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 پل کريک رابرتس: نويسنده

 نويدی آمادور: برگردان از
 ٢٠١۶ اگست ١٧

  

  بازانديشی جنگ سرد و نوع جديد آن

 
رده تا  را انتخاب کامريکا انگشت شماری از نومحافظه کاران افراطی است که معتقدند تاريخ ۀجنگ سرد جديد کار عد

برخی از اين نومحافظه کاران پسران تروتسکيست ھای سابق ھستند و .  را اداره کنند  جھانۀبا قدرت ھژمونيک ھم

… است و نه کمونيست» سرمايه داری دمکراتيک«ھمان مفھوم رمانتيک انقالب جھانی را دارند، تنھا اين بار اين يک 

آلن دالس رئيس سيا بود، و جان فوستر دالس وزير . ان دالس بودجنگ سرد کار برادر. جنگ سرد اختراع واشنگتن بود

آنھا . برادرھا منافع پوشانده ای در جنگ سرد داشتند.  که برای مدت ھای طوالنی حفظ کردندئیامور خارجه، موقعيتھا

ودجه ھای از جنگ سرد برای حفظ منافع مشتريان شرکت حقوقی خود استفاده کردند، و از آن برای افزايش قدرت و ب

جز برای منافع برادران ه جنگ سرد بيفايده بود، ب… مرتبط با موقعيت ھای باالی خود در دولت بھره برداری کردند

، ھيچ امريکادولت اتحاد جماھير شوروی، خالف دولت امروز . امنيتی بودند/  که در مجتمع نظامی ئیدالس و آنھا

را اعالم کرده بود و تروتسکيست ھا، و » سياليسم در يک کشورسو«ستالين . اشتياقی برای ھژمونی جھانی نداشت

.  در چين و اروپای شرقی توليدات کمونيسم بين الملل شوروی نبودندمکمونيس. ھواداران انقالب جھانی را پاکسازی کرد
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 عنوان سپری مائو آدم خود خودش بود، و اتحاد جماھير شوروی، با ارتش سرخ نازی ھا را از اروپای شرقی راند تا به

با اين حال، . که اتحاد جماھير شوروی فروپاشيد، ناتو ھدف خود را از دست داد زمانی… عليه غرب متخاصم باشد

نومحافظه کاران ناتو را به عنوان . بسياری فرصتھای شغلی، بودجه ھا، و سودھای تسليحاتی وابسته به ناتو ھستند

ھدف امروز ناتو .  طلبی ھای ھژمونيک خود مصادره کرده اندپوشش سياسی و يک نيروی نظامی کمکی برای جاه

 نمی توانند ئی که ھمه گناھکارند، دولتھای اروپائیاز آنجا. آنست تا تمام اروپا را در جنايات جنگی واشنگتن گرفتار کند

  . ھا را به جنايات جنگی محکوم سازندامريکائیبه واشنگتن حمله کنند و 

******  

  
  پل کريک رابرتس

جنگ سرد در دوران رياست ترومن شروع شد و در طول دولت ھای آيزنھاور، کندی، جانسون، نيکسون، فورد، و 

چف به توافق رسيدند که جنگ خطرناک، يافت که ريگان و گوربمانی پايان  دوم ريگان زۀکارتر ادامه داشت و در دور

  .پرھزنيه و بيھوده است

) بوش پدر(دبليو بوش .  دوم ريگان و چھار سال دوره جورج اچۀ فقط از پايان دور–توقف جنگ سرد زياد طول نکشيد 

رش ناتو به اروپای شرقی،  در عدم گستامريکا ۀن با زيرپا گداشتن وعد رئيس جمھور بيل کلينت١٩٩٠ ۀدر دھ. بود

 بالستيک به جنگ راکتی از پيمان ضد امريکابا خروج ) بوش پسر(جورج دبليو بوش . جنگ سرد را دوباره شروع کرد

 در مرز روسيه و سرنگونی امريکائی ھای راکتنه و با قرار دادن مسؤوالروحی تازه داد، و اوباما با لفاظی ھای غير

  .کرده استکراين جنگ را گرمتر ودولت ا

آلن دالس رئيس سيا بود، و جان فوستر دالس . جنگ سرد کار برادران دالس بود. جنگ سرد اختراع واشنگتن بود

برادرھا منافع پوشانده ای در جنگ سرد .  که برای مدت ھای طوالنی حفظ کردندئیوزير امور خارجه، موقعيتھا

ت حقوقی خود استفاده کردند، و از آن برای افزايش قدرت و آنھا از جنگ سرد برای حفظ منافع مشتريان شرک. داشتند

