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 شکست اردوگاه سوسياليسم 
  یا جنگ جهانی سوم؟**فروپاشی

  
 یاوًه دست پخت امپریاليسم :  ـ فروپاشی 1

  
  

  بلعيدن نيکاراگوئه توسط ایاالت متحدًه امریکا چگونه اتفاق افتاد؟
 .نيکاراگوئه مورد محاصرًه اقتصادی و نظامی قرار گرفت •
 .های جاسوسی شد  سازماننيکاراگوئه آماج دسيسه های براندازانًه •
 .بنادر نيکاراگوئه مين گذاری شدند •
 کليًه  جنگ اعالم نشده ولی کثيف و خونينی عليه این کشور آغاز شد که مغایر با •

 .موازین حقوق بين المللی بود
در برابر این دسيسه ها دولت ساندینيستی مجبور به اتخاذ اقدامات تدافعی شد تا  •

 .رجی را دفع کندارتجاع داخلی و تجاوز خا
که ظاهرا از (دولت ایاالت متحدًه امریکا به عنوان مدافع سينه چاک حقوق بشر  •

وارد ميدان شد و دولت انقالبی ) طرف ساندنيست ها مورد تهدید قرار گرفته بود
نيکاراگوئه را زیر رگبار مسموم کنندًه تبليغاتی خود گرفت وبه جلب حمایت کليسای 

 . نایل گردید»دست چپی«واح خيرخواه ارکاتوليک و برخی از 
 .بدین طریق ميدان عمل اورتگا رفته رفته محدود و باالخره نابود شد •
های ساندنيست ها زیر فشار اختناق اقتصادی، جنگ صليبی ایدئولوژیک،  پایگاه •

فشار نظامی و تروریسم هدایت شده از سوی واشنگتن و مزدوران معروف به 
، نتيجه آن تضعيف روحيه و .ولناکی قرار گرفتندزیر ضربه های ه» کونتراس«

 .توان مقاومت بود
 .انتخابات: تنها راه نجات •
در جریان انتخابات امپریاليسم امریکا قدرت مالی و امکانات تبليغاتی غول آسای خود  •

لود و مستًاصل و با کارد مير غضب زیر  آرا وارد عمل کرد، مردم نيکاراگوئه خون
 .سليم در مقابل قصاب جهان تن در دادندبه ت» آزادانه«گلو 

  
  .تاکتيک مورد استفاده در مورد کوبا چيزی جز این نيست

  : اکنون باید پرسيد
 بوده است؟ » فروپاشی«آیا شکست سيستم ساندنيستی نتيجًه یک  •
که امپریاليسم (توان سقوط فيدل کاسترو و نابودی سوسياليسم در کوبا را  آیا می •

  و یا شکست ناميد؟» فروپاشی« یک ) بيند  است که تدارک میهای سال امریکا سال
  

تفکری که یک شکست و یا یک بحران را که زیر فشار وحشت انگيز، مستمر و همه جانبًه 
نامد، در  خودی میه گيرد، به عنوان یک روند درونی و خود ب امپریاليسم صورت می

همانقدر برای اردوگاه »  فروپاشی« مقولًه .بهترین حالت ساده لوحانه و یکسونگرانه است
                                                 

Implosion **  فروپاشی از درون  



 سياست 1947وقتی در سال . سوسياليسم بی ربط است که برای نيکاراگوئه و یا کوبا بود
ما " ـ معمار این سياست ـ تًاکيد کرد که ) جرج کنان(شد،  فرموله می» اختناق امپریاليستی«

های جاسوسی  سازمانباید در جریانات داخلی روسيه و جنبش کمونيستی اعمال نفوذ کنيم و 
که به عنوان مشاور سفير امریکا در مسکو و در دستگاه دولتی امریکا حضور دایمی (ما 

  ."باید از کليًه امکانات الزمه برخوردار شوند) دارند
و ." فشار وارده بر سياست جاری اتحاد جماهير شوروی را تشدید کنند" منظور این بود که 

به در هم شکستن و یا تضعيف جدی " یش یابد که سرانجام این اعمال فشار تا آن حد افزا
تر و بی  وقت صریح گيرد، آن نام می» فروپاشی«آنچه امروز ."رت شوروی منجر شودقد

