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 ٢٠١٨ جنوری ١١
  

 ٤ ـ دو نوع سياست ھمزيستی مسالمت آميز به کلی متضاد
 دو نوع

  آميزسياست ھمزيستی مسالمت 
  به کلی متضاد

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

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

  )١٩٦٣ دسمبر ١٢(
  
  ١٩٦٤چاپ اول 
  ١٩٦٤چاپ دوم 
  

  ادارۀ نشريات زبانھای خارجی
  ١٩۶۴] بيجينگ[پکن

  
ھای را خط مشی اصلی سياست خارجی کشورتوان ھمزيستی مسالمت آميز  آيا می: ۀ دوممسأل

  ؟ سوسياليستی قرار داد

ھای سوسياليستی بايد اساسی ترين اصل سياست خارجی کشور که خط مشی اصلی سياست خارجی کشورما معتقديم 

  .رھای سوسياليستی را دربر گيردھای سوسياليستی را مجسم سازد و بايد اصلی ترين مضمون سياست خارجی کشو

  اساسی ترين اصل سياست خارجی کشورھای سوسياليستی چيست؟

  .اين ھمان اصل انترناسيوناليسم پرولتری می باشد

اتحاد با انقالبيون کشورھای پيش افتاده و کليه ملل ستمديده عليه ھمه امپرياليستھا از ھر شکل و رنگ : "لنين گفته است

 چاپ 69 صفحۀ 25جلد " کليات لنين "،"سياست خارجی انقالب روسيه: "نينل." (رجی پرولتارياچنين است سياست خا

اين اصل انترناسيوناليسم پرولتری مطروحه از طرف لنين بايد رھنمود سياست خارجی کشورھای سوسياليستی ) روسی

  .باشد
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 زير را يعنی ت خود سه مناسباست خارجیپس از به وجود آمدن اردوگاه سوسياليستی ھر کشور سوسياليستی بايد در سي

مناسبات خود را با ديگر کشورھای سوسياليستی و با کشورھای دارای نظامھای اجتماعی گوناگون و ھمچنين خلقھا و 

  .ملل ستمديده معين و تنظيم نمايد

بسط و توسعۀ : بنابراين به نظر ما خط مشی اصلی خارجی کشورھای سوسياليستی بايد دارای محتوای زيرين باشد

مناسبات دوستی، کمک متقابل و ھمکاری بين کشورھای اردوگاه سوسياليستی مبتنی بر پايۀ اصل انترناسيوناليسم 

 نظامھای اجتماعی گوناگون بر اساس اصول  ستی مسالمت آميز با کشورھای پيروپرولتری، مبارزه در راه ھمزي

اين .  و ملل ستمديدهی از مبارزات انقالبی کليه خلقھايسم و پشتيبانپنجگانه و مبارزه عليه سياست تجاوز و جنگ امپريال

  .سه نکته با ھم رابطۀ متقابله دارند و ھيچ يک از آنھا را نمی توان ناديده انگاشت

جانبه  طور يکه که رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی خط مشی اصلی سياست کشورھای سوسياليستی را ب مادامی

بر چه اساسی بنا نھند ؟ مگر خواھيم بپرسيم که کشورھای سوسياليستی  میند ما می کشا آميزی مسالمت به ھمزيست

   مسالمت آميز محدود می شود؟بين کشورھای سوسياليستی فقط به ھمزيستیمناسبات 

وجه بديھی است که کشورھای سوسياليستی در مناسبات متقابل خود نيز بايد اصول پنجگانه را رعايت نمايند و به ھيچ 

 که يکی از آنھا تماميت ارضی کشورھای برادر را نقض نمايد، به استقالل و حق حاکميت آنھا سوء قصد ندمجاز نيست

کند، در امور داخلی آنھا مداخله نمايد، در آنجا با اقدامات خرابکارانه دست زند و در مناسبات بين کشورھای برادر 

 1957در بيانيۀ سال . ما تنھا اجرای اين اصول به ھيچ وجه کافی نيستا.  متقابل را زير پا گذارداصل برابری و سود

