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خارجی ھاى نشریات زبانى را کھ در دست دارید از انتشارات ادارهاى نشریھ
ى  بھ رشتھ٦٠ى اختالفات جنبش جھانی کمونیستی در دھھى پکن است کھ درباره
. تحریر در آمده است

کارگر ى ان راه آزادی طبقھاین اسناد کھ ارزش فراوانی در رھنمائی پیرو
ى ند، برای استفادهادارند و اھمیت و فعلیت خود را تا بھ امروز نیز حفظ کرده

.شوندتجدید چاپ می) توفان(ایران از جانب حزب کار ایران ھاى کمونیست
حزب ما بر آن است کھ پیشگوئی حزب کمونیست چین و آلبانی بھ حقیقت 

ز با نتایج تسلط رویزیونیسم بر جنبش کمونیستی جھانی روبرو پیوستھ و ما امرو
صمیمی را بھ تعمق واداشتھ و ھاى این آثار، کمونیستى باشد کھ مطالعھ. ھستیم

. آنھا را بھ شاھراه حقیقت رھنمون شود
.کنیمتوصیھ میھا کمونیستى مجدد این آثار را بھ ھمھى ما مطالعھ

)توفان(حزب کار ایران 
    ٢٠١٢ مطابق ژوئیھ ١٣٩١تیرماه 
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مدافعین استعمار نوین
چھارمین تفسیر از نامھ سرگشاده  کمیتھ مرکزی

حزب کمونیست اتحاد شوروی

پس از دومین جنگ جھانی طوفان انقالب عظیمی در مناطق آسیا، آفریقا و 
بیش از پنجاه کشور آسیائی و آفریقائی استقالل خود .التین بر پا شده استآمریکای

 یعنی چین، ویتنام، کره و کوبا در راه سوسیالیسم گام را اعالم کرده و چھار کشور
.التین تغییرات بزرگی پیدا شده استنھاده اند، در سیمای آسیا، آفریقا و آمریکای

اگر پس از نخستین جنگ جھانی انقالب مستعمرات و نیمھ مستعمرات در 
ومین نتیجھ سرکوب امپریالیسم و نوکرانش دچار شکست جدی گردید، ولی پس از د

امپریالیستھا دیگر بھیچوجھ نتوانستند . جنگ جھانی وضع بکلی دیگرگون شده است
سیستم استعماری کھن . حریق پردامنھ نھضت آزادیبخش ملی را خاموش سازند

امپریالیسم بسرعت رو بھ تالشی گذاشت و پشت جبھھ امپریالیسم بھ جبھھ مقدم پر 
در برخی نقاط سلطھ . ردیدجوش و خروش مبارزه علیھ امپریالیسم مبدل گ

امپریالیسم بر مستعمرات و کشورھای وابستھ واژگون گردید و در برخی دیگر از 
کشورھا ضربات سنگینی بدان وارد آمد کھ آنرا متزلزل و بحال اضمحالل انداخت 

. و این نیز ناچار سلطھ امپریالیسم را در خود کشور تضعیف و ناپایدار ساخت
قھای آسیا، آفریقا و آمریکا التین و تشکیل اردوگاه پیروزیھای انقالب خل

. سوسیالیستی با یکدیگر ھم آواز گشتھ آھنگ مارش ظفرنمون دوران ما را مینوازند
طوفان انقالب خلقھای آسیا، آفریقا و آمریکای التین ایجاب میکند کھ کلیھ 

 طوفان در مقابل چنین. نیروھای سیاسی جھان کنونی موضع خود را معلوم سازند
 امپریالیستھا و استعمارگران از ترس بر خود میلرزند و خلقھای عظیم،انقالبی 

امپریالیستھا و استعمارگران . انقالبی سراسر جھان با ھلھلھ و شادی کف میزنند
: اما خلقھای انقالبی سراسر جھان میگویند. »این بسیار بسیار بد است«: میگویند

این شورش «: ریالیستھا و استعمارگران میگویندامپ. »این بسیار بسیار خوب است«
این «: ، اما خلقھای انقالبی سراسر جھان اظھار میدارند»است و مجاز نیست

این جریان تاریخی است کھ ھیچکس قادر نیست از . انقالب است و حق مردم است
. »آن جلوگیری نماید

 جھان کنونی اتحاذ کدام موضع در برابر این حادترین مسئلھ در صحنھ سیاسی
.  لنینیستھا و رویزیونیستھای معاصر است–یکی از مرزھای مھم بین مارکسیست 

 لنینیستھا با پایداری در صف ملل ستمدیده قرار داشتھ از نھضت –مارکسیست 
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رویزیونیستھای معاصر در واقع در صف . آزادیبخش ملی فعاالنھ پشتیبانی میکنند
یگیرند و با توسل بھر وسیلھ ای جنبش امپریالیستھا و استعمارگران قرار م

. آزادیبخش ملی را نفی کرده و علیھ آن اقدام مینمایند
رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی در گفتار ھنوز جسارت ندارند نقاب 
پشتیبانی از نھضت آزادیبخش ملی را بکلی بدور اندازند، گاھی آنھا بنابر منافع 

ولی اگر جھات . ستھای زیبا توسل میجویندخود برای ظاھرسازی بھ این یا آن ژ
عمده مسئلھ در نظر گرفتھ شود و طبق یک سلسلھ نقطھ نظرھائی کھ آنھا طی 
سالھای اخیر تبلیغ کرده و میکنند و بر حسب یک سلسلھ سیاستھای متخذه آنان 
قضاوت شود، آنوقت معلوم میشود کھ آنھا نسبت بھ مبارزه آزادیبخش ملل ستمدیده 

ریقا و آمریکای التین روش غیر فعال، تحقیر آمیز و منفی را اتخاذ نموده آسیا، آف
. اند و بصورت مدافع استعمار نوین در آمده اند

 ژوئیھ ١٤کمیتھ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی در نامھ سرگشاده 
خود و ھمچنین رفقائی از حزب کمونیست اتحاد شوروی در بسیاری از مقاالت و 

 تمام نیرو کوشش کرده اند کھ نظرات نادرست خود را در مسئلھ بیانات خود با
ولی تمام . جنبش آزادیبخش ملی تبرئھ کنند و بھ حزب کمونیست چین حملھ نمایند

و ضد انقالبی رھبری حزب کمونیست  لنینی –مارکسیستی اینھا تنھا موضع ضد 
. اتحاد شوروی را در این مسئلھ باز ھم بیشتر ثابت کرده است

و عمل رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی را در » تئوری«نون بگذار اک
.مسئلھ نھضت آزادیبخش ملی مورد مطالعھ و بررسی قرار دھیم

لغو وظیفھ مبارزه علیھ امپریالیسم و استعمار

در آسیا، آفریقا و آمریکای التین جنبش آزادیبخش ملی بھ پیروزیھای عظیمی 
این نکتھ را ھیچ کس نمیتواند . د نائل آمده استکھ دارای اھمیت تاریخی میباش

ولی آیا میتوان گفت وظیفھ خلقھای آسیا، آفریقا و آمریکای التین در . انکار کند
مبارزه علیھ امپریالیسم و استعمار و عمالشان بپایان رسیده است؟ 

این وظیفھ مبارزه ھنوز ھم از پایان خود خیلی . بنظر ما نمیتوان چنین گفت
. داردفاصلھ

ولی رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی ھمواره این ادعا را شایع میکنند 
کھ گویا در جھان امروزی استعمار دیگر از بین رفتھ و یا از بین رفتنش نزدیک 

  میلیونی تحت ٥٠در کره ارض یک جمعیت «آنھا تاکید میکنند کھ . شده است
 از آفریقا مثل آنگوالی پرتقال ، اکنون فقط در مناطقی»سلطھ استعمار زجر میکشد
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و موزامبیگ بقایائی از سیستم استعماری وجود دارد و امر نابودی استعمار بھ 
اما واقعیات از چھ سخن میگویند؟ . وارد شده است» مرحلھ نھائی«

یک سلسلھ از کشورھای این . ابتداء وضع آسیا و آفریقا را از نظر بگذارانیم
ولی بسیاری از آنھا ھنوز از تحت کنترل و . م داشتھ اندنواحی استقالل خود را اعال

از اسارت امپریالیسم و استعمار رھائی کامل نیافتھ و ھمچنان در معرض غارت و 
. تجاوز امپریالیسم قرار دارند و میدان زدوخورد استعمارگران نوین و کھن میباشند

ده و بھ ازکشورھا استعمارگران کھن نا گھان شیطانوار چرخی زدر برخی 
استعمارگران نوین مبدل شده اند و بوسیلھ عمال دست پرورده خود سلطھ استعماری 

در بعضی از کشورھا استعمارگران گرگ صفت . خود را ھمچنان محفوظ داشتھ اند
از یک در رانده شدند و از در دیگر استعمارگران ببر صفت وارد گشتند و 

کائی جانشین استعمارگران کھن استعمارگران نوین بزرگتر و خطرناک تر آمری
چنگال اھریمنی استعمار نوین بنمایندگی امپریالیسم آمریکا خلقھای . گردیدند

.ًکشورھای آسیا و آفریقا را جدا مورد تھدید قرار داده است
! اکنون بھ ندای خلقھای آمریکای التین گوش دھید

ین در زیر یوغ امروزه آمریکای الت«: در دومین بیانیھ ھاوانا گفتھ میشود
اسارت امپریالیسمی قرار دارد کھ ددمنش تر و زورمندتر و بیرحمتر از 

» .امپراطوری استعماری سابق اسپانیا است
مبلغ «از پایان دومین جنگ جھانی تاکنون : در این بیانیھ ھمچنین گفتھ میشود

 تجاوز  میلیارد دالر١٠سرمایھ گذاری ایاالت متحده آمریکا در آمریکای التین از 
اما آمریکای التین ھم محل تھیھ مواد خام ارزان قیمت و ھم بازار . کرده است

سیلی از پول دائمأ از آمریکای التین بھ «. »فروش محصوالت گران قیمت میباشد
طرف ایاالت متحده آمریکا جاری است کھ تقریبأ ھر دقیقھ بھ ھزار دالر و روزانھ 

 ١٠ سال مجموعأ برابر ۵ میلیارد دالر و در ٢ میلیون دالر و در یک سال بھ ۵بھ 
وقتیکھ آنھا ھزار دالر از ما بغارت میبرند جز یک جسد بی . میلیارد دالر میباشد

بدین ترتیب ھر ھزار دالر برابر است با یک . جان چیزی برای ما باقی نمیگذارند
» .جسد و این ھمان بھائی است کھ امپریالیستھا میگویند

نشان میدھند کھ پس از دومین جنگ جھانی امپریالیسم رویدادھا بوضوح 
بھیچوجھ از استعمار چشم نپوشیده است، منتھی بمنظور اجرای استعمار نوین شکل 

