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   توفان–حزب کار ايران : فرستنده

  ٢٠١٢ اگست ١٢

 

  مدافعين استعمار نوين
   کميته مرکزیۀ سرگشادۀچھارمين تفسير از نام

  حزب کمونيست اتحاد شوروی

  

  ) مردم(» يبائوژن مين ژ«ت تحريريه روزنامه أھي

  )پرچم سرخ(» خون چی«ت تحريريه مجله أھي

 )١٩۶٣ اکتبر سال ٢٢(

   نشريات زبانھای خارجیۀادار

   ١٩۶٤پکن 

  ١٩۶٤چاپ اول 

  ١٩۶٤چاپ دوم 

  طبع و نشر جمھوری توده ای چين

  

 پيشگفتار

 اختالفات ۀرخارجی پکن است که درباھاى  نشريات زبانۀرا که در دست داريد از انتشارات اداراى نشريه

  .  تحرير در آمده استۀ به رشت۶٠ ۀجنبش جھانی کمونيستی در دھ

 کارگر دارند و اھميت و فعليت خود را تا ۀاين اسناد که ارزش فراوانی در رھنمائی پيروان راه آزادی طبق

يد چاپ تجد) توفان(ايران از جانب حزب کار ايران ھاى  کمونيستۀند، برای استفادابه امروز نيز حفظ کرده

 .شوند می

لبانی به حقيقت پيوسته و ما امروز با نتايج تسلط احزب ما بر آن است که پيشگوئی حزب کمونيست چين و 

صميمی را به ھاى  اين آثار، کمونيستۀباشد که مطالع. رو ھستيمه رويزيونيسم بر جنبش کمونيستی جھانی روب

  . تعمق واداشته و آنھا را به شاھراه حقيقت رھنمون شود
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  .کنيم توصيه میھا  کمونيستۀ مجدد اين آثار را به ھمۀما مطالع

  )توفان(حزب کار ايران 

      ٢٠١٢ جوالی مطابق ١٣٩١ ]اسد[تيرماه

 ***  

  

  مدافعين استعمار نوين

١  
  

 .التين بر پا شده است یامريکا و افريقاپس از دومين جنگ جھانی طوفان انقالب عظيمی در مناطق آسيا، 

 و کوبا ياروئی استقالل خود را اعالم کرده و چھار کشور يعنی چين، ويتنام، کافريقااه کشور آسيائی و بيش از پنج

   .رات بزرگی پيدا شده استيتالتين تغ یامريکا و افريقادر راه سوسياليسم گام نھاده اند، در سيمای آسيا، 

 سرکوب امپرياليسم و ۀنتيجاگر پس از نخستين جنگ جھانی انقالب مستعمرات و نيمه مستعمرات در 

امپرياليستھا . کلی ديگرگون شده استه نوکرانش دچار شکست جدی گرديد، ولی پس از دومين جنگ جھانی وضع ب

سيستم استعماری کھن .  نھضت آزاديبخش ملی را خاموش سازندۀوجه نتوانستند حريق پردامن ھيچه ديگر ب

 مقدم پر جوش و خروش مبارزه عليه ۀ امپرياليسم به جبھۀجبھسرعت رو به تالشی گذاشت و پشت ه امپرياليسم ب

 امپرياليسم بر مستعمرات و کشورھای وابسته واژگون گرديد و در ۀدر برخی نقاط سلط. امپرياليسم مبدل گرديد

حال اضمحالل انداخت و اين نيز ه را متزلزل و ب برخی ديگر از کشورھا ضربات سنگينی بدان وارد آمد که آن

  .  امپرياليسم را در خود کشور تضعيف و ناپايدار ساختۀ سلطناچار

 التين و تشکيل اردوگاه سوسياليستی با يکديگر ھم آواز امريکا و افريقاپيروزيھای انقالب خلقھای آسيا، 