 ماھيت مناسبات متقابل بين کشورھای سوسياليستی را دربر ۀاين اصول با تمام اھميت خويش ھم: "خاطر نشان می شود

انترناسيوناليستی اين کمک متقابل اصل . کمک متقابل برادرانه جزء الينفک مناسبات متقابل بين آنھا است. نمی گيرد

  ."سوسياليستی را با قدرت تمام مجسم می سازد

مشی اصلی سياست خارجی خويش وروی ھمزيستی مسالمت آميز را خط مادامی که رھبری حزب کمونيست اتحاد ش

 می شمرد اين در واقع به معنای امتناع از کمک متقابل و ھمکاری بين کشورھای سوسياليستی بر اساس انترناسيوناليسم

حکم آنست که کشورھای سوسياليستی برادر با کشورھای سرمايه داری در يک کفۀ د و ھمچنين درپرولتری می باش

  . می باشدترازو گذاشته می شود و باالخره اين به معنای ناديده گرفتن اردوی سوسياليستی

ياليستی را به طور از آنجا که رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی خط مشی اصلی سياست خارجی کشورھای سوس

يد مناسبات يک جانبه به ھمزيستی مسالمت آميز سوق داده ما می خواھيم بپرسيم که کشورھای سوسياليستی چگونه با

دست گرفته از يک ه ی که حکومت را بئمناسبات بين پرولتارياخود را با کليه خلقھا و ملل ستمديده تنظيم کنند؟ مگر

 آزادی خود دست نيافته اند و کليه خلقھا و ملل ستمديده از طرف ديگر مناسبات ھنوز به طرف و برادران طبقاتی که

  پشتيبانی متقابل نبايد باشد مناسبات شان فقط مناسبات ھمزيستی مسالمت آميز بايد باشد؟

ر  لنين به کرات خاطر نشان ساخت که کشور سوسياليستی که ديکتاتوری پرولتاريا در آنجا برقرا،بروپس انقالب اکت

انقالب چون در : " ستالين نيز گفته است. شده است تکيه گاھی است برای به پيش سوق دادن انقالب جھانی پرولتاريا

 بداند بلکه بايد خود را مانند کمک و وسيله ای برای تسريع کشوری پيروز شد نبايد خود را چون عظمتی قائم بالذات

: ستالين." (شرفت بعدی انقالب جھانی گرددايگاه نيرومندی برای پيپ"و " پيروزی پرولتاريات در تمام کشورھا بشمارد

  ) چاپ روسی۴٠٠، ٣٩۶ صفحۀ ۶جلد " ستالينکليات "، "تکتيک کمونيستھای روسیبر و وانقالب اکت"

بدين جھت کشورھای سوسياليستی سياست خارجی خود را به ھيچ وجه نبايد تنھا به تنظيم مناسبات خود با کشورھای 

امھای اجتماعی گوناگون محدود کنند بلکه بايد مناسبات خود را با ساير کشورھای  سوسياليستی و ھمچنين با دارای نظ
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آنھا بايد پشتيبانی از مبارزات انقالبی خلقھا و ملل ستمديده را دين . خلقھا و ملل ستمديده بر اساس صحيحی بنا نھند

  .ست خارجی خود بشمرندرا مضمون مھم سيا انترناسيوناليستی خود دانسته و آن

خالف لنين و ستالين، خروشچف ھمزيستی مسالمت آميز را خط مشی اصلی سياست خارجی کشورھای سوسياليستی 

قرار می دھد، اين به معنای حذف کردن وظيفۀ انترناسيوناليسم پرولتری در پشتيبانی از مبارزات انقالبی خلقھا و ملل 

 سياست "پيشرفت خالق"اين به ھيچ وجه به اصطالح . ياليستی می باشدستمديده از سياست خارجی کشورھای سوس

  .پشت پا زدن به انترناسيوناليسم پرولتری است" ھمزيستی مسالمت آميز"ھمزيستی مسالمت آميز نيست بلکه زير بھانۀ 

حزاب توان خط مشی اصلی کليه ا آيا سياست ھمزيستی مسالمت آميز کشورھای سوسياليستی را می: مسألۀ سوم

