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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 

   توفان–حزب کار ايران : فرستنده

  ٢٠١٢ اگست ١٧

 

  مدافعين استعمار نوين

٢  
   کميته مرکزیۀ سرگشادۀچھارمين تفسير از نام

  حزب کمونيست اتحاد شوروی

  

  ) مردم(» ژن مين ژيبائو«وزنامه ت تحريريه رأھي

  )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

 
 نسخه ھائی برای لغو انقالب ملل ستمديده 

نادرست خود برای ملل ستمديده يک تعداد نسخه » تئوری«رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی طبق 

  .حاال بگذار ما اين نسخه ھا را از نظر بگذرانيم.  تمام مرضھا دقيقأ ترتيب داده استۀھائی برای معالج

  . نخستين نسخه، ھمزيستی مسالمت آميز و مسابقات مسالمت آميز نام دارد

 پيروزيھای کبير جنبش آزاديبخش ملی خلقھای رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی ھمواره يک سلسله

مسابقات «و » ھمزيستی مسالمت آميز«اصطالح به ه ی التين را پس از دومين جنگ جھانی بامريکا و افريقاآسيا، 

 مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی چنين نوشته شده ۀ کميتۀ سر گشادۀدر نام. دھد آنھا نسبت می» مسالمت آميز
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 طبقاتی پرولتاريا و ۀاخير در شرايط ھمزيستی مسالمت آميز پيروزيھای مھم جديدی در مبارزطی سالھای «: است

ی  انقالب جھانی با موفقيت تکامل مۀدست آمده و پروسه خاطر آزادی ملی به  خلقھای کشورھای مختلف بۀمبارز

  » .ابدي

ت آميز کشورھای دارای در شرايط ھمزيستی مسالم«جنبش آزاديبخش ملی : گويند آنھا نيز ھمواره می

، ھمزيستی مسالمت »نظامھای اجتماعی گوناگون و مسابقات اقتصادی دو سيستم اجتماعی متضاد گسترش يافته است

به پيشرفت جريان رھائی خلقھای کشورھا از سلطه اقتصادی سازمانھای انحصاری «آميز و مسابقات مسالمت آميز 

  . وارد سازد» ضربات مرگ باری» «ناسبات سرمايه داریکليه م«تواند بر  و می» کند خارجی کمک می

کشورھای سوسياليستی بايد سياست لنينی ھمزيستی مسالمت آميز را نسبت به دولی که دارای نظامھای 

تواند  اصال نمیولی ھمزيستی مسالمت آميز و مسابقات مسالمت آميز . باشند اجراء کنند اجتماعی گوناگون می

کليه مستعمرات و کشورھای وابسته برای کسب . بی توده ھای مردم کشورھای مختلف شودجانشين مبارزات انقال

پيروزی در انقالب ملی قبل از ھر چيز بايد به مبارزات انقالبی توده ھای مردم خود اتکاء کنند و اين مبارزات 

  . تواند از طرف ھيچ کشور ديگری انجام گيرد انقالبی نمی

ۀ در نتيجعمده نه طور ه اتحاد شوروی پيروزی انقالب آزاديبخش ملی بنظر رھبری حزب کمونيست ه ب

که خود توده ھای مردم خود را  آيد و نه اين دست میه اتکاء به مبارزات انقالبی توده ھای مردم کشورھای مختلف ب

روزی باشند که سازند بلکه آنھا بايد در جريان ھمزيستی مسالمت آميز و مسابقات مسالمت آميز منتظر آن  آزاد می

در واقع اين نظر بدان معنا است که از ملل ستمديده طلب شود که برای ھميشه . خودی خود سقوط نمايده امپرياليسم ب

  . غارت و اسارت امپرياليسم را تحمل نمايند و به مقاومت و انقالب برنخيزند

  .  دوم کمک به کشورھای عقب مانده نام داردۀنسخ

اد شوروی نقش کمکھای اقتصادی خود را به کشورھای نواستقالل يک دنيا رھبری حزب کمونيست اتح

