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پیشگفتار

  ایران آنه مرکزی حزب تودىھ رویزیونیسم در درون کمیتىمبارزه علیھ
این . زب آغاز نگردید مرکزی حىھپندارند از پلنوم یازدھم کمیتگونھ کھ برخی می

 مرکزی بود، این پلنوم ىھ دو خط مشی در درون کمیتى پایان مبارزهىپلنوم نقطھ
 خط مشی در جنبش کمونیستی تصویب کرد، بھ مشی ى کھ دربارهاىبا قطعنامھ

. رویزیونیستی و اپورتونیستی در حزب رسمیت داد
ه ایران در  مرکزی حزب تودى کمیتھىاختالف نظر در درون ھیئت اجرائیھ

 بیستم حزب کمونیست اتحاد ى مسائل ایدئولوژیک و تئوریک از کنگرهاىپاره
خروشچف در !) ؟(  استالین کھ با نطق سریىمسئلھ. گیرد میءشوروی مبدا

کھ در اختیار  این نطق بدون آن.  بیستم مطرح گردید یکی از آن مسائل بودىکنگره
. در مطبوعات آمریکا انتشار یافتاحزاب برادر گذاشتھ شود برای نخستین بار 

برخورد خروشچف در این نطق بھ شخصیت استالین، بھ زندگی و فعالیت او 
ھ حمالت خروشچف و ب.  علمی بودى و فاقد جنبھ"خالھ زنکی"برخوردی ذھنی، 

 استالین را با ھاىدنبال آن روش گروھی از عوامل امنیت شوروی کھ مجسمھ
 او را کھ زینت بخش ھاىزیر آوردند، عکسھ ب اىتحقیر و بی احترامی زننده

 و دفاتر بود پائین کشیدند و شکستند، بھ این نیت صورت گرفت کھ ھااطاق
. شخصیت استالین را در ھم بکوبند، او را از مقام و اعتبار عظیم خود بیندازند
. استالین مظھر مارکسیسم لنینیسم و ساختمان سوسیالیسم و دفاع از سوسیالیسم بود

 ىون شکستن استالین گرایش بھ رویزیونیسم و سپس غلتیدن در آن، بردن جامعھبد
کسانی کھ خود فاقد شخصیت . اری امکان نداشتدسوی سرمایھھ سوسیالیستی ب

توانند برای خود شخصیتی پنداشتند کھ با شکستن شخصیت استالین میبودند می
: فارسی استسرنوشت خروشچف مصداق این شعر پرمعنای . دست و پا کنند

.زشتی بردھ بزرگش نخوانند اھل خرد               کھ نام بزرگان ب

 نامی و مقامی ،خواست با پائین آوردن مقام و شخصیت استالینخروشچف می
. ردُاما او در بی نام و نشانی فرو شد و در بی نام و نشانی م. برای خود کسب کند

بھ جنبش کمونیستی و کارگری نام خواھد ترین خائن  بزرگىمثابھھ تاریخ از او ب
. برد
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 کمیتھ مرکزی کھ رفیق فقید قاسمی یکی از ىدو تن از اعضای ھیئت اجرائیھ
. آن دو بود این برخورد را نپذیرفتند و بر آن صحھ نگذاشتند

 گذار مسالمت آمیز بھ سوسیالیسم از طریق تحصیل اکثریت ىمسئلھ
خروشچف مبتکر گذار مسالمت . دیگری بود ى پارلمان بورژوائی مسئلھھاىکرسی

 ھم ًمیان کشید و بعداھ ده سال پیش از او موریس تورز این موضوع را ب. آمیز نبود
 حزب توده ىھیئت اجرائیھ.  حزب کمونیست انگلستان جائی پیدا کردىدر برنامھ

 با  از رفقا بداناىایران در تھران از این برنامھ اطالع یافت و از ھمان موقع پاره
. بیستم نیز برخی بدان تسلیم نشدندىپس از کنگره.  تردید نگریستندىدیده

ویژه اختالف در مورد استالین فقط در مذاکرات و ھ این اختالف نظرھا ب
 مرکزی ى کمیتھىکرد و در درون ھیئت اجرائیھمباحثات خصوصی تظاھر می

درستی ھ  خود بھاى در یکی از نوشتھً بعداھارویزیونیست. یافتانعکاسی نمی
.  بیستم را نپذیرفتند و این حقیقتی استىاین رفقا تصمیمات کنگره: یادآور شدند کھ

 ى کھ ناشی از روحیھ،١٩٦٢ کوبا و دریای کارائیب در پایان سال ىواقعھ
بوروی موقت . ماجراجوئی و تسلیم طلبی خروشچف بود بحث فراوانی برانگیخت

 صادر اى بیانیھ،١٩٦٣م نظر خود در فوریھ برای پایان دادن بھ این بحث و اعال
 موضع ى مرکزی حزب توده ایران دربارهى کمیتھىبیانیھ"کرد تحت عنوان 

ھ  کھ در آن نھ تنھا ماجراجوئی و تسلیم طلبی خروشچف را ب"لمللی حزبابین
 مورد ستایش "آمیزه ای از استحکام اصولی و ھشیاری و نرمش منطقی" ىمثابھ

ا تکیھ بر صلح و ھمزیستی مسالمت آمیز و عمده شمردن آن، قرار داد، بلکھ ب
. دست فراموشی سپردھ استقالل ملی و آزادی از یوغ امپریالیسم را ب

شعار دیگری ھر بنابراین مسلم است کھ در شرایط کنونی مقدم شمردن ھر "
 امپریالیسم با ى علیھھا خلقىلمللی کارگری مبارزهاقدر ھم از لحاظ نھضت بین

تواند نمی)  توفان ــ  بسیار با اھمیت استقالل ملیىو از آنجملھ مسئلھ( دت باشاھمی
 مبارزه یعنی سیاست صلح و ىمعنای دیگری جز کم بھا دادن بھ شعار عمده

تکیھ از )  (٥٤ پنجم شماره ىمردم دوره ("ھمزیستی مسالمت آمیز داشتھ باشد 
).توفان

مین صلح أ راه ت،ی و استقالل ملیخاطر آزادھ اما رو گردانیدن از مبارزه ب
خاطر ھ  انقالبی بى برعکس مبارزه در راه آزادی و استقالل، مبارزه،جھانی نیست

معنی تضعیف امپریالیسم و بنابراین تضعیف نیروی ھ رھائی از یوغ استعمار ب
 باید از ھا خلق،بنا بر حکم این مقالھ. جنگ افروز و تقویت صلح جھانی است

 امپریالیسم را بپذیرند، تا ىلطھُم بپوشند و وضع موجود یعنی ساستقالل ملی چش
این .  آنھا، صلح و ھمزیستی میان این دو قدرت بزرگ را برھم زنندىمبادا مبارزه
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 و "جھات مثبت"حکم مبنای سیاست سازشکارانھ با رژیم شاه قرار گرفت، مبنای 
. دید و غیره خرداد گر١٥ شاه شد، مبنای محکوم کردن قیام "انقالبات "

 مرکزی ىنام کمیتھھ   بموقت از طرف بوروی اىاین اولین بار بود کھ بیانیھ
. خوردچشم میھ افت کھ در آن سیاست اپورتونیستی راست آشکارا بیانتشار می

 ایران آشکارا در سمت رویزیونیسم اتحاد ىاولین بار بود کھ رھبری حزب توده
. گرفتشوروی قرار می
 مرکزی باب بحث ى بدون موافقت و حتی اطالع کمیتھگیریاین موضع

 اى را گشود، بھ تضاد موجود در رھبری حدت بیشتری بخشید، مسائل تازهاىتازه
 واحد ملی، ى کارگر در جبھھىبر مسائل مورد اختالف افزود، مانند رھبری طبقھ

 ىاری، طبقھد طبقاتی، راه رشد غیر سرمایھىھمزیستی مسالمت آمیز و مبارزه
 قھر آمیز مسلح در ایران، ارزیابی ى سوسیالیسم، مبارزهى سازندهىمثابھھ ارگر بک

این مسائل اکنون در کنار ....  صلح و استقالل ملی وى خرداد، رابطھ١٥قیام 
 مردم ى دنیا و ماھنامھى مجلھى تحریریھھاىمباحثات خصوصی در سطح ھیئت

مرکزی کھ یکی مسئول  ىکرد و سرانجام ھم دو تن از اعضای کمیتھبروز می
 ھاى دنیا بود از مسئولیتىو دیگری مسئول مجلھ) رفیق قاسمی( مردم ىماھنامھ

. خود بر کنار شدند
 مصادف است با زمانی کھ اختالفات در جنبش ١٩٦٣ -٦٤ ھاىسال

شود و احزاب کمونیستی و کارگری کمونیستی در سطح وسیع جھانی مطرح می
 ایران نیز ىبوروی موقت حزب توده. کنندمیموضع خود را در قبال آن روشن 

 بھ تمام اعضای اى طی نامھ١٩٦٣ دسامبر ١٠برای تعیین موضع حزب در 
 مرکزی، از آنھا خواست کھ نظر خود را در مورد اختالفات در درون ىکمیتھ

.  ابراز دارندًجنبش کمونیستی کتبا
ورد اختالف  مرکزی بدون اطالع از ماھیت مسائل مىاکثریت اعضای کمیتھ

در پاسخ خود مشی رویزیونیستی حزب کمونیست اتحاد شوروی را بی چون و چرا 
طور ھ فقط سھ تن از اعضای این کمیتھ نظر خود را ب. ید و از آن پشتیبانی کردندئتا

.  بوروی موقت نگاشتندىمبسوط در پاسخ نامھ
ضوع  تشکیل گردید بھ مو١٩٦٥ مرکزی کھ در آغاز ىپلنوم یازدھم کمیتھ

را از ) قاسمی و فروتن( خط مشی در جنبش کمونیستی رسیدگی و رفقای دوگانھ
 ــاین پلنوم در واقع پایان یک دوره از مبارزه میان مارکسیسم . رھبری اخراج کرد

 کھ در آن اى ایران است، دورهىلنینیسم و رویزیونیسم در رھبری حزب توده
 کمونیست اتحاد شوروی آغاز  بیستم حزبىطور مکنون از کنگرهھ اختالفات ب
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گیرد و سرانجام با اخراج ید و دامنھ میآتدریج بھ سطح میھ گردد، سپس بمی
.پذیرد لنینیسم پایان میــمدافعین مارکسیسم 

 رفیق قاسمی در پاسخ بھ ىیابد نامھ حاضر انتشار میىسندی کھ در نشریھ
. توده ایران است مرکزی حزب ى بوروی موقت کمیتھ١٩٦٣ دسامبر ١٠ ىنامھ

توانست دید  رفیق قاسمی میى دیگر در کنار نامھى رفقای دوگانھھاىانتشار نامھ
 مشی رویزیونیستی در درون رھبری حزب ىکاملتری از جریان مبارزه علیھ

 دو رفیق دیگر دسترسی نیست و ھاىنامھھ سفانھ بأمت. دست دھدھ  ایران بىتوده
.  دو رفقا بکلی منتفی است یکی از اینىنامھھ امکان دسترسی ب

١٣٥٣ بھمن ــ ١٩٧٥فوریھ 
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 مرکزی حزب توده ایرانىبوروی موقت کمیتھ
رفقای عزیز
 مرکزی حزب توده ىنظر اعضای کمیتھ١٩٦٣ دسامبر ١٠ ىدر طی نامھ

 اختالفات موجود در جنبش کمونیستی ىایران و از جملھ این جانب را درباره
 مرکزی حزب توده ایران ى موضع گیری بوروی موقت کمیتھى و دربارهجھانی

. یداخواستھ
گیری بی اظھار نظر صریح و موضع" و بدون روی و ریا باید ًولی اگر واقعا

  ــ خود خواستار شده استىطور کھ بوروی موقت در نامھ  آنــ" خدشھ کرد
. ت است این امر در دست داشتن اسناد مربوط بھ اختالفاىالزمھ

ست؟ بین احزاب ھااختالفات در کجاست؟ در جنبش کمونیستی جھانی، بین کی
توان چگونھ می. کمونیستی و کارگری و در صفوف احزاب کمونیستی و کارگری

 از طریق . آنھا قضاوت عینی داشت؟ىماھیت اختالفات پی برد و دربارهھ ب
  انتشار ین اختالفدر جنبش کمونیستی جھانی از طرفبررسی دقیق اسنادی کھ 

 مرکزی حزب ما تا امروز فقط اسناد مربوط بھ ىولی بوروی موقت کمیتھ. یابدمی
قدر کھ  آن.  مرکزی گذاشتھ استىیک طرف اختالف را در دسترس اعضاء کمیتھ

 ى کمیتھ١٩٦٣ ژوئن ١٤ ىمن اطالع دارم از اسناد طرف دیگر فقط و فقط نامھ
 مرکزی حزب کمونیست شوروی ترجمھ و ىمرکزی حزب کمونیست چین بھ کمیتھ

 مرکزی را ىآن عده از اعضای کمیتھ. در اختیار رفقای حزبی گذاشتھ شده است
کنند و کم و بیش با بعضی اسناد آشنا  مرکزی کار میى کمیتھىکھ در دبیرخانھ

 مرکزی کھ در مسکو، دوشنبھ، ىآن اعضای کمیتھ. شوند مالک قرار ندھیدمی
کنون جز با اسناد خاص حزب   لھستان و بلغارستان ھستند تاآذربایجان شوروی،

کمونیست اتحاد شوروی، حزب لھستان و حزب کمونیست بلغارستان کھ ھمگی 
موضع واحدی در مسائل مورد اختالف جنبش کمونیستی جھانی دارند با سند 

 مرکزی ى کمیتھى نامبردهىاستثنای نامھھ  البتھ بــ اختالفات ىدیگری درباره
 مرکزی نیز اینک ى کمیتھىدر دبیرخانھ. ندا آشنا نشدهــب کمونیست چین حز
شود و اعضاء ست کھ از رسیدن بولتن خبرگزاری سین خوا جلوگیری میھاماه

کنند نیز از تعقیب سیر جریان اختالفات  مرکزی کھ در دبیرخانھ کار میىکمیتھ
قای بوروی موقت پس من از رف. ندادر جنبش کمونیستی جھانی بر کنار مانده

اظھار نظر صریح و "آیا طلب کردن : پرسم مرکزی حزب توده ایران میىکمیتھ
 مرکزی حزب توده ایران چیز دیگری ى از اعضاء کمیتھ"گیری بی خدشھموضع

تواند باشد؟ چگونھ یک نفر مارکسیست جز یک اقدام صوری و بوروکراتیک می
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اظھار نظر صریح و موضع گیری  اسنادی کھ در دست ندارد ىتواند دربارهمی
خدشھ کند؟ بی

 مرکزی حزب توده ایران ىترین سندی کھ تاکنون بوروی کمیتھعمده
 مرکزی حزب توده ایران ى کمیتھىبیانیھ" ، اختالفات منتشر ساختھىدرباره
 چیز دیگری جز ،سفانھ این سند مجملأمت.  است"لمللی حزبا موضع بینىدرباره

، و ھااشارات و کنایات، جز یک سلسلھ تحریف فاکتجمالت دکالراتیف، جز 
.باالخره جز موافقت و مخالفت بی چون و چرا و بدون دلیل در بر ندارد

اختالفاتی کھ امروز در جنبش کمونیستی و کارگری جھان روی داده 
اختالفاتی اصولی است، مربوط بھ استراتژی عمومی جنبش است، در سرنوشت 

 ھر مارکسیستی و ھر حزب ىوظیفھ. قطعی استثیر أسوسیالیسم دارای ت
مارکسیستی است کھ این اختالفات را با دقت کامل غوررسی کند، درست را از 
نادرست باز شناسد، با صداقت و صراحت کامل در جانب درست قرار گیرد و 

فتوای ھیچ . ھیچ مصلحتی باالتر از مصلحت اصول نیست. برای آن مبارزه کند
.  فوق را از دوش ھیچ فردی و ھیچ حزبی بر داردىاند وظیفھتو نمیاىآتوریتھ

وجھ شایستھ انجام دھند ھ  جھان این وظیفھ را بھاىفقط در صورتی کھ مارکسیست
 لنینیسم نگھداشت، ــتوان جنبش جھانی کمونیستی را در شاھراه مارکسیسم می

روزی وحدت اردوگاه سوسیالیستی و وحدت احزاب برادر را حفظ کرد و بھ پی
. رسید
 مرکزی حزب توده ایران این وظیفھ را ىنظر من بوروی موقت کمیتھھ ب

. انجام نداده است
این وظیفھ ھ قدری بھ  مرکزی حزب توده ایران بىبوروی موقت کمیتھ

 مسائل مورد اختالفات جنبش ىئی کھ دربارهھاتوجھ بود کھ الزم ندید بھ نامھبی
 دو ١٩٦٣ ژوئیھ ١٤ ژوئیھ و ٣من در . بدھد پاسخی ،کمونیستی جھانی نوشتھ شد

 مسائل مورد اختالف جنبش ى مردم در زمینھى مقاالت روزنامھىنامھ درباره
 انتقاد کردم و ، درک خودىاندازهھ کمونیستی جھانی بھ بوروی موقت نوشتم و ب

.  روشن گردانند،تقاضا کردم کھ رفقا نکات مطروحھ را مورد بررسی قرار داده
 اگر چھ مختصر و  ــ مرا ندیده گرفتند و پاسخیى دو نامھً بورو اصوالولی رفقای

اھمیت مطلب و لزوم ھ این امر دلیل آنست کھ رفقا ب. نددآن نداھ  بــ اگر چھ شفاھی
. غوررسی آن توجھ ندارند

کھ اختالفات در جنبش  اما اشخاص معینی از مسئولین حزب ما برای این
ی دعواھای خصوصی ساختھ باشند جریان اخذ  طاىجھانی کمونیستی را وسیلھ

 حزب کار آلبانی را کھ از طرف ى مرکزی دربارهىآراء در پلنوم دھم کمیتھ
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ھ ب.  مرکزی محرمانھ شناختھ شده بودى مرکزی و بوروی موقت کمیتھىکمیتھ
کرات و دمى مرکزی فرقھىمنظور خاص خود برمال ساختند، در پلنوم کمیتھ

مطرح کردند، بر اساس آن قطعنامھ ) لتی حزب توده ایرانسازمان ایا( آذربایجان
افرادی کھ در میان اکتسابات فکری خود باقی "گذراندند، احمد قاسمی را در شمار 

دھند کھ از اجرای تدابیر مورد تقاضای مانده و سیمای خود را چنان از دست می
 ارگان با ىھ پلنوم را در روزنامى در آورند، قطعنامھ،"ورزندحزب امتناع می

 ىچاپ رساندند، تقاضای بر کناری وی را از روزنامھھ ذکر نام احمد قاسمی ب
 در این زمینھ بھ بوروی موقت ١٩٦٣ سپتامبر ٢٣ مارس و ٧من در . مردم دادند

: مرکزی نامھ نوشتم و متذکر شدم کھىکمیتھ

 بازی کردن با سرنوشت احمد قاسمی نیست، ، این گونھ اقدامات»
لمللی ادن با آرمان مقدس کمونیستی با حزب و با جنبش بینبازی کر

 ىآیا رفقای بورو رسیدگی عاجل  و اتخاذ تصمیم درباره. کمونیستی است
 « دانند؟ مبرم خود نمیىاین اقدام را وظیفھ

 از ،چنان اقدام غیر حزبی دست زدهھ آنھائی کھ ب. دانند معلوم شد نمیًعمال
 مرکزی دست ىده کرده و بر ضد یک عضو کمیتھارگان رسمی حزب سوء استفا

. بھ تبلیغات ناجوانمردانھ زده بودند از مجازات حزبی مصون ماندند
 این جریان و نظایر آن این بود و ھست کھ مسائل مورد اختالف در ىنتیجھ

جنبش کمونیستی جھانی، در حزب ما از مسائل قابل بحث و اظھار نظر نیست، ھر 
 موازین حزبی را ىھ نظری داشتھ باشد، اگر در اظھار آن کلیھکس کھ در این زمین

 کمیتھ مرکزی در میان ًترین مقام حزبی و مثالنیز مراعات کند و آن را در صالح
بدیھی است کھ ایجاد چنین . بگذارد، باز از عواقب نامطلوب مصون نخواھد ماند

 اظھار نظر  افراد درى حزبی و حفظ حقوق و وظیفھدموکراسیرشد ھ محیطی ب
 الزم را برای حل مسائل بغرنجی نظیر مسائل مورد ىکند و زمینھآزاد کمک نمی

بدون تردید چنین محیطی در . سازداختالف جنبش کمونیستی جھانی آماده نمی
ثیر نیست و اقدام أند نیز بی تااعضای کمیتھ مرکزی ما کھ ھمگی در مھاجرت

اظھار نظر "ھ از اعضاء مذکور  مرکزی حزب توده ایران را کىبوروی کمیتھ
خواستار شده است بیش از پیش صوری و " صریح و موضع گیری بی خدشھ

. سازدبوروکراتیک جلوه می
دانم  خود میىدر ھر حال اینک کھ اولین فرصت پیش آمده است، من وظیفھ

کھ نظریات خویش را در مورد مسائل مورد اختالف جنبش کمونیستی جھانی با 
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مسائل مذکور بسیار متعدد است و . احت در مقابل شما عرضھ بدارمصداقت و صر
از این جھت بھ مسائل عمده کھ . لیف کتابی استأ آنھا مستلزم تىبحث در ھمھ

تواند مبین سمت گیری تئوریک نویسنده باشد اکتفا  آنھا میىاظھار نظر درباره
. کنممی

: حاضر حاوی مباحث زیرین استىنامھ

یستی مسالمت آمیز و جنگ و صلح مسائل ھمز- ١
ھمزیستی مسالمت آمیز

مفھوم اول ھمزیستی مسالمت آمیز
مفھوم دوم ھمزیستی مسالمت آمیز 

فقط مفھوم اول صحیح است
 جنگ و ،ھمزیستی مسالمت آمیز و سیاست خارجی کشورھای سوسیالیستی

