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  روی سياست ھمزيستی مسالمت آميز لنينی پا فشاری پيگير

  از طرف حزب کمونيست چين

 خودسرانه ادعا می کند که گويا حزب کمونيست ، سرگشادۀ خودۀکمونيست اتحاد شوروی طی نامحزب مرکزی کميتۀ 

ه گويا با سياست و به حزب کمونيست چين تھمت می زند ک" امکانات ھمزيستی مسالمت آميز اعتماد ندارد"چين به 

  .ھمزيستی مسالمت آميز لنينی مخالفت می ورزد

خوبی يات احترام می گذارد می تواند بھر کسی که به واقع. ًآيا واقعيات واقعا چنين است؟ خير، البته که اينطور نيست

 لنينی را ی چين پيگيرانه سياست ھمزيستی مسالمت آميزئمشاھده کند که حزب کمونيست چين و دولت جمھوری توده 

  .دنبال کرده و موفقيتھای بزرگی در اين زمينه به دست آورده اند
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سوسياليسم در يک . از پس از دومين جنگ جھانی در تناسب قوای طبقاتی بين المللی تغييرات اساسی رخ داده است

 سابقه ای رفت بینھضت آزاديبخش ملی پيش. ھا پيروز شده و اردوگاه سوسياليستی تشکيل گرديده استسلسله از کشور

نيروی . سيوناليستی پديد آمده است که استقالل سياسی خود را تازه به دست آورده انداھای نکرده، يک سلسله کشور

ھای امپرياليستی نيز روز به روز  تضعيف گشته و تضاد ھای بين کشورطور قابل مالحظه ایه اردوگاه امپرياليستی ب

ھای پيرو  سياست ھمزيستی مسالمت آميز کشورھای سوسياليستی با کشورچنين وضعی برای اجرای. حادتر می شود

  .نظامھای اجتماعی گوناگون شرايط مساعدتری فراھم آورده است

 حزب کمونيست چين و دولت چين در جريان اجرای سياست ھمزيستی مسالمت آميز ، نوين تاريخیدر چنين شرايط

  .را غنی تر ساخته اند لنينی مضمون آن

ما به تمام جھان اعالم می کنيم که ما : "ی چين بود که رفيق مائوتسه دون گفتئ آستانۀ تشکيل جمھوری توده ھنوز در

ما آماده ايم که بر اساس اصول . تنھا عليه رژيم امپرياليستی و نقشۀ توطئه گرانه اش در دشمنی با خلق چين برمی خيزيم

خارجی در بارۀ برقراری مناسبات ضی و حق حاکميت با ھر دولت برابری، سود متقابل و احترام متقابل به تماميت ار

پلوماتيک مذاکره کنيم تنھا اگر آنھا حاضر باشند با مرتجعين چين قطع رابطه کرده، بيش از اين با آنھا زد و بند نکنند و د

ماده است که خلق چين آ. ی روش دوستی واقعی، نه رياکارانه در پيش گيرندئبه آنھا کمک ننمايند و نسبت به چين توده 

ھای جھان ھمکاری دوستانه نمايد و بنا بر مصالح رشد توليدات و شگوفائی اقتصاديات مناسبات با خلقھای کليه کشور

نطق در جلسۀ کميتۀ تدارکی به مناسبت تشکيل : "مائو تسه دون." (را توسعه دھد بازرگانی خارجی برقرار ساخته و آن

  ) چاپ چين١٤٧٠ صفحۀ ٤جلد " آثار منتخب مائو تسه دون"، "شورای مشورتی سياسی نوين

طبق اين رھنمود مطروحه از طرف رفيق مائو تسه دون ما چه در برنامۀ عمومی مصوبۀ شورای مشورتی سياسی خلق 

 از تصويب مجلس ١٩٥٤تمبر سال پی چين که در سئ و چه در قانون اساسی جمھوری توده ١٩٤٩تمبر سال پچين در س

  . خود را با کمال وضوح تعيين کرديمۀ خلق سراسر چين گذشت سياست خارجی صلحجوياننمايندگان

 با ابتکار خود اصول مشھور پنجگانۀ ھمزيستی مسالمت آميز را مطرح ساخت که عبارت ١٩٥٤دولت چين در سال 

داخلی يکديگر، است از احترام متقابل به تماميت ارضی و به حاکميت، عدم تعرض متقابل، عدم مداخله در امور 

