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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ، ويراستاری و ارسال از

   ٢٠١٨وری  فبر١٧ 
  

  
 ۶ـ   متضاد کلی به آميز مسالمت ھمزيستی سياست نوع دو

 نوع دو
 آميز المتمس 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 
  

" ھمزيستی مسالمت آميز" مشی اصلی  خطروحامريکا شوروی با اياالت متحدۀ اد ھمکاری اتح
  .رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی می باشد

  

دم می زنند ولی در واقع " ھمزيستی مسالمت آميز"طی سالھای اخير رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی پيوسته از 

ياليستی نه تنھا با اصول انترناسيوناليسم پرولتری مغاير بوده بلکه برخورد آنان با چين و برخی از ديگر کشورھای سوس

اگر صاف و پوست کنده گفته شود، رھبران حزب کمونيست . با اصول پنجگانۀ ھمزيستی مسالمت آميز ھم وفق ندارد

رجی خود اتحاد شوروی در تبليغات خستگی ناپذير در بارۀ ھمزيستی مسالمت آميز به مثابۀ خط مشی اصلی سياست خا

 کشورھای سوسياليستی و کليه احزاب کمونيست سراسر جھان را به خدمت ۀاين ھدف را تعقيب می کنند که ھم

  .ھمکاری اتحاد شوروی با اياالت متحدۀ امريکا که طی سالھای اخير آنھا در راه آن شب و روز می کوشند، درآورند
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" ھمزيستی مسالمت آميز" جھان روی خط مشی اصلی ھمکاری اتحاد شوروی و امريکا به خاطر مالک الرقابی بر

  .رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی می باشد

  :ی در بارۀ آنھائاين است گفته ھا

 ھر يک از کشورھای جھان بسيار پيش افتاده د شوروی و اياالت متحدۀ امريکادو معظم ترين دولت معاصر يعنی اتحا"

 عدۀ کثيری از کشورھا قرار دارد ـ اتحاد شوروی بر رأس سيستم ھر يک از اين دو کشور در رأس) "38." (اند

  ) 39." (سوسياليستی جھانی و اياالت متحدۀ امريکا بر رأس اردوگاه سرمايه داری می باشند

ھای جھان ھستيم و اگر ما به خاطر صلح متحد نيرومندترين کشور) وی و امريکا ـ توضيح مترجميعنی شور( ما "

ز صفحۀ گيتی رخت برخواھد بست و چنانچه ديوانه ای جنگ بخواھد برای ما کافی است با انگشت شويم، آنگاه جنگ ا

  )40." (روی او فشار دھيم تا سر جای خودش آرام بنشيند

ی که روشچف و کنيدی مسائل بين الملليبا نيل توافق بين سران دولتين اتحاد شوروی و اياالت متحدۀ امريکا خ"

  )41." (ستگی دارد، می تواند حل و فصل شودسرنوشت بشريت بدان ب

  :ما می خواھيم از رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی بپرسيم

که در  در صورتی" متحد شويد"شما چگونه می توانيد به نام صلح، با امپرياليسم امريکا دشمن اصلی صلح جھانی 

ه امپرياليسم امريکا غدارترين دشمن مردم  واضح و آشکار نوشته شده است ک1960 و اعالميۀ سال 1957بيانيۀ سال 

  ؟ سراسر جھان و نيروی عمدۀ تجاوز و جنگ می باشد

  :ما می خواھيم از رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی بپرسيم

ميليارد جمعيت حق ندارند سرنوشت خود را تعيين کنند و بايد بدون چون و ا بيش از صد کشور جھان با بيش از سه آي

جھان يعنی اتحاد شوروی و اياالت متحدۀ امريکا تبعيت نمايند؟ مگر اين " معظم ترين دول" و دو " لغو"چرا از دو 

  ؟  شما صد در صد شوينيسم عظمت طلبانه و سياست زور گوئی نيستۀياوه سرائی ھای متکبرانه و مذبوحان

ًاقعا چنين تصور می کنيد که با مگر شما و: ما ھمچنين می خواھيم از رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی سؤال کنيم

می توان سرنوشت تمام بشريت را " رجل بزرگ"نيل توافق بين دو کشور اتحاد شوروی و اياالت متحدۀ امريکا و دو 

از !  ًتعيين کرد و می توان کليه مسائل بين المللی را حل و فصل نمود؟ نخير، اين تصور شما خطاست و کامال خطاست

 قرن بيستم نمی تواند از آن سخن شصت ون چنين پيش آمدی رخ نداده و به طريق اولی در سالھای آغاز تاريخ بشر تا کن

 جھان کنونی تضاد ھای بغرنج به ھم پيچيده ای از قبيل تضاد بين اردوگاه سوسياليستی و اردوگاه در. در ميان باشد