خودی و ناگهانی ه اطالق می شد، که ربطی به روند خود ب» درهم شکستن«پرده تر
 با صرف ميلياردها  سال آزگار40ندارد، بلکه محصول توطئه ای است که طی » فروپاشی«

ها مزدور داخلی و خارجی پيش بينی، برنامه ریزی و اجرا  دالر و با اجير کردن ميليون
باید تناسب نيروهای اقتصادی، سياسی "در نظر داشت، ) جرج کنان(همانطور که . شده است

نبودن و نظامی در مقياس جهانی چنان تغيير یابد که غرب بتواند هر لحظه در بارًه بودن و یا 
  "  4.جنبش کمونيستی و اتحاد جماهير شوروی تصميم بگيرد

  
  ـ در سرچشمًه جنگ سرد2

  
 از این رو باید درهم شکستن اردوگاه سوسياليستی را در چارچوب یک زورآزمایی بی

بر سراسر سيارًه » جنگ سرد«. نام گرفته، مورد مطالعه قرار داد» جنگ سرد«رحمانه که 
) جيمز دوليتل(را » جنگ سرد«چند و چون . ه های متمادی ادامه یافتزمين بال گسترد و ده

این بازی هيچ قاعده ای : " چنين فرمولبندی کرد50های  ـ ژنرال امریکایی ـ در اوایل سال
رسميت شناخته نخواهند ه متداول رفتار بشری دیگر ب) هنجارهای(های  نرم. نخواهد شناخت

رد کنيم، مورد تخریب قرار دهيم و ایلی خ را با طرق و وسما باید یاد بگيریم دشمنانمان. شد
ها  تر، پيشرفته تر و کارآتر از طرق و وسایلی اند که آن مراتب معقوله نابودشان کنيم که ب
رسد و تصادفی نيست که از  آیزنهاور نيز به نتایج دیگری نمی" 5.برند عليه ما بکار می

ًه امریکا در اروپا به ریاست جمهوری امریکا پست فرماندهی کل قوای نظامی ایاالت متحد
  .ارتقا مييابد

نه تنها به عرصًه استفاده از کليًه وسایل ممکن »  جنگ سرد«کشاکش معروف به 
) مثال در کره(شود، بلکه در بسياری از نقاط جهان  بدل می...) جاسوسی، توطئه، کودتا و(

  .های واقعی و خونين می انجامد به جنگ
او ایدًه . گيرد که به عمليات نظامی پایان دهد تصميم می) ترومن (1952در سال 

: ید آویرانگرتری به ذهنش رسيده است که در یادداشتهای روزانه اش چنين روی کاغذ می
ما می توانيم به اتحاد جماهير شوروی و جمهوری خلق چين اولتيماتوم بدهيم و برایشان "

ه به آن شهرهای مسکو، سن پطرزبورگ، پيشاپيش روشن کنيم که در صورت عدم توج
موکدن، والدی وستوک، پکن، شانگهای، پورت آرتور، دایرن، اودسا، استالينگراد و کليًه 

این فقط یک ایدًه استثنایی موقتی " 6.مؤسسات صنعتی در چين و شوروی نابود خواهند شد
قرار گرفت و با در حين جنگ کره، جمهوری خلق چين بارها مورد تهدید بمب اتمی . نبود

                                                 
4 R. Hofstadter und B. K. Hofstadter, Great Issues in American History (1958), Vintage Books, New 
York 1982, Bd. III, S. 418f. 
5 S. E. Ambrose, Eisenhower. Soldier and President (1983/84), Simon & Schuster, New York 1991, S. 
377  
6 M. S. Sherry, In the Shadow of War. The United States Since the 1930s, Yale University Press, New 
Haven and London 1995, S. 182 



) که زمانی طوالنی از آن نمی گذشت(توجه به تجربًه وحشت انگيز هيروشيما و ناکازاکی 
  .می توان به جدی بودن این تهدیدها پی برد

  
 با شکست اتحاد جماهير شوروی به پایان رسيد ولی کی آغاز شده بود؟» جنگ سرد«آری، 
هيروشيما و . کشد  هنوز شعله میدر ایامی است که جنگ جهانی دوم» جنگ سرد«آغاز 