صلح
 بشریتى سالح اتمی و آیندهــالف 

ھانی سالح اتمی و خصلت جنگ ج ــب
 "دنیای بدون جنگ" ى دربارهــج 
 مضمون مبارزه در راه صلح ــد

 ارزیابی امپریالیسمى درباره-٢
بخش اول
بخش دوم 

 یوگوسالویى در مسئلھ- ٣
 ١٩٦٠ احزاب برادر در ى اعالمیھىنظریھ
این طرف ھ  ب١٩٦٠ برخی از احزاب برادر از سال ىنظریھ

تضاد این دو نظریھ
  اولىصحت نظریھ

 در مورد بحران در دریای کارائیب-٤
 مرکزی ى نظر بین اعضای کمیتھىکھ نوعی مبادلھ  برای اینــ:پیشنھاد

 ىکنم اظھار نظر کتبی ھر یک از اعضای کمیتھصورت گرفتھ باشد، پیشنھاد می
ھ  مرکزی خواھد رسید، بى بوروی موقت کمیتھىمرکزی کھ در جواب بخشنامھ

امکانات ھ این کار را با توجھ ب.  مرکزی رسانیده شودى اعضای کمیتھىاطالع ھمھ
:طریق زیرین انجام دادھ توان بمختلف می
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 رسیده و ارسال آنھا برای یکایک اعضای ھاى جوابى ماشین کردن کلیھــ١
. مرکزی و مشاورانىکمیتھ

 رسیده  در اختیار اعضاء ھاى اگر این کار ممکن نباشد، قرار دادن جوابــ٢
ھ کزی کھ در محل اقامت بوروی موقت ھستند و سپس فرستادن آنھا ب مرىکمیتھ
.  مرکزی استى مسافر بھ نقاط دیگری کھ محل اقامت سایر اعضای کمیتھىوسیلھ

رفقای عزیز
ترین توجھ بھ مسائل مورد اختالف جنبش کمونیستی جھانی یکی از مھم

جھت  از این.  مرکزی ماست و با سرنوشت حزب ما پیوند داردىوظائف کمیتھ
قوام . کنداین مسائل اھمیت بزرگی کسب میھ  صحیح در برخورد بىاتخاذ شیوه

من آرزو دارم کھ . وحدت حزب ما وابستھ بھ مراعات اصول مارکسیسم است
 مرکزی حزب توده ایران تصمیمات خود را در این امر ىرفقای بوروی کمیتھ

.بتنی سازند اصول مارکسیسم و حفظ وحدت حزب مىپایھ خطیر بر
. مسائل مورد اختالف در جنبش کمونیستی جھانیىاینک نظریات من درباره

ھمزیستی مسالمت آمیز و   مسائل-١
جنگ و صلح

ھمزیستی مسالمت آمیز
 احزاب کارگری و کمونیستی جھان در لزوم ھمزیستی مسالمت آمیز ىھمھ

در این .  و ھمداستانند اجتماعی مختلف دارند با یکدیگر ھمزبانھاىدولی کھ سیستم
من ھیچ حزب کارگری و . بیان ھیچگونھ اختالف نظری میان آنھا وجود ندارد

اختالف بر سر . شناسم کھ تا امروز با این بیان مخالفت کرده باشدکمونیستی نمی
. بر سر معنا و مفھوم ھمزیستی مسالمت آمیز است. این بیان نیست

طور عمده دو مفھوم از ھمزیستی  ھدر جنبش کارگری و کمونیستی جھان ب
:مسالمت آمیز وجود دارد

مفھوم اول ھمزیستی مسالمت آمیز

 اساسی آن را لنین ىمفھوم اول ھمزیستی مسالمت آمیز ھمان است کھ ھستھ
وار کشورھای این مفھوم از قانون لنینی رشد ناموزون و جھش. دریافت
 اول ىند کشور در مرحلھاری و امکان پیروزی انقالب در یک یا چدسرمایھ
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طور ھ اری بداگر این صحیح است کھ رشد کشورھای سرمایھ. گیردسرچشمھ می
پذیرد و این امر در عین حال کھ موجب ناموزون و جھشوار صورت می

 جھانی امپریالیستی است، ممکن است بھ پیروزی انقالب در ھاىبرانگیختن جنگ
 در اىر این صورت وضع تازهاری منتھی گردد، ددیک یا چند کشور سرمایھ

آید کھ عبارت است از وجود دو سیستم اجتماعی متضاد، وجود میھ جھان ب
آموزد کھ امپریالیسم لنین می). در یک یا چند کشور( اری و سوسیالیستیدسرمایھ

کھ نتوانست از ظھور و پیروزی انقالب سوسیالیستی در یک یا  جھانی پس از آن
ناچار باید با او یا با آنھا از در ھمزیستی مسالمت آمیز ھ چند کشور جلوگیری کند، ب

این سیاستی است کھ کشور یا کشورھای سوسیالیستی در روابط خارجی با . در آید
برند و کشورھای اخیر را بھ قبول آن کار میھ اری بدکشورھای سرمایھ

رند،  اجتماعی مختلف داھاىھمزیستی مسالمت آمیز دولی کھ سیستم. دارندمیوا
کشورھای سوسیالیستی در راه این ضرورت تاریخی . یک ضرورت تاریخی است

. سازنداری را بھ پذیرش آن مجبور میدگذارند و کشورھای سرمایھگام می
نخستین کھ، کشور . دھدیید این آموزش لنینی گواھی میأتاریخ بر ت

تی با آن تن  بھیچوجھ بھ ھمزیسھاوجود آمد، امپریالیستھ سوسیالیستی شوروی ب
 مسلحانھ در مھد سوسیالیسم و ىند و گروھی از کشورھا را بھ مداخلھددر ندا

کھ دولت شوروی حمالت  فقط پس از آن. سرنگونی قدرت شوراھا برانگیختند
 بھ ھمزیستی مسالمت آمیز با آن تن در ھاگران را در ھم شکست امپریالیستمداخلھ

ولی این ھمزیستی .  را بھ رسمیت شناختندتدریج یکی بعد از دیگری آنھ دادند و ب
 راھزنامھ بر اتحاد ى دوباره حملھ١٩٤١در ژوئن . مسالمت آمیز دیری نپائید

کھ جنگ کبیر میھنی بھ پیروزی بر فاشیسم  و فقط پس از آن. شوروی روی داد
 ١٩٢٠لنین در نوامبر . انجامید، دوباره دوران ھمزیستی مسالمت آمیز آغاز شد

:کردطور تشریح می اری را ایندور شوراھا و کشورھای سرمایھمناسبات کش

 بورژوائی توانستند از جنگ امپریالیستی بورژوا بیرون ھاىدولت» 
 ھیچ نیروی ًآنھا قادر نیستند جمھوری شوراھا را کھ تقریبا... بیایند

ما در چنان وضعیتی ھستیم کھ در عین ... نظامی ندارد در ھم بشکنند
آید روزی جھانی کھ برای ما یگانھ پیروزی پایدار بشمار میحال کھ بھ پی

توانیم در یم کھ در آن شرایط میادست آوردهھ یم، شرایطی بانائل نیامده
 امپریالیستی زیست کنیم و اینک آنھا مجبوراند با ما وارد ھاىکنار دولت
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ھ ما در جریان این مبارزه، حق زیست مستقل ب. روابط تجارتی شوند
١. «.ده ایمدست آور

 بین آلمان ١٩٢٢قراردادی کھ در آوریل (لنین در موقع ارزیابی قرارداد راپالو
:گوید، می)و دولت شوروی بستھ شد

کھ فقط چنین قراردادی برای روابط کشور سوسیالیستی با دول » 
تساوی حقوق بین دو " است، زیرا کھ این قرارداد "نرمال"اری دسرمایھ

کند کھ این امر کید میأگاه لنین ت آن. کندراعات میرا م" سیستم مالکیت
مربوط بھ حالت موقت است مربوط بھ موقعی است کھ ھنوز تمام جھان 

 آن است ى و جنگ کھ زائیدهاز مالکیت خصوصی و آشفتگی اقتصادی
٢ «. جدا نشده و بھ سیستم عالی مالکیت نپیوستھ است

سالمت آمیز بین دو سیستم را این طریق لنین در واقع حدود ھمزیستی مھ ب
تا وقتی کھ سوسیالیسم فقط در یک یا چند کشور بر قرار است و : معین کرده است

برد، باید روابط دول اخیر سر میھ اری بدجھانگیر نیست و در کنار دول سرمایھ
. با کشور یا کشورھای سوسیالیستی بر اساس تساوی حقوق مبتنی باشد

 نھم شوراھای سراسر روسیھ این پرسش را ىلنین در گزارش بھ کنگره
طور کلی قابل تصور است کھ جمھوری ھ آیا این امر ب: "کندمطرح می

و چنین پاسخ " اری وجود داشتھ باشد؟د سرمایھىسوسیالیستی در محاصره
: گویدمی

 بھ ثبوت رسیده ، سیاسی و نظامی ممکن استىھاینکھ این امر در عرص"
 بازرگانی چطور؟ ىھاما در عرص: "پرسدو باز می" .این دیگر فاکت است: است

 ھا اقتصادی امپریالیستىهآیا محاصر"  گردش اقتصادی چطور؟ىھدر عرص
 ىتجربھ: "گویدگاه چنین پاسخ می کند؟ و آنکشور شوراھا را تھدید نمی

نشان داد کھ معلوم نیست این کار برای کدام طرف زیانمندتر ) بلوکاد (ىهمحاصر
تجربھ نشان داد کھ ". محاصره کنندگان یا برای محاصره شوندگانبرای : است

اری علی رغم تھدیدھای مکررشان با کشور شوراھا وارد دکشورھای سرمایھ
یکی از نتایج مھم "ند و اگرچھ ھنوز میزان آن کم است، ولی اروابط اقتصادی شده

٣٨٤ى  صفحھ٣١لنین جلد ــ١
٣٣لنین جلد  ــ ٢
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 مذکور پیوستھ کند کھ روابط  لنین اظھار اعتماد می٣".آیدشمار میھ  ب١٩٢١سال 
نیروئی ھست کھ از آرزو، اراده و : "بسط خواھد یافت و تحکیم خواھد شد زیرا کھ

این نیرو عبارت است از .  و طبقات متخاصم ما بیشتر استھا دولتىھتصمیم کلی
٤". روابط مشترک اقتصاد جھانی کھ دول مذکور را بھ داشتن روابط با ما وامیدارد

 کھ آن ھمزیستی مسالمت آمیز کھ لنین در نظر توان گفتطور خالصھ میھ ب
: دارد دارای چنین خصوصیاتی است

 ھمزیستی مسالمت آمیز در مورد روابط کشور یا کشورھای سوسیالیستی ــ١
. کنداری مفھوم و مصداق پیدا میدبا دول سرمایھ

دورانی است کھ سوسیالیسم ھنوز در ھ  ھمزیستی مسالمت آمیز مربوط بــ٢
. ھانی پیروز نشده و محدود بھ یک یا چند کشور استمقیاس ج

 ھمزیستی مسالمت آمیز کشور یا کشورھای سوسیالیستی از یک طرف و ــ٣
دول امپریالیستی از طرف دیگر، عبارتست از زیستن آنھا در کنار یکدیگر با 

.داشتن روابط اقتصادی و سیاسی بر اساس حقوق متساوی
ستی مسالمت آمیز با کشور یا کشورھای  دول امپریالیستی با ھمزیــ٤

 ،ِند و فقط در اثر مقتضیات نیروی سیاسی، اقتصادی و نظامیاسوسیالیستی مخالف
. شونداین سیاست تسلیم میھ کشورھای اخیر ب

مفھوم دوم ھمزیستی مسالمت آمیز

مفھومی کھ امروز برخی از احزاب کمونیستی و کارگری بھ ھمزیستی 
تر است و با مفھوم اول تفاوت مراتب از این پردامنھھ ھند، بدمسالمت آمیز می

:اینک چند مثال. دارد
 کھ مبتنی ھاھمزیستی مسالمت آمیز عبارتست از سیستم روابطی بین دولت"

 بدون توسل بھ جنگ، سیستمی کھ مبتنی ىھباشد بر تفاھم متقابل، بر اعتماد و مسابق
حل   ملل و بالنتیجھ مبتنی باشد برىھیباشد بر تضمین کامل آزادی و استقالل کل

لمللی ا مسائلی کھ ھنوز حل نشده و موجب مناقشات و تصادمات بینىھعاقالن
". است

٢٦ى  ــ ھمانجا صفحھ٣
١٢٩ى  ھمانجا صفحھ٤



١٤

 کھ اىاستراتژی ھمزیستی مسالمت آمیز عبارت است از آنچنان استراتژی"
مبتنی باشد بر تفاھم متقابل، بر مذاکرات عقالئی و سنجیده، بر جستجوی آنچنان راه 

٥".ی کھ برای ھر دو طرف قابل قبول باشدئھاحل

مثال دیگر   
در عین حال ما با .  اساسی استراتژیک استىھھمزیستی مسالمت آمیز وظیف"

ھیچ وجھ عبارت از ھ یم کھ ھمزیستی مسالمت آمیز باکمال روشنی اعالم داشتھ
ھمزیستی مسالمت آمیز . کوو یعنی تحکیم روابط کنونی جھانی نیستاستاتوس

 استقالل و ھا خلقىھلمللی کھ باید برای ھمارتست از کاراکتر جدید روابط بینعبا
٦".مین کندأآزادی آنھا را ت

مثال دیگر 
عنوان ھ اعراض از جنگ ب:  ھمزیستی مسالمت آمیز عبارتست ازىھالزم"

، حل و فسخ آنھا از طریق ھا حل و فسخ مسائل مورد اختالف بین دولتىھوسیل
، احترام بھ منافع ھاوق، تفاھم و اعتماد متقابل میان دولتمذاکرات، تساوی حق

کھ  رسمیت شناختن حق ھر ملت در اینھ متقابل، عدم مداخلھ در امور داخلی، ب
 مسائل مربوط بھ کشورش را حل کند، احترام کامل حق حاکمیت و ىھخودش کلی

ر  ھمکاری اقتصادی و فرھنگی بىھ کشورھا، بسط و توسعىھتمامیت ارضی کلی
٧".اساس تساوی کامل و امتیازات متقابل

مثال دیگر
 مسالمت آمیز در امر ىتواند و باید با مسابقھھمزیستی مسالمت آمیز می"

٨." بشر بھ بھترین وجھ ھمراه باشدھاى نیازمندیىھارضاء کلی

.  فقط مفھوم اول صحیح است
دالئل ھ ، بشودنظر من مفھوم دوم کھ بھ ھمزیستی مسالمت آمیز داده میھ ب

: زیرین صحیح نیست
 ىرابطھھ معنای لنینی آن مربوط است بھ  ھمزیستی مسالمت آمیز ب ــالف

ولی در حالت دوم مفھوم ھمزیستی . کشورھای سوسیالیستی با دول امپریالیستی
 با یکدیگر شامل گردیده ھا عموم دولتىھمسالمت آمیز بسط داده شده و بھ رابط

١٩٦٢ دسامبر ٢دھم حزب کمونیست ایتالیا ى  ــ از گزارش تولیاتی بھ کنگره٥
١٩٦٣ى  ژانویھ١٥وتولیاتی پراودا پالمیرى  ــ مقالھ٦
حزب کمونیست اتحاد شورویى  ــ از برنامھ٧
١٩٥٩در " فورین آفرز"ریکائی آمى خروشچف در مجلھى  ــ از مقالھ٨
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کلی از نوع دیگر ھ  کشورھای سوسیالیستی با یکدیگر بىھکھ رابط است و حال آن
از طرف دیگر پس از جنگ دوم . است، بر اساس انترناسیونالیسم پرولتری است

ند کھ اگرچھ سیستم اظھور رسیدهھ  نواستقالل بھاىجھانی یک سلسلھ از دولت
  کشورھایىھاجتماعی آنھا از ریشھ با سیستم سوسیالیستی اختالف دارد ولی رابط

.  امپریالیستی نیستھاىسوسیالیستی با آنھا ھمان رابطھ با دولت
این .  در مفھوم دوم مقوالت مختلفی با یکدیگر مخلوط و مشتبھ شده است ــب

کھ کشورھای با سیستم مختلف اجتماعی باید با یکدیگر ھمزیستی مسالمت آمیز 
دست ھ  استقالل ب اسیر باید آزادی وھاىکھ ملت داشتھ باشند یک مطلب است و این

ِھیچگاه ھمزیستی مسالمت آمیز سیستم سوسیالیستی و . آورند یک مطلب دیگر
آزادی . شود اسیر نمیھاىخودی خود موجب آزاد شدن ملتھ امپریالیستی ب

تضمین کامل . " غیر ممکن استھا خود آن ملتى اسیر بدون مبارزهھاىملت
ن امپریالیسم امکان پذیر است نھ فقط پس از برافتاد"  مللىھآزادی و استقالل کلی

. در شرایط ھمزیستی مسالمت آمیز امپریالیسم با سوسالیسم
آن معنی بگیریم کھ در حالت دوم ذکر شده ھ اگر ھمزیستی مسالمت آمیز را ب

است در آن صورت باید بگوئیم کھ پس از بر قراری ھمزیستی مسالمت آمیز دیگر 
استقالل ضرورت ندارد، زیرا کھ استقالل و  اسیر برای آزادی و ھاى ملتىهمبارز

در آن . کندمین میأت" کامل"طور ھ آزادی آنھا را ھمزیستی مسالمت آمیز ب
صورت باید بگوئیم کھ با فرا رسیدن دوران ھمزیستی مسالمت آمیز، دوران 

. شودانقالبات ملی و ضد استعماری سپری می
 زیستی مسالمت آمیز برقرار شودآید کھ اگر ھم از مفھوم دوم چنین بر می ــج

امپریالیسم با سوسیالیسم مسابقھ خواھد گذاشت، ) گاه برقرار است کھ و در واقع آن(
.  بشر را مرتفع سازندھاىتوانند نیازمندیکھ کدام یک بھتر می

آن معنی است کھ امپریالیسم در دوران ھمزیستی مسالمت آمیز ھ این مفھوم ب
و چنین . شوددھد و بھ مواضع سوسیالیسم نزدیک میتدریج تغییر ماھیت میھ ب

. مفھومی نادرست و زیان بخش است
ِانقالب پرولتاریائی .  ھدف استراتژیک ما ھمزیستی مسالمت آمیز نیست ــد

ھمزیستی مسالمت آمیز در نظر ما یک ضرورت تاریخی برای . جھانی است
. ی در کنار ھم وجود دارنددوران معینی است کھ سیستم سوسیالیستی و امپریالیست

ما از این ضرورت تاریخی برای ساختمان و تحکیم سوسیالیسم در اردوگاه 
سوسیالیستی و کمک بھ انقالب جھانی پرولتری و استقرار سوسیالیسم در سراسر 

. کنیمجھان استفاده می
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 اعراض از جنگ برای حل و فصل مسائل مورد اختالف دو سیستم  ــ٥
ولی در . مپرالیستی، یکی از عناصر ھمزیستی مسالمت آمیز استسوسیالیستی و ا

بین " مسائل مورد اختالف ىھِمفھوم دوم ھمزیستی مسالمت آمیز، این امر بھ کلی
 از ھادر صورتی کھ در اثر مواضعی کھ امپریالیست. بسط داده شده است" ھادولت

ا نیستند، خودی خود حاضر بھ عقب نشینی از آن ھھ ند و باپیش اشغال کرده
توانند  استقالل خویش نمیىھکشورھای نو استقالل در حفظ و تحکیم و توسع

. ھمیشھ و در ھمھ جا بھ مذاکرات متوسل شوند و از این حدود پا را فراتر نگذارند
کافی است جنگ اندونزی را با ھلند برای پاک کردن سرزمین ایریان شرقی، جنگ 

 درست بود ھااین جنگھ توسل ب. خاطر آوریم ھھند را با پرتقال برای رھائی گوا ب
.  و اعراض از آنھا درست نبود

مفھوم دوم ھمزیستی مسالمت آمیز کھ در مورد حل و فصل مسائل مورد 
 و ھاگونھ موارد است، بھ رشد جنبش نجات بخش ملت لمللی نافی اینااختالف بین

 واقع تثبیت وضع این مفھوم در. رساند ضد امپریالیستی آنھا زیان میىهمبارز
.موجود جھان است

ھمزیستی مسالمت آمیز و سیاست خارجی کشورھای سوسیالیستی

جائی رسیده کھ ھ  ھمزیستی مسالمت آمیز بىھغلو در معنا و اھمیت و نتیج
سیاست " یگانھ اصل صحیح"بعضی از احزاب برادر، ھمزیستی مسالمت آمیز را 

ومی سیاست خارجی کشورھای خارجی کشورھای سوسیالیستی، خط کلی و عم
:اینک چند مثال برای نمونھ. نداسوسیالیستی دانستھ

خط عمومی سیاست خارجی ما عبارتست از اصل ھمزیستی مسالمت "
٩".آمیز

خط کلی سیاست خارجی شوروی است کھ در برنامۀ "ھمزیستی مسالمت آمیز 
١٠".یید شده استأما ت

د کھ پرنسیپ ھمزیستی مسالمت این نکتھ معتقد شھ  جھان بار دیگر بىھھم
، پرنسیپی کھ اساس سیاست خارجی لنینی کشور ماست، امروز یگانھ ھاآمیز دولت

