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  :پيشگفتار

اين که آيا اين ضرب المثل ". پشت مرده گپ زدن خوب نيست"در کشور ما از دير باز ضرب المثلی وجود دارد که 
؛ بحث روی آن را می  نه عقب کسی که توان از دفاع از خود را ندارد، حرف زد و ياًاقعا امر خوبيست و نبايد درو

عقب چنين ضرب المثل ھائی پنھان در اين اواخر ديده می شود که تعدادی از افراد خود را در. گذاريم به فرصت ديگر
ای بحث به ، بلکه وقتی پث بگيرند را به بحاند ھای خلق و پرچمبتکارانۀ يا، نه تنھا حاضر نيستند عملکرد جننموده

امپرياليسم شوروی کشانيده می شود، مکارانه خود را در عقب دستاورد ھای انقالب اکتوبر  يالخيانت ھا و جنايات سوس
.  نمايندار میف و يلتسين انجاميد، فرای که سرانجام به گوربچمخفی نموده، از ادامۀ بحث در مورد شوروی و پروسه 

ا  ستالين جريان داشته و خيانتی ب طبق خط لنين و ھاف و يلتسين، ھمه چيز در کشور شوراتوگوئی تا قبل از گوربچ
  .چنان عمق و پھنا يک شبه به وجود آمده است

اند خروشچف، به ھمين مناسبت، تصميم گرفتم تا نامه ھائی را که حزب کمونيست چين عليه انحرافات و خيانت ھای ب
 تفسير معروف اند، ٩روی نگاشته و در بين پيروان انديشۀ مائوتسه دون به ونيست شعنوانی کميتۀ مرکزی حزب کمو

، چرا و چگونه بر انقالب اکتوبر چنان اھند بدانندتايپ نموده خدمت عناصر مبارز و انقالبی و آنانی که می خوًمجددا 
   .رفت که نبايد می رفت، تقديم بدارم

  نسرين معروفی
  

  

 پنجاه بيش از. پس از دومين جنگ جھانی طوفان انقالب عظيمی در مناطق آسيا، افريقا و امريکای التين بر پا شده است

 و کوبا در راه سوسياليسم رياوکشور آسيائی و افريقائی استقالل خود را اعالم کرده و چھار کشور يعنی چين، ويتنام، ک

  .گام نھاده اند، در سيمای آسيا، افريقا و امريکای التين تغييرات بزرگی پيدا شده است

 نتيجۀ سرکوب امپرياليسم و نوکرانش دچار اگر پس از نخستين جنگ جھانی انقالب مستعمرات و نيمه مستعمرات در

امپرياليستھا ديگر به ھيچ وجه . گرگون شده استکلی ده شکست جدی گرديد ولی پس از دومين جنگ جھانی وضع ب

سيستم استعماری کھن امپرياليسم به سرعت رو به .  نھضت آزاديبخش ملی را خاموش سازندۀنتوانستند حريق پردامن

در برخی .  امپرياليسم به جبھۀ مقدم پر جوش و خروش مبارزه عليه امپرياليسم مبدل گرديدۀھتالشی گذاشت و پشت جب

ھا ضربات سنگينی ون گرديد و در برخی ديگر از کشورھای وابسته واژگۀ امپرياليسم بر مستعمرات و کشورنقاط سلط

طۀ امپرياليسم را در خود کشور تضعيف را متزلزل و به حال اضمحالل انداخت و اين نيز ناچار سل بدان وارد آمد که آن

  .و ناپايدار ساخت

ھم آواز گشته، ديگر يل اردوگاه سوسياليستی با يک و امريکای التين و تشکزی ھای انقالب خلقھای آسيا، افريقاپيرو

  .آھنگ مارش ظفرنمون دوران ما را می نوازند

ھای سياسی جھان کنونی موضع خود را ند که کليه نيروی کطوفان انقالب خلقھای آسيا، افريقا و امريکای التين ايجاب م

 امپرياليستھا و استعمارگران از ترس بر خود می لرزند و خلقھای ،در مقابل چنين طوفان انقالبی عظيم. معلوم سازند

ر بد اين بسيار بسيا: "امپرياليستھا و استعمارگران می گويند. انقالبی سراسر جھان با ھلھله ھا و شادی کف می زنند

امپرياليستھا و استعمارگران می " اين بسيار بسيار خوب است: "اما خلقھای انقالبی سراسر جھان می گويند". است