ناکازاکی با خاک یکسان شده اند، اگر چه ژاپن دیری است که شکست خورده و حاضر به 
. ولی آماج اصلی بمب اتمی بيشتر از ژاپن، اتحاد جماهير شوروی است. تسليم بوده است

قيقت اقرار بسياری از مورخين معروف امریکایی با اتکاء به اسناد و مدارک موجود به این ح
  .کنند می

شود که بمب وحشت انگيز اتمی  برای خط و نشان کشيدن به کشور شوراها تصميم گرفته می
پرتاب ) هيروشيما و ناکازاکی(درنگ بر دو شهر بزرگ  نه بر منطقه ای کویری بلکه بی

شود تا حکومت شوراها گوشی دستش بياید که تناسب قوا در جهان بعد از جنگ از چه قرار 
. ت و ایاالت متحدًه امریکا برای حفظ سرکردگی خود حاضر به ارتکاب هر جنایتی استاس

کليًه مراکز صنعتی "کند که در صورت لزوم  وینستون چرچيل نيز آمادگی خود را اعالم می
مدتها خيال ) ایستيمسون(، وقتی که وزیر خارجًه امریکا "روسيه را با خاک یکسان کند

 را در سر می" غيير سيستم حکومتی و یا تغيير بنيادی آنمجبور کردن شوروی به ت"
  . پروراند

پارادوکس در این است که سران نظامی امریکا در مقابل اجرای نقشًه بمباران اتمی ژاپن 
ها بمب اتمی را بربرمنشانه  آن. گيرند کنند و مورد بی مهری حضرات قرار می مقاومت می

انجامد و رحمی بر زن و بچه و پير و بيمار  داری مینامند که به نابودی هر موجود جان می
نسيون ژنو اکند و فرقی با تسليحات شيميایی و باکتریولوژیک ندارد که از سوی کونو نمی

  .گذشته از این ژاپن شکست خورده است و حاضر به تسليم است. ممنوع اعالم شده است
 ميالدی 1945 سپتامبر سال 7این سران نظامی از این سياست که در یک نشست کابينه در 

فرمولبندی شده است غافلند که آماج اصلی بمب اتمی در واقع نه ژاپن، بلکه کشور شوراها 
کشوری که قادر به مقاومت در برابر نقشه های ترومن است که در پی تبدیل ایاالت . ست

  . متحدًه امریکا به ژاندارم بين المللی است
یت وحشت انگيزی که در شهرهای هيروشيما و ناکازاکی وقتی افکار عمومی امریکا از جنا

از این رو . رخ داده است، مطلع شد، موج انزجار و نفرت سراسر کشور را فرا گرفت
 با انتشار مقاله ای که در همًه مطبوعات کشور با تيتری درشت 1947در سال ) ایستيمسون(

ه گویا قتل عام مردم این دو چاپ شد، به سرهمبندی کردن افسانًه سراپا دروغی دست زد ک
  .ها انسان نجات داده شود شهر الزم بوده تا جان ميليون

 اشاره می کند این بود   نيز به آنG. Alperovitzکه تاریخ نگارامریکایی  اما واقعيت  چنان
که هدف اصلی متوقف کردن موج اعتراض عمومی و عادت دادن مردم امریکا به استفاده از 

 عادی قلمداد کردن آن و از سوی دیگر خط و نشان کشيدن برای شوروی تسليحات اتمی و
  .7بوده است

جنگ «دهد که برای فهم بهتر چند و چون  در این زمان در ژاپن حادثًه دیگری رخ می
سابقه ای  امپراتور ژاپن با حملًه تجاوزگرانه به چين دست به جنایت بی. کند کمک می» سرد

گی به عنوان موش آزمایشگاهی برای آزمایش تسليحات  صدها هزار اسير جن.می زند
مردم عادی شهرهای  سر ميکروبيولوژیکی و شيميایی مورد استفاده قرار می گيرند و بر

