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 Political  سياسی

  
  ر نسرين معروفیدپلوم انجني:  ازويراستاری و ارسال ،بازتايپ

 ٢٠١٧  نومبر٠٤

  
  ٢ -مدافعين استعمار نوين

  چھارمين تفسير از نامۀ سر گشادۀ کميتۀ مرکزی
   اتحاد شورویحزب کمونيست
  و

  دو نوع
  سياست ھمزيستی مسالمت آميز

  کلی متضاده ب
  ششمين تفسير از نامۀ سر گشادۀ کميتۀ مرکزی

  حزب کمونيست اتحاد شوروی
  

  ادارۀ نشريات زبانھای خارجی
  ١٩٦٤ ]بيجينگ[پکن

  مدافعين استعمار نوين
  از نامۀ سرگشادۀ کميتۀ مرکزیچھارمين تفسير

  حزب کمونيست اتحاد شوروی
  

  )مردم" (ژن ژيبائو"  تحريريۀ روزنامه ھيأت
  )پرچم سرخ" (خون چی" تحريريۀ مجلۀ ھيأت

  )١٩٦٧بر سال و اکت٢٢(
  

  ادارۀ نشريات زبانھای خارجی
  ١٩٦٤ ]بيجينگ[پکن

  

 اقدام عليه جنگھای آزاديبخش ملی

فريقا و امريکای التين را رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی به توسل به ھر وسيله ای می کوشند خلقھای آسيا، ا

نع کنند که از مبارزات انقالبی سرباز زنند، اين بدان علت است که آنان با وجود اين که در گفتار از جنبش آزاديبخش اق

  .ملی و جنگھای آزاديبخش ملی پشتيبانی می کنند ولی در واقع در مقابل طوفان انقالب از ترس بر خود می لرزند
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جرقۀ کوچکی می تواند "مشھوری می باشد که معتقد است حتا " تئوری"حاد شوروی دارای رھبری حزب کمونيست ات

و اگر جنگ جھانی صورت گيرد اين به معنای جنگ ھسته ئی حرارتی است و تمام بشريت " موجب جنگ جھانی گردد

کار بسيار "  محلیجنگھای"در زمان ما "از اينرو خروشچف با صدای ھرچه رساتر می گويد که . را از بين می برد

ما با پشتکار در اين باره می کوشيم تا شراره ای را که می تواند آتش جنگ را برافروزد خاموش ". "خطرناکی است

در اين جا خروشچف بين جنگ عادالنه و جنگ غيرعادالنه که کمونيستھا بايد از آن پيروی کنند عدول نموده ". سازيم

  .است

ان دومين جنگ جھانی گويای آن است که در شرايطی که امپرياليسم و سگھای زنجيری  سالۀ اخير پس از پاي١٨تاريخ 

اش سلطۀ ظالمانۀ خود را به کمک سرنيزه حفظ کرده و انقالبات ملل ستمديده را با نيروی مسلح سرکوب می کنند، 

م و دنباله روانش که گاه اين جنگھای انقالبی بزرگ و کوچک عليه امپرياليس. جنگ آزاديبخش ملی اجتناب ناپذير است

در اينجا و گاه در آنجا برافروخته می شود ضرباتی بر نيروھای جنگی امپرياليسم وارد می آورد و نيروھای دفاع از 

صلح جھانی را تقويت می بخشد و موانع نيرومندی بر سر راه نقشه ھای امپرياليسم در برافروختن جنگ جھانی ايجاد 

در حقيقت " خاموش کرد" سر و صدا اعالم می کند که بايد برای صلح جرقۀ انقالب را اين که خروشچف با. می کند

  .بدان معناست که وی به عنوان حفظ صلح عليه انقالب برمی خيزد

رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی درست بنابر چنين نظرات و سياست نادرست نه تنھا از تمام ملل ستمديده طلب 

، "به طور مسالمت آميز ھمزيستی کنند"قالبی آزاديبخش دست کشند و با امپرياليسم و استعمار می کند که از مبارزات ان

بلکه با امپرياليسم در يک صف قرار داشته و به ھر وسيله ای متوسل می شود تا جرقۀ انقالب را در آسيا، افريقا و 

  .امريکای التين خاموش نمايد

رھبری حزب کمونيست اتحاد . اير را مورد بررسی قرار می دھيمبه عنوان مثال جنگ آزاديبخش ملی خلق الجز

. شوروی نه تنھا طی مدت طوالنی از آن پشتيبانی نمی کرد بلکه با امپرياليسم فرانسه در يک صف قرار داشت

