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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  راب گولند: نويسنده
  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۵ فبروری ١٣
  

  تجديد جنگ سرد
  

 بلکه فقط برای مدتی ، نشد ھم  حتی ھرگز دور.جنگ سرد ھرگز تمام نشد: اجازه دھيد يک چيز را روشن کنيم

ه  و ديگر امپرياليست ھا انجام داد ولی آن ھا فقط توانستند بامريکاچف کار را برای گورب. تاکتيک عوض کرد

    .عنوان قھرمانان صلح دوست روابط دوستانه بين تمام  کشورھا ژست بگيرند

  

طور خاص اين پيشنھاد ه علی رغم يک ھمه پرسی که ب( کردچف اتحاد جماھير شوروی را منحلگورب با اين حال

عنوان مالکيت ه  اموال عمومی را ب، در حالی که ھر فرصت طلب خودکام در موضع قدرت يا بانفوذ،)را رد کرد

گوربی (  مٔوسسه لنين-چفگورب يا در مورد -  بزرگی از صنعت نفت شوروی بودۀ چه تک،شخصی خود ضبط کرد

  ). م–چف را گوربی می خواندند گوربغربی ھا ). (ورش کردند که مٔوسسه لنين را پس دھدآزرده شد چون مجب

وقتی . اما گوربی تنھا دزدی نبود که با اشتھای زياد مصمم به غارت دارائی ھای دولتی اتحاد جماھير شوروی بود

ار و ھم کارانش درب خروجی  آن بوريس يلتسين رشوه خو، و به جانشين گوربی،که کار آن ھا به پايان رسيده بود

  ! نازی در جنگ جھانی دوم بودۀ کشور بيش از خسارت ناشی از حملۀ دارائی ھای از دست داد،نشان داده شد
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ئی ھای ساخته شده در روسيه و اروپای شرقی تحت اقدرت ھای امپرياليستی غربی در غارت عمده فروشی دار

 کل واحد تحقيقات ، اکتشافات علمی،)پاتنت ھا(بت اختراعات اختراعات و حق ث. سوسياليسم بشدت درگير بودند

 شکلی ازتجاوز ،اين نيز مرحله ای از جنگ سرد. علمی به خارج برده شد تا برای سود دھی بھره برداری شود

  .بدون تھاجم واقعی بود

 فکر کردند که کسب و آن ھا.  مزاحمتی برای قدرت ھای غربی نداشتءير از يلتسين به پوتين و مدوديف در ابتدايتغ

 خود ۀافسر سابق ک گ ب کابين.  اما طولی نکشيد تا آن ھا از درک حقيقت آگاه شدند، معمول خواھد بودرطوه کار ب

 و عليه برخی از اليگارش ھا برای ، نماد ھا و عالئم شوروی را زنده کرد،را با افسران سابق ک گ ب پر کرد

  .آن ھا اقدام کردبرگرداندن دارائی ھای غارت شده توسط 

برای بدن ورزشی عضالنی خود .  جديدی در جھت تمديد جنگ سرد تبديل شدۀ خود پوتين به جبھ،طولی نکشيد که

نوستالژی «طور ھم زمان برای آن چه که تبليغات غربی آن ھا را نمايش ه  و ب،مورد تمسخر و طنز قرار گرفت

 با از بين رفتن ،او بروشنی خوب آگاه است که روسيه. نام گذاشته است مورد حمله قرار می گيرد» شوروی

 ھمان ابرقدرت نيست که اتحاد ، ذکر شده قبالً ۀجمھوری ھای شوروی و ھم چنين با تمام دارائی ھای به سرقت رفت

  .جماھير شوروی بود

ی ئمنطقه  در شماری از موافقت ھای ، چين، او روسيه را با ديگر اھداف جنگ سرد وصل کرده است،با اين وجود

 ً در رأس اين ھا گروه تجارت : به نبرد فراخوانده است برتری امپرياليستی اقتصاد جھانی را و بين المللی مستقيما

  .فريقای جنوبی را گردھم می آوردا چين و ، ھند، روسيه،بريکس است که اقتصاد کشورھای برزيل

 ، اکراين، به مولداوا–خود تا مرزھای روسيه  و متحدان ناتوئی اش مشغول حرکت دادن ارتش امريکادر حالی که 

 تالش می جاپان جنوبی ووريای از افغانستان گرفته تا ک، چينۀ آن ھا ھم چنين برای محاصر– رومانی ھستند ،پولند