  . تعريف کرده است

دھد که به بردگی نوين نيفتند و نيز  امکان می«اين نوع کمک به اين کشورھا : گويد رفيق خروشف می

تواند  ريان میرساند و اين ج شود و به جريان عادی و حتی تسريع جريانات داخلی ياری می موجب ترقی آنھا می

  . » سوق دھد،سوی سوسياليسم استه اين کشورھا را به شاھراه ترقيات اجتماعی که ب

کنند  کمک اقتصادی که کشورھای سوسياليستی بر اساس اصول انترناسيوناليسم به کشورھای نواستقالل می

ستقالل ملی و اصالحات توان مدعی شد که ا وجه نمی ھيچه ولی ب. باشد ضروری است و دارای اھميت بزرگی می

طور عمده از ه يد نه ب آدست میه  کمکھای اقتصادی کشورھای سوسياليستی بۀوسيله اجتماعی اين کشورھا فقط ب

  . طريق مبارزات انقالبی خلقھای آنھا

عالوه اگر صاف و پوست کنده گفته شود سياست و ھدف کمک رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی به ه ب

 ألۀرھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی در مس. باشد ل در سالھای اخير مورد شک و ترديد میکشورھای نواستقال

کمک به کشورھای نواستقالل غالبأ روش شوينيسم عظمت طلبانه و خودپرستی ملی را اتخاذ کرده، به منافع 

. بدنام ساخته استسازد و بدين ترتيب کشورھای سوسياليستی را  اقتصادی و سياسی اين کشورھا زيان وارد می

آنچه مربوط به کمک رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی به ھند است خصوصأ مقاصد غرض آلودی را تعقيب 

پر . از جمله کمکھای اتحاد شوروی به کشورھای نواستقالل کمک به ھند مقام اول را اشغال کرده است. کند می

ی سياست ضد کمونيستی، ضد خلقی و عليه منظور تشويق دولت نھرو در اجراه واضح است چنين کمکی ب
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با منافع ما بسيار « ھم گفته اند اين کمک اتحاد شوروی امريکاحتی امپرياليستھای . باشد کشورھای سوسياليستی می

  . »وفق دارد

به  «امريکااتفاق امپرياليسم ه رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی ھمچنين آشکارا طرفدار آنست که ب

:  چنين گفتامريکا ۀ خروشف طی نطق خود در اياالت متحد١٩۵٩مبر سال سپت. »نده کمک کندکشورھای عقب ما

گيرد و ھمه انتظار دارند دو دولت معظم  موفقيتھای اقتصادی ما و شما مورد حسن استقبال سراسر جھان قرار می«

  » .ايستند زودتر سر پای خود بده اند ھرچهما کمک کنند تا آن خلقھائی که صدھا سال از پيشرفت اقتصاديات بازمان

ھرچه زودتر سر «تواند به ملل ستمديده کمک کند تا آنھا   استعمار معاصر حتی میۀنگاه کنيد، تکيه گاه عمد

 تعجب آور است که رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی حتی با طيب خاطر با اً اين واقع! »پای خود بايستند

  . شمرد  و اين امر را افتخار خود میاستعمارگران نوين در يک صف قرار دارد

  .  سوم خلع سالح نام داردۀنسخ

معنی خلع نيروھای جنگی، لغو ميليتاريسم، حذف مداخالت نظامی در ه خلع سالح ب«: گويد خروشف می

  » .امور داخلی ھر کشوری، لغو کامل و نھائی کليه اشکال استعمار

ا برای گسترش عظيم مقياس کمک به حکومتھای ملی خلع سالح شرايط الزم ر«: گويد خروشف ھمچنين می

 تا ٨ ميليارد دالر است بتوان تنھا ١٢٠اگر از مبلغ کل ھزينه ھای نظامی جھان که معادل . ورد آجوان فراھم می

 سال گرسنگی، بيماری و بيسوادی را در نواحی فقير ٢٠توان در عرض   درصد بدين منظور کاست آنگاه می١٠