اين انقالب است و حق : "، اما خلقھای انقالبی سراسر جھان اظھار می دارند"اين شورش است و مجاز نيست: "گويند

  ".ست از آن جلوگيری نمايدکس قادر ني اين جريان تاريخی است که ھيچ. مردم است
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 سياسی جھان کنونی يکی از مرزھای مھم بين مارکسيست ـ  در صحنۀ موضع در برابر اين حادترين مسألهاتخاذ کدام

مارکسيست ـ لنينيستھا با پايداری در صف ملل ستمديده قرار داشته از نھضت . لنينيستھا و رويزيونيستھای معاصر است

رويزيونيستھای معاصر در واقع در صف امپرياليستھا و استعمارگران قرار می . يبانی می کندآزاديبخش ملی فعاالنه پشت

  .زاديبخش ملی را نفی کرده و عليه آن اقدام می نمايند و با توسل به ھر وسيله ای جنبش آگيرند

ه يبخش ملی را برھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی در گفتار ھنوز جسارت ندارند، نقاب پشتيبانی از نھضت آزاد

ولی اگر . ی جوينددور اندازند، گاھی آنھا بنابر منافع  خود برای ظاھرسازی به اين و آن ژيستھای زيبا توسل مه کلی ب

 در نظر گرفته شود و طبق يک سلسله نقطه نظرھائی که آنھا طی سالھای اخير تبليغ کرده و می کنند جھات عمدۀ مسأله

 آنان قضاوت شود آنوقت معلوم می شود که آنھا نسبت به مبارزۀ آزاديبخش ملل ۀ يک سلسله سياستھای متخذبسحو بر

فعال، تحقير آميز و منفی را اتخاذ نموده اند و به صورت مدافع استعمار  افريقا و امريکای التين روش غيرستمديده آسيا،

  .نوين در آمده اند

 خود و ھمچنين رفقائی از حزب کمونيست والیج ١٤ نيست اتحاد شوروی در نامه سرگشادۀکميتۀ مرکزی حزب کمو

  که نظرات نادرست خود را در مسألۀاتحاد شوروی در بسياری از مقاالت و بيانات خود با تمام نيرو کوشش کرده اند

ولی تمام اين ھا تنھا موضع ضد مارکسيستی ـ . جنبش آزاديبخش ملی تبرئه کنند و به حزب کمونيست چين حمله نمايند

  . باز ھم بيشتر ثابت کرده استنيست اتحاد شوروی را در اين مسألهو ضد انقالب رھبری حزب کموی ستلنين

 نھضت آزاديبخش ملی مورد مطالعه  کمونيست اتحاد شوروی را در مسألۀو عمل رھبری حزب" تئوری"گذار اکنون ب

  .و بررسی قرار دھيم

  :لغو وظيفۀ مبارزه عليه امپرياليسم و استعمار

افريقا و امريکای التين جنبش آزاديبخش ملی به پيروزی ھای عظيمی که دارای اھميت تاريخی می باشد نائل در آسيا، 

ولی آيا می توان گفت وظيفۀ خلقھای آسيا، افريقا و امريکای التين . اين نکته را ھيچ کس نمی تواند انکار کند. آمده است

 ۀاين وظيف. ه پايان رسيده است؟ به نظر ما نمی توان چنين گفتدر مبارزه عليه امپرياليسم و استعمار و عمال شان ب

  .مبارزه ھنوز ھم از پايان خود خيلی فاصله دارد

ولی رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی ھمواره اين ادعا را شايع می کنند که گويا در جھان امروزی استعمار ديگر 

 ۀتحت سلط انبوھی "تأکيد می کنند که در کرۀ ارض يک جمعيت آنھا . از بين رفته و يا از بين رفتنش نزديک شده است

ی از سيستم استعماری ئ، اکنون فقط در مناطقی از افريقا مثل انگوالی پرتگال و موزامبيگ بقايا"استعمار زجر می کشد

  .وارد شده است" مرحله نھائی"وجود دارد و امر نابودی استعمار به 

  اما واقعيات از چه سخن می گويند؟

. اعالم داشته انديک سلسله از کشور ھای اين نواحی استقالل خود را . بتداء وضع آسيا و افريقا را از نظر بگذرانيما

نھا ھنوز از تحت کنترول و از اسارت امپرياليسم و استعمار رھائی کامل نيافته و ھمچنان در معرض ولی بسياری از آ