تواند جانشين مبارزات انقالبی خلقھای  کمونيست جھان و جنبش بين المللی کمونيستی قرار داد؟ آيا اين سياست می

  کشورھای مختلف شود؟

ما معتقديم که از ھمزيستی مسالمت آميز به خودی خود مناسبات بين کشورھای دارای نظامھای اجتماعی گوناگون و 

  .رای حق حاکميت فھميده می شودمناسبات بين کشورھای مستقل دا

برای پرولتاريا تنھا پس از به دست آوردن پيروزی در انقالب امکان و لزوم اجرای سياست ھمزيستی مسالمت آميز پديد 

از اين وظيفه است که سلطۀ امپرياليسم و   خلقھا و ملل ستمديده می شود عبارتۀو اما آنچه که مربوط به ھم. می آيد

آنھا نبايد و نمی توانند با امپرياليسم و عمالش به طور . ون ساخته و آزادی خود را به دست آورندنوکرانش را واژگ

  .مسالمت آميز ھمزيستی کنند

 به مناسبات بين طبقات ستمديده و ستمگر بين ملل ستمديده و ستمگر و تحميل از اينرو بسط دادن ھمزيستی مسالمت آميز

ی سوسياليستی به احزاب کمونيست و خلقھای انقالبی جھان کپيتاليستی و يا حتا سياست ھمزيستی مسالمت آميز کشورھا

  .کوشيدن برای تابع ساختن مبارزات انقالبی خلقھا و ملل ستمديده به اين سياست اشتباه است

سياست لنينی ھمزيستی مسالمت آميز از طرف کشورھای سوسياليستی به پيشرفت  ما ھمواره معتقديم اجرای صحيح

به افشای سياست تجاوز و جنگ امپرياليسم و به پيوستگی کليه خلقھا و کشورھائی که وی کشورھای سوسياليستی، نير

نش ياری اعليه امپرياليسم مبارزه می نمايند، مساعدت می کنند و بنابراين به مبارزات خلقھا عليه امپرياليسم و دنباله رو

ش ضربات مستقيمی بر نيروھای  ادر عين حال مبارزات انقالبی خلقھا عليه امپرياليسم و سگھای زنجيری. می رساند

تجاوز و جنگ و ارتجاع وارد ساخته و آنھا را تضعيف می کند و به امر حفظ صلح جھانی و ترقی بشريت کمک می 

اه اجرای ھمزيستی مسالمت آميز با کشورھای دارای نظامھای کند و از اينرو با مبارزۀ کشورھای سوسياليستی در ر

بدين ترتيب اجرای صحيح سياست ھمزيستی مسالمت آميز لنينی از طرف . اجتماعی گوناگون مساعدت می نمايد

  .کشورھای سوسياليستی با مصالح مبارزات انقالبی خلقھا مطابقت دارد

مسالمت آميز با کشورھای دارای نظامھای اجتماعی گوناگون و ولی مبارزۀ کشورھای سوسياليستی در راه ھمزيستی 

  .ات خلقھای کشورھای مختلف سرانجام دو چيز متفاوت اندانقالب

ی حزب کمونيست اتحاد شوروی خاطر زی حزب کمونيست چين به کميتۀ مرکز کميتۀ مرکجون 14در نامۀ جوابيۀ 

در بين . امھای اجتماعی گوناگون مسألۀ جداگانه ای استھمزيستی مسالمت آميز کشورھای دارای نظ: "نشان می شود

ی ھم به ئًکشورھائی که باھم ھمزيستی مسالمت آميز می کنند اين کامال غير قابل قبول و غير ممکن است که حتا سرمو

يه اما مبارزۀ طبقاتی در کشورھای مختلف، مبارزۀ آزاديبخش ملی و گذر از سرما. نظام اجتماعی يکديگر تخطی کنند

تمام اين مبارزات شديد انقالبی مرگ و زندگی جھت تغيير نظام اجتماعی . داری به سوسياليسم بکلی مسألۀ ديگری است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

در ھر کلتوری گذر از . ًھمزيستی مسالمت آميز مطلقا نمی تواند جايگزين مبارزات انقالبی خلقھا گردد. می باشد