یکی از خصوصیات مھم این استعمار نوین اینستکھ . جدیدی را اتخاذ نموده است
تغییر امپریالیسم مجبور شده است کھ شکل کھنھ یعنی سلطھ مستقیم استعماری را 

داده و شکل نوینی را بکار بندد و بوسیلھ عمالی کھ آنھا انتخاب نموده و پرورش 
امپریالیسم بسردمداری . را عملی میسازندو استثمار استعماری داده اند سلطھ 
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ایاالت متحده آمریکا از طریق تشکیل بلوکھای نظامی، ایجاد پایگاه ھای نظامی و 
و حمایت حکومتھای دست » معھ مشترکجا«و » فدراسیون«یا بوجود آوردن 

نشانده خود مستعمرات و کشورھائی را کھ استقالل خود را اعالم داشتھ اند تحت 
اقتصادی و اشکال » کمک« کنترل و اسارت خود گرفتھ و با استفاده از واگذاری 

دیگر ھمچنان این کشورھا را بصورت بازار فروش کاال و پایگاه تأمین مواد خام و 
ای صدور سرمایھ در آورده است و ثروتھای این کشورھا را چپاول میکند محلی بر

. و نعمی را کھ با خون و عرق مردم این کشورھا بدست میاید بھ یغما میبرد
امپریالیستھا ھمچنین سازمان ملل متحد را بیکی از وسائل مھم خود برای مداخلھ در 

رھا بھ تجاوزات نظامی، امور داخلی این کشورھا مبدل کرده اند و در این کشو
اقتصادی و فرھنگی میپردازند و ھر وقت نتوانند در این کشورھا از طریق 

سلطھ خود را حفظ نمایند بھ کودتاھای نظامی و اقدامات و » مسالمت آمیز«
فعالیتھای خرابکارانھ دست میزنند و حتی مستقیمأ بمداخلھ و تجاوز مسلحانھ 

. میپردازند
ر نوین ایاالت متحده آمریکا از ھمھ فعال تر و مکارتر در تعمیم این استعما

تالش دارند از طریق استعمار نوین مستعمرات و امپریالیستھای آمریکا . است
مناطق نفوذ امپریالیسم دیگر را تصاحب کرده و بدین ترتیب جھان را تحت کنترل 

. و سلطھ خود در آورند
. راستعمار نوین استعماری است شریرتر و بیرحم ت

در چنین :  اجازه بدھید از رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی سئوال شود
وارد شده » مرحلھ نھائی«شرایطی چگونھ میتوان گفت کھ از بین بردن استعمار بھ 

است؟
رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی بمنظور تبرئھ دروغھای خود حتی 

آنان . خود پیدا کنند بھانھ ای برای کمک بھ ١٩۶٠میکوشند در اعالمیھ سال 
 گفتھ شده است کھ سیستم ١٩۶٠میگویند آیا اینظور نیست کھ در اعالمیھ سال  

استعماری بسرعت متالشی میشود؟ ولی نقطھ نظر درباره تالشی سریع سیستم 
استعمار کھن کھ در اعالمیھ خاطر نشان شده است نمیتواند بنقطھ نظر درباره از 

رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی شایع شده بین رفتن استعمار کھ از طرف 
ایاالت متحده «در اعالمیھ بروشنی خاطر نشان شده است کھ . است کمکی بکند

امپریالیستھا و بر رأس آنھا ایاالت «، »آمریکا تکیھ گاه عمده استعمار معاصر است
متحده آمریکا مذبوحانھ تالش میکنند کھ از راه شیوه ھای تازه و باشکال نوین، 

میکوشند «، آنھا »خلقھای مستعمرات سابق را برقرار نگاه دارنداستثمار استعماری 
اھرم ھای کنترل اقتصادی و نفوذ سیاسی خود را در کشورھای آسیا، آفریقا و 
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در اینجا چیزی کھ در اعالمیھ فاش شده است . »آمریکای التین در دست نگاه دارند
ت اتحاد شوروی با تمام نیرو درست ھمان چیزی است کھ رھبری حزب کمونیس

. سعی میکند آنرا روپوشی نماید
بوجود آورده اند » تئوری ای«رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی ھمچنین 

کھ وظیفھ اقتصادی، » مرحلھ جدیدی«کھ گویا نھضت آزادیبخش ملی باصطالح بھ 
ارزه بطور در گذشتھ مب«آنان معتقندند کھ . وظیفھ مرکزی آن میباشد وارد شده است

وظیفھ «و اکنون مسئلھ اقتصادی بھ » عمده در رشتھ سیاسی گسترش مییافت
. مبدل شده است» حلقھ اصلی پیشرفت بازھم بیشتر انقالب«و » مرکزی

ولی این . درست است کھ نھضت آزادیبخش ملی وارد مرحلھ نوین شده است
ونیست اتحاد نیست کھ رھبری حزب کم» مرحلھ جدیدی«مرحلھ نوین بھیچوجھ آن 

در این مرحلھ نوین آگاھی بیسابقھ مردم آسیا، آفریقا و آمریکای . شوروی میگوید
خلقھای این قاره ھا . التین پدید آمده و اعتالی بیمانند نھضت انقالبی پیدا شده است

پیگیرانھ خواستار از بین بردن کامل نیروھای امپریالیسم و سگھای زنجیریش در 
 بخاطر استقالل کامل سیاسی و اقتصادی کشور خود کشورھای خود ھستند و

نخستین و مبرمترین وظیفھ ای کھ در مقابل این کشورھا قرار دارد . مبارزه مینمایند
ھمچنان گسترش باز ھم بیشتر مبارزه علیھ امپریالیسم و استعمار نوین و کھن و 

نظامی، این مبارزه ھمچنان در رشتھ ھای سیاسی، اقتصادی، . عمالشان میباشد
این مبارزات در . فرھنگی و ایدئولوژیکی و رشتھ ھای دیگر بشدت جریان دارد

رشتھ ھای مختلف ھمچنان بطور فشرده بصورت مبارزه سیاسی در میاید و اغلب 
در شرایطی کھ امپریالیسم دست بھ سرکوبی مسلحانھ مستقیم و یا غیر مستقیم میزند 

برای کشورھای نواستقالل . دیل میشودبطور اجتناب ناپذیر بمبارزه مسلحانھ تب
اما این وظیفھ بھچوجھ نباید . پیشرفت دادن اقتصادیات مستقل ملی بسیار مھم است

. از مبارزه علیھ امپریالیسم و استعمار نوین و کھن و عمالشان جدا شود
رھبری حزب » مرحلھ جدید«پر واضح است چنین باصطالح تئوری 

استعمار دیگر از بین رفتھ «تئوری باصطالح کمونیست اتحاد شوروی ھمانند 
کھ از طرف این رھبری شایع شده است، آرایش تجاوز و غارت گری » است

استعمار نوین بنمایندگی ایاالت متحده آمریکا در آسیا، آفریقا و آمریکای التین 
این تئوری پرده پوشی تضاد حاد بین امپریالیسم و ملل ستمدیده . محسوب میشود

 تالشی است کھ مبارزه انقالبی خلقھای آسیا، آفریقا و آمریکای التین را میباشد و
. فلج میسازد
بھ رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی، مادامیکھ استعمار » تئوری«طبق 

نزدیک شده است و مادامیکھ وظیفھ مرکزی کنونی نھضت آزادیبخش از بین رفتن 
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البتھ مبارزه علیھ امپریالیسم و ملی تنھا مسئلھ پیشرفت اقتصاد میباشد، آنوقت 
در اینصورت مگر این امر بدان . استعمار نوین و کھن و عمالشان دیگر الزم نیست

معنی نیست کھ وظیفھ کنونی نھضت آزادیبخش ملی از ریشھ از بین رفتھ است؟ از 
 بقول رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی »مرحلھ جدیدی«اینجا معلوم میشود 
 آن وظیفھ اقتصادی است در واقع مرحلھ لغو مبارزه علیھ کھ وظیفھ مرکزی

امپریالیسم، علیھ استعمار نوین و کھن و عمالشان یعنی لغو نھضت آزادیبخش ملی 
.میباشد

نسخھ ھائی برای لغو انقالب ملل ستمدیده 

نادرست خود برای » تئوری«رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی طبق 
. ھ ھائی برای معالجھ تمام مرضھا دقیقأ ترتیب داده استملل ستمدیده یک تعداد نسخ

.حاال بگذار ما این نسخھ ھا را از نظر بگذرانیم
. نخستین نسخھ، ھمزیستی مسالمت آمیز و مسابقات مسالمت آمیز نام دارد

رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی ھمواره یک سلسلھ پیروزیھای کبیر 
آفریقا و آمریکای التین را پس از دومین جنگ جنبش آزادیبخش ملی خلقھای آسیا، 

آنھا » مسابقات مسالمت آمیز«و » ھمزیستی مسالمت آمیز«جھانی باصطالح بھ 
در نامھ سر گشاده کمیتھ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی چنین . نسبت میدھد

طی سالھای اخیر در شرایط ھمزیستی مسالمت آمیز پیروزیھای «: نوشتھ شده است
یدی در مبارزه طبقاتی پرولتاریا و مبارزه خلقھای کشورھای مختلف بخاطر مھم جد

» .آزادی ملی بدست آمده و پروسھ انقالب جھانی با موفقیت تکامل مییابد
در شرایط ھمزیستی مسالمت «جنبش آزادیبخش ملی : آنھا نیز ھمواره میگویند

قتصادی دو سیستم آمیز کشورھای دارای نظامھای اجتماعی گوناگون و مسابقات ا
، ھمزیستی مسالمت آمیز و مسابقات مسالمت »اجتماعی متضاد گسترش یافتھ است

بھ پیشرفت جریان رھائی خلقھای کشورھا از سلطھ اقتصادی سازمانھای «آمیز 
» کلیھ مناسبات سرمایھ داری«و میتواند بر » انحصاری خارجی کمک میکند

. وارد سازد» ضربات مرگ باری«
وسیالیستی باید سیاست لنینی ھمزیستی مسالمت آمیز را نسبت بھ کشورھای س

ولی ھمزیستی . دولی کھ دارای نظامھای اجتماعی گوناگون میباشند اجراء کنند
جانشین مبارزات انقالبی توده اصال نمیتواند مسالمت آمیز و مسابقات مسالمت آمیز 

وابستھ برای کسب کلیھ مستعمرات و کشورھای . ھای مردم کشورھای مختلف شود
پیروزی در انقالب ملی قبل از ھر چیز باید بھ مبارزات انقالبی توده ھای مردم 
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خود اتکاء کنند و این مبارزات انقالبی نمیتواند از طرف ھیچ کشور دیگری انجام 
. گیرد

بنظر رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی پیروزی انقالب آزادیبخش ملی 
کاء بھ مبارزات انقالبی توده ھای مردم کشورھای در نتیجھ اتعمده نھ بطور 

مختلف بدست میآید و نھ اینکھ خود توده ھای مردم خود را آزاد میسازند بلکھ آنھا 
باید در جریان ھمزیستی مسالمت آمیز و مسابقات مسالمت آمیز منتظر آن روزی 