  . نوازند گشته آھنگ مارش ظفرنمون دوران ما را می

کند که کليه نيروھای سياسی جھان کنونی  یی التين ايجاب مامريکا و افريقاطوفان انقالب خلقھای آسيا، 

  امپرياليستھا و استعمارگران از ترس بر خود میعظيم،در مقابل چنين طوفان انقالبی . موضع خود را معلوم سازند

اين «: گويند امپرياليستھا و استعمارگران می. زنند لرزند و خلقھای انقالبی سراسر جھان با ھلھله و شادی کف می

امپرياليستھا و . »اين بسيار بسيار خوب است«: اما خلقھای انقالبی سراسر جھان ميگويند. »ر بد استبسيار بسيا

: دارند ، اما خلقھای انقالبی سراسر جھان اظھار می»اين شورش است و مجاز نيست«: گويند استعمارگران می

  . »يست از آن جلوگيری نمايدکس قادر ن اين جريان تاريخی است که ھيچ. اين انقالب است و حق مردم است«

 سياسی جھان کنونی يکی از مرزھای مھم بين ۀله در صحنأام موضع در برابر اين حادترين مساذ کدخات

 لنينيستھا با پايداری در صف ملل ستمديده –مارکسيست .  لنينيستھا و رويزيونيستھای معاصر است–مارکسيست 

رويزيونيستھای معاصر در واقع در صف . کنند شتيبانی میقرار داشته از نھضت آزاديبخش ملی فعاالنه پ

ھر وسيله ای جنبش آزاديبخش ملی را نفی کرده و عليه آن ه گيرند و با توسل ب امپرياليستھا و استعمارگران قرار می

  . نمايند اقدام می
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زاديبخش رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی در گفتار ھنوز جسارت ندارند نقاب پشتيبانی از نھضت آ

 دور اندازند، گاھی آنھا بنابر منافع خود برای ظاھرسازی به اين يا آن ژستھای زيبا توسل میه کلی به ملی را ب

له در نظر گرفته شود و طبق يک سلسله نقطه نظرھائی که آنھا طی سالھای اخير أ مسۀولی اگر جھات عمد. جويند

شود که آنھا نسبت   آنان قضاوت شود، آنوقت معلوم میۀی متخذکنند و بر حسب يک سلسله سياستھا تبليغ کرده و می

ی التين روش غير فعال، تحقير آميز و منفی را اتخاذ نموده امريکا و افريقا آسيا، ۀ آزاديبخش ملل ستمديدۀبه مبارز

  . صورت مدافع استعمار نوين در آمده انده اند و ب

 خود و ھمچنين رفقائی از حزب جوالی ١٤گشاده  سرۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی در نامۀکميت

کمونيست اتحاد شوروی در بسياری از مقاالت و بيانات خود با تمام نيرو کوشش کرده اند که نظرات نادرست خود 

ولی تمام اينھا تنھا موضع ضد .  جنبش آزاديبخش ملی تبرئه کنند و به حزب کمونيست چين حمله نمايندألۀرا در مس

له باز ھم بيشتر ثابت کرده أت اتحاد شوروی را در اين مسو ضد انقالبی رھبری حزب کمونيس لنينی –مارکسيستی 

  . است

 نھضت آزاديبخش ملی ألۀو عمل رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی را در مس» تئوری«اکنون بگذار 

 .مورد مطالعه و بررسی قرار دھيم

  

   مبارزه عليه امپرياليسم و استعمارۀلغو وظيف

 

 ی التين جنبش آزاديبخش ملی به پيروزيھای عظيمی که دارای اھميت تاريخی میامريکا و افريقادر آسيا، 

 و افريقا خلقھای آسيا، ۀتوان گفت وظيف ولی آيا می. تواند انکار کند اين نکته را ھيچ کس نمی. باشد نائل آمده است

  پايان رسيده است؟ ه مالشان بی التين در مبارزه عليه امپرياليسم و استعمار و عامريکا

  . مبارزه ھنوز ھم از پايان خود خيلی فاصله داردۀاين وظيف. توان چنين گفت نظر ما نمیه ب