، تضاد بين ملل ستمديده و امپرياليسم، تضاد امپرياليستی، تضاد بين پرولتاريا و بورژوازی در کشورھای سرمايه داری

مگر با نيل به توافق بين دو کشور اتحاد . بين کشورھای امپرياليستی و تضاد بين انحصارھای امپرياليستی وجود دارد

  .شوروی و اياالت متحدۀ امريکا اين تضاد ھا از بين می رود

در تکاپوی ھمکاری بين اتحاد . مريکا احترام قائل استرھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی فقط برای اياالت متحدۀ ا

شوروی و اياالت متحدۀ امريکا رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی حتا از خيانت به متفقين واقعی خلق اتحاد 

شوروی و برادران طبقاتی و کليه خلقھا و ملل ستمديده ای که ھنوز تحت سلطۀ رژيم سرمايه داری و امپرياليستی قرار 

  .رند، دريغ نمی کننددا

آنھا با استفاده از . رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی با تشبث به ھر وسيله اردوگاه سوسياليستی را برھم می زنند

ھرگونه دروغ بافی و تھمت زنی به حزب کمونيست چين حمله ور شده و چين را زير فشار سياسی و اقتصادی قرار 
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آنھا ھمراه با امپرياليسم امريکا .  سوسياليستی را نابود نساخته اند، آرام نخواھند گرفتآنھا تا زمانی که البانی. می دھند

  .به کوبای انقالبی فشار وارد می آورند و طلب می کنند که کوبا حاکميت و حيثيت خود را قربانی نمايد

يه کشورھا را عليه امپرياليسم رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی با تمام نيرو تالش دارند مبارزات انقالبی مردم کل

دۀ انقالبی پرولتاريای کليه کشورھای جھان اآنان به مثابۀ مبلغ سوسيال رفورميسم، ار. ش برھم زنند او سگھای زنجيری

آنان بنا به نيازمنديھای امپرياليسم نھضتھای آزاديبخش ملی را برھم زده و روز به . و احزاب شان را فلج می سازند

  .آشکارتر به صورت مدافعين استعمار نوين امريکا در می آيندروز 

رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی که به خاطر ھمکاری با اياالت متحدۀ امريکا از صرف ھرگونه مساعی دريغ 

  نکرده و بھای گزافی نيز برای آن پرداخته باالخره چه نفعی از امپرياليسم امريکا به دست آورده است؟

وی چقدر خوابھای .  خروشچف شيفتۀ مالقات سران اتحاد شوروی و اياالت متحدۀ امريکا شده است1959از سال 

  .شيرينی در اين باره ديده و چقدر خياالت واھی پخش کرده است

ناميد " سياست بزرگ را درک می کند"که " رجل بزرگی"يزنھاور تحسين نموده او را خروشچف با حرارت از ا

مسؤوليت مھمی را که بر دوش دولتين اين دو " اظھار داشت که کندی ،ی را به گرمی ستوده، وی ھمچنين کند)42(

رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی لجام گسيخته به اصطالح ) 43". (کشور مقتدر قرار دارد، درک کرده است

طبوعات اتحاد شوروی م. می باشد" حادثۀ تاريخی"را تبليغ کرده مدعی است که گويا مالقات وين " روح کمپ دويد"

نقطۀ "ادعا کرده اند که گويا وقتی که سران اتحاد شوروی و اياالت متحدۀ امريکا در کنار ھم بنشينند تاريخ بشر وارد 

در مناسبات بين " عصر نوينی"ديگر را بفشارند  دست يک" رجل بزرگ"که اين دو  می شود و ھنگامی" تحول نوينی

  .المللی به وجود می آيد

 يک ماه پس از ورد امپرياليسم امريکا نسبت به رھبران کمونيست اتحاد شوروی چگونه است؟ کمی بيش ازاما بر خ

فت ماه و بيش از ھ" برای من معلوم نيست که روح کمپ دويد چيست: "ًيزنھاور علنا اعالم داشتمذاکرات کمپ دويد ا

داشت و بدين ترتيب مشاورۀ سران دول چھار  را به فضای خطۀ اتحاد شوروی اعزام بعد ھواپيمای جاسوسی يو ـ دو

فی شرايط گستاخانۀ برای صلح بيست ساله بين ی پس از مالقات وين بدون ھيچ تکلکندی مدت. کشور را عقيم گذاشت

اتحاد شوروی و اياالت متحدۀ امريکا مطرح کرد که عبارت بود از امتناع اتحاد شوروی از پشتيبانی از مبارزات 

 احيای رژيم سرمايه داری در کشور ھای سوسياليستی اروپای خاوری و يک سال و اندی پس از اين انقالبی خلقھا و