  ."رولتری و ديکتاتوری پرولتاريا می تواند تحقق يابدسرمايه داری به سوسياليسم تنھا از طريق انقالب پ

بھترين و يگانه راه قابل قبول برای حل مھمترين مسائلی که در "در جامعۀ طبقاتی ھمزيستی مسالمت آميز را به مثابۀ 

اه است و شمردن بکلی اشتب" اساس قوانين تمام زندگی جامعۀ کنونی "ۀدانستن و آن را به مثاب" برابر جامعه قرار دارد

اين خيانت آشکاری است به مارکسيسم ـ . اين چيزی جز سوسيال ـ پاسيفيسم که منکر مبارزۀ طبقاتی است، نمی باشد

  .لنينيسم

 بود که رفيق مائوتسه دون با تأکيد روی تفاوت بين اين دو نوع مسأله به روشنی خاطر نشان 1946ھنوز در سال 

 شوروی از يک طرف و امريکا، انگلستان و فرانسه از طرف ديگر به ھيچ مصالحه در برخی مسائل بين اتحاد: ساخت

از خلقھای کشورھای مختلف جھان سرمايه داری طلب نمی کند که آنھا ھم در کشورھای خود به چنين سازشھايی "وجه 

ون ادامه گوناگخلقھای اين کشورھا بسته به گوناگونی شرايط به درگير شدن در مبارزات "، بلکه "مبادرت ورزند

، 4جلد " آثار منتخب مائوتسه دون "،"يرامون اوضاع بين المللی کنونیچند ارزيابی در پ: "مائوتسه دون." (خواھند داد

  ) چاپ چينی1181صفحۀ 

درست در پرتو اين رھنمود صحيح رفيق مائوتسه دون خلق چين . اين يک رھنمود صحيح مارکسيستی ـ لنينيستی است

  . انقالب چين را تا به آخر رساند و به پيروزی کبيری نائل آمد،مامبا سرسختی و قاطعيت ت

خالف اين رھنمود مارکسيستی ـ لنينيستی، رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی سياست پرولتاريای به حکومت رسيده 

 مخلوط  اجتماعی گوناگون با خط مشی اصلی کليه احزاب کمونيست جھانرا در مناسبات با کشورھای دارای نظامھای

کرده تالش دارد اولی را به جای دومی جا زند و احزاب کمونيست و خلقھای انقالبی کشورھا را بدون استثناء تابع به 

 خود انقالب نمی رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی. خود سازد" ھمزيستی مسالمت آميز"اصطالح خط مشی اصلی 

عليه امپرياليسم برنمی خيزد و از ديگران نيز می خواھد که عليه کند و از ديگران نيز می خواھد که انقالب نکنند و 

  .امپرياليسم مبارزه نکنند

نات اخيرش کوشيده اند منکر ا خود و خروشچف در بيۀکميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی طی نامۀ سرگشاد

ادن ھمزيستی مسالمت آميز به اين گردند و مدعی ھستند که متھم کردن رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی به بسط د

آنان حتا رياکارانه . می باشد" ی حيرت انگيزئافترا"مناسبات بين طبقات ستمديده و ستمگر و بين ملل ستمديده و ستمگر 

نمی توان به مبارزۀ طبقاتی عليه سرمايه در کشورھای بورژوازی و به "می گويند که اصل ھمزيستی مسالمت آميز را 

  ".ملی بسط دادجنبشھای آزاديبخش 

  . ولی اين سفسطه بازی ھيچ فايدای ندارد

مادامی که سياست ھمزيستی مسالمت آميز يکی از : ما می خواھيم از رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی بپرسيم

 خارجی کشورھای سوياليستی می باشد، پس چرا شما تا به حال ھم می گوئيد سياست ھمزيستی مسالمت مواد سياست

وقتی شما از ) 19(؟ " مشی ستراتيژی تمام دوران گذر از سرمايه داری به سوسياليسم در مقياس جھانی استخط "آميز 

کليه احزاب کمونيست کشورھای سرمايه داری و ملل ستمديده می خواھيد که ھمزيستی مسالمت آميز را به مثابۀ خط 