دقت علمی ه های باکتریولوژیکی پرتاب می شوند و نتيجًه همه این آزمایشات ب مختلف بمب
                                                 
7 G. Alperovitz, The Decision to Use the Atomic Bomb and the Architecture of an American Myth, 
Knopf, New York 1995, S. 316-330, 260f, 252, 260; zum Programm Trumans vgl. H. Thomas, Armed 
Truce. The Beginnings of the Cold War 1945-46 (1986), Sceptre, London 1988, S. 187 



تقيم این جنایات و برای اعضای امریکا اعالم کرد که برای مسئولين مس. یادداشت شده بود
ها نتایج این آزمایشات را در اختيار  که آن  ژاپن در صورتی731واحد بدنام و قسی القلب 

جنگ «چنانچه مشاهده می کنيد، در . امریکایی ها قرار دهند، مصونيت جانی قایل خواهد شد
 . 8توسل جویيده می شدنه تنها به تسليحات اتمی بلکه  به تسليحات باکتریولوژیکی نيز » سرد

برای کشف این . همدیگر پيوند خورده انده و پایان جنگ جهانی دوم، ب» جنگ سرد«شروع 
بالفاصله بعد از حملًه هيتلر به ) ترومن(اظهارات .  باشيد1945پيوند، الزم نيست منتظر 

در این مرحله ایاالت متحدًه امریکا . دارد اتحاد جماهير شوروی از این مسًاله پرده برمی
ریيس جمهور آتی . هنوز رسما وارد جنگ نشده است ولی عمال در کنار بریتانيای کبير است

خواهد که هيتلر را برندًه  وجه نمی هيچه کند که او ب ایاالت متحدًه امریکا صریحا اعالم می
 ببينيم که آلمان در آستانًه پيروزی اگر ما: " کند ولی بالفاصله اضافه می. این جنگ ببيند

است، باید به روسيه کمک کنيم و اگر دیدیم که امکان پيروزی روسيه موجود است، باید به 
  ."دو باید مجبور شوند، حد اکثر تلفات را بدهند که این لب مطلب این. آلمان کمک کنيم

که عمال با اتحاد جماهير (ر ترومن بی توجه به اتحاد ایاالت متحدًه امریکا با بریتانيای کبي
طالب ریختن سيلی از خون از پيکر کشور ) شوروی در جنگ عليه فاشيسم متحد شده است

  .شوراهاست
وزیر انگليسی نيز نظرات مشابهی با ترومن عنوان می کند و ) لرد برابازون(در همين زمان 

نيست که محافل اگر چه درهمين رابطه مجبور به استعفا می شود ولی برای کسی پنهان 
) گرچه در این زمان متحد آنهاست(پرنفوذی در بریتانيای کبير، اتحاد جماهير شوروی را 

     9.دانند دشمن آشتی ناپذیر خود می
 معاون ریيس جمهور و یکسال بعد ریيس جمهور شده بود، جز 1944ترومن که در سال 

برای فرانکلين . در سر ندارد خود چيزی 1944تحقق بخشيدن به برنامًه اعالم شده در سال 
روزولت که ترومن یکسال تمام معاونش بود، هم هدفی جز تضعيف اتحاد جماهير شوروی 

  .وجود نداشت
در روزهای پایانی جنگ، وقتی معلوم شد که نه بریتانيای کبير،  بلکه اتحاد جماهير شوروی 

مد، روزولت استراتژی به عنوان رقيب مهم سرکردگی جهانی امریکا از جنگ بيرون خواهد آ
نتيجه این : " این امر برای مورخ آلمانی نيز پوشيده نمانده است. نظاميش را فورا تغيير داد

مراتب سنگينتری برای پيروزی ه تغيير استراتژی این شد که اتحاد جماهير شوروی تلفات ب
 پيش بينی »برنامًه پيروزی« لشگر که در 215جای ه روزولت ب. نهایی بر آلمان تقبل کند
 لشگر وارد جنگ کرد و سهم نيروهای دریایی و هوایی را باال 89شده بود، در مجموع 

   " 10.برد
کتابش بنام ) آندره فونتين: (تر بنگریم بهتر است، قدری عقب» جنگ سرد«برای فهم بهتر 

ه بدارد که  کند و از این حقيقت پرده برمی را با انقالب اکتبر آغاز می) تاریخ جنگ سرد(
سال مرگ  (1953 تا 1917از اکتبر . جنگ سرد و گرم بوده است» جنگ سرد«اصالح 
بعد از تجاوز آلمان . کنند های انگلوساکسن مرتب رل عوض می آلمان و دولت) استالين