١١.لمللی استاپرنسیپ عاقالنھ در روابط بین

١٩٦٢ نوامبر ٥ حزب کمونیست بلغارستان ٨ى  ــ گزارش ژیوکف بھ کنگره٩
 سالگی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر٤٥ ــ گزارسش کاسیگین بھ مناسبت ١٠
١٩٦٢ نوامبر ٢٢برووسکی در پراودا . وى  ــ مقالھ١١
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ھمزیستی .  طبقاتی استىهھمزیستی مسالمت آمیز یک شکل عالی مبارز"
سایر مسالمت آمیز پیوستھ پرنسیپ اساسی سیاست خارجی اتحاد شوروی و 

١٢".کشورھای سوسیالیستی بوده و ھست

پرنسیپ لنینی ھمزیستی مسالمت آمیز خط کلی سیاست خارجی حزب "
١٣". لنینیستی استــکمونیست اتحاد شوروی و سایر احزاب مارکسیستی 

ًعیب بزرگ این نوع انطباق اصل ھمزیستی مسالمت آمیز کامال .  آشکار استِ
ِسیاست خارجی " پرنسیپ اساسی"ز را اگر ما پرنسیپ ھمزیستی مسالمت آمی

بدانیم، " لمللیایگانھ پرنسیپ عاقالنھ در روابط بین"کشورھای سوسیالیستی و 
 و ھاپرنسیپ انترناسیونالیسم پرولتری و پرنسیپ کمک برادرانھ بھ نھضت

.یما ضد امپریالیستی را در واقع حذف کردهھاىدولت
:شود گفتھ می چنین١٩٦٠ احزاب برادر در سال ىدر اعالمیھ

نیروھای متحد اردوگاه سوسیالیستی، حمایت از کشورھای » 
از . کندسوسیالیستی را در قبال تجاوزات ارتجاع امپریالیستی تضمین می

 سوسیالیستی در اردوگاه واحد، وحدت ھاىاین رو بھم پیوستگی دولت
استحکام یابنده و قدرت روزافزون این اردوگاه، پیروزی کامل 

.نمایدمین میأسم را در مجموع این سیستم تسوسیالی
 آنھا عبارت است ھاىِلمللی دستآوردھا و کامیابیا بینىشرط عمده

 مزایائی کھ وحدت و ىکمک و پشتیبانی متقابل، استفاده از کلیھ: از
 ىکلیھ... آورندوجود میھ یکپارچگی کشورھای سوسیالیستی ب

ِتی را مانند مردمک کشورھای سوسیالیستی وحدت اردوگاه سوسیالیس
. «.کنندچشم خویش مراقبت می

:و در جای دیگر

ئی ھستند ھاکشورھای سوسیالیستی دوستان صادق و وفادار خلق» 
یا ھم اکنون خود را از یوغ . کنندکھ در راه آزادی خویش مبارزه می

آنھا در ھمان حال کھ ھرگونھ مداخلھ در امور . نداامپریالیسم آزاد کرده
 ىکنند، وظیفھ جوان ملی را از نظر اصولی رد میھاىدولتداخلی 

١٩٦٣ى  ژانویھانیتھھومى  ــ از سلسلھ مقاالت ایومرو در روزنامھ١٢
١٩٦٣ى پراودا ژانویھى روزنامھى  ــ سرمقالھ١٣
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ِ در مبارزه برای تحکیم استقالل ملی ھادانند کھ بھ خلقلمللی خود میابین
 خویش، ىآنھا بھ این کشورھا در تکامل ترقیخواھانھ. خویش کمک کنند

چنین تدارک در ایجاد صنایع ملی، در تکامل و تحکیم اقتصاد ملی و ھم
آنھا با این . کنندطور ھمھ جانبھ کمک و مساعدت میھ ویش بکادرھای خ

خاطر صلح جھانی، بر ضد تجاوز امپریالیستی ھ ه بزکشورھا در مبار
.".نمایندھمکاری می

 احزاب در برابر ىآید کھ آیا این وظایفی کھ اعالمیھاینک این سئوال پیش می
ت کھ آنھا با کشورھای سوسیالیستی گذاشتھ است در چارچوب روابطی اس

 مفھوم ھمزیستی مسالمت ىکشورھای امپریالیستی دارند؟ آیا این وظایف در دایره
 سیاست خارجی کشورھای ھاىگنجد؟ آیا انحصار پرنسیپآمیز دو سیستم می

عنوان ھ سوسیالیستی بھ اصل ھمزیستی مسالمت آمیز دو سیستم، یا این اصل را ب
معنای نفی ھ وسیالیستی پذیرفتن، بخط عمومی و کلی سیاست خارجی کشورھای س

وظایف فوق نیست؟
آید کھ سیاست خارجی کشور سوسیالیستی بر سھ پایھ استوار پس الزم می

:باشد
 روابط دوستی و ھمکاری بین کشورھای اردوگاه ىبسط و توسعھــ ١

.سوسیالیستی بر اساس انترناسیونالیسم پرولتاریائی
میز میان کشورھائی کھ سیستم اجتماعی مبارزه برای ھمزیستی مسالمت آــ ٢

 سیاست ىمختلف دارند، بر اساس پنج پرنسیپ ھمزیستی مسالمت آمیز و علیھ
.تھاجم و جنگ امپریالیسم

. و ملل اسیرھا خلقى انقالبی کلیھىهپشتیبانی از مبارزــ٣

جنگ و صلح

: مورد اختالف وجود داردىھطور عمده سھ مسئلھ در مورد جنگ و صلح ب

. بشریتىه سالح اتمی و آیند-لفا
:طرح مسئلھ چنین است

ھیچ . کھ امکان جلوگیری از جنگ جھانی وجود دارد مورد تردید نیست این
.حزب کارگری و کمونیستی در این باره تردید نکرده است



١٩

جلوگیری از جنگ جھانی وجود دارد، این " امکان"گوئیم ولی وقتی کھ می
 ،م دیگری است، حاکی از امکان جنگ جھانیخودی خود مستلزم حکھ حکم ب

 نیروھا را بھ کار خواھند انداخت تا امکان ى کلیھ،احزاب کمونیستی و کارگری
ِاما چون امپریالیسم . جلوگیری از جنگ جھانی را بھ صورت واقعیت درآورند

 ىهجنگ طلب نیز وجود دارد، باید امکان دیگری را نیز در نظر گرفت و در بار
 جھان را ، منافع خودى در تعقیب آزمندانھھاباید دید کھ اگر امپریالیست. دآن اندیشی

 ى کمیتھى جھان چھ خواھد شد؟ در نامھىهبھ جنگ بکشانند، در آن صورت آیند
 آوریل ٣مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی بھ حزب کمونیست چین مورخ 

: چنین گفتھ شده است١٩٦٣

 در صدد برانگیختن جنگ ھاستتضمینی وجود ندارد کھ امپریالی» 
طور روشن در نظر ھ  باید چنین خطری را بھاکمونیست. جھانی بر نیایند

 « .داشتھ باشند

بار خواھد آورد، ھ نظیر برای بشریت بدر اینکھ چنین جنگی مصائب بی
اما آیا در این مصائب فقط . گویدتردیدی نیست و ھیچکس خالف آن را نمی

 از ھا سختیىھتواند این مصائب را با ھمرود و بشریت مییامپریالیسم از میان م
کھ بشریت ھم با امپریالیسم در خاک   خویش را بسازد، یا اینىهسر بگذارند و آیند

 ؟.خواھد شد
نوع جوابی کھ بھ این سئوال داده شود در تعیین خط مشی بشریت صلح خواه 

 در میان است، در ھایالیستدست امپرھ اگر امکان نابودی بشر ب. تأثیر قطعی دارد
آینده ھ تواند با خوش بینی بآن صورت دور نمای ھستی بشر تیره است، بشر نمی

اگر برانگیختھ . دھدخاطر آینده معنای خود را از دست میھ نگاه کند، فداکاری ب
شدن جنگ جھانی با نابودی بشریت برابر است، در آن صورت طرفداری حفظ 

 تسلیم طلبی ىه، اتخاذ شیوھام بھ ھر شانتاژ امپریالیست، تسلی"ھر قیمتھ ب"صلح 
. کنددر برابر آنھا، مبنای اجتماعی پیدا می

نظیر ولی اگر حتی در صورت وقوع یک جنگ جھانی با وجود مصائب بی
کند و خود بھ حیات خویش، بھ حیاتی کھ آن، بشریت امپریالیسم را در خاک می

دھد در آن صورت ھستی بشر با دامھ میگردد، اتر میروز شکوفانھ ب روز
ھ تواند با خوش بینی ببشر می.  وحشتناک دارای دور نماستىھوجود یک سانح

در . کندخاطر آینده معنای خود را ھمچنان حفظ میھ آینده نگاه کند، فداکاری ب
شود، در چنین صورتی بشر با امیدواری و قوت نفس با امپریالیسم روبرو می
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 تسلیم طلبی در برابر امپریالیسم با خیانت بھ آیندۀ بشریت ىهیوچنین صورتی ش
. برابر است

اینک کھ طرح مسئلھ و اھمیت چگونگی حل آن معلوم شد، باید گفت کھ 
این مسئلھ با ھم توافق نظر ندارند و میان ھ احزاب کمونیستی و کارگری در جواب ب

. ن جواب ھا مراجعھ کردتوان بھ ایبرای نمونھ می. آنھا دوگانگی موجود است

:  اولىھدست
:١٩٦٠اعالمیھ احزاب برادر مورخ 

اری د سرمایھھاِاگر دیوانگان امپریالیست جنگ را آغاز کنند، آن وقت خلق"
".گور خواھند سپردھ  ب،را از سطح زمین روفتھ

:مثال دیگر
د اگر متجاوزان جنگ اتمی را برانگیزن: داریمما با روشنی کامل اعالم می"

١٤".  آن خواھند سوختھاىبدون تردید خودشان در شعلھ

ھ  جنگ برانگیزند، این بھاجنبش کمونیستی عقیده دارد کھ اگر امپریالیست"
١٥.".اری خواھد بودد سرمایھىهمعنای ھالک قطعی نظام پوسید

 ىھوسیلھ  جنگ جھانی اتمی، اگر چنین جنگی بىبدون تردید در نتیجھ"
 جنگ است، ىهاری کھ زاینددانگیختھ شود، سیستم سرمایھدیوانگان امپریالیست بر

١٦.".بھ ھالکت ناگزیر دچار خواھد شد

تواند جنگ جھانی اتمی برانگیزد، بدون این حساب کھ خود نمی"امپریالیسم 
١٧".دھدرا در معرض ھالکت قرار می

ما : گویندآنھا می. ما دست بزنندھ ترسند کھ ب میھااینک امپریالیست"
نیم بھ آنھا دست بزنیم، اما در جنگی کھ برانگیختھ شود خودمان بھ ھالکت توامی

ترس از ھالکت، آنھا را از حملھ بر ما، بر . خواھیم رسید و این واقعیت است
 از شکست ھادیگر امپریالیست. این بد نیست. داردکشورھای سوسیالیسم، باز می

١٨.".ندا مستقیم جنگی محروم شدهىھما از طریق حمل

١٩٦٢یھ  ژوئ١٠جھانی خلع سالح و صلح ى  ــ نطق خروشچف در کنگره١٤
١٩٦٣ـ ـ ١ـ ـ ٧پراودا ى  ــ سرمقالھ١٥
 ٦٣ ــ ١ ــ ١٦آلمانى حزب سوسیالیست متحدهى  ــ نطق خروشچف در کنگره١٦
مرکزی حزب ى ی حزب کمونیست اتحاد شوروی بھ کمیتھمرکزى کمیتھى  ــ از نامھ١٧

١٩٦٣ آوریل ٣کمونیستچین 
 آوریل ٢٤کارکنان صنعت و ساختمان جمھوری روسیھ ى  ــاز نطق خروشچف در جلسھ١٨

١٩٦٣
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 با شکستی خورد –)ھاامپریالیست( اگر آن را برانگیزندــجنگ جھانی جدید "
١٩". تر از شکست ھیتلر در جنگ دوم جھانی پایان خواھد یافتکننده

 جھان ھشیاری خود را باال ببرند و آمادگی کامل داشتھ ھاىکھ خلق ھمین"
است،  معاصر ىھباشند، در شرایطی کھ اردوگاه سوسیالیستی نیز دارای اسلح

 دیگر ھاى آمریکائی یا امپریالیستھاىتحقیق گفت کھ اگر امپریالیستھ توان بمی
با " سر باز زنند و اى منع سالح اتمی و ھستھىهاز امضاء موافقت نامھ دربار

 را برانگیزند، در اىجنگ با سالح اتمی و ھستھ"  جھانیانىھبرانگیختن خشم کلی
 ھاى خلقىهین جانوران کھ در محاصر امر نابودی سریع خود اىھآن صورت نتیج

 چنین ھااگر امپریالیست...  خواھد بود، نھ نابودی بشریت،جھان خواھند افتاد
 انقالب در ىھئی را بر کشورھای جھان تحمیل کنند، ما مطمئنیم کھ تجربھاقربانی

 ھاىخلق. ئی بی ثمر نخواھد ماندھاروسیھ و چین نشان داده است، چنین قربانی
 امپریالیسم معدوم، تمدنی ھاىلعاده سریعی بر روی خرابھاا آھنگ فوقپیروزمند ب

 ىهاری است ایجاد خواھند کرد و آینددتر از تمدن سرمایھرا کھ ھزار بار عالی
٢٠". زیبای خود را خواھند ساختًواقعا

:دستۀ دوم
یا ھمزیستی مسالمت آمیز یا نابودی اتمی و : مسئلھ اینطور مطرح میشود"

در برابر چنین آلترناتیوی تردیدی نیست کھ کدام یک را باید . پایان تمدن مابالنتیجھ 
٢١".انتخاب کرد

در چنین شرایطی روشن است کھ یا باید بھ خلع سالح دست زد یا باید نابود "
٢٢".شد

ِاگر سیاست تھاجمی امپریالیستی ادامھ یابد، اگر سیاست انشعاب جھان ادامھ "
٢٣". مدن ما منجر خواھد شدیابد، این امر بھ نابودی ت

 موجود منفجر شوند، در آن صورت اىھستھ ــ  راکتیھاى سالحىھاگر ھم"
ئی کھ زنده ھاتوان دانست انسانچنان آلوده خواھد شد کھ نمی آتمسفر زمین آن

٢٤". آیا بر مردگان رشک نخواھند برد؟. مانند در چھ وضعیتی خواھند بودمی

مرکزی حزب کمونیستى کمیتھى  ــ از نطق خروشچف در جلسھ١٩
١٩٦٠خون سی ى نوشتھ" زنده باد لنینیسم"ى  ــ از مقالھ٢٠
١٩٦٢دھم حزب ایتالیا در دسامبر ى  ــ از گزارش تولیاتی بھ کنگره٢١
١٩٦٢موریس تورز در کایھ دو کمونیسم نوامبر ى  ــ از مقالھ٢٢
١٩٦٣ى  فوریھ١١ ــ از نطق تولیاتی در میالن ٢٣
٦٣ ــ ٧ ــ ١٩ ــ از نطق خروشچف در میتینگ دوستی مجار و شوروی در مسکو ٢٤
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 بشریت فقط از روی ىه بمب اتمی با آیندىھط رابىھباید توجھ داشت کھ مسئل
 سازندۀ تاریخ، نقش ھاىدر این مورد نیز انسان. شودقدرت بمب اتمی معین نمی

کھ برای بمب اتمی نقش  نظر من کسانیھ ب. کنندخویش را مانند ھمیشھ ایفاء می
٢٥.ندا در اشتباه،ندا نقش فرعی قائلھااصلی و برای انسان

 احزاب ١٩٦٠ ىھثغور مطلب ھمان است کھ در اعالمی من حدود و ىهعقیدھ ب
 جنگ جھانی دیگری را بر بشریت تحمیل ھااگر امپریالیست: برادر بیان شده است

بشریت با وجود مصائب عظیمی کھ . کنند، امپریالیسم نابود خواھد شد نھ بشریت
اد  امپریالیسم بنیھاىخواھد دید دنیای سعادت بخش سوسیالیسم را بر روی خرابھ

.خواھد نھاد
 باید مصائب عظیم ناشی از ھاالبتھ این حکم بھ آن معنا نیست کھ پس کمونیست

بھ   ھرگزھاکمونیست. جنگ جدید را ندیده بگیرند و بھ برانگیختن آن دامن زنند
ویژه کھ راه صلح جھانی را برای نیل بھ ھ ب. مصائب بشری بی اعتناء نیستند

آن ھ این حکم ب. دانندبرگرد میبی بروسوسیالیسم جھانی، راھی مطمئن و 
 بشریت در ھر ىهبشریت بد بین بود، آیندى هآیندھ معناست کھ در ھیچ حالتی نباید ب

این . خاطر آن فداکاری کندھ چنان تابناک است کھ ارزش دارد انسان ب صورت آن
 نباید  تن در داد و ھیچگاهھاشانتاژ امپریالیستھ آن معناست کھ ھرگز نباید بھ حکم ب

 درخشان ى آیندهىهاست و تیره کنند" بیچارگی"راه تسلیم طلبی کھ ناشی از ھ ب
.بشریت است گام گذاشت

. سالح اتمی و خصلت جنگ جھانی-ب
 سیاست است و ىھ ھمیشھ چنین بوده کھ جنگ ادامھا مارکسیستىھنظری

ھر .  جنگ استىهشود کھ آورندخصلت جنگ از روی خصلت سیاستی معین می
شود کھ جنگ  روشن میًاین طریق کامالھ ب.  معینی استىھاستی ھم خاص طبقسی

. عادالنھ کدام و جنگ غیر عادالنھ کدام است
مناسبت پیدایش سالح اتمی ھ ولی برخی از احزاب کارگری و کمونیستی ب

این حکم روشن مارکسیستی ھ ند کھ با خصلت جنگ جھانی کردهىهاظھاراتی دربار
 آنھا اینست کھ چون سالح اتمی، سالح امحاء ىھ نظریىھ خالص.اندازدسایھ می

شناسد و در کشورھای  است و امپریالیست و غیر امپریالیست نمیجمعی
 ھاىکند، آن مرز سابق کھ میان جنگ مردم را نابود میھاىامپریالیستی نیز توده

توان یافت می١٩٦٢ى  ژانویھ٧پرودا ى روزنامھى  سرمقالھآن درى  ــ نمونھ٢٥
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. ودر طبقاتی جنگ از بین میىھعادالنھ و غیر عادالنھ موجود بود، یعنی جنب
. سالح اتمی موجب تغییر خصلت جنگ است

:این عبارت توجھ کنیدھ ب

 ھرچھ باشند از لحاظ نسبی مشتی ھا انحصارگران و امپریالیست»
طور اساسی از ھ اری بدناچیز ھستند، ولی جمعیت کشورھای سرمایھ

 کارگر، دھقانان زحمتکش و روشنفکران زحمتکش ترکیب شده ىھطبق
دھد کھ کی امپریالیست است و کی خیص نمیبمب اتمی ھم تش. است

این جھت در برابر ھر ھ کوبد و ب را میھااین بمب منطقھ. زحمتکش
 «. کارگر نابود خواھند شدھایک نفر انحصارگر میلیون

و آنگاه از این عبارت نتیجھ گرفتھ شده است کھ اگر کسی بگوید در جنگ 
برخورد "ود، برخورد او بھ جنگ شاری نابود مید سرمایھ،جھانی احتمالی آینده

٢٦. نیست" اریدطبقاتی در مبارزه بھ خاطر محو سرمایھ

 یک حزب برادر دیگر گفتھ ىه بر اساس ھمین استدالل است کھ نمایندًظاھرا
٢٧.".خود خصلت جنگ را عوض کرده است"سالح اتمی : است

گ  ولی مگر خصلت طبقاتی جنگ را از روی منشاء طبقاتی آنھائی کھ بھ جن
خاطر ندارد کھ فقط اعضاء معدود ھ روند معین باید کرد؟ ھیچ جنگی را تاریخ بمی

 ىھدر ھر جنگی ھمیشھ در دو جبھ. طبقات حاکمھ در آن شرکت جستھ باشند
جنایت طبقات استثمارگر در . کنند زحمتکش صف آرائی میھاىمتخاصم، توده

ی دفاع از منافعی کھ ھمین است کھ با نیرنگ و زور خود مردم زحمتکش را برا
 سیاست ىھکشانند، جنگی کھ دنبالزیر ساطور جنگ میھ متضاد با منافع آنھاست ب

طبقاتی خودشان است، جنگی کھ غیر عادالنھ است، جنگی کھ اگر برپا شد بدون 
.را با جنگ عادالنھ روبرو ساخت تردید باید آن

دالنھ کدام است، اگر ما تشخیص ندھیم کھ جنگ عادالنھ کدام و جنگ غیر عا
 زحمتکشان کدام است، ىھ کدام و جبھھا امپریالیستىھاگر تشخیص ندھیم کھ جبھ

اگر برای جنگ خصلت طبقاتی قائل نباشیم، در آن صورت دچار پاسیفیسم 

ھاى مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی بھ سازمانى کمیتھى سرگشادهى  ــ از نامھ٢٦
١٩٦٣ى  ژوئیھ١٤حزبی مورخ 

 نقل شده است١٩٦٣ ژانویھ ١٥کھ در پراودای " ریناشیتا"ى تولیاتی در مجلھى  ــ مقالھ٢٧
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ًال تن خواھیم داد و عمھابورژوائی خواھیم شد، بھ تسلیم طلبی در برابر امپریالیست

.  کردبھ جنگ افروزی آنھا کمک خواھیم
 نوع اسلحھ نیست، بلکھ نوع سیاستی است کھ ،مالک تشخیص خصلت جنگ

. آن استىھجنگ دنبال

"دنیای بدون جنگ "ىه دربار-ج
وجود ھ  کھ در مفھوم ھمزیستی مسالمت آمیز و در خصلت جنگ باىآشفتگی

