠٠

پ حتی زمانی ھم که به جناح راست حمله می کنند، نمی توانند مواضع ضد کمونيستی خود را پنھان منتقدان چ

 لنينيست - ريگان مثل يک مارکسيست«: مثال، مارک گرين با انتقاد از رئيس جمھور رونالد ريگان می گويد. سازند

  . »ر واقعيتھا را ترجيح می دھديير تفکر خود، تغييسمج، بجای تغ

، با رعايت يکسری »ھم در چپ و ھم در راست« خود با جزمگرائی ۀچپھا در عين تأکيد بر مبارزاين نوع 

  . تشريفات، فقط دگمھای ضدکمونيستی خود را تقويت می کنند

انه ای کردند که دست رھبران مچپھای شريک در آزار و اذيت کمونيستھا، کمکھای بزرگی به ايجاد فضای خص

سرد و گرم عليه کشورھای کمونيستی بازتر نمود و حتی امروز نيز در راه اجرای  را در پيشبرد جنگ امريکا

  .سياستھای مترقی و يا حتی ليبرالی، موانع جدی ايجاد می کنند

  . ضدکمونيست، جورج اورول بود» چپ« بارز ۀنمون

ی با نازيھا بود، که اتحاد شوروی در استالينگراد درگير نبرد مرگ و زندگ  جنگ دوم جھانی، زمانیۀدر بحبوح

  : جورج اورول گفت

آمادگی برای انتقاد از روسيه و ستالين، معيار و محک صداقت روشنفکری محسوب می شود و اين، از نقطه «

، ضمن احساس ) خودۀبا خصلت دو گان(اورول . » روشنفکری، يگانه راه مقابله با خطر بالفعل است- نظر ادبی 

  . تقبيح کمونيسم را يکی از اقدامات اعتراضی قھرمانانه تلقی می کردامنيت در جامعه خشن ضدکمونيستی، 

امروز فرزندان ايدئولوژيک او ھمان تاکتيک را استمرار بخشيده و با پيشبرد کارزار بی امان عليه انبوه 

عنوان منتقدان خستگی ناپذير چپ از موضع چپ، ه ستالينيست ھای خيالی، خود را ب – لنينيست –مارکسيست 

  . ريف می کنندتع
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طور کلی ارزيابی منطقی از اتحاد شوروی، از کشوری که از ھمان ابتدای موجوديت ه  بامريکادر ميان چپھای 

خود با جنگھای طوالنی مدت داخلی و اشغال از سوی کشورھای زيادی مواجه گرديد و دو دھه بعد، در جنگ با 

  .  وجود نداردطاعون فاشيسم به بھای قربانيھای بی سابقه پيروز شد،

 بعد از انقالب بلشويکی، کشور شوراھا به چنان پيشرفتھای عظيم صنعتی دست يافت که ۀدر طول سه دھ

اين کشور خالف کشورھای صنعتی پيشرفته که . کشورھای سرمايه داری در عرض صدھا سال قادر به آن نبودند

امی داشتند و ھنوز ھم در بسياری از کشورھای  ساعت کار کشنده روزانه در کارخانه ھا و١٤فرزندان خود را به 

  . جھان وامی دارند، ھمراه با تأمين خوراک، پوشاک و آموزش فرزندان خود، به چنين موفقيتھای بزرگ دست يافت

لمان دموکراتيک و کوبا تمام نيازمنديھای ضروری جنبشھای اکشور شوراھا عالوه بر اين، ھمراه با بلغارستان، 

  .رھبری نلسون ماندال را تأمين می کردنده فريقا باجھان، از جمله کنگره ملی رھائی بخش ملی 

 وجود سيستم سوسياليستی جھانی کسب کردند، ۀضدکمونيستھای چپ موفقيتھای توده ھای محروم را که در دور

  .ناديده می گيرند

  . قرار می دھندءبرخی حتی آنھا را مورد استھزا

 آنارشيست و ضدکمونيست (Murray Bukchin)ک بار ماری بوکچين من به خاطر می آورم که چگونه ي

  .را به سخره گرفت» تغذيه کودکان فقير در سيستم کمونيستی«مشھور در برمونت نگرانی من نسبت به 

  ادامه دارد

 

  :منبع

/5596/82/view/tconten/ru.rpk-rkrp://http 

www.eb1384.wordpress.com 

 

  :يادداشت [*] 

 در مبارزه عليه امپرياليزم در حد  کهتا جائی که از محتوای اين نوشته معلوم می شود، نويسنده در عين حالی

 از يک دولت سوسياليستی به يک  آنال دولت شوروی و استحالۀتوان به روشنگری ھائی دست می زند، در قب

اميد است خوانندگانی . دولت سوسيال امپرياليستی و احيای سرمايه داری در آن کشور مرز بندی ھای دقيقی ندارد

  . نقصان بزرگ نوشته نيز باشندکه از اين اثر استفاده می نمايند متوجه اين

 AA-AAويراستار ايدئولوژيک پورتال                                                