کنند که گويا در جھان امروزی  ولی رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی ھمواره اين ادعا را شايع می

 ارض يک جمعيت ۀدر کر«کنند که  کيد میأآنھا ت. ستاستعمار ديگر از بين رفته و يا از بين رفتنش نزديک شده ا

 مثل آنگوالی پرتقال و موزامبيگ افريقا، اکنون فقط در مناطقی از »کشد  استعمار زجر میۀ  ميليونی تحت سلط۵٠

اما واقعيات از چه . وارد شده است»  نھائیۀمرحل«بقايائی از سيستم استعماری وجود دارد و امر نابودی استعمار به 

  گويند؟  خن میس

يک سلسله از کشورھای اين نواحی استقالل خود را اعالم .  را از نظر بگذارانيمافريقاابتداء وضع آسيا و 

ولی بسياری از آنھا ھنوز از تحت کنترل و از اسارت امپرياليسم و استعمار رھائی کامل نيافته و ھمچنان . داشته اند

در . باشند خورد استعمارگران نوين و کھن می و ارند و ميدان زددر معرض غارت و تجاوز امپرياليسم قرار د

 ۀوسيله استعمارگران نوين مبدل شده اند و بگھان شيطانوار چرخی زده و به ازکشورھا استعمارگران کھن نابرخی 

در بعضی از کشورھا استعمارگران .  استعماری خود را ھمچنان محفوظ داشته اندۀ خود سلطۀعمال دست پرورد

رگ صفت از يک در رانده شدند و از در ديگر استعمارگران ببر صفت وارد گشتند و استعمارگران نوين بزرگتر گ

نمايندگی امپرياليسم ه چنگال اھريمنی استعمار نوين ب. ئی جانشين استعمارگران کھن گرديدندامريکاو خطرناک تر 

  . رار داده است را جداً مورد تھديد قافريقا خلقھای کشورھای آسيا و امريکا
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  ! ی التين گوش دھيدامريکااکنون به ندای خلقھای 

ی التين در زير يوغ اسارت امپرياليسمی قرار دارد امريکاامروزه «: شود  ھاوانا گفته میۀدر دومين بياني

  » .که ددمنش تر و زورمندتر و بيرحمتر از امپراطوری استعماری سابق اسپانيا است

مبلغ سرمايه گذاری اياالت متحده «از پايان دومين جنگ جھانی تاکنون : شود در اين بيانيه ھمچنين گفته می

 مواد خام ارزان ۀی التين ھم محل تھيامريکااما .  ميليارد دالر تجاوز کرده است١٠ی التين از امريکا در امريکا

ی التين به طرف اياالت امريکا از اً  از پول دائمسيلی«. »باشد قيمت و ھم بازار فروش محصوالت گران قيمت می

 ميليارد ٢ ميليون دالر و در يک سال به ۵ جاری است که تقريبأ ھر دقيقه به ھزار دالر و روزانه به امريکا ۀمتحد

برند جز  غارت میه که آنھا ھزار دالر از ما ب وقتی. باشد  ميليارد دالر می١٠ سال مجموعأ برابر ۵دالر و در 

بدين ترتيب ھر ھزار دالر برابر است با يک جسد و اين ھمان . گذارند جسد بی جان چيزی برای ما باقی نمیيک 

  » .گويند بھائی است که امپرياليستھا می

وجه از استعمار چشم  ھيچه دھند که پس از دومين جنگ جھانی امپرياليسم ب وضوح نشان میه رويدادھا ب

يکی از خصوصيات مھم . رای استعمار نوين شکل جديدی را اتخاذ نموده استمنظور اجه نپوشيده است، منتھی ب

ر داده و ييمستقيم استعماری را تغۀ که امپرياليسم مجبور شده است که شکل کھنه يعنی سلط اين استعمار نوين اينست