امکان : "آمده، باعث شده است کھ دو حکم مختلف زیرین با یکدیگر مشتبھ گردد
امکان "و "  از جنگ جھانی میان دو سیستم سوسیالیستی و امپریالیستیجلوگیری

".جلوگیری از ھر گونھ جنگ
 در عین حال کھ جلوگیری از جنگ جھانی میان دو سیستم ھامارکسیست

 ھاىشمارند، جلوگیری از جنگسوسیالیستی و امپریالیستی را ممکن و ضرور می
ت بخش در نظرشان نھ ممکن و نھ  نجاھاى داخلی و جنگھاىعادالنھ مانند جنگ

 امپریالیسم وجود ىه ارتجاعی و دست نشاندھاىتا وقتی کھ حکومت. ضرور است
یابد و یکی از  برای سرنگون ساختن آنھا ادامھ میھا ملتىهدارند، مبارز

جلوگیری از این جنگ .  قیام مسلح یعنی جنگ داخلی است، این مبارزهھاىشکل
.  از شر ارتجاع و استبداد استھاتودهدر حکم جلوگیری از رھائی 

ئی کھ از ھا ملتىهاز طرف دیگر تا وقتی کھ امپریالیسم وجود دارد، مبارز
 ،ه این مبارزھاىیابد و یکی از شکلبرند ادامھ میاستعمار کھنھ و نو رنج می

جلوگیری از این جنگ در حکم . جنگ نجات بخش ملی و ضد امپریالیستی است
.  از شر استعمار و امپریالیسم استھا ملتجلوگیری از رھائی

امکان جلوگیری از جنگ جھانی میان دو سیستم سوسیالیستی و "پس اگر 
 ىهمبارزھ مشتبھ گردد، ب" امکان جلوگیری از ھر گونھ جنگ"با " امپریالیستی

 بزرگ وارد خواھد ی ارتجاع و استبداد و استعمار و امپریالیسم زیانى علیھھاملت
. آمد

. سفانھ اشتباه مذکور در میان احزاب کمونیستی و کارگری وجود داردأمتولی 
:  آنىھو اینک چند نمون

:  اولىھنمون
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 ــ٢: ".... ما در جھات ذیل بسط و تکامل یافتھ است" ىھابتکار صلحجویان"
 ھاى موجود جنگ در خاور و امکان ندادن بھ پیدایش کانونھاىبرانداختن کانون

٢٨". در اروپا و آسیاجدید جنگ و تصادم

 دیگرىھنمون
 ارگان یکی از احزاب برادر با عبارت زیرین از حزب کمونیست ىھروزنام

:کندچین انتقاد می
چنان در بقاء امپریالیسم و  معتقدند کھ ھم"حزب کمونیست چین کسانی را کھ 

 توان تسلیحات را ازتوان جنگ را برانداخت، میبقاء سیستم استثمار و ستم می
. خوانند رویزیونیست می،"سراسر جھان برانداخت

:نویسد مذکور سپس میىھروزنام

 حزب ٨١ ىھ پای اعالمی،١٩۶٠ ولی رفقای چینی در نوامبر »
آن زمان فرا رسیده : گویدکمونیست و کارگری را امضاء کردند کھ می

 «.توان از جنگ جلوگیری کرداست کھ می

زھم در انتقاد از حزب کمونیست چین ھمین روزنامھ در جای دیگر با
: نویسدمی

از طریق "کھ  دارد کھ ادعای اینحزب کمونیست چین اظھار می» 
دنیائی بدون جنگ حتی در صورت "توان  می"ھمزیستی مسالمت آمیز

٢٩.«. کلی بیھوده استھ  ب"وجود آوردھ بقاء ارتجاع و امپریالیسم ب

 کھ از حزب کمونیست چین انتقاد  این حزب برادرىهعقیدھ بنابراین، ب
توان جای خود باقی است، میھ کند، در دورانی کھ امپریالیسم و ارتجاع بمی

آن ھ این ب. وجود آورد کھ در آن نھ سالح و نھ جنگ وجود داشتھ باشدھ دنیائی ب
 خونین وی بر روی اعمال قھر ىھمعنی است کھ امپریالیسم وجود دارد، ولی سلط

 مردم بطوع و رغبت بھ استثمار ھاىچنان امپریالیسمی کھ خود توده نآ. قرار ندارد
آن معنی است کھ امپریالیسم وجود دارد، ولی ھ این ب. نداو استعمار وی تن در داده

بیستمى کنگره ــ گزارش خروشچف بھ ٢٨
١٩٦٣ى ھومانیتھ ــ ژانویھى ــ از سلسلھ مقاالت ایومرو در روزنامھ٢٩
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. نداطیب خاطر بر زمین نھادهھ  وی بى خود را علیھىھ ستمدیده اسلحھاىملت
. کلی بیھوده استھ  و بکلی دور از واقعیت استھ بدیھی است کھ چنین تصوراتی ب

 ١٩۶٠ ىھاین احزاب برادر در انتقاد خود از حزب کمونیست چین بھ اعالمی
ولی در عین حال از نقل عین عبارت اعالمیھ در مورد امکان . جوینداستناد می

پایگی استدالل آنھا پوشیده این طریق بیھ ورزند و بجلوگیری از جنگ امتناع می
:چنین گفتھ است١٩۶٠ ىھاعالمی. ماندمی

 در روی قبل از پیروزی کامل سوسیالیسمدر چنین شرایطی حتی » 
ھ اری در یک قسمت از جھان، امکان واقعی بدزمین و با وجود سرمایھ

«.  را از زندگی حذف کردجنگ جھانیوجود خواھد آمد کھ بتوان 

:کند کھو آنگاه اضافھ می
تماعی و ملی بروز  علل اجپیروزی سوسیالیسم در سراسر جھان» 

.«. طور نھائی از بین خواھد بردھ ھرگونھ جنگی را ب

:گویندولی منتقدان مذکور چنین می

 « جلوگیری کردجنگتوان از  آن زمان فرا رسیده است کھ می»

ھ ب(و جنگ) در عبارت اول( جنگ جھانی: تفاوت این دو عبارت آشکار است
اشتباه میان .  واحدی نیستىھن و دامندارای مضمو) در عبارت دوم) (طور کلی

امکان جلوگیری از جنگ جھانی میان دو سیستم "شود کھ این دو مفھوم باعث می
جملھ   و از آن"امکان جلوگیری از ھرگونھ جنگ" و "سوسیالیستی و امپریالیستی

جنگ داخلی و جنگ نجات بخش ملی با ھم مشتبھ گردد و یک عامل نیرومند حفظ 
.  ما حذف شودىھ عادالنھ از برنامھاىنی جنگصلح جھانی یع

.   مضمون مبارزه در راه صلح-د
 مبارزه در راه صلح را بھ تبلیغ خطرات جنگ جھانی اتمی، بھ تبلیغ ھابعضی

یعنی در واقع . سازند خلع سالح و پیشنھادھای مفید دیگر محدود میىهدربار
خطر جنگ ھست و . گردانند طبقاتی آن جدا میىھمفھوم صلح و جنگ را از رابط

گیرد؟ پیشنھاد ولی از کدام نیروی اجتماعی منشاء می. خیلی ھم وحشتناک است
ولی کدام . خلع سالح و پیشنھادھای مفید دیگر برای جلوگیری از جنگ ھست
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نیروی اجتماعی در رد آنھا اصرار دارد؟ جواب این سئواالت یا روشن نیست و یا 
. شودبا قوت الزم تبلیغ نمی
:گوینداین اشخاص می

ھ شود کھ مبارزه بکھ کی دشمن صلح است، باعث می تعیین این» 
از .  امپریالیسم مستحیل گرددى ملی علیھىهخاطر حفظ صلح در مبارز

٣٠« . این جھت باید از این کار خود داری کرد

اما اگر درست است کھ ھیچ عامل دیگری جز امپریالیسم برای بر افروختن 
نی وجود ندارد، در آن صورت مبارزه در راه صلح جھانی با مبارزه جنگ جھا

روز ھ ب اگر درست است کھ امپریالیسم روز. ھم آمیختھ استھ  امپریالیسم بىعلیھ
ِبواعث بیشتری برای خشم توده آورد، اگر وجود میھ  اسیر بھاى مردم ملتھاىَ

ھر روز  اھخلق") ١٩٦٠( احزاب برادرىھقول اعالمیھ درست است کھ ب
 نیروھای انقالبی ىھھم"، "خیزند امپریالیسم بر میىمبارزه علیھھ تر بمصممانھ

، در آن صورت آمیختن مبارزه "شوند ستم امپریالیسم و استثمار متحد میىعلیھ
 مبارزه در راه صلح را ىھ امپریالیسم نھ فقط دامنىدر راه صلح با مبارزه علیھ

. کنددارتر میبخشد و ریشھمیاى سابقھت بیسازد، بلکھ آن را وسعتر نمیتنگ
ولی در عوض .  راه بر گردندىھ از نیمھاشخصیت"ممکن است کھ برخی از 

.  مردم قدم در راه خواھند گذاشتھاى نفر از تودهھامیلیون
 مضمون مبارزه در راه صلح ىهدربار) ١٩٦٠( احزاب برادرىھدر اعالمی
:شودچنین گفتھ می

اعلی  حدھ خاطر صلح بدان معناست کھ باید بھ باکنون مبارزه » 
طرز خستگی ناپذیری فاش کرد و با ھ ھشیار بود، سیاست امپریالیسم را ب

باید خشم .  جنگ افروزان بودھاى تحریکات و توطئھىچشمان باز متوجھ
پیمایند، شعلھ ور  را بر ضد آنان کھ طریق جنگ را میھامقدس ملت

ھ  را بھا بھتر سازمان داد، فعالیت تودهساخت، نیروھای صلح را بازھم
ئی را کھ در ھا تقویت کرد و ھمکاری با تمام دولتًخاطر صلح دائما

 ھادر کشورھائی کھ امپریالیست. جنگ تازه ذینفع نیستند، تحکیم نمود
ند باید مبارزه را برای انحالل ا نظامی خود را مستقر ساختھھاىپایگاه

ھاى رویزیونیستى  درباره١٩٦٣ى  ژانویھ٢٩ ــ آگاھاتا ارگان حزب کمونیست ژاپن در ٣٠
ژاپن
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 مھمی است برای تقویت استقالل ملی، این شرط.  شدت دادھااین پایگاه
 بر ضد ھا خلقىباید مبارزه. حفظ حاکمیت ملی و جلوگیری از جنگ

اری وابستھ دنظامی کردن کشورھایشان با مبارزه با انحصارھای سرمایھ
  «. آمریکائی پیوند یابدھاىبھ امپریالیست

 ضد شود در اینجا مبارزه در راه صلح با مبارزه برکھ دیده می چنان
مبارزه در راه صلح یک امر مبھم و کلی و بدون شکل . امپریالیسم آمیختھ است

لمللی و ملی با تعیین شعارھای مشخص ا بینىھاین مبارزه را باید در عرص. نیست
ھ فقط در این صورت است کھ مبارزه در راه صلح ب.  امپریالیسم شکل دادىعلیھ

فقط در این صورت است . کندا می معنا و مفھوم پید" درجھ اولىھوظیف"عنوان 
:آیدکھ این سخنان فیدل کاسترو، پس از بحران کارائیب، درست در می

ما با مبارزه در راه حفظ حاکمیت و حفظ حقوق خود برای صلح » 
.«. کنیممبارزه می

گوئیم کھ شرایط عینی برای وقتی کھ ما بھ ملل آمریکای التین می» 
زیرا کھ ھرچھ امپریالیسم . کنیمح دفاع میانقالب وجود دارد، از صل

 ھا ملتىهمبارز. تر شود کمتر خطرناک و کمتر مھاجم خواھد بودناتوان
.«. برای حاکمیت و استقاللشان مبارزه در راه صلح است

 ھستند کھ جنگ را بر بشریت ھااین امپریالیست. ما دشمن جنگیم» 
تر  حس کنند خطرناکترآنھا خودشان را ھرچھ قوی. کنندتحمیل می
 مللی کھ برای حاکمیت و استقالل خود ىھجھت کلی از این. خواھند شد
٣١« . نداکنند مدافعان صلحمبارزه می

شوند کھ مضمون مبارزه در راه اما در نھضت کمونیستی کسانی پیدا می
 و سران کشورھا با یکدیگر ھاطور عمده در مذاکرات شخصیتھ صلح را ب

کنند کھ مضمون اصلی قدری بزرگ میھ میت این مذاکرات را ببینند یا اھمی
بدیھی است کھ مذاکرات . نمایدمبارزه در راه صلح در برابر آن کوچک می

١٩٦٣ى  ژانویھ١٦زنان آمریکا ى  ــ نطق فیدل کاسترو در کنگره٣١
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ً مبارزه است، ولی مسلماھاى و سران کشورھا خود یکی از شکلھاشخصیت

.  استاى تودهىهترین شکل مبارزه در اینجا نیز مبارزعمده
:از نمایندگان یک حزب برادر توجھ بفرمائیدِبھ این گفتار یکی 

اگر بین اتحاد شوروی و آمریکا ھمکاری و اعتماد برقرار باشد، » 
اگر بین رئیس دولت شوروی نیکیتا سرگیویچ . صلح برقرار خواھد بود

خروشچف و رئیس جمھور آمریکا جان کندی موافقت حاصل شود، 
.  آنھاست حل خواھد شدلمللی کھ سرنوشت بشریت مربوط بھامسائل بین

».٣٢

:ھاآیا این گفتار صحیح است یا گفتار مارکسیست
دست خود گیرند و تا پایان از آن دفاع ھ  کار صلح را بھااگر ملت» 

٣٣. «کنند، صلح حفظ خواھد شد

 صلح در جھان وحدت ىھ من اگر کشورھا و ملل شیفتىهعقیدھ ب» 
توان سیاست بپردازند می مصممانھ ىخویش را تحکیم کنند و بھ مبارزه

 آمریکا را با شکست روبرو ساخت و صلح جھانی را ،تھاجم و جنگ
٣٤ « حفظ کرد

ارزیابی امپریالیسمى  درباره-٢

بخش اول
لمللی ا موضع بینىهدربار" ایران ىه مرکزی حزب تودىھ کمیتىھدر بیانی

: چنین گفتھ شده است"حزب

ت و کنایات ھااده از تشبیھر شعاری کھ تحت عناوینی و با استف» 
بخواھد امپریالیسم خونخوار را زبون و ناچیز و کم قدرت جلوه دھد خواه 

 اول ىھ و در مرحلھاو ناخواه بھ خطری کھ از جانب امپریالیست

١٩٦٢ دسامبر ١٣لی اتحاد شوروی در شورای عاى  ــ نطق گرومیکو در جلسھ٣٢
 ــ استالین٣٣
 در قاھره١٩٦٣ دسامبر ٢٠چوئن الیدر ى  ــ از مصاحبھ٣٤
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دھد، کم بھا داده امپریالیسم آمریکا بشریت را مورد تھدید قرار می
.«.است

خواھد امپریالیسم ت و کنایات میکدام شعار است کھ با استفاده از تشبیھا
 مرکزی ىھ کمیتىھرا زبون و ناچیز و کم قدرت جلوه دھد؟ در بیانی خونخوار

مباحثی کھ در بین احزاب ھ ولی با توجھ ب. میان نیامده استھ ذکری از این شعار ب
 ایران متوجھ ىه مرکزی حزب تودىھ کمیتىھگذرد باید گفت کھ بیانیبرادر می

."امپریالیسم ببر کاغذی است"معروف  ىاست بھ جملھ
بلکھ در واقع بر . در اینجا صحبت بر سر ارزیابی یک تشبیھ و کنایھ نیست

ند و ا از احزاب برادر در برابر امپریالیسم اتخاذ کردهاىسر تاکتیکی است کھ عده
 مرکزی ىھ کمیت ــ مظھر آنست،"امپریالیسم ببر کاغذی است" معروف ىھجمل

بارت فوق خواستھ است کھ مانند برخی از احزاب دیگر مخالفت حزب ما در طی ع
. خود را با تاکتیک مذکور ابراز داشتھ باشد

از کجا " امپریالیسم ببر کاغذی است"بھ بینیم تاکتیک مذکور چیست و شعار 
.بر خاستھ است

 را ساز و گومیندان لشگر ٤٥ آمریکا ھاى امپریالیست١٩٤٦در اواخر ژوئیھ 
. آوردند را تحت تعلیم درگومیندان ھزار نفر از نظامیان ١٥٠و برگ دادند 

 کثیری از افراد ىه و عدگومیندان جنگی و ھواپیماھای آمریکا از ارتش ھاىکشتی
دولت .  نواحی آزاد شده انتقال دادندىھ ھزار نفر را بھ جبھ٥٤٠ ًپلیس و مجموعا

 شھرھای مھم جای داد تا  ھزار تفنگدار دریائی در چین پیاده کرد و در٩٠آمریکا 
 عظیمی بود ھاىو اینھمھ غیر از کمک.  را حفظ کنندگومیندانخطوط ارتباط ارتش 

 جدید عبارت ھاىھدف کمک.  داده شده بودگومیندانکھ پیش از این تاریخ بھ ارتش 
ِاز آن بود کھ ھرچھ زودتر ارتش سرخ چین را بھ دست چیانکایچک از پای در  ِ

.آورند
 جنگ سرد ىھمریکا در چین ھمزمان و ھمواره با تبلیغات پردامناین عملیات آ

.گرفت کشور اتحاد جماھیر شوروی انجام میىعلیھ
در چنین احوالی روزنامھ نگار معروف آمریکائی آنا لوئیز استرونگ در اوت 

: مصاحبھ با رفیق مائوتسھ تونگ انجام داد و سئواالت زیرین را مطرح کرد١٩٤٦

 نزدیک راه حل سیاسی و ىهتوان در آینددارید کھ میآیا عقیده "» 
".مسالمت آمیزی برای مسائل چین یافت؟
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اگر فرض کنیم کھ آمریکا دیگر بیش از آنچھ تاکنون بھ "
ِچیانکایچک کمک داده است، ندھد، چیانکایچک تا چھ مدت دیگری 

". تواند بھ جنگ ادامھ دھد؟می
بعد بھ ھ یگر از امروز ب اعالم دارد کھ دًاگر آمریکا صریحا"

تواند بھ جنگ ِچیانکایچک کمک نخواھد کرد وی تا چھ مدت دیگر می
".ادامھ دھد؟

کند من اگر ملت آمریکا بپرسد کھ چرا حزب کمونیست نبرد می"
". چھ پاسخ باید بگویم؟

 " احتمال جنگ بین آمریکا و شوروی چیست؟ىهنظر شما دربار"
».

