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 ٣ ـ دو نوع سياست ھمزيستی مسالمت آميز به کلی متضاد
 دو نوع
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 "ھمزيستی مسالمت آميز"خط مشی اصلی به اصطالح 

 رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی
  

ًاين رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی است که واقعا از سياست لنينی ھمزيستی مسالمت آميزعدول کرده است، نه 

  .ما

.  را به عرش می رسانندرھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی تعريف و تمجيد از سياست ھمزيستی مسالمت آميز خود

  نقطه نظر عمدۀ آنھا در مسألۀ ھمزيستی مسالمت آميز کدام است؟
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 ـ رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی معتقداند که ھمزيستی مسالمت آميز برترين اصل برای حل مسائل يکم

می ) ١" (مرانۀ دورانخواست آ"و " حکم قاطع زمان"به گفتۀ آنھا ھمزيستی مسالمت آميز . اجتماعی معاصر می باشد

ھمزيستی مسالمت آميز بھترين و يگانه راه قابل قبول برای حل مھمترين مسائلی است که : "آنھا ھمچنين می گويند. باشد

قانون اصلی و اساسی زندگی جامعه کنونی واقع "و اصل ھمزيستی مسالمت آميز بايد ) ٢"(در برابر جامعه قرار دارد

  ).٣"(گردد

ند که امپرياليسم ھم اکنون آمادۀ ھمزيستی مسالمت آميز است و ا ب کمونيست اتحاد شوروی عقيده مند ـ رھبران حزدوم

اکنون بسياری از دول و رجال دولتی کشورھای باختری به نفع صلح و : "آنھا می گويند. ديگرمانع آن نمی باشد

 "المت آميز را درک می نمايندھرچه روشنتر ضرورت ھمزيستی مس"و) ٤"(ھمزيستی مسالمت آميز برآمد می کنند

به عقالئی و طبق واقعيات بودن ھمزيستی "خصوص تبليغ می کنند که رئيس جمھور اياالت متحدۀ امريکا ه آنھا ب). ٥(

  ).٦"(مسالمت آميز بين کشورھای دارای نظامھای اجتماعی گوناگون اعتراف دارند

 با کشورھای امپرياليستی به ويژه با اياالت متحدۀ "ھمکاری ھمه جانبه" ـ رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی سوم

می توانند پايه ای برای "دو کشور اتحاد شوروی و اياالت متحدۀ امريکا : آنھا می گويند. امريکا را توصيه می کند

می توانند به خاطر تحکيم و برقراری ھمکاری "و ) ٧"(اقدامات و مساعی ھم آھنگ به خاطر سعادت تمام بشريت يابند

  ).٨"( کشورھا دست در دست ھم به پيش روندۀحقيقی بين المللی بين ھم

ھمزيستی مسالمت آميز را خط مشی اصلی سياست خارجی اتحاد " ـ رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی چھارم

  ).٩"(شوروی و کليه کشورھای اردوگاه سوسياليستی می شمارد

اصل ھمزيستی مسالمت آميز خط مشی اصلی سياست "که  ـ رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی معتقد است پنجم

اساس "و نيز ) ١٠" (خارجی حزب کمونيست اتحاد شوروی و ساير احزاب مارکسيستی ـ لنينيستی را تعيين می کند

خاطر ھمزيستی مسالمت آميز ه مبارزه ب"در دوران معاصر است و کمونيستھای سراسر جھان بايد " ستراتيژی کمونيسم

  ).١١" ( سياست خود قرار دھندرا اصل اساسی

 ـ رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی به ھمزيستی مسالمت آميز چون شرط مقدماتی پيروزی مبارزات انقالبی ششم

در شرايط "آنھا معتقد اند که يک سلسله پيروزی ھای خلقھای کشورھای مختلف . خلقھای کشورھای مختلف می نگرند

ه ب: "آنھا می گويند). ١٢" (ارای نظامھای اجتماعی گوناگون به دست آمده استھمزيستی مسالمت آميز کشورھای د

خصوص در شرايط ھمزيستی مسالمت آميز کشورھای دارای نظامھای اجتماعی گوناگون انقالب سوسياليستی در کوبا 

