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پیشگفتار

 خارجی ھاى نشریات زبانى را کھ در دست دارید از انتشارات ادارهاىنشریھ
 ى بھ رشتھ٦٠ ى اختالفات جنبش جھانی کمونیستی در دھھىپکن است کھ درباره
. تحریر در آمده است

 کارگر ىن راه آزادی طبقھاین اسناد کھ ارزش فراوانی در رھنمائی پیروا
 ىند، برای استفادهادارند و اھمیت و فعلیت خود را تا بھ امروز نیز حفظ کرده

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

ا امروز با نتایج تسلط رویزیونیسم بر جنبش کمونیستی جھانی روبرو پیوستھ و م
 صمیمی را بھ تعمق واداشتھ و ھاى کمونیست، این آثارىباشد کھ مطالعھ. ھستیم

. آنھا را بھ شاھراه حقیقت رھنمون شود
.کنیم توصیھ میھا کمونیستى مجدد این آثار را بھ ھمھىما مطالعھ

)توفان( حزب کار ایران
    ٢٠١٢ مطابق ژوئیھ ١٣٩١رماه تی
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دو خط مشی
در مسئلھ جنگ و صلح
پنجمین تفسیر از نامھ سرگشاده کمیتھ مرکزی

حزب کمونیست اتحاد شوروی 

. تمام جھانیان از مسئلھ جنگ و صلح گفتگو میکنند
سیستم نفرت انگیز امپریالیستی جنگھای بیشماری بر پا کرده و دو بار 

جنگھای امپریالیستی . خلقھای جھان را بگرداب جنگ جھانی کشانده است
فالکتھا و مصائب فوق العاده بزرگی بر مردم وارد ساختھ و در عین حال آنھا را 

. یز نموده اندھشیار ن
از پایان دومین جنگ جھانی در تمام اقطار جھان توده ھای وسیع مردم 

عده روز افزونی از مردم شروع بدرک . طالب صلح در جھانندًاو مؤکدًاعموم
این مطلب کردند کھ برای دفاع از صلح جھانی باید علیھ سیاست تجاوز و جنگ 

. امپریالیسم مبارزه کرد
ھای سراسر جھان موظفند آرزوھای صلحجویانھ توده  لنینیست–مارکسیست 
در نظر گرفتھ و در صف مقدم مبارزه بخاطر دفاع از صلح ًاھای مردم را جد

قرار گیرند و علیھ سیاست تجاوز و جنگ امپریالیسم مبارزه کرده  جھانی
عوامفریبی امپریالیستھا را فاش سازند و نقشھ جنگ افروزی آنھا را عقیم گذارند 

ر آموزشی بین توده ھا پرداختھ سطح آگاھی آنان را باال ببرند و مبارزه و بکا
. بخاطر دفاع از صلح جھانی را براه صحیح سوق دھند

 لنینیستھا خود را با –رویزیونیستھای معاصر بر خالف مارکسیست 
نیازمندیھای سیاست امپریالیسم وفق داده در فریب دادن توده ھای مردم بوسیلھ 

کارانھ بھ امپریالیسم کمک میکنند و توجھ مردم را از مبارزه ضد سخنان فریب
امپریالیستی منحرف ساختھ و مبارزه آنھا را تضعیف و مختل میسازند و نقشھ 

. امپریالیسم را در تدارک جنگ جدید مستور مینمایند
 لنینی با خط مشی – در مسئلھ جنگ و صلح خط مشی مارکسیستی 

.  استرویزیونیستی بکلی متناقض
 لنینی خط مشی صحیحی است کھ بمنافع مبارزه –خط مشی مارکسیستی 

این خط مشی است کھ تمام احزاب . در راه صلح در سراسر جھان پاسخ میدھد
 لنینیستھا – لنینی منجملھ حزب کمونیست چین و کلیھ مارکسیست –مارکسیستی 

. استوار و پیگیر روی آن پافشاری میکنند
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تی خط مشی غلطی است کھ خطر جنگ نوین را خط مشی رویزیونیس
این خط مشی است کھ رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی از . افزایش میدھد

. بیستمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی بتدریج آنرا تکامل داده است
در نامھ سر گشاده کمیتھ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی و در 

کمونیست اتحاد شوروی در مسئلھ جنگ و بسیاری از بیانات رھبران حزب 
صلح دروغھای بسیار متعددی بافتھ شده و بدین وسیلھ کمونیستھای چین را بباد 

. افتراء گرفتھ اند ولی اینھا نمیتوانند ماھیت این اختالفات را استتار کنند
 –اینک ما بھ تجزیھ و تحلیل اختالفات عمده بین خط مشی مارکسیستی 

. رویزیونیستی معاصر در مسئلھ جنگ و صلح میپردازیملنینی و خط مشی 

درس تاریخ

بعد از آنکھ سرمایھ داری در جریان رشد خود وارد مرحلھ امپریالیسم 
گردید مسئلھ جنگ و صلح یکی از مھمترین مسائلی شد کھ بر سر آن مبارزه 

.  لنینیسم و رویزیونیسم جریان داشتھ و دارد–بین مارکسیسم 
م سرمنشاء جنگھای معاصر است و امپریالیستھا بھ تناوب بھ امپریالیس

امپریالیستھا اغلب . سیاست زیر پرده صلح و سیاست جنگ متوسل میشوند
اقدامات جنایت آمیز و تجاوز کارانھ خود و تدارک افروختن جنگ نوین را در 

. زیر ادعاھای ریاکارانھ درباره صلح مخفی میدارند
تگی ناپذیر خلقھای تمام کشورھا را بمبارزه علیھ لنین و استالین بطور خس

. عوامفریبی ھای امپریالیستھا درباره صلح دعوت میکردند
در گفتار از صلح و عدالت دم ”لنین یادآور میشود کھ ھمھ دول امپریالیستی 

کلیات «. (“میزنند اما در کردار بھ جنگھای اشغالگرانھ و غارتگرانھ میپردازند
) چاپ روسی٢٢٠حھ  صف٢۶جلد » لنین

تنھا یک ھدف ”استالین متذکر میشود کھ امپریالیستھا از توسل بھ پاسیفیسم 
دارند و آنھم فریب دادن مردم با جمالت پرطمطراق درباره صلح است تا بتوانند 

 چاپ ٢٨۵ صفحھ ۶جلد » کلیات استالین«. (“جنگ نوینی را تدارک بھ بینند
ِمعتقدند پاسیفیسم امپریالیسم وسیلھ صلح بسیاری ”: وی ھمچنین میگوید) روسی
ِپاسیفیسم امپریالیسم وسیلھ تدارک جنگ و . این از ریشھ غلط است. میباشد

بدون این. استتار این تدارک بوسیلھ الفاظ ریاکارانھ در پیرامون صلح میباشد
پاسیفیسم و جامعھ ملل کھ آلت دست امپریالیسم است، تدارک جنگ در شرایط 

)  چاپ روسی٢٠٠ صفحھ ١١جلد » کلیات استالین«(“ .ممکن استکنونی غیر 
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بر خالف لنین و استالین رویزیونیستھای انترناسیونال دوم، این خائنین بھ 
طبقھ کارگر، بھ امپریالیسم در فریب دادن توده ھای مردم کمک کردند و بھ 

نی مبدل ھمدستان امپریالیسم و بھ ھمدستان امپریالیسم در افروختن دو جنگ جھا
. شدند

تا نخستین جنگ جھانی رویزیونیستھائی کھ نماینده آنھا برنشتین و 
کائوتسکی بودند، میکوشیدند بھر شکل کھ شده با جمالت ریاکارانھ ای درباره 
صلح اراده انقالبی مردم را فلج کرده و بر روی نقشھ امپریالیستھا در تدارک 

. جنگ جھانی سرپوشی گذارند
تین جنگ جھانی و پس از رخ دادن آن رویزیونیستھای کھنھ در آستانھ نخس

را از چھره بر داشتند و جانب دول “ صلح”یکی پس از دیگری نقاب 
امپریالیستی کشورھای خود را گرفتند و از جنگ امپریالیستی مبنی بر تقسیم 
مجدد جھان پشتیبانی کرده و در پارلمانھا بھ اعتبارات جنگی رأی موافق دادند و 

طبقھ کارگر کشورھای خود را " دفاع از میھن"اکارانھ با استفاده از شعار ری
برفتن بمیدان جنگ و کشتن برادران خود یعنی کارگران کشورھای دیگر تشویق 

. نمودند
ھنگامیکھ برای امپریالیستھا متارکھ جنگ با شرایطی کھ منافع امپریالیستی 

 نطقھای شیرینی، در روح گفتھ ھای آنھا را تأمین کند الزم آمد رویزیونیستھا با
برای من سعادتی باالتر از سازش : "نماینده خودشان کائوتسکی، کھ گفتھ بود

١.".، وجود ندارد"زنده ای، و بگذار دیگران ھم زنده باشند"ِصلح بر پایھ اصل 

. شروع بھ تحمیق مردم کرده و علیھ انقالب بر خاستند
ئوتسکی مرتد و جانشینانش آشکارتر پس از پایان نخستین جنگ جھانی، کا

. از پیش بھ جارچیان امپریالیسم در عوامفریبی پیرامون صلح مبدل گشتند
در مسئلھ جنگ و صلح رویزیونیستھای انترناسیونال دوم دروغھای 

: آنھا بھ اشکال ذیل بر آمد میکردند. فراوانی شایع میکردند
ی جھان را از مبارزه منحرف  آنھا امپریالیسم را آراستھ و توجھ خلقھاــ١

تھدید صلح در سراسر جھان از طرف امپریالیسم ”: کائوتسکی میگفت. میساختند
تھدید بیشتر از جانب تمایالت ناسیونالیستی خاور و از . ھرچھ باشد ناچیز است

نھا با این حرفھا میخواستند بمردم بقبوالنند آ٢“.جانب دیکتاتورھای مختلف است
سرمنشاء جنگ نیست، بلکھ ملل ستمدیده خاور و تکیھ گاه کبیر کھ امپریالیسم 

.  کشور شوراھا سرمنشاء جنگ میباشند–صلح 
آنھا در روپوشی خطر جنگ نوین و فلج ساختن اراده رزمنده توده ھای ــ ٢

اگر اکنون ”:  گفت١٩٢٨کائوتسکی در سال . مردم بھ امپریالیسم کمک میکردند

»  مسائل ملی«: کائوتسکی.   ک ١

٢ .» دمکرات–مسئلھ دفاع و حزب سوسیال : "وتسکیئکا. ک  
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یستی را تصویر کند آنوقت او بجای در نظر کسی بازھم خطر جنگ امپریال
 این ٣“.گرفتن عصر ما بر ھمان نسخھ ھای سنتی متکی گردیده است

رویزیونیستھای کھنھ ھمچنین میگفتند ھر کسی جنگ امپریالیستی را اجتناب 
٤.“طرفدار درک قضا قدری تاریخ است”ناپذیر حساب کند 

گ تمام بشریت را نابود خواھد  آنھا توده ھای مردم را میترساندند کھ جنــ٣
جنگ بعدی نھ تنھا فقر و مسکنت ببار میاورد، بلکھ ”: کائوتسکی میگفت. کرد

تنھا از خود ویرانھ ) الاقل در اروپا(تمام تمدن را بطور کامل از بین میبرد و 
٥“.ھائی سوختھ و درھم ریختھ و اجسادی فاسد شده بجای باقی خواھد گذاشت

جنگ اخیر سراسر جھان را ”کھنھ ھمچنین میگفتند کھ این رویزیونیستھای 
جنگ آینده آنرا تمام و کمال منھدم خواھد . بفالکت فوق العاده بزرگی کشاند

ساخت و حتی تدارکات ایجاد جنگ جدیدی بتنھائی جھان را بسوی انھدام خواھد 
٦“ .راند

و  آنھا جنگھای عادالنھ را از جنگھای غیر عادالنھ تشخیص نداده ــ٤
در شرایط : " گفت١٩١۴کائوتسکی در سال . میکوشیدند بھ انقالب راه ندھند

کنونی جنگی نیست کھ بطور کلی برای ملل مختلف و بویژه برای پرولتاریا 
آنچھ کھ ما از آن بحث میکنیم اینستکھ ما بچھ وسیلھ ای . بدبختی ببار نیاورد

نگھا ممکن است مفید میتوانیم از جنگ مخوف جلوگیری کنیم نھ اینکھ کدام ج
آرزوی صلح ابدی ”: کائوتسکی ھمچنین میگفت. ٧“.واقع شوند و کدام مضر

این امر موقتأ . بیش از پیش توده ھای وسیع مردم ملل متمدن را فرا میگیرد
٨. “مسئلھ کامال بزرگ زمان ما را در درجھ دوم اھمیت قرار میدھد

رده و از این راه علیھ  آنھا تئوری حاکمیت مطلق سالح را تبلیغ کــ۵
ھمانطوریکھ بارھا ”: کائوتسکی میگفت. مبارزه مسلحانھ انقالبی بر میخاستند

تشریح شده است یکی از عللی کھ از این پس پیکارھای انقالبی روز بروز کمتر 
با وسائل جنگی بھ نتیجھ میرسد، برتری عظیم تجھیزات ارتشھای معاصر دولتی 

 از ًادر اختیار دارند و این برتری قاعدت" یانغیر نظام"بر سالحی است کھ 
٩“.ھمان آغاز ھر گونھ تالش آنھا را در مقاومت با یأس مواجھ میسازد

" دمکرات–مسئلھ دفاع و حزب سوسیال : "کائوتسکی.  ک٣
 دمکرات آلمان متشکلھ در کمنیتس –اره مسئلھ امپریالیسم در کنگره حزب سوسیال از نطق گاازه درب٤

جلد » )١٩١٢ - ١٩١٠سال ( دمکرات –دفترچھ کنگره ھای حزب سوسیال «رجوع بھ    ١٩١٢سال 
٢.
.»جنگ و دمکراسی«مقدمھ : کائوتسکی. ک٥
. »١٩٠٩سوسیالیست در سال قطعنامھ درباره اتحاد ملل مصوبھ در کنگره برن انترناسیونال   «٦
.»حزب سوسیال دموکرات در دوران جنگ«: کائوتسکی.ک٧
.»جنگ و دمکراسی«مقدمھ : کائوتسکی. ک٨
.» دمکرات–کاجخیزیس حزب سوسیال «: کائوتسکی.   ک٩
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 آنھا این ادعاھای پوچ و بیمعنا را اشاعھ میدادند کھ با خلع سالح میتوان ــ۶
صلح بر ”برنشتین میگفت کھ . صلح جھان و تساوی بین ملل را تأمین نمود

ما نمیتوانیم راحت و آسوده ! افکناد و خوشی و شادمانی مردم را بادزمین سایھ 
ما باید کوشش کنیم تا اجتماع بتواند بالمانع بھ پیش رود و از طریق توافق . باشیم

١٠“.بین المللی و ترک سالح بھ آسایش ھمگانی و برابری حقوق ملل برسیم

یا میتوان با پولھای  آنھا چنین روایت بی اساسی را شایع میکردند کھ گوــ٧
کائوتسکی . صرفھ جوئی شده از خلع سالح بھ کشورھای عقب مانده کمک کرد

ھر قدر بار تسلیحات در اروپای باختری کمتر باشد ھمانقدر پول : "میگفت
اضافی برای راه آھن سازی در چین، ایران، ترکیھ و آمریکای جنوبی و غیره 

 نوع برای کمک بھ پیشرفت صنایع زیادتر خواھد بود و ساختمانھائی از این
١١."وسیلھ ای بمراتب مؤثرتر از ساختمان رزم ناو میباشد

. کمر بخدمت امپریالیسم بستھ بودند“ استراتژی صلح” آنھا در تنظیم ــ٨
با کمکھای ) ھمچنین آمریکائیان(ملل اروپای متمدن ”: کائوتسکی میگفت

ر خاور نزدیک و دور حفظ اقتصادی و فرھنگی خود بھتر میتوانند صلح را د
١٢“.کنند تا بھ کمک کشتی ھای جنگی و ھواپیما

 . آنھا جامعھ ملل را کھ تحت اداره امپریالیسم قرار داشت میستودندــ٩
تنھا وجود جامعھ ملل دست آورد بزرگی برای صلح میباشد ”: کائوتسکی میگفت

مان دیگری و آن چنان وسیلھ ای برای دفاع از صلح بدست میدھد کھ ھیچ ساز
١٣“.بدان قادر نیست

 آنھا تصورات باطلی شایع میکردند کھ گویا با اتکای بھ امپریالیسم -١٠
در حال ”: کائوتسکی اعالم میکرد. آمریکا میتوان از صلح جھانی دفاع نمود

حاضر آمریکا نیرومندترین کشور در جھان میباشد و اگر این کشور در جامعھ 
لوگیری از جنگ اقدام کند جامعھ ملل را بھ سازمان ملل و یا باتفاق آن برای ج

١٤“.مقاومت ناپذیری مبدل میسازد

.لنین باطن نفرت انگیز کائوتسکی و نظایرش را بیرحمانھ برمال کرد
لنین خاطر نشان ساخت کھ پاسیفیسم رویزیونیستھای انترناسیونال دوم 

 اطاعت در چیزی جز تسلی مردم و وسیلھ ای برای تسھیل کار دول، در بھ

 دمکرات آلمان متشکلھ در –ن درباره مسئلھ خلع سالح در کنگره حزب سوسیال یاز نطق برنشت ١٠
جلد » )١٩١٣ -١٩١٠سال ( دمکرات –دفترچھ کنگره حزب سوسیال «رجوع بھ . ١٩١٢سال کمنیتس 

٢.
. »بازھم درباره خلع سالح«: کائوتسکی.  ک١١
.» دمکرات-مسئلھ دفاع و حزب سوسیال «: کائوتسکی.  ک١٢
.» دمکرات-مسئلھ دفاع و حزب سوسیال «: کائوتسکی.  ک١٣
.»سوسیالیستھا و جنگ«: کائوتسکی. ک١٤
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 ٢٣جلد » کلیات لنین«(“.آوردن مردم در جنگ امپریالیستی بعدی نمیباشد
)  چاپ روسی٢٢۴صفحھ 

در اینجا مھمتر از ھمھ این است کھ سوسیال ”: استالین خاطر نشان میسازد
ِ دمکراسی بزرگترین شایع کننده پاسیفیسم امپریالیستی در میان طبقھ کارگر ــ

ه سرمایھ داری در میان طبقھ کارگر در امر تدارک است، یعنی تکیھ گاه عمد
 چاپ ٢٠١ صفحھ ١١جلد » کلیات استالین«(“.جنگ نوین و مداخلھ میباشد

).روسی
فقط کافی است کھ بھ بیانات رفیق خروشف در پیرامون مسئلھ جنگ و صلح 

مراجعھ شود و با بیانات کائوتسکی و برنشتین و نظایر آنھا مقایسھ گردد، 

توان مشاھده کرد کھ در نظرات خروشف ھیچ خالقیت تازه ای آنوقت می

وجود ندارد و نظرات وی چیزی جز کپیھ نظرات رویزیونیستھای 

. انترناسیونال دوم نیست

خروشف در مسئلھ جنگ و صلح کھ بھ سرنوشت بشریت مربوط است 

تجربیات تاریخی ثابت میکند کھ . بدنبال برنشتین و کائوتسکی قدم برمیدارد

.ین راھی است بسیار خطرناک برای صلح جھانیا

بمنظور دفاع مؤثر از صلح جھانی و جلوگیری از جنگ جھانی نوین کلیھ 

 لنینیستھا و کلیھ خلقھای صلحدوست سراسر جھان نمیتوانند –مارکسیست 

.خط مشی نادرست خروشف را رد نکنند و با آن مخالفت نورزند

بزرگترین عوامفریبی

ین عوامفریبی بزرگتر نیست کھ دشمن عمده صلح جھانی را در جھان از ا
. فرشتھ صلح بنامند

پس از دومین جنگ جھانی امپریالیسم آمریکا جای فاشیستھای آلمان و 
ایتالیا و ژاپن را گرفتھ، تالش کرده است، امپراطوری عظیم بیسابقھ ای در 

ی آمریکا امپریالیستھا“ استراتژی کره ارضی”. سراسر جھان بوجود آورد
ھمواره متوجھ این ھدفھاست کھ در مناطق بین ایاالت متحده آمریکا و اردوگاه 
سوسیالیستی رخنھ کنند و آنرا پس از ھجوم تحت کنترل خود در آورند و شعلھ 
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انقالب خلقھا و ملل ستمدیده را خاموش سازند و دول سوسیالیستی را از بین 
.  نمایندببرند تا بدین طریق بر سراسر جھان ریاست

امپریالیستھای آمریکا بمنظور تحقق تمایالت آزمندانھ خود در ایجاد سلطھ 
 سال پس از پایان دومین جنگ جھانی بال انقطاع در نواحی ١٨بر جھان طی 

مختلف جھان بھ جنگھای تجاوزکارانھ و مداخالت مسلحانھ ضد انقالبی 
 تمام مشغول تدارک جنگ گذشتھ از اینھا آنھا ھم اکنون با فعالیت. نداپرداختھ

. عالمگیر جدیدی ھستند
رویدادھا با کمال وضوح نشان میدھد کھ امپریالیسم کمافی السابق سرمنشاء 
جنگھای معاصر است و نیروی اصلی تجاوز و جنگ در عصر ما امپریالیسم 

 نیز بروشنی این مسئلھ ١٩۶٠و اعالمیھ سال ١٩۵٧آمریکا میباشد و بیانیھ سال 
. رده اندرا تصریح ک

ولی رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی نمایندگان عمده امپریالیسم 
آنھا مدعی ھستند کھ گروھی . آمریکا را بمثابھ رجال صلحدوست بشمار میاورند

کھ میتوانند با ھوشیاری اوضاع را ارزیابی کنند پیدا شده اند “ معقول”اشخاص 
.  کندی میباشندھمانا آیزنھاور و" معقول"و نماینده این گروه 

او از اعتماد مطلق خلق ”: در گذشتھ خروشف آیزنھاور را ستوده گفت
او ھمانند ”و “ او صمیمانھ خواھان صلح است”، “کشور خود بر خوردار است
. “ما برای صلح نگران میباشد

اکنون خروشف، کندی را نیز مورد تحسین و تمجید قرار میدھد کھ او آدمی 
تن مسئولیت دفاع از صلح جھانی از آیزنھاور تواناتر است کھ در بعھده گرف

و میتوان “ نسبت بھ حفظ صلح عالقھ و توجھ از خود نشان میدھد”میباشد، او 
برای زندگی در صلح و کار خالق در کره ارض شرایط ”انتظار داشت کھ او 

. “اطمینان بخشی تأمین کند
ی انترناسیونال دوم خروشف با کوششھای فراوان خود ھمانند رویزیونیستھا

. دروغ شایع کرده و امپریالیسم را آرایش میدھد
کمیتھ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی در نامھ سر گشاده خود از 

مگر شما : کسانیکھ این دروغھای آنھا را قبول نمیکنند با خطاب و عتاب میپرسد
از ھر گونھ کلیھ دول بورژوازی در ھمھ کارھای خود ”حقیقتأ چنین معتقدید کھ 

.“خردمندی محرومند؟
در .  لنینیسم را نادیده گرفتھ اند–بدیھی است کھ آنھا الفبای مارکسیسم 

پرولتاریا خردمندی . جامعھ طبقاتی خردمندی مافوق طبقات اصال وجود ندارد
در حقیقت برای یک فرد . پرولتری دارد و بورژوازی خردمندی بورژوایی

