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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ، ويراستاری و ارسال از

   ٢٠١٨وری برف ٠٨ 
  

  
 ۵ـ   متضاد کلی به آميز مسالمت ھمزيستی سياست نوع دو

 نوع دو
 آميز تمسالم ھمزيستی سياست

  متضاد کلی به
 

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

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

 ) ١٩٦٣ دسمبر ١٢(
  

 ١٩٦٤ اول چاپ
 ١٩٦٤ دوم چاپ

  
 خارجی زبانھای نشريات ادارۀ

  ١٩۶۴ ]بيجينگ[پکن 
  

رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی با نيازمنديھای امپرياليسم امريکا " ھمزيستی مسالمت آميز"خط مشی اصلی 
  وفق دارد

" زيستی مسالمت آميزھم"کليه احزاب مارکسيستی ـ لنينيستی و خلقھای انقالبی کشورھای مختلف خط مشی اصلی 

  .رياليسم آن را به گرمی می ستايد ولی امپد رد می کننيتکمونيست اتحاد شوروی را با قاطعحزب رھبری 

رھبری " ھمزيستی مسالمت آميز"جارچيان بورژوازی انحصاری باختر سرور خود را از به اصطالح خط مشی اصلی 

) 20" (بھترين دوست باختر در مسکو"آنھا خروشچف را به منزلۀ . کمونيست اتحاد شوروی ھيچ پنھان نمی داردحزب 

آنھا ) 21". ( اتحاد شوروی نيکيتا خروشچف به سياستمدار امريکائی شباھت داردروش نخست وزير: "دانسته می گويند

ًبرای جھان آزاد رفيق خروشچف به مثابۀ بھترين نخست وزير روسھا به شمار می رود، وی حقيقتا : "ھمچنين می گويند

 امکان بھبود مناسبات اتحاد اين چنين"ًآنھا علنا اظھار می دارند که ). 22" (به ھمزيستی مسالمت آميز اعتماد دارد
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شوروی و اياالت متحدۀ امريکا موجب آن می گردد که برخی از رجال وزارت امور خارجۀ امريکا به اين نظر آيند که 

  ).23" (امريکا تا حدود معينی بايد به انجام وظايف خروشچف مساعدت کند

آنھا اعالم می . ی سوسياليستی اظھار تنفر می کنندامپرياليستھا ھمواره نسبت به سياست ھمزيستی مسالمت آميز کشورھا

ذر و وحشتناک را به ، بيائيد اين نظريۀ ھمزيستی زودگ"خود کلمۀ ھمزيستی وحشتناک و نفرت انگيز است"دارند که 

 ۀخروشچف چنين عالق" ھمزيستی مسالمت آميز"ولی چرا اکنون آنھا به خط مشی اصلی ). 24" (ندازيمزباله دان بي

خروشچف " ھمزيستی مسالمت آميز"ی نشان می دھند؟ زيرا امپرياليستھا مشاھده کرده اند که خط مشی اصلی فراوان

  .برای امپرياليسم مساعد است

 خود مبنی بر سرکوب انقالبھای خلقھا و از بين بردن اردوی کامپرياليسم امريکا برای عملی ساختن ھدف ستراتيژي

امپرياليسم امريکا در . مواره تاکتيک دوگانۀ جنگ و صلح را به کار می بردسوسياليستی و سلطۀ بالمنازع جھانی ھ

شرايطی که اوضاع بين المللی بيش از پيش برايش نامساعد می گردد ضمن ادامۀ توسعۀ تسليحات و تدارک جنگ بيشتر 

  . صلح دست به توطئه ھای سياه می زندۀدر زير پرد

  "پيروزی مسالمت آميز"د که اياالت متحدۀ امريکا بايد با تمام نيرو  جان فوستردالس پيشنھاد می کر1958در سال 

  . بگذاردءرا به موقع اجرا) 25 (

ھمزيستی "کندی وارث و پيشرفت دھندۀ ستراتيژی صلح دالس پس از روی کار آمدن شروع به تبليغات وسيع در بارۀ 

و اين اسلحه بھترين ... يدروژنی الزم است به مراتب بھتر از بمب ھای برای ما اسلحه : "وی گفت. کرد" مسالمت آميز

  ).26" (ھمکاری مسالمت آميز می باشد

ًايا اين بدان معناست که امپرياليسم امريکا حقيقتا می خواھد ھمزيستی مسالمت آميز را بپذيرد و يا به طوری که رھبری 

کرده "  ھمزيستی مسالمت آميزعقالئی و مطابق با واقعيت بودن"حزب کمونيست اتحاد شوروی می گويد اعتراف به 

  .است؟ البته خير

" ھمزيستی مسالمت آميز"تنھا اگر تجزيه و تحليل دقيقی به عمل آيد آنگاه مشکل نيست محتوا و ھدفھای واقعی 

  .امپرياليسم امريکا را عيان ساخت

  :اينھا عبارتند از

دست و پای اتحاد شوروی و " مسالمت آميزھمزيستی " امپرياليسم امريکا سعی دارد با استفاده از به اصطالح  ـ1