  . کارائيب را به وجود آوردحيرۀب کندی فرمان محاصرۀ راھزنانۀ نظامی کوبا را صادر کرد و بحران ،مالقات

که آنھمه در " ين المللیعصر نوين در مناسبات ب" "نقطۀ تحول در تاريخ بشريت" "روح کمپ دويد"پس از اين 

نه در روی زمين و نه در : "اطرافش تبليغات می شد کجاست؟ در اينجا اين شعر چينی مصداق پيدا می کند که می گويد

  ".اعماق زمين ھيچ جا نمی بينی ھيچ جا نمی يابی

ام گسيخته ی سه کشور، رھبری حزب کمونيست شوروی لجئپس از امضای پيمان منع قسمتی از آزمايشھای ھسته 

برای نيل توافق آتی بين " شرايط مساعد"و " تا تنور گرم است بايد نان پخت"سروصدا و تبليغات در بارۀ به اصطالح 

  ).40(را اتخاذ کرد " کند"و " آھسته"اتحاد شوروی و اياالت متحدۀ امريکا فراھم شده است و نبايد روش 

  .ًی که اخيرا روی داده است نگاھی بيندازيمچيست؟ ضرر ندارد که به حوادث" روح مسکو"سرانجام 

به " ھمکاری بين اتحاد شوروی و اياالت متحدۀ امريکا"رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی به منظور بھبود محيط 

مناسبت سی و مين سالگشت برقراری مناسبات دپلماتيک بين اتحاد شوروی و اياالت متحدۀ امريکا در مسکو مجلس 

اما نسبت به .  فرھنگی به امريکا اعزام داشت تا اين روز را برگذار کندأت ھيداد و در عين حال يک تشکيل )ميتينگی(
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رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی سرانجام چه برخوردی شد؟ کليه کارمندان سفارت اياالت " احساسات گرم"اين 

دند و وزارت امور خارجۀ اياالت متحدۀ  امتناع ورزي)ميتينگ(متحدۀ امريکا در اتحاد شوروی از حضور در آن مجلس 

 فرھنگی اتحاد شوروی را اجتماعی کشور خود طلب کرد که ھيأتامريکا تذکاريۀ ويژه ای منتشر ساخت و از محافل 

  .اعالم داشت" خطرناکترين و مشکوکترين اشخاص"را  تحريم نمايند و اعضای آن

را تبليغ می کرد، " اری اتحاد شوروی با امريکاھمک"که رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی  در ھمان ھنگامی

بازداشت اين جاسوس از . اياالت متحدۀ امريکا جاسوسی خود را ف چ بارگخورن را به اتحاد شوروی اعزام داشت

املۀ گندم بين اياالت که کندی اعالم داشت که جريان مع آناما پس از . ًطرف دولت اتحاد شوروی کامال قانونی بود

براثر بازداشت ف چ بارگخورن "می باشد که "  بين دوکشورهمحيط خردمندان"ا و اتحاد شوروی وابسته به متحدۀ امريک

توجھات رجال رسمی عاليرتبۀ اياالت متحدۀ امريکا "، دولت اتحاد شوروی به استناد "ًشديدا بدان لطمه وارد آمده است

 ن جاسوس امريکائی را آزاد ساخت، در صورتی ايبا شتاب زدگی بدون محاکمه" رگخورننسبت به سرنوشت ف چ با

او دست به فعاليت جاسوسی عليه اتحاد شوروی "که " در جريان بازپرسی ثابت شده است"ًکه قبال اعالم شده بود که 

  ".زده است

  .ًاينھاست ؟ اگر چنين است واقعا بسيار تأسف آور است" روح مسکو"راستی آيا ب

بر ميليونھا نفر در جھان را مفتون خود ساخته ويستی از زمان انقالب کبير اکتمسکو پايتخت نخستين کشور سوسيال

که رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی با سوء استفاده از آن بند و بستھای  است، اکنون اين نام پرافتخار در اثر آن

  .ده استسابقه ای ش کثيف و پليد خود را با امپرياليسم امريکا روپوشی می کند دچار ننگ و شرم بی

امپرياليسم امريکا به " اعتماد"و " دوستی "ۀملتمسانخالصه، رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی برای تقاضای 

کرات نسبت به آن التماس کرده و يک دنيا تملق گفته و از کشورھای برادر و احزاب برادر چقدر قھر نموده و به آنھا 

اما ھمچون که آب . لف را با ھر مانوری که شده، فريب داده استفشار آورده و ھمچنين مردم انقالبی کشورھای مخت

روان عشق گل افتاده را نمی پذيرد، آن رھبری نيز چيزی جز ننگ، ننگ و بازھم ننگ از امپرياليسم امريکا دريافت 

  .نکرده و نمی کند

  دادامه دار

  
  
  