است متناسب با مصالح اصلی طبقھ خود و خردمند جز مھارت در تنظیم سی
. مھارت در عملیات ناشی از موضع اصلی طبقھ خود چیز دیگری نمیباشد
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خردمندی کندی و امثال وی در این است کھ وی طبق منافع اصلی بورژوازی 
انحصاری ایاالت متحده آمریکا اقدام میکند و با بعبارت دیگر خردمندی او 

. خردمندی امپریالیستی است
در شرایطی کھ تناسب نیروھای طبقاتی در صحنھ بین المللی بیش از پیش 
برای امپریالیسم نامساعد میگردد و در حالیکھ سیاست تجاوز و جنگ امپریالیسم 
آمریکا پی در پی دچار شکست میشود، برای امپریالیستھای آمریکا بیش از پیش 

.الزم میاید کھ خود را بقبای صلح بیارایند
عأ قادر است کھ درباره صلح جمالت زیبا ببافد و بھ ھر شیوه کندی واق

ولی سیاست فریبنده زیر پرده صلح کندی ھمانند . صلحجوبانھ دست اندازد
امپریالیسم “ استراتژی کره ارضی”سیاست جنگ کندی است کھ ھر دو بھ 

.آمریکا خدمت میکند
کندی یکی کردن تمام کره زمین در “ استراتژی صلح”ھدف 

بر پایھ قوانین و ”است کھ “ جمع کشورھای جھان آزاد”ح اصطال
. امپریالیسم آمریکا بنا نھاده شده است“ عدالت

: رار استقکندی از این “ استراتژی صلح”نکات عمده 
استقرار استعمار نوین ایاالت متحده آمریکا در آسیا، آفریقا و آمریکای 

.التین با شیوه ھای مسالمت آمیز
وذ در کشورھای امپریالیستی و سرمایھ داری دیگر و تحت بدست آوردن نف

. کنترل در آوردن آنھا با شیوه ھای مسالمت آمیز
از نوع “ تحوالت مسالمت آمیز”سوق دادن کشورھای سوسیالیستی بھ راه 

.یوگسالوی با شیوه ھای مسالمت آمیز
ضعیف کردن و برھم زدن مبارزه ضد امپریالیستی خلقھای سراسر جھان 

.ا شیوه ھای مسالمت آمیزب
 کندی طی سخنرانی خود در جلسھ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ًااخیر

متکبرانھ شرایط ذیل را برای حفظ صلح بین ایاالت متحده آمریکا و اتحاد 
:شوروی بمیان کشید

 الحاق جمھوری دمکراتیک آلمان بھ آلمان باختری؛ــ١
 سوسیالیستی؛ راه ندادن بھ ادامھ موجودیت کوبایــ٢
بھ کشورھای سوسیالیستی اروپای خاوری یعنی “ انتخابات آزاد” اعطاء ــ٣

تحقق احیاء سرمایھ داری در این کشورھا؛
 خودداری کردن کشورھای سوسیالیستی از پشتیبانی از مبارزات ــ۴

.انقالبی خلقھا و ملل ستمدیده
ستعمارگران است کھ تا بلھ، این یک حقھ بازی پیش پا افتاده امپریالیستھا و ا

. بھ ھدفھای خود برسند“ با شیوه ھای مسالمت آمیز”حد امکان 
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طبقات ارتجاعی برای حفظ سلطھ و تحقق توسعھ طلبی خارجی خود ھمیشھ 
. بھ روش دوگانھ عوامفریبی کشیش مابانھ و سر کوبی دژخیم وار متوسل میشوند

الیسم ھمواره بیکدیگر سیاست فریبنده صلح امپریالیسم و سیاست جنگ امپری
خدمت کرده و یکدیگر را تکمیل میکنند و خردمندی کندی کھ نماینده بورژوازی 
انحصاری ایاالت متحده آمریکا است تنھا میتواند بدان معنا باشد کھ او حیلھ 

.گرانھ تر این روش دوگانھ را بکار میبندد
. ور استاما روش عمده بالتغییر طبقات حاکمھ ارتجاعی ھمان اعمال ز

امپریالیستھا موقع تقسیم مناطق نفوذ . فریب کشیش مابانھ بھ زور کمک میکند
کندی در این باره واضح و روشن سخن . پیوستھ از موضع زور بر آمد میکنند

سرانجام یگانھ راه حفظ صلح اینستکھ ما آماده باشیم ”: وی گفتھ است. گفتھ است
 خودمان جنگ کنیم و اینرا تا در صورت فوق العاده ضروری بخاطر کشور

کندی پس از آنکھ بر سر حکومت آمد شروع بھ اجرای . “واقعأ نیز انجام دھیم
 نمود کھ تسریع ھنجار تشکیل "استراتژی واکنش با نرمش"باصطالح 

 را پیش بینی میکند تا "تقویت قدرت ھمھ جانبھ" و "نیروھای گونا گون نظامی"
اه خود بھر گونھ جنگی خواه ھمگانی و یا ایاالت متحده آمریکا بتواند بدلخو

محدود، خواه جنگی ھستھ ای و یا معمولی، خواه جنگ بزرگ و یا کوچک 
این نقشھ دیوانھ وار و سبک سرانھ کندی توسعھ تسلیحاتی و تدارکات . دست زند

اینک بھ . جنگی آمریکا را بھ نقطھ ای رسانده است کھ تاکنون دست نارس بوده
:ره از طرف دولت ایاالت متحده آمریکا توجھ کنیدبرخی مدارک منتش

 میلیون دالر در ٧...   میلیارد و۴۶ ھزینھ ھای نظامی دولت آمریکا از ــ١
 افزایش یافتھ است کھ ١٩۶۴ میلیارد دالر در سال مالی ۶٠ بھ ١٩۶٠سال مالی 

این باالترین سطح ھزینھ ھای نظامی در دوران صلح بوده و حتی از سطح 
. گ کره نیز تجاوز کرده استزمان جن

 اخیرأ کندی اعالم داشت کھ طی بیش از دو سال اخیر مقدار اسلحھ ــ٢
 برابر ٢ آمریکا در اختیار دارند "واحدھای احتیاط استراتژیکی"ھستھ ای کھ 

 ۴۵گشتھ و تعداد لشگرھای نیروھای زمینی کھ ھمیشھ آماده بجنگ ھستند 
 درصد ١٧۵ نقل  واپیما برای حملدرصد زیادتر شده و میزان سفارش ھو

 "واحدھای ضد شورش" و "واحدھای پارتیزانی ویژه"افزایش یافتھ و عده 
.  برابر گشتھ است۶تقریبأ 
 ستاد تنظیم کننده نقشھ واحد برای ھدفھای استراتژی آمریکا نقشھ جنگ ــ٣
 .ی علیھ اتحاد شوروی و سایر کشورھای سوسیالیستی را تدوین کرده استاھستھ

کھ ”جاری اعالم داشت وزیر دفاع ایاالت متحده آمریکا ماکنامارا اوائل سال 
یعنی " نرم" پیش بینی شده قابلیت منھدم ساختن تمام ھدفھای جنگی "طی دوران"

یعنی ھدفھای زیر زمینی کم " نیم سخت"ھدفھای نظامی روی زمینی و ھدفھای 
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کم پرتاب موشک آنرا عمق اتحاد شوروی و قسمت عمده میدانھای کامال مستح
برای خود تأمین خواھیم نمود و ھمچنین استعداد تکمیلی بصورت نیروھای 
مورد حفاظت قرار گرفتھ فراھم خواھیم ساخت کھ برای وارد آوردن ضربھ بر 

.“شھرھا و نواحی صنعتی آن بکار برده خواھد شد و یا در احتیاط خواھد ماند
ھدایت ) توفان ــ موشک(مرمیھایایاالت متحده آمریکا شبکھ پایگاھھای 

شونده ھستھ ای خود را کھ علیھ اردوگاه سوسیالیستی ھدف گیری شده است بیش 
از پیش تقویت کرده و بمقدار قابل مالحظھ ای بر گروه ھای زیر دریائی ھای 
ھستھ ای خود کھ مجھز بھ مرمیھای ھدایت شونده میباشند در آبھای دیگران 

. افزوده است
ل ارتش بلوک ناتو کھ تحت فرماندھی ایاالت متحده آمریکا قرار در عین حا

دارد امسال بسوی خاور حرکت کرده و بخطوط مرزی جمھوری دمکراتیک 
. آلمان و چکوسلواکی نزدیک شده است

 دولت کندی اقدامات نظامی خود را در آسیا و آمریکای التین و آفریقا ــ۴
 را در نیروھای زمینی، ھوائی و "ژهواحدھای با ماموریت وی"تشدید نموده و 

دریائی آمریکا بسیار توسعھ داده است تا از آنھا علیھ جنبشھای انقالبی خلقھای 
ایاالت متحده آمریکا بخش جنوبی ویتنام را بمیدان . این نواحی استفاده نماید

مبدل ساختھ و تعداد افراد ارتش آمریکا در “ جنگ ویژه”آزمایشی برای یک 
.  ھزار نفر بالغ گشتھ است١۶بی بر ویتنام جنو

 دولت کندی برای اجرای جنگ، مقامات فرماندھی خود را تقویت کرده ــ۵
 تأسیس نموده است، کھ نیروھای مختلط "ستاد کل ضربھ ای"این دولت . است

این نیروھا ھمیشھ در حال حد اعالی آمادگی . زمینی و ھوائی در اختیار دارد
ھ میتوان آنھا را برای افروختن جنگ بھ نقاط مختلف جنگی ھستند و در ھر لحظ

دولت کندی مراکز فرماندھی نظامی ملی در روی زمین و . جھان فروریخت
زیر زمین بوجود آورده و ھمچنین پستھای فرماندھی فوق العاده ھوائی و دریائی 

. تشکیل داد تا از داخل ھواپیما و یا کشتی بتوان عملیات جنگی را رھبری نمود
این حقایق نشان میدھد کھ در عصر حاضر امپریالیستھای آمریکا ھارترین 
میلیتاریستھا و آتش افروزان جنگ نوین جھانی و غدارترین دشمن صلح جھانی 

از اینجا معلوم است کھ امپریالیستھای آمریکا با وجود اینکھ خروشف بھ . میباشند
یچوجھ فرشتھ زیبائی آنھا صلوات میفرستد و برای آنھا دعای خیر میکند بھ

ِنگردیده و نمیگردند، ھر چند خروشف بھ آنھا بخور عود میدھد و بر آنھا تعظیم  ُ
در این زمینھ . و تکریم میکند آنھا ھرگز بودای دل رحمی نگردیده و نمیگردند

ھر قدر کھ خروشف بھ امپریالیستھای آمریکا کمک میکند آنھا ھرگز وی را 
 امپریالیستھای آمریکا پیوستھ با اقدامات .سزاوار مرحمت خود نمیدانند

صلح "تجاوزکارانھ و جنگی و تازه بھ تازه بیشمار خود ماسک باصطالح 
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 را از چھره خود بر میدارند و بھ خروشف از چپ و راست پشت سر "خواھی
این نشان میدھد ھمھ ادعاھای پوچ و بیمعنای خروشف کھ . ھم سیلی میزنند

این برای کسانیکھ با طیب . ند نقش بر آب میگرددامپریالیسم را آرایش میک
. واقعأ بسیار غم انگیز است.خاطر بمثابھ مدافع امپریالیسم آمریکا بر آمد میکنند 

مسئلھ امکان جلوگیری از جنگ نوین جھانی

امپریالیسم بسر دمداری ایاالت متحد آمریکا با شدت جنگ نوین جھانی را 
این حقیقی است کھ ما باید آنرا برای . د داردتدارک می بیند و خطر جنگ وجو

. توده ھای مردم روشن سازیم
ولی آیا میتوان از جنگ نوین جھانی جلوگیری کرد؟

نقطھ نظر کمونیستھای چین در این مسئلھ از مدتھای قبل تاکنون روشن 
. بوده است

پس از پایان دومین جنگ جھانی رفیق مائو تسھ دون بھ تجزیھ و تحلیل 
ی اوضاع بین المللی بعد از جنگ پرداخت و این نظریھ را بیان نمود کھ علم

. جلوگیری از جنگ نوین جھانی امکان پذیر است
 رفیق مائو تسھ دون ضمن مصاحبھ مشھور خود با ١٩۴۶باز ھم در سال 

: تفروزنامھ نگار آمریکائی آنالوییز استرانگ گ
جھانی دوم اندکی بیش مرتجعان آمریکایی در زمان کنونی کھ از جنگ ”

نمیگذرد یک چنین جاروجنجالی را در پیرامون یک جنگ ایاالت متحده آمریکا 
با اتحاد شوروی براه انداختھ و محیط بین المللی را زھرآگین ساختھ اند و ما 

آنوقت چنین بر میاید کھ . مجبوریم کھ مقاصد واقعی آنان را از مد نظر بگذرانیم
، آنھا افسار گسیختھ، کارگران و محافل دمکراتیک زیر پرده شعار ضد شوروی

کشور خود را مورد حملھ قرار داده و تمام کشورھایی را کھ ھدف توسعھ طلبی 
بعقیده من مردم . ایاالت متحده آمریکا ھستند بھ زائده آمریکا تبدیل مینمایند

ید آمریکا و مردم تمام کشورھایی کھ مورد تھدید تجاوز آمریکا قرار دارند با
متحد شده و علیھ حمالت مرتجعان آمریکایی و نوکران آنھا در این کشورھا 

تنھا پیروزی در این مبارزه یک جنگ جھانی سوم را غیر ممکن . مبارزه کنند
 ۴جلد » آثار منتحب مائوتسھ دون«(“.میسازد و گرنھ جنگ اجتناب ناپذیر میشود

).  چاپ چینی١١٩٢صفحھ 
 بمناسبت ارزیابی ھای بدبینانھ آن موقع از این گفتھ رفیق مائوتسھ دون

در آن زمان امپریالیسم و در رأس آن ایاالت متحده . اوضاع بین المللی بود
آمریکا و مرتجعین کشورھای مختلف روز بروز بر شدت اقدامات ضد شوروی 

جنگ بین ”آنھا جار میزدند کھ گویا . و ضد کمونیستی و ضد خلقی می افزودند
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افروختھ شدن ”و “ آمریکا و اتحاد شوروی احتراز ناپذیر استایاالت متحده 
مرتجعان چان کای چکی ھم بمنظور . “آتش جنگ جھانی سوم نیز نا گزیر

در آن . ترساندن خلق چین، بطور پردامنھ بھ تبلیغاتی از این قماش دست میزدند
حانھ زمان برخی از رفقا تحت تأثیر شانتاژ قرار گرفتند و در برابر حمالت مسل

ارتجاع چان کای چکی کھ از پشتیبانی امپریالیسم آمریکا برخوردار بود ضعف 
و عجز از خود نشان داده و جسارت آنرا نداشتند کھ با جنگ انقالبی بھ جنگ 

رفیق مائوتسھ دون بر عکس آنان از بر خورد . ضد انقالبی پاسخ قطعی بدھند
نگ نوین جھانی اجتناب پذیر دیگری ھواداری کرده یادآور میشد کھ تنھا وقتی ج

. است کھ علیھ نیروھای ارتجاعی جھانی بطور جدی و مؤثر مبارزه شود
این نتیجھ گیریھای علمی رفیق مائوتسھ دون با پیروزی کبیر انقالب چین 

.ثابت گردید
پیروزی انقالب چین تغییرات عظیمی در تناسب قوای طبقاتی در صحنھ 

 رفیق مائوتسھ دون خاطر نشان ١٩۵٠ئن سال در ژو. بین المللی بوجود آورد
:ساخت
تھدید جنگ از طرف اردوگاه امپریالیستی ھمچنان موجود است، امکان ”

اما نیروھای رزمنده ایکھ از خطر . بروز سومین جنگ جھانی موجود است
جنگ جلوگیری میکنند و نیروھاییکھ از بروز سومین جنگ جھانی مانع میشوند 

. سطح آگاھی اکثریت خلقھای سراسر جھان ارتقاء مییابدبسرعت رشد میکنند، 
از سومین جنگ جھانی تنھا در شرایطی میتوان جلوگیری کرد کھ احزاب 
کمونیستی سراسر جھان ھمچنان کلیھ نیروھای صلح و دموکراسی را کھ میتوان 

ژن مین «روزنامھ . (“متحد کرد ھمبستھ ساختھ و رشد آتی آنھا را تأمین سازند
) ١٩۵٠ ژوئن سال ١٣» وژیبائ

 رفیق مائوتسھ دون در جلسھ مشاوره نمایندگان ١٩۵٧در نوامبر سال 
احزاب برادر تغییراتی را کھ پس از پایان دومین جنگ جھانی در مناسبات بین 
المللی حاصل شده بطور مفصل تجزیھ و تحلیل نموده و نشان داد کھ نقطھ تحول 

آن زمان پدید آمده است و برای مجسم جدیدی در پیشرفت اوضاع بین المللی 
باد خاور بر باد باختر چیره گشتھ ”ِساختن خصوصیت وضع آن زمان عبارت 

من معتقدم ”: او گفت. را با اقتباس از یک رمان کالسیک چینی بکار برد“ است
کھ خصوصیت اوضاع کنونی برتری باد خاور بر باد باختر میباشد، یعنی 

روھای امپریالیسم برتری کوبنده نیروھای سوسیالیستی بر نی
 چاپ ٢۵صفحھ » امپریالیستھا و کلیھ مرتجعان بیر کاغذی ھستند«(“ .دارد
)چینی

رفیق مائوتسھ دون از تجزیھ و تحلیل تناسب نیروھای طبقاتی در صفحھ 
ھمانطوریکھ “ باد خاور”مفھوم . بین المللی بود کھ بچنین نتیجھ گیری رسید
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دوگاه سوسیالیستی، طبقھ کارگر بین المللی و احزاب کامال روشن است شامل ار
کمونیست، خلقھا و ملل ستمدیده، خلقھا و کشورھای صلحدوست میباشد و مفھوم 

.  تنھا نیروھای جنگ یعنی امپریالیسم و ارتجاع را در بر میگیرد"باد باختر"
اینکھ رھبری حزب . معنی سیاسی این استعاره بسیار روشن و دقیق است

ت اتحاد شوروی و دنبالھ روھایش این استعاره را بھ مفھوم جغرافیائی و کمونیس
نژادی و یا اقلیمی تحریف کرده اند تنھا میتواند این را ثابت کند کھ آنان میخواھند 

 ــ بکشانند تا لطف امپریالیسم را جلب کرده و ناسیونال "باختر"خود را بھ صف 
. یزندشوینیسم اروپا و آمریکای شمالی را برانگ

را بطور “ باد خاور بر باد باختر چیره میشود”رفیق مائوتسھ دون عبارت 
عمده بعنوان دلیل بر افزایش امکان جلوگیری از جنگ نوین جھانی و فزونی 
یافتن امکان کسب شرایط ساختمان مسالمت آمیز کشورھای سوسیالیستی بیان 

.داشت
ھ حزب کمونیست چین این احکام رفیق مائوتسھ دون تجلی نظراتی است ک

. بالتغییر روی آنھا پافشاری میکند
حزب کمونیست چین اطمینان ”از اینجا معلوم میشود این ادعا کھ گویا 

شایعھ ای “ ندارد کھ امکان جلوگیری از جنگ نوین جھانی وجود داشتھ باشد
.ًبیش نیست کھ رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی قصدا ساختھ است

میشود کھ نظر امکان جلوگیری از سومین جنگ جھانی را از اینجا معلوم 
 لنینیستھا مطرح ساختھ اند و بھیچوجھ طرح –دیر زمانی است کھ مارکسیست 

کننده این نقطھ نظر، بیستمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی نبوده و نیز 
. خروشف نمیباشد“ خالقیت”بھیچوجھ ھم 

رد؟ نخیر، بر عکس، وی دارای ولی مگر خروشف واقعأ ھیچ خالقیت ندا
ولی متاسفانھ، این باصطالح خالقیت او بھیچوجھ خالقیت . خالقیت است
. لنینیستی نیست، بلکھ رویزیونیستی است–مارکسیستی 

 خروشف درباره امکان جلوگیری از جنگ نوین جھانی بدلخواه خود ــاول 
ین جھانی وجود چنین توضیح میدھد کھ گویا تنھا امکان جلوگیری از جنگ نو

. دارد اما خطر بروز آن موجود نیست
 لنینیستھا معتقدند کھ در ضمن نشان دادن امکان جلوگیری از –مارکسیست 

جنگ نوین جھانی باید خطر برانگیختھ شدن جنگ جھانی از طرف امپریالیسم 
تنھا با نشان دادن این دو امکان و تنھا با پیش گرفتن . را ھم خاطر نشان ساخت

ست صحیح و آمادگی برای این دو امکان میتوان توده ھا را بطور مؤثر سیا
دین شکل است کھ دول بتنھا . بمبارزه در راه دفاع از صلح جھانی بسیج کرد

سوسیالیستی و خلقھای آنھا و دول و خلقھای صلحدوست سراسر جھان در 
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گیر صورتیکھ امپریالیستھا جنگ جھانی را بر مردم جھان تحمیل کنند، غافل
. نخواھند شد و مھیا خواھند بود

ولی خروشف و نظایر او با افشای خطر تدارک جنگ نوین از طرف 
طبق ادعای آنھا امپریالیسم در واقع بصورت . امپریالیسم مخالفت میکنند

این امر بھ امپریالیسم در فلج ساختن مردم . امپریالیسم صلحدوست در آمده است
ده ھا کمک میکند و ھشیاری توده ھای مردم را و ضعیف کردن اراده رزمنده تو

. در برابر خطر بر پا شدن جنگ نوین از طرف امپریالیسم از بین میبرد
 خروشف موجودیت امکان اجتناب از جنگ جھانی را خودسرانھ ــدوم 

چنین تعریف میکند کھ گویا از ھر گونھ جنگی میتوان اجتناب کرد و بر آنستکھ 
ه آنکھ تا زمانیکھ امپریالیسم وجود دارد جنگ اجتناب ناپذیر احکام لنینیسم دربار

. است، دیگر کھنھ شده است
امکان اجتناب از جنگ نوین جھانی برای خود موضوعیست؛ اما آیا میتوان 
از تمام و ھرگونھ جنگی منجملھ جنگ انقالبی اجتناب کرد؟ این امر دیگری 

. مگون بکلی اشتباه استالبتھ با ھم مخلوط کردن این دو چیز ناھ. است
تا زمانیکھ امپریالیسم و سیستم استثمار فرد از فرد وجود دارد، زمینھ برای 

این چنین قانونمندی عینی را لنین پس از . بر پا شدن جنگ نیز موجود است
. بررسی و تحقیق علمی زیادی کشف کرد

صحبت از امکان جلوگیری از جنگ نوین استالین ضمن١٩۵٢در سال 
برای امکان ناپذیر کردن جنگ، باید امپریالیسم را نابود ”: نی گفتجھا

) »مسائل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد شوروی«(“ .ساخت
. حق با لنین و استالین است، اما خروشف محق نیست

تاریخ نشان میدھد کھ امپریالیستھا تنھا دو بار توانستند جنگ جھانی را بر 
پس از .  دیگر را بی حد و حصر بر پا کرده اندپا سازند، ولی انواع جنگھای

دومین جنگ جھانی سیاست تجاوز و جنگ امپریالیسم بسردمداری امپریالیسم 
آمریکا الینقطع در مناطق مختلف جھان بویژه در آسیا، آفریقا و آمریکای التین 

. جنگھای محلی و تصادمات مسلحانھ گونا گونی را برانگیختھ است
در شرایطی کھ امپریالیستھا بویژه : روشن نشان میدھدرویدادھا بسیار 