  » .ختروی زمين بر اندا

 تسليحات و تدارک جنگ امپرياليسم ھمواره طرفدار گسترش ۀمنظور افشاء گری و مبارزه عليه توسعه ما ب

توان مدعی شد که استعمار را از طريق خلع سالح  وجه نمی ھيچه ولی ب. خاطر خلع سالح ھمگانی ھستيمه مبارزه ب

  . توان از بين برد می

ه رنج کشيدگان سراسر جھان، سعادت و خوشبختی ب: کند  میدر اينجا خروشف ھمانند يک کشيش موعظه

منتظر باشيد و انتظار داشته باشيد که امپرياليسم سالح خود را بر زمين بگذارد و آنگاه آزادی ! سراغ شما خواھد آمد

ين که در آن شتابد، انتظار داشته باشيد که امپرياليسم لطف کند و آنگاه نواحی فقير جھان به بھشت بر به پيش شما می

  ....نھرھای شير و عسل جاری است تبديل خواھد شد

  . کند اين نه تنھا خيال باطل است بلکه ترياکی است که مردم را خواب و فلج می

  .  سازمان ملل متحد استعمار از بين برده شودۀوسيله  چھارم اين است که بۀنسخ

نھائی رژيم استعماری تدابيری اتخاذ کند، پندارد که اگر سازمان ملل متحد برای محو  خروشف چنين می

برند دورنمای   بيگانگان رنج میۀآنگاه در برابر خلقھای کشورھائی که ھم اکنون از ذلت و خواری ناشی از سلط

  . »روشن و نزديکی در رھائی مسالمت آميز از يوغ بيگانگان گشوده خواھد شد

چه کسی «:  عمومی سازمان ملل متحد گفت مجمعۀ طی نطق خود در جلس١٩۶٠مبر سال خروشف در سپت

  »  استعماری برخيزد؟ۀجز سازمان ملل متحد بايد برای محو طرز ادار

ی التين نبايد و امريکا و افريقانظر خروشف خلقھای انقالبی آسيا، ه ب. اين سؤال واقعأ عجيب و غريب است

  . توانند استعمار را از بين ببرند و برای محو استعمار تنھا بايد چشم اميد خود را به سازمان ملل متحد بدوزند نمی

ما خردمندی و دوربينی «: خروشف در ھمين جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ھمچنين اظھار داشت

 خطير سازمان ملل متحد را مخاطب ۀخلقھای کشورھای باختر و دول و نمايندگان شرکت کننده آنھا در اين جلس
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 استعماری را ھم آھنگ سازيم و بدين ترتيب اين ۀد گام بر داشتن در راه لغو طرز ادارئيبيا: گوئيم قرار داده می

شود چشم اميد دوختن به کمک سازمان ملل متحد که  از اينجا معلوم می» .جريان تاريخی قانونمندانه را تسريع کنيم

: دھد رويدادھا نشان می. زند جز چشم اميد دوختن به کمک امپرياليسم چيز ديگری نيست ی از آن دم مخروشف

 استعمار را حفظ و ۀتواند سلط سازمان ملل متحد که تاکنون ھمچنان تحت کنترل امپرياليستھا قرار دارد فقط می

  .گونه استعماری را از بين ببرد تواند ھيچ تقويت کند و نمی

در  رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی برای جنبش آزاديبخش ملی تالشی است خالصه، ھدف نسخه ھای

تواند آزادی و رھائی را به ملل  تواند از استعمار دست کشد و می که گويا امپرياليسم می کردن مردم درباره آنمقنع 

روگرامھای انقالبی و کليه  ببخشد و بدين ترتيب تمام تئوری ھای انقالبی و تمام پاً ستمديده و خلقھای رنجکشيده لطف

  . مبارزات انقالبی ديگر کھنه شده و ضرورت ندارد و بايد ھمه اينھا را از بين برد

  

 اقدام عليه جنگھای آزاديبخش ملی 

ی امريکا و افريقاکوشند خلقھای آسيا،  ھر وسيله میه رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی با توسل ب