در برخی از کشور ھا . دندوخورد استعمارگران نوين و کھن می باشغارت و تجاوز امپرياليسم قرار دارند و ميدان ز

 ۀاستعمارگران کھن ناگھان شيطان وار چرخی زده و به استعمارگران نوين مبدل شده اند و به وسيلۀ عمال دست پرورد

در ھا استعمارگران گرگ صفت از يک در بعضی از کشور. حفوظ داشته اندخود سلطۀ استعماری خود را ھمچنان م

رانده شدند و از در ديگر استعمارگران ببر صفت وارد گشتند و استعمارگران نوين بزرگتر و خطرناکتر امريکائی 
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ھای آسيا ی امپرياليسم امريکا خلقھای کشورھريمنی استعمار نوين به نمايندگاچنگال . جانشين استعمارگران کھن گرديدند

  .ًو افريقا را جدا مورد تھديد قرار داده است

  !کنون به ندای خلقھای امريکای التين گوش دھيدا

امروز امريکای التين در زير يوغ اسارت امپرياليستی قرار دارد که ددمنش تر : "در دومين بيانيۀ ھاوانا گفته می شود

  ".وری استعماری سابق اسپانيا استتو زورمندتر و بيرحمتر از امپرا

مبلغ سرمايه گذاری اياالت متحدۀ امريکا در " دومين جنگ جھانی تا کنون از پايان: در اين بيانيه ھمچنين گفته می شود

اما امريکای التين ھم محل تھيۀ مواد خام ارزان قيمت و ھم بازار .  ميليارد دالر تجاوز کرده است١٠امريکای التين از 

االت متحدۀ امريکا جاريست  امريکای التين به طرف ايزًسيلی از پول دائما ا". "فروش محصوالت گران قيمت می باشد

ًوعا م سال مج٥ ميليارد دالر و در ٢ ميليون دالر و در يک سال به ٥ ھزار دالر و روزانه به ٤ًکه تقريبا ھر دقيقه به 

وقتی که آنھا ھزار دالر از ما به غارت می برند جز يک جسد بی جان چيزی برای ما .  ميليارد دالر می باشد١٠برابر 

  ".بدين ترتيب ھر ھزار دالر برابر است با يک جسد و اين ھمان بھائی است که امپرياليستھا می گويند. باقی نمی گذارند

وجه از استعمار چشم نپوشيده   نشان می دھد که پس از دومين جنگ جھانی امپرياليسم به ھيچح ھا به وضودرويدا

يکی از خصوصيات مھم اين استعمار .  استاست، منتھا به منظور اجرای استعمار نوين شکل جديدی را اتخاذ نموده

نوين اين است که امپرياليسم مجبور شده است که شکل کھنه يعنی سلطۀ مستقيم استعماری را تغيير داده و شکل نوينی 

را به کار بندد و به وسيلۀ عمالی که آنھا انتخاب نموده و پرورش داده اند سلطه و استثمار استعماری را عملی می 

پرياليسم به سردمداری اياالت متحدۀ امريکا از طريق تشکيل بلوکھای نظامی، ايجاد پايگاه ھای نظامی و يا به ام. سازند

و حمايت حکومتھای دست نشاندۀ خود مستعمرات و کشور ھائی را که " جامعۀ مشترک"و " فدراسيون"وجود آوردن 

دی و اشکال اقتصا" کمک"ه و با استفاده از واگذاری استقالل خود را اعالم داشته اند تحت کنترول و اسارت خود گرفت

ه ھا را به صورت بازار فروش کاال و پايگاه تأمين مواد خام و محلی برای صدور سرمايديگر ھمچنان اين کشور

ھا به دست می ا که با خون و عرق مردم اين کشورھا را چپاول می کند و نعمی ردرآورده است وثروتھای اين کشور

ملل متحد را به يکی از وسائل مھم خود برای مداخله در امور داخلی اين امپرياليستھا ھمچنين . ما می برنديايد به يغ

ند و ھر وقت نتوانند در ھا به تجاوزات نظامی، اقتصادی و فرھنگی می پرداز ھا مبدل کرده اند و در اين کشورکشور

 ظ نمايند به کودتا ھای نظامی و اقدامات و فعاليتھای خرابکارانهسلطۀ خود را حف" مسالمت آميز"ھا از طريق اين کشور