یق مائوتسھ تونگ را بھ سئوال آخرین، ذیال نقل  جواب رفىهاینک قسمت عمد
:وی چنین گفت. کنیممی

از یک .  اتحاد شوروی دارای دو جھت استىتبلیغ جنگ علیھ» 
 اتحاد شوروی ىطرف امپریالیسم آمریکا در واقع در تدارک جنگ علیھ

تبلیغات کنونی برای جنگ ضد شوروی، زمینھ سازی سیاسی . است
 دودی ىه از طرف دیگر تبلیغات مذکور پرد.برای چنین جنگی است

ند تا اینکھ تضادھای متعدد واقعی را کھ ااست کھ مرتجعان آمریکا کشیده
این .  با آنھا روبرو است بپوشانندًامروز امپریالیسم آمریکا مستقیما

تضادھا عبارتست از تضادھای میان مرتجعان آمریکا و ملت آمریکا و 
اری را در دلیست و سایر کشورھای سرمایھتضادھائی کھ آمریکای امپریا

 ىھدر لحظ. دھدمقابل کشورھای مستعمره و نیمھ مستعمره قرار می
حاضر شعار جنگ بر ضد اتحاد شوروی کھ از طرف آمریکا پخش 

 نیروھای ىھمعنای اعمال فشار بر ملت آمریکا و توسعھ  بًشود عمالمی
. .....اری استدمھاجم آمریکا در جھان سرمایھ

خواھم بگویم کھ مرتجعان آمریکا قصد حملھ بر بدیھی است من نمی
اتحاد شوروی مدافع صلح جھانی است، عامل . اتحاد شوروی ندارند

دست آوردن ھژمونی جھانی را بر مرتجعان ھ نیرومندی است کھ راه ب
 برای مرتجعان ،در اثر وجود اتحاد شوروی. آمریکا سد کرده است

از . نیل بھ مدعیاتشان بکلی غیر ممکن شده استآمریکا و سراسر جھان، 
پایانی نسبت بھ اتحاد شوروی دارند بی  ىھاین جھت مرتجعان آمریکا کین
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اما . پرورندالیستی را در سر مییو خیال از بین بردن این دولت سوس
مرتجعان آمریکا امروز یعنی کمی پس از جنگ دوم جھانی چنان سر و 

لمللی او شوروی راه انداختھ و فضای بین جنگ آمریکا ىصدائی درباره
.  نیات واقعی آنھا غوررسی کنیمىهند کھ ما باید دربارارا مسموم ساختھ

رسد کھ آنھا در زیر شعار ضد شوروی نظر میھ در این صورت ب
 کشور دموکراتیکخشم و کین بر کارگران و محافل مشغول حمالت پر

ح نظر توسعھ طلبی  کشورھائی را کھ مطمىھخودشان ھستند و کلی
 ىعقیدهھ ب. آورندصورت دست نشاندگان آمریکا در میھ آمریکاست، ب

من ملت آمریکا و ملل کلیھ کشورھائی کھ در معرض ھجوم آمریکا قرار 
 حمالت مرتجعان آمریکا و ىدارند باید با یکدیگر متحد شوند و علیھ

روزی در این فقط پی. مبارزه بپردازندھ گماشتگان آنھا در این کشورھا ب
در غیر . مبارزه، اجتناب از جنگ سوم جھانی را ممکن خواھد ساخت

« . ورت جنگ مذکور اجتناب ناپذیر است صاین

:در اینجا آنالوئیز استرونگ گفت

ھ کنید کھ آمریکا بمب اتمی بولی آیا فرض می. اینھا روشن است» 
 اىھز پایگاهکنید کھ آمریکا اتحاد شوروی را اکار برد؟ آیا فرض می

 «.کیناوا و چین بمباران کند؟وخود در ایسلند، ا

:آنگاه رفیق مائوتسھ تونگ در پاسخ وی چنین اظھار داشت

بمب اتمی ببر کاغذی است کھ مرتجعان آمریکا از آن برای » 
بمب اتمی ظاھر مھیب دارد، ولی در . کنندترساندن مردم استفاده می

تواند کشتار وسیع می سالحی است کھ میالبتھ بمب ات. واقع مھیب نیست
 نھ یک یا کندولی این ملت است کھ سرنوشت جنگ را تعیین می. بکند

. دو سالح جدید
ند، ولی در ادر ظاھر مھیب.  مرتجعان ببرھای کاغذی ھستندىھھم
اگر بھ امور از نقطھ نظر آینده نگاه کنیم این . قدر نیرومند نیستند واقع آن

در روسیھ پیش از . اقع نیرومند است نھ مرتجعانملت است کھ در و
 در کدام سمت بود؟ در ظاھر تزار ً نیرو واقعا،١٩١٧انقالب فوریھ 

نیرو در روسیھ .  انقالب فوریھ آمد و او را بردصرصراما . نیرومند بود
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. در آخرین تحلیل در جانب شوراھای کارگران، دھقانان و سربازان بود
حساب ھآیا ھیتلر خیلی نیرومند ب. کاغذی نبودتزار چیز دیگری جز ببر 

چنین موسولینی،  ھم. مد؟ ولی تاریخ ثابت کرد کھ او ببر کاغذی بودآنمی
 ىھ شیفتھاىبرعکس اتحاد شوروی و ملت. چنین امپریالیسم ژاپن ھم

 کشورھا خیلی نیرومندتراز آن از آب بیرون ى و آزادی کلیھدموکراسی
. شدآمدند کھ پیش بینی می

چیانکایچک و مرتجعان آمریکا کھ پشتیبان او ھستند نیز ببر 
. نداکاغذی

 اشخاصی ھستند کھ ،وقتی کھ از امپریالیسم آمریکا صحبت میشود
شمارند و آنگاه مرتجعان وجھ عجیب و غرییی نیرومند میھ گویا آن را ب

. کنندآمریکا برای ترساندن ملت چین استفاده می" نیروی"چینی از این 
 مرتجعان ىی تجربھ نشان خواھد داد کھ مرتجعان آمریکا مانند ھمھول

در آمریکا نیروی واقعی در جای دیگر . قدرھا نیرومند نیستند تاریخ، آن
. «.در نزد ملت آمریکاست: است

این نخستین بار بود کھ رفیق مائوتسھ تونگ در ضمن ارزیابی امپریالیسم و 
مائوتسھ تونگ خواستھ است نظرھا را از . ر بردکاھ ارتجاع، تشبیھ ببر کاغذی را ب

خواستھ است امپریالیسم را در سیر . سطح پدیده بھ عمق و ماھیت آن رسوخ دھد
 دیالکتیک را ىه معین، خواستھ است این ایدىھتاریخی آن مجسم کند نھ در لحظ

ید شود و رشد ئبیان کند کھ از لحاظ فلسفی، واقعیت آن است کھ در حرکت خود تا
:گفتانگلس در بیان دیالکتیک ھگلی می. ند نھ آن کھ نفی شود و زوال یابدک

 تا بھ آن درجھ غیر واقعیت شده بود، ١٧٨٩مونارشی فرانسھ در » 
یعنی تا بھ آن درجھ از ھر گونھ ضرورتی عاری شده بود، تا بھ آن درجھ 

... بردرا از میان می بایست آنغیر منطقی شده بود کھ انقالب کبیر می
٣٥« . بالنتیجھ مونارشی، غیر واقعیت بود و انقالب واقعیت

آیا . کندمائوتسھ تونگ ھمین ایده را در مورد امپریالیسم و ارتجاع بیان می
این بیان مائوتسھ تونگ درست است؟ اگر از لحاظ منطق عادی در نظر بگیریم 

اثر انگلس" لودویک فویرباخ" ــ ٣٥
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رشد تضادھای  و ھاو اگر از لحاظ منطق دیالکتیک و سیر پدیده. درست نیست
.ًدرونی در نظر بگیریم کامال درست است

لنین دو سال پس از استقرار قدرت شوراھا و جمع بندی زور آزمائی دولت 
:گفتِجوان شوروی با امپریالیسم مداخلھ گر چنین می

بینیم کھ امپریالیسم کھ چنان غول غلبھ ناپذیری جلوه ما می» 
ی گلین است و این دو سالی کھ ما کرد در نظر ھمھ کس غولی با پاھامی

تری نھ فقط بر وجھ روشنھ از سرگذراندیم و مبارزه کردیم ھر روز ب
لتاریای جھانی داللت ولتاریای روسیھ، بلکھ بر پیروزی پروپیروزی پر
ِاگر سال اول قدرت ما، سال اول مبارزه... کرده است ِ  ما با امپریالیسم ىِ

 ھاى بخشىهجھ رسیدیم کھ مبارزاین نتیھ بود، در عوض ما بزودی ب
لمللی، چیز دیگری جز تشنجات امختلف این امپریالیسم غول آسای بین

در عرض این یک سال بر ما روشن شد کھ ... پیش از مرگ نیست
 دیگری جز تحکیم و افزایش و استقرار نیروھای ىھ فعلی نتیجىهمبارز

کار ھ  آن بى امپریالیسم در مجموعھىما ندارد و این نیروھا را علیھ
سختی بر ما ھ بد بینانی بودند کھ در ھمان سال گذشتھ ب... بردمی

گفتند کھ انگلستان، فرانسھ و شدند، در ھمان سال اول میور میحملھ
چنان نیروی غول آسائی ھستند کھ  آمریکا نیروھای عظیمی ھستند، آن

 اگر بینید کھیک سال گذاشت و شما می. کشور ما را خورد خواھند کرد
لمللی نامید، سال دوم اتوان سال اول را سال نیرومندی امپریالیسم بینمی

را باید سال ھجوم امپریالیسم انگلیس و آمریکا و سال پیروزی بر این 
ھجوم، سال پیروزی بر کلچاک و یودنیچ و آغاز پیروزی بر دنیکین 

لمللی کھ ا این نیروھای امپریالیسم بینىھدانیم کھ ھمما خوب می... نامید
کردند، شکست پذیراند و برای ما وحشتناک عظیم و غلبھ ناپذیر جلوه می

ند، آنھا ھر روز ادانیم کھ آنھا از درون خود پوسیدهما خوب می. نیستند
ما امکان ھ شوند و این نیرومندی ببیشتر و بیشتر باعث نیرومندی ما می

زی تا آخر بھ  خارجی پیروز شویم و در این پیروىھدھد کھ در جبھمی
٣٦ « .پیش رویم

١٠٧ ــ ١٠٦ى  صفحھ٣٠ ــ لنین جلد ٣٦
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غولی با " بیستم ھاى سالىھآیا لنین حق داشت کھ امپریالیسم را در آستان
بنامد؟ این ھمان امپریالیسمی " تشنجات پیش از مرگ"و تشبثات او را " ِپاھای گلین

این ھمان .  جھان را در زیر حکم خود داشت،بود کھ جز کشور شوراھا
. کرد استعماری تکیھ میىهی سیستم دست نخوردامپریالیسمی بود کھ بر رو

" تشنجات پیش از مرگ"و تشبثاتش را " ِغولی با پاھای گلین"را  لک لنین آنامعذ
ِلنین بھ ظاھر . د؟ بدیھی است کھ حق داشتیآیا حق داشت کھ چنین بنما. نامید

 ىھنگاه موشکاف او متوج. گریستن معین نمیىھوضع او در لحظھ امپریالیسم، ب
خلق ھ لنین با این دور بینی خود ب. ماھیت امپریالیسم و وضع آن در طی آینده بود

. دادلتاریای سراسر جھان دورنما نشان میوشوروی و پر
اینک آیا مائوتسھ تونگ حق دارد در سال ھای پس از جنگ دوم جھانی، در 
 دوران پیدایش یک سلسلھ از کشورھای سوسیالیستی، در دوران تالشی سیستم

 طبق دیالکتیک  ــنظر منھ بنامد؟ ب" ببر کاغذی"استعماری، امپریالیسم را 
. حق داردً کامال–مارکسیستی

: مائوتسھ تونگ در بیان و تشریح سخن خویش چنین گفتھ است

طور کھ در جھان ھیچ چیزی نیست کھ طبیعت دوگانھ  ھمان» 
مپریالیسم و چنین ا ھم) این ھمان قانون وحدت تضادھاست( نداشتھ باشد

آنھا ببرھای حقیقی و در عین . ندا مرتجعان دارای طبیعت دوگانھىھھم
 مالکان ىھ برده داران، طبقىھدر گذشتھ طبق. حال ببرھای کاغذی ھستند

ارضی فئودال و بورژوازی پیش از رسیدن بھ قدرت و کمی بعد از آن 
واقعی آنھا ببرھای . سرشار از زندگی بودند، انقالبی و مترقی بودند

نسبتی کھ خصمان آشتی ناپذیر آنھا، یعنی ھ اما در دوران بعد ب. بودند
مبارزه ھ شدند و ب دھقان و پرولتاریا بزرگ میىھ غالمان، طبقىھطبق

شد، این  کھ ھر روز شدیدتر میاىپرداختند، مبارزه آنھا میىعلیھ
ب تدریج بھ ضد خود مبدل شدند، یعنی مرتجع شدند، عقھ طبقات حاکمھ ب

دست خلق سرنگون شدند و یا ھ و سرانجام ب. مانده شدند، ببر کاغذی شدند
 آنھا ىر حدتی کھ خلق علیھُ پىهدر ھمان مبارز. یک روز خواھند شد

چنان دارای  کرد، این طبقات ارتجاعی، عقب مانده و منحط ھممی
 را ھاانسان. یک معنا ببرھای حقیقی بودندھ آنھا ب. طبیعت دوگانھ بودند

 ھا و رنجھا دشواریى خلق از مرحلھىهمبارز. کردندره پاره میپا
کھ بھ  خلق چین برای این. رپیچ و خم بودُگذشت و راه آن بسیار پمی

مبارزه برای ھ  برسد، ناچار شد بیش از صد سال ب١٩٤٩پیروزی 
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اری بوروکراتیک از د امپریالیسم، فئودالیسم و سرمایھىلطھُبرانداختن س
کنید کھ سر و مالحظھ می.  میلیون نفر از دست بدھدھادهچین بپردازد و 

. کار خلق چین با ببرھای زنده، ببرھای روئین تن، ببرھای حقیقی بود
صورت ببرھای کاغذی، ببرھای مرده، ببرھای مومی ھ ولی سرانجام ب

یم؟ آیا اآیا ما این واقعیات را ندیده. اینھا واقعیات تاریخ است. در آمدند
 ھزار نفر شاھد ھا؟ واقعیت اینست کھ ھزاران و دهیماا نشنیده آنھىدرباره

این طریق امپریالیسم و ھ ب!  ھزار نفرھاھزارھا و ده. نداآنھا بوده
مرتجعان از نقطھ نظر ذات، از نقطھ نظر آینده، از نقطھ نظر 

. ببرھای کاغذی: طور ارزیابی شوند کھ ھستند استراتژیک باید ھمان
از طرف دیگر آنھا ببرھای .  این اساس قرار داردفکر استراتژیک ما بر

 را ھاانسان. ند، ببرھای حقیقی ھم ھستنداند، ببرھای روئین تنازنده
٣٧.«. فکر تاکتیکی ما براین اساس قرار دارد. خورندمی

 ھمین فکر را گسترش داد ١٩٥٧ احزاب برادر در ىھمائوتسھ تونگ در جلس
: چنین گفتو

ریم ا دشمنان را خوار بشمىظر استراتژیک کلیھما باید از نقطھ ن» 
ھ این ب. حساب بگذاریمھ  بً دشمنان را دقیقاىو از نقطھ نظر تاکتیک کلیھ

 خود خوار ىھمعنای آن نیز ھست کھ ما باید دشمن را در مجموع
ھ  بًولی در ھر یک از مسائل مشخص مربوط بھ وی او را دقیقا. ریمابشم

ریم ا خود خوار نشمىھرا در مجموعاگر ما دشمن . حساب بگذاریم
مارکس و انگلس ھر دو در ھمان . مرتکب خطای اپورتونیسم خواھیم شد

اری در سراسر جھان واژگون ددوران خودشان اظھار داشتند کھ سرمایھ
ھ اما در مورد مسائل مشخص، در مورد مسائلی کھ مربوط ب. خواھد شد

ھ  کافی بىهاندازھ  بطور خاص است اگر دشمن راھ ھر یک از دشمنان ب
 «.حساب نگذاریم مرتکب خطای آوانتوریسم خواھیم شد

تر شود اجازه کھ بازھم روشن ولی برای آن. نظر من مسئلھ روشن استھ ب
 مھم از ىچند مسئلھ" مائوتسھ تونگ تحت عنوان ىھخواھم چند سطر از مقالمی

:یسدنومائو می. را نقل کنم) ١٩٤٨ژانویۀ " (سیاست کنونی حزب

٩٩ ـ ٩٨ى  ــ منتخبات مائوتسھ تونگ جلد چھار چاپ فرانسھ صفحھ٣٧



٣٧

امپریالیسم ...  در ارزیابی نیروی دشمن مبارزه کردھباید با مبالغ» 
 چیانکایچک در چین پوسیده ىھدر سراسر جھان و حکومت دارو دست

ریم و ما مطمئن ھستیم کھ بر اما باید آنھا را خوار بشم. آینده ندارد. است
. کرد دشمنان خلق چین، خواه داخلی و خواه خارجی، غلبھ خواھیم ىھکلی

خواه نبرد نظامی، (اما در ھر موقعیت خاصی، در ھر نبرد مشخص 
ھیج وجھ نباید ھ ب) خواه سیاسی، خواه اقتصادی و خواه ایدئولوژیک

حساب بگذاریم ھ  بًرا کامال ریم، بلکھ برعکس باید اوادشمن را خوار بشم
دست آوردن پیروزی ھ  نیروھای خود را در مبارزه برای بىو کلیھ

اگر در ھر موقعیت خاصی، در ھر موضوع مشخص ... ازیممتمرکز س
 ىبا احتیاط عمل نکنیم بھ بررسی و تکمیل فن نبرد نپردازیم، کلیھ
 ىنیروھای خود را در مبارزه متمرکز نکنیم و در پی آن نباشیم کھ کلیھ

وران و بازرگانان مستقل، دھقانان متوسط، پیشھ(متحدین بالقوه
طور ھ ن، معلمان، استادان و روشنفکران ببورژوازی متوسط، دانشجویا

) طور کلی، دارندگان شغل آزاد و روحانیون روشنفکرھ کلی، کارمندان ب
" چپ"سوی آرمان خود جلب کنیم، مرتکب خطای اپورتونیسم ھ را ب

٣٨ «.خواھیم شد

این ارزیابی امپریالیسم و این خط استراتژیک و تاکتیک کھ مائوتسھ تونگ بر 
اگر ما .  لنینیسم طرح کرده حائز اھمیت درجھ اول استــمارکسیسم اساس مبادی 

زوال، ھ  جھان را شکست پذیر، محکوم بھاىامپریالیسم، این دشمن غول آسای خلق
آن حملھ کنیم، ھ توانیم با دلیری ببا پاھای گلین، در حکم ببر کاغذی نشماریم، نمی

.نگ آوریمچھ توانیم پیروزی بتوانیم انقالب کنیم، نمینمی
 الف و ىھویژه در دورانی کھ امپریالیسم سالح اتمی را وسیلھ این ارزیابی ب

. کندگزاف ساختھ و بھ ارعاب مردم جھان دست زده است، اھمیت خاص کسب می
 خلق چین را برای مبارزه و ١٩٤٩-١٩٤٦ بحرانی ھاىاین ارزیابی در سال

 ھاى خلقى ھمھىه کنندتواند تجھیزتحصیل پیروزی تجھیز کرد و امروز می
.جھان برای مبارزه و تحصیل پیروزی باشد

امپریالیسم ببر کاغذی "ند کھ شعار ابعضی از احزاب برادر اظھار نظر کرده
عنوان ھ تعریف امپریالیسم ب"، "کم بھا دادن بھ نیروی امپریالیسم است"، "است

١٨٨ـ  ١٨٧ى لد چھار صفحھ ــ مائوتسھ تونگ منتخبات ج٣٨



٣٨

دندان "  کاغذیببر" این . ضعف امپریالیسم استىھفقط حاکی از جنب" ببر کاغذی"
توان با او سبک سرانھ نمی. کار اندازدھ اتمی دارد و ممکن است کھ آنھا را ب

٣٩".طرف شد

معنای دیالکتیکی شعار ھ کھ توضیح دادیم از عدم توجھ ب ولی این انتقاد چنان
امپریالیسم را " تعریف"مائوتسھ تونگ در اینجا نخواستھ است . گیردسرچشمھ می

 از امپریالیسم در برابر اىکنون تعریف تازه ارکسیستی تاھیچ م. دست دھدھ ب
 پوسیدگی ىھمائوتسھ تونگ خواستھ است جنب. تعریف لنینی نگذاشتھ است

امپریالیسم، محکومیت وی را بھ زوال، ناتوانی او را از نقطھ نظر استراتژیک 
" ئی با پاھای گلینھاغول" را ھاکھ لنین آنجا کھ امپریالیست چنان. نشان دھد

 ى جنبھ،دست دادن تعریف امپریالیسم نیست، بلکھ ھمینھ نامد، منظورش بمی
.سازدامپریالیسم را برجستھ می

دندان اتمی وی داده نشد، ھ بدون توجھ ب" امپریالیسم ببر کاغذی است"شعار 
امپریالیسم از روزی کھ دندان . مناسبت این دندان اتمی داده شدھ خصوص بھ بلکھ ب

تواند تضادھای درونی خود، ناتوانی چنین پنداشت کھ اینک میاتمی گذاشت، 
 جھان را از اقدام بھ انقالبات ھاى خود را با ھیبت این سالح بپوشاند و خلقاىریشھ

 جھان ھاىدرست در چنین موقعی بود کھ مارکسیست. ملی و سوسیالیستی بترساند
زدند و بھ افشاء طبیعت امپریالیسم و رسوا ساختن تبلیغات وی دست 

امپریالیسم ببر کاغذی  "ى خود شعار بسیج کنندهىھنوبھ  چین بھاىمارکسیست
با دندان " سبکسرانھ"آن معنی نبود کھ ھ این ھرگز ب. را بھ پیش کشیدند" است

 گیتی را بھ گرد آوری نیرو ھاىآن معنی بود کھ خلقھ امپریالیسم ور بروند، بلکھ ب
.  بر انگیزند ــ یعنی امپریالیسم ــلزواھ  محکوم بىبرای مبارزه با پدیده

 چین روش استراتژیک و روش تاکتیکی خود را در این مورد ھاىمارکسیست
. جای ابھامی باقی نگذاشتند. بارھا شرح دادند

اساس . واقعیت اینست کھ اساس اختالف را باید در جای دیگر جستجو کرد
علت پیدایش ھ تی باختالف در آنجاست کھ برخی از احزاب کارگری و کمونیس

 تاریخ مورد تردید قرار ىهعنوان سازندھ  مردم را بھاىسالح اتمی، نقش توده
:این قضاوت یک حزب برادر توجھ کنیدھ ب. نداداده

ھ اندیشند، بھ سالح اتمی بکسانی کھ بھ عواقب جنگ معاصر نمی» 
دھند و یا  مردم کم ارزش میھاىعنوان چیزی درجھ دوم بھ نسبت توده

١٩٦٣ى  ژانویھ٧پراودا ى  ــ سرمقالھ٣٩



٣٩

آیا . شونداندازند، مرتکب اشتباه بزرگی میرا بکلی از نظر می نآ
کھ اگر اردوگاه سوسیالیستی سالح   در این،توان داشتتردیدی می

 نداشت، موضع آن در اى ھستھــنیرومند و قبل از ھمھ سالح راکتی 
 موضع دیگری بود؟ در چنین صورتی امنیت ًجھان کنونی کامال

٤٠« . شد؟ بنیاد گذاشتھ میاىسوسیالیسم بر چھ پایھ

گویند ھر کس سالح اتمی وقتی کھ می. نظر من این قضاوت درست نیستھ ب
 دوم قرار بدھد، خطاکار است و اگر سالح ى مردم در درجھھاىرا نسبت بھ توده

 برای امنیت سوسیالیسم وجود اىیالیستی نبود پایھساتمی در دست اردوگاه سو
این امر در اثر . لق کردن قدرت سالح اتمی استمعنای مطھ نداشت، این امر ب

 ھاىسازند و توده مردم میھاىفراموشی این حقیقت است کھ سالح اتمی را توده
معنای آن است کھ نقش تعیین کننده در تاریخ و ھ این امر ب. برندکار میھ مردم ب

. الاقل در این مرحلھ از تاریخ با سالح اتمی است
.  را بپذیردىاتواند چنین نظریھبنظر من مارکسیسم نمی

بخش دوم 
در ارزیابی .     ولی این اختالف فقط در ارزیابی نیروی امپریالیسم نیست

گویند کھ  احزاب برادر گفتھ و میىھالبتھ ھم. طبیعت و سرشت آن نیز ھست
 احزاب برادر با ىلک برخورد ھمھااما معذ. ماھیت امپریالیسم تغییر نکرده است