  .کشورھای سوسياليستی را بسته و به آنھا اجازه ندھد از مبارزات انقالبی خلقھای جھان سرمايه داری پشتيبانی کنند

آنچه که مربوط به دولت اتحاد شوروی می شود اين است که چنانچه آن از سمت معين شده برای : "دالس می گفت

می " جنگ سرد"لی امتناع ورزيده و در مرحلۀ اول برای سعادت مملکت و خلق روسيه کوشش کند کمونيسم بين المل

ھمچنين پايان می پذيرفت اگر کمونيسم بين المللی از ھدفھای سراسر جھانی خود دست " جنگ سرد. "تواند از بين برود

  ).27..." (می کشيد

" کمونيستی کردن سراسر جھان"اتحاد شوروی بايد از نقشۀ برای بھبود مناسبات امريکا و شوروی، : کندی گفته بود

" تنھا مراقب مصالح ملی خود و متوجه تحصيل زندگی خوشی در شرايط صلح برای خلق خود باشد"دست بکشد، بايد 

)28.(  

د تا زمانی که ليدرھای کمونيست از ھدف خود يعنی انقالب جھانی امتناع نکرده ان: " دين راسک آشکارتر می گويد

در بين ليدرھای شوروی به " ناراحتی"وی ھمچنين از عالئم ". صلح تضمين شده و پايداری نمی تواند وجود داشته باشد

سخنی " داتشان در برابر جنبش کمونيستی جھانی سربارشان شده و خطر برايشان به وجود آورده استھعت"که  سبب آن
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خياالت واھی پيرامون پيروزی کمونيسم در سراسر "ته است که ًوی حتا علنا از رھبران اتحاد شوروی خواس. گفته است

  ).29" (جھان را به دور اندازند تا جلوتر بروند

امپرياليستھای امريکا مبارزات انقالبی خلقھا و ملل ستمديدۀ جھان سرمايه . معنای اين سخنان از روز ھم روشنتر است

از طرف کشورھای سوسياليستی وانمود می " اسر جھانکمونيستی کردن سر"داری را به خاطر آزادی شان نتيجۀ 

به اين علت آنھا به رھبران اتحاد شوروی اعالم می دارند که آيا شما می خواھيد با اياالت متحدۀ امريکا به طور . سازد

رمايه اما به شرطی که شما از مبارزات انقالبی خلقھا و ملل ستمديدۀ جھان س! مسالمت آميز ھمزيستی کنيد؟ ممکن است

طبق حساب خوشی که . وليت را به عھده بگيريد که آنھا دست به انقالب نزنندؤًداری پشتيبانی نکنيد و ضمنا اين مس

ان سرمايه داری آزاد امپرياليسم امريکا برای خود می کند اين امر دست او را در سرکوب کردن نھضتھای انقالبی جھ

ی که دوسوم جمعيت کرۀ ارض را تشکيل می دھند و در استقرار سلطۀ ئمی گذارد و با او در به اسارت درآوردن خلقھا

  .وی بر آنھا مساعدت می کند

را نسبت به " تحول مسالمت آميز"سياست " ھمزيستی مسالمت آميز" امپرياليسم امريکا در زير پردۀ به اصطالح  ـ2

شوروی و ديگر کشورھای سوسياليستی اعمال داشته و تالش دارد به احيای نظام سرمايه داری در آنجاھا دست اتحاد 

  .يابد

صرف نظر کردن از اعمال زور به معنای حفظ وضع موجود نبوده بلکه به معنای تغييرات مسالمت : "دالس می گفت

ما می خواھيم ). "31" (يد نيروی مثبت نافذی گرددآزادی با. وضع دفاعی گرفتن کافی نيست). "30" (آميز می باشد

  ).32" (تحول را در درون جھان شوروی تشويق کنيم

ی که در قيد ئتا خلقھا"انجام دھد، خواھد داد " از طريق صلح"آنچه اياالت متحدۀ امريکا می تواند : اور می گفتھآيزن

  )33". (شت خود را با رأی دادن آزاد تعيين نمايندديکتاتوری ظالمانه به سر می برند باالخره حق داشته باشند سرنو

وری تتا تغييراتی که در امپرا" "وظيفۀ ما اين است که تمام آنچه را که در قدرت داريم به کار بنديم" کندی می گفت؟ 

 شوروی و در تمام قاره ھا جريان دارد به آزادی بزرگتری برای تعداد کثيرتری از مردم و به صلح در سراسر جھان

  ).34" (منجر گردد

ی چنان سياستی را به راياالت متحدۀ امريکا در مورد کشورھای سوسياليستی اروپای خاو: کندی ھمچنين اعالم داشت

کار می بندد که با شکيبائی آزادی را تشويق کرده و محتاطانه به استبداد فشار وارد می آورد تا به خلقھای اين کشورھا 

  ).35(را بدھد " زادانتخابات آ"امکان به اصطالح 

" ظالمانه"و " حکومت مطلقه"امپرياليستھای امريکا نظام سوسياليستی را . معنای اين حرفھا نيز بسيار واضح است

آنھا به رھبران اتحاد شوروی اعالم می دارند، شما خواھان . می نامند" انتخابات آزاد"خوانده و احيای سرمايه داری را 