نا است کھ در واقع این نظر بدان مع. باشند کھ امپریالیسم بخودی خود سقوط نماید
از ملل ستمدیده طلب شود کھ برای ھمیشھ غارت و اسارت امپریالیسم را تحمل 

. نمایند و بھ مقاومت و انقالب برنخیزند
. نسخھ دوم کمک بھ کشورھای عقب مانده نام دارد

رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی نقش کمکھای اقتصادی خود را بھ 
. ده استکشورھای نواستقالل یک دنیا تعریف کر

امکان میدھد کھ بھ «این نوع کمک بھ این کشورھا : رفیق خروشف میگوید
بردگی نوین نیفتند و نیز موجب ترقی آنھا میشود و بھ جریان عادی و حتی تسریع 
جریانات داخلی یاری میرساند و این جریان میتواند این کشورھا را بھ شاھراه 

. »ق دھدترقیات اجتماعی کھ بسوی سوسیالیسم است سو
کمک اقتصادی کھ کشورھای سوسیالیستی بر اساس اصول انترناسیونالیسم بھ 

ولی . کشورھای نواستقالل میکنند ضروری است و دارای اھمیت بزرگی میباشد
بھیچوجھ نمیتوان مدعی شد کھ استقالل ملی و اصالحات اجتماعی این کشورھا فقط 

دست میاید نھ بطور عمده از بوسیلھ کمکھای اقتصادی کشورھای سوسیالیستی ب
. طریق مبارزات انقالبی خلقھای آنھا

بعالوه اگر صاف و پوست کنده گفتھ شود سیاست و ھدف کمک رھبری حزب 
کمونیست اتحاد شوروی بھ کشورھای نواستقالل در سالھای اخیر مورد شک و 

 رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی در مسئلھ کمک بھ کشورھای. تردید میباشد
نواستقالل غالبأ روش شوینیسم عظمت طلبانھ و خودپرستی ملی را اتخاذ کرده، بھ 
منافع اقتصادی و سیاسی این کشورھا زیان وارد میسازد و بدین ترتیب کشورھای 

آنچھ مربوط بھ کمک رھبری حزب کمونیست . سوسیالیستی را بدنام ساختھ است
از جملھ .  را تعقیب میکنداتحاد شوروی بھ ھند است خصوصأ مقاصد غرض آلودی

کمکھای اتحاد شوروی بھ کشورھای نواستقالل کمک بھ ھند مقام اول را اشغال 
پر واضح است چنین کمکی بمنظور تشویق دولت نھرو در اجرای . کرده است

حتی . سیاست ضد کمونیستی، ضد خلقی و علیھ کشورھای سوسیالیستی میباشد
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با منافع ما بسیار وفق «این کمک اتحاد شوروی امپریالیستھای آمریکا ھم گفتھ اند 
. »دارد

رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی ھمچنین آشکارا طرفدار آنست کھ 
سپتامبر سال . »بھ کشورھای عقب مانده کمک کند«باتفاق امپریالیسم آمریکا 

موفقیتھای «:  خروشف طی نطق خود در ایاالت متحده آمریکا چنین گفت١٩۵٩
و شما مورد حسن استقبال سراسر جھان قرار میگیرد و ھمھ انتظار اقتصادی ما 

دارند دو دولت معظم ما کمک کنند تا آن خلقھائی کھ صدھا سال از پیشرفت 
» .اقتصادیات بازمانده اند ھرچھ زودتر سر پای خود بھ ایستند

نگاه کنید، تکیھ گاه عمده استعمار معاصر حتی میتواند بھ ملل ستمدیده کمک 
این واقعأ تعجب آور است کھ ! »ھرچھ زودتر سر پای خود بایستند«د تا آنھا کن

رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی حتی با طیب خاطر با استعمارگران نوین در 
. یک صف قرار دارد و این امر را افتخار خود میشمرد

. نسخھ سوم خلع سالح نام دارد
ی جنگی، لغو میلیتاریسم، خلع سالح بمعنی خلع نیروھا«: خروشف میگوید

حذف مداخالت نظامی در امور داخلی ھر کشوری، لغو کامل و نھائی کلیھ اشکال 
» .استعمار

خلع سالح شرایط الزم را برای گسترش عظیم «: خروشف ھمچنین میگوید
اگر از مبلغ کل ھزینھ ھای . مقیاس کمک بھ حکومتھای ملی جوان فراھم میاورد

 درصد بدین ١٠ تا ٨ میلیارد دالر است بتوان تنھا ١٢٠نظامی جھان کھ معادل 
 سال گرسنگی، بیماری و بیسوادی را در ٢٠منظور کاست آنگاه میتوان در عرض 

» .نواحی فقیر روی زمین بر انداخت
ما بمنظور افشاء گری و مبارزه علیھ توسعھ تسلیحات و تدارک جنگ 

ولی . خلع سالح ھمگانی ھستیمامپریالیسم ھمواره طرفدار گسترش مبارزه بخاطر 
. بھیچوجھ نمیتوان مدعی شد کھ استعمار را از طریق خلع سالح میتوان از بین برد

رنج کشیدگان سراسر : در اینجا خروشف ھمانند یک کشیش موعظھ میکند
منتظر باشید و انتظار داشتھ ! جھان، سعادت و خوشبختی بسراغ شما خواھد آمد

ح خود را بر زمین بگذارد و آنگاه آزادی بھ پیش شما باشید کھ امپریالیسم سال
میشتابد، انتظار داشتھ باشید کھ امپریالیسم لطف کند و آنگاه نواحی فقیر جھان بھ 

....بھشت برین کھ در آن نھرھای شیر و عسل جاری است تبدیل خواھد شد
. کنداین نھ تنھا خیال باطل است بلکھ تریاکی است کھ مردم را خواب و فلج می

. نسخھ چھارم این است کھ بوسیلھ سازمان ملل متحد استعمار از بین برده شود
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خروشف چنین میپندارد کھ اگر سازمان ملل متحد برای محو نھائی رژیم 
استعماری تدابیری اتخاذ کند، آنگاه در برابر خلقھای کشورھائی کھ ھم اکنون از 

ند دورنمای روشن و نزدیکی در ذلت و خواری ناشی از سلطھ بیگانگان رنج میبر
. »رھائی مسالمت آمیز از یوغ بیگانگان گشوده خواھد شد

 طی نطق خود در جلسھ مجمع عمومی ١٩۶٠خروشف در سپتامبر سال 
چھ کسی جز سازمان ملل متحد باید برای محو طرز «: سازمان ملل متحد گفت

» اداره استعماری برخیزد؟
بنظر خروشف خلقھای انقالبی آسیا، . تاین سؤال واقعأ عجیب و غریب اس

آفریقا و آمریکای التین نباید و نمیتوانند استعمار را از بین ببرند و برای محو 
. استعمار تنھا باید چشم امید خود را بھ سازمان ملل متحد بدوزند

خروشف در ھمین جلسھ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ھمچنین اظھار 
ینی خلقھای کشورھای باختر و دول و نمایندگان ما خردمندی و دورب«: داشت

شرکت کننده آنھا در این جلسھ خطیر سازمان ملل متحد را مخاطب قرار داده 
بیایید گام بر داشتن در راه لغو طرز اداره استعماری را ھم آھنگ سازیم : میگوئیم

لوم میشود از اینجا مع» .و بدین ترتیب این جریان تاریخی قانونمندانھ را تسریع کنیم
 از آن دم میزند جز چشم خروشفچشم امید دوختن بھ کمک سازمان ملل متحد کھ 

سازمان : رویدادھا نشان میدھد. امید دوختن بھ کمک امپریالیسم چیز دیگری نیست
ملل متحد کھ تاکنون ھمچنان تحت کنترل امپریالیستھا قرار دارد فقط میتواند سلطھ 

. نمیتواند ھیچگونھ استعماری را از بین ببرداستعمار را حفظ و تقویت کند و
خالصھ، ھدف نسخھ ھای رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی برای جنبش 

کردن مردم درباره آنکھ گویا امپریالیسم میتواند در مقنع آزادیبخش ملی تالشی است 
از استعمار دست کشد و میتواند آزادی و رھائی را بھ ملل ستمدیده و خلقھای 

ده لطفأ ببخشد و بدین ترتیب تمام تئوری ھای انقالبی و تمام پروگرامھای رنجکشی
انقالبی و کلیھ مبارزات انقالبی دیگر کھنھ شده و ضرورت ندارد و باید ھمھ اینھا 

. را از بین برد

اقدام بر علیھ جنگھای آزادیبخش ملی 

قھای رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی با توسل بھر وسیلھ میکوشند خل
کنند کھ از مبارزات انقالبی سرباز زنند، این را مقنع آسیا، آفریقا و آمریکای التین 

بدان علت است کھ آنان با وجود اینکھ در گفتار از جنبش آزادیبخش ملی و جنگھای 
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آزادیبخش ملی پشتیبانی میکنند ولی در واقع در مقابل طوفان انقالب از ترس بر 
. خود میلرزند

مشھوری میباشد کھ » تئوری«کمونیست اتحاد شوروی دارای رھبری حزب 
و اگر جنگ » جرقھ کوچکی میتواند موجب جنگ جھانی گردد«معتقد است حتی 

جھانی صورت گیرد این بھ معنای جنگ ھستھ ای حرارتی است و تمام بشریت را 
در زمان ما، «از این رو خروشف با صدای ھرچھ رساتر میگوید کھ . از بین میبرد

ما با پشتکار در این باره میکوشیم تا «، »جنگھای محلی، کار بسیار خطرناکی است
در اینجا . »شراره ای را کھ میتواند آتش جنگ را برافروزد خاموش سازیم

خروشف بین جنگ عادالنھ و جنگ غیر عادالنھ اصال فرق ننھاده و از موضع 
. روی کنند عدول نموده استپشتیبانی از جنگ عادالنھ کھ کمونیستھا باید از آن پی

 سالھ اخیر پس از پایان دومین جنگ جھانی گویای آنستکھ در ١٨تاریخ 
شرایطی کھ امپریالیسم و سگھای زنجیریش سلطھ ظالمانھ خود را بکمک سرنیزه 
حفظ کرده و انقالبات ملل ستمدیده را با نیروی مسلح سرکوب میکنند، جنگ 

 این جنگھای انقالبی بزرگ و کوچک علیھ .آزادیبخش ملی اجتناب ناپذیر است
امپریالیسم و دنبالھ روھایش کھ گاه در اینجا و گاه در آنجا بر افروختھ میشود 
ضرباتی بر نیروھای جنگی امپریالیسم وارد میاورد و نیروھای دفاع از صلح 
جھانی را تقویت میبخشد و موانع نیرومندی بر سر راه نقشھ ھای امپریالیسم در بر 