  .داخله و تجاوز مسلحانه می پردازندًدست می زنند و حتا مستقيما به م

امپرياليستھای امريکا تالش دارند از . در تعميم اين استعمار نوين اياالت متحدۀ امريکا از ھمه فعالتر و مکارتر است

عمرات و مناطق نفوذ امپرياليسم ديگر را تصاحب کرده و بدين ترتيب جھان را تحت کنترول و طريق استعمار نوين مست

  .سلطۀ خود درآورند

  

  .استعمار نوين استعماری است شريرتر و بيرحم تر

در چنين شرايطی چگونه می توان گفت که از بين : ال شودؤاجازه بدھيد از رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی س

  وارد شده است؟" مرحلۀ نھائی"ر به بردن استعما

 بھانه ای ١٩٦٠ دروغھای خود حتا می کوشند در اعالميۀ سال ونيست اتحاد شوروی به منظور تبرئۀرھبران حزب کم

 گفته شده است که سيستم ١٩٦٠در اعالميۀ سال  آنان می گويند آيا اينطور نيست که. را برای کمک به خود پيدا کند

الشی می شود؟ ولی نقطه نظر در بارۀ تالشی سريع سيستم استعمار کھن که در اعالميه خاطر استعماری به سرعت مت
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نشان شده است نمی تواند به نقطه نظر در بارۀ از بين رفتن استعمار که از طرف رھبری حزب کمونيست اتحاد 

ت متحدۀ امريکا تکيه گاه اياال"در اعالميه به روشنی خاطر نشان شده است که . شوروی شايع شده است کمکی بکند

د که از راه نر رأس آنھا اياالت متحدۀ امريکا مذبوحانه تالش می کندامپرياليستھا و "، "عمدۀ استعمار معاصر است

می کوشند " ، آنھا "شيوه ھای تازه و به اشکال نوين، استثمار استعماری خلقھای مستعمرات سابق را برقرار نگاه دارند

در ". ھای آسيا، افريقا و امريکای التين در دست نگاه دارنددی و نفوذ سياسی خود را در کشورال اقتصواھرم ھای کنتر

 کمونيست اتحاد شوروی با تمام اينجا چيزی که در اعالميه فاش شده است درست ھمان چيزی است که رھبری حزب

  .نيرو سعی می کند آن را روپوشی نمايد

ی به وجود آورده اند که گويا نھضت آزاديبخش ملی به "تئوری "رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی ھمچنين

در "آنان معتقد اند که . ده استکه وظيفۀ اقتصادی وظيفۀ مرکزی آن می باشد، وارد ش" مرحلۀ جديدی"اصطالح به 

حلقۀ "و " وظيفۀ مرکزی"و اکنون مسألۀ اقتصادی به " گذشته مبارزه به طور عمده در رشتۀ سياسی گسترش می يافت

  .مبدل شده است" اصلی پيشرفت باز ھم بيشتر انقالب

مرحلۀ " آن هوج يچولی اين مرحلۀ نوين به ھ. درست است که نھضت آزاديبخش ملی وارد مرحلۀ نوين شده است

در اين مرحلۀ نوين آگاھی بيسابقۀ مردم آسيا، افريقا . نيست که رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی می گويد" جديدی

خلقھای اين قاره ھا پيگيرانه خواستار از بين . و امريکای التين پديد آمده و اعتالی بيمانند نھضت انقالبی پيدا شده است

ھای خود ھستند و به خاطر استقالل کامل سياسی و ش در کشور االيسم و سگھای زنجيریبردن کامل نيروھای امپري

ھا قرار دارد ھمچنان ن وظيفه ای که در مقابل اين کشورنخستين و مبرمتري. اقتصادی کشور خود مبارزه می نمايند

اين مبارزه ھمچنان در رشته . گسترش باز ھم بيشتر مبارزه عليه امپرياليسم و استعمار نوين و کھن و عمالشان می باشد

اين مبارزات در رشته ھای .  و رشته ھای ديگر به شدت جريان دارداسی، نظامی، فرھنگی و ايدئولوژيکھای سي

می آيد و اغلب در شرايطی که امپرياليسم دست به سرکوبی ر فشرده به صورت مبارزۀ سياسی درمختلف ھمچنان به طو

ھای نو برای کشور. مسلحانه تبديل می شوديم می زند به طور اجتناب ناپذير به مبارزۀ مسلحانۀ مستقيم  و يا غير مستق

وجه نبايد از مبارزه عليه امپرياليسم  اما اين وظيفه به ھيچ. استقالل پيشرفت دادن اقتصاديات مستقل ملی بسيار مھم است