را و استثمار استعماری  عمالی که آنھا انتخاب نموده و پرورش داده اند سلطه ۀوسيله کار بندد و به شکل نوينی را ب

 از طريق تشکيل بلوکھای نظامی، ايجاد پايگاه ھای امريکا ۀسردمداری اياالت متحده امپرياليسم ب. سازند عملی می

 خود مستعمرات و ۀو حمايت حکومتھای دست نشاند»  مشترکۀجامع«و » فدراسيون«وجود آوردن ه نظامی و يا ب

گرفته و با استفاده از واگذاری  داشته اند تحت کنترل و اسارت خود کشورھائی را که استقالل خود را اعالم

صورت بازار فروش کاال و پايگاه تأمين مواد خام و ه اقتصادی و اشکال ديگر ھمچنان اين کشورھا را ب» کمک«

رق کند و نعمی را که با خون و ع محلی برای صدور سرمايه در آورده است و ثروتھای اين کشورھا را چپاول می

يکی از وسائل مھم ه امپرياليستھا ھمچنين سازمان ملل متحد را ب. برد يد به يغما می آدست میه مردم اين کشورھا ب

خود برای مداخله در امور داخلی اين کشورھا مبدل کرده اند و در اين کشورھا به تجاوزات نظامی، اقتصادی و 

 خود را حفظ نمايند به ۀسلط» مسالمت آميز«از طريق پردازند و ھر وقت نتوانند در اين کشورھا  فرھنگی می

 مداخله و تجاوز مسلحانه میه زنند و حتی مستقيمأ ب کودتاھای نظامی و اقدامات و فعاليتھای خرابکارانه دست می

  . پردازند

تالش  امريکاامپرياليستھای .  از ھمه فعال تر و مکارتر استامريکاۀ در تعميم اين استعمار نوين اياالت متحد

دارند از طريق استعمار نوين مستعمرات و مناطق نفوذ امپرياليسم ديگر را تصاحب کرده و بدين ترتيب جھان را 

  . تحت کنترل و سلطه خود در آورند

  . استعمار نوين استعماری است شريرتر و بيرحم تر

توان گفت  گونه میدر چنين شرايطی چ: ال شودؤ اجازه بدھيد از رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی س

  وارد شده است؟» مرحله نھائی«که از بين بردن استعمار به 

 سال ۀکوشند در اعالمي  دروغھای خود حتی میۀمنظور تبرئه رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی ب

 شده  گفته١٩۶٠ سال  ۀگويند آيا اينظور نيست که در اعالمي آنان می.  بھانه ای برای کمک به خود پيدا کنند١٩۶٠

 تالشی سريع سيستم استعمار کھن که ۀشود؟ ولی نقطه نظر دربار سرعت متالشی میه است که سيستم استعماری ب

 از بين رفتن استعمار که از طرف رھبری حزب ۀنقطه نظر درباره تواند ب در اعالميه خاطر نشان شده است نمی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

اياالت «روشنی خاطر نشان شده است که ه بدر اعالميه .  کمکی بکند،کمونيست اتحاد شوروی شايع شده است

 مذبوحانه امريکا ۀامپرياليستھا و بر رأس آنھا اياالت متحد«، » استعمار معاصر استۀ تکيه گاه عمدامريکا ۀمتحد

خلقھای مستعمرات سابق را برقرار استثمار استعماری اشکال نوين، ه کنند که از راه شيوه ھای تازه و ب تالش می

 و افريقاکوشند اھرم ھای کنترل اقتصادی و نفوذ سياسی خود را در کشورھای آسيا،  می« آنھا ،»نگاه دارند

در اينجا چيزی که در اعالميه فاش شده است درست ھمان چيزی است که . »ی التين در دست نگاه دارندامريکا

  . را روپوشی نمايد  آن،کند رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی با تمام نيرو سعی می

وجود آورده اند که گويا نھضت آزاديبخش ملی ه ب» یتئوري«ونيست اتحاد شوروی ھمچنين رھبران حزب کم