اینکھ خروشف با سر و صدا اعالم میکند کھ . روختن جنگ جھانی ایجاد میکنداف
در حقیقت بدان معناست کھ وی » خاموش کرد«باید برای صلح جرقھ انقالب را 

. بعنوان حفظ صلح بر علیھ انقالب برمیخیزد
رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی درست بنابر چنین نظرات و سیاست 

مام ملل ستمدیده طلب میکند کھ از مبارزات انقالبی آزادیبخش نادرست نھ تنھا از ت
، بلکھ »بطور مسالمت آمیز ھمزیستی کنند«دست کشند و با امپریالیسم و استعمار 

با امپریالیسم در یک صف قرار داشتھ و بھر وسیلھ متوسل میشود تا جرقھ انقالب 
. را در آسیا و آفریقا و آمریکای التین خاموش نماید

. وان مثال جنگ آزادیبخش ملی خلق الجزایر را مورد بررسی قرار میدھیمبعن
رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی نھ تنھا طی مدت طوالنی از آن پشتیبانی 

خروشف مسئلھ . نمیکرد بلکھ با امپریالیسم فرانسھ در یک صف قرار داشت
 اکتبر سال ٣.  بودفرانسھ تلقی نموده» امر داخلی«استقالل ملی الجزایر را بمثابھ 

من قبل از ھر چیز این را « وی ضمن بحث مسئلھ الجزایر اظھار داشت کھ ١٩۵۵
در نظر گرفتھ و میگیرم کھ اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی در امور داخلی 

 وی در مصاحبھ خود با ١٩۵٨ مارس سال ١٩. »دول دیگر مداخلھ نمیکند
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ما خواھان تضعیف فرانسھ «: ز گفتچاپ فرانسھ نی» فیگارو«خبرنگار روزنامھ 
. »نیستیم بلکھ خواھان تحکیم عظمت آن میباشیم

اتحاد شوروی برای جلب لطف امپریالیسم فرانسھ در رھبری حزب کمونیست 
نداشت کھ دولت موقت جمھوری الجزایر را برسمیت بشناسد مدت طوالنی جسارت

ردید و مسلم گ فرانسھ و ھنگامیکھ پیروزی جنگ خلق الجزایر علیھ امپریالیسم
فرانسھ مجبور بقبول استقالل الجزایر شد با شتاب زدگی اعالم داشت کھ دولت 

کشورھای آبروی این روش زشت . موقت الجزایر را برسمیت میشناسد
اما رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی از تعریف . سوسیالیستی را ریختھ است

را کھ خلق الجزایر با ریختن خون رسوائی خود حذر نکرده ادعا میکند ثمراتی 
خود و دادن قربانی بدست آورده است نیز باید در دفتر افتخار باصطالح 

. ثبت کرد» ھمزیستی مسالمت آمیزش«
حاال بھ بینیم، رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی در مسئلھ کنگو چھ نقشی 

 استعمار فعاالنھ از مبارزه مسلحانھ خلق کنگو علیھآنھا بجای آنکھ . ایفاء کردند
» جرقھ«با امپریالیسم آمریکا شتافتند تا » ھمکاری«پشتیبانی نمایند با عجلھ بھ 

. کنگو را خاموش کنند
 اتحاد شوروی باتفاق ایاالت متحده آمریکا بھ ١٩۶٠ ماه ژوئیھ سال ١٣

قطعنامھ شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون اعزام قوای سازمان ملل متحد بھ 
رای موافق داد و بدین ترتیب بھ امپریالیسم آمریکا کھ زیر لوای سازمان ملل کنگو 

عالوه بر این اتحاد . متحد اقدام بھ مداخلھ مسلحانھ علیھ کنگو نمود کمک کرد
شوروی ھمچنین وسائل حمل و نقل خود را در اختیار قوای سازمان ملل متحد 

حتی اعالم و لومومبا اوبو  ماه ژوئیھ خروشف در تلگرام خود بھ کاس١۵. گذاشت
سپس . »شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل مفیدی انجام داد«داشت کھ 

مطبوعات اتحاد شوروی بطور خستگی ناپذیر سازمان ملل متحد را تحسین و تمجید 
بھ دولت جمھوری کنگو در دفاع از استقالل و حق حاکمیت آن «کردند کھ گویا 

تدابیر «میدواری کردند کھ سازمان ملل متحد و اظھار ا» کشور کمک کرده است
 سپتامبر دولت اتحاد شوروی بازھم دو بار ١٠ اوت و ٢١. »جدی اتخاذ کند

اعالمیھ ھائی انتشار داده و طی آنھا سازمان ملل متحد را کھ خلق کنگو را سرکوب 
. کرد با کوشش تمام ستود

زینگا را بھ  رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی گی١٩۶١ًبعدا در سال 
تشکیل شده قوای سازمان ملل متحد » حمایت«شرکت در مجلس ملی کنگو کھ تحت 

در آنموقع رھبری حزب . دولت دست نشانده تشویق نمودبود و شرکت در 
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کمونیست اتحاد شوروی حتی فریبکارانھ اعالم داشت کھ تشکیل مجلس ملی کنگو 
. »یت نیروی ملی میباشدموفق«و » حادثھ بزرگی در حیات جمھوری جوان است«

واقعیات بروشنی نشان میدھد کھ رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی با این 
سیاست نادرست خود بھ امپریالیسم آمریکا در تجاوز بھ کنگو کمک بزرگی کرده 

بقتل رسید و گیزینگا زندانی شد و بسیاری از میھن پرستان دچار لومومبا . است
بارزه بخاطر استقالل ملی در کنگو با شکست مواجھ تعقیب و پیگرد گردیدند و م

راستی مگر رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی ولو اندکی ھم شده در این . شد
امر حس مسئولیت نمیکند؟ 

مراکز گره ھای تضاد ھای جھان کنونی 

ضدیت رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی با بیانات و عملیات خود در 
جنگھای آزادیبخش ملی مخالفت خلقھای انقالبی آسیا، آفریقا آزادیبخش ملی و جنبش 

ولی . این کامال طبیعی و قانونمندانھ است. و آمریکای التین را برانگیختھ است
رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی از اینجا درس عبرت الزمی نگرفت و خط 

شده و مشی و سیاست ناصحیح خود را تغییر نداد و بر عکس از رسوائی خشمگین 
 لنینی را مورد یک سلسلھ –حزب کمونیست چین و دیگر احزاب مارکسیستی 

. افترائات و حمالت قرار داده است
گشاده خود، حزب کمیتھ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی در نامھ سر 

مطرح ساختھ » تئوری نوینی«کمونیست چین را متھم میکند کھ گویا این حزب 
طبق این تئوری تضاد اساسی دوران ما «: شتھ شده استدر نامھ سر گشاده نو. است

ملی و جنبش آزادیبخش تضاد بین سوسیالیسم و امپریالیسم نیست بلکھ تضاد بین 
نیروی قاطع مبارزه با امپریالیسم ھم بعقیده رفقای چینی سیستم . امپریالیسم است

 آزادیبخش جھانی سوسیالیسم و مبارزه طبقھ کارگر جھانی نیست بلکھ بازھم جنبش
. »ملی است

 ژوئن ما خاطر نشان شده ١۴در نامھ . قبل از ھر چیز باید گفت این جعل است
است کھ تضادھای اساسی جھان کنونی تضاد بین اردوگاه سوسیالیستی و اردوگاه 
امپریالیستی، تضاد بین پرولتاری و بورژوازی در کشورھای سرمایھ دارای، تضاد 

لیسم، تضاد بین کشورھای امپریالیستی و بین گروه بین ملل ستمدیده و امپریا
. بندیھای سرمایھ انحصاری میباشد

ما ھمچنین خاطر نشان ساختیم کھ تضاد بین اردوگاه سوسیالیستی و اردوگاه 
امپریالیستی تضادی است بین دو نظام اجتماعی بکلی متضاد یعنی سوسیالیسم و 
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 لنینیستھا –ولی مارکسیست . استسرمایھ داری، بدون شک این تضاد بسیار حاد 
نباید تضادھای موجود در مقیاس جھانی را بطور ساده تنھا تضاد بین اردوگاه 

. نظرات ما بسیار روشن است. سوسیالیستی و اردوگاه امپریالیستی بشمارند
 ژوئن خود اوضاع انقالبی آسیا، آفریقا و آمریکای التین را ١۴ما در نامھ 

:  و نقش جنبشھای آزادیبخش ملی را ثابت کردیم و ما نوشتیمتشریح نموده و اھمیت
ست کھ تضادھای نواحی ای انواحی وسیع آسیا، آفریقا و آمریکای التین  «-١

گوناگون جھان کنونی در آنجا متمرکز شده و ضعیفترین حلقھ زنجیر سلطھ 
ل عمده طوفان ھای انقالبی جھان میباشد، کھ در حاامپریالیسم است و نواحی 

» .حاضر ضربات مستقیم بر امپریالیسم وارد میسازد
نھضت انقالب دمکراتیک ملی در این نواحی و جنبش انقالب  «-٢

».سوسیالیستی جھانی دو جریان کبیر تاریخی معاصر است
انقالب دمکراتیک ملی در این نواحی قسمت مھمی از انقالب پرولتری  «-٣

.»جھانی دوران معاصر است
انقالبی ضد امپریالیستی خلقھای آسیا، آفریقا و آمریکای التین مبارزات  «-۴

ضربات جدی بر بنیان سلطھ امپریالیسم و استعمار نوین و کھن وارد میسازد و آنرا 
تضعیف مینماید و این مبارزات نیروی پر قدرت دوران معاصر برای دفاع از 

» .صلح جھانی میباشد
بی پرولتاریای بین المللی در مجموعھ خود بنابراین تا اندازه ای امر انقال «-۵

عاقبت بھ مبارزات انقالبی خلقھای ساکن این نواحی کھ اکثریت مطلق جمعیت 
».جھان را تشکیل میدھند وابستھ میگردد

بدین ترتیب مبارزات انقالبی ضد امپریالیستی خلقھای آسیا، آفریقا و  «-۶
کھ مسئلھ ایست دارای اھمیت آمریکای التین بھیچوجھ مسئلھ منطقھ ای نیست بل

».ھمگانی مربوط بھ امر انقالب جھانی پرولتاریای بین المللی در مجموعھ خود
 لنینی است و نتایجی میباشد کھ در اثر –ھمھ اینھا نقطھ نظرھای مارکسیستی 

. تجزیھ و تحلیل علمی واقعیات دوران کنونی بدست آمده است
در آسیا، آفریقا و آمریکای التین اوضاع ھیچکس نمیتواند انکار کند کھ اکنون 

اکنون انقالب آزادیبخش ملی در آسیا، آفریقا و . انقالبی از ھر جھت مساعد است
ًآمریکای التین بمثابھ مھمترین نیروئی کھ مستقیما بر امپریالیسم یورش میبرد در 

انی در آسیا، آفریقا و آمریکای التین ناحیھ ھائی ھستند کھ تضادھای جھ. آمده است
.آنھا تمرکز مییابد