امپریالیستھای آمریکا برای سرکوب خونین ملل و کشورھای ستمدیده ای کھ در 
راه کسب استقالل ملی خود و دفاع از آن مبارزه میکنند، ارتش خود را گسیل 
میدارند، و یا از سگھای زنجیری خود استفاده مینمایند، جنگ آزادیبخش ملی 

. اجتناب ناپذیر است
انکار تمام امکانات بوجود آمدن جنگ آزادیبخش ملی در ”: لنین میگوید

شرایط وجود امپریالیسم از لحاظ تئوریک ناصحیح و از لحاظ تاریخی آشکارا 
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جلد » کلیات لنین«. (“اشتباه و از لحاظ پراتیک ھمسنگ شوینیسم اروپائی میباشد
)  چاپ روسی۶۶ صفحھ ٢٣

با ھمین روشنی نشان میدھند کھ در شرایطی کھ بورژوازی رویدادھا 
مرتجع برای سرکوب خلق کشور خود بھ اسلحھ دست میبرد، جنگ انقالبی 

. داخلی نیز اجتناب ناپذیر است
کسی کھ مبارزه طبقاتی را . جنگ داخلی نیز جنگ است”: لنین میگوید

اتی امری است طبیعی قبول دارد، نمیتوان جنگ داخلی را کھ در کلیھ جوامع طبق
و در حاالت مشخص مظھر ادامھ اجتناب ناپذیر رشد و حاد شدن مبارزه طبقاتی 

. کلیھ انقالبھای بزرگ این نکتھ را ثابت کرده است. است، قبول نداشتھ باشد
امکان جنگ داخلی و یا بدست فراموشی سپردن آن بمعنای در غلطیدن بھ 

جلد » کلیات لنین«(“ .سوسیالیستی میباشداپورتونیسم افراطی و عدول از انقالب 
)  چاپ روسی۶٧ صفحھ ٢٣

تاریخ تقریبأ چنان انقالب بزرگی را نمیشناسد کھ ھمواره ھمراه با جنگھای 
جنگ استقالل و جنگ بین ایاالت شمالی و جنوبی ایاالت . انقالبی نبوده باشد

. فرانسھ استمتحده آمریکا مثالی است در این مورد و مثال دیگر آن انقالب 
از مثالھای . البتھ انقالب روسیھ و انقالب چین نیز از جملھ ھمین مثالھا ھستند

دیگر نظیر انقالب ویتنام، انقالب کوبا و انقالب الجزایر و غیره ھمگان اطالع 
. دارند

 بمناسبت ھفتمین سالگشت تشکیل ١٨٧١مارکس طی نطق خود کھ در سال 
ود، تجربیات کمون پاریس را ترازبندی کرده انترناسیونال اول ایراد کرده ب

شرایط الزم برای بر انداختن سلطھ طبقاتی و ستم طبقاتی را نشان داده 
برای جامھ عمل پوشاندن بھ چنین تحولی، قبل از ھر چیز دیکتاتوری ”: گفت

طبقھ کارگر حق . پرولتاریا الزم است کھ نخستین شرط آن ارتش پرولتری است
جلد »  انگلس-کلیات مارکس «(“ .آزادی خود را باید در میدان نبرد بدست آورد

)  چاپ روسی٤٣٨ صفحھ ١٧
 اشاره بھ تجربیات انقالبھای  ضمن١٩٣٨رفیق مائوتسھ دون در سال 

 لنینیسم بھ این نتیجھ گیری مشھور –روسیھ و چین بر اساس احکام مارکسیسم 
اکنون این نتیجھ گیری ھم ھدف . “تفنگ حکومت را بوجود میاورد”رسید کھ 

این : آنھا میگویند. حملھ رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی قرار گرفتھ است
. باشدچین می“ جنگ طلبی”نشانھ 

 سال پیش چنین افترا گوئی ھائی ٢۵رفیق مائوتسھ دون در ! دوستان محترم
از نقطھ نظر آموزش ”: رفیق مائوتسھ دون گفتھ است. را رد کرده است

مارکسیسم درباره دولت، ارتش مھمترین قسمت ترکیبی دستگاه حاکمیت دولتی 
فظ کند باید ارتش کسی کھ میخواھد حاکمیت دولتی را بدست گیرد و آنرا ح. است
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اشخاصی یافت میشوند کھ ما را بباد استھزاء گرفتھ و ما . نیرومندی داشتھ باشد
آری، ما طرفدار تئوری . مینامند" تئوری قدرت بی حد جنگ"را طرفداران 

این نھ اینکھ بد نیست، بلکھ خوبست و . قدرت بی حد جنگ انقالبی ھستیم
 چاپ ۵٣۵ صفحھ ٢جلد » ھ دونآثار منتخب مائو تس«(“ .مارکسیستی است

)چینی
سرانجام کجای این گفتھ ھای رفیق مائو تسھ دون صحیح نیست؟ کامال 
روشن است کھ فقط کسانیکھ تمام تجربیات تاریخی انقالبھای بورژوازی و 
پرولتری چند صد سالھ اخیر را در کشورھای مختلف جھان انکار میکنند، احکام 

. ذکر شد، نفی مینمایندًاھ دون را کھ فوقبیان شده از طرف رفیق مائو تس
ھمھ بھ . خلق چین بکمک تفنگ حکومت سوسیالیستی را بوجود آورد

استثناء امپریالیستھا و سگھای زنجیریشان بسھولت میتوانند بفھمند کھ این کار 
خوبی بوده و یکی از عوامل مھم در امر دفاع از صلح جھانی و جلوگیری از 

. اشدسومین جنگ جھانی میب
ما از صمیم .  لنینیستھا ھرگز نظرات خود را مخفی نمیکنند–مارکسیست 

. قلب از جنگ ھای انقالبی خلقھای کشورھای مختلف پشتیبانی کرده و میکنیم
یگانھ جنگ قانونی، محقانھ، ”: این جنگھای انقالبی ھمانطوریکھ لنین گفتھ است

کلیات «.(“ریخ بخاطر دارد کبیر در بین جنگھائی است کھ تاًاعادالنھ و واقع
وقتی بدینجھت ما را متھم بھ جنگ طلبی ).  چاپ روسی٨٧ صفحھ ٨جلد » لنین

میکنند این تنھا گواه بر آنستکھ ما واقعأ در صف خلقھا و ملل ستمدیده قرار داریم 
.  لنینیست واقعی ھستیم–و مارکسیست 

انقالبی نظیر لنین و امپریالیستھا و ریزیونیستھا ھمیشھ بلشویکھا و پیشوایان 
ًامروزه و این اتفاقا گواه بر آنستکھ . میکردند» جنگ طلبی«استالین را متھم بھ 

.ما پرچم انقالبی مارکسیستی لنینی را بلند نگاه داشتھ ایم
خروشف و کسان دیگری با کوشش فراوانی تبلیغ میکنند کھ گویا در 

 تمام جنگھا اجتناب کرد و شرایطی کھ سیستم امپریالیسم موجود است میتوان از
. میتوان جامھ عمل پوشاند» جھان بدون اسلحھ، بدون ارتش و بدون جنگ«بھ 

کائوتسکی است کھ دیر زمانی است » مافوق امپریالیستی«این ادعا ھمان تئوری 
ھدف آنھا بطور روشن اینستکھ خلقھای کشورھای . نقش بر آب گردیده است

ر بودن امپریالیسم صلح پایدار را میتوان مختلف را بدان مطمئن سازند کھ د
مستقر ساخت و بدین ترتیب انقالب و جنگھای آزادیبخش ملی علیھ امپریالیسم و 
سگھای زنجیریش و ھمچنین جنگھای انقالبی داخلی را میتوان از بین برد و در 

.حقیقت آنان بدینوسیلھ بھ امپریالیسم در تدارک جنگ نوین کمک میکنند
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ھ ھستھ ای و شانتاژ ھستھ ای اساس تئوریکیش اسلح
و رھنمون سیاست رویزیونیسم معاصر میباشد

روح تئوری رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی در مسئلھ جنگ و 
صلح اینستکھ با پیدایش اسلحھ ھستھ ای تمام چیزھا دیگرگون شده و 

. قانونمندیھای مبارزه طبقاتی نیز تغییر کرده است
ده کمیتھ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی گفتھ در نامھ سر گشا

سالح موشکی و ھستھ ای کھ در نیمھ قرن جاری ساختھ شده تصورات ”: میشود
اما ببینیم چگونھ آنھا را تعییر داده . “پیشین درباره جنگ را تغییر داده است

است؟ 
رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی معتقد است کھ پس از پیدایش اسلحھ 

آنھا . ای دیگر جنگ ھا بھ عادالنھ و غیر عادالنھ تقسیم نمیشوندھستھ 
بمب اتمی تشخیص نمیدھد کھ ”، “بمب اتمی پیرو اصل طبقاتی نیست”: میگویند

امپریالیست کجا است و زحمتکش کجا و میدانھا را میکوبد و باینجھت در برابر 
. “ھر یک نفر انحصارگر میلیونھا کارگر نابود خواھند شد

ی حزب کمونیست اتحاد شوروی معتقد است کھ پس از پدید آمدن رھبر
اسلحھ ھستھ ای خلقھا و ملل ستمدیده باید از انقالب و از جنگھای عادالنھ انقالبی 
توده ای و جنگھای آزادیبخش ملی دست بکشند و گرنھ بشریت از بین خواھد 

ای افروختن کوچکی میتواند جرقھ ای بر" جنگ محلی"ھر : "آنھا میگویند. رفت
اکنون ھر جنگی ولو جنگ معمولی و غیر ھستھ ای ”؛ “آتش جنگ جھانی باشد

و در “ اگر آغاز شود میتواند بھ جنگ نابود کننده موشکی و ھستھ ای منجر شود
. “ما کشتی نوح خود یعنی کره زمین را نابود خواھیم ساخت”آن صورت 

برابر  شانتاژ رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی معتقد است کھ در 
ھستھ ای و تھدید جنگ از طرف امپریالیسم کشورھای سوسیالیستی تنھا باید 

شک و تردید ”: خروشف گفت. تسلیم گردند و نباید در مقابل آن مقاومت نمایند
نیست کھ اگر دیوانگان امپریالیستی آتش جنگ جھانی ھستھ ای حرارتی را بر 

.  جنگ است بگور سپرده خواھد شدافروزند، سیستم سرمایھ داری کھ سرمنشاء
ولی مگر کشورھای سوسیالیستی و امر مبارزه در راه سوسیالیسم جھانی با 
ًوقوع کابوس جنگ جھانی ھستھ ای حرارتی پیروز میشود؟ تنھا کسانیکھ قصدا 

 –آنچھ مربوط بھ مارکسیست . حقایق را نادیده میگیرند میتوانند چنین فکر کنند
میتوانند ایجاد تمدن کمونیستی را بر روی خرابھ ھای مراکز لنینستھا است آنھا ن

فرھنگی جھانی و بر روی زمینھای ویران و آلوده بھ ذرات خاکستر ھستھ ای 
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ما دیگر از این سخن نمیگوئیم کھ برای بسیاری از خلقھا مسئلھ . تصور کنند
“ .ده اند از روی کره ما نابود شًاسوسیالیسم اصوال منتفی میشود زیرا آنھا جسم

خالصھ بنظر رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی پس از پیدایش اسلحھ 
ھستھ ای تضاد بین اردوگاه سوسیالیستی و اردوگاه امپریالیستی، تضاد بین 
پرولتاریا و بورژوازی در کشورھای سرمایھ داری و تضاد بین ملل ستمدیده و 

دیگر کلیھ تضادھای طبقاتی امپریالیسم تمام و کمال از بین رفتھ است و در جھان 
آنھا تضادھای جھان کنونی را بھ یک تضادی کھ فقط در . اصال وجود ندارد

مخیلھ خودشان وجود دارد مربوط میسازند و آنھم باصطالح تضاد موجود بین 
تمایالت عمومی امپریالیستھا و طبقات و ملل ستمدیده در حفظ زندگی و محافظت 

. خود از انھدام کامل میباشد
در فکر رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی چھ مارکسیسم لنینیسم، چھ 
بیانیھ و اعالمیھ و چھ سوسیالیسم و کمونیسم تمام و کمال ھزارھا فرسنگ بدور 

. انداختھ شده است
اگر سر بریده ”: با چھ صراحتی سئوال میکند» پراودا«نگاه کنید روزنامھ 

“رد؟شود دیگر اصول برای آن چھ فایده ای دا
این در حکم آنستکھ گویا کلیھ انقالبیان کھ بخاطر پیروزی امر انقالب در 
روسیھ و در راه پیروزی انقالب اکتبر در زیر ساطور ارتجاع بشھادت رسیدند 
و تمام سپاھیانی کھ در جنگ ضد فاشیستی شجاعانھ جان سپردند و تمام 

ل ملی خون خود را نثار قھرمانانیکھ در مبارزه علیھ امپریالیسم، بخاطر استقال
کرده و کلیھ مبارزانیکھ از زمانھای قدیم تاکنون جان خود را در راه امر انقالب 

راستی چھ الزامی داشتند کھ آنان سر خود را . فدا کرده اند، کلیھ آنان ابلھ بوده اند
در راه اصول از دست بدھند؟

امھ خائنان میتوان تنھا در اعترافن. این از سر تا پا فلسفھ ای مرتدانھ است
. چنین یاوه سرائی بیشرمانھ را پیدا کرد

کیش “ تئوری”رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی درست از چنین 
ھستھ ای و شانتاژ ھستھ ای پیروی کرده و معتقد است کھ راه دفاع از صلح 
جھانی در اتحاد کلیھ نیروھای معاصر کھ از صلح دفاع میکنند و در تشکیل 

بھھ واحد مبارزه علیھ امپریالیسم آمریکا و سگھای زنجیریش نیست، وسیعترین ج
بلکھ راه دفاع از صلح جھانی در ھمکاری دو کشور بزرگ ھستھ ای یعنی 

. ایاالت متحده آمریکا و اتحاد شوروی در حل مسائل جھانی میباشد
یعنی دو کشور ایاالت متحده آمریکا و اتحاد (ما ”خروشف گفتھ است کھ  

 نیرومندترین کشورھای جھان ھستیم و اگر ما بخاطر صلح متحد شویم )شوروی
آنوقت جنگ وجود نخواھد داشت و آنوقت اگر دیوانھ ای جنگ بخواھد، برای ما 
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کافی خواھد بود کھ با انگشت خود روی او فشار دھیم تا سر جای خود بھ 
. “نشیند

 شمردن دشمن از اینجا ھر کس میتواند بروشنی مشاھده کند کھ کار دوست
. از طرف رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی تا چھ حدی رسید است

رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی برای روپوشی کردن اشتباھات خود 
حتی بھ شیوه ھای شایعھ سازی و افتراگوئی متوسل شده بھ خط مشی صحیح 

یست آنھا مدعی ھستند کھ گویا حزب کمون. حزب کمونیست چین حملھ مینماید
چین کھ روی پشتیبانی از جنگ آزادیبخش ملی خلقھای کشورھای مختلف و 
جنگ انقالبی داخلی پافشاری میکند میخواھد بھ جنگ جھانی ھستھ ای دامن 

. این دروغی عجیب و غریب است. بزند
حزب کمونیست چین ھمواره معتقد است کھ کشورھای سوسیالیستی موظفند 

خلقھا منجملھ جنگھای آزادیبخش ملی و جنگھای فعاالنھ از مبارزات انقالبی 
صورت خالف آن بمعنای امتناع کردن از دین . انقالبی داخلی پشتیبانی کنند

 ما بر آنیم کھ تمام خلقھا و ملل ًاضمن. انترناسیونالیسم پرولتاری خود میباشد
ستمدیده تنھا با اتکاء بھ مبارزات انقالبی قطعی خود میتوانند آزادی خود را 

. این کار را ھیچکس بجای آنھا نمیتواند انجام دھد. بدست آورند
ما ھمواره معتدیم کھ کشورھای سوسیالیستی برای پشتیبانی از خلقھای 
کشورھای مختلف در جنگھای آزادیبخش ملی و جنگھای انقالبی داخلی نباید و 

. الزم نیست از اسلحھ ھستھ ای استفاده نمایند
 کھ کشورھای سویالیستی باید برتری  ھستھ ای ما ھمواره عقیده مندیم

تنھا بدین شکل است کھ میتوان امپریالیسم را . بدست آورده و آنرا حفظ کنند
وادار ساخت کھ از افروختن جنگ ھستھ ای خودداری کند و از این راه است کھ 

. میتوان کار را بسود منع کامل سالح ھستھ ای منجر ساخت
سلحھ ھستھ ای در دست دولت سوسیالیستی در ھر ما ھمواره بر آنیم کھ ا

. حال فقط وسیلھ دفاعی برای مبارزه علیھ تھدیدات ھستھ ای امپریالیسم میباشد
کشورھای سوسیالیستی بھیچوجھ نباید نخست دست بھ اسلحھ ھستھ ای ببرند و 
 ھرگز نباید با آن شعبده بازی کرده و سر گرم شانتاژ ھستھ ای شوند و نباید با آن

. قمار کنند
ما با روش ناصحیح رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی در عدم 
پشتیبانی از مبارزات انقالبی خلقھای کلیھ کشورھا و ھمچنین با برخورد 

رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی . نادرست آنھا بھ اسلحھ ھستھ ای مخالفیم
 بدان متھم میسازد کھ نھ تنھا از اشتباھات خود تنقید نمیکند، بلکھ بر عکس ما را

 اتحاد شوروی و آمریکا بوده و میخواھیم این دو "تصادم"گویا ما خواستار 
.کشور را بھ جنگ ھستھ ای بکشانیم
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از این شیوه دروغ گوئی و افتراء . نخیر، دوستان: واب میدھیمجما بشما 
ًاحزب کمونیست چین نھ تنھا در گفتار خود جد! زدن فتنھ انگیزانھ دست بکشید

با این مخالفت کرده است کھ دو کشور معظم اتحاد شوروی و ایاالت متحده 
 بلکھ در کردار نیز ھمواره سعی داشتھ است کھ مانع "با ھم تصادم کنند"آمریکا 

نمونھ عیان آن اقدامات مشترک ما با . از تصادم مسلحانھ مستقیم بین آنھا گردد
 و اقدامات ما در مبارزه علیھ رفیقان کره ای در جنگ کره علیھ تجاوز آمریکا

ما کھ در خط اول دفاع از اردوگاه . امپریالیسم آمریکا در تنگھ تایوان میباشد
سوسیالیستی قرار گرفتھ ایم، ارجح دانستیم بار سنگینی را کھ مستلزم دادن 
قربانی الزم بود بر دوش خود حمل کنیم، بخاطر آنکھ اتحاد شوروی بتواند در 

ولی امروز رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی کھ حتی . دخط دوم قرار گیر
چنین شایعاتی بافتھ اند دیگر، چگونھ میتوانند از اخالق پرولتری سخن رانند؟ 

رویدادھا حاکی از آنست کھ نھ ما بلکھ رھبری حزب کمونیست اتحاد 
شوروی است کھ ھمواره با بوق و کرنا الف و گزاف میزند کھ گویا آماده است 

با استفاده از اسلحھ ھستھ ای بھ مبارزه ضد امپریالیستی این یا آن کشور کھ 
. کمک کند

بر ھمھ معلوم است کھ خلقھا و ملل ستمدیده اسلحھ ھستھ ای ندارند و برای 
. آنھا نھ امکان و نھ لزومی دارد کھ در جریان انقالب، اسلحھ ھستھ ای بکار برند

یز اعتراف کرده است کھ در خود رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی ن
جنگھای آزادیبخش ملی و جنگھای داخلی معموال خط جبھھ دقیق وجود ندارد کھ 

بنابراین در این نوع جنگھا نمیتوان از بکار بردن . جنگاوران را از ھم جدا کنند
مادام کھ چنین است، پس ما میخواھیم از رھبری . اسلحھ ھستھ ای سخن راند
روی بپرسیم کھ پس چھ لزومی دارد کھ کشورھای حزب کمونیست اتحاد شو

سوسیالیستی با اسلحھ ھستھ ای از مبارزات انقالبی خلقھای کشورھای مختلف 
پشتیبانی کنند؟ 

: ما ھمچنین میخواھیم از رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی سئوال کنیم
ی کشورھای سوسیالیستی بچھ شکلی با اسلحھ ھستھ ای خود از مبارزات انقالب

خلقھا و ملل ستمدیده پشتیبانی خواھند کرد؟ آیا بدین شکل کھ در نواحی کھ 
جنگھای آزادیبخش ملی و یا جنگھای انقالبی داخلی جریان دارد اسلحھ ھستھ ای 
بکار میبرند و بدین ترتیب خلقھای انقالبی کلیھ کشورھا را یکجا با امپریالیستھا 

 اینکھ نخست علیھ خود کشورھای در معرض ضربھ ھستھ ای قرار میدھند؟ و یا
امپریالیستی کھ بجنگ تجاوزکارانھ با اسلحھ معمولی پرداختھ اند دست باسلحھ 
ھستھ ای میزنند؟ پر واضح است کھ در ھر دو صورت بکار بردن اسلحھ ھستھ 

. ای برای کشورھای سوسیالیستی مطلقأ مجاز نیست
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ده بازی با اسلحھ در حقیقت رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی با شعب
ھستھ ای بھیچوجھ ھدفش این نیست کھ از مبارزه خلقھای کشورھای مختلف 

. علیھ امپریالیسم پشتیبانی نماید
در بعضی موارد آنان بمنظور اینکھ بطور ارزان برای خود ایجاد وجھھ 
نمایند اعالمیھ ھای توخالی منتشر میسازند کھ اصال حاضر نیستند سر قول خود 

 در موارد دیگری مثال در بحران دریای کارائیب آنھا با امید بھ جریان .بایستند
مساعد اوضاع بھ استفاده جوئی پرداختند و بدون حس مسئولیتی برای آنکھ بھ 

. ھدفھای مغرضانھ خود برسند دست بقمار ھستھ ای زدند
ھنگامیکھ طرف مقابل، شانتاژ ھستھ ای آنان را شناخت و نیز با شانتاژ بھ 

ن جواب داد آنھا بالدرنگ و پی در پی عقب نشینی کرده و یکمرتبھ از موضع آنا
ماجراجوئی بھ منجالب تسلیم طلبی در غلطیده و در بازی قمار ھستھ ای پاک 

. باختھ میشوند
ما میخواھیم خاطر نشان سازیم خلق و ارتش سرخ کبیر اتحاد شوروی چھ 

ده نیروی عظیم دفاع از صلح در زمان گذشتھ و چھ در حال حاضر و چھ در آین
اما ایده ھای نظامی خروشف کھ بر اساس . جھانی بوده و ھست و خواھد بود

. کیش اسلحھ ھستھ ای و شانتاژ ھستھ ای مبتنی است کامال غلط است
بنظر . در میدان دید خروشف فقط اسلحھ ھستھ ای عرض اندام میکند و بس

یروی ھوائی و نیروی دریائی در شرایط پیشرفت تکنیک نظامی معاصر ن”او 
این نیروھا تقلیل نمییاید بلکھ . دست داده اندز دیگر اھمیت سابق خود را ا

“ .تعویض میگردد
ِزمی ربطریق اولی نقشی کھ واحدھای نظامی و سربازان در مأموریتھای 

در زمان ما دیگر قابلیت دفاعی ”: وی گقت. زمینی بازی میکنند ناچیز است
سربازان زیر سالح و با عده کسانی کھ لباس نظامی بر تن دارند کشور با تعداد 

قابلیت دفاعی ھر کشور بطور قطع وابستھ بھ قدرت ارتش و “ ”.تعیین نمیشود
“.است کھ در اختیار دارد) توفان ــ موشکی(نوع وسائل پرتاب مرمی