تواند ناشی از اختالف در ارزیابی طبیعت سم یکسان نیست و این امر نمیامپریالی
اینک شواھدی چند از اسناد برخی از احزاب کمونیستی . و سرشت امپریالیسم نباشد

:و کارگری

 حل نشده از ،  مواضع طرفداران حل مسائلھنوزدر آمریکا » 
 جمھور و  فشار زیاد بر روی رئیسھنوزطریق جنگ، قوی است و اینھا 

٤١«.آورنددولت وارد می

در آمریکا نیروھائی ھستند کھ با رئیس جمھور آمریکا در یک » 
و " جنگ سرد "ىاین نیروھا طرفدار ادامھ. کنندجھت عمل نمی

٤٢  «. تسلیحاتی ھستندىھمسابق

١٩٦٣ى  ژانویھ٧پراودا ى  ــ سرمقالھ٤٠
)تأکید از نویسنده است(بیستم ى  ــ از گزارش خروشچف بھ کنگره٤١



٤٠

خودی خود ھوادار ھ  رئیس جمھور دولت آمریکا بًآن معناست کھ اوالھ این ب
 تسلیحاتی و طرفدار حل مسائل حل نشده از طریق جنگ ىھقجنگ سرد و مساب

 مواضع طرفداران حل مسائل حل نشده از طریق جنگ کھ امروز ًنیستند و ثانیا
. قوی است بزودی تضعیف خواھد شد

:مثال دیگر

آقای آیزنھاور حاضر است کھ در راه بر طرف ساختن تشنج در » 
 خاطر او ىھاضطراب و دغدغما در ...  ھمکاری کندھاروابط بین دولت

رئیس ... لمللی با او  شریکیما بینىهاز وجود یک سلسلھ مسائل حل نشد
دریافتھ است کھ عمده در اوضاع کنونی عبارت از تأمین ) آمریکا(جمھور

ما در این مورد اختالف نظری با رئیس . صلح در سراسر جھان است
٤٣ « .جمھور آمریکا نداریم

: مثال دیگر

حس کردم کھ او ) آمریکا( ھنگام مذاکره با رئیس جمھورمن در» 
٤٤  «. تأمین صلح استىنیز مانند ما در اندیشھ

بین " تأمین صلح در سراسر جھان"این بھ آن معناست کھ از لحاظ لزوم 
.سوسیالیسم و امپریالیسم اختالف نظری موجود نیست

:مثال دیگر
کو، در برابر خلق من از این تریبون عالی در برابر مردم مس» 

 ،خویش، در برابر حزب و دولت باید بگویم کھ رئیس جمھور آمریکا
لمللی خردمندی اآیزنھاور در ارزیابی اوضاع و احوال معاصر بین

عنوان مردی کھ ھ او ب. مردانگی و اراده نشان داد. دولتمدارانھ نشان داد
نج از اعتماد کامل خلق خود برخوردار است، علی رغم شرائط بغر

١٩٥٩ سپتامبر ٢٨ ــ نطق خروشچف در میتینگ زحمتکشان مسکو ٤٢
١٩٥٩ اوت ٣٠ ــ نطق خروشچف در رستف ٤٣
١٩٥٩ سپتامبر ٢٨مطبوعاتی خروشچف در واشنگتن ى ــ از مصاحبھ ٤٤



٤١

. عمل آیدھ آمریکا، پیشنھاد کرد کھ بین سران دو کشور ما دید و بازدید ب
  «.دانیمما قدر این ابتکار مھم را کھ در جھت تحکیم امر صلح است می

٤٥

 از فریبندگان خلق، از ربایندگان آراء خلق، از آنھائی کھ ھاولی مارکسیست
وان معتمدان خلق سخن عنھ آزادی و سعادت خلق در سرنگونی آنھاست، ھرگز ب

.رانندنمی
:نظر من این ارزیابی امپریالیسم درست نیستھ ب

 یک کشور امپریالیستی از امپریالیسم نادرست ىه جدا کردن دولت و نمایندًاوال
 پیوند محکم دولت کشور امپریالیستی با امپریالیسم، طرفدار ىهمن دربار. است

در آنجا چنین . آمده است)١٩٦٠(ر احزاب برادى ھستم کھ در اعالمیھاىنظریھ
:شودگفتھ می

اری بھ د تضادھای امپریالیسم موجب تسریع فرا روئیدن سرمایھ»
اری انحصاری دولتی در دسرمایھ. اری انحصاری دولتی گردیده استدسرمایھ

کند، نیروی انحصارھا را  انحصارھا را بر زندگی ملت تقویت میىھلطُحالی کھ س
دست آوردن حداکثر سود برای بورژوازی ھ اری و بد سرمایھمنظور نجات نظامھ ب

 با ،و غارت قشرھای وسیع اھالی"  کارگرىھامپریالیستی از راه استثمار طبق
 نسبت صلح جوئی بھ ًسازد، ثانیانیروی دولت در دستگاه واحدی متحد می

واه بھ  خواه بجنگند و خھاامپریالیست. امپریالیسم و نمایندگان آن نیز نادرست است
 ھاىسرکوب توده: دارای ماھیت واحدی استمانور صلح دست بزنند سیاستشان

توان صلح را چنین سیاستی میھ ب. زحمتکش و ملل اسیر، استثمار و غارت آنھا
چنین نامیدنی باعث . را صلحجویانھ نامید توان آنولی ھرگز نمی. تحمیل کرد
 نظر آنھا مبھم و ناروشن شود، ھدف مبارزه را در مردم میھاىاغفال توده

.گرداند و مبارزه جوئی آنھا را تضعیف میکندمی

 یوگسالویىھ در مسئل-٣

  ــدھند انتشار میھا بر خالف آنچھ بعضیــ یوگسالوی ىاختالف در مسئلھ
 لجاج و مربوط بھ حفظ پرستیژ نیست، بلکھ امر ىهِاختالفی ناچیز در سطح زائید

١٩٥٩ سپتامبر ٢٨ ــ نطق خروشچف در میتینگ زحمتکشان مسکو ٤٥



٤٢

ظره بر سر اینست کھ آیا جریانی کھ در یوگسالوی منا. ماھوی بس عمیقی است
عنوان نمونھ ھ را ب توان آن لنینیستی است و بنابر این میــگذرد مارکسیستی می

 ــکھ ضد مارکسیستی  در برابر احزاب کمونیستی و کارگری جھان گذاشت یا این
. داشتلنینیستی است و پیروی از آن سر انجامی جز ھالکت انقالب در پی نخواھد 

عنوان جریان ھ  جھان بھاىرا در برابر خلق احزاب کارگری و کمونیستی باید آن
. خیانت آمیز فاش سازند

ھ  یوگسالوی را بىتواند مسئلھاز این جھت ھیچ حزب جدی مارکسیستی نمی
 روشن و صریحی ى آن نظریھى مختلف مسکوت بگذارد و دربارهھاىعنوان

.نداشتھ باشد
 در جنبش کمونیستی جھانی در این باره دو نظریھ وجود کھ معلوم است چنان

 حزب و از آن جملھ ٨١ کھ ١٩٦٠ احزاب برادر در ى اعالمیھىیکی نظریھ: دارد
 ــ کھ برخی از احزاب برادر و اىو دیگر نظریھ. حزب ما بر آن صحھ نھاده است

.نداهاین طرف ابراز نمودھ  ب١٩٦٢ از سال ــموافقت آنھا حزب توده ایران ھ ب
: در اینجا یاد آوری این دو نظریھ ضروری است

١٩٦٠ احزاب برادرىھ اعالمیىنظریھ

لمللی از نوع یوگسالوی را ا اپورتونیسم بینًاحزاب کمونیست متفقا» 
. معاصر است محکوم کردندھاىرویزیونیست" ھاىتئوری"کھ ملخص 

 ــم  یوگسالوی با خیانت بھ مارکسیسھاى کمونیستىرھبران جامعھ
 ضد لنینی و ى برنامھ،لنینیسم کھ آن را کھنھ شده اعالم داشتند

 ى و جامعھ١٩٥٧ ىرویزیونیستی خود را در برابر اعالمیھ
لمللی قرار ا یوگسالوی را در مقابل جنبش کمونیستی بینھاىکمونیست

اصطالح ھ دادند، کشور خود را از اردوگاه سوسیالیستی جدا کرده، تابع ب
این ھ  ساختھ و بھا آمریکائی و دیگر امپریالیستھاىستامپریالی" کمک"

 ى انقالب را کھ با مبارزهھاىوسیلھ خطر از دست دادن کامیابی
. دست آمده است فراھم آوردندھ  خلق یوگسالوی بىھقھرمانان

 اردوگاه ى یوگسالوی فعالیت مخربی را علیھھاىرویزیونیست
 سیاست ىھبھانھ کنند، بسوسیالیستی و جنبش کمونیستی جھانی دنبال می

دھند کھ مضر بھ امر خرج میھ  باىردامنھُخارج از بلوک، فعالیت پ
.  صلح استىھ شیفتھاى نیروھا و دولتىوحدت کلیھ



٤٣

 ىه یوگسالوی و مبارزھاىافشاء بازھم بیشتر رھبران رویزیونیست
چنین جنبش کارگری از  خاطر صیانت جنبش کمونیستی و ھمھ فعال ب

 مبرم ىھچنان وظیف  یوگسالوی ھمھاىنیستی رویزیونیستافکار ضد لنی
 « . لنینیستی استــاحزاب مارکسیستی 

:گوید را کھ می،١٩٥٧ این قسمت از اعالمیھ ،١٩٦٠ ىاز این جھت اعالمیھ
عبارت دیگر ھ احزاب کمونیستی در عین تقبیح دگماتیسم، رویزیونیسم یا ب"

 ىی بورژوائی است و انرژی انقالبی طبقھاپورتونیسم راست را کھ تظاھر ایدئولوژ
اری است، خطر عمده دکارگر را فلج ساختھ، خواستار حفظ و احیاء سرمایھ

".رویزیونیسم ھنوز خطر عمده است"ید کرده نظر داد کھ ئدوباره تا".شمارندمی

این طرفھ  ب١٩٦١ برخی از احزاب برادر از سال ىنظریھ

 ى بسط روابط با جامعھىئلھکورسی کھ ما در مس: " اولىنمونھ
 احزاب ىکنیم در جھت تحکیم وحدت میان کلیھ یوگسالوی تعقیب میھاىکمونیست

." ضد امپریالیستی استى نیروھای جبھھىبرادر و تجمع کلیھ
گذرد  باید در نظر داشتھ باشیم کھ جریان تاریخی چگونھ میھاما کمونیست"

تلف چگونھ بسط و گسترش خاطر سوسیالیسم در کشورھای مخھ و مبارزه ب
امروز دیگر بسیاری از کشورھای اروپا و آسیا در راه سوسیالیسم گام . یابدمی

کوشد کھ ند و طبیعی است کھ ھر حزب کمونیستی در این کشورھا میاگذاشتھ
طرزی خالق با شرائط تاریخی، جغرافیائی ھ  لنینیسم را ب ــ مارکسیسمھاىپرنسیپ

روشن است کھ ما ممکن است در درک ... انطباق دھدو شرائط دیگر کشور خویش 
 نوین در برابر این یا آن ىخاطر ساختمان جامعھھ  مسائلی کھ در مبارزه بىکلیھ

از این ... رسد، توافق کامل نداشتھ باشیمظھور میھ حزب کمونیستی یا کارگری ب
رھای جھت صحیح نیست کھ یک الگو برداریم و آن را در روابط خود با سایر کشو

اشتباه است اگر ھرکس را کھ طبق این الگو نیست . سوسیالیستی مالک قرار دھیم
چھ فایده دارد کھ در چنین صورتی حزب کمونیستی را بکلی از . مرتد بشماریم

معنای آنست کھ ھ طور عمل کردن ب این... صفوف جنبش خودمان طرد کنیم؟
و آنھا را در روابط متقابل میان اری را اقتباس کنیم دقوانین درندگان دنیای سرمایھ

ولی درست ھمین . احزاب کمونیستی و میان کشورھای سوسیالیستی جاری سازیم
خواھند ما در روابط  و انشعابگران آلبانی میھادرنده خوئی است کھ سکتاریست

در نزد ما، در اردوگاه ما اشخاص ھستند ... کار بریمھ متقابل خود با یوگسالوی ب



٤٤

این سیاست ما نیست، سیاست .  نیروھای ما را متفرق سازندخواھندکھ می
یوگسالوی و رھبران ھاى بینیم کھ کمونیستما می...  لنینیستی نیستــمارکسیستی 

 اقتصاد و تحکیم احرازیات سوسیالیسم ىھ توسعىآنھا کوشش خود را متوجھ
موزش جھت اگر بخواھیم از روی قوانین ابژکتیف، از روی آ از این. نداساختھ

توان انکار کرد کھ  لنینیسم قضاوت کنیم در آن صورت نمی ــمارکسیسم
".یوگسالوی کشور سوسیالیستی است

 زیسیون درستی داشتند و حال آنی پو یوگسالوھاىکمونیست"در بحران کوبا 
شمارند در  اصیل میھاى لنینیستــ کھ خود را مارکسیست ھاکھ دگماتیک

توان بدون تجزیھ و تحلیل  از این جھت نمی.زیسیون پرووکاسیون بودندپو
مارکسیستی، حکمی را کھ یک بار نوشتھ شده است تکرار کرد و یک جانبھ درک 

اتفاقا بحران کوبا نشان داد کھ خطر عمده از جانب کسانی است کھ در مواضع . کرد
". دگماتیسم قرار دارند

٤٦".امروز اپورتونیسم چپ کمتر از رویزیونیسم خطرناک نیست"

: دیگرىنمونھ
تحکیم ) یوگسالوی( زیسیون سوسیالیسم در آنجاپو اخیر ھاىدر سال"

 ھاىزیسیونپوسیون روابط، بین ا پس از آغاز نرمالیزىدر دوره... شودمی
 اتحاد شوروی و سایر کشورھای سوسیالیستی در ھاىزیسیونپویوگسالوی و 

کھ این یا آن کشور  یناعالم ا... مسائل سیاست خارجی نزدیکی حاصل شده است
سوسیالیستی کھ رھبرانش با ما موافق نیستند، دیگر کشور سوسیالیستی نیست، این 

 ــچنین اسلوبی ھیچ وجھ مشابھی با مارکسیسم .  خود سری کامل استىامر نشانھ
٤٧".لنینیسم ندارد

: دیگرىنمونھ

 ١٢شورای عالی اتحاد شورویدر ى  ــ ھر سھ پاراکرافت از نطق خروشچف در جلسھ٤٦
١٩٦٢دسامبر 

حزبی، ھاى  سازمانمرکزی حزب کمونیست شوروی بھى کمیتھى سرگشادهى  ــ از نامھ٤٧
ھاکمونیستى بھ ھمھ



٤٥

الوی  تیتو در یوگسى در مورد دارودستھ١٩٦٠ ىزیسیونی کھ در اعالمیھپو
ھ نھ فقط ما را قدمی ھم ب"  تیتوىدارودستھ"حملھ بر . "اختیار شده اشتباه آمیز است

٤٨".راندعقب میھ برد، بلکھ ما را چندین قدم بجلو نمی

:  دیگرىنمونھ
خطر دگماتیسم و سکتاریسم در دوران اخیر در جنبش کمونیستی و کارگری "

 حزب نظر داده بود کھ ٨١نفرانس ک. صورت خطر عمده در آمده استھ لمللی بابین
صورت ھ ست در این یا آن مرحلھ از تحول این یا آن حزب، بااین خطر ممکن 
چنین است وضع در  وضع در حزب کار آلبانی چنین است، ھم. خطر عمده در آید

 بدیھی است کھ در اثر اوضاع مذکور تمام جنبش ًکامال. حزب کمونیست چین
٤٩."است) اتیسم و سکتاریسمدگم(لمللی در معرض خطرابین

:تضاد این دو نظریھ
آن سبب ھ  فوق پرداختم بىھ از دو نظریئیھاذکر نمونھھ اگر من در اینجا ب

 را ھمھ کس در ھااین نمونھ. گوش رفقا رسانده باشمھ  را باىبود کھ سخنان نشنیده
ا منظور این بود کھ بار دیگر نظریات مذکور ب.  خود دیده استھاىطی بررسی

دقت الزم در کنار یکدیگر گسترده شود تا معلوم گردد کھ صحبت بر سر اختالف 
 کھ اىنخستین نکتھ.  متضاد استًبلکھ بر سر دو حکم کامال. در فرمول بندی نیست

زیرا کھ فقط پس از درک این مطلب . باید پژوھنده روشن گرداند، ھمین تضاد است
.یدآزم می دیگر الىھاست کھ قبول یک نظریھ و رد نظری

 اولىھصحت نظری
یعنی این نظر کھ رھبران . آید اول درست میىنظر من فقط نظریھھ ب
 از پیروزی نبرد ضد فاشیستی و  یوگسالوی چندی پسھاى کمونیستىجامعھ

لتاریا از و کارگر و دھقان و برقراری دیکتاتوری پرىدست طبقھھ انتقال قدرت ب
جھت در  از این. نداند و بھ رویزیونیسم گرائیدها لنینیسم منحرف گردیدهــمارکسیسم 

لتاریا بھ دیکتاتوری بورژوازی از نوع جدید تحول واثر رھبری آنھا دیکتاتوری پر

١٩٦٢ اکتبر ١٣ ــ تولیاتی در ٤٨
٦٢ دسامبر ١٤مرکزی حزب کمونیست فرانسھ در ى پلنوم کمیتھى  ــ قطعنامھ٤٩



٤٦

دھند و روز بروز بالنتیجھ ثمرات انقالب را روزبروز بیشتر از دست می. یابدمی
. شوندبیشتر از ساختمان سوسیالیسم دور می

:دالئل من اینھاست
بدون . تواند وجود داشتھ باشددون تئوری انقالبی، جنبش انقالبی نیز نمیب-١

توان جامعھ را شناخت قوانین عام مارکسیستی و بکار بردن صحیح آنھا نمی
رد قوانین . سوی انقالب سوسیالیستی و پیروزی قطعی و نھائی آن رھبری کردھب

تواند داشتھ یالیستی نمی دیگری جز رد انقالب سوسىعام مارکسیستی ناگزیر نتیجھ
.باشد

 یوگسالوی ھاى کمونیستى لنینیستی و جامعھــاینک بین احزاب مارکسیستی 
.  یک سلسلھ از قوانین عام مارکسیستی اختالف نظر و تضاد وجود داردىدرباره

 در مسکو اجتماع کردند و استراتژی ١٩٥٧احزاب کارگری و کمونیستی در 
صورت ھ را در دوران کنونی تنظیم نمودند و بعمومی جنبش کمونیستی جھانی 

 یوگسالوی نیز حضور ھاى کمونیستى جامعھىنماینده.  منتشر ساختنداىاعالمیھ
امضاء قطعنامھ حاضر نشد و در سال ھ ولی ب. داشت و در مذاکرات شرکت کرد

مورد این اقدام  رفیق خروشچف در.  خاص خود را انتشار دادىبعد برنامھ
:گویندمی

 احزاب کمونیستی و ىھبران یوگسالوی کھ از امضای اعالمیھ ر»
کارگری امتناع ورزیدند بر آن شدند کھ پالتفرم خود را یعنی طرح 

 ى یوگسالوی را منتشر سازند کھ نقطھھاى کمونیستى جامعھىبرنامھ
مقابل نظریات واحد احزاب مارکسیستی و لنینیستی است و مدعی است 

...  کارگری و کمونیستی جھانی را بازی کند جنبشاىکھ نقش سند برنامھ
 لنینیسم مورد ــمبانی تئوری انقالبی مارکسیسم ... در طرح این برنامھ

٥٠ « .تجدید نظر قرار گرفتھ است

 ــ مبانی تئوری مارکسیسم"آیا کسانی کھ : شوداینک این سئوال مطرح می
توانند دیکتاتوری یا میخواھند و ند، میارا مورد تجدید نظر قرار داده" لنینیسم

لتاریا را حفظ کنند ولتاریا را برقرار کنند و سوسیالیسم بسازند؟ یا دیکتاتوری پروپر
این سئوال ھ نظر من ھر مارکسیستی بھ و ساختمان سوسیالیسم را ادامھ دھند؟ ب

٥٨ حزب کمونیست بلغارستان در ژوئن ٧ى  ــ از نطق خروشچف در کنگره٥٠



٤٧

صورت باید گفت کھ ھیچ فرقی بین مارکسیسم  در غیر این. جواب منفی خواھد داد
. سم وجود نداردو ضد مارکسی

 بر ٨/٣/١٣٣٧ ایران در ى مرکزی حزب تودهىھرفقا انتقاداتی را کھ کمیت
. خاطر دارندھ  یوگسالوی وارد ساخت بھاى کمونیستى جامعھىطرح برنامھ

:خواھم برخی از آنھا را در اینجا متذکر گردملک من اجازه میامعذ

ت شایان تصریح است کھ آنچھ مضمون و روح اساسی و جھ» 
دھد علی رغم یک رشتھ  مورد بحث را تشکیل میىعمومی برنامھ

جمالت و اصالحات مارکسیستی ھمانا این نظریات نادرست است کھ 
". دھد لنینیستی معینی را مورد تجدید نظر قرار میــاحکام مارکسیستی 

 یوگسالوی بجائی رسیده اند کھ ھاى کمونیستىرھبران جامعھ
 لنینیستی کھ تجربھ و ــاساسی مارکسیستی حتی در یک رشتھ احکام "