ھمزيستی مسالمت "زاب کمونيستی با سياست مشی اصلی خود بشمرند، آيا اين چيزی جز تعويض خط مشی انقالبی اح

شما و بسط دلخواه سياست ھمزيستی مسالمت آميز به مناسبات بين طبقات ستمديده و ستمگر و بين ملل ستمديده و " آميز

  ستمگر نيست ؟
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توان مدعی شد که پيروزيھای  چگونه می: ما ھمچنين می خواھيم از رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی بپرسيم

که اين پيروزيھا به   در صورتی می باشد،ھا در انقالب مشروط به ھمزيستی مسالمت آميزاست و يا حتا نتيجۀ آنخلق

تواند چيز ديگری به جز تالش در  آيا اين ادعاھای شما می. عمده از طريق مبارزۀ خود خلقھا به دست آمده استطور

  اصطالح سياست ھمزيستی مسالمت آميز تان دانست ؟ تابع گردانيدن مبارزات انقالبی خلقھای کشورھای مختلف به

شکی نيست که موفقيتھای اقتصادی کشورھای سوسياليستی و پيروزيھای آنھا در مسابقات اقتصادی سرمشق ارزنده و 

ولی ما ھمچنين می خواھيم از رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی . الھامبخش برای خلقھا و ملل ستمديده است

تواند نه از طريق مبارزات انقالبی  توان مدعی شد که پيروزی سوسياليسم در سراسر جھان می ه میبپرسيم که چگون

  خلقھا بلکه از برکت ھمزيستی مسالمت آميز و مسابقات مسالمت آميز تحقق يابد ؟

مت آميز زند که گويا با اتکاء به ھمزيستی مسالمت آميز و مسابقات مسال رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی جار می

ت سرمايه داری وارد آورد و گذر مسالمت آميز به سوسياليسم را در ستم مناسباتوان ضربۀ کوبنده ای بر تمام سي می

ًعمال اين بدان معناست که عموما لزومی ندارد که کليه خلقھا و ملل ستمديده به مبارزه . سراسر جھان تحقق بخشيد ً

شان را واژگون سازند برای  عی امپرياليسم و استعمار و سگھای زنجيریبرخاسته دست به انقالب زنند و سلطۀ ارتجا

که سطح توليد و نعم مادی اتحاد شوروی از سطح پيش افتاده ترين  آنھا تنھا کافی است با آرامش منتظر باشند تا وقتی

توانند به اتفاق ستمگران و  رزدۀ تمام گيتی میکشورھای سرمايه داری جلو بيفتند و آنگاه کليه بردگان ستمديده و استثما

مگر اين تالش رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی برای تعويض مبارزات انقالبی . ستثمارگران وارد کمونيسم شوندا

و برطرف کردن مبارزات انقالبی خلقھای " ھمزيستی مسالمت آميز"خلقھای کشورھای مختلف با به اصطالح 

  کشورھای مختلف نيست ؟

 مسألۀ مذکور به روشنی آشکار می سازد که اختالفات بين ما و رھبری حزب کمونيست اتحاد تجزيه و تحليل سه

سياست ھمزيستی مسالمت آميز ما سياست : ماھيت اين اختالفات چنين است. شوروی اختالفاتی بزرگ و اصولی است

برای امر مبارزه عليه امپرياليسم اين سياست . لنينی است که اساس آن مبتنی بر اصل انترناسيوناليسم پرولتری می باشد

و به خاطر حفظ صلح جھانی مساعد بوده و پاسخگوی مصالح مبارزات انقالبی خلقھا و ملل ستمديدۀ سراسر جھان می 

رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی خط مشی ضد " ھمزيستی مسالمت آميز"اما به اصطالح خط مشی اصلی . باشد

پرولتری را به دور انداخته به امر مبارزه عليه امپرياليسم و به دفاع از صلح جھانی زيان لنينی است که انترناسيوناليسم 

  .می رساند و با منافع مبارزات انقالبی خلقھا و ملل ستمديدۀ سراسر جھان مغاير می باشد
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