آمدند، احزاب برادر  کشور به استقالل ملی نائل ٤٠انجام گرفت، خلق الجزاير به استقالل ملی خود دست يافت، بيش از 

  )١٣." (استحکام و توسعه يافتند و نفوذ جنبش کمونيستی جھانی افزايش يافت

بھترين وسيلۀ کمک به جنبش "ند که ھمزيستی مسالمت آميز  ا ـ رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی معتقدھفتم

در شرايط ھمزيستی :  آنھا می گويند).١٤(می باشد " انقالبی کارگری بين المللی در نيل به ھدفھای اساسی طبقاتی آن

در اين باره آنھا ". گذر مسالمت آميز کشورھای سرمايه داری به سوسياليسم افزايش يافته است"مسالمت آميز امکان 

به معنای ضربۀ مرگبار بر تمام سيستم مناسبات سرمايه " اعالم می دارند که پيروزی سوسياليسم در مسابقات اقتصادی 

که مردم اتحاد شوروی از سعادت کمونيسم برخوردار می شوند بازھم چندين صد  ھنگامی). " ١٥ ("داری می باشد

در آن وقت حتا سرمايه داران نيز ) ١٦!" (ما ھوادار کمونيسم ھستيم: ميليون نفر از مردم روی زمين خواھند گفت

  ".وارد حزب کمونيست خواھند شد"
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ونيست اتحاد شوروی با سياست لنينی ھمزيستی مسالمت آميز چه وجه حاال ببينيم اين نقطۀ نظرھای رھبری حزب کم

  مشترکی دارد؟

سياست لنينی ھمزيستی مسالمت آميز سياست کشورھای سوسياليستی در مناسبات با دول دارای نظامھای اجتماعی 

  .داده استگوناگون می باشد ولی خروشچف ھمزيستی مسالمت آميز را باالترين اصل زندگی جامعۀ کنونی قرار 

سياست لنينی ھمزيستی مسالمت آميز يکی از جوانب سياست بين المللی پرولتاريا است که حکومت را به دست گرفته، 

اما خروشچف ھمزيستی مسالمت آميز را به خط مشی اصلی سياست خارجی کشورھای سوسياليستی و حتا به خط مشی 

  .اصلی احزاب کمونيست سراسر جھان بسط  داده است

ھمزيستی "اما . ست لنينی ھمزيستی مسالمت آميز عليه سياست تجاوز و جنگ امپرياليستی معطوف می باشدسيا

 سياست تجاوز و جنگ امپرياليسم می بخروشچف با نيازمنديھای امپرياليسم وفق دارد و آب به آسيا" مسالمت آميز

  .ريزد

ھمزيستی " بين المللی سرچشمه می گيرد، اما سياست لنينی ھمزيستی مسالمت آميز از مبارزۀ طبقاتی در صحنۀ 

  .جای مبارزۀ طبقاتی می باشده خروشچف به معنای جا زدن ھمکاری طبقاتی در مقياس بين المللی ب" مسالمت آميز

سياست لنينی ھمزيستی مسالمت آميز بر مبنای رسالت تاريخی پرولتاريای بين المللی استوار است و اين از کشورھای 

 خواھد که ضمن اجرای سياست ھمزيستی مسالمت آميز از مبارزات انقالبی کليه خلقھا و ملل ستمديده سوسياليستی می

جای انقالب جھانی پرولتاريا ه خروشچف به معنای جا زدن پاسيفيسم ب" ھمزيستی مسالمت آميز"ًجدا پشتيبانی کنند ولی 

  .و دست کشيدن از انترناسيوناليسم پرولتری می باشد

او زير پردۀ ھمزيستی .  مبدل ساخته استھمزيستی مسالمت آميز را به سياست تسليم طلبی طبقاتیخروشچف سياست 

 پشت پا زده روح انقالبی را از مارکسيسم ـ ١٩٦٠ و اعالميۀ سال ١٩٥٧مسالمت آميز به اصول انقالبی بيانيۀ سال 

ی مارکسيسم ـ لنينيسم را تحريف نموده و دگرگون ساخته است که ديگر سيمای آن ئلنينيسم بيرون کشيده است و تا جا

  .ودشناخته نمی ش

  !اين خيانت آشکار گستاخانه به مارکسيسم ـ لنينيسم می باشد 

  