 باندونگ ما به اتفاق کشورھای آسيا و افريقا ١٩٥٥در کنفرانس سال . برابری و سود متقابل و ھمزيستی مسالمت آميز

  .ًبر اساس اصول پنجگانه ده اصل را مشترکا تدوين کرديم

يحات بيشتری در  رفيق مائو تسه دون با ترازبندی تجربيات عملی کشور ما در امور بين المللی توض١٩٥٦در سال 

جھت کسب صلح پايدار در سراسر جھان ما بايد بيش از پيش : "بارۀ رھنمود اصلی سياست خارجی کشورما داده گفت

دوستی و ھمکاری با کشورھای برادر اردوگاه سوسياليستی را توسعه داده و پيوستگی را با کليه کشور ھای صلح 

ابل به تماميت ارضی و حق حاکميت و برابری و سود متقابل در راه  احترام متقۀما بايد بر پاي. دوست تقويت کنيم

برقراری مناسبات عادی دپلماتيک با کليه کشورھائی که می خواھند با ما به طور مسالمت آميز ھمزيستی کنند، کوشش 

ی التين و نھضتھای  و استقالل ملی کشورھای آسيا، افريقا و امريکاخواھانهما بايد فعاالنه از نھضت ھای آزادي. يمئنما

نطق در مراسم گشايش جلسۀ ھشتمين : "مائوتسه دون." (صلح و مبارزات عادالنۀ کليه کشورھای جھان پشتيبانی کنيم

  ")کنگرۀ سراسر کشور حزب کمونيست چين

تحکيم پيوستگی با اتحاد شوروی و ھمبستگی با کليه کشورھای : " رفيق مائوتسه دون باز ھم گفت١٩٥٧در سال 

  ."سوسياليستی رھنمود اصلی ما می باشد و منافع اساسی ما در آنست
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يم ئعالوه بر اين ما بايد ھمبستگی خود را با دول آسيا و افريقا و ھمچنين با کليه دول و خلقھای صلح دوست تحکيم نما"

  ."را توسعه دھيم و آن

اين است که ما ھمچنان بايد با مردم اين کشور و آنچه که مربوط با مناسبات با کشورھای امپرياليستی است عبارت از "

ھا متحد گرديم و در راه اجرای ھمزيستی مسالمت آميز و برخی مبادالت بازرگانی با اين کشور ھا بکوشيم و از امکان 

سه تمائو." (ولی به ھيچ وجه نمی توان نسبت به اين کشور ھا تصورات خالف واقع داشت. بروز جنگ جلوگيری کنيم

  ")در بارۀ مسألۀ حل صحيح تضاد ھای درون خلق: " دون

 سال اخير ما در امور بين المللی نه تنھا نسبت به کشورھای ناھمگون نوع بلکه نسبت به کشورھای ھمگون ١٤طی 

  . نوع نيز بر حسب شرايط مشخص آنھا روش متفاوتی در پيش گرفتيم

در برخورد به کشورھای . ه داری مرزی قائليمقبل از ھر چيز ما بين کشورھای سوسياليستی و کشورھای سرماي

ما حفظ و تقويت . سوسياليستی ما روی اصل کمک متقابل مبتنی بر روح انترنسيوناليسم پرولتری پافشاری می کنيم

  .پيوستگی کشورھای اردوگاه سوسياليستی را به مثابۀ رھنمود اصلی سياست خارجی خود می دانيم

وناليستی که استقالل سياسی خود را تازه به دست آورده اند و کشورھای امپرياليستی سياًثانيا ـ ما بين کشور ھای ن

  .مرزی قائليم

ولی آنھا با . سيوناليستی بر حسب نظام اجتماعی و سياسی خود بکلی از کشور ھای سوسياليستی متمايزانداکشورھای ن

يسم، به خاطر حفظ استقالل ملی و صلح جھانی با امپرياليسم تضاد ھای عميقی دارند و در زمينۀ مبارزه عليه امپريال

اين امر امکان وسيع و عينی به دست می دھد که کشورھای سوسياليستی . کشورھای سوسياليستی منافع مشترک دارند

برقراری اين مناسبات . سيوناليستی برقرار نمايندامناسبات ھمزيستی مسالمت آميز و دوستی و ھمکاری با کشورھای ن