اما آنچھ کھ مربوط بھ دستجات داوطلبان توده ای و توده ھای مردم میشود 
خروشف عبارت مشھوری دارد . نستکھ البتھ آنھا قابل ھیچگونھ توجھی نیستندای

ِبرای ما کھ اسلحھ مدرن در اختیار داریم دستجات داوطلبان توده : کھ میگویند ِ
. ای، ارتش نیست، بلکھ انبوھی از گوشت بشمار میرود

 لنینیسم در –کلیھ این تئوریھای نظامی خروشف با آموزش مارکسیسم 
پیروی از این رھنمود نادرست فقط . جنگ و ارتش کامال مغایر استمورد 

.منجر بھ از ھم پاشیدگی ارتش خود و خلع سالح معنوی خود میگردد
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بدیھی است کھ ھر کشور سوسیالیستی اگر ایده ھای نادرست استراتژیکی 
نظامی خروشف را قبول کند تنھا کشور خود را در وضع فوق العاده خطرناک 

. ھد دادقرار خوا
بخود “ مبارز کبیر در راه صلح”خروشف میتواند لقبھای گوناگونی از قبیل 

بخود اعطاء کرده و مدال قھرمانی بھ سینھ خود نصب “ جایزه صلح”بدھد و 
نماید، اما ھر قدر ھم او بر خود ببالد نخواھد توانست این روش خطرناک و 

 ای و ھمچنین وضع تحقیر سبک سرانھ و شتابزده در بازی کردن با اسلحھ ھستھ
. آمیز و ننگ آور خود را در مقابل شانتاژ ھستھ ای امپریالیسم بپوشاند

باید مبارزه کرد یا تسلیم شد

صلح جھانی را تنھا با اتکاء بھ مبارزه خلقھای کشورھا میتوان بدست آورد 
ده ھای مردم تنھا با اتکاء بھ تو. و نمیتوان ملتمسانھ آنرا از امپریالیسم تقاضا کرد

و بکار بردن مشت در مقابل مشت در مبارزه علیھ سیاست تجاوز و جنگ 
.چنین است رھنمود صحیح. امپریالیسم میتوان بطور مؤثر از صلح دفاع کرد

مبارزه مشت در مقابل مشت نقطھ نظر تجربی مھمی است کھ خلق چین 
ریش بدست آورده آنرا در جریان مبارزه طوالنی علیھ امپریالیسم و سگھای زنجی

. است
: رفیق مائو تسھ دون میگوید

چان کای چک ھمیشھ سعی دارد از خلق ھر گونھ قدرت را سلب کند و ”
اما ما چطور؟ رھنمود ما بکار بستن . کوچکترین ذره ای سود بھ مردم نرساند

ما ھم نظیر . مشی مشت در مقابل مشت و مبارزه بخاطر ھر وجب خاک میباشد
“ .ل میکنیمچان کای چک عم

چان کای چک ھمیشھ تالش دارد ”: رفیق مائو تسھ دون بدنبال آن میگوید
او ھم در دست چپ و ھم در دست راست شمشیر . جنگ را بر مردم تحمیل کند

آثار «(“ .برای پاسخ دادن بھ او، ما ھم مثل او دست بھ شمشیر میبریم. دارد
) چاپ چینی١١٢۶ صفحھ ۴جلد » منتخب مائو تسھ دون

 ضمن تجزیھ و تحلیل اوضاع سیاسی ١٩۴۵رفیق مائو تسھ دون در سال 
:ِآن وقت کشور خاطر نشان ساخت

باید وضع را در نظر " مشت در مقابل مشت"ھنگام بکار بستن مشی ”
در یک موقع کھ حاضر بھ مذاکره نمیشویم اینکار بمعنی بکار بردن . گرفت

ھ بھ مذاکره میپردازیم این ھم مشی مشت در مقابل مشت است؛ در مورد دیگر ک
اگر بھ ما حملھ نمایند، ما ... بمعنای اجرای مشی مشت در مقابل مشت میباشد
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اگر بر مرتجعانیکھ . پیکار خواھیم کرد، پیکار میکنیم تا بھ صلح دست یابیم
جسارت ورزیده اند بھ نواحی آزاد شده حملھ کنند ضربھ زده نشود، صلح فرا 

)  چاپ چینی١١۵٨ صفحھ ۴جلد » ر منتخب مائو تسھ دونآثا«(“ .نخواھد رسید
رفیق مائو تسھ دون درسھای تاریخی شکستھای انقالب چین را در سالھای 

چن دو سیو در مقابل حمالت ضد ”:  جمع بندی کرده نشان داد١٩٢٧ ــ١٩٢۴
انقالبیون بھ خلق، مشی مشت در مقابل مشت و مبارزه بخاطر ھر وجب خاک 

 در عرض چند ماه کلیھ حقوقیکھ مردم ١٩٢٧و در نتیجھ در سال را بکار نبست 
» آثار منتخب مائو تسھ دون«(“ .بدست آورده بودند تمام و کمال از دست رفت

) چاپ چینی١١٢٨ صفحھ ۴جلد 
کمونیستھای چین بکار بستن مشی مبارزه مشت در مقابل مشت را دریافتھ 

طلبی ھمانطور مخالفت میورزیم کھ با ما با تسلیم .  از آن پیروی مینمایندًاو جد
این مشی صحیح پیروزی انقالب چین موفقیتھای کبیر خلق چین را . ماجراجوئی

. در مبارزه ضد امپریالیستی در دوران پس از پیروزی انقالب تأمین ساخت
کلیھ خلقھای انقالبی این مشی صحیح مبارزه مطروحھ از طرف 

کلیھ امپریالیستھا و .  آن استقبال میکنندکمونیستھای چین را تأیید کرده و از
. مرتجعین از این مشی میترسند و متنفرند

مشی مبارزه مشت در مقابل مشت مطروحھ از طرف حزب کمونیست چین 
. مورد حملھ کین توزانھ رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی قرار گرفتھ است

اتحاد شوروی از این تنھا میتواند آنرا ثابت کند کھ رھبری حزب کمونیست 
آنان بدان علت بھ مشی مشت در . مبارزه علیھ امپریالیسم کامال دست میکشد

مقابل مشت حملھ کرده و آنرا بھ باد افتراء گرفتھ اند تا بدینوسیلھ روی خط مشی 
غلط خود یعنی خط مشی تملق کارانھ و تسلیم طلبانھ ننگین خویش در مقابل 

. امپریالیسم سرپوش بگذارند
اگر مبارزه مشت در : ان حزب کمونیست اتحاد شوروی میگویندرھبر

مقابل مشت با امپریالیسم بعمل آید، آیا این منجر بھ ایجاد تشنجاتی نخواھد 
گردید؟ آیا این خطرناک نیست؟ 

طبق چنین منطق، امپریالیستھا محقند بھ تجاوز دست زده و دیگران را 
ار گرفتھ اند مجاز نیستند بھ مبارزه تھدید نمایند، اما کسانیکھ مورد تجاوز قر

علیھ آنان دست زنند، امپریالیستھا حق دارند کھ بدیگران ستم کنند، اما 
این جز تالش آشکار برای سلب . ستمدیدگان اجازه ندارند بھ مقاومت برخیزند

این سر تا . مسئولیت از امپریالیستھا در جنایتھا و تجاوزاتشان چیز دیگری نیست
. ضعیف از طرف قوی است) توفان ــ خوردن(لپا فلسفھ اک

تشنجات بین المللی را سیاست تجاوز و جنگ امپریالیسم بوجود آورده 
بخودی خود آشکار است کھ خلقھای کلیھ کشورھا باید علیھ تجاوز و تھدید . است
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رویدادھا ثابت میکند کھ تنھا از طریق . امپریالیسم مبارزه قطعی بعمل آورند
ن امپریالیسم را بھ عقب نشینی وادار ساخت و بھ تخفیف واقعی مبارزه میتوا

اما تنھا گذشت در برابر امپریالیستھا منجر بھ . وضع بین المللی دست یافت
تخفیف واقعی نخواھد شد، بلکھ بر عکس چنین گذشتی امپریالیستھا را در تجاوز 

. جری میسازد
ھا ایجاد می کنند مبارزه ما ھمواره علیھ تشنجات بین المللی کھ امپریالیست

اگر چھ امپریالیستھا سعی دارند . میکنیم و بخاطر تحصیل تخفیف آن میکوشیم
در ھمھ جا دست بھ تجاوز زده و تشنج بوجود آورند، ولی بھ نتیجھ کامال بر 

. خالف انتظارشان میرسند
امپریالیستھای آمریکا خیال میکنند کھ ”رفیق مائو تسھ دون میگوید کھ 

ولی رویدادھا حاکی از آنست کھ اوضاع . تشنج ھمیشھ بسود آنھا استوضع م
متشنجی کھ ایاالت متحده آمریکا بوجود آورده است بھ نتیجھ کامال بر خالف 

عمل آنھا خلقھای سراسر جھان را بھ مبارزه . انتظار آمریکائیان منجر شده است
“.علیھ تجاوزکاران آمریکائی برانگیختھ است

اگر گروه بندی ”:  دون ھمچنین خاطر نشان ساخترفیق مائو تسھ
انحصارات ایاالت متحده آمریکا با سماجت سیاست تجاوز و جنگ خود را دنبال 
کنند، الجرم آن روز فرا خواھد رسید کھ تمام خلقھای جھان آنان را بدار 

)١٩۵٨ سپتامبر سال ٩» ژن مین ژیبائو«روزنامھ (“.آویزند
این نیروھای متجاوز ”: فتھ شده است خوب گ١٩۵٧در بیانیھ سال 

امپریالیستی ضد توده ای با چنین سیاستی نابودی خود را فراھم میسازند و خود 
“ .گور کنانی را بوجود میاورند کھ بدست آنھا بھ خاک سپرده خواھند شد

درک این حقیقت برای کسانیکھ امپریالیسم را . چنین است دیالکتیک تاریخ
. ل استخدائی میشمارند، مشک

کید میکند کھ چون شما بخاطر أرھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی ت
این . مبارزه مشت در مقابل مشت نبرد میکنید، لذا از مذاکرات امتناع میورزید

. ھم دروغ است
ما ھمواره معتقدیم کھ ھر کس در ھر وضعی از مذاکرات سر باز زند، 

. لنینیست نیست–بھیچوجھ مارکسیست 
ی چین بارھا در دوران جنگھای انقالبی داخلی با گمیندانی ھا کمونیستھا

. مذاکره کردند و حتی در آستانھ آزادی چین ھم از مذاکرات امتناع نورزیدند
ما باید برای مذاکرات :  گفت١٩۴٩رفیق مائو تسھ دون در ماه مارس سال 

ی صلحجویانھ آماده باشیم صرف نظر از اینکھ این مذاکرات کلی و یا جزئ
ما نباید بعلت ترس از زحمت و تلف کردن وقت از این مذاکرات امتناع ”. باشد

در عین حال ما نباید بدون آنکھ تشخیص دھیم برای چھ بھ مذاکره . ورزیم
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ما باید دارای اصولیت استواری باشیم و . میپردازیم، در مذاکره شرکت کنیم
زم را از خود نشان ضمن مراعات این اصولیت، ما باید تمام نرمش مجاز و ال

) چاپ چینی١۴٣٧ صفحھ ۴جلد » آثار منتخب مائو تسھ دون«(“ .دھیم
کمونیستھای چین در مبارزه علیھ امپریالیسم و ارتجاع در عرصھ بین 

. المللی نیز از چنین روش صحیحی در مذاکرات پیروی میکنند
امون  ضمن اشاره بھ مذاکرات پیر١٩۵١رفیق مائو تسھ دون در اکتبر سال 

: متارکھ جنگ در کره گفت
دیرزمانی است کھ ما اعالم داشتھ ایم مسئلھ کره باید از طریق مسالمت ”

تنھا اگر دولت . آمیز حل و فصل گردد و اکنون نیز روی آن اصرار میورزیم
آمریکا مایل بھ حل این مسئلھ بر مبانی عدالت و انصاف باشد و از بکار بردن 

ابق برای برھم زدن این مذاکرات دست بر دارد و وسائل شرم آور گوناگون س
مانع تراشی نکند، آنگاه مذاکرات متارکھ در کره میتواند بموفقیت انجامد، وگرنھ 

 اکتبر ٢۴» ژن مین ژیبائو«روزنامھ (“ .دستیابی بھ موفقیت ممکن نخواھد بود
)١٩۵١سال 

چار شدند در در نتیجھ مبارزات قطعی ما با امپریالیستھای آمریکا، آنھا نا
. جریان مذاکرات بھ توافق پیرامون متارکھ جنگ در کره تن در دھند

 ژنو فعاالنھ شرکت نموده و سھم خود را ١٩۵۴ما در جلسھ مشاوره سال 
.در احیاء صلح در ھندوچین اداء کردیم

ما ھمچنین طرفدار مذاکره با ایاالت متحده آمریکا میباشیم کھ سرزمین ما 
مذاکرات بین چین و ایاالت متحده آمریکا توسط .  کرده استتایوان را اشغال

.  سال است کھ ادامھ دارد٨سفیران دو طرف بیش از 
 ژنو درباره مسئلھ الئوس فعاالنھ شرکت جستیم ١٩۶١ما در مشاوره سال 

و بھ انعقاد موافقتنامھ ژنو درباره احترام بھ استقالل و بیطرفی الئوس مساعدت 
. کردیم

نجا میتوان چنین نتیجھ گرفت کھ کمونیستھای چین تنھا بھ خود آیا از ای
اجازه میدھند کھ با دول امپریالیستی مذاکره بعمل آورند و با مذاکرات رھبران 

حزب کمونیست اتحاد شوروی با رھبران دول امپریالیستی مخالفت میورزند؟ 
. البتھ کھ خیر

ت دولت اتحاد شوروی با رویدادھا نشان میدھد کھ ما ھمیشھ از آن مذاکرا
کشورھای امپریالیستی کھ بسود دفاع از صلح جھانی بوده است نھ بزیان آن 

.فعاالنھ پشتیبانی کرده ایم
:  رفیق مائو تسھ دون چنین گفت١٩۶٠ ماه مھ سال ١۴

ما از دعوت مشاوره سران دول پشتیبانی میکنیم صرفنظر از اینکھ این ”
ولی برای .  نھ و موفقیتش بزرگ باشد یا کوچکمشاوره بھ موفقیت دست یابد یا
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تأمین صلح جھانی باید اساسأ بھ مبارزه قطعی خلقھای تمام کشورھا تکیھ 
)١٩۶٠ ماه مھ سال ١۵» ژن مین ژیبائو«روزنامھ (“ .کرد

ولی بھیچوجھ نمیشود مانند . ما موافق مذاکره با دول امپریالیستی ھستیم
وردن صلح جھانی، بھ مذاکرات بستھ، خروشف کھ چشم امید را در بدست آ

تصورات واھی غیر عینی را نسبت بھ مذاکرات شایع کرده و بدین ترتیب اراده 
. رزمنده خلقھای کلیھ کشورھا را فلج میسازد، اقدام شود

صادقانھ میگوئیم چنین روش نادرست خروشف نسبت بھ مذاکرات، بھ انجام 
 قدر کھ خروشف در برابر ھر. مذاکرات موفقیت آمیز مساعدت نمیکند

امپرالیستھا بیشتر از خود گذشت نشان بدھد و ھر قدر کھ چون قحطی زدگان بھ 
ھر چھ در جلویش میگذارند حملھ ور شود، ھمانقدر اشتھای امپریالیستھا بیشتر 

خروشف آنقدر بھ مذاکرات خود را شیفتھ نشان میدھد کھ نظیرش در . میشود
 این، شیفتگی او ھر دفعھ بدون جواب میماند و مورد با وجود. تاریخ پیدا نمیشود

رویدادھای تاریخی بیشماری نشان میدھد کھ امپریالیستھا . مضحکھ قرار میگیرد
.و مرتجعین ھیچگاه بھ تسلیم طلبان ترحم نمیکنند

راه دفاع از صلح و راه بسوی جنگ

ری حزب ًاز آنچھ فوقا گفتھ شد دیده میشود کھ اختالفات بین ما و رھب
کمونیست اتحاد شوروی در مسئلھ جنگ و صلح اختالفاتیست بین دو خط مشی 

این اختالفات بر سراینکھ آیا باید علیھ امپریالیسم مبارزه کرد یا نھ، . مغایر باھم
آیا پشتیبانی از مبارزات انقالبی الزم است یا نھ، آیا بسیج مردم سراسر جھان 

لیسم الزم است یا نھ و باالخره آیا باید از برای مبارزه علیھ نقشھ جنگ امپریا
.  لنینیسم پیروی کرد یا نھ–مارکسیسم 

حزب کمونیست چین ھمانند سایر احزاب انقالبی واقعی ھمواره در 
ما بر . مقدمترین جبھھ مبارزه علیھ امپریالیسم و دفاع از صلح جھانی قرار داد

یسم را افشاء ساختھ توده ھای ًآنیم کھ برای حفظ صلح جھانی باید دائما امپریال
مردم را برای مبارزه علیھ امپریالیسم بسر دمداری ایاالت متحده آمریکا بسیج و 
متشکل کرد و باید بقدرت رشد یابنده اردوگاه سوسیالیستی، بھ مبارزات انقالبی 
پرولتاریا و زحمتکشان تمام کشورھا، بمبارزات آزادیبخش ملل ستمدیده، 

قھا و کشورھای صلحدوست و بھ جبھھ واحد وسیع مبارزه بمبارزات کلیھ خل
.علیھ امپریالیسم آمریکا و دنبالھ روھایش تکیھ کرد
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خط مشی ای کھ ما از آن طرفداری میکنیم با خط مشی مشترک احزاب 
 وفق ١٩۶٠ و اعالمیھ سال ١٩۵٧کمونیست کلیھ کشورھا مندرج در بیانیھ سال 

. دارد
یتوان ھمواره سطح آگاھی توده ھای مردم را با پیروی از این خط مشی م

.اعتال داده و مبارزه در راه صلح جھانی را براه صحیح انداخت
با پیروی از این خط مشی میتوان با استواری نیروھای صلح جھانی را کھ 
ھستھ آن اردوگاه سوسیالیستی میباشد، رشد داده و تقویت کرد و پی در پی 

.ریالیسم وارد ساختھ و آنھا را تضعیف نمودضرباتی بھ نیروھای جنگی امپ
با پیروی از این خط مشی میتوان بدون وقفھ انقالب خلقھای کشورھا را 

. پیشرفت داده و دست و پای امپریالیسم را در بند کرد
با پیروی از این خط مشی میتوان بقدر کافی کلیھ عوامل ممکنھ منجملھ 

ریکا و دیگر کشورھای امپریالیستی را استفاده از تضادھای بین امپریالیسم آم
. بحرکت در آورد تا بحد اعال امپریالیسم آمریکا منفرد گردد

با پیروی از این خط مشی میتوان تھدیدات ھستھ ای امپریالیسم آمریکا را 
.باطل کرد و نقشھ آنرا در برافروختن جنگ نوین جھانی عقیم گذاشت

ای مختلف است، خواه در این خط مشی تحصیل پیروزی خلقھای کشورھ
این راه صحیح و ثمربخش حفظ صلح . امر انقالب و خواه در امر صلح جھانی

. در سراسر جھان است
خط مشی ای کھ رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی از آن پیروی میکند 
درست برعکس خط مشی ما و ھمچنین بر عکس خط مشی عمومی کلیھ 

. بی میباشد لنینیستھا و مردم انقال–مارکسیست 
رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی لبھ تیز مبارزه خود را نھ بطرف 
دشمن صلح جھانی بلکھ بھ سمت اردوگاه سوسیالیستی متوجھ میسازد و ھستھ 

. مرکزی نیروھای دفاع از صلح جھانی را تضعیف کرده و آنرا برھم میزند
 امپریالیسم رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی میکوشد برای تسھیل کار

آمریکا در منفرد ساختن اردوگاه سوسیالیستی، سرکوبی انقالب خلقھای کشورھا 
با شانتاژ ھستھ ای، مردم کشورھای سوسیالیستی را بترساند و بھ آنھا اجازه 

. نمیدھد از مبارزات انقالبی خلقھا و ملل ستمدیده سراسر جھان پشتیبانی کنند
یکوشد با شانتاژ ھستھ ای، خلقھا و رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی م

ملل ستمدیده سراسر جھان را بترساند و بھ آنھا اجازه نمیدھد انقالب کنند و برای 
 انقالب با امپریالیسم آمریکا ھمدستی میکند تا امپریالیسم "جرقھ"خاموش کردن 

آمریکا بتواند در مناطق بینابینی در بین آمریکا و اردگاه سوسیالیستی آزادانھ 
. سیاست تجاوز و جنگ را اجراء نماید
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رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی ھمچنین کشورھای متفق ایاالت 
متحده آمریکا را تھدید کرده، بھ این کشورھا اجازه نمیدھد کھ بھ مبارزه علیھ 
کنترلی کھ از طرف ایاالت متحده آمریکا نسبت بھ آنھا صورت میگیرد دست 

یالیسم آمریکا در باسارت در آوردن این کشورھا و زنند و بدین ترتیب بھ امپر
. تحکیم موضعش در این کشورھا کمک میکند

این روش رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی بمعنای حذف کامل 
. مبارزه علیھ سیاست تجاوز و جنگ امپریالیسم میباشد

این روش رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی بمعنای لغو کامل جبھھ 
زه علیھ امپریالیسم آمریکا و سگھای رنجیریش در راه دفاع از صلح واحد مبار

. جھانی میباشد
این روش رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی بمعنای حد اعالی بحال 
انفراد در آوردن دشمن عمده صلح جھانی نبوده بلکھ بمعنای حد اعالی منفرد 

. ساختن نیروھای صلح جھانی میباشد
مونیست اتحاد شوروی عمال وظیفھ مبارزه این روش رھبری حزب ک

. بخاطر دفاع از صلح جھانی را لغو میکند
 امپریالیسم آمریکا "استراتژی کره ارضی"این خط مشی ای است کھ با 

. مطابقت دارد
این راه دفاع از صلح جھانی نیست بلکھ راھی است کھ خطر جنگ را 

.تشدید کرده و منجر بھ بروز جنگ میگردد
ن کنونی با وضع موجود در آستانھ جنگ جھانی دوم بکلی فرق وضع جھا

نھضتھای آزادیبخش ملی . اکنون اردوگاه مقتدر سوسیالیستی وجود دارد. دارد
سطح آگاھی خلقھای . در آسیا، آفریقا و آمریکای التین طوفان آسا گسترش میابد

ر قابل نیروھای انقالبی خلقھای جھان بطو. جھان بمراتب ارتقاء یافتھ است
خلق اتحاد شوروی و خلقھای کشورھای . مالحظھ رشد کرده و تقویت یافتھ است

سوسیالیستی و خلقھای کشورھای سراسر جھان، بھیچوجھ باین تن در نخواھند 
داد کھ سرنوشت خود را در اختیار نیروھای جنگی امپریالیستی و جارچیان آنھا 

. قرار داده شود
یستھا و مرتجعین کشورھای مختلف بتدریج عملیات تجاوز و جنگی امپریال

پراتیک اجتماعی، یگانھ معیار . توده ھای مردم کشورھای جھان را بیدار مینماید
ما مطمئن ھستیم کھ بسیاری از کسانیکھ در برخورد مسئلھ جنگ و . حقیقت است

ند، پس از گرفتن درس عبرت از اصلح از نظرات نادرست پیروی کرده
ما بھ این امر . ع در نظرات خود تجدید نظر خواھند کردامپریالیسم و ارتجا