  سه اختالف اصولی

اختالفات رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی با ما و کليه احزاب مارکسيستی ـ لنينيستی و مارکسيست ـ لنينيستھا در 

است ھمزيستی مسالمت آميز را به مسألۀ ھمزيستی مسالمت آميز بر سر اين نيست که آيا کشورھای سوسياليستی بايد سي

 بلکه اختالف اصولی برسر اين است که برخورد صحيح به سياست لنينی ھمزيستی مسالمت ، گذارند يا نهءموقع اجرا

  .آميز چگونه بايد باشد

  .ًاين اختالف اساسا در سه مسألۀ زير ظاھر می شود

رزه عليه امپرياليسم و ارتجاع بورژوازی الزم منظور دست يافتن به ھمزيستی مسالمت آميز آيا مباه ب: مسألۀ اول

  است يا نه؟

  آيا ھمزيستی مسالمت آميز می تواند ضديت بين سوسياليسم و امپرياليسم و مبارزه بين آنھا را برطرف کند يا نه؟
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ند که برای ھمزيستی مسالمت آميز بين کشورھای دارای نظامھای اجتماعی  امارکسيست ـ لنينيستھا ھمواره معتقد

موانع در سر راه اجرای ھمزيستی مسالمت آميز . وناگون ھيچ مانعی از طرف کشورھای سوسياليستی وجود نداردگ

  .وجود می يايده ھميشه از طرف امپرياليسم و ارتجاع بورژوازی ب

اين اصول پنجگانۀ . اصول پنجگانۀ ھمزيستی مسالمت آميز در مقابل سياست تجاوز و جنگ امپرياليسم مطرح گرديد

زيستی مسالمت آميز نقض تماميت ارضی و حق حاکميت ديگر کشور ھا، مداخله در امور داخلی آنھا، لطمه زدن به ھم

اما تجاوز به کشور . مصالح و تساوی حقوق آنھا و افروختن جنگ تجاوزکارانه را از مناسبات بين المللی حذف می کند

که امپرياليسم وجود دارد  تا زمانی.  امپرياليسم می باشدھا و ملل ديگر و به اسارت کشيدن آنھا ناشی از خود سرشت

بدين جھت امپرياليسم بر حسب سرشت خود به ھيچ وجه نمی خواھد اصول پنجگانۀ . سرشت آن تغيير نخواھد کرد

امپرياليسم برای ازھم پاشيدن و حتا محو کردن کشورھای سوسياليستی و برای . ھمزيستی مسالمت آميز را قبول کند

  . به کشور ھا و ملل ديگر و به اسارت درآوردن آنھا از کليه امکانات استفاده می کندتجاوز

امپرياليستھا تنھا به علت عوامل عينی نامساعد گوناگون است که در بر افروختن جنگ عليه : تاريخ نشان می دھد

د و تا حدودی به ھمزيستی کشورھای سوسياليستی خود را به خطر نمی اندازند و يا ناچار به عقد متارکه می شون

  .مسالمت اميز تن در می دھند

بين کشورھای امپرياليستی و کشورھای سوسياليستی ھمواره مبارزات حاد و بغرنجی : تاريخ ھمچنين نشان می دھد

امپرياليستھا در تمام مدت پس از پايان . جريان دارد و گاھی حتا به تصادمات مسلحانه و جنگ مستقيم کشانده می شود

ًکه مشغول جنگ گرم نيستند ھمواره جنگ سرد را دنبال می کنند عمال کشور ھای  دومين جنگ جھانی ھنگامی

کشور ھای امپرياليستی ضمن تشديد توسعۀ . امپرياليستی و سوسياليستی در حال جنگ سرد باھم به سر می برند

با توسل به ھر وسيله عليه کشورھای تسليحات و تدارک جنگ در زمينه ھای سياسی، اقتصادی، ايدئولوژی و غيره 

جنگ سرد امپرياليسم عليه کشور .  نمی کنندءسوسياليستی مبارزه کرده و حتا از تحريکات نظامی و تھديدات جنگی ابا

  .ھای سوسياليستی و مبارزۀ کشور ھای سوسياليستی عليه جنگ سرد اين تظاھر مبارزۀ طبقاتی در مقياس جھانی است

