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 Political  سياسی

  
 دپلوم انجنير نسرين معروفی:  ويراستاری، پيشگفتار وارسال از،بازتايپ

 ٢٠١٧نومبر  ٢۶
 

 
 ۴ -مدافعين استعمار نوين

  چھارمين تفسير از نامۀ سر گشادۀ کميتۀ مرکزی
  زب کمونيست اتحاد شورویح

  و
  دو نوع

  سياست ھمزيستی مسالمت آميز
  به کلی متضاد

  ششمين تفسير از نامۀ سر گشادۀ کميتۀ مرکزی
  حزب کمونيست اتحاد شوروی

  
  ادارۀ نشريات زبانھای خارجی

  ١٩۶۴] بيجينگ[پکن
  

  مدافعين استعمار نوين
  چھارمين تفسيراز نامۀ سرگشادۀ کميتۀ مرکزی

  اتحاد شورویحزب کمونيست 
  

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

  )١٩۶٧ اکتوبر سال ٢٢(
  

  ادارۀ نشريات زبانھای خارجی
  ١٩۶۴] بيجينگ[پکن

  

   نگرفتن رويزيونيسم کھنه در شکل نوينیجا
 ۀيز تازه ای جز ھمان سياست ورشکسته شد سياست رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی در مسألۀ ملل مستعمره چ

فرق بين آنھا فقط اين است که رويزيونيسم انترنسيونال دوم به استعمار کھن . رويزونيستی انترنسيونال دوم نيست

  .امپرياليسم خدمت می کرد و رويزيونيسم معاصر به استعمار نوين امپرياليسم خدمت می کند

  .م آھنگ بودند و خروشچف ھم آھنگ با استعمار نوين استرويزيونيستھای کھن با استعمار کھن ھ
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آنھا آشکارا . قھرمانان انترنسيونال دوم به نمايندگی برنشتاين و کائوتسکی مدافع سلطۀ استعماری کھن امپرياليسم بودند

وی مولدۀ نير"و " تمدن عالی به بار آورده"اظھار نظر می داشتند که سلطۀ استعماری مترقی است و برای مستعمرات 

به معنای بازگشت به دوران وحشيگری "آنھا حتا می گفتند که لغو مستعمرات ". مستعمرات را پيشرفت داده است

  ".است

در اين مورد خروشچف دارای اين چنين جرأت بزرگی است؟ علت آن اين است که لحن امپرياليسم ديگر تغيير کرده 

  .است

 انقالبھای سوسياليستی و انقالبھای آزاديبخش ملی مجبور ۀ ضربات دوگانپس از جنگ دوم جھانی امپرياليستھا در زير

اگر کشور ھای باختر تالش کنند وضع موجود استعمار را حفظ نمايند اين ناگزير منجر "به درک اين موضوع شدند که 

شد که با" زخمی"عکس می تواند  هب"و اشکال کھنۀ سلطۀ استعماری " به انقالب جبری و شکست آنھا می شود

بدين جھت امپرياليستھا ضرورت تغيير شيوه ". نيروھای اقتصادی و معنوی حيات کشوری را چون خوره نابود سازد

درست بدين جھت است که خروشچف با استعمارگران نوين ھم آواز شده . ھای خود و انتقال به استعمار نوين را دريافتند

و از " استعمارديگر از بين رفته است"تبليغ می کند که گويا او از يک طرف ضمن پرده پوشی استعمار نوين . است

او به طور خستگی ناپذير در بارۀ اين . طرف ديگر به ملل ستمديده نصيحت می کند که استعمار نوين را بپذيريد

اند با امپرياليسم متمدن می تو" ھمزيستی مسالمت آميز"موضوع تبليغ می کند که ملل ستمديده با اجرای به اصطالح 

بازار داخلی کشور "و " اعتالی سريع نيروی توليدی را تأمين نمايند"، "اقتصاد ملی خود را به سرعت پيشرفت داده"

می توانند "و اين کشور ھای ستمديده به نوبۀ خود " ھای ستمديده می تواند به طور غير قابل مقايسه بسط و توسعه يابد

شتری که برای اقتصاد کشور ھای صنعتی رشد يافته الزم است، فراھم مواد خام و محصوالت و کاال ھای گوناگون بي

سطح زندگی اھالی کشور ھای کپيتاليستی رشد يافته به طور قابل مالحظه ای می "و در عين حال در نتيجه " نمايند

  ".تواند ارتقاء يابد

سالح زنگ زده و از کار افتاده خروشچف نيز فراموش نکرده است که از زرادخانۀ رويزيونيستھای انترنسيونال دوم 

  .بربايد

تنھا می تواند "رويزيونيستھای کھن عليه جنگ آزاديبخش ملی اقدام می نمودند و توصيه می کردند که مسألۀ ملی : ًمثال

ًاين زمينه خصوصا از خروشچف در". در حالت مسالمت آميز حل شود"و " از طريق موافقتھای بين المللی