. امیدواری بسیاری داریم
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ما اطمینان داریم، چنانچھ کمونیستھا و خلقھای سراسر جھان فریبکاری 
ھای امپریالیستھا را برمال سازند و بدروغھای رویزیونیستھا پی برند و کار 

 امپریالیستی برای بر پا حفظ صلح جھانی را بدست خود گیرند، آنگاه نقشھ ھای
ساختن جنگ نوین جھانی عقیم خواھد ماند و صلح در سراسر جھان محفوظ 

.خواھد ماند
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دو خط مشی
در مسئلھ جنگ و صلح
پنجمین تفسیر از نامھ سرگشاده کمیتھ مرکزی


حزب کمونیست اتحاد شوروی 


. تمام جھانیان از مسئلھ جنگ و صلح گفتگو میکنند
سیستم نفرت انگیز امپریالیستی جنگھای بیشماری بر پا کرده و دو بار 


جنگھای امپریالیستی . خلقھای جھان را بگرداب جنگ جھانی کشانده است
فالکتھا و مصائب فوق العاده بزرگی بر مردم وارد ساختھ و در عین حال آنھا را 


. یز نموده اندھشیار ن
از پایان دومین جنگ جھانی در تمام اقطار جھان توده ھای وسیع مردم 


عده روز افزونی از مردم شروع بدرک . طالب صلح در جھانندًاو مؤکدًاعموم
این مطلب کردند کھ برای دفاع از صلح جھانی باید علیھ سیاست تجاوز و جنگ 


. امپریالیسم مبارزه کرد
ھای سراسر جھان موظفند آرزوھای صلحجویانھ توده  لنینیست–مارکسیست 
در نظر گرفتھ و در صف مقدم مبارزه بخاطر دفاع از صلح ًاھای مردم را جد


قرار گیرند و علیھ سیاست تجاوز و جنگ امپریالیسم مبارزه کرده  جھانی
عوامفریبی امپریالیستھا را فاش سازند و نقشھ جنگ افروزی آنھا را عقیم گذارند 


ر آموزشی بین توده ھا پرداختھ سطح آگاھی آنان را باال ببرند و مبارزه و بکا
. بخاطر دفاع از صلح جھانی را براه صحیح سوق دھند


 لنینیستھا خود را با –رویزیونیستھای معاصر بر خالف مارکسیست 
نیازمندیھای سیاست امپریالیسم وفق داده در فریب دادن توده ھای مردم بوسیلھ 


کارانھ بھ امپریالیسم کمک میکنند و توجھ مردم را از مبارزه ضد سخنان فریب
امپریالیستی منحرف ساختھ و مبارزه آنھا را تضعیف و مختل میسازند و نقشھ 


. امپریالیسم را در تدارک جنگ جدید مستور مینمایند
 لنینی با خط مشی – در مسئلھ جنگ و صلح خط مشی مارکسیستی 


.  استرویزیونیستی بکلی متناقض
 لنینی خط مشی صحیحی است کھ بمنافع مبارزه –خط مشی مارکسیستی 


این خط مشی است کھ تمام احزاب . در راه صلح در سراسر جھان پاسخ میدھد
 لنینیستھا – لنینی منجملھ حزب کمونیست چین و کلیھ مارکسیست –مارکسیستی 


. استوار و پیگیر روی آن پافشاری میکنند







٢


تی خط مشی غلطی است کھ خطر جنگ نوین را خط مشی رویزیونیس
این خط مشی است کھ رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی از . افزایش میدھد


. بیستمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی بتدریج آنرا تکامل داده است
در نامھ سر گشاده کمیتھ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی و در 


کمونیست اتحاد شوروی در مسئلھ جنگ و بسیاری از بیانات رھبران حزب 
صلح دروغھای بسیار متعددی بافتھ شده و بدین وسیلھ کمونیستھای چین را بباد 


. افتراء گرفتھ اند ولی اینھا نمیتوانند ماھیت این اختالفات را استتار کنند
 –اینک ما بھ تجزیھ و تحلیل اختالفات عمده بین خط مشی مارکسیستی 


. رویزیونیستی معاصر در مسئلھ جنگ و صلح میپردازیملنینی و خط مشی 


درس تاریخ


بعد از آنکھ سرمایھ داری در جریان رشد خود وارد مرحلھ امپریالیسم 
گردید مسئلھ جنگ و صلح یکی از مھمترین مسائلی شد کھ بر سر آن مبارزه 


.  لنینیسم و رویزیونیسم جریان داشتھ و دارد–بین مارکسیسم 
م سرمنشاء جنگھای معاصر است و امپریالیستھا بھ تناوب بھ امپریالیس


امپریالیستھا اغلب . سیاست زیر پرده صلح و سیاست جنگ متوسل میشوند
اقدامات جنایت آمیز و تجاوز کارانھ خود و تدارک افروختن جنگ نوین را در 


. زیر ادعاھای ریاکارانھ درباره صلح مخفی میدارند
تگی ناپذیر خلقھای تمام کشورھا را بمبارزه علیھ لنین و استالین بطور خس


. عوامفریبی ھای امپریالیستھا درباره صلح دعوت میکردند
در گفتار از صلح و عدالت دم ”لنین یادآور میشود کھ ھمھ دول امپریالیستی 


کلیات «. (“میزنند اما در کردار بھ جنگھای اشغالگرانھ و غارتگرانھ میپردازند
) چاپ روسی٢٢٠حھ  صف٢۶جلد » لنین


تنھا یک ھدف ”استالین متذکر میشود کھ امپریالیستھا از توسل بھ پاسیفیسم 
دارند و آنھم فریب دادن مردم با جمالت پرطمطراق درباره صلح است تا بتوانند 


 چاپ ٢٨۵ صفحھ ۶جلد » کلیات استالین«. (“جنگ نوینی را تدارک بھ بینند
ِمعتقدند پاسیفیسم امپریالیسم وسیلھ صلح بسیاری ”: وی ھمچنین میگوید) روسی
ِپاسیفیسم امپریالیسم وسیلھ تدارک جنگ و . این از ریشھ غلط است. میباشد


بدون این. استتار این تدارک بوسیلھ الفاظ ریاکارانھ در پیرامون صلح میباشد
پاسیفیسم و جامعھ ملل کھ آلت دست امپریالیسم است، تدارک جنگ در شرایط 


)  چاپ روسی٢٠٠ صفحھ ١١جلد » کلیات استالین«(“ .ممکن استکنونی غیر 







٣


بر خالف لنین و استالین رویزیونیستھای انترناسیونال دوم، این خائنین بھ 
طبقھ کارگر، بھ امپریالیسم در فریب دادن توده ھای مردم کمک کردند و بھ 


نی مبدل ھمدستان امپریالیسم و بھ ھمدستان امپریالیسم در افروختن دو جنگ جھا
. شدند


تا نخستین جنگ جھانی رویزیونیستھائی کھ نماینده آنھا برنشتین و 
کائوتسکی بودند، میکوشیدند بھر شکل کھ شده با جمالت ریاکارانھ ای درباره 
صلح اراده انقالبی مردم را فلج کرده و بر روی نقشھ امپریالیستھا در تدارک 


. جنگ جھانی سرپوشی گذارند
تین جنگ جھانی و پس از رخ دادن آن رویزیونیستھای کھنھ در آستانھ نخس


را از چھره بر داشتند و جانب دول “ صلح”یکی پس از دیگری نقاب 
امپریالیستی کشورھای خود را گرفتند و از جنگ امپریالیستی مبنی بر تقسیم 
مجدد جھان پشتیبانی کرده و در پارلمانھا بھ اعتبارات جنگی رأی موافق دادند و 


طبقھ کارگر کشورھای خود را " دفاع از میھن"اکارانھ با استفاده از شعار ری
برفتن بمیدان جنگ و کشتن برادران خود یعنی کارگران کشورھای دیگر تشویق 


. نمودند
ھنگامیکھ برای امپریالیستھا متارکھ جنگ با شرایطی کھ منافع امپریالیستی 


 نطقھای شیرینی، در روح گفتھ ھای آنھا را تأمین کند الزم آمد رویزیونیستھا با
برای من سعادتی باالتر از سازش : "نماینده خودشان کائوتسکی، کھ گفتھ بود


١.".، وجود ندارد"زنده ای، و بگذار دیگران ھم زنده باشند"ِصلح بر پایھ اصل 


. شروع بھ تحمیق مردم کرده و علیھ انقالب بر خاستند
ئوتسکی مرتد و جانشینانش آشکارتر پس از پایان نخستین جنگ جھانی، کا


. از پیش بھ جارچیان امپریالیسم در عوامفریبی پیرامون صلح مبدل گشتند
در مسئلھ جنگ و صلح رویزیونیستھای انترناسیونال دوم دروغھای 


: آنھا بھ اشکال ذیل بر آمد میکردند. فراوانی شایع میکردند
ی جھان را از مبارزه منحرف  آنھا امپریالیسم را آراستھ و توجھ خلقھاــ١


تھدید صلح در سراسر جھان از طرف امپریالیسم ”: کائوتسکی میگفت. میساختند
تھدید بیشتر از جانب تمایالت ناسیونالیستی خاور و از . ھرچھ باشد ناچیز است


نھا با این حرفھا میخواستند بمردم بقبوالنند آ٢“.جانب دیکتاتورھای مختلف است
سرمنشاء جنگ نیست، بلکھ ملل ستمدیده خاور و تکیھ گاه کبیر کھ امپریالیسم 


.  کشور شوراھا سرمنشاء جنگ میباشند–صلح 
آنھا در روپوشی خطر جنگ نوین و فلج ساختن اراده رزمنده توده ھای ــ ٢


اگر اکنون ”:  گفت١٩٢٨کائوتسکی در سال . مردم بھ امپریالیسم کمک میکردند


»  مسائل ملی«: کائوتسکی.   ک ١


٢ .» دمکرات–مسئلھ دفاع و حزب سوسیال : "وتسکیئکا. ک  







٤


یستی را تصویر کند آنوقت او بجای در نظر کسی بازھم خطر جنگ امپریال
 این ٣“.گرفتن عصر ما بر ھمان نسخھ ھای سنتی متکی گردیده است


رویزیونیستھای کھنھ ھمچنین میگفتند ھر کسی جنگ امپریالیستی را اجتناب 
٤.“طرفدار درک قضا قدری تاریخ است”ناپذیر حساب کند 


گ تمام بشریت را نابود خواھد  آنھا توده ھای مردم را میترساندند کھ جنــ٣
جنگ بعدی نھ تنھا فقر و مسکنت ببار میاورد، بلکھ ”: کائوتسکی میگفت. کرد


تنھا از خود ویرانھ ) الاقل در اروپا(تمام تمدن را بطور کامل از بین میبرد و 
٥“.ھائی سوختھ و درھم ریختھ و اجسادی فاسد شده بجای باقی خواھد گذاشت


جنگ اخیر سراسر جھان را ”کھنھ ھمچنین میگفتند کھ این رویزیونیستھای 
جنگ آینده آنرا تمام و کمال منھدم خواھد . بفالکت فوق العاده بزرگی کشاند


ساخت و حتی تدارکات ایجاد جنگ جدیدی بتنھائی جھان را بسوی انھدام خواھد 
٦“ .راند


و  آنھا جنگھای عادالنھ را از جنگھای غیر عادالنھ تشخیص نداده ــ٤
در شرایط : " گفت١٩١۴کائوتسکی در سال . میکوشیدند بھ انقالب راه ندھند


کنونی جنگی نیست کھ بطور کلی برای ملل مختلف و بویژه برای پرولتاریا 
آنچھ کھ ما از آن بحث میکنیم اینستکھ ما بچھ وسیلھ ای . بدبختی ببار نیاورد


نگھا ممکن است مفید میتوانیم از جنگ مخوف جلوگیری کنیم نھ اینکھ کدام ج
آرزوی صلح ابدی ”: کائوتسکی ھمچنین میگفت. ٧“.واقع شوند و کدام مضر


این امر موقتأ . بیش از پیش توده ھای وسیع مردم ملل متمدن را فرا میگیرد
٨. “مسئلھ کامال بزرگ زمان ما را در درجھ دوم اھمیت قرار میدھد


رده و از این راه علیھ  آنھا تئوری حاکمیت مطلق سالح را تبلیغ کــ۵
ھمانطوریکھ بارھا ”: کائوتسکی میگفت. مبارزه مسلحانھ انقالبی بر میخاستند


تشریح شده است یکی از عللی کھ از این پس پیکارھای انقالبی روز بروز کمتر 
با وسائل جنگی بھ نتیجھ میرسد، برتری عظیم تجھیزات ارتشھای معاصر دولتی 


 از ًادر اختیار دارند و این برتری قاعدت" یانغیر نظام"بر سالحی است کھ 
٩“.ھمان آغاز ھر گونھ تالش آنھا را در مقاومت با یأس مواجھ میسازد


" دمکرات–مسئلھ دفاع و حزب سوسیال : "کائوتسکی.  ک٣
 دمکرات آلمان متشکلھ در کمنیتس –اره مسئلھ امپریالیسم در کنگره حزب سوسیال از نطق گاازه درب٤


جلد » )١٩١٢ - ١٩١٠سال ( دمکرات –دفترچھ کنگره ھای حزب سوسیال «رجوع بھ    ١٩١٢سال 
٢.
.»جنگ و دمکراسی«مقدمھ : کائوتسکی. ک٥
. »١٩٠٩سوسیالیست در سال قطعنامھ درباره اتحاد ملل مصوبھ در کنگره برن انترناسیونال   «٦
.»حزب سوسیال دموکرات در دوران جنگ«: کائوتسکی.ک٧
.»جنگ و دمکراسی«مقدمھ : کائوتسکی. ک٨
.» دمکرات–کاجخیزیس حزب سوسیال «: کائوتسکی.   ک٩







٥


 آنھا این ادعاھای پوچ و بیمعنا را اشاعھ میدادند کھ با خلع سالح میتوان ــ۶
صلح بر ”برنشتین میگفت کھ . صلح جھان و تساوی بین ملل را تأمین نمود


ما نمیتوانیم راحت و آسوده ! افکناد و خوشی و شادمانی مردم را بادزمین سایھ 
ما باید کوشش کنیم تا اجتماع بتواند بالمانع بھ پیش رود و از طریق توافق . باشیم


١٠“.بین المللی و ترک سالح بھ آسایش ھمگانی و برابری حقوق ملل برسیم


یا میتوان با پولھای  آنھا چنین روایت بی اساسی را شایع میکردند کھ گوــ٧
کائوتسکی . صرفھ جوئی شده از خلع سالح بھ کشورھای عقب مانده کمک کرد


ھر قدر بار تسلیحات در اروپای باختری کمتر باشد ھمانقدر پول : "میگفت
اضافی برای راه آھن سازی در چین، ایران، ترکیھ و آمریکای جنوبی و غیره 


 نوع برای کمک بھ پیشرفت صنایع زیادتر خواھد بود و ساختمانھائی از این
١١."وسیلھ ای بمراتب مؤثرتر از ساختمان رزم ناو میباشد


. کمر بخدمت امپریالیسم بستھ بودند“ استراتژی صلح” آنھا در تنظیم ــ٨
با کمکھای ) ھمچنین آمریکائیان(ملل اروپای متمدن ”: کائوتسکی میگفت


ر خاور نزدیک و دور حفظ اقتصادی و فرھنگی خود بھتر میتوانند صلح را د
١٢“.کنند تا بھ کمک کشتی ھای جنگی و ھواپیما


 . آنھا جامعھ ملل را کھ تحت اداره امپریالیسم قرار داشت میستودندــ٩
تنھا وجود جامعھ ملل دست آورد بزرگی برای صلح میباشد ”: کائوتسکی میگفت


مان دیگری و آن چنان وسیلھ ای برای دفاع از صلح بدست میدھد کھ ھیچ ساز
١٣“.بدان قادر نیست


 آنھا تصورات باطلی شایع میکردند کھ گویا با اتکای بھ امپریالیسم -١٠
در حال ”: کائوتسکی اعالم میکرد. آمریکا میتوان از صلح جھانی دفاع نمود


حاضر آمریکا نیرومندترین کشور در جھان میباشد و اگر این کشور در جامعھ 
لوگیری از جنگ اقدام کند جامعھ ملل را بھ سازمان ملل و یا باتفاق آن برای ج


١٤“.مقاومت ناپذیری مبدل میسازد


.لنین باطن نفرت انگیز کائوتسکی و نظایرش را بیرحمانھ برمال کرد
لنین خاطر نشان ساخت کھ پاسیفیسم رویزیونیستھای انترناسیونال دوم 


 اطاعت در چیزی جز تسلی مردم و وسیلھ ای برای تسھیل کار دول، در بھ


 دمکرات آلمان متشکلھ در –ن درباره مسئلھ خلع سالح در کنگره حزب سوسیال یاز نطق برنشت ١٠
جلد » )١٩١٣ -١٩١٠سال ( دمکرات –دفترچھ کنگره حزب سوسیال «رجوع بھ . ١٩١٢سال کمنیتس 


٢.
. »بازھم درباره خلع سالح«: کائوتسکی.  ک١١
.» دمکرات-مسئلھ دفاع و حزب سوسیال «: کائوتسکی.  ک١٢
.» دمکرات-مسئلھ دفاع و حزب سوسیال «: کائوتسکی.  ک١٣
.»سوسیالیستھا و جنگ«: کائوتسکی. ک١٤







٦


 ٢٣جلد » کلیات لنین«(“.آوردن مردم در جنگ امپریالیستی بعدی نمیباشد
)  چاپ روسی٢٢۴صفحھ 


در اینجا مھمتر از ھمھ این است کھ سوسیال ”: استالین خاطر نشان میسازد
ِ دمکراسی بزرگترین شایع کننده پاسیفیسم امپریالیستی در میان طبقھ کارگر ــ


ه سرمایھ داری در میان طبقھ کارگر در امر تدارک است، یعنی تکیھ گاه عمد
 چاپ ٢٠١ صفحھ ١١جلد » کلیات استالین«(“.جنگ نوین و مداخلھ میباشد


).روسی
فقط کافی است کھ بھ بیانات رفیق خروشف در پیرامون مسئلھ جنگ و صلح 


مراجعھ شود و با بیانات کائوتسکی و برنشتین و نظایر آنھا مقایسھ گردد، 


توان مشاھده کرد کھ در نظرات خروشف ھیچ خالقیت تازه ای آنوقت می


وجود ندارد و نظرات وی چیزی جز کپیھ نظرات رویزیونیستھای 


. انترناسیونال دوم نیست


خروشف در مسئلھ جنگ و صلح کھ بھ سرنوشت بشریت مربوط است 


تجربیات تاریخی ثابت میکند کھ . بدنبال برنشتین و کائوتسکی قدم برمیدارد


.ین راھی است بسیار خطرناک برای صلح جھانیا


بمنظور دفاع مؤثر از صلح جھانی و جلوگیری از جنگ جھانی نوین کلیھ 


 لنینیستھا و کلیھ خلقھای صلحدوست سراسر جھان نمیتوانند –مارکسیست 


.خط مشی نادرست خروشف را رد نکنند و با آن مخالفت نورزند


بزرگترین عوامفریبی


ین عوامفریبی بزرگتر نیست کھ دشمن عمده صلح جھانی را در جھان از ا
. فرشتھ صلح بنامند


پس از دومین جنگ جھانی امپریالیسم آمریکا جای فاشیستھای آلمان و 
ایتالیا و ژاپن را گرفتھ، تالش کرده است، امپراطوری عظیم بیسابقھ ای در 


ی آمریکا امپریالیستھا“ استراتژی کره ارضی”. سراسر جھان بوجود آورد
ھمواره متوجھ این ھدفھاست کھ در مناطق بین ایاالت متحده آمریکا و اردوگاه 
سوسیالیستی رخنھ کنند و آنرا پس از ھجوم تحت کنترل خود در آورند و شعلھ 
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انقالب خلقھا و ملل ستمدیده را خاموش سازند و دول سوسیالیستی را از بین 
.  نمایندببرند تا بدین طریق بر سراسر جھان ریاست


امپریالیستھای آمریکا بمنظور تحقق تمایالت آزمندانھ خود در ایجاد سلطھ 
 سال پس از پایان دومین جنگ جھانی بال انقطاع در نواحی ١٨بر جھان طی 


مختلف جھان بھ جنگھای تجاوزکارانھ و مداخالت مسلحانھ ضد انقالبی 
 تمام مشغول تدارک جنگ گذشتھ از اینھا آنھا ھم اکنون با فعالیت. نداپرداختھ


. عالمگیر جدیدی ھستند
رویدادھا با کمال وضوح نشان میدھد کھ امپریالیسم کمافی السابق سرمنشاء 
جنگھای معاصر است و نیروی اصلی تجاوز و جنگ در عصر ما امپریالیسم 


 نیز بروشنی این مسئلھ ١٩۶٠و اعالمیھ سال ١٩۵٧آمریکا میباشد و بیانیھ سال 
. رده اندرا تصریح ک


ولی رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی نمایندگان عمده امپریالیسم 
آنھا مدعی ھستند کھ گروھی . آمریکا را بمثابھ رجال صلحدوست بشمار میاورند


کھ میتوانند با ھوشیاری اوضاع را ارزیابی کنند پیدا شده اند “ معقول”اشخاص 
.  کندی میباشندھمانا آیزنھاور و" معقول"و نماینده این گروه 


او از اعتماد مطلق خلق ”: در گذشتھ خروشف آیزنھاور را ستوده گفت
او ھمانند ”و “ او صمیمانھ خواھان صلح است”، “کشور خود بر خوردار است
. “ما برای صلح نگران میباشد


اکنون خروشف، کندی را نیز مورد تحسین و تمجید قرار میدھد کھ او آدمی 
تن مسئولیت دفاع از صلح جھانی از آیزنھاور تواناتر است کھ در بعھده گرف


و میتوان “ نسبت بھ حفظ صلح عالقھ و توجھ از خود نشان میدھد”میباشد، او 
برای زندگی در صلح و کار خالق در کره ارض شرایط ”انتظار داشت کھ او 


. “اطمینان بخشی تأمین کند
ی انترناسیونال دوم خروشف با کوششھای فراوان خود ھمانند رویزیونیستھا


. دروغ شایع کرده و امپریالیسم را آرایش میدھد
کمیتھ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی در نامھ سر گشاده خود از 


مگر شما : کسانیکھ این دروغھای آنھا را قبول نمیکنند با خطاب و عتاب میپرسد
از ھر گونھ کلیھ دول بورژوازی در ھمھ کارھای خود ”حقیقتأ چنین معتقدید کھ 


.“خردمندی محرومند؟
در .  لنینیسم را نادیده گرفتھ اند–بدیھی است کھ آنھا الفبای مارکسیسم 


پرولتاریا خردمندی . جامعھ طبقاتی خردمندی مافوق طبقات اصال وجود ندارد
در حقیقت برای یک فرد . پرولتری دارد و بورژوازی خردمندی بورژوایی


است متناسب با مصالح اصلی طبقھ خود و خردمند جز مھارت در تنظیم سی
. مھارت در عملیات ناشی از موضع اصلی طبقھ خود چیز دیگری نمیباشد
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خردمندی کندی و امثال وی در این است کھ وی طبق منافع اصلی بورژوازی 
انحصاری ایاالت متحده آمریکا اقدام میکند و با بعبارت دیگر خردمندی او 


. خردمندی امپریالیستی است
در شرایطی کھ تناسب نیروھای طبقاتی در صحنھ بین المللی بیش از پیش 
برای امپریالیسم نامساعد میگردد و در حالیکھ سیاست تجاوز و جنگ امپریالیسم 
آمریکا پی در پی دچار شکست میشود، برای امپریالیستھای آمریکا بیش از پیش 