يت ھمبستکی نيروھای ضد امپرياليستی و مساعدت به مبارزات مشترک خلقھای کشورھا عليه امپرياليسم برای تقو

  .دارای اھميت مثبت بزرگی است

ما ھمواره از رھنمود تحکيم و پيشرفت ھمزيستی مسالمت آميز و دوستی و ھمکاری با کشورھای مختلف آسيا، افريقا و 

را برھم می  ن حال ما با دولی نظير ھند که اصول پنجگانه را نقض کرده و آندر عي. امريکای التين پيروی می کنيم

  .زند مبارزۀ الزم و مناسبی به عمل آورده ايم

ما ھمچنين نسبت به کشورھای امپرياليستی . ًثانيا ـ ما بين دول سرمايه داری معمولی و دول امپرياليستی فرق می گذاريم

  .فته و می گيريمناھمگون نيز برخورد ناھمگون پيش گر

در شرايطی که تناسب قوای طبقاتی بين المللی برای سوسياليسم به طور روزافزون مساعد می گردد و در شرايطی که 

نيروی امپرياليسم روز به روز تضعيف شده و تضاد بين آنھا روز به روز حادتر می شود، کشورھای سوسياليستی با 

وھای انقالبی خلقھای کشورھا، با اتکاء به ھمبستگی با کشورھای اتکاء به رشد قوای خود و به پيشرفت نير

سيوناليستی و مبارزات کليه خلقھای صلحدوست و با استفاده از تضاد ھای درونی امپرياليسم می توانند اين يا آن کشور ان

  .امپرياليستی را تا اندازۀ معينی به قبول برقراری مناسبات ھمزيستی مسالمت آميز وادار سازد

ما با استواری از ھمزيستی مسالمت آميز با کشورھای دارای نظامھای اجتماعی گوناگون پيروی می کنيم، به موازات 

ما از نھضتھای آزاديبخش ملی کشورھای آسيا، افريقا .  می نمايمءآن ما پيگيرانه دين انترنسيوناليسم پرولتری خود را ادا

پای باختری، امريکای شمالی و قارۀ اقيانوسيه فعاالنه پشتيبانی می و امريکای التين و نھضت کارگری کشورھای ارو

يم و از مبارزات انقالبی خلقھای کشورھای مختلف و از مبارزات خلقھا عليه سياست تجاوز و جنگ امپرياليسم و به ئنما

  .خاطر حفظ صلح جھانی به طور فعال پشتيبانی می کنيم
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 عبارت است از متحد ساختن تمام نيروھائی است که می توان آنھا را به گرد ھمۀ اينھا يک ھدف را تعقيب می کند و آن

اردوگاه سوسياليستی و پرولتاريای بين المللی که به مثابۀ ھستۀ مرکزی می باشد، متحد ساخت و تشکيل دادن جبھۀ واحد 

  .وسيع مبارزه عليه امپرياليسم امريکا و سگھای زنجيری اش

 چين طبق اصول پنجگانۀ ھمزيستی مسالمت آميز با بسياری از کشورھای دارای نظامھای طی ده سال و اند اخير دولت

چين با يمن، . اجتماعی گوناگون مناسبات دوستانه برقرار کرده و روابط اقتصادی و فرھنگی خود را توسعه داده است

ح و دوستی و پيمان دوستی و کمک متقابل برما، نيپال، افغانستان، گينا، کمبوجيا، اندونزيا و غنا پيمان دوستی، پيمان صل

 کرده و ھمچنين با برما، نيپال، پاکستان و افغانستان مسائل مرزی را که از زمانھای قديم ءو عدم تعرض متقابل امضا

  .به جا مانده بود به طور رضايت بخش حل کرده است

روی سياست ھمزيستی مسالمت آميز موفقيتھای بزرگی را که حزب کمونيست چين و دولت چين در نتيجۀ پافشاری 

  .لنينی به دست آورده اند ھيچ کس قادر نيست انکار کند

ھدف . دروغبافی رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی در بارۀ مخالفت چين با ھمزيستی مسالمت آميز مغرضانه است

ليسم پرولتری و زد و بند با آن صاف و پوست کنده عبارت از استتار سيمای زشت و پليد خود در خيانت به انترنسيونا

  .امپرياليسم می باشد

  

  