ولی اين به ھيچ وجه در حکم آن نيست که ! االت متحدۀ امريکا می باشيد؟ اين ممکن استھمزيستی مسالمت آميز با اي

 عکس بايد در کشورھای هاياالت متحدۀ امريکا موجوديت نظام کشورھای سوسياليستی را به رسميت می شناسد، ب

يچ وجه نمی خواھند به اين تن به عبارت ديگر امپرياليستھای امريکا به ھ.  کردءسوسياليستی نظام سرمايه داری را احيا

خياالت واھی آنھا از بين بردن تمام . در دھند که يک سوم نفوس کرۀ ارض در طريق سوسياليستی گام برداشته اند

  .کشورھای سوسياليستی است

کليه خلقھائی که در شرايط بردگی و : يعنی" ھمزيستی مسالمت آميز"خالصه به نظر امپرياليسم امريکا به اصطالح 

لطۀ امپرياليسم زندگی می کنند نبايد در راه آزادی خود مبارزه کنند و کليه خلقھائی که به آزادی خود دست يافته اند س
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جمع کشورھای جھان "ًبايد مجددا بردۀ امپرياليسم شده و به زير سلطۀ آن برگردند و تمام جھان بايد در به اصطالح 

  . در زير سايۀ امريکا متحد شوند" آزاد

رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی درست " ھمزيستی مسالمت آميز"نيست مشاھده کرد که خط مشی اصلی مشکل 

  .با سليقۀ امپرياليسم امريکا وفق دارد

با کوشش تمام لطف امپرياليسم امريکا را به " ھمزيستی مسالمت آميز"رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی زير بھانۀ 

اين امر درست با ". به صلح عالقه دارند"می کند که نمايندگان امپرياليسم امريکا خود جلب کرده پی در پی تبليغ 

  .نيازمنديھای سياست امپرياليسم امريکا مبتنی بر فريب در زير پردۀ صلح وفق دارد

ھمزيستی مسالمت آميز را به مناسبات بين " ھمزيستی مسالمت آميز"رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی زير بھانۀ 

را لغو می  ت ستمديده و طبقات ستمگر، بين ملل ستمديده و ملل ستمگر توسعه داده با انقالب مخالفت کرده و آنطبقا

اين امر درست بر وفق مراد امپرياليسم امريکا است که به کشورھای سوسياليستی اجازه نمی دھد که از انقالب . کند

  .خلقھای جھان سرمايه داری پشتيبانی کنند

در مقياس بين المللی ھمکاری طبقاتی را " ھمزيستی مسالمت آميز"نيست اتحاد شوروی به بھانۀ رھبری حزب کمو

سوسياليسم را با امپرياليسم تبليغ کرده و برای نفوذ امپرياليسم در " ھمکاری ھمه جانبۀ "جانشين مبارزۀ طبقاتی ساخته 

" تحوالت مسالمت آميز" نيازمنديھای سياست اين امر درست با. کشورھای سوسياليستی در را چھار طاق ساخته است

  .امپرياليسم امريکا توافق پيدا می کند

ضرر ندارد در اينجا سخنانی را که دالس پس از بيستمين کنگرۀ . امپرياليسم ھمواره بھترين معلم از راه معکوس است

  .حزب کمونيست اتحاد شوروی اظھار داشت، نقل کنيم

چنانچه اين نيرو در ". "وی عالئم وجود نيروی متمايل به ليبراليسم زياد وجود دارددر اتحاد شور: "دالس گفته است

اتحاد شوروی رشد يافته و محکم گردد آنگاه ھمانطوری که من گفته ام، ما می توانيم معتقد باشيم و دليل داريم اميدوار 

 يعنی روسيه ای پديد خواھد آمد که در  سال و يا يک نسل ما بتوانيم به ھدف کبير سياست خود برسيم10باشيم که طی 

آن اشخاصی که نسبت به اميال خلق روس التفات داشته از تمايالت آزمندانۀ خود در سلطه بر سراسر جھان دست کشيده 

و اصول ملل متمدن و اصولی را که در دستور منشور ملل متحد تجسم يافته قبول خواھند داشت به زمامداری خواھند 

  )36." (رسيد

دورنمای آتی و حتا من می خواھم بگويم واقعيت آتی چنين است که در سياست کنونی : "الس ھمچنين می گفت د

  )37." (زمامداران شوروی تحول پديد می آيد و ناسيوناليسم آنھا بر انترناسيوناليست شان خواھد چربيد

لينينسم و انترناسيوناليسم پرولتری خيانت که روح خبيث دالس کسانی را که به مارکسيسم ـ  به نظر می رسد در نتيجۀ آن

ًشده اند و اصال نمی " ھمزيستی مسالمت آميز"کرده اند، فرا گرفته است، آنھا حتا شيفتۀ به اصطالح خط مشی اصلی 

  .خواھند فکر کنند که تمام عمليات و اقدامات آنھا تا چه اندازه با آرزوی امپرياليسم امريکا وفق دارد

  ادامه دارد

  

  

  