 « .عمل صحت آنھا را مبرھن ساختھ تجدید نظر کنند

 ھاى لنینیستی کھ دولتــدر این اصل مھم مارکسیستی "برنامھ 
 ؛شمرداری میداری را عامل و مجری دیکتاتوری سرمایھدسرمایھ

«. آوردعمل میھ تجدید نظر ب
لمللی را حتی بین ای بینطرح برنامھ بسط روابط اقتصاد» 

ِ جزء ترکیبی راه سوسیالیستی بسط اقتصاد ،کشورھای امپریالیستی ِ
«. داندجھانی می

لمللی ترمیم و ابانک بین"سساتی مانند ؤموافق این تعریف ناچار م» 
و امثال آن نیز جزء عناصر " اصل چھارم کمک فنی ترومن"یا " توسعھ

 «.داقتصاد سوسیالیستی جھانی در می آی

اری دطرح برنامھ وجود دو اردوگاه متقابل سوسیالیستی و سرمایھ» 
 «.را منکر است

اتاتیسم  "ىمثابھھ طرح برنامھ دیکتاتوری پرولتاریا را ب» 
 «.بوروکراتیک توصیف میکند
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ھ  زوال فوری دولت سوسیالیستی را بىطرح برنامھ مسئلھ» 
 «.کشدمیان میھ  ب" کارگرىاستحکام حکومت طبقھ"اصطالح پس از 

 کارگر را خواه در ىطرح برنامھ نقش حزب طراز نوین طبقھ» 
 ناچیز ،تدارک تحول سوسیالیستی جامعھ و خواه در ساختمان سوسیالیسم

٥١  «.گیردمی

لوژیک در طرح برنامھ عبارتست از ویکی از مختصات مھم متد» 
خود بخودی رنش در مقابل جریان ُبرجستھ ساختن عامل خود بخودی، ک

 «.جامعھ و ناچیز گرفتن عنصر آگاه

توانند سوسیالیسم بسازند گونھ نظریات می اگر کسانی با این: پرسممن می
 لنینیسم وجود دارد؟ چھ ضرورتی برای وجود ــپس دیگر چھ نیازی بھ مارکسیسم 

 لنینیست است؟ ــحزب مارکسیست 
یات ضد مارکسیستی دست شاید گفتھ شود کھ رھبران یوگسالوی از این نظر

 وجود دارد؟ آیا اىولی آیا برای چنین ادعائی کمترین دلیلی و قرینھ. نداکشیده
 تغییر ىند؟ آیا خبری دربارهارھبران یوگسالوی در جائی چنین چیزی گفتھ

 یوگسالوی در دست است؟ بدیھی است کھ جواب ھاى کمونیستى جامعھىبرنامھ
 مذکور از جانب ى در تائید برنامھاىالیل تازهاما آیا د. این سئواالت منفی است

برای .  یوگسالوی وجود دارد؟ آری وجود داردھاى کمونیستىرھبران جامعھ
 شش حزب سوسیالیست ى یوگسالوی در کنگرهىتوان بھ نطق نمایندهنمونھ می

 مرکزی ى و یا بھ گزارش تیتو بھ پنجمین پلنوم کمیتھ،١٩٦٣متحد آلمان در ژانویھ 
. مراجعھ کرد١٩٦٣ یوگسالوی در مھ ھاىکمونیست ىجامعھ
 ھاى کمونیستىدھد کھ رھبران جامعھ اخیر نشان میى تاریخ ده سالھ-٢

یوگسالوی در لحظات حساس تاریخی برای ایراد ضربھ بر اردوگاه سوسیالیستی و 

ش حزب در یوگسالوی نوشتھ نقى  ــ در اینجا یاد آوری شرحی کھ مخبر ھومانیتھ درباره٥١
سازد اینست کھ بھ آنچھ بخصوص یک خارجی را متعجب می" فید است وی نوشتھ است م

... میتینگ و" حزب عمال. رسد حزب بھ عنوان حزب تظاھر رسمی و علنی نداردنظر می
ھفتگی ى فقط یک مجلھ. روزانھ نیستى دارای نشریھ... دھداجتماعات رسمی تشکیل نمی

 ١٩ ــ ١٦ى ھومانیتھ" کارخانھ نیستى حزب دارای روزنامھ.تئوریک ى ک مجلھد و یدار
١٩٦٣آوریل 
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 موارد ىمن در اینجا در صدد شمارش کلیھ. نداکار شدهھ آزادی ملی دست بنھضت 
:ذکر چند مثال اکتفاء میکنمنیستم و ب

 یوگسالوی مرز آن ھاى کمونیستى رھبران جامعھ،١٩٤٩در ژوئیھ  ــ الف
 یونان کھ با قوای ارتجاع و امپریالیسم در نبردی ھاىکشور را بر روی پارتیزان

ب آنھا را یخونین بودند بستند، ولی برعکس بھ ارتش ارتجاعی یونان امکان تعق
از عوامل مھم شکست نیروھای ملی و ضد فاشیستی یونان و این اقدام یکی . دادند
.  ارتجاع و امپریالیسم در آن کشور بودىغلبھ

 سفارت یوگسالوی در ،١٩٥٦ در جریان ضد انقالب مجارستان در  ــب
 مجارستان و پناھگاه ضد اىبوداپست یکی از مراکز توطئھ بر ضد جمھوری توده

:گویداین جنایت عظیم می ىرفیق خروشچف درباره. انقالبی بود

ویژه با اظھارات علنی و با اقدامات خود ھ رھبران یوگسالوی ب» 
. در دوران حوادث مجارستان صدمات فراوان بھ سوسیالیسم وارد آوردند

سفارت یوگسالوی در ھنگام شورش ضد انقالب در بوداپست در واقع 
 در اى توده ساختمان دموکراتیکىمبارزه علیھھ مرکز کسانی بود کھ ب

پناھگاھی بود برای گروه تسلیم طلب و خائن . مجارستان برخاستھ بودند
 رفیق تیتو را ىسابقھخاطر بیاورید نطق بیھ ب. ایمرناکی و لوشونتسی

در پوال کھ در آن نطق شورشیان مجارستان را در پناه خود گرفت، کمک 
. امیدن"  شورویىمداخلھ"خلق مجار ھ  اتحاد شوروی را بىبرادرانھ

ھمان نطقی کھ در آن از نیروھای معینی در سایر کشورھای سوسیالیستی 
کورس "اصطالح ھ کرد کھ بدنبال بطور مستقیم دعوت میھ ب

٥٢ «. بروند" یوگسالوی

ویژه ھ  و بھادولت یوگسالوی در وابستگی مالی بھ امپریالیست ــ ٣
 ،١٩٦١ین دولت در سال من فقط اعتباراتی را کھ ا.  آمریکائی استھاىامپریالیست

در این سال دولت یوگسالوی از . کنماز دول امپریالیستی گرفتھ است ذکر می
لمللی کھ تحت نظارت آمریکا ھستند بیش از ا بینھاىدولت آمریکا و یا سازمان

 آن دولت ى درآمد بودجھىکلیھ% ٤/٤٧ میلیون دالر اعتبار گرفتھ است کھ ٣٤٦
مک سایر کشورھای غربی را نیز در ھمین سال در اگر ک. باشددر سال مذکور می

١٩٥٨ى  حزب کمونیست بلغارستان در ژوئیھ٧ى  ــ نطق خروشچف در کنگره٥٢
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 ىکلیھ% ٦/٦٧آید کھ دست میھ  میلیون دالر ب٤٩٣ رقم ًنظر بگیریم مجموعا
.  یوگسالوی در سال مذکور استىدرآمد بودجھ

مین أ تھاش را امپریالیستا سالیانھىدرآمد بودجھ% ٦٧آیا دولتی کھ بیش از 
 نفوذ امپریالیسم باقی بماند؟ آیا ىن از دائرهتواند دولتی مستقل و بیروکنند میمی

 ى سازندهً ضد امپریالیستی و واقعاًیک دولت واقعاھ  بھاممکن است کھ امپریالیست
 سوسیالیسم چنین کمکی برسانند؟

: درست گفتھ است کھًرفیق خروشچف کامال

 ھاکسی کھ در صفوف کمونیستھ  ھمیشھ حاضرند بھا امپریالیست»
٥٣  «.زدی بپردازندشکاف اندازد م

 دالر را برای چھ خدمتی بھ ھا این میلیونھاپرسم کھ امپریالیستاینک من می
ند؟ برای ساختمان سوسیالیسم و یا برای جلوگیری از آن؟ برای ایوگسالوی پرداختھ

پیوستن بھ اردوی سوسیالیستی یا برای تفرقھ افکنی وی در آن اردو؟
 امپریالیسم جزء اعراض دولت ىھا کمکىرسم کھ وثیقھاین نتیجھ میھ من ب

 ساختمان سوسیالیسم و سیاست اقتصادی مستقل چیز دیگری ىیوگسالوی از ادامھ
 مختلف بر یوگسالوی ھاى در زمینھھاقراردادھائی کھ امپریالیست. تواند باشدنمی

.ید این امر استؤند ماتحمیل کرده
ر آن نیست کھ در  تولید کشاورزی صحبت فقط بر سىدر مورد شیوه ــ ٤

 سال ھنوز بخش سوسیالیستی کشاورزی ناچیز است، بلکھ ١٩یوگسالوی پس از 
 یوگسالوی بھ تکامل ھاى کمونیستىبر سر آن است کھ سمتی کھ رھبران جامعھ

مخبر .  سوسیالیستی نیستىسوی شیوهھ دھند، ب تولید کشاورزی میىهشیو
رای مطالعھ بھ یوگسالوی  ب،١٩٦٣ ھومانیتھ کھ در آوریل ىمخصوص روزنامھ

دھقانان ھ  قابل کشت بھاىقسمت بزرگ زمین"رفتھ بود نوشت کھ در آن کشور 
 مذکور ىھصداندر بعضی از نواحی .  مذکورھاى٪ زمین٨٠(خصوصی تعلق دارد

 ھاى کمونیستىتر اینست کھ رھبران جامعھولی مھم)". از این ھم بیشتر است
 تثبیت ىھرا وسیل) ١٩٦٣آوریل (ورییوگسالوی سومین قانون اساسی آن جمھ

. نداوضع موجود ساختھ
نویسد کھ در دوران پس از جدا شدن یوگسالوی  ھومانیتھ میىھمخبر روزنام

یک دوران طوالنی نوسانات "از اردوگاه سوسیالیستی در کشاورزی آن کشور 

بیست و دومى  ــ از پایان سخن خروشچف در کنگره٥٣
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یم اینک بھ بین". آغاز شد کھ کاراکتریستیک آن عبارت بود از فقدان سیاست ارضی
در قانون . ؟کند چگونھ است تثبیت می١٩٦٣آن سیاست ارضی کھ قانون اساسی 

:شوداساسی گفتھ می

توانند حق  حدود و شرایطی کھ در آنھا زحمتکشان کشاورزی می»
چنین حدود و شرایطی کھ در مالکیت بر اراضی دیگر داشتھ باشند، ھم

راعتی و سایر توانند حق مالکیت بر اراضی زآنھا سایر افراد می
 « .شود قانون معین میىوسیلھھ اراضی داشتھ باشند ب

:در جای دیگر قانون اساسی چنین آمده است

چنین در نظائر  وری و ھم در تولید کشاورزی در صناعت پیشھ»
 ،کنند کھ افراد با افزارھای تولید خودشان آنھا را اداره میھااین حرفھ

کارگران در چھارچوب و شرایطی کھ توانند از کار اضافی سایر می
 « . استفاده کنند،کند قانون معین می

یعنی مطابق این دو ماده از قانون اساسی، مالکیت خصوصی بر زمین و 
.شودید میئاستثمار کارگران مزدور تا

 ىند کھ در برابر چنین وضعیتی بھ مخبر روزنامھامسئولین یوگسالوی کوشیده
:طور گفتھ اندو اینھومانیتھ توضیحی بدھند 

 محدود شدن مالکیت بھ ده ھکتار و کنترل اعتبارات بانکی باعث »
اری در دھات غیر ممکن دشود کھ بازگشت بھ روابط سرمایھمی

«.گردد

ند علمی باشد مگر اولی اگر ھم این قیودی کھ مسئولین مذکور ذکر کرده
ورزی در اساس روابط مالکیت خصوصی بر زمین و استثمار کارگران مزدور کشا

اری نیست؟ مگر جز اینست کھ ھم امروز روابط حاکم در دھات دسرمایھ
اری است؟ دیوگسالوی روابط سرمایھ

 یوگسالوی ھیچ ھاى کمونیستىجالب توجھ است کھ در نظر رھبران جامعھ
 غیر دھقانی و استثمارگر وجود ھاىگونھ دور نمائی از لحاظ برانداختن مالکیت

 ىھند خود را در برابر مخبر روزناماولین یوگسالوی کھ خواستھندارد و مسئ
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ھومانیتھ طرفدار سوسیالیزه کردن کشاورزی نشان بدھند راه آن را چنین بیان 
:نداکرده

علل گوناگون ھ  خرید سیستماتیک اراضی از دھقانان کوچک کھ ب»
 «...توانند آن اراضی را نگھدارندخواھند یا نمینمی

  تولید در شھرھای یوگسالوی باید گفت کھ عیب کار فقطىرد شیوهدر مو ــ ٥
 و عمده مطلب ــبلکھ در این نیز ھست . اری خصوصی نیستد سرمایھىدر توسعھ
 خلق در آمده بودند و ىمالکیت ھمھھ  کھ بھاکھ آن رشتھ از بنگاه ــ اینجاست

. نداماھیت دادهتوانستند نقش رھبری در اقتصاد یوگسالوی داشتھ باشند تغییر می
Ivo ایوو لوال ریبارىھ ھومانیتھ برای نمونھ کارخانىھمخبر روزنام Lola Ribar

ما گفتند ھ مسئولین کارخانھ ب: نویسدآورد و میرا از نزدیکی بلگراد مثال می
 بازار داخلی و ى ما تولید را بر اساس مطالعھ.  مستقل استً ما کامالىکارخانھ"

 ىاین کلکتیف کارگران است کھ درباره. کنیمنظیم میامکانات تجارت خارجی ت
واقعیت اینست کھ در ". گیردفروش رساندن کاالھای تولید شده تصمیم میھب

 صنعتی آن کشور، طبق قوانین جدید، ھاىبعد بنگاهھ  ب،١٩٥٠ از سال یوگسالوی
کنند، خودشان خرند، خودشان نوع محصوالت را معین میخودشان مواد اولیھ می

فروشند، بازار می کنند، خودشان محصوالت را دررا معین می میزان و بھای آن
 توزیع قسمتی از منافع تصمیم ىکنند و دربارهخودشان دستمزد را معین می

. عالوه حق فروش و خرید و اجاره دادن اموال غیر منقول را دارندھ ب. گیرندمی
برند در واقع عبارتست از کھ رھبران یوگسالوی نام می" کلکتیف کارگری"آن 

صورت ھ دارند و بکلکتیف مدیران کارخانھ کھ سھم بزرگ از سود کارخانھ برمی
. ندابورژواھای بوروکراتیک و کمپرادر نوع جدید در آمده

 عمومی صنعتی در یوگسالوی از ھاى روشن است کھ بنگاهًاز اینجا کامال
 ى شیوهى از مطالعھ.صورت واحدھای اقتصادی سوسیالیستی خارج شده است

:تایج زیرین رسیدھ نتوان بتولید آنھا می
 ىھر کارخانھ، طرح و اجرای برنامھ" مستقل"طرز عمل ھ با توجھ ب ــ الف

. تواند مفھوم و مصداق جدی پیدا کنداقتصادی واحد دولتی نمی
ھدف تولید کارخانھ . محرک اساس فعالیت ھر کارخانھ عبارتست از سود ــ ب

. آوردن سود است نھ رفع نیازمندی جامعھدست ھ ب
برد، سیاست تشویق کار میھ  بھاسیاستی کھ دولت در مورد کارخانھ ــ ج

.اری استدرقابت سرمایھ
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ئی تقویت شوند ھاشود کھ بنگاهوجھی استفاده میھ از اعتبارات دولتی ب ــ د
ود بیشتر گردانند، ستر اعتبار را بر میکھ وضع بھتر دارند، در مدت کوتاه

.دھند و غیرهمی
 کمک متقابل و ھم آھنگی طبق نقشھ ى با یکدیگر رابطھھا بنگاهىرابطھه ــ 

 ىاری مبتنی بر رقابت است، رقابتی کھ تا عرصھدنیست، بلکھ روابط سرمایھ
.یابدبازارھای خارجی نیز بسط و توسعھ می

ومی سیاست بازرگانی خارجی یوگسالوی در ارتباط با سیاست عم ــ ٦
اری در داین سیاست بر اساس حمایت از رشد سرمایھ. ید آن استؤاقتصادی و م

انحصار تجارت خارجی پایان داده ھ  ب،١٩٥٠در سال . یوگسالوی تنظیم شده است
 ھومانیتھ ىطور کھ مسئولین امر بھ مخبر روزنامھ  ھمان، ــ١٩٥٣در سال . شد

تجارت خارجی بپردازند و با ھ ده شد ب داخلی اجازه داھاى بھ بنگاهــاشاره کرده اند 
 ،١٩٦١در سال . دانند تماس بگیرندھر یک از انحصارھای خارجی کھ می

. صادرات و واردات را تا حد زیادی رفع کردھاىمقرراتی گذشت کھ محدودیت
:خاطر بیاوریم آموزش لنین را کھ در مناظره با بوخارین تصریح کردھ ب

صورت ھ ب" بدون حمایت صنایع"توانیم روسیھ را  ما نمی»
بھیچوجھ بمعنای اتخاذ "و حمایت صنایع . کشوری صنعتی در بیاوریم

سیاست گمرکی نیست، بلکھ فقط بمعنای انحصار تجارت خارجی 
٥٤«.است

 راجع بھ یوگسالوی است نتیجھ ھاى از گفتنیاىمن از این دالیل کھ خالصھ
 ى رھبران جامعھىدرباره) ١٩٦٠( احزاب برادرىگیرم کھ حکم اعالمیھمی

من معتقدم کھ . قوت خود باقی استھ  یوگسالوی صحیح است و بھاىکمونیست
.  یوگسالوی ملخص رویزیونیسم معاصر استھاى کمونیستى جامعھىبرنامھ

 لنینیسم خیانت ورزیده و ــ یوگسالوی بھ مارکسیسم ھاى کمونیستىرھبران جامعھ
مال امپریالیسم در نھضت کارگری و صورت عھ آنھا ب. نداآن پشت کردهھ ب

 اردوگاه سوسیالیستی ىفعالیت خرابکارانھ علیھھ آنھا ب. نداکمونیستی جھانی در آمده
از این جھت افشاء رویزیونیسم یوگسالوی . ندا آزادیبخش ملی مشغولھاىو نھضت

 لنینیستی است و نرمالیزاسیون روابط دولتی ــ مبرم ھر حزب مارکسیستی ىوظیفھ
. وگسالوی بھ ھیچ وجھ نباید موجب ایراد لطمھ بر این مبارزه ضروری گرددبا ی

٤٢٠ى  صفحھ٣٣ ــ لنین جلد ٥٤



٥٤

چنان   من خطر عمده در جنبش کارگری و کمونیستی جھانی ھمىهعقیدھ ب
.رویزیونیسم است

بحران در دریای کارائیب  در مورد-٤

یکی از موارد اختالف در جنبش کمونیستی جھانی مربوط بھ چگونگی 
. در دریای کارائیب استبرخورد با بحران

 امپریالیسم آمریکا است، نھ ىکھ بحران در دریای کارائیب انگیختھ در این
 و ضد دموکراتیکفقط در جنبش کمونیستی جھانی، بلکھ در بین نیروھای 

.امپریالیستی اختالف وجود ندارد
کھ اقدامات دولت اتحاد شوروی در موقع بحران دریای کارائیب از  در این

. حفظ صلح جھانی سرچشمھ گرفتھ است تردیدی نیستىھاندیش
آیا اقدامات دولت : شوداین سئوال ظاھر میھ اختالف در موقع جواب ب

 امپریالیسم ى عملیات مداخلھ گرانھ و تجاوزکارانھىشوروی برای مبارزه علیھ
آمریکا در دریای کارائیب و کوبا درست بوده است یا نھ؟ اگر درست نبوده است در 

ا؟کج
شود در صحت دو نظر من از میان ایراداتی کھ در این زمینھ گرفتھ میھ ب

کھ دولت شوروی در برابر شانتاژھای امپریالیسم  یکی این: ایراد تردیدی نیست
کھ بدون جلب رضایت قبلی  آمریکا روش استوار و بی تزلزلی نداشت و دیگر این

با بازرسی سازمان ملل در پیاده  ــاستقالل او بود ھ  احترام بىھ کھ الزمــکوبا 
کھ چنین موافقتی  صرف نظر از این. کردن راکت ھای در کوبا موافقت کرد

. الصول نیز درست نبوداعلی
 نکتۀ اولىهدربار

 اتمی بھ کوبا برده شد؟ھاىچرا سالحــ . ١
کھ عملیات نسنجیده  برای این. کھ حملھ بھ کوبا انجام نگیرد برای این"

٥٥"صورت نپذیرد

) بھ کوبا(  آمریکائی، اگر واقعا تصمیم بھ حملھھاىکھ امپریالیست برای این"
ند در مرز خود ا تھدید ساختھىھدارند، حس کنند کھ جنگی کھ آن را وسیل

 را در نظر اىِو بدین طریق با واقع بینی بیشتری خطر جنگ ھستھ...آنھاست

١٩٦٢بر  اکت٢٨خروشچف بھ کندی ى  ــ از نامھ٥٥



٥٥

ھوش خواھد آورد و آنان ھ ا ب مھاجمان ر،ما اطمینان داشتیم کھ این اقدام... آورند
وقتی کھ بفھمند کھ کوبا بدون دفاع نیست و امپریالیسم آمریکا قادر مطلق نیست 