به درگير شدن در قدرت نمائی عليه چين بر سر برخی از جزاير کوچک ناچيز تشويق ) جاپان(اين کشور دوم . کنند

  .طور راسخ امتناع می ورزده  حالی که از شناسائی جنايات زمان جنگ خود عليه مردم چين ب در،شده است

چرا « مقاالت تحريک آميز ويژه ای بر روی امريکا ۀ برجستۀ نشريات انديشکد،در يک تاکتيک خاص جنگ سرد

 ديدار ۀ بايد آمادامريکا طور مداوم روی خطی کهه  و رسانه ھای غربی ب،منتشر می کند»  بايد با چين بجنگدامريکا

 مسدود می امريکا ۀ اغلب توسط کنگرامريکاسرمايه گذاری چين در .  تمرکز می کند،چين باشد» تھديد«ظھور 

  .ئی بشدت وابسته به توليد چينی استامريکا حتی  زمانی که کسب و کار ،شود

آن ھا فعاالنه با :  تحمل نمی کنند چين و ديگر کشورھای بريکس اين تجديد جنگ سرد را تنھا منفعالنه،روسيه

کار انداخته ه بريکس بانک خود را برای حمايت از تجارت جھانی ب.  و شرکای اروپائی او مبارزه می کنندامريکا

 ھمه ، و نھادھای تابع  آن می باشد که،بانک جھانی و صندوق بين المللی پول) جايگزين( که به عنوان آلترناتيو،است

  . امپرياليست ھای غربی ھستند) يا ابزار بی پرده (زارعنوان ابه اغلب ب

 اما امپرياليسم استراليا با اين حال مشتاقانه از آماده ساختن ،اقتصاد استراليا بشدت وابسته به تجارت ما با چين است

د برای ئی خوامريکاطور منظم با معادل ه ارتش استراليا ب.  برای جنگ با نيروگاه آسيائی حمايت می کندامريکا

 آن ھا با آماده ساختن ،در ھمين حال. جنگ واقعی با چين بر سواحل چين جھت فرود آبی و خاکی تمرين می کند

  .راه می اندازنده  سر و صدا ب،طور مداوم بر تبليغات جنگ سرده  ب،عموم برای جنگ

 در تشريح اين تجديد جنگ سرد کمک ٢٠١۵ جنوری ۵ در تاريخ )استرالين فايننشال ريويو(بررسی مالی استراليا 

: ١٩۴۵ چين ، کتاب جديدی بود، اين آشکارا بررسی يک کتاب،)پس کجا؟(امريکامأخذ از : قابل مالحظه ای کرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 ،به ھر حال.  ريچارد برنشتاين، توسط روزنامه نگار سابق تايمز،امريکاانقالب مائو و انتخاب سرنوشت ساز 

 افراطی است که کتاب  يکراست بدترين افراطی گونه ای شديداً ه ين موضوع خود بخصومت برنشتاين نسبت به ا

  . را در يک جا قرار داده است١٩۵٠تبليغات جنگ سرد در سال ھای 

 دو تا از بزرگترين استادان فريب اند که جھان تا کنون ،مائو و ستالين«: گونه ای می نويسد کهه با چنين ناھنجاری ب

.... ١٩٢٠ در سال ھای چوين« : نيز مورد حمله قرار می گيرد، نالیچوين ، رئيس استثائی چين.»خود ديده استه ب

ببخشيد؟ يک کمونيست چی؟ .  »به عنوان رئيس يک تيم ضربت کمونيستی مدارس و مراحل ابتدائی را طی کرد 

  .ه است با رژيم بارک اوباما اشتباھی گرفت يا احتماالً -اين دلقک جنبش ما را با آل کاپون

 بود که از او يک  چويناين مخلوط خيانت و جذابيت ويژه « :بررسی مالی استراليا با ادعای توھين آميز می نويسد

  .می داند» يک قاتل«بررسی مالی استراليا ھم چنين رئيس جمھور روسيه را . »چنين شخصيت شيفته ای ساخت

 با اين ادعا ، و چين استامريکاروابط » تيره شدن«دن  اصلی اين مقاله به تصوير کشيمسير ،به غير از لقب دادن

ئی ھا امريکا» به نفع«نتايج نظر سنجی مرکز تحقيقات پيو نشان می دھد که نزول قابل توجھی را در نظرات «که 

 که به مدت طوالنی سنگر گرم احساسات برای دولت ،ئیامريکاکسب و کار ھای ... نسبت به چين نشان می دھد 