.الزم میاید کھ خود را بقبای صلح بیارایند
عأ قادر است کھ درباره صلح جمالت زیبا ببافد و بھ ھر شیوه کندی واق


ولی سیاست فریبنده زیر پرده صلح کندی ھمانند . صلحجوبانھ دست اندازد
امپریالیسم “ استراتژی کره ارضی”سیاست جنگ کندی است کھ ھر دو بھ 


.آمریکا خدمت میکند
کندی یکی کردن تمام کره زمین در “ استراتژی صلح”ھدف 


بر پایھ قوانین و ”است کھ “ جمع کشورھای جھان آزاد”ح اصطال
. امپریالیسم آمریکا بنا نھاده شده است“ عدالت


: رار استقکندی از این “ استراتژی صلح”نکات عمده 
استقرار استعمار نوین ایاالت متحده آمریکا در آسیا، آفریقا و آمریکای 


.التین با شیوه ھای مسالمت آمیز
وذ در کشورھای امپریالیستی و سرمایھ داری دیگر و تحت بدست آوردن نف


. کنترل در آوردن آنھا با شیوه ھای مسالمت آمیز
از نوع “ تحوالت مسالمت آمیز”سوق دادن کشورھای سوسیالیستی بھ راه 


.یوگسالوی با شیوه ھای مسالمت آمیز
ضعیف کردن و برھم زدن مبارزه ضد امپریالیستی خلقھای سراسر جھان 


.ا شیوه ھای مسالمت آمیزب
 کندی طی سخنرانی خود در جلسھ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ًااخیر


متکبرانھ شرایط ذیل را برای حفظ صلح بین ایاالت متحده آمریکا و اتحاد 
:شوروی بمیان کشید


 الحاق جمھوری دمکراتیک آلمان بھ آلمان باختری؛ــ١
 سوسیالیستی؛ راه ندادن بھ ادامھ موجودیت کوبایــ٢
بھ کشورھای سوسیالیستی اروپای خاوری یعنی “ انتخابات آزاد” اعطاء ــ٣


تحقق احیاء سرمایھ داری در این کشورھا؛
 خودداری کردن کشورھای سوسیالیستی از پشتیبانی از مبارزات ــ۴


.انقالبی خلقھا و ملل ستمدیده
ستعمارگران است کھ تا بلھ، این یک حقھ بازی پیش پا افتاده امپریالیستھا و ا


. بھ ھدفھای خود برسند“ با شیوه ھای مسالمت آمیز”حد امکان 
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طبقات ارتجاعی برای حفظ سلطھ و تحقق توسعھ طلبی خارجی خود ھمیشھ 
. بھ روش دوگانھ عوامفریبی کشیش مابانھ و سر کوبی دژخیم وار متوسل میشوند


الیسم ھمواره بیکدیگر سیاست فریبنده صلح امپریالیسم و سیاست جنگ امپری
خدمت کرده و یکدیگر را تکمیل میکنند و خردمندی کندی کھ نماینده بورژوازی 
انحصاری ایاالت متحده آمریکا است تنھا میتواند بدان معنا باشد کھ او حیلھ 


.گرانھ تر این روش دوگانھ را بکار میبندد
. ور استاما روش عمده بالتغییر طبقات حاکمھ ارتجاعی ھمان اعمال ز


امپریالیستھا موقع تقسیم مناطق نفوذ . فریب کشیش مابانھ بھ زور کمک میکند
کندی در این باره واضح و روشن سخن . پیوستھ از موضع زور بر آمد میکنند


سرانجام یگانھ راه حفظ صلح اینستکھ ما آماده باشیم ”: وی گفتھ است. گفتھ است
 خودمان جنگ کنیم و اینرا تا در صورت فوق العاده ضروری بخاطر کشور


کندی پس از آنکھ بر سر حکومت آمد شروع بھ اجرای . “واقعأ نیز انجام دھیم
 نمود کھ تسریع ھنجار تشکیل "استراتژی واکنش با نرمش"باصطالح 


 را پیش بینی میکند تا "تقویت قدرت ھمھ جانبھ" و "نیروھای گونا گون نظامی"
اه خود بھر گونھ جنگی خواه ھمگانی و یا ایاالت متحده آمریکا بتواند بدلخو


محدود، خواه جنگی ھستھ ای و یا معمولی، خواه جنگ بزرگ و یا کوچک 
این نقشھ دیوانھ وار و سبک سرانھ کندی توسعھ تسلیحاتی و تدارکات . دست زند


اینک بھ . جنگی آمریکا را بھ نقطھ ای رسانده است کھ تاکنون دست نارس بوده
:ره از طرف دولت ایاالت متحده آمریکا توجھ کنیدبرخی مدارک منتش


 میلیون دالر در ٧...   میلیارد و۴۶ ھزینھ ھای نظامی دولت آمریکا از ــ١
 افزایش یافتھ است کھ ١٩۶۴ میلیارد دالر در سال مالی ۶٠ بھ ١٩۶٠سال مالی 


این باالترین سطح ھزینھ ھای نظامی در دوران صلح بوده و حتی از سطح 
. گ کره نیز تجاوز کرده استزمان جن


 اخیرأ کندی اعالم داشت کھ طی بیش از دو سال اخیر مقدار اسلحھ ــ٢
 برابر ٢ آمریکا در اختیار دارند "واحدھای احتیاط استراتژیکی"ھستھ ای کھ 


 ۴۵گشتھ و تعداد لشگرھای نیروھای زمینی کھ ھمیشھ آماده بجنگ ھستند 
 درصد ١٧۵ نقل  واپیما برای حملدرصد زیادتر شده و میزان سفارش ھو


 "واحدھای ضد شورش" و "واحدھای پارتیزانی ویژه"افزایش یافتھ و عده 
.  برابر گشتھ است۶تقریبأ 
 ستاد تنظیم کننده نقشھ واحد برای ھدفھای استراتژی آمریکا نقشھ جنگ ــ٣
 .ی علیھ اتحاد شوروی و سایر کشورھای سوسیالیستی را تدوین کرده استاھستھ


کھ ”جاری اعالم داشت وزیر دفاع ایاالت متحده آمریکا ماکنامارا اوائل سال 
یعنی " نرم" پیش بینی شده قابلیت منھدم ساختن تمام ھدفھای جنگی "طی دوران"


یعنی ھدفھای زیر زمینی کم " نیم سخت"ھدفھای نظامی روی زمینی و ھدفھای 
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کم پرتاب موشک آنرا عمق اتحاد شوروی و قسمت عمده میدانھای کامال مستح
برای خود تأمین خواھیم نمود و ھمچنین استعداد تکمیلی بصورت نیروھای 
مورد حفاظت قرار گرفتھ فراھم خواھیم ساخت کھ برای وارد آوردن ضربھ بر 


.“شھرھا و نواحی صنعتی آن بکار برده خواھد شد و یا در احتیاط خواھد ماند
ھدایت ) توفان ــ موشک(مرمیھایایاالت متحده آمریکا شبکھ پایگاھھای 


شونده ھستھ ای خود را کھ علیھ اردوگاه سوسیالیستی ھدف گیری شده است بیش 
از پیش تقویت کرده و بمقدار قابل مالحظھ ای بر گروه ھای زیر دریائی ھای 
ھستھ ای خود کھ مجھز بھ مرمیھای ھدایت شونده میباشند در آبھای دیگران 


. افزوده است
ل ارتش بلوک ناتو کھ تحت فرماندھی ایاالت متحده آمریکا قرار در عین حا


دارد امسال بسوی خاور حرکت کرده و بخطوط مرزی جمھوری دمکراتیک 
. آلمان و چکوسلواکی نزدیک شده است


 دولت کندی اقدامات نظامی خود را در آسیا و آمریکای التین و آفریقا ــ۴
 را در نیروھای زمینی، ھوائی و "ژهواحدھای با ماموریت وی"تشدید نموده و 


دریائی آمریکا بسیار توسعھ داده است تا از آنھا علیھ جنبشھای انقالبی خلقھای 
ایاالت متحده آمریکا بخش جنوبی ویتنام را بمیدان . این نواحی استفاده نماید


مبدل ساختھ و تعداد افراد ارتش آمریکا در “ جنگ ویژه”آزمایشی برای یک 
.  ھزار نفر بالغ گشتھ است١۶بی بر ویتنام جنو


 دولت کندی برای اجرای جنگ، مقامات فرماندھی خود را تقویت کرده ــ۵
 تأسیس نموده است، کھ نیروھای مختلط "ستاد کل ضربھ ای"این دولت . است


این نیروھا ھمیشھ در حال حد اعالی آمادگی . زمینی و ھوائی در اختیار دارد
ھ میتوان آنھا را برای افروختن جنگ بھ نقاط مختلف جنگی ھستند و در ھر لحظ


دولت کندی مراکز فرماندھی نظامی ملی در روی زمین و . جھان فروریخت
زیر زمین بوجود آورده و ھمچنین پستھای فرماندھی فوق العاده ھوائی و دریائی 


. تشکیل داد تا از داخل ھواپیما و یا کشتی بتوان عملیات جنگی را رھبری نمود
این حقایق نشان میدھد کھ در عصر حاضر امپریالیستھای آمریکا ھارترین 
میلیتاریستھا و آتش افروزان جنگ نوین جھانی و غدارترین دشمن صلح جھانی 


از اینجا معلوم است کھ امپریالیستھای آمریکا با وجود اینکھ خروشف بھ . میباشند
یچوجھ فرشتھ زیبائی آنھا صلوات میفرستد و برای آنھا دعای خیر میکند بھ


ِنگردیده و نمیگردند، ھر چند خروشف بھ آنھا بخور عود میدھد و بر آنھا تعظیم  ُ
در این زمینھ . و تکریم میکند آنھا ھرگز بودای دل رحمی نگردیده و نمیگردند


ھر قدر کھ خروشف بھ امپریالیستھای آمریکا کمک میکند آنھا ھرگز وی را 
 امپریالیستھای آمریکا پیوستھ با اقدامات .سزاوار مرحمت خود نمیدانند


صلح "تجاوزکارانھ و جنگی و تازه بھ تازه بیشمار خود ماسک باصطالح 
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 را از چھره خود بر میدارند و بھ خروشف از چپ و راست پشت سر "خواھی
این نشان میدھد ھمھ ادعاھای پوچ و بیمعنای خروشف کھ . ھم سیلی میزنند


این برای کسانیکھ با طیب . ند نقش بر آب میگرددامپریالیسم را آرایش میک
. واقعأ بسیار غم انگیز است.خاطر بمثابھ مدافع امپریالیسم آمریکا بر آمد میکنند 


مسئلھ امکان جلوگیری از جنگ نوین جھانی


امپریالیسم بسر دمداری ایاالت متحد آمریکا با شدت جنگ نوین جھانی را 
این حقیقی است کھ ما باید آنرا برای . د داردتدارک می بیند و خطر جنگ وجو


. توده ھای مردم روشن سازیم
ولی آیا میتوان از جنگ نوین جھانی جلوگیری کرد؟


نقطھ نظر کمونیستھای چین در این مسئلھ از مدتھای قبل تاکنون روشن 
. بوده است


پس از پایان دومین جنگ جھانی رفیق مائو تسھ دون بھ تجزیھ و تحلیل 
ی اوضاع بین المللی بعد از جنگ پرداخت و این نظریھ را بیان نمود کھ علم


. جلوگیری از جنگ نوین جھانی امکان پذیر است
 رفیق مائو تسھ دون ضمن مصاحبھ مشھور خود با ١٩۴۶باز ھم در سال 


: تفروزنامھ نگار آمریکائی آنالوییز استرانگ گ
جھانی دوم اندکی بیش مرتجعان آمریکایی در زمان کنونی کھ از جنگ ”


نمیگذرد یک چنین جاروجنجالی را در پیرامون یک جنگ ایاالت متحده آمریکا 
با اتحاد شوروی براه انداختھ و محیط بین المللی را زھرآگین ساختھ اند و ما 


آنوقت چنین بر میاید کھ . مجبوریم کھ مقاصد واقعی آنان را از مد نظر بگذرانیم
، آنھا افسار گسیختھ، کارگران و محافل دمکراتیک زیر پرده شعار ضد شوروی


کشور خود را مورد حملھ قرار داده و تمام کشورھایی را کھ ھدف توسعھ طلبی 
بعقیده من مردم . ایاالت متحده آمریکا ھستند بھ زائده آمریکا تبدیل مینمایند


ید آمریکا و مردم تمام کشورھایی کھ مورد تھدید تجاوز آمریکا قرار دارند با
متحد شده و علیھ حمالت مرتجعان آمریکایی و نوکران آنھا در این کشورھا 


تنھا پیروزی در این مبارزه یک جنگ جھانی سوم را غیر ممکن . مبارزه کنند
 ۴جلد » آثار منتحب مائوتسھ دون«(“.میسازد و گرنھ جنگ اجتناب ناپذیر میشود


).  چاپ چینی١١٩٢صفحھ 
 بمناسبت ارزیابی ھای بدبینانھ آن موقع از این گفتھ رفیق مائوتسھ دون


در آن زمان امپریالیسم و در رأس آن ایاالت متحده . اوضاع بین المللی بود
آمریکا و مرتجعین کشورھای مختلف روز بروز بر شدت اقدامات ضد شوروی 


جنگ بین ”آنھا جار میزدند کھ گویا . و ضد کمونیستی و ضد خلقی می افزودند
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افروختھ شدن ”و “ آمریکا و اتحاد شوروی احتراز ناپذیر استایاالت متحده 
مرتجعان چان کای چکی ھم بمنظور . “آتش جنگ جھانی سوم نیز نا گزیر


در آن . ترساندن خلق چین، بطور پردامنھ بھ تبلیغاتی از این قماش دست میزدند
حانھ زمان برخی از رفقا تحت تأثیر شانتاژ قرار گرفتند و در برابر حمالت مسل


ارتجاع چان کای چکی کھ از پشتیبانی امپریالیسم آمریکا برخوردار بود ضعف 
و عجز از خود نشان داده و جسارت آنرا نداشتند کھ با جنگ انقالبی بھ جنگ 


رفیق مائوتسھ دون بر عکس آنان از بر خورد . ضد انقالبی پاسخ قطعی بدھند
نگ نوین جھانی اجتناب پذیر دیگری ھواداری کرده یادآور میشد کھ تنھا وقتی ج


. است کھ علیھ نیروھای ارتجاعی جھانی بطور جدی و مؤثر مبارزه شود
این نتیجھ گیریھای علمی رفیق مائوتسھ دون با پیروزی کبیر انقالب چین 


.ثابت گردید
پیروزی انقالب چین تغییرات عظیمی در تناسب قوای طبقاتی در صحنھ 


 رفیق مائوتسھ دون خاطر نشان ١٩۵٠ئن سال در ژو. بین المللی بوجود آورد
:ساخت
تھدید جنگ از طرف اردوگاه امپریالیستی ھمچنان موجود است، امکان ”


اما نیروھای رزمنده ایکھ از خطر . بروز سومین جنگ جھانی موجود است
جنگ جلوگیری میکنند و نیروھاییکھ از بروز سومین جنگ جھانی مانع میشوند 


. سطح آگاھی اکثریت خلقھای سراسر جھان ارتقاء مییابدبسرعت رشد میکنند، 
از سومین جنگ جھانی تنھا در شرایطی میتوان جلوگیری کرد کھ احزاب 
کمونیستی سراسر جھان ھمچنان کلیھ نیروھای صلح و دموکراسی را کھ میتوان 


ژن مین «روزنامھ . (“متحد کرد ھمبستھ ساختھ و رشد آتی آنھا را تأمین سازند
) ١٩۵٠ ژوئن سال ١٣» وژیبائ


 رفیق مائوتسھ دون در جلسھ مشاوره نمایندگان ١٩۵٧در نوامبر سال 
احزاب برادر تغییراتی را کھ پس از پایان دومین جنگ جھانی در مناسبات بین 
المللی حاصل شده بطور مفصل تجزیھ و تحلیل نموده و نشان داد کھ نقطھ تحول 


آن زمان پدید آمده است و برای مجسم جدیدی در پیشرفت اوضاع بین المللی 
باد خاور بر باد باختر چیره گشتھ ”ِساختن خصوصیت وضع آن زمان عبارت 


من معتقدم ”: او گفت. را با اقتباس از یک رمان کالسیک چینی بکار برد“ است
کھ خصوصیت اوضاع کنونی برتری باد خاور بر باد باختر میباشد، یعنی 


روھای امپریالیسم برتری کوبنده نیروھای سوسیالیستی بر نی
 چاپ ٢۵صفحھ » امپریالیستھا و کلیھ مرتجعان بیر کاغذی ھستند«(“ .دارد
)چینی


رفیق مائوتسھ دون از تجزیھ و تحلیل تناسب نیروھای طبقاتی در صفحھ 
ھمانطوریکھ “ باد خاور”مفھوم . بین المللی بود کھ بچنین نتیجھ گیری رسید
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دوگاه سوسیالیستی، طبقھ کارگر بین المللی و احزاب کامال روشن است شامل ار
کمونیست، خلقھا و ملل ستمدیده، خلقھا و کشورھای صلحدوست میباشد و مفھوم 


.  تنھا نیروھای جنگ یعنی امپریالیسم و ارتجاع را در بر میگیرد"باد باختر"
اینکھ رھبری حزب . معنی سیاسی این استعاره بسیار روشن و دقیق است


ت اتحاد شوروی و دنبالھ روھایش این استعاره را بھ مفھوم جغرافیائی و کمونیس
نژادی و یا اقلیمی تحریف کرده اند تنھا میتواند این را ثابت کند کھ آنان میخواھند 


 ــ بکشانند تا لطف امپریالیسم را جلب کرده و ناسیونال "باختر"خود را بھ صف 
. یزندشوینیسم اروپا و آمریکای شمالی را برانگ


را بطور “ باد خاور بر باد باختر چیره میشود”رفیق مائوتسھ دون عبارت 
عمده بعنوان دلیل بر افزایش امکان جلوگیری از جنگ نوین جھانی و فزونی 
یافتن امکان کسب شرایط ساختمان مسالمت آمیز کشورھای سوسیالیستی بیان 


.داشت
ھ حزب کمونیست چین این احکام رفیق مائوتسھ دون تجلی نظراتی است ک


. بالتغییر روی آنھا پافشاری میکند
حزب کمونیست چین اطمینان ”از اینجا معلوم میشود این ادعا کھ گویا 


شایعھ ای “ ندارد کھ امکان جلوگیری از جنگ نوین جھانی وجود داشتھ باشد
.ًبیش نیست کھ رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی قصدا ساختھ است


میشود کھ نظر امکان جلوگیری از سومین جنگ جھانی را از اینجا معلوم 
 لنینیستھا مطرح ساختھ اند و بھیچوجھ طرح –دیر زمانی است کھ مارکسیست 


کننده این نقطھ نظر، بیستمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی نبوده و نیز 
. خروشف نمیباشد“ خالقیت”بھیچوجھ ھم 


رد؟ نخیر، بر عکس، وی دارای ولی مگر خروشف واقعأ ھیچ خالقیت ندا
ولی متاسفانھ، این باصطالح خالقیت او بھیچوجھ خالقیت . خالقیت است
. لنینیستی نیست، بلکھ رویزیونیستی است–مارکسیستی 


 خروشف درباره امکان جلوگیری از جنگ نوین جھانی بدلخواه خود ــاول 
ین جھانی وجود چنین توضیح میدھد کھ گویا تنھا امکان جلوگیری از جنگ نو


. دارد اما خطر بروز آن موجود نیست
 لنینیستھا معتقدند کھ در ضمن نشان دادن امکان جلوگیری از –مارکسیست 


جنگ نوین جھانی باید خطر برانگیختھ شدن جنگ جھانی از طرف امپریالیسم 
تنھا با نشان دادن این دو امکان و تنھا با پیش گرفتن . را ھم خاطر نشان ساخت


ست صحیح و آمادگی برای این دو امکان میتوان توده ھا را بطور مؤثر سیا
دین شکل است کھ دول بتنھا . بمبارزه در راه دفاع از صلح جھانی بسیج کرد


سوسیالیستی و خلقھای آنھا و دول و خلقھای صلحدوست سراسر جھان در 
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گیر صورتیکھ امپریالیستھا جنگ جھانی را بر مردم جھان تحمیل کنند، غافل
. نخواھند شد و مھیا خواھند بود


ولی خروشف و نظایر او با افشای خطر تدارک جنگ نوین از طرف 
طبق ادعای آنھا امپریالیسم در واقع بصورت . امپریالیسم مخالفت میکنند


این امر بھ امپریالیسم در فلج ساختن مردم . امپریالیسم صلحدوست در آمده است
ده ھا کمک میکند و ھشیاری توده ھای مردم را و ضعیف کردن اراده رزمنده تو


. در برابر خطر بر پا شدن جنگ نوین از طرف امپریالیسم از بین میبرد
 خروشف موجودیت امکان اجتناب از جنگ جھانی را خودسرانھ ــدوم 


چنین تعریف میکند کھ گویا از ھر گونھ جنگی میتوان اجتناب کرد و بر آنستکھ 
ه آنکھ تا زمانیکھ امپریالیسم وجود دارد جنگ اجتناب ناپذیر احکام لنینیسم دربار


. است، دیگر کھنھ شده است
امکان اجتناب از جنگ نوین جھانی برای خود موضوعیست؛ اما آیا میتوان 
از تمام و ھرگونھ جنگی منجملھ جنگ انقالبی اجتناب کرد؟ این امر دیگری 


. مگون بکلی اشتباه استالبتھ با ھم مخلوط کردن این دو چیز ناھ. است
تا زمانیکھ امپریالیسم و سیستم استثمار فرد از فرد وجود دارد، زمینھ برای 


این چنین قانونمندی عینی را لنین پس از . بر پا شدن جنگ نیز موجود است
. بررسی و تحقیق علمی زیادی کشف کرد


صحبت از امکان جلوگیری از جنگ نوین استالین ضمن١٩۵٢در سال 
برای امکان ناپذیر کردن جنگ، باید امپریالیسم را نابود ”: نی گفتجھا


) »مسائل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد شوروی«(“ .ساخت
. حق با لنین و استالین است، اما خروشف محق نیست


تاریخ نشان میدھد کھ امپریالیستھا تنھا دو بار توانستند جنگ جھانی را بر 
پس از .  دیگر را بی حد و حصر بر پا کرده اندپا سازند، ولی انواع جنگھای


دومین جنگ جھانی سیاست تجاوز و جنگ امپریالیسم بسردمداری امپریالیسم 
آمریکا الینقطع در مناطق مختلف جھان بویژه در آسیا، آفریقا و آمریکای التین 


. جنگھای محلی و تصادمات مسلحانھ گونا گونی را برانگیختھ است
در شرایطی کھ امپریالیستھا بویژه : روشن نشان میدھدرویدادھا بسیار 


امپریالیستھای آمریکا برای سرکوب خونین ملل و کشورھای ستمدیده ای کھ در 
راه کسب استقالل ملی خود و دفاع از آن مبارزه میکنند، ارتش خود را گسیل 
میدارند، و یا از سگھای زنجیری خود استفاده مینمایند، جنگ آزادیبخش ملی 


. اجتناب ناپذیر است
انکار تمام امکانات بوجود آمدن جنگ آزادیبخش ملی در ”: لنین میگوید


شرایط وجود امپریالیسم از لحاظ تئوریک ناصحیح و از لحاظ تاریخی آشکارا 
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جلد » کلیات لنین«. (“اشتباه و از لحاظ پراتیک ھمسنگ شوینیسم اروپائی میباشد
)  چاپ روسی۶۶ صفحھ ٢٣