که در گفتار از  ت انقالبی سرباز زنند، اين بدان علت است که آنان با وجود اينکنند که از مبارزارا مقنع التين 

کنند ولی در واقع در مقابل طوفان انقالب از ترس بر  جنبش آزاديبخش ملی و جنگھای آزاديبخش ملی پشتيبانی می

  . لرزند خود می

جرقه «د است حتی باشد که معتق مشھوری می» تئوری«رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی دارای 

ی ئو اگر جنگ جھانی صورت گيرد اين به معنای جنگ ھسته » تواند موجب جنگ جھانی گردد کوچکی می

در زمان «از اين رو خروشف با صدای ھرچه رساتر ميگويد که . برد حرارتی است و تمام بشريت را از بين می

تواند  کوشيم تا شراره ای را که می  اين باره میما با پشتکار در«، »ما، جنگھای محلی، کار بسيار خطرناکی است

 فرق در اينجا خروشف بين جنگ عادالنه و جنگ غير عادالنه اصالً . »آتش جنگ را برافروزد خاموش سازيم

  . ننھاده و از موضع پشتيبانی از جنگ عادالنه که کمونيستھا بايد از آن پيروی کنند عدول نموده است

که در شرايطی که امپرياليسم و سگھای   پايان دومين جنگ جھانی گويای آنست اخير پس ازۀ سال١٨تاريخ 

کمک سرنيزه حفظ کرده و انقالبات ملل ستمديده را با نيروی مسلح سرکوب ه  خود را بۀ ظالمانۀش سلط ازنجيری

يسم و دنباله اين جنگھای انقالبی بزرگ و کوچک عليه امپريال. کنند، جنگ آزاديبخش ملی اجتناب ناپذير است می

ورد و  آشود ضرباتی بر نيروھای جنگی امپرياليسم وارد می روھايش که گاه در اينجا و گاه در آنجا بر افروخته می

بخشد و موانع نيرومندی بر سر راه نقشه ھای امپرياليسم در بر  نيروھای دفاع از صلح جھانی را تقويت می

 انقالب ۀکند که بايد برای صلح جرق ف با سر و صدا اعالم میکه خروش اين. کند افروختن جنگ جھانی ايجاد می

  . خيزد عنوان حفظ صلح عليه انقالب برمیه در حقيقت بدان معناست که وی ب» خاموش کرد«را 

رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی درست بنابر چنين نظرات و سياست نادرست نه تنھا از تمام ملل 

طور مسالمت ه ب«ات انقالبی آزاديبخش دست کشند و با امپرياليسم و استعمار کند که از مبارز ستمديده طلب می

 انقالب را ۀشود تا جرق ھر وسيله متوسل میه ، بلکه با امپرياليسم در يک صف قرار داشته و ب»آميز ھمزيستی کنند

  . ی التين خاموش نمايدامريکا و افريقادر آسيا و 

رھبری حزب کمونيست . دھيم الجزاير را مورد بررسی قرار میعنوان مثال جنگ آزاديبخش ملی خلق ه ب

کرد بلکه با امپرياليسم فرانسه در يک صف قرار  اتحاد شوروی نه تنھا طی مدت طوالنی از آن پشتيبانی نمی
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 ١٩۵۵بر سال و اکت٣. فرانسه تلقی نموده بود» امر داخلی«مثابه ه  استقالل ملی الجزاير را بألۀخروشف مس. داشت

گيرم که اتحاد  من قبل از ھر چيز اين را در نظر گرفته و می« الجزاير اظھار داشت که ألۀ ضمن بحث مسوی

 ۀ وی در مصاحب١٩۵٨ سال چ مار١٩. »کند جماھير شوروی سوسياليستی در امور داخلی دول ديگر مداخله نمی

 فرانسه نيستيم بلکه خواھان تحکيم ما خواھان تضعيف«: چاپ فرانسه نيز گفت» فيگارو «ۀخود با خبرنگار روزنام