 به گونه ای که دولت ، نسبت به چين نيز در حال تيره شدن است،اقيانوس آرام بود/ در سراسر پاسيفيکاقتدار گرا

 برخی از آن ھا شل و – را کش رفته و از تاکتيک ھای گوناگونی استفاده می کند امريکاچين و عواملش فن آوری 

  . » را از بين ببردامريکا شرکت ھای ، تا با رقابت–ول 

به ھمان صورتی که از فروش آن به اتحاد جماھير شوروی امتناع (  در فروش تکنولوژی به چين اامريکامتناع 

  . خود يک تاکتيک جنگ سرد استۀ به نوب،)کرد

ه  برای تحريک مردم جھت نفرت و ترس مردم و ب– می خواھد محاصره باشد يا تبليغات دروغ -اقدامات جنگ سرد

 فرھنگ آن ھا به تمسخر ،رھبران آن ھا شرور و اھريمن ھستند.  استويژه دولت کشور مورد ھدف طراحی شده

  . دستاوردھای آنان حقير شمرده می شود،گرفته شده

 امريکاو ھدف ھولناک آن است که مردم را برای قبول چشم انداز يک جنگ تمام عيار عليه رقبای اصلی امپرياليسم 

  .آماده سازند

  

  : نويسندهۀدربار

  .ميته مرکزی حزب کمونيست استراليا است عضو ک، راب گولند

  .٢٠١۵ ژانويه ٢٨ ، ١٠ صفحه ، ١۶٧٠ شماره ،ارگان حزب کمونيست استراليا: برگردانده شده از گاردين

  

  :يادداشت

  : بيفزائيمبد نيست» جنگ سرد«به ارتباط اصطالح 

طاين اصطالح به ھمان اندازه که از يک جھت می تواند درست باشد، از جھات ديگر  د گذشته از غل ودن، می توان  ب

  .ت نيز باشدقسخت رياکارانه و عاری از حقي

ستی آن جائی که می تواند درست باشد، امتناع از تقابل مستقيم بين بلوک ھای قدرت  ستم امپريالي رن بي ۀ دوم ق در نيم

ر  ان تجاوز گ ين پيم ه ب ن درست است ک ی اي اتو«است، يعن ان » ن ا«و پيم ستقيم » وارس ری م ل نظامی درگي و تقاب

ائی  ا و امريک ائی ھ ا صورت نگرفت و در نتيجه خون اروپ رزمين نريخت؛ مگر از جانب ھ ديگر شان ب توسط ھم
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ان از  ای سراسر جھ ا خلقھ درت، ب ين و ديگر وقتی پای تقابل نظامی ھر دو بلوک ق ستعمره امريکای الت ای م افريق

رای يک روز گرفته، تا جنوب شرق آسيا و خاور ميانه، صدای گلوله و ا ب ا حت م و  پرواز بمب افگنھ  يک ساعت ھ

  .خاموشی نداشته است

ای شرق و  وبی؛ خلقھ ای جن انگو، افريق ر، ک ق الجزاي ه خل شاپيش ھم ا و در پي ای افريق ۀ خلقھ ازرات آزاديخواھان مب

س ای فل ۀ خلقھ ه و جانبازان ارزات آزاديخواھان امبوج و الووس؛ مب ام، ک ا، ويتن يا، کوري ار و جنوب شرق آس طين، ظف

ه از  ی ک ام آن دوران افغانستان؛ ھمه گواه آن است که ھيچ گاھی چيزی به نام جنگ سرد و جود نداشته است، بلکه تم

شۀ آن تمداران جنايت پي د از سياس ه تقلي درت، ب ه ھر دو بلوک ق سته ب اران واب سندگان و خبرنگ اطرف نوي ام ھ ه ن ، ب

رد« ده است» جنگ س سما ش ونين م رين و خ انی، گرمت اليزم جھ ا از طرف امپري رين جنگھ ر - غرب و شرق-ت  ب

  .خلقھای امريکای التين، آسيا و افريقا اعمال شده و به ده ھا ميليون قربانی بيگناه را نيز باخود داشته است

ه ھمسوئی و  ذکر الزم، گذشته از آن ک دون ت ن اصطالح ب تفاده از اي ه اس به ھمين اساس، ما را اعتقاد بر آن است ک

ون ھم ا ميلي ه خون ده ھ ی احترامی ب ه نحوی ب زبانی با قدرتھای امپرياليستی و ماشين ھای دروغپراگنی آنھاست، ب

  .جانباز و شھيد راه آزادی خلقھای امريکای التين، آسيا و افريقا نيز می باشد
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