  .فرانسه تلقی نموده بود" امر داخلی"خروشچف مسألۀ استقالل ملی الجزاير را به مثابۀ 

من قبل از ھر چيز اين را در نظر گرفته و می "ن بحث مسألۀ الجزاير اظھار داشت که  وی ضم١٩۵۵ اکتوبر سال ٣

 وی در ١٩۵٨ مارچ سال ١٩". گيرم که اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در امور داخلی دول ديگر مداخله نمی کند

انسه نيستيم بلکه خواھان ما خواھان تضعيف فر: "چاپ فرانسه نيز گفت" روفيگا"مصاحبۀ خود با خبرنگار روزنامۀ 

  ".تحکيم عظمت آن می باشيم

رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی برای جلب لطف امپرياليسم فرانسه در مدت طوالنی جسارت نداشت که دولت 

که پيروزی جنگ خلق الجزايرعليه امپرياليسم فرانسه مسلم  موقت جمھوری الجزاير را به رسميت بشناسد و ھنگامی

نسه مجبور به قبول استقالل الجزاير شد با شتاب زدگی اعالم داشت که دولت موقت الجزاير را به رسميت گرديد و فرا

اما رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی . اين روش زشت آبروی کشورھای سوسياليستی را ريخته است. می شناسد

با ريختن خون خود و دادن قربانی به دست از تعريف رسوائی خود حذر نکرده ادعا می کند ثمراتی را که خلق الجزاير 

  .ثبت کرد" ھمزيستی مسالمت آميز"آورده است نيز بايد در دفتر افتخاری به اصطالح 

آنھا به جای آن که از مبارزۀ . بينيم، رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی در مسألۀ کانگو چه نقشی ايفاء کردندحاال ب

" جرقۀ"با امپرياليسم امريکا شتافتند تا " ھمکاری"النه پشتيبانی نمايند با عجله به مسلحانۀ خلق کانگو عليه استعمار فعا

  .کانگو را خاموش کنند
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 اتحاد شوروی به اتفاق اياالت متحدۀ امريکا به قطعنامۀ شورای امنيت ملل متحد پيرامون ١٩۶٠ سال الی ماه جو١٣

تيب به امپرياليسم امريکا که زير لوای سازمان ملل متحد اقدام فق داد و بدين ترای موأاعزام قوای ملل متحد به کانگو ر

عالوه بر اين اتحاد شوروی ھمچنين وسائل حمل و نقل خودرا در .  کمک کرد،به مداخلۀ مسلحانه عليه کانگو نمود

که با حتا اعالم داشت م ماه جون خروشچف در تلگرام خود به کاساوبو و لومو١۵. اختيار قوای ملل متحد گذاشت

  ".شورای امنيت ملل متحد عمل مفيدی انجام داد"

به دولت جمھوری کانگو در "سپس مطبوعات اتحاد شوروی به طور خستگی ناپذير ملل متحد را تحسين کردند که گويا 

تدابير جدی اتخاذ "و اظھار اميدواری کردند که ملل متحد " دفاع از استقالل و حق حاکميت آن کشور کمک کرده است

 سپتمبر دولت اتحاد شوروی بازھم دوباره اعالميه ھائی انتشار داده و طی آنھا ملل متحد را که ١٠ت و گس ا٢١ ".کند

  . با کوشش تمام ستود،خلق کانگو را سرکوب کرد

 رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی گيزينگا را به شرکت درمجلس ملی کانگو که تحت ١٩۶١ًبعدا در سال 

در آن موقع رھبری حزب . نشانده تشويق نمود  تشکيل شده بود و شرکت در دولت دستقوای ملل متحد" حمايت"

حادثۀ بزرگی در حيات جمھوری "کمونيست اتحاد شوروی حتا فريبکارانه اعالم داشت که تشکيل مجلس ملی کانگو 

  ".موفقيت نيروی ملی می باشد"و " جوان است

ونيست اتحاد شوروی با اين سياست نادرست خود به امپرياليسم واقعيات به روشنی نشان می دھد که رھبری حزب کم

با به قتل رسيد و گيزينگا زندانی شد و بسياری از ميھن ملومو. امريکا در تجاوز به کانگو کمک بزرگی کرده است

ر راستی مگ. پرستان دچار تعقيب و پيگرد گرديدند و مبارزه به خاطر استقالل ملی در کانگو با شکست مواجه شد

  رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی ولو اندکی ھم که شده در اين امر حس مسؤوليت نمی کند؟