  .و استعمار نوين و کھن و عمالشان جدا شود

رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی ھمانند تئوری به " مرحلۀ جديد" تئوری پر واضح است چنين به اصطالح

که از طرف اين رھبری شايع شده است، آرايش تجاوز و غارتگری " استعمار ديگر از بين رفته است"اصطالح 

ئوری پرده اين ت.  و امريکای التين محسوب می شودمايندگی اياالت متحدۀ امريکا در آسيا، افريقااستعمار نوين به ن

 انقالبی خلقھای آسيا، افريقا و امريکای ۀپوشی تضاد حاد بين امپرياليسم و ملل ستمديده می باشد و تالشی است که مبارز

  .التين را فلج می سازد

 که استعمار به از بين رفتن نزديک شده است و مادامی رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی، مادامی" تئوری"طبق 

نونی نھضت آزاديبخش ملی تنھا مسألۀ پيشرفت اقتصادی می باشد، آنوقت البته مبارزه عليه که وظيفۀ مرکزی ک

در اين صورت مگر اين امر بدان معنی نيست که . امپرياليسم و استعمار نوين و کھن و عمالشان ديگر الزم نيست

به قول " مرحلۀ جديدی"ود وظيفۀ کنونی نھضت آزاديبخش ملی از ريشه از بين رفته است؟ از اينجا معلوم می ش

رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی که وظيفۀ مرکزی آن وظيفۀ اقتصادی است در واقع مرحلۀ لغو مبارزه عليه 

  .امپرياليسم، عليه استعمار نوين و کھن و عمالشان يعنی لغو نھضت آزاديبخش ملی می باشد
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  نسخه ھائی برای لغو انقالب ملل ستمديده

نادرست خود برای ملل ستمديده يک تعداد نسخه ھائی برای " تئوری"ست اتحاد شوروی طبق رھبری حزب کموني

  .حاال بگذار ما اين نسخه ھا را از نظر بگذرانيم. ً  تمام مرضھا دقيقا ترتيب داده استۀمعالج

  

  .نخستين نسخه، ھمزيستی مسالمت آميز و مسابقات مسالمت آميز نام دارد

شوروی ھمواره يک سلسله پيروزيھای کبير جنبش آزاديبخش ملی خلقھای آسيا، افريقا و رھبری حزب کمونيست اتحاد 

آنھا " مسابقات مسالمت آميز" و " ھمزيستی مسالمت آميز"امريکای التين را پس از دومين جنگ جھانی به اصطالح به 

طی سالھای : " شده استدر نامۀ سرگشادۀ کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی چنين نوشته. نسبت می دھد

اخير در شرايط ھمزيستی مسالمت آميز پيروزی ھای مھم جديدی در مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا و مبارزۀ خلقھای 

  ". انقالب جھانی با موفقيت تکامل می يابدۀکشورھای مختلف به خاطر آزادی ملی به دست آمده و پروس

ر شرايط ھمزيستی مسالمت آميز کشورھای دارای نظامھای د"جنبش آزاديبخش ملی : آنھا نيز ھمواره می گويند

، ھمزيستی مسالمت آميز و "اجتماعی گوناگون و مسابقات اقتصادی دوسيستم اجتماعی متضاد گسترش يافته است

به پيشرفت جريان رھائی خلقھای کشورھا از سلطۀ اقتصادی سازمانھای انحصاری خارجی "مسابقات مسالمت آميز 

  .وارد سازد" ضربات مرگباری" "کليه مناسبات سرمايه داری" می تواند بر و" کمک می کند

کشور ھای سوسياليستی بايد سياست لنينی ھمزيستی مسالمت آميز را نسبت به دولی که دارای نظمھای اجتماعی 

انشين مبارزات ًولی ھمزيستی مسالمت آميز و مسابقات مسالمت آميز اصال نمی تواند ج. گوناگون می باشند اجراء کنند

کليه مستعمرات و کشورھای وابسته برای کسب پيروزی در انقالب ملی . انقالبی توده ھای مردم کشورھای مختلف شود

از ھر چيز بايد به مبارزات انقالبی توده ھای مردم خود اتکاه کنند و اين مبارزات انقالبی نمی تواند از طرف ھيچ 