اين بسيار ھيجان انگيزترست که در . بودجه ھای مرتبط با موقعيت ھای باالی خود در دولت بھره برداری کردند

  . سياست خارجی و فعاليت ھای پنھانی بودمسؤولزمانھای خطرناک 

را به عنوان  قدرت می رسيد، برادران دالس آنه ی التين بکاامريھر زمان که يک دولت دمکراتيک اصالح طلب در 

 ھا، برخی اوقات با رشوه ئیاين دارا.  ھای مشتريان شرکت حقوقی مستقر در آن کشور می ديدندئیتھديدی برای دارا

ين کرد، و ا  ھا معطوف میامريکائیدست می آمد، که منابع و ثروت کشور را به دست ه به دولتھای غيردمکراتيک ب

دولتھای اصالح طلب، مارکسيست و يا کمونيست اعالم می شدند، و . خواستند حفظ کنند راھی بود که برادران دالس می

قدرت برسانند که تابع ه ديکتاتور را ب را سرنگون سازند و يک  کردذند تا آن سيا و وزارت امور خارجه با ھم کار می

  .دستورات واشنگتن باشد
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دولت اتحاد . امنيتی بودند/  که در مجتمع نظامی ئیجز برای منافع برادران دالس و آنھاه  بجنگ سرد بيفايده بود،

سوسياليسم در يک «ستالين . ، ھيچ اشتياقی برای ھژمونی جھانی نداشتامريکاجماھير شوروی، خالف دولت امروز 

 در چين و اروپای مکمونيس. زی کردرا اعالم کرده بود و تروتسکيست ھا، و ھواداران انقالب جھانی را پاکسا» کشور

 و اتحاد جماھير شوروی، با ارتش سرخ  مائو آدم خود خودش بود. شرقی توليدات کمونيسم بين الملل شوروی نبودند

  .نازی ھا را از اروپای شرقی راند تا به عنوان سپری عليه غرب متخاصم باشد

ه  تا مردم را ب–امروز مورد استفاده قرار گرفت » انترس از تروريست مسلم«مانند » ترس از سرخ «در آن روزھا 

 ويتنام را درنظر ۀبرای مثال، جنگ پرھزين. که درک کنند، با دستور کار خود ھمراه سازند زور، بدون بحث و يا اين

ل او عامل کمونيسم بين المل. کرد استعمارگر بود که يک جنبش ناسيوناليستی را رھبری می ھوشی مين يک ضد. بگيريد

 در غير  نبود، اما جان فوستر دالس از او يک عامل کمونيسيم بين الملل ساخت و گفت که ھوشی مين بايد متوقف شود

ويتنام جنگ را برد و تجاوزی را . تمام جنوب شرقی آسيا به دست کمونيسم می افتد» تئوری دومينو«اينصورت با اين 

  .به وقوع نپيوستکه دالس عليه جنوب شرقی آسيا پيشبينی کرده بود، 

 تقاضای امريکاکرد، از دولت  ھوشی مين برای حمايت عليه قدرت استعماری فرانسه که بر ھندوچين حکومت می

سادگی به دولت امريکا باگر . رفت) شوروی( و ھوشی مين به سوی روسيه   اين تقاضا را رد کردامريکا. کمک کرد

  جنگ ويتنام جلوگيری میۀو فرانسه بايد ھندوچين را تخليه کند، از فاجعسر آمده ه فرانسه گفته بود که دوران استعمار ب

 تبديل ئی تھديدات را اختراع کرد که در آنزمان مانند اکنون به لولوۀ برای خدمت به منافع گروه ھا بھانامريکااما . شد

  .شده است، و واشنگتن، در ھمراھی با بسياری ديگر، قربانی ھيوالی خيالی خود شد

دولت اتحاد . الی که ھيچ خطری از سوی ارتش سرخ متوجه اروپای غربی نبود، ايجاد ناتو غيرضروری بوددر ح

اتحاد جماھير .  کافی مشکل داشت که اروپای شرقی را با جمعيت شورشی اش اشغال کندۀجماھير شوروی به انداز

، و از خود حزب کمونيست ١٩۵۶ سال ، لھستان و مجارستان در١٩۵٣ شرقی در سال المان در ئیشوروی با قيام ھا

اتحاد جماھير شوروی در جنگ جھانی دوم جمعيت بسيار زيادی را .  مواجه شده بود١٩۶٨در چکسلواکی در سال 

 اتحاد ئیاين فراتر از توانا.  خود داشتۀازدست داده بود و برای بازسازی پساجنگ نياز به نيروی انسانی باقيماند

در دوران پساجنگ احزاب کمونيست . جماھير شوروی بود که عالوه بر اروپای شرقی، اروپای غربی را اشغال کند