  

  مراکز گره ھای تضاد ھای جھان کنونی

رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی با بيانات و عمليات خود ضديت جنبش آزاديبخش ملی و جنگھای آزاديبخش ملی 

ولی . عی و قانونمندانه استيًاين کامال طب. يکای التين را برانگيخته استمخالفت خلقھای انقالبی آسيا، افريقا و امر

 و سياست نا صحيح خود را تغيير یرھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی از اينجا درس عبرت الزم نگرفت و خط مش

مورد يک عکس از رسوائی خشمگين شده و حزب کمونيست چين و ديگر احزاب مارکسيستی ـ لنينيستی را ه نداد و ب

  . و حمالت قرار داده استء ھاسلسله افترا

کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی در نامۀ سرگشادۀ خود حزب کمونيست چين را متھم می کند که گويا اين 

طبق اين تئوری تضاد اساسی دوران ما : "در نامۀ سرگشاده نوشته شده است. مطرح ساخته است" تئوری نوينی"حزب 

نيروی قاطع مبارزه با . وسياليسم و امپرياليسم نيست بلکه تضاد بين جنبش آزاديبخش ملی و امپرياليسم استتضاد بين س

امپرياليسم ھم به عقيدۀ رفقای چينی سيستم جھانی سوسياليسم و مبارزۀ طبقۀ کارگر جھانی نيست بلکه بازھم جنبش 

  ".آزاديبخش ملی است

 جون ما خاطر نشان شده است که تضاد ھای اساسی جھان کنونی ١۴در نامۀ . قبل از ھر چيز بايد گفت اين جعل است

تضاد بين اردوگاه سوسياليستی و اردوگاه امپرياليستی، تضاد بين پرولتاريا و بورژوازی در کشور ھای سرمايه داری، 

  .مايۀ انحصاری می باشدتضاد بين ملل ستمديده و امپرياليسم، تضاد بين کشورھای امپرياليستی و بين گروه بنديھای سر

ما ھمچنين خاطر نشان ساختيم که تضاد بين اردوگاه سوسياليستی و اردوگاه امپرياليستی تضادی است بين دو نظام 

ولی مارکسيست ـ . کلی متضاد يعنی سوسياليسم و سرمايه داری، بدون شک اين تضاد بسيار حاد استه اجتماعی ب
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ادھای موجود در مقياس جھانی را به طورساده تنھا تضاد بين اردوگاه سوسياليستی و اردوگاه لنينيستھا نبايد تض

  .امپرياليستی بشمارند

  .نظرات ما بسيار روشن است

  جنبش نموده و اھميت و نقشح جون خود اوضاع انقالبی آسيا، افريقا و امريکای التين را تشري١۴ما در نامۀ 

  :و ما نوشتيمآزاديبخش ملی را ثابت کرديم 

نواحی وسيع آسيا، افريقا و امريکای التين نواحی است که تضاد ھای گوناگون جھان کنونی در آنجا متمرکز شده و " ـ ١

ضعيف ترين حلقۀ زنجير سلطۀ امپرياليسم است و نواحی عمدۀ طوفانھای انقالبی جھان می باشد که در حال حاضر 

  ".زدضربات مستقيم بر امپرياليسم وارد می سا

نھضت انقالب دموکراتيک ملی در اين نواحی و جنبش انقالب سوسياليستی جھانی دو جريان کبير تاريخی معاصر " ـ ٢

  ".است

  ".انقالب دموکراتيک ملی در اين نواحی قسمت مھمی از انقالب پرولتری جھانی دوران معاصر است" ـ ٣

يقا و امريکای التين ضربات جدی بر بنيان سلطۀ امپرياليسم و مبارزات انقالبی ضد امپرياليستی خلقھای آسيا، افر" ـ ۴

را تضعيف می نمايد و اين مبارزات نيروی پر قدرت دوران معاصر برای  استعمار نوين و کھن وارد می سازد و آن

  ".دفاع از صلح جھانی می باشد

خود عاقبت به مبارزات انقالبی خلقھای ساکن  پرولتاريای بين المللی در مجموع ب امر انقاله ای،بنابر اين تا انداز" ـ ۵

  ".اين نواحی که اکثريت مطلق جمعيت جھان را تشکيل می دھند، وابسته می گردد

بدين ترتيب مبارزات انقالبی ضد امپرياليستی خلقھای آسيا، افريقا و امريکای التين به ھيچ وجه مسألۀ منطقه ئی " ـ ۶