با ھمین روشنی نشان میدھند کھ در شرایطی کھ بورژوازی رویدادھا 
مرتجع برای سرکوب خلق کشور خود بھ اسلحھ دست میبرد، جنگ انقالبی 


. داخلی نیز اجتناب ناپذیر است
کسی کھ مبارزه طبقاتی را . جنگ داخلی نیز جنگ است”: لنین میگوید


اتی امری است طبیعی قبول دارد، نمیتوان جنگ داخلی را کھ در کلیھ جوامع طبق
و در حاالت مشخص مظھر ادامھ اجتناب ناپذیر رشد و حاد شدن مبارزه طبقاتی 


. کلیھ انقالبھای بزرگ این نکتھ را ثابت کرده است. است، قبول نداشتھ باشد
امکان جنگ داخلی و یا بدست فراموشی سپردن آن بمعنای در غلطیدن بھ 


جلد » کلیات لنین«(“ .سوسیالیستی میباشداپورتونیسم افراطی و عدول از انقالب 
)  چاپ روسی۶٧ صفحھ ٢٣


تاریخ تقریبأ چنان انقالب بزرگی را نمیشناسد کھ ھمواره ھمراه با جنگھای 
جنگ استقالل و جنگ بین ایاالت شمالی و جنوبی ایاالت . انقالبی نبوده باشد


. فرانسھ استمتحده آمریکا مثالی است در این مورد و مثال دیگر آن انقالب 
از مثالھای . البتھ انقالب روسیھ و انقالب چین نیز از جملھ ھمین مثالھا ھستند


دیگر نظیر انقالب ویتنام، انقالب کوبا و انقالب الجزایر و غیره ھمگان اطالع 
. دارند


 بمناسبت ھفتمین سالگشت تشکیل ١٨٧١مارکس طی نطق خود کھ در سال 
ود، تجربیات کمون پاریس را ترازبندی کرده انترناسیونال اول ایراد کرده ب


شرایط الزم برای بر انداختن سلطھ طبقاتی و ستم طبقاتی را نشان داده 
برای جامھ عمل پوشاندن بھ چنین تحولی، قبل از ھر چیز دیکتاتوری ”: گفت


طبقھ کارگر حق . پرولتاریا الزم است کھ نخستین شرط آن ارتش پرولتری است
جلد »  انگلس-کلیات مارکس «(“ .آزادی خود را باید در میدان نبرد بدست آورد


)  چاپ روسی٤٣٨ صفحھ ١٧
 اشاره بھ تجربیات انقالبھای  ضمن١٩٣٨رفیق مائوتسھ دون در سال 


 لنینیسم بھ این نتیجھ گیری مشھور –روسیھ و چین بر اساس احکام مارکسیسم 
اکنون این نتیجھ گیری ھم ھدف . “تفنگ حکومت را بوجود میاورد”رسید کھ 


این : آنھا میگویند. حملھ رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی قرار گرفتھ است
. باشدچین می“ جنگ طلبی”نشانھ 


 سال پیش چنین افترا گوئی ھائی ٢۵رفیق مائوتسھ دون در ! دوستان محترم
از نقطھ نظر آموزش ”: رفیق مائوتسھ دون گفتھ است. را رد کرده است


مارکسیسم درباره دولت، ارتش مھمترین قسمت ترکیبی دستگاه حاکمیت دولتی 
فظ کند باید ارتش کسی کھ میخواھد حاکمیت دولتی را بدست گیرد و آنرا ح. است
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اشخاصی یافت میشوند کھ ما را بباد استھزاء گرفتھ و ما . نیرومندی داشتھ باشد
آری، ما طرفدار تئوری . مینامند" تئوری قدرت بی حد جنگ"را طرفداران 


این نھ اینکھ بد نیست، بلکھ خوبست و . قدرت بی حد جنگ انقالبی ھستیم
 چاپ ۵٣۵ صفحھ ٢جلد » ھ دونآثار منتخب مائو تس«(“ .مارکسیستی است


)چینی
سرانجام کجای این گفتھ ھای رفیق مائو تسھ دون صحیح نیست؟ کامال 
روشن است کھ فقط کسانیکھ تمام تجربیات تاریخی انقالبھای بورژوازی و 
پرولتری چند صد سالھ اخیر را در کشورھای مختلف جھان انکار میکنند، احکام 


. ذکر شد، نفی مینمایندًاھ دون را کھ فوقبیان شده از طرف رفیق مائو تس
ھمھ بھ . خلق چین بکمک تفنگ حکومت سوسیالیستی را بوجود آورد


استثناء امپریالیستھا و سگھای زنجیریشان بسھولت میتوانند بفھمند کھ این کار 
خوبی بوده و یکی از عوامل مھم در امر دفاع از صلح جھانی و جلوگیری از 


. اشدسومین جنگ جھانی میب
ما از صمیم .  لنینیستھا ھرگز نظرات خود را مخفی نمیکنند–مارکسیست 


. قلب از جنگ ھای انقالبی خلقھای کشورھای مختلف پشتیبانی کرده و میکنیم
یگانھ جنگ قانونی، محقانھ، ”: این جنگھای انقالبی ھمانطوریکھ لنین گفتھ است


کلیات «.(“ریخ بخاطر دارد کبیر در بین جنگھائی است کھ تاًاعادالنھ و واقع
وقتی بدینجھت ما را متھم بھ جنگ طلبی ).  چاپ روسی٨٧ صفحھ ٨جلد » لنین


میکنند این تنھا گواه بر آنستکھ ما واقعأ در صف خلقھا و ملل ستمدیده قرار داریم 
.  لنینیست واقعی ھستیم–و مارکسیست 


انقالبی نظیر لنین و امپریالیستھا و ریزیونیستھا ھمیشھ بلشویکھا و پیشوایان 
ًامروزه و این اتفاقا گواه بر آنستکھ . میکردند» جنگ طلبی«استالین را متھم بھ 


.ما پرچم انقالبی مارکسیستی لنینی را بلند نگاه داشتھ ایم
خروشف و کسان دیگری با کوشش فراوانی تبلیغ میکنند کھ گویا در 


 تمام جنگھا اجتناب کرد و شرایطی کھ سیستم امپریالیسم موجود است میتوان از
. میتوان جامھ عمل پوشاند» جھان بدون اسلحھ، بدون ارتش و بدون جنگ«بھ 


کائوتسکی است کھ دیر زمانی است » مافوق امپریالیستی«این ادعا ھمان تئوری 
ھدف آنھا بطور روشن اینستکھ خلقھای کشورھای . نقش بر آب گردیده است


ر بودن امپریالیسم صلح پایدار را میتوان مختلف را بدان مطمئن سازند کھ د
مستقر ساخت و بدین ترتیب انقالب و جنگھای آزادیبخش ملی علیھ امپریالیسم و 
سگھای زنجیریش و ھمچنین جنگھای انقالبی داخلی را میتوان از بین برد و در 


.حقیقت آنان بدینوسیلھ بھ امپریالیسم در تدارک جنگ نوین کمک میکنند
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ھ ھستھ ای و شانتاژ ھستھ ای اساس تئوریکیش اسلح
و رھنمون سیاست رویزیونیسم معاصر میباشد


روح تئوری رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی در مسئلھ جنگ و 
صلح اینستکھ با پیدایش اسلحھ ھستھ ای تمام چیزھا دیگرگون شده و 


. قانونمندیھای مبارزه طبقاتی نیز تغییر کرده است
ده کمیتھ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی گفتھ در نامھ سر گشا


سالح موشکی و ھستھ ای کھ در نیمھ قرن جاری ساختھ شده تصورات ”: میشود
اما ببینیم چگونھ آنھا را تعییر داده . “پیشین درباره جنگ را تغییر داده است


است؟ 
رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی معتقد است کھ پس از پیدایش اسلحھ 


آنھا . ای دیگر جنگ ھا بھ عادالنھ و غیر عادالنھ تقسیم نمیشوندھستھ 
بمب اتمی تشخیص نمیدھد کھ ”، “بمب اتمی پیرو اصل طبقاتی نیست”: میگویند


امپریالیست کجا است و زحمتکش کجا و میدانھا را میکوبد و باینجھت در برابر 
. “ھر یک نفر انحصارگر میلیونھا کارگر نابود خواھند شد


ی حزب کمونیست اتحاد شوروی معتقد است کھ پس از پدید آمدن رھبر
اسلحھ ھستھ ای خلقھا و ملل ستمدیده باید از انقالب و از جنگھای عادالنھ انقالبی 
توده ای و جنگھای آزادیبخش ملی دست بکشند و گرنھ بشریت از بین خواھد 


ای افروختن کوچکی میتواند جرقھ ای بر" جنگ محلی"ھر : "آنھا میگویند. رفت
اکنون ھر جنگی ولو جنگ معمولی و غیر ھستھ ای ”؛ “آتش جنگ جھانی باشد


و در “ اگر آغاز شود میتواند بھ جنگ نابود کننده موشکی و ھستھ ای منجر شود
. “ما کشتی نوح خود یعنی کره زمین را نابود خواھیم ساخت”آن صورت 


برابر  شانتاژ رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی معتقد است کھ در 
ھستھ ای و تھدید جنگ از طرف امپریالیسم کشورھای سوسیالیستی تنھا باید 


شک و تردید ”: خروشف گفت. تسلیم گردند و نباید در مقابل آن مقاومت نمایند
نیست کھ اگر دیوانگان امپریالیستی آتش جنگ جھانی ھستھ ای حرارتی را بر 


.  جنگ است بگور سپرده خواھد شدافروزند، سیستم سرمایھ داری کھ سرمنشاء
ولی مگر کشورھای سوسیالیستی و امر مبارزه در راه سوسیالیسم جھانی با 
ًوقوع کابوس جنگ جھانی ھستھ ای حرارتی پیروز میشود؟ تنھا کسانیکھ قصدا 


 –آنچھ مربوط بھ مارکسیست . حقایق را نادیده میگیرند میتوانند چنین فکر کنند
میتوانند ایجاد تمدن کمونیستی را بر روی خرابھ ھای مراکز لنینستھا است آنھا ن


فرھنگی جھانی و بر روی زمینھای ویران و آلوده بھ ذرات خاکستر ھستھ ای 
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ما دیگر از این سخن نمیگوئیم کھ برای بسیاری از خلقھا مسئلھ . تصور کنند
“ .ده اند از روی کره ما نابود شًاسوسیالیسم اصوال منتفی میشود زیرا آنھا جسم


خالصھ بنظر رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی پس از پیدایش اسلحھ 
ھستھ ای تضاد بین اردوگاه سوسیالیستی و اردوگاه امپریالیستی، تضاد بین 
پرولتاریا و بورژوازی در کشورھای سرمایھ داری و تضاد بین ملل ستمدیده و 


دیگر کلیھ تضادھای طبقاتی امپریالیسم تمام و کمال از بین رفتھ است و در جھان 
آنھا تضادھای جھان کنونی را بھ یک تضادی کھ فقط در . اصال وجود ندارد


مخیلھ خودشان وجود دارد مربوط میسازند و آنھم باصطالح تضاد موجود بین 
تمایالت عمومی امپریالیستھا و طبقات و ملل ستمدیده در حفظ زندگی و محافظت 


. خود از انھدام کامل میباشد
در فکر رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی چھ مارکسیسم لنینیسم، چھ 
بیانیھ و اعالمیھ و چھ سوسیالیسم و کمونیسم تمام و کمال ھزارھا فرسنگ بدور 


. انداختھ شده است
اگر سر بریده ”: با چھ صراحتی سئوال میکند» پراودا«نگاه کنید روزنامھ 


“رد؟شود دیگر اصول برای آن چھ فایده ای دا
این در حکم آنستکھ گویا کلیھ انقالبیان کھ بخاطر پیروزی امر انقالب در 
روسیھ و در راه پیروزی انقالب اکتبر در زیر ساطور ارتجاع بشھادت رسیدند 
و تمام سپاھیانی کھ در جنگ ضد فاشیستی شجاعانھ جان سپردند و تمام 


ل ملی خون خود را نثار قھرمانانیکھ در مبارزه علیھ امپریالیسم، بخاطر استقال
کرده و کلیھ مبارزانیکھ از زمانھای قدیم تاکنون جان خود را در راه امر انقالب 


راستی چھ الزامی داشتند کھ آنان سر خود را . فدا کرده اند، کلیھ آنان ابلھ بوده اند
در راه اصول از دست بدھند؟


امھ خائنان میتوان تنھا در اعترافن. این از سر تا پا فلسفھ ای مرتدانھ است
. چنین یاوه سرائی بیشرمانھ را پیدا کرد


کیش “ تئوری”رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی درست از چنین 
ھستھ ای و شانتاژ ھستھ ای پیروی کرده و معتقد است کھ راه دفاع از صلح 
جھانی در اتحاد کلیھ نیروھای معاصر کھ از صلح دفاع میکنند و در تشکیل 


بھھ واحد مبارزه علیھ امپریالیسم آمریکا و سگھای زنجیریش نیست، وسیعترین ج
بلکھ راه دفاع از صلح جھانی در ھمکاری دو کشور بزرگ ھستھ ای یعنی 


. ایاالت متحده آمریکا و اتحاد شوروی در حل مسائل جھانی میباشد
یعنی دو کشور ایاالت متحده آمریکا و اتحاد (ما ”خروشف گفتھ است کھ  


 نیرومندترین کشورھای جھان ھستیم و اگر ما بخاطر صلح متحد شویم )شوروی
آنوقت جنگ وجود نخواھد داشت و آنوقت اگر دیوانھ ای جنگ بخواھد، برای ما 
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کافی خواھد بود کھ با انگشت خود روی او فشار دھیم تا سر جای خود بھ 
. “نشیند


 شمردن دشمن از اینجا ھر کس میتواند بروشنی مشاھده کند کھ کار دوست
. از طرف رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی تا چھ حدی رسید است


رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی برای روپوشی کردن اشتباھات خود 
حتی بھ شیوه ھای شایعھ سازی و افتراگوئی متوسل شده بھ خط مشی صحیح 


یست آنھا مدعی ھستند کھ گویا حزب کمون. حزب کمونیست چین حملھ مینماید
چین کھ روی پشتیبانی از جنگ آزادیبخش ملی خلقھای کشورھای مختلف و 
جنگ انقالبی داخلی پافشاری میکند میخواھد بھ جنگ جھانی ھستھ ای دامن 


. این دروغی عجیب و غریب است. بزند
حزب کمونیست چین ھمواره معتقد است کھ کشورھای سوسیالیستی موظفند 


خلقھا منجملھ جنگھای آزادیبخش ملی و جنگھای فعاالنھ از مبارزات انقالبی 
صورت خالف آن بمعنای امتناع کردن از دین . انقالبی داخلی پشتیبانی کنند


 ما بر آنیم کھ تمام خلقھا و ملل ًاضمن. انترناسیونالیسم پرولتاری خود میباشد
ستمدیده تنھا با اتکاء بھ مبارزات انقالبی قطعی خود میتوانند آزادی خود را 


. این کار را ھیچکس بجای آنھا نمیتواند انجام دھد. بدست آورند
ما ھمواره معتدیم کھ کشورھای سوسیالیستی برای پشتیبانی از خلقھای 
کشورھای مختلف در جنگھای آزادیبخش ملی و جنگھای انقالبی داخلی نباید و 


. الزم نیست از اسلحھ ھستھ ای استفاده نمایند
 کھ کشورھای سویالیستی باید برتری  ھستھ ای ما ھمواره عقیده مندیم


تنھا بدین شکل است کھ میتوان امپریالیسم را . بدست آورده و آنرا حفظ کنند
وادار ساخت کھ از افروختن جنگ ھستھ ای خودداری کند و از این راه است کھ 


. میتوان کار را بسود منع کامل سالح ھستھ ای منجر ساخت
سلحھ ھستھ ای در دست دولت سوسیالیستی در ھر ما ھمواره بر آنیم کھ ا


. حال فقط وسیلھ دفاعی برای مبارزه علیھ تھدیدات ھستھ ای امپریالیسم میباشد
کشورھای سوسیالیستی بھیچوجھ نباید نخست دست بھ اسلحھ ھستھ ای ببرند و 
 ھرگز نباید با آن شعبده بازی کرده و سر گرم شانتاژ ھستھ ای شوند و نباید با آن


. قمار کنند
ما با روش ناصحیح رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی در عدم 
پشتیبانی از مبارزات انقالبی خلقھای کلیھ کشورھا و ھمچنین با برخورد 


رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی . نادرست آنھا بھ اسلحھ ھستھ ای مخالفیم
 بدان متھم میسازد کھ نھ تنھا از اشتباھات خود تنقید نمیکند، بلکھ بر عکس ما را


 اتحاد شوروی و آمریکا بوده و میخواھیم این دو "تصادم"گویا ما خواستار 
.کشور را بھ جنگ ھستھ ای بکشانیم
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از این شیوه دروغ گوئی و افتراء . نخیر، دوستان: واب میدھیمجما بشما 
ًاحزب کمونیست چین نھ تنھا در گفتار خود جد! زدن فتنھ انگیزانھ دست بکشید


با این مخالفت کرده است کھ دو کشور معظم اتحاد شوروی و ایاالت متحده 
 بلکھ در کردار نیز ھمواره سعی داشتھ است کھ مانع "با ھم تصادم کنند"آمریکا 


نمونھ عیان آن اقدامات مشترک ما با . از تصادم مسلحانھ مستقیم بین آنھا گردد
 و اقدامات ما در مبارزه علیھ رفیقان کره ای در جنگ کره علیھ تجاوز آمریکا


ما کھ در خط اول دفاع از اردوگاه . امپریالیسم آمریکا در تنگھ تایوان میباشد
سوسیالیستی قرار گرفتھ ایم، ارجح دانستیم بار سنگینی را کھ مستلزم دادن 
قربانی الزم بود بر دوش خود حمل کنیم، بخاطر آنکھ اتحاد شوروی بتواند در 


ولی امروز رھبران حزب کمونیست اتحاد شوروی کھ حتی . دخط دوم قرار گیر
چنین شایعاتی بافتھ اند دیگر، چگونھ میتوانند از اخالق پرولتری سخن رانند؟ 


رویدادھا حاکی از آنست کھ نھ ما بلکھ رھبری حزب کمونیست اتحاد 
شوروی است کھ ھمواره با بوق و کرنا الف و گزاف میزند کھ گویا آماده است 


با استفاده از اسلحھ ھستھ ای بھ مبارزه ضد امپریالیستی این یا آن کشور کھ 
. کمک کند


بر ھمھ معلوم است کھ خلقھا و ملل ستمدیده اسلحھ ھستھ ای ندارند و برای 
. آنھا نھ امکان و نھ لزومی دارد کھ در جریان انقالب، اسلحھ ھستھ ای بکار برند


یز اعتراف کرده است کھ در خود رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی ن
جنگھای آزادیبخش ملی و جنگھای داخلی معموال خط جبھھ دقیق وجود ندارد کھ 


بنابراین در این نوع جنگھا نمیتوان از بکار بردن . جنگاوران را از ھم جدا کنند
مادام کھ چنین است، پس ما میخواھیم از رھبری . اسلحھ ھستھ ای سخن راند
روی بپرسیم کھ پس چھ لزومی دارد کھ کشورھای حزب کمونیست اتحاد شو


سوسیالیستی با اسلحھ ھستھ ای از مبارزات انقالبی خلقھای کشورھای مختلف 
پشتیبانی کنند؟ 


: ما ھمچنین میخواھیم از رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی سئوال کنیم
ی کشورھای سوسیالیستی بچھ شکلی با اسلحھ ھستھ ای خود از مبارزات انقالب


خلقھا و ملل ستمدیده پشتیبانی خواھند کرد؟ آیا بدین شکل کھ در نواحی کھ 
جنگھای آزادیبخش ملی و یا جنگھای انقالبی داخلی جریان دارد اسلحھ ھستھ ای 
بکار میبرند و بدین ترتیب خلقھای انقالبی کلیھ کشورھا را یکجا با امپریالیستھا 


 اینکھ نخست علیھ خود کشورھای در معرض ضربھ ھستھ ای قرار میدھند؟ و یا
امپریالیستی کھ بجنگ تجاوزکارانھ با اسلحھ معمولی پرداختھ اند دست باسلحھ 
ھستھ ای میزنند؟ پر واضح است کھ در ھر دو صورت بکار بردن اسلحھ ھستھ 


. ای برای کشورھای سوسیالیستی مطلقأ مجاز نیست







٢١


ده بازی با اسلحھ در حقیقت رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی با شعب
ھستھ ای بھیچوجھ ھدفش این نیست کھ از مبارزه خلقھای کشورھای مختلف 


. علیھ امپریالیسم پشتیبانی نماید
در بعضی موارد آنان بمنظور اینکھ بطور ارزان برای خود ایجاد وجھھ 
نمایند اعالمیھ ھای توخالی منتشر میسازند کھ اصال حاضر نیستند سر قول خود 


 در موارد دیگری مثال در بحران دریای کارائیب آنھا با امید بھ جریان .بایستند
مساعد اوضاع بھ استفاده جوئی پرداختند و بدون حس مسئولیتی برای آنکھ بھ 


. ھدفھای مغرضانھ خود برسند دست بقمار ھستھ ای زدند
ھنگامیکھ طرف مقابل، شانتاژ ھستھ ای آنان را شناخت و نیز با شانتاژ بھ 


ن جواب داد آنھا بالدرنگ و پی در پی عقب نشینی کرده و یکمرتبھ از موضع آنا
ماجراجوئی بھ منجالب تسلیم طلبی در غلطیده و در بازی قمار ھستھ ای پاک 


. باختھ میشوند
ما میخواھیم خاطر نشان سازیم خلق و ارتش سرخ کبیر اتحاد شوروی چھ 


ده نیروی عظیم دفاع از صلح در زمان گذشتھ و چھ در حال حاضر و چھ در آین
اما ایده ھای نظامی خروشف کھ بر اساس . جھانی بوده و ھست و خواھد بود


. کیش اسلحھ ھستھ ای و شانتاژ ھستھ ای مبتنی است کامال غلط است
بنظر . در میدان دید خروشف فقط اسلحھ ھستھ ای عرض اندام میکند و بس


یروی ھوائی و نیروی دریائی در شرایط پیشرفت تکنیک نظامی معاصر ن”او 
این نیروھا تقلیل نمییاید بلکھ . دست داده اندز دیگر اھمیت سابق خود را ا


“ .تعویض میگردد
ِزمی ربطریق اولی نقشی کھ واحدھای نظامی و سربازان در مأموریتھای 


در زمان ما دیگر قابلیت دفاعی ”: وی گقت. زمینی بازی میکنند ناچیز است
سربازان زیر سالح و با عده کسانی کھ لباس نظامی بر تن دارند کشور با تعداد 


قابلیت دفاعی ھر کشور بطور قطع وابستھ بھ قدرت ارتش و “ ”.تعیین نمیشود
“.است کھ در اختیار دارد) توفان ــ موشکی(نوع وسائل پرتاب مرمی


اما آنچھ کھ مربوط بھ دستجات داوطلبان توده ای و توده ھای مردم میشود 
خروشف عبارت مشھوری دارد . نستکھ البتھ آنھا قابل ھیچگونھ توجھی نیستندای


ِبرای ما کھ اسلحھ مدرن در اختیار داریم دستجات داوطلبان توده : کھ میگویند ِ
. ای، ارتش نیست، بلکھ انبوھی از گوشت بشمار میرود