  . »باشيم عظمت آن می

نداشت  اتحاد شوروی برای جلب لطف امپرياليسم فرانسه در مدت طوالنی جسارترھبری حزب کمونيست 

که پيروزی جنگ خلق الجزاير عليه امپرياليسم  رسميت بشناسد و ھنگامیه که دولت موقت جمھوری الجزاير را ب

قبول استقالل الجزاير شد با شتاب زدگی اعالم داشت که دولت موقت ه و فرانسه مجبور برديد مسلم گفرانسه 

اما رھبری حزب . کشورھای سوسياليستی را ريخته استآبروی اين روش زشت . شناسد رسميت میه الجزاير را ب

زاير با ريختن خون کند ثمراتی را که خلق الج کمونيست اتحاد شوروی از تعريف رسوائی خود حذر نکرده ادعا می

  . ثبت کرد» ھمزيستی مسالمت آميزش«اصطالح ه دست آورده است نيز بايد در دفتر افتخار به خود و دادن قربانی ب

که  جای آنه آنھا ب.  کنگو چه نقشی ايفاء کردندألۀبينيم، رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی در مسحاال ب

 امريکابا امپرياليسم » ھمکاری« فعاالنه پشتيبانی نمايند با عجله به  خلق کنگو عليه استعمارۀ مسلحانۀاز مبارز

  . کنگو را خاموش کنند» ۀجرق«شتافتند تا 

 شورای امنيت سازمان ۀ به قطعنامامريکا ۀاتفاق اياالت متحده  اتحاد شوروی ب١٩۶٠ سال جوالی ماه ١٣

 که زير امريکاافق داد و بدين ترتيب به امپرياليسم ی موأملل متحد پيرامون اعزام قوای سازمان ملل متحد به کنگو ر

عالوه بر اين اتحاد شوروی ھمچنين .  کمک کرد، مسلحانه عليه کنگو نمودۀلوای سازمان ملل متحد اقدام به مداخل

 خروشف در تلگرام خود به جوالی ماه ١۵. وسائل حمل و نقل خود را در اختيار قوای سازمان ملل متحد گذاشت

سپس مطبوعات . »شورای امنيت سازمان ملل متحد عمل مفيدی انجام داد«حتی اعالم داشت که و لومومبا کاساوبو 

به دولت جمھوری کنگو «طور خستگی ناپذير سازمان ملل متحد را تحسين و تمجيد کردند که گويا ه اتحاد شوروی ب

واری کردند که سازمان ملل متحد و اظھار اميد» در دفاع از استقالل و حق حاکميت آن کشور کمک کرده است

مبر دولت اتحاد شوروی بازھم دو بار اعالميه ھائی انتشار داده و طی  سپت١٠ و اگست ٢١. »تدابير جدی اتخاذ کند«

  .  با کوشش تمام ستود،آنھا سازمان ملل متحد را که خلق کنگو را سرکوب کرد

نگا را به شرکت در مجلس ملی کنگو که  رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی گيزي١٩۶١بعداً در سال 

در آنموقع . دولت دست نشانده تشويق نمودتشکيل شده بود و شرکت در قوای سازمان ملل متحد » حمايت«تحت 

 بزرگی در ۀحادث«رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی حتی فريبکارانه اعالم داشت که تشکيل مجلس ملی کنگو 

  . »باشد  نيروی ملی میموفقيت«و » حيات جمھوری جوان است

دھد که رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی با اين سياست نادرست خود به  روشنی نشان میه واقعيات ب

قتل رسيد و گيزينگا زندانی شد و بسياری ه بلومومبا .  در تجاوز به کنگو کمک بزرگی کرده استامريکاامپرياليسم 

راستی .  و مبارزه بخاطر استقالل ملی در کنگو با شکست مواجه شداز ميھن پرستان دچار تعقيب و پيگرد گرديدند

  کند؟  وليت نمیؤو اندکی ھم شده در اين امر حس مسمگر رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی ول

  ادامه دارد

 

 