  ".انی مربوط به امر انقالب جھانی پرولتاريای بين المللی در مجموع خودنيست بلکه مسألۀ است دارای اھميت ھمگ

ھمۀ اينھا نقطه نظرھای مارکسيستی ـ لنينيستی است و نتايجی می باشد که در اثر تجزيه و تحليل علمی واقعيات دوران 

  .کنونی به دست آمده است

اکنون . ای التين اوضاع انقالبی از ھر جھت مساعد استکس نمی تواند انکار کند که اکنون در آسيا، افريقا و امريک ھيچ

ًانقالب آزاديبخش ملی در آسيا، افريقا و امريکای التين به مثابۀ مھمترين نيروئی که مستقيما بر امپرياليسم يورش می 

  . يابدآسيا، افريقا و امريکای التين ناحيه ھائی ھستند که تضاد ھای جھانی در آن تمرکز می. برد، در آمده است

بار و تا ابد نيست بلکه  مراکز گره ھای تضاد ھای جھان و مراکز مبارزات سياسی جھان چيزی تعيين شده برای يک

ما اطمينان داريم که در نتيجۀ . متناسب با تغييرات حاصله در مبارزۀ بين المللی و اوضاع انقالبی تغيير محل می دھد

ژوازی در اروپای باختری و امريکای شمالی که گھوارۀ سرمايه داری و پيشرفت تضاد و مبارزه بين پرولتاريا و بور

در آنزمان اروپای باختری و امريکای شمالی . قلب امپرياليسم است سرانجام روز کبير پيکارعظيم فرا خواھد رسيد

  .بدون شک به مرکز مبارزۀ سياسی جھان و مرکز گره ھای تضاد ھای جھان تبديل خواھند شد

ما امروزه ". "سرچشمۀ نوين عظيم ترين طوفانھای جھان در آسيا گشوده شده است: " گفته است١٩١٣ لنين در سال

 چاپ ۵۴۶ صفحۀ ١٨جلد " کليات لنين". ("درست درعصر اين طوفانھا و انعکاس آنھا در اروپا زندگی می کنيم

  )روسی

انقالبی شدن اين پشت . ليسم قرار دارندکشور ھای مستعمره در پشت جبھۀ اصلی امپريا: " نوشت١٩٢۵ستالين در سال 

جبھه نمی تواند امپرياليسم را درھم نشکند، نه تنھا از آنرو که امپرياليسم بدون پشت جبھه می ماند بلکه از آن جھت که 
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 ٢٣١ صفحۀ ٧جلد " کليات ستالين". ("انقالبی شدن خاور بايد تکان حالله را به حدت يافتن بحران انقالبی باختر بدھد

  )اپ روسیچ

مگر اين نظرات لنين و ستالين نادرست است؟ اين نظرات در حقيقت دير زمانی است که الفبای مارکسيسم ـ لنينيسم 

که از ته دل جنبش آزاديبخش ملی را کم  پر واضح است رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی ھنگامی. گرديده است

  .يات بسيار روشنی که در مقابل چشم دارد، نديده می گيردارزش می دھد حتا الفبای مارکسيسم ـ لنينيسم و واقع

  

  تحريف انديشۀ لنينی در بارۀ ھژمونی انقالب

 خود ھمچنين در مسألۀ ھژمونی پرولتاريا در الی جو١۴کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی درنامۀ سرگشادۀ 

رفقای "نامۀ سرگشاده نوشته شده است که در . جنبش آزاديبخش ملی به نظرات حزب کمونيست چين حمله کرده است

و ثابت نمايند که گويا ھژمونی مبارزۀ جھانی با امپرياليسم به جای " اصالح کنند"چينی حتا می خواھند انديشۀ لنينی را 

طبقۀ کارگر بايد به وسيله ای خرده بورژوازی و يا بورژوازی ملی و حتا برخی از پادشاھان و پرنسھا و اشرافی که 

اين تعريف آشکار و بی پرده نظرات حزب کمونيست چين می ". ی روحيات ميھن پرستانه می باشد، اعمال شوددارا

  .باشد

 جون خود ضمن اشاره به ضرورت حفظ ھژمونی پرولتاريا در جنبش ١۴کميتۀ مرکزی حزب کمونيست چين در نامۀ 

 پرولتری نواحی آسيا، افريقا و امريکای التين ی که تاريخ برعھدۀ احزابپرافتخاررسالت : آزاديبخش ملی نوشته است

بر افراشته نگاه داشتن پرچم مبارزه عليه امپرياليسم و عليه استعمار نوين و کھن، به خاطر : "قرار داده چنين است