دند که آنان معتق. باشد وارد شده است  مرکزی آن میۀ اقتصادی، وظيفۀکه وظيف»  جديدیۀمرحل«اصطالح به ه ب

»  مرکزیۀوظيف« اقتصادی به ألۀمسو اکنون » افتيی  سياسی گسترش مۀطور عمده در رشته در گذشته مبارزه ب«

  . مبدل شده است»  اصلی پيشرفت بازھم بيشتر انقالبۀحلق«و 

وجه آن  ھيچه  نوين بۀولی اين مرحل.  نوين شده استۀدرست است که نھضت آزاديبخش ملی وارد مرحل

 مردم ۀھی بيسابق نوين آگاۀدر اين مرحل. گويد نيست که رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی می»  جديدیۀمرحل«

خلقھای اين قاره ھا پيگيرانه . ی التين پديد آمده و اعتالی بيمانند نھضت انقالبی پيدا شده استامريکا و افريقاآسيا، 

خاطر ه ش در کشورھای خود ھستند و ب اخواستار از بين بردن کامل نيروھای امپرياليسم و سگھای زنجيری

نخستين و مبرمترين وظيفه ای که در مقابل اين . نمايند د مبارزه میاستقالل کامل سياسی و اقتصادی کشور خو

 کشورھا قرار دارد ھمچنان گسترش باز ھم بيشتر مبارزه عليه امپرياليسم و استعمار نوين و کھن و عمالشان می

ه ر ب و رشته ھای ديگادی، نظامی، فرھنگی و ايدئولوژيکاين مبارزه ھمچنان در رشته ھای سياسی، اقتص. باشد

يد  آ سياسی در میۀصورت مبارزه طور فشرده به اين مبارزات در رشته ھای مختلف ھمچنان ب. شدت جريان دارد

طور اجتناب ناپذير ه زند ب  مستقيم و يا غير مستقيم میۀو اغلب در شرايطی که امپرياليسم دست به سرکوبی مسلحان

.  پيشرفت دادن اقتصاديات مستقل ملی بسيار مھم است،قاللبرای کشورھای نواست. شود  مسلحانه تبديل میۀمبارزه ب

  . وجه نبايد از مبارزه عليه امپرياليسم و استعمار نوين و کھن و عمالشان جدا شود چ ھياما اين وظيفه به

رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی ھمانند »  جديدۀمرحل«اصطالح تئوری ه پر واضح است چنين ب

که از طرف اين رھبری شايع شده است، آرايش تجاوز و » ار ديگر از بين رفته استاستعم«اصطالح ه تئوری ب

اين . شود ی التين محسوب میامريکا و افريقا در آسيا، امريکا ۀنمايندگی اياالت متحده غارت گری استعمار نوين ب

 انقالبی خلقھای آسيا، ۀارزباشد و تالشی است که مب تئوری پرده پوشی تضاد حاد بين امپرياليسم و ملل ستمديده می

  . سازد ی التين را فلج میامريکا و افريقا

نزديک شده است به از بين رفتن که استعمار  رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی، مادامی» تئوری«طبق 

 باشد، آنوقت البته مبارزه  پيشرفت اقتصاد میألۀ مرکزی کنونی نھضت آزاديبخش ملی تنھا مسۀکه وظيف و مادامی

در اينصورت مگر اين امر بدان معنی نيست . عليه امپرياليسم و استعمار نوين و کھن و عمالشان ديگر الزم نيست

قول ه  ب» جديدیۀمرحل«شود   کنونی نھضت آزاديبخش ملی از ريشه از بين رفته است؟ از اينجا معلوم میۀکه وظيف

 لغو مبارزه عليه ۀ اقتصادی است در واقع مرحلۀ مرکزی آن وظيفۀرھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی که وظيف

  .باشد امپرياليسم، عليه استعمار نوين و کھن و عمالشان يعنی لغو نھضت آزاديبخش ملی می

  ادامه دارد

  