  .کشور ديگری انجام گيرد

ی حزب کمونيست اتحاد شوروی پيروزی انقالب آزاديبخش ملی به طورعمده نه در نتيجۀ اتکاء به به نظر رھبر

مبارزات انقالبی توده ھای مردم کشورھای مختلف به دست می يايد و نه اين که خود توده ھای مردم خود را آزاد می 

آميز منتظر آن روزی باشند که امپرياليسم به سازند بلکه آنھا بايد در جريان ھمزيستی مسالمت آميز و مسابقات مسالمت 

در واقع اين نظر بدان معناست که از ملل ستمديده طلب شود که برای ھميشه غارت و اسارت . خودی خود سقوط نمايد

  .امپرياليسم را تحمل نمايند و به مقاومت و انقالب برنخيزند

  

  .نسخۀ دوم کمک به کشور ھای عقب مانده نام دارد

کمونيست اتحاد شوروی نقش کمکھای اقتصادی خود را به کشور ھای نواستقالل يک دنيا تعريف کرده رھبری حزب 

  .است

امکان می دھد که به بردگی نوين نيفتند و نيز موجب ترقی "اين نوع کمک به اين کشور ھا : رفيق خروشف می گويد

ساند و اين جريان می تواند اين کشور ھا را به آنھا می شود و به جريان عادی و حتا تسريع جريانات داخلی ياری می ر

  ".شاھراه ترقيات اجتماعی که به سوی سوسياليسم است سوق دھد

کمک اقتصادی که کشورھای سوسياليستی بر اساس اصول انترناسيوناليسم به کشورھای نواستقالل می کنند، ضروری 

ی شد که استقالل ملی و اصالحات اجتماعی اين وجه نمی توان مدع ھيچه ولی ب. است و دارای اھميت بزرگی می باشد
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طورعمده از طريق مبارزات ه کشورھا فقط به وسيلۀ کمکھای اقتصادی کشورھای سوسياليستی به دست می آيد ب

  .انقالبی خلقھای آنھا

به عالوه اگر صاف و پوست کنده گفته شود سياست و ھدف کمک رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی به کشورھای 

 کمک به ۀرھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی در مسأل. قالل در سالھای اخير مورد شک و ترديد می باشدنواست

ًکشورھای نواستقالل غالبا روش شوينيسم عظمت طلبانه و خود پرستی ملی را اتخاذ کرده و به منافع اقتصادی و سياسی 

آنچه مربوط به کمک . ی را بدنام ساخته استاين کشورھا زيان وارد می سازد و بدين ترتيب کشورھای سوسياليست

 کمکھای ۀاز جمل. ًرھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی به ھند است خصوصا مقاصد غرض الودی را تعقيب می کند

  .اتحاد شوروی به کشورھای نواستقالل کمک به ھند مقام اول را اشغال کرده است

ر اجرای سياست ضد کمونيستی، ضد خلقی و عليه کشور پر واضح است چنين کمکی به منظور تشويق دولت نھرو د

  ".با منافع ما بسيار وفق دارد"حتا امپرياليستھای امريکا ھم گفته اند اين کمک اتحاد شوروی . ھای سوسياليستی می باشد

ده به کشور ھای عقب مان"رھبری حزب اتحاد شوروی ھمچنين آشکارا طرفدار آنست که به اتفاق امپرياليسم امريکا 

موفقيتھای اقتصادی ما و شما : " خروشف طی نطق خود در اياالت متحدۀ امريکا گفت١٩٥٩سپتمبر سال ". کمک کند

مورد حسن استقبال سراسر جھان قرار می گيرد و ھمه انتظار دارند دو دولت معظم ما کمک کنند تا آن خلقھائی که صد 

  ".ستندياتر سر پای خود بھا سال از پيشرفت اقتصاديات بازمانده اند ھر چه زود

ھر چه زودتر سر پای خود "نگاه کنيد، تکيه گاه عمدۀ استعمار معاصر حتا می تواند به ملل ستمديده کمک کند تا آنھا 

ًاين واقعا تعجب آور است که رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی حتا با طيب خاطر با استعمارگران نوين "! يستنداب

  . امر را افتخار خود می شمرددر يک صف قرار دارد و اين

  

  .نسخۀ سوم خلع سالح نام دارد

ی خلع نيروھای جنگی، لغو ميليتاريسم، حذف مداخالت نظامی در امور داخلی اخلع سالح به معن: "خروشف می گويد