مراکز گره ھای تضادھای جھان و مراکز مبارزات سیاسی جھان چیزی تعیین 
ابد نیست بلکھ متناسب با تغییرات حاصلھ در مبارزه بین برای یکبار و تا شده 
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ما اطمینان داریم کھ در نتیجھ پیشرفت . المللی و اوضاع انقالبی تغییر محل میدھد
تضاد و مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی در اروپای باختری و آمریکای شمالی 

کبیر پیکار عظیم کھ گاھواره سرمایھ داری و قلب امپریالیسم است سرانجام روز 
در آنزمان اروپای باختری و آمریکای شمالی بدون شک بھ مرکز . فرا خواھد رسید

. شداھند جھان تبدیل خومرکز گره ھای تضادھای مبارزه سیاسی جھان و 
سرچشمھ نوین عظیمترین طوفانھای جھان «:  گفتھ است١٩١٣لنین در سال 

در عصر این طوفانھا و انعکاس ما امروزه درست «. ».در آسیا گشوده شده است
، چاپ ۵۴۶، صفحھ ١٨جلد » کلیات لنین«(» .آنھا در اروپا زندگی می کنیم

). روسی
کشورھای مستعمره در پشت جبھھ اصلی «:  نوشت١٩٢۵استالین در سال 
انقالبی شدن این پشت جبھھ نمیتواند امپریالیسم را در ھم . امپریالیسم قرار دارند

آن رو کھ امپریالیسم بدون پشت جبھھ میماند بلکھ از آن جھت کھ نشکند نھ تنھا از 
» .بحران انقالبی باختر بدھدتکان حاللھ را بھ حدت بافتن انقالبی شدن خاور باید 

). چاپ روسی٢٣١ صفحھ ٧، جلد »کلیات استالین«(
مگر این نظرات لنین و استالین نادرست است؟ این نظرات در حقیقت دیر 

پر واضح است رھبری .  لنینیسم گردیده اند–الفبای مارکسیسم زمانی است کھ 
جنبش آزادیبخش ملی را کم از تھ دل حزب کمونیست اتحاد شوروی ھنگامیکھ 

 لنینیسم و واقعیات بسیار روشنی کھ در مقابل –ارزش میدھد حتی الفبای مارکسیسم 
. چشم دارد ندیده میگیرد

نقالبتحریف اندیشھ لنینی درباره ھژمونی ا

 ژوئیھ ١۴کمیتھ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی در نامھ سر گشاده 
خود ھمچنین در مسئلھ ھژمونی پرولتاریا در جنبش آزادیبخش ملی بھ نظرات 

در نامھ سر گشاده  نوشتھ شده است کھ . حزب کمونیست چین حملھ کرده است
و ثابت نمایند کھ گویا » اصالح کنند«رفقای چینی حتی میخواھند اندیشھ لنینی را «

ھژمونی مبارزه جھانی با امپریالیسم بجای طبقھ کارگر باید بوسیلھ خرده 
بورژوازی و یا بورژوازی ملی و حتی برخی از پادشاھان و پرنسھا و اشرافی کھ 

. ».دارای روحیات میھن پرستانھ میباشند اعمال شود
.میباشداین تحریف آشکار و بی پرده نظرات حزب کمونیست چین 

 ژوئن خود ضمن اشاره بھ ١۴ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست چین در نامھ 
رسالت : ضرورت حفظ ھژمونی پرولتاریا در جنبش آزادیبخش ملی نوشتھ است
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پرافتخاری کھ تاریخ بر عھده احزاب پرولتری نواحی آسیا، آفریقا و آمریکای التین 
چم مبارزه علیھ امپریالیسم و علیھ بر افراشتھ نگاه داشتن پر«: قرار داده چنین است

استعمار نوین و کھن، بخاطر استقالل ملی و در راه دموکراسی توده ای و گام 
برداشتن در مقدم ترین صفوف نھضت انقالبی دمکراتیک ملی و مبارزه بخاطر 

اساس اتحاد کارگران و دھقانان، باید بر پرولتاریا و حزب آن «. »آینده سوسیالیسم
ی را کھ میتوان متحد ساخت، متحد نموده و جبھھ واحد وسیع مبارزه کلیھ اقشار

استحکام و پیشرفت این جبھھ . علیھ امپریالیسم و سگھای زنجیریش را تشکیل دھد
واحد ایجاب میکند کھ حزب پرولتری در زمینھ ھای اید ئولوژی، سیاسی و 

حفوظ نگاه تشکیالتی استقالل خود را حفظ کرده و ھژمونی انقالبی خود را م
. ».دارد

 ژوئن خود ضمن بحث ١۴کمیتھ مرکزی حزب کمونیست چین در نامھ 
ضرورت ایجاد جبھھ واحد وسیع ضد امپریالیستی در نھضت آزادیبخش ملی 

در برابر ملل و خلقھای ستمدیده آسیا، آفریقا و آمریکای التین وظیفھ « : مینویسد
اقشار فوق العاده « ، ».ش قرار داردمبرم مبارزه علیھ امپریالیسم و سگھای زنجیری

وسیع اھالی این نواحی نمیخواھند در زیر یوغ بردگی امپریالیسم باقی بمانند و 
عالوه بر کارگران و دھقانان، روشنفکران و خرده بورژوازی و بورژوازی ملی 
میھن پرست و حتی برخی از پادشاھان و شاھزادگان و اشراف میھن پرست نیز 

. ». میباشندجزو این اقشار
در جنبش آزادیبخش ملی باید ھژمونی پرولتاریا . نظرات ما کامال واضح است

را محفوظ داشت و در عین حال باید جبھھ واحد وسیع ضد امپریالیستی را تشکیل 
باالخره در اینجا چھ چیز ناصحیحی وجود دارد؟ رھبری حزب کمونیست اتحاد . داد

ا را مورد تحریف و حملھ قرار میدھد؟شوروی بھ چھ علت این نظرات صحیح م
این نھ ما، بلکھ درست خود رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی است کھ از 

. اندیشھ لنینی درباره ھژمونی پرولتاریا در انقالب عدول کرده است
اگر از خط مشی نادرست رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی پیروی گردد 

استعمار از بیخ و بن لغو خواھد گردید و با جنگ وظیفھ مبارزه علیھ امپریالیسم و 
آزادیبخش ملی بکلی باید مخالفت ورزید و این بدان معنی است کھ پرولتاریا و 
احزاب کمونیست کشورھا و ملل ستمدیده باید پرچم میھن پرستی مبارزه علیھ 

 تقدیم امپریالیسم و در راه استقالل ملی را در ھم پیچیده و آنرا با دو دست بدیگران
در اینصورت چگونھ میتوان از جبھھ واحد ضد امپریالیستی و ھژمونی . نمایند

پرولتاریا سخن گفت؟
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رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی دائمأ تبلیغ میکند کھ گویا تحت رھبری 
این . ھر کس حتی ناسیونالیستھای ارتجاعی نظیر نھرو میتوان سوسیالیسم را ساخت

. پرولتاریا از زمین تا آسمان فرق داردبخصوص با اندیشھ ھژمونی
کمیتھ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی در نامھ سر گشاده خود مناسبات 
پشتیبانی متقابل بین اردوگاه سوسیالیستی و جنبش کارگری کشورھای سرمایھ داری 
از یک طرف و نھضت آزادیبخش ملی را از طرف دیگر اینطور تعبیر میکند کھ 

کشورھای سوسیالیستی و » رھبری«دیبخش ملی باید تحت گویا جنبش آزا
آنھا حتی اعالم . قرار داشتھ باشد) مستعمره دار(نھضتھای کشورھای متروپل 

. میدارند کھ چنین ادعائی متکی بر اندیشھ لنینی درباره ھژمونی پرولتاریا میباشد
این . باشدبدیھی است کھ این ادعا تحریف و تجدید نظر فاحش در اندیشھ لنینی می

امر نشان میدھد کھ رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی تالش دارد خط مشی 
. خود را در لغو انقالب بھ نھضت انقالبی ملل ستمدیده تحمیل نماید

راه ناسیونالیسم و انحطاط

 ژوئیھ خود ١۴رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی در نامھ سر گشاده 
مونیست چین بیاندازند و آنھا ادعا میکنند کھ کوشیده اند گناھی بر گردن حزب ک

جنبش آزادیبخش ملی را از طبقھ کارگر جھان و آفریده آن یعنی «گویا رفقای چینی 
آنھا ھمچنین ما را متھم مینمایند کھ گویا ما . »سیستم جھانی سوسیالیسم جدا میسازند

ی سرمایھ جنبش آزادیبخش ملی را از سیستم سوسیالیسم و جنبش کارگری کشورھا
. »یکی را در برابر دیگری قرار داده ایم«و » مجزا ساختھ«داری باختر 

کمونیستھائی مانند رھبران حزب کمونیست فرانسھ نیز یافت میشوند کھ لحن 
رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی را تقلید کرده و بدنبال آنھا جاروجنجال بھ 

. راه می اندازند
نی کھ جنبش آزادیبخش ملی را در مقابل ولی واقعیات چگونھ است؟ کسا

اردوگاه سوسیالیستی و جنبش کارگری کشورھای کاپیتالیستی باختر قرار داده اند 
درست خود رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی و دنبالھ روھایشان ھستند نھ 
کسان دیگر، آنھا ھستند کھ از جنبش آزادیبخش ملی پشتیبانی نکرده و علیھ آن اقدام 

. مایندمین
حزب کمونیست چین ھمواره معتقد است کھ خلقھای کشورھای مختلف در 

ما در برخورد نسبت بھ جنبش . مبارزات انقالبی از یکدیگر پشتیبانی میکنند
 لنینیسم و انترناسیونالیسم پرولتاری –آزادیبخش ملی ھمیشھ در موضع مارکسیسم 
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.  در مجموع خود عمل کرده ایمقرار داشتھ و بنابر مصالح انقالب پرولتاری جھانی
ما معتقدیم کھ پیشرفت پیروزمندانھ انقالبھای آزادیبخش ملی اھمیت فوق العاده 
بزرگی برای اردوگاه سوسیالیستی و برای جنبش کارگری کشورھای کاپیتالیستی و 

. برای امر دفاع از صلح جھانی دارا میباشد
 روھایشان نمیخواھند این ولی رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی و دنبالھ

آنان فقط روی اھمیت پشتیبانی اردوگاه سوسیالیستی از جنبش . اھمیت را قبول کنند
آزادیبخش ملی تاکید میکنند اما اھمیت پشتیبانی جنبش آزادیبخش ملی را از اردوگاه 

آنان تنھا از نقش جنبش کارگری کشورھای کاپیتالیستی . سوسیالیستی انکار مینماید
 در امر ضربھ وارد ساختن بھ امپریالیسم مکرر سخن میگویند ولی نقش باختر