  ".دفن آرامانۀ سيستم استعمار می باشد"رويزيونيستھای انترنسيونال دوم ارثی برده و طرفدار 

ًبلشويزم ماھيتا يک نوع "رويزيونيستھای کھن به مارکسيستھای انقالبی حمله کرده به آنھا افتراء می زدند که گويا 

ل کمونيستی خيال واھی دارد که آزادی کارگران می تواند به کمک انترنسيونا"و ". سوسياليسم جنگ طلبانه می باشد

، آنھا "سرنيزه ھای ارتش سرخ پيروزمند جامۀ عمل بپوشد و برای انجام انقالب جھانی جنگ نوين جھانی الزم است

خطر فوق العاده بزرگ جنگ جديد جھانی سرچشمه می "ھمچنين شايعه ای پخش می کردند که از چنين موضعی 

عباراتی که امروزه خروشچف با آن حزب کمونيست چين و ساير احزاب برادر مارکسيستی ـ لنينيستی را به باد ". گيرد

افتراء گرفته درست ھمان عباراتی است که رويزيونيستھای کھن در زمان خود با استفاده از آن به بولشويکھا تھمت می 

  .مشکل است که در بين آنھا فرقی پيدا کرد. زدند

گفت خروشچف در خدمت به استعمار نوين امپرياليسم از رويزيونيستھای کھن در خدمت به استعمار کھن بايد 

  . امپرياليسم دست کمی ندارد
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لنين خاطر نشان ساخت که سياست امپرياليستی جنبش بين المللی کارگری را به دو جريان انقالبی و اپورتونيستی تقسيم 

  . می کند

 ستمديده قرار می گيرد و عليه امپرياليستھا و استعمارگران مبارزه می کند و در نقطۀ مقابل جريان انقالبی در صف ملل

آن جريان اپورتونيستی دستپروردۀ امپرياليستھا و استعمارگران قرار دارد که امپرياليستھا و استعمارگران پس ماندۀ 

مرات به چنگ می آورند جلوی آنھا می اندازد خود را از سود کالنی که از مکيدن خون خلقھای مستعمرات و نيمه مستع

بخش ملل ستمديده مبارزه می  ايستاده و عليه انقالبھای رھائيو اين اپورتونيستھا در صف امپرياليستھا و استعمارگران

  .کنند

 جنبش تقسيم جنبش کارگری بين المللی به جريانات انقالبی و اپورتونيستی که لنين متذکر می شود، اکنون نه تنھا در

کارگری کشور ھای سرمايه داری پديد آمده بلکه در کشور ھای سوسياليستی که پرولتاريا در رأس حکومت قرار دارد 

  .نيز مشاھده گرديده است

تجربيات تاريخی نشان می دھد که جنبش آزاديبخش ملی برای به دست آوردن پيروزی نھائی بايد اتحاد استوار با جنبش 

ر نمايد و در عين حال بايد بين خود و جريان رويزيونيستی که به امپرياليسم و استعمار خدمت انقالبی کارگری برقرا

  .می کند مرزبندی دقيق نمايد و مصممانه تأثيرات رويزيونيسم را نابود سازد

تجريبات تاريخی گواه بر آن است که جنبش کارگری در کشور ھای سرمايه داری اروپای باختری و امريکای شمالی 

رای دست يافتن به پيروزی بايد اتحاد فشرده ای با جنبش آزاديبخش ملی در آسيا، افريقا و امريکای التين برقرار سازد ب

  .را با قاطعيت ريشه کن کند و با جريان رويزيونيستی مرزبندی دقيق نمايد و تأثيرات آن

مبارزه عليه امپرياليسم : "لنين می گويد. ددر صفوف جنبش کارگری بين المللی رويزيونيستھا عمال امپرياليسم می باشن

، جلد "کليات لنين". ("اگر رابطۀ ناگسستنی با مبارزه عليه اپورتونيسم نداشته باشد عبارت توخالی فريبنده ای بيش نيست

پس امروز مبارزه عليه امپرياليسم و استعمار نوين و کھن نمی تواند با مبارزه عليه )  چاپ روسی288، صفحۀ 22

  .فعين استعمار نوين پيوند فشرده ای نداشته باشدمدا

ھر چه ھم امپرياليسم بکوشد نقاب بر چھره زند، ھر چه ھم مذبوحانه مقاومت کند، ھر قدر ھم مدافعين استعمار نوين به 

ب نمايند آرايش استعمار نوين بپردازند و بدان خدمت کنند، امپرياليسم و استعمار نمی توانند از نابودی جبری خود اجتنا

مدافعين استعمار نوين سر انجام با ورشکستگی . و نمی توانند سير ظفرنمون انقالبھای آزاديبخش ملی را متوقف سازند

  .نھائی مواجه خواھند گشت

  !.پرولتاريای سراسر جھان و ملل ستمديده متحد شويد
  ادامه دارد

 