استقالل ملی و در راه دموکراسی توده ئی و گام برداشتن در مقدم ترين صفوف نھضت انقالبی دموکراتيک ملی و 

ی را که می کليه اقشارپرولتاريا و حزب آن بايد بر اساس اتحاد کارگران و دھقانان ". "به خاطر آيندۀ سوسياليسممبارزه 

. توان متحد ساخت، متحد نموده و جبھۀ واحد وسيع مبارزه عليه امپرياليسم و سگھای زنجيری اش را تشکيل دھد

ولتری در زمينه ھای ايدئولوژی، سياسی و تشکيالتی استحکام و پيشرفت اين جبھۀ واحد ايجاب می کند که حزب پر

  ".استقالل خود را حفظ کرده و ھژمونی انقالبی خود را محفوظ نگاه دارد

 جون خود ضمن بحث ضرورت ايجاد جبھۀ واحد وسيع ضد ١۴کميتۀ مرکزی حزب کمونيست چين در نامۀ 

 آسيا، افريقا و امريکای التين وظيفۀ ۀ خلقھای ستمديددر برابر ملل و: "امپرياليستی در نھضت آزاديبخش ملی می نويسد

اقشار فوق العاده وسيع اھالی اين نواحی نمی خواھند ". "مبرم مبارزه عليه امپرياليسم و سگھای زنجيری اش قرار دارد

 در زير يوغ بردگی امپرياليسم باقی بمانند و عالوه بر کارگران و دھقانان، روشنفکران و خرده بورژوازی و

ژوازی ملی ميھن پرست و حتا برخی از پادشاھان و شاھزادگان و اشراف ميھن پرست نيز جزو اين اقشار می ورب

  ".باشند

در جنبش آزاديبخش ملی بايد ھژمونی پرولتاريا را محفوظ داشت و درعين حال بايد جبھۀ . ًنظرات ما کامال واضح است

ه در اينجا چه چيز ناصحيحی وجود دارد؟ رھبری حزب کمونيست باالخر. واحد وسيع ضد امپرياليستی را تشکيل داد

  اتحاد شوروی به چه علت اين نظرات صحيح ما را مورد تحريف و حمله قرار می دھد؟

اين نه ما، بلکه درست خود رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی است که از انديشۀ لنينی در بارۀ ھژمونی پرولتاريا 

  .در انقالب عدول کرده است

کمونيست اتحاد شوروی پيروی گردد وظيفۀ مبارزه عليه امپرياليسم و استعمار حزب اگر از خط مشی نادرست رھبری 

کلی بايد مخالفت ورزيد و اين بدان معنا است که پرولتاريا و ه از بيخ و بن لغو خواھد گرديد و با جنگ آزاديبخش ملی ب
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م ميھن پرستی مبارزه عليه امپرياليسم و در راه استقالل ملی را درھم احزاب کمونيست کشور ھا و ملل ستمديده بايد پرچ

دراين صورت چگونه می توان از جبھۀ واحد ضد امپرياليستی و . را با دو دست به ديگران تقديم نمايند پيچيده و آن

  ھژمونی پرولتاريا سخن گفت؟

سيوناليستھای ارتجاعی ا رھبری ھرکس حتا نًرھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی دايما تبليغ می کند که گويا تحت

  .اين به خصوص با انديشۀ ھژمونی پرولتاريا از زمين تا آسمان فرق دارد. نظير نھرو می توان سوسياليسم را ساخت

کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی در نامۀ سرگشادۀ خود مناسبات پشتيبانی متقابل بين اردوگاه سوسياليستی و 

ری کشورھای سرمايه داری از يک طرف و نھضت آزاديبخش ملی را از طرف ديگر اينطور تعبير می کند جنبش کارگ

مستعمره (کشور ھای سوسياليستی و نھضتھای کشور ھای متروپل " رھبری"که گويا جنبش آزاديبخش ملی بايد تحت 

  .قرار داشته باشد) دار

بديھی است که اين . نديشۀ لنينی در بارۀ ھژمونی پرولتاريا می باشدآنھا حتا اعالم می دارند که چنين ادعائی متکی بر ا

اين امر نشان می دھد که رھبری حزب کمونيست اتحاد . ادعا تحريف و تجديد نظر فاحش در انديشۀ لنينی می باشد

  .شوروی تالش دارد خط مشی خود را در لغو انقالب به نھضت انقالبی ملل ستمديده تحميل نمايد

  ردادامه دا

  

  
 
 