این . جنبش آزادیبخش ملی را در این مورد کم ارزش داده و منکر آن میشوند
 لنینیسم مغایر است و با واقعیت مطابقت ندارد و نادرست –موضع با مارکسیسم 

. میباشد
 ستمدیده و مناسبات مناسبات کشورھای سوسیالیستی نسبت بھ انقالب ملل

نھضت کارگری کشورھای کاپیتالیستی نسبت بھ انقالب ملل ستمدیده چگونھ باید 
 –باشد، این مسئلھ اصولی مھمی است و مربوط بھ این استکھ آیا از مارکسیسم 

. لنینیسم و انترناسیونالیسم پرولتاری باید پیروی کرد یا نھ
تری میاموزد کھ ھمھ کشورھای  لنینیسم انترناسیونالیسم پرول–مارکسیسم 

سوسیالیستی پیروز شده باید فعاالنھ از ملل ستمدیده ای کھ در راه آزادی خود 
کشورھای سوسیالیستی کھ در . مبارزه میکنند پشتیبانی کنند و بھ آنھا کمک نمایند

انقالب پیروز شده اند باید بھ پایگاھی برای پشتیبانی و پیشرفت انقالب ملل و 
مدیده سراسر جھان مبدل شوند، باید با آنان نزدیکترین اتحادھا را بر خلقھای ست

. قرار سازند و انقالب پرولتری جھانی را بآخر برسانند
ولی رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی در واقع پیروزی سوسیالیسم را 
در یک کشور و با در بعضی از کشورھا پایان انقالب پرولتری جھانی محسوب 

آنان طلب میکنند کھ انقالب آزادیبخش ملی تابع باصطالح خط مشی اصلی . میدارند
. ھمزیستی مسالمت آمیز آنھا و تابع منافع ملی کشور آنان گردد

 در مبارزه با لیکویداتورھا یعنی انحالل طلبان کھ ١٩٢۵استالین در سال 
 نماینده آنان تروتسکیستھا و زینویفھا بودند خاطر نشان ساخت کھ یکی از

بی باوری بھ انقالب پرولتاریای «مشخصات خطر انحالل طلبی عبارت است از 
بین المللی و بی باوری بھ پیروزی آن و شک و تردید نسبت بھ جنبش آزادیبخش 

و عدم درک ابتدائی ترین مطالبات ... ملی مستعمرات و کشورھای وابستھ 
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 کشور ھدف نبوده بلکھ انترناسیونالیسم است و بنابراین پیروزی سوسیالیسم در یک
. »وسیلھ ای برای پیشرفت و پشتیبانی انقالب در کشورھای دیگر میباشد

).  چاپ روسی١۶٨ -١۶٧، صحفھ ٧جلد » کلیات استالین« (
این راه ناسیونالیسم و انحطاط و راه لغو کامل سیاست « : استالین میگوید

ی کشور ما را بمثابھ جزئی انترناسیونالیستی پرولتاری است مبتالیان بھ این بیمار
از کل کھ جنبش انقالب جھانی نامیده میشود نمینگرند بلکھ بمثابھ آغاز و پایان این 
جنبش دانستھ و تصور میکنند کھ مصالح کلیھ کشورھای دیگر باید قربانی مصالح 

).  چاپ روسی١۶٨، صحفھ ٧جلد » کلیات استالین« . (کشور ما گردد
آیا از جنبش «: لبان را بدین شکل بیان میکنداستالین نظرات انحالل ط

آزادیبخش چین پشتیبانی کنیم؟ برای چھ؟ آیا اینکار خطرناک نخواھد بود؟ آیا این 
کار ما را بھ مناقشھ با کشورھای دیگر نمیکشاند؟ آیا بھتر نیست بھ اتفاق دیگر دول 

ود بربائیم؟ بوجود آوریم و چیزی از چین بنفع خ" منطقھ نفوذ"در چین " پیشروی"
جلد » کلیات استالین«( » .و غیره و غیره.... این ھم مفید و ھم بیخطر خواھد بود

).  چاپ روسی١۶٨، صحفھ ٧
ناسیونالیستی " فکر"این «: استالین از این سخن خود نتیجھ گرفتھ میگوید

جدیدی است کھ تالش دارد سیاست خارجی انقالب اکتبر را ملغی سازد و عناصر 
 چاپ ١۶٨، صحفھ ٧جلد » کلیات استالین«. ( ».ا بوجود میاوردانحطاطی ر

). روسی
رھبران کنونی حزب کمونیست اتحاد شوروی واقعأ از انحالل طلبان آن زمان 

ھم مفید و «آنان خود را خردمند میشمرند و دست بھ تمام اقدامات . پیشی گرفتھ اند
امپریالیستی بسیار میترسند و آنھا از بروز مناقشھ با کشورھای . میزنند» ھم بیخطر

بدین جھت از ھر وسیلھ ای استفاده کرده با جنبش آزادیبخش ملی مخالفت میورزند 
در سراسر جھان بین باصطالح دو کشور بزرگ » مناطق نفوذ«و ھمچنین بتعیین 

. و مافوق دل میبندند
نی این سخن استالین در تنقید از انحالل طلبان درست تصویری از رھبران کنو

آنان درست ھمچنین بدنبال انحالل طلبان . حزب کمونیست اتحاد شوروی میباشد
رفتھ و سیاست خارجی انقالب اکتبر را لغو کرده و بھ راه ناسیونالیسم و انحطاط 

. گام نھاده اند
روشن است کھ تنھا بر اساس «استالین بموقع خود اخطار کرد کھ 

یاست خارجی انقالب اکتبر است کھ نخستین انترناسیونالیسم پیگیر، تنھا بر پایھ س
کشور پیروزمند میتواند نقش پرچمدار جنبش انقالب جھانی را برای خود حفظ کند، 
در پیش گرفتن راه خالی از مقاومت و راه ناسیونالیسم در سیاست خارجی بمعنای 
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، ٧جلد » کلیات استالین«. (»راه تجرید و جدائی نخستین کشور پیروزمند میباشد
).  چاپ روسی١۶٩حفھ ص

این اخطار استالین برای رھبری امروزه حزب کمونیست اتحاد شوروی 
.ھمچنان دارای اھمیت جدی عملی میباشد

نمونھ تیییک سوسیال شوینیسم 

اصول انترناسیونالیسم پرولتری نیز میاموزد کھ پرولتاریا و کمونیستھای ملل 
قالل ملی و از مبارزات آنھا در راه ستمگر موظفند از حقوق ملل ستمدیده در است

انقالب پرولتری ملل ستمگر باید با پشتیبانی ملل . آزادیشان فعاالنھ پشتیبانی کنند
ستمدیده انجام گیرد و تنھا در این صورت امکانات بیشتری برای کسب پیروزی 

. خواھند داشت
بدون جنبش انقالبی در کشورھای پیش افتاده «لنین خاطر نشان میسازد کھ 

وحدت کامل و فشرده کارگران اروپا و آمریکا در مبارزه علیھ سرمایھ با صدھا و 
ستمدیده از طرف این سرمایھ ھا عمال فریب " مستعمراتی"صدھا ملیون بردگان 

این ).  چاپ روسی٢۴۶، صحفھ ٣١جلد » کلیات لنین«. (».ساده ای بیش نیست
. ھ گلکلمات لنین چون تیری است کھ بدل مینشیند نھ ب

 لنینیست مینامند درست در –ولی بعضی اشخاص کھ خود را مارکسیست 
 لنینیسم کامال تخلف مینمایند و نمونھ –ھمین مسئلھ ریشھ ای اصولی از مارکسیسم 

. تیییک آن رھبران حزب کمونیست فرانسھ میباشند
طی دوران طوالنی رھبران حزب کمونیست فرانسھ از یکسو از مبارزه علیھ 

یالیسم آمریکا سرباز زده و علیھ کنترل و بستن دست و پای فرانسھ در رشتھ امپر
ًسیاسی، اقتصادی و نظامی کھ از طرف امپریالیسم آمریکا اعمال شده جدا مبارزه 

ننموده و پرچم مبارزه ملی فرانسھ علیھ امپریالیسم آمریکا را کامال بھ دو گل و 
سل بھر وسیلھ و تحت بھانھ ھای دیگران واگذار کردند و از سوی دیگر با تو

آنان نھ تنھا از جنبش . گوناگون از منافع استعماری امپریالیسم فرانسھ دفاع نمودند
آزادیبخش ملی در مستعمرات فرانسھ پشتیبانی نکردند بلکھ با آن مخالفت ورزیدند 
و بویژه با جنگ انقالب ملی مخالفت کردند و از اینرو آنان بھ منجالب ناسیونال 

.وینیسم در غلطیدندش
ًاروپائیان غالبا فراموش میکنند کھ مردم مستعمرات نیز ملت «:  لنین میگوید

، ٢٣جلد » کلیات لنین«. (».اند، اما تحمل چنین فراموشکاری یعنی تحمل شوینیسم
ولی رھبری حزب کمونیست فرانسھ بنمایندگی رفیق )  چاپ روسی۵٢صحفھ 
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را تحمل میکند بلکھ آشکارا مردم مستعمرات » فراموشکاری«تورز نھ تنھا چنین 
شمرده حق استقالل ملی آنھا » فرانسویھای غیر اصیل«فرانسھ را بدون استثناء 

یعنی جدا شدن از فرانسھ را قبول نداشتھ علنأ از سیاست امپریالیسم فرانسھ مبنی بر 
. پشتیبانی میکند» مستحیل کردن ملتی در ملت دیگر«

یر رھبران حزب کمونیست فرانسھ از سیاست  سال اخ١٠طی بیش از 
استعماری امپریالیسم فرانسھ پیروی نموده و بصورت دم بورژوازی انحصاری 

 ھنگامیکھ مقامات حاکمھ سرمایھ انحصاری ١٩۴۶در سال . فرانسھ در آمده اند
فرانسھ بھ مانور استعماری نوین دست زدند و پیشنھاد تشکیل اتحاد فرانسھ را 

ما «، رھبران حزب کمونیست فرانسھ بالدرنگ تبلیغ میکردند کھ مطرح ساختند
تشکیل اتحاد فرانسھ «، »ھمیشھ اتحاد فرانسھ را اتحاد آزاد مردم آزاد میشمریم

میتواند بر اساس نوین مسئلھ مناسبات بین خلق فرانسھ و مردم نواحی ماوراء دریا 
نگامیکھ اتحاد فرانسھ  ھ١٩۵٨در سال . »را کھ سابق تابع فرانسھ بودند حل کند

ورشکست و دولت فرانسھ برای حفظ سیستم استعماری فرانسھ پیشنھاد تشکیل 
را مطرح ساخت، رھبران حزب کمونیست فرانسھ » جامعھ مشترک فرانسھ«

ما اطمینان داریم کھ تشکیل یک جامعھ مشترک واقعی «بالفاصلھ اعالم داشتند کھ 
. »ثبتی میباشدحادثھ ای خواھد بود کھ دارای اھمیت م