  ".ھر کشوری، لغو کامل و نھائی کليه اشکال استعمار

سترش عظيم مقياس کمک به حکومتھای ملی جوان خلع سالح شرايط الزم را برای گ: "خروشف ھمچنين می گويد

 در صد ١٠ تا ٨ ميليارد دالر است بتوان تنھا ١٢٠اگر از مبلغ کل ھزينه ھای نظامی جھان که معادل . فراھم می آورد

 سال گرسنگی، بيماری و بيسوادی را در نواحی فقير روی زمين ٢٠بدين منظورکاست آنگاه می توان در عرض 

  ".برانداخت

ه منظور افشاگری و مبارزه عليه توسعۀ تسليحات و تدارک جنگ امپرياليسم ھمواره طرفدار گسترش مبارزه به ما ب

وجه نمی توان مدعی شد که استعمار را از طريق خلع سالح می توان از  ھيچه ولی ب. خاطر خلع سالح ھمگانی ھستيم

  .بين برد

گان سراسر جھان، سعادت و خوشبختی به سراغ شما کشيد رنج: در اينجا خروشف ھمانند يک کشيش موعظه می کند

منتظر باشيد و انتظار داشته باشيد که امپرياليسم سالح خود را بر زمين بگذارد و آنگاه آزادی به پيش شما ! خواھد آمد

ی شير و می شتابد، انتظار داشته باشيد که امپرياليسم لطف کند و آنگاه نواحی فقير جھان به بھشت برين که در آن نھرھا

  ....عسل جاری است تبديل خواھد شد

  .اين نه تنھا خيال باطل است بلکه ترياکی است که مردم را خواب و فلج می کند
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  .نسخۀ چھارم اين است که به وسيلۀ سازمان ملل متحد استعمار از بين برده شود

ی تدابيری اتخاذ کند آنگاه در به روی ملل متحد برای محو نھائی رژيم استعمارخروشف چنين می پندارد که اگر 

ی که ھم اکنون از ذلت و خواری ناشی از سلطۀ بيگانگان رنج می برند دورنمای روشن و نزديکی در ئخلقھای کشورھا

  .رھائی مسالمت آميز از يوغ بيگانگان گشوده خواھد شد

ملل متحد بايد چه کسی جز : "حد گفتملل مت طی نطق خود در جلسۀ مجمع عمومی ١٩٦٠خروشف در سپتمبر سال 

  "برای محو طرز ادارۀ استعماری برخيزد؟

به نظر خروشف خلقھای انقالبی آسيا، افريقا و امريکای التين نبايد و نمی توانند . ًاين سؤال واقعا عجيب و غريب است

  .ملل متحد بدوزنده استعمار را از بين ببرند و برای محو استعمار تنھا بايد چشم اميد خود را ب

ما خرد مندی و دوربينی خلقھای کشور ھای : "ملل متحد ھمچنين اظھار داشت مجمع عمومی ۀخروشف درھمين جلس

يد گام ئبيا: يمئگو ملل متحد را مخاطب قرار داده می خطير ۀباختر و دول و نمايندگان شرکت کنندۀ آنھا در اين جلس

 استعماری را ھماھنگ سازيم و بدين ترتيب اين جريان تاريخی قانونمندانه را تسريع ۀو طرز اداربرداشتن در راه لغ

ملل متحد که خروشف از آن دم می زند جز چشم اميد دوختن از اينجا معلوم می شود چشم اميد دوختن به کمک ". کنيم

ل وملل متحد که تا کنون ھمچنان تحت کنتر: رويداد ھا نشان می دھد. به کمک امپرياليسم چيزی ديگری نيست

گونه استعماری را از بين  امپرياليستھا قرار دارد فقط می تواند سلطۀ استعمار را حفظ و تقويت کند و نمی تواند ھيچ

  .ببرد

نع کردن اقخالصه، ھدف نسخه ھای رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی برای جنبش آزاديبخش ملی تالشی است در 

م در بارۀ آن که گويا امپرياليسم می تواند از استعمار دست کشد و می تواند آزادی و رھائی را به ملل ستمديده و مرد

ًلطفا ببخشد و بدين ترتيب تمام تئوری ھای انقالبی و تمام پروگرامھای انقالبی و کليه . اعطاء نمايدکشيده  خلقھای رنج

  . اينھا را از بين بردمبارزات انقالبی ديگر کھنه شده و ضرورت ندارد و بايد ھمۀ

  ادامه دارد

  

  

  

 