ه ھا عليه کشورھای سوسياليستی مبارزه می کنند بلکه در سراسر جھان نقشۀ تجاوز و جنگ خود را بامپرياليستھا نه تن

  . می گذارند و در ھمه جا جنبش انقالبی و ملل ستمديده را سرکوب می نمايندءموقع اجرا

ست تجاوز و در چنين شرايطی کشورھای سوسياليستی نمی توانند به اتفاق خلقھای بقيه کشورھا به قاطعيت عليه سيا

اين . جنگ امپرياليسم مبارزه نکنند، نمی توانند با امپرياليسم با روش مشت در مقابل مشت مبارزه به عمل نياورند

  .مبارزات طبقاتی که گاھی حدت يافته و گاھی آرام می شود اجتناب ناپذير است

 امپرياليسم به ضرورت ھمزيستی ولی خروشچف اين واقعيات سرسخت را ناديده گرفته  لجوجانه تبليغ می کند که

مسالمت آميز اعتراف کرده است و ھمچنين مبارزات کشورھای سوسياليستی و خلقھای سراسر جھان عليه امپرياليسم را 

  .متضاد با سياست ھمزيستی مسالمت آميز می شمرد

 مورد تھديد نظامی و که امپرياليسم و ارتجاع بورژوازی کشورھای سوسياليستی را به نظر خروشچف حتا در ھنگامی

حملۀ مسلحانه قرار داده و در خواستھای توھين آميزی که به حق حاکميت و حيثيت کشورھای سوسياليستی زيان می 

  .آورد مطرح می سازد، کشورھای سوسياليستی ھمچنان بايد پی در پی عقب نشينی نموده گذشت و بازھم گذشت نمايند

قدم و معامله با اصول و قبول بنده وار درخواستھای ه ف گذشتھای قدم بدرست بر اساس ھمين منطق است که خروشچ

" پيروزی ھمزيستی مسالمت آميز"توھين آميز امپرياليسم امريکا را در جريان بحران دريای کارائيب از طرف خود 

  .ناميده است
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 و ھند و يحی در مسألۀ مرزی چينحدرست بر اساس ھمين منطق است که خروشچف پافشاری چين روی اصول ص

ھمزيستی مسالمت " تدافعی آن را با حمالت مسلحانۀ ارتجاع ھند که در وضع تحمل ناپذيری انجام گرفته بود نقض ۀمقابل

  .می نامد" آميز

  گاھی خروشچف نيز از مبارزه بين دو نظام اجتماعی ناھمگون دم می زند ولی او به اين مبارزه چگونه می نگرد؟

ه فقط ب) يعنی بين دوسيستم ـ توضيح مترجم(ی کرد تا مبارزۀ اجتناب ناپذير بين آنھا بايد کار: "خروشچف می گويد

  )١٧." (صورت مبارزه بين دو ايدئولوژی درآيد

  !در اينجا ديگر مبارزۀ سياسی در بين نيست

 اصل لنينی ھمزيستی مسالمت آميز با کشورھای دارای نظامھای اقتصادی، اجتماعی و: "خروشچف ھمچنين می گويد

 موقتی نمی باشد بلکه حفظ ۀسياسی گوناگون به طور ساده به معنای عدم جنگ نبوده و به معنای وضع ناپايدار متارک

مناسبات دوستانۀ اقتصادی و سياسی بين اين کشورھا را در نظر گرفته و برقراری و پيشرفت اشکال مختلف ھمکاری 

  )١٨." (مسالمت آميز بين المللی را پيشبينی می کند

  !گونه مبارزه ديده نمی شود  اينجا ھيچدر

. خروشچف مانند شعبده باز ماھرانه حادثۀ بزرگی را به حادثۀ کوچک و حادثۀ کوچکی را به ھيچ مبدل می سازد

ی بين سيستم ھای سوسياليسم و سرمايه داری را ماست مالی و تضاد اصلی بين اردوگاه سوسياليستی و ئضديت ريشه 

 مبارزۀ طبقاتی را در مقياس بين المللی روپوشی می نمايد و ھمزيستی مسالمت آميز بين دو اردوگاه امپرياليستی و

  .تبديل می کند" ھمکاری ھمه جانبه"سيستم و دو اردوگاه را به 

  ادامه دارد

  

  

  

  