عالوه بر این رھبران حزب کمونیست فرانسھ بمنظور مخالفت با در 
خواستھای استقالل ملی مردم مستعمرات فرانسھ، حتی مردم مستعمرات فرانسھ را 

گرچھ ھر گونھ تالش در جدا شدن از اتحاد فرانسھ میتواند «تھدید کرده و گفتند کھ 
ائل آید ولی این تنھا میتواند منجر بھ بھ استقالل ظاھری و موقتی و ساختگی ن

مسئلھ بر سر آنستکھ بھ «آنھا ھمچنین آشکارا گفتند کھ . »تقویت امپریالیسم گردد
بینیم این استقالل کھ اجتناب ناپذیر شده آیا بوسیلھ فرانسھ یا بدون آن و با مبارزه 

توسط منابع کشور ما طلب میکند کھ این استقالل . علیھ آن جامھ عمل میپوشد
. ».فرانسھ عملی شود

در مسئلھ الجزایر رھبران حزب کمونیست فرانسھ مخصوصأ موضع ناسیونال 
در این اواخر رھبران حزب کمونیست فرانسھ تالش . شوینیستی را اتخاذ کرده اند

مطالبات عادالنھ مردم «دارند خود را تبرئھ کنند و میگویند کھ آنان از دیر زمانی 
ولی رویدادھا از چھ سخن میگویند؟ . »ادی قبول داشتھ اندالجزایر را برای آز

طی مدت مدیدی رھبران حزب کمونیست فرانسھ اصال حق استقالل ملی 
الجزایر را قبول نداشتھ و بدنبال بورژوازی انحصاری فرانسھ فریاد میزدند کھ گویا 

ھمچنین در حال حاضر و «و فرانسھ » الجزایر قسمت جدائی ناپذیر فرانسھ میباشد«
تورز و دیگران در درجھ اول از این . »در آینده باید یک دولت معظم آفریقائی باشد
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فرانسھ، » کمبود گوشت«خشنودند کھ ھرسالھ الجزایر میتواند برای حل مسئلھ 
و مقدار زیادی گندم در اختیار » یک میلیون رأس گوسفند» «رفع کمبود غالت آن«

. فرانسھ بگذارد
ال شوینیسم رھبران حزب کمونیست فرانسھ تا چھ درجھ از بھ بینید، ناسیون
در آنان اثری از انترناسیونالیسم پرولتری وجود دارد؟ آیا در . دیوانگی رسیده است

آنھا اندک شباھتی با انقالبیون پرولتری وجود دارد؟ این موضع ناسیونال شوینیستی 
نافع اصلی پرولتاریای آنان خیات بھ منافع اصلی پرولتاریای بین المللی و بھ م

. فرانسھ و خیانت بھ منافع واقعی ملی فرانسھ است

»تئوری خطر زرد«و » تئوری نژادی«تکذیب 

وقتی رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی دیدند کھ چنتھ شان جھت مبارزه 
علیھ نھضت آزادیبخش ملی تھ کشیده است، ناگزیر بارتجاعی ترین تئوری 

آنان موضع صحیح حزب کمونیست . وری نژادی توسل جستندامپریالیستی یعنی تئ
ایجاد حصار نژادی و «چین را در پشتیبانی قطعی از نھضت آزادیبخش ملی 

سوء استفاده از «و » جا زدن نظریات نژادی بجای نظریات طبقاتی«، »جغرافیائی
. می نامند» موھومات ناسیونالیستی و حتی نژادپرستی خلقھای آسیا و آفریقا

 لنینیسم وجود نمیداشت، میشد با چنین دروغی مردم –گر در جھان مارکسیسم ا
ولی افسوس کھ بافندگان این دروغ ھا در عصر مناسب متولد نشده اند . را فریب داد

. عمیقأ در میان مردم نفوذ کرده است« لنینیسم دیگر –زیرا اکنون مارکسیسم 
فید پوستان و سیاه پوستان، دیوار بین دیوار بین س« لنینیسم : استالین بخوبی میگوید

امپریالیسم را " غیر متمدن"و " متمدن"اروپائیان و آسیائیان و دیوار بین بردگان 
تالش رھبران ).  چاپ روسی١٣٩، صحفھ ۶جلد » کلیات استالین«. (»فروریخت

حزب کمونیست شوروی در تجدید این دیوار نژادپرستی کوششی است عبث و 
. بیھوده

 کنونی مسئلھ ملی سرانجام مسئلھ مبارزه طبقاتی، مسئلھ مبارزه علیھ در عصر
اکنون کارگران، دھقانان، روشنفکران انقالبی، عناصر ضد . امپریالیسم میباشد

امپریالیستی و میھن پرست بورژوازی و سایر رجال دوراندیش ضد امپریالیستی و 
 و غیره یک جبھھ واحد میھن پرست از نژادھای سفید، سیاه، زرد و قھوه ای رنگ

و وسیع جھت مبارزه علیھ امپریالیسم بسردمداری آمریکا و علیھ سگھای زنجیریش 
در اینجا مسئلھ . این جبھھ واحد پیوستھ تحکیم و توسعھ مییابد. تشکیل داده اند

بھیچوجھ بر سر این نیست کھ آیا از سفید پوستان باید جانب داری شود یا از رنگین 
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مسئلھ بر سر این است کھ از خلقھای ستمدیده و ملل رنجکشیده پوستان، بلکھ 
.سراسر جھان باید جانب داری شود یا از مشت ناچیزی امپریالیستھا و مرتجعین

ملل ستمدیده باید بین خود و امپریالیسم و استعمار دقیقأ مرزبندی کنند، چنین 
ن آنھا برخوردی ماستمالی کردن مرز بی.  لنینی–است برخورد طبقاتی مارکسیست 

. است شوینیسم ناسیونالیستی کھ بامپریالیسم و استعمار خدمت میکند
 دمکرات باید مسئلھ –مسئلھ مرکزی برنامھ حزب سوسیال «: لنین مینویسد

تقسیم ملل جھان بھ ملل ستمگر و ملل ستمدیده باشد کھ ماھیت امپریالیسم را تشکیل 
. ».یاکارانھ این مسئلھ را دور میزنندمیدھد و سوسیال شوینیستھا و کائوتسکی ر

اکنون کھ رھبران حزب ).  چاپ روسی٣٧٣، صحفھ ٢١جلد  » کلیات لنین«(
کمونیست اتحاد شوروی ھمبستگی خلقھای آسیا، آفریقا و آمریکای التین را در 

بر اساس «مبارزه علیھ امپریالیسم مورد تھمت قرار میدھند کھ گویا این ھمبستگی 
میباشد، بدیھی است کھ آنھا خود را در موضع سوسیال » ی و نژادیاصول جغرافیائ

.  شوینیستھا و کائوتسکی قرار داده اند–
پر واضح است کھ رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی بدان منظور کاالی 

خود را آب مینماید و نھضت آزادیبحش ملی آسیا، آفریقا و » تئوری نژادی«
رنگین پوستان علیھ سفید پوستان وانمود میکند تا آمریکای التین را نھضت مبارزه 

احساسات تنفر نژادپرستی در میان سفیدپوستان اروپا و قاره آمریکای شمالی را بر 
انگیز و مبارزه خلقھای جھان علیھ امپریالیسم و مبارزه جنبش بین المللی کارگری 

. علیھ رویزیونیسم معاصر را از ھدف منحرف سازد
ست اتحاد شوروی در ھمھ جا جاروجنجال بھ راه انداختھ رھبری حزب کمونی

، این »تھدید چنگیزخان دوباره بوجود آمده است« ، »خطر زرد«است کھ گویا 
در این مقالھ ما در صدد آن نیستم کھ روی نقش تاریخی . واقعأ شایان تکذیب نیست

تھای چنگیزخان، روی جریان تکامل ملل مغول و روس و چین و جریان تشکیل دول
ما فقط میخواھیم بخاطر رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی . آنھا درنگ کنیم

. بیاوریم کھ ھنگامیکھ شما این دروغھا را میبافید الزم است بھ تاریخ مراجعھ نمائید
چنگیزخان یکی از خوانین مغول آن زمان بوده و روسیھ و چین در معرض 

 بقسمتی از بخش ھای شمال ١٢١٥چنگیزخان در سال . استیالی او قرار گرفتند
پس از .  بھ روسیھ یورش برد١٢٢٣باختری و شمالی چین ھجوم کرده و در سال 

 روسیھ را تسخیر کرده پس از گذشت ١٢۴٠مرگ چنگیزخان جانشینانش در سال 
.  سراسر چین را تصرف کردند١٢٧٩ سال و اندی یعنی در سال ٣٠تقریبأ 
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 در یکی از مقاالت خود چند سطری ١٩٣۴لوسین ادیب مشھور چین در سال 
بھ چنگیزخان اختصاص داده است کھ ما ذیال آنرا نقل میکنیم تا شما از آن اطالع 

. حاصل کنید شاید بکارتان آید
شنیدم کھ در آن «من در بیست سالگی : این است آنچھ کھ لوسین نوشتھ است

بوده " ما"طالئی اروپا را تسخیر کرده بود عصر " ما"روزگارانی کھ چنگیزخان 
در " ما" سالھ شدم، فھمیدم کھ آن باصطالح عصر طالئی ٢۵تنھا وقتیکھ . است

در اوت . واقع دوران تصرف چین بدست مغول ھا بوده است و ما برده بوده ایم
سال جاری من برای مطالعھ در اطراف چند واقعھ تاریخی سھ جلد تاریخ مغول را 

شن شد کھ مغول ھا قبل از تصرف سراسر چین ورق زدم و تنھا آن موقع برایم رو
را تسخیر و بھ مجارستان و اطریش تجاوز کرده بودند، در آن زمان " روسیھ"

چنگیزخان ھنوز خان ما نبود، از آنجا کھ روسھا قبل از ما بھ بردگی در آمده اند، 
وقتیکھ چنگیزخان ما چین را تصرف کرد عصر "این آنھا ھستند کھ باید بگویند 

). چاپ چینی١٠٩، صحفھ ۶جلد » کلیات لوسین«(» ".ئی ما فرا رسیدطال
کسانیکھ دارای معلومات ابتدائی تاریخ معاصر جھان میبالشند البد متوجھ 

کھ رھبری حزب کمونیست اتحاد » تئوری خطر زرد«میشوند کھ باصطالح 
راطور شوروی درباره آن جاروجنجال براه انداختھ است جز ارثی از ویلھلم دوم امپ

من «در پنجاه سال پیش ویلھلم دوم اعالم کرده بود کھ . آلمان چیز دیگری نیست
. »طرفدار تئوری خطر زرد ھستم

را شایع میکرد تا چین » تئوری خطر زرد«ویلھلم امپراطور آلمان از آنجھت 
را بیش از پیش تقسیم کرده و بھ آسیا تجاوز نماید و انقالب آسیا را سرکوب کرده و 