 لنینیسم در –کلیھ این تئوریھای نظامی خروشف با آموزش مارکسیسم 
پیروی از این رھنمود نادرست فقط . جنگ و ارتش کامال مغایر استمورد 


.منجر بھ از ھم پاشیدگی ارتش خود و خلع سالح معنوی خود میگردد
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بدیھی است کھ ھر کشور سوسیالیستی اگر ایده ھای نادرست استراتژیکی 
نظامی خروشف را قبول کند تنھا کشور خود را در وضع فوق العاده خطرناک 


. ھد دادقرار خوا
بخود “ مبارز کبیر در راه صلح”خروشف میتواند لقبھای گوناگونی از قبیل 


بخود اعطاء کرده و مدال قھرمانی بھ سینھ خود نصب “ جایزه صلح”بدھد و 
نماید، اما ھر قدر ھم او بر خود ببالد نخواھد توانست این روش خطرناک و 


 ای و ھمچنین وضع تحقیر سبک سرانھ و شتابزده در بازی کردن با اسلحھ ھستھ
. آمیز و ننگ آور خود را در مقابل شانتاژ ھستھ ای امپریالیسم بپوشاند


باید مبارزه کرد یا تسلیم شد


صلح جھانی را تنھا با اتکاء بھ مبارزه خلقھای کشورھا میتوان بدست آورد 
ده ھای مردم تنھا با اتکاء بھ تو. و نمیتوان ملتمسانھ آنرا از امپریالیسم تقاضا کرد


و بکار بردن مشت در مقابل مشت در مبارزه علیھ سیاست تجاوز و جنگ 
.چنین است رھنمود صحیح. امپریالیسم میتوان بطور مؤثر از صلح دفاع کرد


مبارزه مشت در مقابل مشت نقطھ نظر تجربی مھمی است کھ خلق چین 
ریش بدست آورده آنرا در جریان مبارزه طوالنی علیھ امپریالیسم و سگھای زنجی


. است
: رفیق مائو تسھ دون میگوید


چان کای چک ھمیشھ سعی دارد از خلق ھر گونھ قدرت را سلب کند و ”
اما ما چطور؟ رھنمود ما بکار بستن . کوچکترین ذره ای سود بھ مردم نرساند


ما ھم نظیر . مشی مشت در مقابل مشت و مبارزه بخاطر ھر وجب خاک میباشد
“ .ل میکنیمچان کای چک عم


چان کای چک ھمیشھ تالش دارد ”: رفیق مائو تسھ دون بدنبال آن میگوید
او ھم در دست چپ و ھم در دست راست شمشیر . جنگ را بر مردم تحمیل کند


آثار «(“ .برای پاسخ دادن بھ او، ما ھم مثل او دست بھ شمشیر میبریم. دارد
) چاپ چینی١١٢۶ صفحھ ۴جلد » منتخب مائو تسھ دون


 ضمن تجزیھ و تحلیل اوضاع سیاسی ١٩۴۵رفیق مائو تسھ دون در سال 
:ِآن وقت کشور خاطر نشان ساخت


باید وضع را در نظر " مشت در مقابل مشت"ھنگام بکار بستن مشی ”
در یک موقع کھ حاضر بھ مذاکره نمیشویم اینکار بمعنی بکار بردن . گرفت


ھ بھ مذاکره میپردازیم این ھم مشی مشت در مقابل مشت است؛ در مورد دیگر ک
اگر بھ ما حملھ نمایند، ما ... بمعنای اجرای مشی مشت در مقابل مشت میباشد
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اگر بر مرتجعانیکھ . پیکار خواھیم کرد، پیکار میکنیم تا بھ صلح دست یابیم
جسارت ورزیده اند بھ نواحی آزاد شده حملھ کنند ضربھ زده نشود، صلح فرا 


)  چاپ چینی١١۵٨ صفحھ ۴جلد » ر منتخب مائو تسھ دونآثا«(“ .نخواھد رسید
رفیق مائو تسھ دون درسھای تاریخی شکستھای انقالب چین را در سالھای 


چن دو سیو در مقابل حمالت ضد ”:  جمع بندی کرده نشان داد١٩٢٧ ــ١٩٢۴
انقالبیون بھ خلق، مشی مشت در مقابل مشت و مبارزه بخاطر ھر وجب خاک 


 در عرض چند ماه کلیھ حقوقیکھ مردم ١٩٢٧و در نتیجھ در سال را بکار نبست 
» آثار منتخب مائو تسھ دون«(“ .بدست آورده بودند تمام و کمال از دست رفت


) چاپ چینی١١٢٨ صفحھ ۴جلد 
کمونیستھای چین بکار بستن مشی مبارزه مشت در مقابل مشت را دریافتھ 


طلبی ھمانطور مخالفت میورزیم کھ با ما با تسلیم .  از آن پیروی مینمایندًاو جد
این مشی صحیح پیروزی انقالب چین موفقیتھای کبیر خلق چین را . ماجراجوئی


. در مبارزه ضد امپریالیستی در دوران پس از پیروزی انقالب تأمین ساخت
کلیھ خلقھای انقالبی این مشی صحیح مبارزه مطروحھ از طرف 


کلیھ امپریالیستھا و .  آن استقبال میکنندکمونیستھای چین را تأیید کرده و از
. مرتجعین از این مشی میترسند و متنفرند


مشی مبارزه مشت در مقابل مشت مطروحھ از طرف حزب کمونیست چین 
. مورد حملھ کین توزانھ رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی قرار گرفتھ است


اتحاد شوروی از این تنھا میتواند آنرا ثابت کند کھ رھبری حزب کمونیست 
آنان بدان علت بھ مشی مشت در . مبارزه علیھ امپریالیسم کامال دست میکشد


مقابل مشت حملھ کرده و آنرا بھ باد افتراء گرفتھ اند تا بدینوسیلھ روی خط مشی 
غلط خود یعنی خط مشی تملق کارانھ و تسلیم طلبانھ ننگین خویش در مقابل 


. امپریالیسم سرپوش بگذارند
اگر مبارزه مشت در : ان حزب کمونیست اتحاد شوروی میگویندرھبر


مقابل مشت با امپریالیسم بعمل آید، آیا این منجر بھ ایجاد تشنجاتی نخواھد 
گردید؟ آیا این خطرناک نیست؟ 


طبق چنین منطق، امپریالیستھا محقند بھ تجاوز دست زده و دیگران را 
ار گرفتھ اند مجاز نیستند بھ مبارزه تھدید نمایند، اما کسانیکھ مورد تجاوز قر


علیھ آنان دست زنند، امپریالیستھا حق دارند کھ بدیگران ستم کنند، اما 
این جز تالش آشکار برای سلب . ستمدیدگان اجازه ندارند بھ مقاومت برخیزند


این سر تا . مسئولیت از امپریالیستھا در جنایتھا و تجاوزاتشان چیز دیگری نیست
. ضعیف از طرف قوی است) توفان ــ خوردن(لپا فلسفھ اک


تشنجات بین المللی را سیاست تجاوز و جنگ امپریالیسم بوجود آورده 
بخودی خود آشکار است کھ خلقھای کلیھ کشورھا باید علیھ تجاوز و تھدید . است
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رویدادھا ثابت میکند کھ تنھا از طریق . امپریالیسم مبارزه قطعی بعمل آورند
ن امپریالیسم را بھ عقب نشینی وادار ساخت و بھ تخفیف واقعی مبارزه میتوا


اما تنھا گذشت در برابر امپریالیستھا منجر بھ . وضع بین المللی دست یافت
تخفیف واقعی نخواھد شد، بلکھ بر عکس چنین گذشتی امپریالیستھا را در تجاوز 


. جری میسازد
ھا ایجاد می کنند مبارزه ما ھمواره علیھ تشنجات بین المللی کھ امپریالیست


اگر چھ امپریالیستھا سعی دارند . میکنیم و بخاطر تحصیل تخفیف آن میکوشیم
در ھمھ جا دست بھ تجاوز زده و تشنج بوجود آورند، ولی بھ نتیجھ کامال بر 


. خالف انتظارشان میرسند
امپریالیستھای آمریکا خیال میکنند کھ ”رفیق مائو تسھ دون میگوید کھ 


ولی رویدادھا حاکی از آنست کھ اوضاع . تشنج ھمیشھ بسود آنھا استوضع م
متشنجی کھ ایاالت متحده آمریکا بوجود آورده است بھ نتیجھ کامال بر خالف 


عمل آنھا خلقھای سراسر جھان را بھ مبارزه . انتظار آمریکائیان منجر شده است
“.علیھ تجاوزکاران آمریکائی برانگیختھ است


اگر گروه بندی ”:  دون ھمچنین خاطر نشان ساخترفیق مائو تسھ
انحصارات ایاالت متحده آمریکا با سماجت سیاست تجاوز و جنگ خود را دنبال 
کنند، الجرم آن روز فرا خواھد رسید کھ تمام خلقھای جھان آنان را بدار 


)١٩۵٨ سپتامبر سال ٩» ژن مین ژیبائو«روزنامھ (“.آویزند
این نیروھای متجاوز ”: فتھ شده است خوب گ١٩۵٧در بیانیھ سال 


امپریالیستی ضد توده ای با چنین سیاستی نابودی خود را فراھم میسازند و خود 
“ .گور کنانی را بوجود میاورند کھ بدست آنھا بھ خاک سپرده خواھند شد


درک این حقیقت برای کسانیکھ امپریالیسم را . چنین است دیالکتیک تاریخ
. ل استخدائی میشمارند، مشک


کید میکند کھ چون شما بخاطر أرھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی ت
این . مبارزه مشت در مقابل مشت نبرد میکنید، لذا از مذاکرات امتناع میورزید


. ھم دروغ است
ما ھمواره معتقدیم کھ ھر کس در ھر وضعی از مذاکرات سر باز زند، 


. لنینیست نیست–بھیچوجھ مارکسیست 
ی چین بارھا در دوران جنگھای انقالبی داخلی با گمیندانی ھا کمونیستھا


. مذاکره کردند و حتی در آستانھ آزادی چین ھم از مذاکرات امتناع نورزیدند
ما باید برای مذاکرات :  گفت١٩۴٩رفیق مائو تسھ دون در ماه مارس سال 


ی صلحجویانھ آماده باشیم صرف نظر از اینکھ این مذاکرات کلی و یا جزئ
ما نباید بعلت ترس از زحمت و تلف کردن وقت از این مذاکرات امتناع ”. باشد


در عین حال ما نباید بدون آنکھ تشخیص دھیم برای چھ بھ مذاکره . ورزیم
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ما باید دارای اصولیت استواری باشیم و . میپردازیم، در مذاکره شرکت کنیم
زم را از خود نشان ضمن مراعات این اصولیت، ما باید تمام نرمش مجاز و ال


) چاپ چینی١۴٣٧ صفحھ ۴جلد » آثار منتخب مائو تسھ دون«(“ .دھیم
کمونیستھای چین در مبارزه علیھ امپریالیسم و ارتجاع در عرصھ بین 


. المللی نیز از چنین روش صحیحی در مذاکرات پیروی میکنند
امون  ضمن اشاره بھ مذاکرات پیر١٩۵١رفیق مائو تسھ دون در اکتبر سال 


: متارکھ جنگ در کره گفت
دیرزمانی است کھ ما اعالم داشتھ ایم مسئلھ کره باید از طریق مسالمت ”


تنھا اگر دولت . آمیز حل و فصل گردد و اکنون نیز روی آن اصرار میورزیم
آمریکا مایل بھ حل این مسئلھ بر مبانی عدالت و انصاف باشد و از بکار بردن 


ابق برای برھم زدن این مذاکرات دست بر دارد و وسائل شرم آور گوناگون س
مانع تراشی نکند، آنگاه مذاکرات متارکھ در کره میتواند بموفقیت انجامد، وگرنھ 


 اکتبر ٢۴» ژن مین ژیبائو«روزنامھ (“ .دستیابی بھ موفقیت ممکن نخواھد بود
)١٩۵١سال 


چار شدند در در نتیجھ مبارزات قطعی ما با امپریالیستھای آمریکا، آنھا نا
. جریان مذاکرات بھ توافق پیرامون متارکھ جنگ در کره تن در دھند


 ژنو فعاالنھ شرکت نموده و سھم خود را ١٩۵۴ما در جلسھ مشاوره سال 
.در احیاء صلح در ھندوچین اداء کردیم


ما ھمچنین طرفدار مذاکره با ایاالت متحده آمریکا میباشیم کھ سرزمین ما 
مذاکرات بین چین و ایاالت متحده آمریکا توسط .  کرده استتایوان را اشغال


.  سال است کھ ادامھ دارد٨سفیران دو طرف بیش از 
 ژنو درباره مسئلھ الئوس فعاالنھ شرکت جستیم ١٩۶١ما در مشاوره سال 


و بھ انعقاد موافقتنامھ ژنو درباره احترام بھ استقالل و بیطرفی الئوس مساعدت 
. کردیم


نجا میتوان چنین نتیجھ گرفت کھ کمونیستھای چین تنھا بھ خود آیا از ای
اجازه میدھند کھ با دول امپریالیستی مذاکره بعمل آورند و با مذاکرات رھبران 


حزب کمونیست اتحاد شوروی با رھبران دول امپریالیستی مخالفت میورزند؟ 
. البتھ کھ خیر


ت دولت اتحاد شوروی با رویدادھا نشان میدھد کھ ما ھمیشھ از آن مذاکرا
کشورھای امپریالیستی کھ بسود دفاع از صلح جھانی بوده است نھ بزیان آن 


.فعاالنھ پشتیبانی کرده ایم
:  رفیق مائو تسھ دون چنین گفت١٩۶٠ ماه مھ سال ١۴


ما از دعوت مشاوره سران دول پشتیبانی میکنیم صرفنظر از اینکھ این ”
ولی برای .  نھ و موفقیتش بزرگ باشد یا کوچکمشاوره بھ موفقیت دست یابد یا
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تأمین صلح جھانی باید اساسأ بھ مبارزه قطعی خلقھای تمام کشورھا تکیھ 
)١٩۶٠ ماه مھ سال ١۵» ژن مین ژیبائو«روزنامھ (“ .کرد


ولی بھیچوجھ نمیشود مانند . ما موافق مذاکره با دول امپریالیستی ھستیم
وردن صلح جھانی، بھ مذاکرات بستھ، خروشف کھ چشم امید را در بدست آ


تصورات واھی غیر عینی را نسبت بھ مذاکرات شایع کرده و بدین ترتیب اراده 
. رزمنده خلقھای کلیھ کشورھا را فلج میسازد، اقدام شود


صادقانھ میگوئیم چنین روش نادرست خروشف نسبت بھ مذاکرات، بھ انجام 
 قدر کھ خروشف در برابر ھر. مذاکرات موفقیت آمیز مساعدت نمیکند


امپرالیستھا بیشتر از خود گذشت نشان بدھد و ھر قدر کھ چون قحطی زدگان بھ 
ھر چھ در جلویش میگذارند حملھ ور شود، ھمانقدر اشتھای امپریالیستھا بیشتر 


خروشف آنقدر بھ مذاکرات خود را شیفتھ نشان میدھد کھ نظیرش در . میشود
 این، شیفتگی او ھر دفعھ بدون جواب میماند و مورد با وجود. تاریخ پیدا نمیشود


رویدادھای تاریخی بیشماری نشان میدھد کھ امپریالیستھا . مضحکھ قرار میگیرد
.و مرتجعین ھیچگاه بھ تسلیم طلبان ترحم نمیکنند


راه دفاع از صلح و راه بسوی جنگ


ری حزب ًاز آنچھ فوقا گفتھ شد دیده میشود کھ اختالفات بین ما و رھب
کمونیست اتحاد شوروی در مسئلھ جنگ و صلح اختالفاتیست بین دو خط مشی 


این اختالفات بر سراینکھ آیا باید علیھ امپریالیسم مبارزه کرد یا نھ، . مغایر باھم
آیا پشتیبانی از مبارزات انقالبی الزم است یا نھ، آیا بسیج مردم سراسر جھان 


لیسم الزم است یا نھ و باالخره آیا باید از برای مبارزه علیھ نقشھ جنگ امپریا
.  لنینیسم پیروی کرد یا نھ–مارکسیسم 


حزب کمونیست چین ھمانند سایر احزاب انقالبی واقعی ھمواره در 
ما بر . مقدمترین جبھھ مبارزه علیھ امپریالیسم و دفاع از صلح جھانی قرار داد


یسم را افشاء ساختھ توده ھای ًآنیم کھ برای حفظ صلح جھانی باید دائما امپریال
مردم را برای مبارزه علیھ امپریالیسم بسر دمداری ایاالت متحده آمریکا بسیج و 
متشکل کرد و باید بقدرت رشد یابنده اردوگاه سوسیالیستی، بھ مبارزات انقالبی 
پرولتاریا و زحمتکشان تمام کشورھا، بمبارزات آزادیبخش ملل ستمدیده، 


قھا و کشورھای صلحدوست و بھ جبھھ واحد وسیع مبارزه بمبارزات کلیھ خل
.علیھ امپریالیسم آمریکا و دنبالھ روھایش تکیھ کرد
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خط مشی ای کھ ما از آن طرفداری میکنیم با خط مشی مشترک احزاب 
 وفق ١٩۶٠ و اعالمیھ سال ١٩۵٧کمونیست کلیھ کشورھا مندرج در بیانیھ سال 


. دارد
یتوان ھمواره سطح آگاھی توده ھای مردم را با پیروی از این خط مشی م


.اعتال داده و مبارزه در راه صلح جھانی را براه صحیح انداخت
با پیروی از این خط مشی میتوان با استواری نیروھای صلح جھانی را کھ 
ھستھ آن اردوگاه سوسیالیستی میباشد، رشد داده و تقویت کرد و پی در پی 


.ریالیسم وارد ساختھ و آنھا را تضعیف نمودضرباتی بھ نیروھای جنگی امپ
با پیروی از این خط مشی میتوان بدون وقفھ انقالب خلقھای کشورھا را 


. پیشرفت داده و دست و پای امپریالیسم را در بند کرد
با پیروی از این خط مشی میتوان بقدر کافی کلیھ عوامل ممکنھ منجملھ 


ریکا و دیگر کشورھای امپریالیستی را استفاده از تضادھای بین امپریالیسم آم
. بحرکت در آورد تا بحد اعال امپریالیسم آمریکا منفرد گردد


با پیروی از این خط مشی میتوان تھدیدات ھستھ ای امپریالیسم آمریکا را 
.باطل کرد و نقشھ آنرا در برافروختن جنگ نوین جھانی عقیم گذاشت


ای مختلف است، خواه در این خط مشی تحصیل پیروزی خلقھای کشورھ
این راه صحیح و ثمربخش حفظ صلح . امر انقالب و خواه در امر صلح جھانی


. در سراسر جھان است
خط مشی ای کھ رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی از آن پیروی میکند 
درست برعکس خط مشی ما و ھمچنین بر عکس خط مشی عمومی کلیھ 


. بی میباشد لنینیستھا و مردم انقال–مارکسیست 
رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی لبھ تیز مبارزه خود را نھ بطرف 
دشمن صلح جھانی بلکھ بھ سمت اردوگاه سوسیالیستی متوجھ میسازد و ھستھ 


. مرکزی نیروھای دفاع از صلح جھانی را تضعیف کرده و آنرا برھم میزند
 امپریالیسم رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی میکوشد برای تسھیل کار


آمریکا در منفرد ساختن اردوگاه سوسیالیستی، سرکوبی انقالب خلقھای کشورھا 
با شانتاژ ھستھ ای، مردم کشورھای سوسیالیستی را بترساند و بھ آنھا اجازه 


. نمیدھد از مبارزات انقالبی خلقھا و ملل ستمدیده سراسر جھان پشتیبانی کنند
یکوشد با شانتاژ ھستھ ای، خلقھا و رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی م


ملل ستمدیده سراسر جھان را بترساند و بھ آنھا اجازه نمیدھد انقالب کنند و برای 
 انقالب با امپریالیسم آمریکا ھمدستی میکند تا امپریالیسم "جرقھ"خاموش کردن 


آمریکا بتواند در مناطق بینابینی در بین آمریکا و اردگاه سوسیالیستی آزادانھ 
. سیاست تجاوز و جنگ را اجراء نماید
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رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی ھمچنین کشورھای متفق ایاالت 
متحده آمریکا را تھدید کرده، بھ این کشورھا اجازه نمیدھد کھ بھ مبارزه علیھ 
کنترلی کھ از طرف ایاالت متحده آمریکا نسبت بھ آنھا صورت میگیرد دست 


یالیسم آمریکا در باسارت در آوردن این کشورھا و زنند و بدین ترتیب بھ امپر
. تحکیم موضعش در این کشورھا کمک میکند


این روش رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی بمعنای حذف کامل 
. مبارزه علیھ سیاست تجاوز و جنگ امپریالیسم میباشد


این روش رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی بمعنای لغو کامل جبھھ 
زه علیھ امپریالیسم آمریکا و سگھای رنجیریش در راه دفاع از صلح واحد مبار


. جھانی میباشد
این روش رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی بمعنای حد اعالی بحال 
انفراد در آوردن دشمن عمده صلح جھانی نبوده بلکھ بمعنای حد اعالی منفرد 


. ساختن نیروھای صلح جھانی میباشد
مونیست اتحاد شوروی عمال وظیفھ مبارزه این روش رھبری حزب ک


. بخاطر دفاع از صلح جھانی را لغو میکند
 امپریالیسم آمریکا "استراتژی کره ارضی"این خط مشی ای است کھ با 


. مطابقت دارد
این راه دفاع از صلح جھانی نیست بلکھ راھی است کھ خطر جنگ را 


.تشدید کرده و منجر بھ بروز جنگ میگردد
ن کنونی با وضع موجود در آستانھ جنگ جھانی دوم بکلی فرق وضع جھا


نھضتھای آزادیبخش ملی . اکنون اردوگاه مقتدر سوسیالیستی وجود دارد. دارد
سطح آگاھی خلقھای . در آسیا، آفریقا و آمریکای التین طوفان آسا گسترش میابد


ر قابل نیروھای انقالبی خلقھای جھان بطو. جھان بمراتب ارتقاء یافتھ است
خلق اتحاد شوروی و خلقھای کشورھای . مالحظھ رشد کرده و تقویت یافتھ است


سوسیالیستی و خلقھای کشورھای سراسر جھان، بھیچوجھ باین تن در نخواھند 
داد کھ سرنوشت خود را در اختیار نیروھای جنگی امپریالیستی و جارچیان آنھا 


. قرار داده شود
یستھا و مرتجعین کشورھای مختلف بتدریج عملیات تجاوز و جنگی امپریال


پراتیک اجتماعی، یگانھ معیار . توده ھای مردم کشورھای جھان را بیدار مینماید
ما مطمئن ھستیم کھ بسیاری از کسانیکھ در برخورد مسئلھ جنگ و . حقیقت است


ند، پس از گرفتن درس عبرت از اصلح از نظرات نادرست پیروی کرده
ما بھ این امر . ع در نظرات خود تجدید نظر خواھند کردامپریالیسم و ارتجا


. امیدواری بسیاری داریم
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ما اطمینان داریم، چنانچھ کمونیستھا و خلقھای سراسر جھان فریبکاری 
ھای امپریالیستھا را برمال سازند و بدروغھای رویزیونیستھا پی برند و کار 


 امپریالیستی برای بر پا حفظ صلح جھانی را بدست خود گیرند، آنگاه نقشھ ھای
ساختن جنگ نوین جھانی عقیم خواھد ماند و صلح در سراسر جھان محفوظ 


.خواھد ماند
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