ها، بعد ظهور هيتلر و باالخره  نخست اتحاد آن) تا زمان صلح برست ـ ليتووسک(ویلهلمی 
رسد و حتی  رسد که شروعش به دهه های قبل می لمه فرامیمعنی محدود که ب» جنگ سرد«

  .شود با جنگ جهانی اول و دوم مربوط می
  

                                                 
8 Vgl. Meirion und Susie Harries, Sheating the Sword. The Demilitarization Of Japan, Hamish 
Hamilton, London 1987, S. 39 
9 H. Thomas, Armed Truce, a.a.O., S. 187  
10 A. Hillgruber, Die Zerstörung Europas. Beiträge zur Weltkriegsepoche 1914 bis 1945, Propyläen, 
Berlin 1988, S. 295 (Fußnote 71) 



 چهرًه جدید جنگ:  ـ آميزه ای مرگبار3
  

 امپریاليسم در مبارزه عليه اتحاد جماهير شوروی و اردوگاه سوسياليستی آميزه ای از فشار 
همان آميزه ای که برای در هم شکستن . گيرد اقتصادی، ایدیولوژیک و نظامی را بکار می

 کار برده و میه ها و برای از هم پاشاندن سيستم سياسی ـ اجتماعی کوبا ب حکومت ساندنيست
این همان آميزه ای است که عليه سایر کشورها مثال عراق، ایران، ليبی و مدت زیادی . برد

  .شود است که عليه چين بکار برده می
های متمادی در کشاکش مداوم عليه  يشرفتًه جنگ در طی سالاین شکل جدید، متنوع و پ

  .تدریج تصحيح و تکميل شده استه کشور شوراها ب
ارسال سرباز به روسيًه : "یکی از سردمداران ایاالت متحدًه امریکا گفت) هربرت هوفر(

ما باید به . ها در معرض سرایت افکار بلشویکی خواهد بود معنی قراردادن آنه شوروی ب
حاصره اقتصادی کشورهای اردوگاه سوسياليسم اقدام کنيم و کشورهایی را که سمپاتی نسبت م

  ."به اتحاد جماهير شوروی دارند، مورد تهدید تحریم اقتصادی قرار دهيم
شناخت،  نخست وزیر فرانسه که از شنيدن پيشنهاد هوفر سر از پا نمی) جرج کله مان(

ه ست و امکان پيروزی اش بگر و کاراالح ویراناظهار داشت که محاصرًه اقتصادی یک س
گرامشی انزجار خود را از این سياست امپریاليسم . مراتب بيشتر از مداخلًه نظامی است

یا تن دادن به یوغ سرمایه داری و یا مرگ از ! یا پول، یا مرگ: "اعالم کرد و گفت
 "11!گرسنگی

معنی محدود آن، مورد استفاده ه ب» جنگ سرد«سالح ویرانگر دیگری که از زمان آغاز 
سفير ) هریمن. (قرار گرفته است، عبارت است توپخانًه ایدئولوژیک و تبليغاتی امپریاليسم

:  پيشنهاد گشودن جبهًه جدیدی را کرد1945ایاالت متحدًه امریکا در مسکو در نوامبر 
تًاثير کالم چاپ توانيم دست به انتشار روزنامه و مجله بزنيم ولی  تردیدی نيست که ما می"

های مختلف اتحاد جماهير  اگر ما فرستنده های رادیویی قوی به زبان خلق. شده ناچيز است
این امر بارها و بارها تًایيد شده . مراتب مؤثرتر واقع شوده تواند ب شوروی دایر کنيم، می

تحکيم پایگاه هيتلر هم برای . ها آموخته بودند ها از نازی این تجربه را امپریاليست" 12.است
برای در هم شکستن سيستم . اجتماعی خویش به فرستنده های رادیویی متوسل شده بود

سوسياليستی عالوه بر فرستنده های رادیویی، تسليحات دیگری نيز مستقيم و غيرمستقيم مورد 
  .گرفتند استفاده قرار می