 برای اميد داشت که يک دولت کمونيستی در فرانسه و يا ايتاليا بتواند ئیايتاليا و فرانسه قوی بودند، و ستالين زمينه ھا

  . اين اميد نقش برآب شدعمليات گالديواما با اجرای . گتن گردد واشنئیمنجر به فروپاشی امپراتوری اروپا

ھيج دليل . نظامی بود/به اين دليل ما جنگ سرد داشتيم که در خدمت برادران دالس، قدرت و سود متجمع امنيتی

  .ديگری برای جنگ سرد وجود نداشت

 و اقتصاد روسيه به عنوان  می کردروسيه با غرب ھمکاری . جنگ سرد جديد حتی از جنگ سرد اولی بيفايده ترست

سياست اقتصادی نئوليبرال که واشنگتن دولت روسيه را متقاعد به .  مواد خام در غرب ادغام شده بودۀتأمين کنند

روسيه ھيچ .  مواد خام به غرب طراحی شده بودۀانجام آن کرده بود، برای حفظ اقتصاد روسيه در نقش عرضه کنند

   . خيلی کم برای ارتش خود ھزينه کردجاه طلبی ارضی نداشت و 

 را انتخاب کرده تا امريکا تاريخ ، انگشت شماری از نومحافظه کاران افراطی است که معتقدندۀجنگ سرد جديد کار عد

برخی از اين نومحافظه کاران پسران تروتسکيست ھای سابق ھستند و .  را اداره کنند  جھانۀبا قدرت ھژمونيک ھم

  .است و نه کمونيست» سرمايه داری دمکراتيک«تيک انقالب جھانی را دارند، تنھا اين بار اين يک ھمان مفھوم رمان
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جنگ سرد جديد به مراتب خطرناکتر از جنگ سرد قديمی است، به اين دليل که آموزه ھای جنگ مربوط به قدرتھای 

انھدام قطعی متقابل تضمينی بود که از . تی ديگر تالفی جويانه نيسئعملکرد سالحھای ھسته .  يافته اندتغييری ئھسته 

ی پيشگيرانه ئ ھسته ۀ اول در حملۀدر زدن ضرب ی جديد، سالحھا ئدر دکترين جنگ ھسته . سالح ھا استفاده نشود

  . واشنگتن اين گام را برداشت، و روسيه و چين را مجبوربه متابعت کردءابتدا. پيشرفت کرده اند

 بر امريکاسای جمھور ؤدر طول اولين جنگ سرد ر. خطرتاکتر است) ه مراتبب(رد جديد برای دليل دوم جنگ س

طور ه  دبليو بوش، و اوباما ب ن، جرجاما رژيم ھای کليتن. تمرکز بودندی مئکاھش تنش ھا بين قدرتھای ھسته 

ی ئوع خطر ھسته شر  ۀًن، اخيرا دربارم پرری، وزير دفاع در رژيم کلينتويليا. چشمگيری تنش ھا را افزايش داده اند

خوسبختانه، .  مانند قطعات ابزارھای معيوب کامپيوتر ستئیصحبت کرد که از طريق ھشدار غلط ناشی از چيزھا

شد که  ی باعث میئکه چنين مواردی در گذشته پيش می آمد، عدم وجود تنش در روابط بين قدرتھای ھسته  زمانی

 روس ھا ۀ که متکی به حمل  امروز، با اين حال، با اتھامات دائمی.مقامات در ھر دو طرف به ھشدار غلط اعتماد نکنند

 در مرزھای روسيه تقويت امريکاديوسازی کرده اند، و نيروھای نظامی ناتو و » ھيتلر جديد« ست، از پوتين به عنوان 

  .شود شده اند، يک ھشدار غلط قابل قبول می

با اين حال، بسياری فرصتھای شغلی، . د را از دست دادکه اتحاد جماھير شوروی فروپاشيد، ناتو ھدف خو زمانی

نومحافظه کاران ناتو را به عنوان پوشش سياسی و يک . بودجه ھا، و سودھای تسليحاتی وابسته به ناتو ھستند

ھدف امروز ناتو آنست تا تمام اروپا را در . نيروی نظامی کمکی برای جاه طلبی ھای ھژمونيک خود مصادره کرده اند

 نمی توانند به واشنگتن حمله کنند ئی که ھمه گناھکارند، دولتھای اروپائیاز آنجا. ات جنگی واشنگتن گرفتار کندجناي

رغم جنايات  علی. ثر واقع شوندؤ متاصداھای ديگر خيلی ضعيفند .  ھا را به جنايات جنگی محکوم سازندامريکائیو 