بمثابھ » تئوری«او ھمچنین از این .  مردم اروپا را از انقالب منحرف سازدتوجھ
پرده دودی برای استتار تدارک فعاالنھ جنگ جھانی امپریالیستی و بدست آوردن 

. سلطھ جھانی استفاده میکرد
را تبلیغ میکرد کھ بورژوازی » تئوری خطر زرد«ویلھلم دوم درست ھنگامی 

 و بی نھایت ارتجاعی شده بود و انقالبات دمکراتیک کھ در اروپا فوق العاده پوسیده
روسیھ روی داده بود، چین، ترکیھ و ایران را فرا ١٩٠۵دوران انقالب سال 

درست در ھمان زمان بود کھ لنین عبارت . میگرفت و بھ ھند سرایت میکرد
. را بیان داشت» اروپای عقب مانده و آسیای پیشرو«مشھور 

م دوم چون سیمای کبیری جلوه گری میکرد ولی در حقیقت در آن زمان ویلھل
چندی نگذشت کھ . امر وی چیزی جز آدمک برفی در زیر اشعھ آفتاب بھاری نبود

این سردستھ مرتجع با تئوری ارتجاعی خود بدون اینکھ اثری از خود باقی بگذارد 
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بد آب گشت و از میان رفت، در صورتیکھ لنین کبیر و ایده درخشان وی تا ا
. جاویدان است

امپریالیسم اروپای با ختری و آمریکای .  سال سپری شده است۵٠از آن زمان 
شمالی بیش از پیش پوسیده تر و ارتجاعی تر شده و روزھای آخر عمرشان فرا 

ضمنأ طوفان انقالب کھ آسیا، آفریقا و آمریکای التین را فرا گرفتھ از . رسیده است
خارج از تصور انسان است کھ . ین تر شده استزمان حیات لنین بمراتب سھمگ

درست در ھمین ھنگام باز کسانی یافت میشوند کھ میکوشند نقش ویلھلم دوم را 
. این درست بھ استھزاء گرفتن تاریخ است. بازی نمایند

جانگرفتن رویزیونیسم کھنھ در شکل نوین
 چیز سیاست رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی در مسئلھ ملل مستعمره

. تازه ای جز ھمان سیاست ورشکستھ شده رویزیونیستی انترناسیونال دوم نیست
فرق بین آنھا فقط اینستکھ رویزیونیسم انترناسیونال دوم بھ استعمار کھن امپریالیسم 

.خدمت میکرد و رویزیونیسم معاصر بھ استعمار نوین امپریالیسم خدمت میکند
م آھنگ بودند و خروشف ھم آھنگ با رویزیونیستھای کھن با استعمار کھن ھ

. استعمار نوین است
قھرمانان انترناسیونال دوم بنمایندگی برنشتین و کائوتسکی مدافع سلطھ 

آنھا آشکارا اظھار میداشتند کھ سلطھ استعماری . استعماری کھن امپریالیسم بودند
نیروی مولده «و » تمدن عالی ببار آورده«مترقی است و برای مستعمرات 

بمعنای «آنھا حتی میگفتند کھ لغو مستعمرات . ».مستعمرات را پیشرفت داده است
. »بازگشت بدوران وحشیگری است

او جسارت دارد کھ . در این مورد خروشف با رویزیونیستھای کھن فرقی دارد
. سیستم استعمار کھن را مورد لعنت قرار دھد

 اینستکھ لحن چرا خروشف دارای اینچنین جرأت بزرگی است؟ علت آن
. امپریالیسم دیگر تغییر کرده است

پس از جنگ دوم جھانی امپریالیستھا در زیر ضربات دوگانھ انقالبھای 
اگر «سوسیالیستی و انقالبھای آزادیبخش ملی مجبور بھ درک این موضوع شدند کھ 

کشورھای باختر تالش کنند وضع موجود استعمار را حفظ نمایند این ناگزیر منجر 
برعکس «و اشکال کھنھ سلطھ استعماری » انقالب جبری و شکست آنھا میشودبھ 

باشد کھ نیروھای اقتصادی و معنوی حیات کشوری را چون " زخمی"میتواند 
بدین جھت امپریالیستھا ضرورت تغییر شیوه ھای خود و انتقال . »خوره نابود سازد

. بھ استعمار نوین را دریافتند
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. روشف با استعمارگران نوین ھم آواز شده استدرست بدین جھت است کھ خ
استعمار «او از یک طرف ضمن پرده پوشی استعمار نوین تیلیغ میکند کھ گویا 

و از طرف دیگر بھ ملل ستمدیده نصیحت میکند کھ » دیگر از بین رفتھ است
او بطور خستگی ناپذیر درباره این موضوع تبلیغ میکند . استعمار نوین را بپذیرند

با امپریالیسم متمدن » ھمزیستی مسالمت آمیز«لل ستمدیده با اجرای باصطالح کھ م
اعتالی سریع نیروی «، »اقتصاد ملی خود را بسرعت پیشرفت داده«میتوانند 

بازار داخلی کشورھای ستمدیده میتواند بطور غیر قابل «و » تولیدی را تأمین نمایند
میتوانند مواد خام «دیده بنوبھ خود و این کشورھای ستم» مقایسھ بسط و توسعھ یابد

و محصوالت و کاالھای گوناگون بیشتری کھ برای اقتصاد کشورھای صنعتی رشد 
سطح زندگی اھالی «و در عین حال در نتیجھ » یافتھ الزم است فراھم نمایند

. »کشورھای کاپیتالیستی رشد یافتھ بطور قابل مالحظھ ای میتواند ارتقاء یابد
موش نکرده است کھ از زرادخانھ رویزیونیستھای خروشف نیز فرا

. انترناسیونال دوم سالح زنگ زده و از کار افتاده برباید
: مثال 

رویزیونیستھای کھن علیھ جنگ آزادیبخش ملی اقدام مینمودند و توصیھ 
در حالت «و » تنھا میتواند از طریق موافقتھای بین المللی«میکردند کھ مسئلھ ملی 

خروشف در این زمینھ خصوصأ از رویزیونیستھای . » حل شودمسالمت آمیز
. »دفن آرامانھ سیستم استعمار میباشد«انترناسیونال دوم ارثی برده و طرفدار 

رویزیونیستھای کھن بھ مارکسیستھای انقالبی حملھ کرده بھ آنھا افتراء میزدند کھ 
انترناسیونال « و »بلشویزم ماھیتأ یک نوع سوسیالیسم جنگ طلبانھ میباشد«گویا 

کمونیستی خیال واھی دارد کھ آزادی کارگران میتواند بکمک سرنیزه ھای ارتش 
سرخ پیروزمند جامھ عمل بپوشد و برای انجام انقالب جھانی جنگ نوین جھانی 

خطر «، آنھا ھمچنین شایعھ ای پخش میکردند کھ از چنین موضعی »الزم است
عباراتی کھ امروزه . »شمھ میگیردفوق العاده بزرگ جنگ جدید جھانی سرچ

 لنینی را –خروشف با آن حزب کمونیست چین و سایر احزاب برادر مارکسیستی 
بباد افتراء گرفتھ درست ھمان عباراتی است کھ رویزیونیستھای کھن در زمان خود 

مشکل است کھ در بین آنھا فرقی پیدا . با استفاده از آن بھ بولشویکھا تھمت میزدند
. کرد

اید گفت خروشف در خدمت بھ استعمار نوین امپریالیسم از رویزیونیستھای ب
. کھن در خدمت بھ استعمار کھن امپریالیسم دست کمی ندارد

لنین خاطر نشان ساخت کھ سیاست امپریالیستی جنبش بین المللی کارگری را 
جریان انقالبی در صف ملل . بدو جریان انقالبی و اپورتونیستی تقسیم میکند
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ستمدیده قرار میگیرد و علیھ امپریالیستھا و استعمارگران مبارزه میکند و در نقطھ 
مقابل آن جریان اپورتونیستی دست پرورده امپریالیستھا و استعمارگران قرار دارد 
کھ امپریالیستھا و استعمارگران پس مانده خود را از سود کالنی کھ از مکیدن خون 

ات بھ جنگ می آورند جلوی آنھا میاندازند و این خلقھای مستعمرات و نیمھ مستعمر
اپورتونیستھا در صف امپریالیستھا و استعمارگران ایستاده و علیھ انقالبھای رھائی 

. بخش ملل ستمدیده مبارزه میکنند
تقسیم جنبش کارگری بین المللی بھ جریانات انقالبی و اپورتونیستی کھ لنین 

بش کارگری کشورھای سرمایھ داری پدید آمده متذکر میشود، اکنون نھ تنھا در جن
بلکھ در کشورھای سوسیالیستی کھ پرولتاریا در رأس حکومت قرار دارد نیز 

. مشاھده گردیده است
تجربیات تاریخی نشان میدھد کھ جنبش آزادیبخش ملی برای بدست آوردن 

د و در عین پیروزی نھائی باید اتحاد استوار با جنبش انقالبی کارگری بر قرار نمای
حال باید بین خود و جریان رویزیونیستی کھ بھ امپریالیسم و استعمار خدمت میکند 

. مرزبندی دقیق نماید و مصممانھ تأثیرات رویزیونیسم را نابود سازد
تجربیات تاریخی گواه بر آن است کھ جنبش کارگری در کشورھای سرمایھ 

 یافتن بھ پیروزی باید اتحاد داری اروپای باختری و آمریکای شمالی برای دست
فشرده ای با جنبشھای آزادیبخش ملی در آسیا، آفریقا و آمریکای التین برقرار سازد 
و با جریان رویزیونیستی مرزبندی دقیق نماید و تأثیرات آنرا با قطعیت ریشھ کن 

. کند
. در صفوف جنبش کارگری بین المللی رویزیونیستھا عمال امپریالیسم میباشند

مبارزه علیھ امپریالیسم اگر رابطھ ناگسستنی با مبارزه علیھ «: ین میگویدلن
جلد » کلیات لنین«. (»اپورتونیسم نداشتھ باشد عبارت توخالی فریبنده ای بیش نیست

پس امروز مبارزه علیھ امپریالیسم و استعمار نوین ).  چاپ روسی٢٨٨، صحفھ ٢٢
. تعمار نوین پیوند فشرده ای نداشتھ باشدو کھن نمیتواند با مبارزه علیھ مدافعین اس

ھرچھ ھم امپریالیسم بکوشد نقاب بر چھره زند، ھرچھ ھم مذبوحانھ مقاومت 
کند، ھر قدر ھم مدافعین استعمار نوین بھ آرایش استعمار نوین بپردازند و بدان 

و خدمت کنند، امپریالیسم و استعمار نمیتوانند از نابودی جبری خود اجتناب نمایند 
مدافعین . نمیتوانند سیر ظفرنمون انقالبھای آزادیبخش ملی را متوقف سازند

. استعمار نوین سرانجام با ورشکستگی نھائی مواجھ خواھند گشت

!پرولتارھای سراسر جھان و ملل ستمدیده متحد شوید
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