جنگ «را  1946 ـ 1945آغاز شده از » جنگ سرد«اصطالح ه دوره ب) اریک هوبسن(
 13.کشد تر و اسرار آميزتری شعله می نامد، جنگی که به شکل بغرنج می »جهانی سوم

ربط  صفت سرد برای جنگی که با بمباران اتمی هيروشيما و ناکازاکی شروع می شود، بی
شود  طور منظم در نقاط مختلف کرًه زمين شعله ور میه این جنگی است که نه تنها ب. است

شود که خطر تبدیل سراسر و یا بخش مهمی  می» داغ«اطع تاریخ چنان بلکه  در برخی مق
  .از سيارًه زمين را به جهنمی در پيش چشمان نگران بشریت عریان می کند

 رسما صحبت از مبارزًه سياسی ـ ،اگرچه در رویارویی دو قدرت متخاصم اصلی
 که به هيچ  بوددهشتناک، ولی زورآزمایی نظامی چنان بوددیپلوماتيک، اقتصادی و تبليغاتی 

 به درگيری مستقيم و یا چه زورآزمایی نظامی اگر این. آن را نادیده گرفتی شدوجهی نم
 در این جا صحبت از جنگی است .جای گذارده  عواقب هولناکی ب ليکنغير مستقيم نينجامد،

                                                 
11 Vgl. dazu D. Losurdo, Antonio Gramsci dal liberalismo critico al "comunismo critico", Gamberetti, 
Roma 1997, S. 75-80  
12 H. Thomas, Armed Truce, a.a.O., S. 223 
13 E. j. Hobsbawm, Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991 (1994), Abacus, London 
1995, S. 226 



لی آن که در نهایت تاثيری مخرب را بر اقتصاد و سياست طرف مقابل، بر تمام مناسبات داخ
   . و چنانچه مالحظه کردیم بر اتحاد کشورهای اردوگاه سوسياليسم، هدف خود قرار داده بود

در این مورد، یک حقًه سرهمبندی شده از سوی نظریه پردازان » فروپاشی«مقوله 
الشخورها با چنگ و دندان خون آلود به رقص و پایکوبی . کاپيتاليستی و امپریاليستی است

کنند که سيستم اقتصادی ـ اجتماعی در اتحاد جماهير شوروی و  دعا میبرخاسته اند و ا
دليل ضعف درونی، غلط بودن مارکسيسم ـ لنينيسم و عدم همخوانی ه امریکای التين صرفا ب

پاشد و یا ی خودی فرو مه طور خود به سيستم سوسياليستی با روحيًه بشری از درون و ب
حق، ه  که سيستم سرمایه داری، نظامی پرثبات، بگيرند و نتيجه می. شود دچار بحران می

جاویدان و بی جانشين است و سيستم سوسياليستی و راه رشد غيرسرمایه داری اصوال غلط و 
از سوی هرکس هم که باشد، فقط برای » فروپاشی«نشخوار مقولًه . محکوم به شکست

  .تاجگذاری بر سر فاتحان این نبرد مرگ و زندگی است
ویژه ماورای ه ها و ب اصطالح کمونيسته ها و ب ه به مذاق خيل عظيمی از چپاگر این مقول

های افراطی دو آتشه خوش می آید، نشانگر ورشکستگی و فالکت  انقالبيون و کمونيست
  .سياسی و ایدئولوژیک آنه ست و بس

معنی شانه خالی کردن از تحليل تاریخی سرسختانه از ه اما ب» فروپاشی«رد مقولًه 
  .ليسم واقعا موجود و جنبش بين المللی کمونيستی نيست و نمی تواند هم باشدسوسيا

جنگ بلکه درست برعکس، یک همچو تحليلی فقط وقتی ممکن خواهد شد که به واقعيت 
. این تحليل سرسختانه را ليکن نمی توان با تسليم طلبی عوضی گرفت. پی ببریمجهانی سوم 

ياسی ـ ایدئولوژیک و عقب ماندگی مذهبی را ـ که بعد از و لذا انتقاد از روحيًه ورشکستگی س
شکست در صفوف جنبش کمونيستی رخنه کرده است ـ باید بی چون و چرا تا پایان تلخش 

  .   ادامه داد