، مدافع حقيقت، عدالت، حقوق بشر، » در جھاننوری«عليه بشريت، غرب ھنوز موقعيت خود را به عنوان 

ليسی ھمچنان ورغم تخريب منشور حقوق و سرکوب دولت پ اين شھرت علی. دمکراسی، و آزادی فردی حفظ می کند

  .ادامه دارد

برای مثال، نيازی .  مغزی به ارتباط آن به غرب باور داردۀشد شو و نيست که جھان شستئی ارزش ھاۀغرب نمايند

کرد که تسليم شود و تنھا در   تالش میجاپان. ی حمله شودجاپانمی به شھرھای غيرنظامی وبا سالحھای اتنبود که 

ل سياسی بر آن و ايستاد تا جان امپراتور را برای جنايات جنگی که ھيچ کنترامريکاشرط  و برابر خواست تسليم بی قيد

 امپراتور ھيچ قدرت سياسی نداشت و نمادی از وحدت ملی مانند پادشاه بريتانيای امروز،.  از اعدام نجات دھد،نداشت

 ی ھا منحل میجاپانترسيدند که اگر امپراتور، نماد وحدت، برداشته شود، وحدت   از آن میجاپانرھبران جنگی . بود

ش به  ھا خيلی احمق بودند که موقعيت را درک کنند، و بنابراين، ترومن حقير، که در تمام عمرامريکائیالبته، . شود

  . تجليل کرد عنوان يک فرد خيالی قلدری می کرد، با پرتاب بمب از قدرت خود

با اين حال، بمب ھای ھيدروژنی که جايگزين .  پرتاب شدند بسيار قدرتمند بودندجاپانی که بر روی ئبمب ھای ھسته 

  .ين اند مغاير زندگی بر روی زمئیاستفاده از چنين سالحھا. آنھا شده اند به مراتب قويترند

ال ؤاو ناتو و ارکست جنگ با روسيه را زيرس. دونالد ترامپ تنھا چيز اميدوارکننده را در مبارزات انتخاباتی گفته است

ما ميدانيم که ھيلری اما . توانيم به او اعتماد کنيم و يا دولت او از دستوراتش پيروی می کند دانيم که می ما نمی. برد

 که بيش ازحد بزرگند ئیامنيتی، البی اسرائيل، بانک ھا/اران، مجتمع نظامیکحافظه ن يک جنگ طلب، عامل نومکلينت

ن کمک مالی کند و يا  به بنياد کلينتدالرميليون  که ورشکست شوند، وال استريت، و ھر منافع خارجی ست که مگا

  . پول بپردازددالربرای ھر سخنرانی دويست و پنجاه ھزار 
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  .ست» ھيتلر جديد «– ئیمھور روسيه تھديد نھاھيالری اعالم کرد که رئيس ج

رغم تمام اين حقايق آشکار، رسانه  علی. ری رأی دادن به جنگ ستاز اين ممکن ست؟ رأی دادن به ھيلآيا روشنتر 

ری را انتخاب  تا ترامپ را زمين بزنند و ھيل، متحد شده اند، که ھر چه در قدرت خود دارند انجام بدھندامريکاھای 

  .کنند

 به ما چه می» ئیملت استثا«، و اين »مردم ضروری« ، اين»تنھا ابرقدرت جھان«، »تک قدرت« ذکاوت ۀين دربارا

بينند، موجوداتی   ھا تھديدات خيالی و نه واقعی را میامريکائی. گويد که آنھا مانند کثافت الل ھستند گويد؟ اين به ما می

  .دشان خلق شده اندھستند که توسط مبلغان خود خو) ماتريس(ماتريکس 

شوی مغزی شده اند و در ھرگونه حمايت از صلح  و روس ھا و چينی ھا مردمی را می بينند که بيش از حد شست

  .آنھا متوجه وقوع جنگ شده و برای آن آماده اند. ناآگاھند

   

  : نويسندهۀدربار

. ر سردبير ژورنال وال استريت بود، معاون وزير خزانه داری برای سياست اقتصادی و ھمکاپل کريک رابرتسکتر اد

او دارای چندين مقام . سسان سنديکا بودؤاو مقاله نويس ھفته نامه بيزنس، خدمات اخباری ھاوارد اسکريپس، و از م

آخرين کتاب ھای او انحالل اقتصادی . مقاالت اينترنتی او در سراسر جھان ھواداران زيادی دارد. دانشگاھی است

  .شکست خورد، و تھديد نو محافظه کاران بر نظم جھانی می باشد امريکاغرب و چگونه 

  

  :برگردانده شده از
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