٥٦." خود خواھند شدھاىمجبور بھ تغییر نقشھ

شد کھ اتحاد شوروی مطابق این استدالل باید از ھمان روز اول اعالم می
آمریکائی حس کنند کھ اگر  ھاىکھ امپریالیست موشک اتمی بھ کوبا برده است تا آن

ھوش آیند و بفھمند کھ کوبا ھ کھ مھاجمان ب جنگ شود در مرز آنھا خواھد شد تا آن
.بدون دفاع نیست

 اتحاد شوروی در کوبا تا آخرین ھاىطور نشد و وجود موشک ولی این
 سپتامبر چنین گفتھ ١٢ آژانس تاس مورخ ىھدر اعالمی.  ممکن انکار شدىھلحظ
:شودمی

چنین بھ خبرگزاری تاس در اعالم این  ولت اتحاد شوروی ھم د»
نکتھ اختیار داده است کھ اتحاد شوروی نیازی ندارد کھ وسائلی را کھ 

 متقابل در اختیار دارد بھ ىھبرای عقب زدن تھاجم و یا برای ضرب
 «.جملھ بھ کوبا منتقل سازد کشور دیگر و از آن

آیا پایگاه " در جواب این سئوال کھ ،١٩٦٢ اکتبر ٢٦سفیر کوبا در فرانسھ در 
:گفت" موشک شوروی در کوبا وجود دارد؟

 یگانھ پایگاه خارجی در سرزمین کوبا پایگاھی است کھ آمریکای »
«. شمالی در گوانتانامو برقرار کرده است

:گفت" آیا ارتش کوبا موشک دارد؟"و در جواب این سئوال کھ 

عتی کردن و با سواد کردن  موشک ما اصالحات ارضی، صن»
اینھا . آیندشمار میھ اینھا ھستند کھ در نظر آمریکا خطرناک ب. است

٥٧« . خواھد از میان بر داردھستند آنچھ آمریکا می

٦٢ دسامبر ١٢شورای عالی اتحاد شوروی در ى  ــ از گزارش خروشچف بھ جلسھ٥٦
١٩٦٢ اکتبر ٢٥ھومانیتھ ى  ــ روزنامھ٥٧



٥٦

ئی کھ ھا اتحاد شوروی در برابر عکسىه سازمان ملل نمایندىھدر جلس
:ر داشتداد اظھا موجود در کوبا ارائھ میھاى آمریکا از موشکىهنمایند

دارم من اعالم می.  جاسوسی آمریکا استىهاین جعل دیگر ادار» 
٥٨  «.کھ موشک شوروی در کوبا وجود ندارد

بدیھی است کھ ھر دولت مستقلی حق دارد ھر سالحی را کھ برای دفاع خود 
بدیھی است کھ وقتی کھ یک دولت . داند در خاک خود نگھ داردالزم می

ز استقالل و حاکمیت یک کشور سوسیالیستی دیگر اسلحھ سوسیالیستی برای دفاع ا
ولی . دھد انترناسیونالیسستی خود را انجام میىھفرستد وظیفآن کشور میھ ب

 کھ در مورد کوبا عمل شد، انکار اول و اعتراض آخر، و استدالل بعدی، اىنحوه
این امر کمک نکرد کھ سخن دولت شوروی را معتبر ھ  درستی نبود و بىهنحو

. نگھدارد
 بحران دریای کارائیب ىه رفیق گرومیکو دربار،١٩٦٢ دسامبر ١٣ًبعدا در 

:بھ شورای عالی اتحاد جماھیر شوروی چنین گزارش داد

رد ُ بھاى دولت آمریکا از دولت شوروی نپرسید کھ آیا راکت»
ًو چون پرسیده نشد طبیعتا جوابی از طرف . متوسط در کوبا ھست یا نھ

نھ .  وجود یا عدم راکت شوروی در کوبا داده نشدىهرباردولت شوروی د
 آمریکا راسک در ىھرئیس جمھور آمریکا جان کندی و نھ وزیر خارج

بالنتیجھ . مذاکرات خودشان با ما در واشنگتن چنین سئوالی مطرح نکردند
پندارند کھ چیزی از آنھا پنھان نگاه داشتھ شده سای دولت آمریکا میؤر

٥٩  «. آن بھ ما سئوالی نداده بودندىه دربارًوالاست چیزی کھ اص

سختی ھ بدون تردید ھر دوستدار دولت شوروی از این بیان گرومیکو ب
 مردم ھاىیکی از خصوصیات دیپلماسی شوروی کھ در  توده. شودناراحت می

نباید . کند صراحت، پیگیری و شھامت آن است اعتماد ایجاد می،جھان احترام
.این خصوصیت لطمھ وارد گرددھ اجازه داد کھ ب

١٩٦٢ دسامبر ٢٥لوموند ى  ــ روزنامھ٥٨
٦٢ دسامبر ١٣شورای عالی اتحاد شوروی در ى  ــ گرومیکو در جلسھ٥٩



٥٧

زور بازرسی خواھد ھ  شوروی را بھاى تحکم آمریکا کھ کشتیىهدربار ــ ٢
کرد چگونھ رفتار شد؟ 

: عمومی سازمان ملل چنین گفتىھسلج در ،١٩٦٢ سپتامبر ٢١گرومیکو در 
دارند کھ باید نظارت بر  بعضی از اولیاء دولت آمریکا اعالم می»

کھ گوئی دریای  چنان. ای کارائیب تقویت شود دریىھسراسر منطق
چھ کسی : شودسئوال می.  در داخل آمریکا استاىکارائیب دریاچھ

لمللی این دریا ارضایت خواھد داد کھ نظارت آمریکا را بر آبھای بین
تواند خود را میراث دار نپتون کھ طور باشد آمریکا می بپذیرد؟ اگر این

اھا بود بشمارد و مالکیت اقیانوس مطابق اساطیر اولین مالک دری
ترین مقامات آمریکائی کھ اختیار عقل خود گستاخ. آتالنتیک را ادعا کند

 شوروی را ھاىدارند کھ باید حرکت کشتیند اعالم میارا از دست داده
کھ کاال و کارشناسان دستیار کوبا در امر استقرار صنعت و کشاورزی 

ولی چھ . شوروی می آورند نظارت کردبرند و از کوبا بھ را بھ کوبا می
کسی اجازه خواھد داد کھ چنین نظارتی عملی شود؟ آیا روشن نیست کھ 

٦٠ «  محکوم گردد؟نھچنین کاری راھزنی است و باید قاطعا

:گوید اکتبر در پیام بھ برتراند راسل می٢٤رفیق خروشچف در 

ریکا را  دولت آمىھتوانیم عملیات راھزنامھیچوجھ نمیھ ما ب» 
لمللی را نقض کند، اگر دولت ااگر دولت آمریکا قوانین بین... بپذیریم

ندھد اوضاع و احوال کھ  آمریکا در عملیات خود بھ ندای خرد گوش فرا
 ھر نظارتی خارج شود ىهھم اکنون بسیار حاد است ممکن است از دائر

 ىھاگر دولت آمریکا برنام... صورت یک جنگ جھانی در آیدھ و ب
منظور ھ  بً خود را اجراء کند در آن صورت طبیعتاىھلیات راھزنانعم

لمللی ا بینھاىلمللی کھ در عھدنامھادفاع از حقوق خود و از حقوق بین
 سازمان ملل تصریح شده است باید از وسائل ىھتثبیت و در اساسنام

 «.راه حل دیگری وجود ندارد.  تھاجم استفاده کنیمىدفاعی خویش علیھ

١٩٦٢ سپتامبر ٢١ن ملل متحد عمومی سازماى  ــ از نطق گرومیکو در جلسھ٦٠



٥٨

ئی با حفظ اصول دست ھار دولتی حق دارد کھ در مواقع الزم بھ سازشالبتھ ھ
 شتابزدگی و ىھولی در عرض دو سھ روز از قطبی بھ قطب دیگر رفتن نشان. بزند

. بی نقشگی است
 اتمی باید از کوبا خارج شود چگونھ ھاى تحکم آمریکا کھ سالحىهدربار ــ ٣

رفتار شد؟ 
:شود چنین گفتھ می،١٩٦٢کتبر  ا٢٤ دولت شوروی در ىھدر اظھاری

طلبد کھ تکنیک جنگی کھ برای دفاع کوبا ضروری  آمریکا می»
بدیھی است کھ ھیچ دولتی کھ . است از خاک آن کشور بیرون برده شود

.تواند با این مطالبھ موافقت کند نمی،دارداستقالل خود را عزیز می
روز آمریکا توان این نکتھ را نیز نادیده گرفت کھ اگر امنمی

کوشد کشورھای دیگر را از تجارت با کوبا منع کند و نگذارد کھ از می
 خود برای کاال و بار بھ کوبا استفاده کند فردا ممکن است ھاىکشتی

 یک کشور دیگر کھ ىمحافل حاکمھ بخواھند کھ چنین تصمیماتی علیھ
ست  آمریکا نیىھسیاست و یا ساختمان اجتماعی آن بدلخواه محافل حاکم

 «.نیز اتخاذ شود

 چنین گفتھ ١٩٦٢ اکتبر ٢٤در نامۀ رفیق خروشچف بھ برتراند راسل در 
:شودمی

 معلوم است کھ اگر بخواھیم راھزن را از این طریق رام ً کامال»
 چیزھای دیگر ًاو بدھیم و پالتو و بعداھ کنیم کھ اول شال گردن خود را ب

 آمد و از راھزنی دست نخواھد ترحم نخواھدھ را، او از این رفتار ما ب
از این جھت باید بھ راھزن . بلکھ بر عکس بی حیاتر خواھد شد. کشید

عنوان قانون متداول میان اشخاص ھ کھ قانون جنگ ب دھنھ زد تا این
«.  بر قرار نشودھامتمدن و دولت

کار رفت بر اساس ھمین پرنسیپ بود ھ  در مورد آمریکا بًآیا روشی کھ بعدا
 آن اعالمیھ و این نامھ تائید شده است؟کھ در

 دومىھ نکتىهدربار
 در کوبا و نظارت ھاپس از این برخورد اتحاد شوروی با پیاده کردن موشک

:اینک تذکار چند فاکت. سازمان ملل متحد در این کار موافقت کرد



٥٩

:،١٩٦٢ اکتبر ٢٧ رفیق خروشچف بھ کندی در ىھاز نام

 امنیت آمریکا برای من ىه جمھور دربارنگرانی شما آقای رئیس» 
من ...  رئیس جمھور استىھزیرا کھ این نخستین وظیف. قابل درک است

ما موافقیم کھ آن وسائلی را کھ شما وسائل تھاجمی : کنمپیشنھاد می
نمایندگان شما اظھاریھ خواھند داد ... دانید از  کوبا خارج کنیممی

ود، با توجھ بھ نگرانی دولت  خىھنوبھ کھ آمریکا ب  اینىهدربار
 نمایندگان ًبعدا... شوروی، وسائل نظیر را از ترکیھ خارج خواھد کرد

مورد اعتماد شورای امنیت سازمان ملل متحد خواھند توانست اجرای این 
. تعھدات را در محل نظارت کنند

طبیعی است کھ باید از دولت کوبا و  ترکیھ اجازه گرفت کھ 
آن کشورھا بروند و اجرای تعھدات را بازرسی ھ نمایندگان مذکور ب

«. نمایند

:،١٩٦٢ اکتبر ٢٨ رفیق خروشچف بھ کندی در ىھاز نام

شما اطالع دادم وسائل ھ  بًطور کھ قبال ھمان(ما بھ افسران خود» 
دستور دادیم ترتیبات الزم ) مورد نظر ما در دست افسران شوروی است

ر، پیاده کردن آنھا و باز گرداندن  مذکوھاىبرای قطع ساختمان ابژکت
ھ  اکتبر ب٢٧ ىھ در نامًطور کھ قبال ھمان. آنھا بھ اتحاد شوروی بدھند

شما اطالع دادم ما موافقیم کھ با شما قرار بگذاریم کھ نمایندگان سازمان 
 «.ملل بتوانند از پیاده کردن وسائل مذکور اطمینان حاصل کنند

اول ى ھکھ در نام یکی این: در دو چیز استھم  فرق مضمون این دو نامھ با
عنوان امتیازی در مقابل خروج ھ  آمریکا از ترکیھ نیز بھاىخروج موشک

کھ در  دیگر این.  شوروی از کوبا مطرح بوده و در نامۀ دوم نیستھاىموشک
برای نظارت نمایندگان سازمان ملل الزم ) ترکیھ(  دولت کوباىه اول اجازىھنام

. در نامۀ دوم موضوع مذکور مسکوت مانده استشمرده شده ولی 
:١٩٦٢ اکتبر ٢٧ کندی بھ خروشچف در ىھاز نام



٦٠

آن نتیجھ رسیدم کھ عناصر ھ  شما را خواندم بىھکھ من نام وقتی» 
طور کلی قابل قبول ھ  کھ آنقدر کھ من فھمیدم ب ــکلیدی پیشنھادھای شما

: نکات زیرین است ــاست
وع اسلحھ را تحت نظارت و بازرسی دقیق شما موافقید کھ این ن"

 الزم متعھد شوید کھ ھاىسازمان ملل از کوبا خارج کنید و تحت ضمانت
« ....دیگر چنین نوع اسلحھ بھ کوبا نفرستید

:،١٩٦٢ اکتبر ٢٨ کندی در ىھاز اظھاری

 نخست وزیر شوروی ىھمن تصمیم عاقالنھ و دولتمداران» 
تن پایگاه در کوبا، پیاده کردن خروشچف را مبنی بر متوقف ساخ

 تھاجمی و باز گرداندن آنھا بھ اتحاد شوروی تحت نظارت ھاىسالح
٦١«.گویمسازمان ملل متحد را تبریک می

:١٩٦٢ نوامبر ٢٠از اظھاریۀ کندی در 

کندی و ( اکتبر ما٢٨و ٢٧ ھاىمطابق موافقتی کھ در نامھ» 
شچف موافقت کرد نخست وزیر شوروی خرو"دست آمد ھ ب) خروشچف

ھ  تھاجمی بھاىتوان برای ھدفئی را کھ میھا سالحھاى سیستمىھکلی
گونھ سالح را بھ کوبا  کار برد از کوبا بیرون برد و از این ببعد ورود این

متوقف سازد و موافقت کند کھ نظارت و بازرسی الزم از طرف سازمان 
 نگھ داشتن آنھا کھ اجراء این تعھدات و معتبر تا این. عمل آیدھ ملل ب

 « .تضمین شود

:١٩٦٢ نوامبر ٢٠از اظھاریۀ کندی در 

من اطالع داد کھ ھ امروز نخست وزیر شوروی خروشچف ب» 
 ٣٠کھ االن در کوبا ھستند در عرض " ٢٨ایل  "ھاىافکن بمبىھھم

٦٢  «.روز از آنجا بیرون خواھند شد

١٩٦٢ اکتبر ٢٩ ــ پراودا ٦١
١٩٦٢ نوامبر ٢٢ ــ پراودا ٦٢



٦١

. مریکا بوداین موافقت جدیدی از طرف دولت شوروی با مطالبات آ

:١٩٦٢ نوامبر  ١از نطق فیدل کاسترو در 

لمللی را اکوبا بازرسی سازمان ملل و یا شیروخورشید سرخ بین» 
خواھیم اصل حاکمیت ملی خود را زیر پا پدیرد، زیرا کھ ما نمینمی

ولی راھی کھ بھ نقض حقوق . ھمھ باید در فکر صلح باشند... بگذاریم
 «.انجامدچنین راھی بھ جنگ می. یستملل بیانجامد راه صلح ن

 در ،١٩٦٢ ژانویھ ٧در )  آمریکا در سازمان مللىهنمایند(از نطق استیونسن
: سازمان کشورھای آمریکاىھجلس

ھ تواند بنمی" توافق آمریکا و شوروی ھاىبعضی از جنبھ» 
بازرسی " کندی مبنی بر ىھزیرا کھ کوبا از مطالب"  اجراء درآیدىھمرحل
 «.زندسر باز می" حلدر م

اسناد فوق حاکی از آن است کھ دولت اتحاد شوروی با دولت آمریکا موافقت 
یکی برای نظارت و : کرد کھ نمایندگان سازمان ملل برای دو کار بھ کوبا بروند

 موجود در کوبا و دیگر برای نظارت و ھاىبازرسی در پیاده کردن موشک
و این موافقت را . اسلحھ بھ کوبا فرستاده نشودبازرسی این تعھد کھ دیگر این نوع 

ولی بدیھی است کھ موافقت با . دولت اتحاد شوروی بدون جلب نظر کوبا انجام داد
و عدم مراعات این . بازرسی در خاک یک کشور فقط و فقط حق آن کشور است

. حق در حکم لطمھ بر حاکمیت آن است
ی نظارت و بازرسی سازمان از این گذشتھ راه باز کردن در یک کشور برا

ملل متحد کھ در شرایط کنونی آلت اجرای مقاصد آمریکاست، استقالل و حاکمیت 
مثال روشن کنگو برای اثبات این . آن کشور را در معرض خطر قرار خواھد داد

 نظارت و بازرسی ىرئیس جمھور آمریکا کندی کھ بر روی مسئلھ. امر کافی است
 کنگو را در کوبا ىھکرد، ھدفش آن بود کھ نقشاری میسازمان ملل در کوبا پا فش

.الصول ناصحیح بوداموافقت دولت اتحاد شوروی با پیشنھاد کندی علی. اجراء کند
گویند کھ در ھر حال، در پایان کار، دولت آمریکا متعھد شد کھ بھ کوبا می

.  مسلحانھ بھ کوبا ندھدىھ حملىهحملھ نکند و بھ گروه ھای ارتجاعی اجاز



٦٢

 خود ىھرسد کھ آمریکا در اجرای نقشنظر نمیھ البتھ در شرایط کنونی ب
مبنی بر نابود ساختن دولت سوسیالیستی کوبا درست از ھمان راھی برود کھ در 

 جھانی ىھثبات و استواری دولت کوبا و تناسب قوا در صحن. گذشتھ رفتھ است
البتھ عدم حملھ .  وامیداردامپریالیسم آمریکا را بھ مراعات حزم و احتیاط بیشتری

لمللی از وظائف بدیھی ابر کشور دیگر از لحاظ افکار عمومی جھان و حقوق بین
ًھر دولت است و ھر دولتی و از آنجملھ دولت آمریکا بدون تعھد خاص طبیعتا 

لمللی یک جنایت مسلم انقض این اصل بین.  استاىمتعھد اجرای چنین وظیفھ
کھ دولت آمریکا در عدم حملھ بھ کوبا و  رد اینولی در مو. آیدشمار میھب

سفانھ أ بھ کوبا تعھدی کرده باشد، متھا ضد انقالبیىھ مسلحانىھجلوگیری از حمل
بلکھ برعکس اسناد .  تعھدی باشدچنینم کھ حاکی از اخوردهنمن تاکنون بھ سندی بر

ا انکار دھد کھ آمریکا گستاخانھ و راھزنانھ وجود چنین تعھدی رموجود نشان می
:کنمذکر دو سند اکتفا میھ من در اینجا ب. کرده است

:از نطق فیدل کاسترو در سالگرد چھارم انقالب کوبا

آنھا در . ندا روشنی ندادهىھ ھیچگونھ اظھاریھاامپریالیست» 
ی الحن غدارانھ  خودشان طفره رفتند و با لحن تھدید آمیزی، باھاىحرف
 کارھائی از اینھ  و ب"ابکارانھ دست نزندفعالیت خرھ اگر کوبا ب": گفتند

و اما اظھارات آنھا . گونھ نپردازد از حملھ بھ کوبا خودداری خواھند کرد
 ــ کاسترو بھ ضد انقالبیون کوباست ىهاشار(در خطاب بھ مزدورانشان

در این اظھارات . توان اظھارات صلح جویانھ تلقی کردرا نمی) مترجم
 از این ھامنظور امپریالیست... نداردتضمینی برای وطن ما وجود 

 صریح و ىھخواھند اظھاری عنودانھ نمیھاتھدیدھا چیست؟ امپریالیست
اتحاد شوروی سھم تعھد خود را اجراء کرد، ولی آمریکا . روشنی بدھند

٦٣  «.کندسھم خود را اجراء نمی

 ژانویھ ٧از نطق استیونسن در جلسۀ شورای سازمان دولت ھای آمریکا در 
١٩٦٣،:

علت امتناع کوبا ھ  موافقت آمریکا و شوروی بھاىبعضی از جنبھ» 
ھ تواند بنمی" "بازرسی در محل"از پذیرفتن خواست کندی مبنی بر 

١٩٦٣ى  ژانویھ٣پراودا ى  ــ روزنامھ٦٣



٦٣

بن "و دو ماه مذاکرات آمریکا و شوروی بھ “  اجراء در آیدىھمرحل
«.  رسیده است"بست

 مسئول آمریکائی انس یو پی از واشنگتن از قول مقاماتژدر ھمین تاریخ آ
 آمریکا از کوبا عملی نشده است آمریکا ھیچگونھ ىھخبر دادند کھ چون مطالب

٦٤. مسلحانھ بھ کوبا نخواھد دادىھ خودداری از حملىهتضمین رسمی دربار

* * *

 اتمی بھ کوبا برده شد؟ھاى ــ چرا سالح١

م دیگری را نیز در مورد  مھىھخواھم کھ مسئلدر پایان این مبحث اجازه می
:بحران در دریای کارائیب مطرح سازم

 بھ کوبا ھادر این تردیدی نیست کھ ھدف اتحاد شوروی از ارسال موشک
 بود و بحران در دریای کارائیب را باید معلول ھامقابلھ با دسائس امپریالیست

تیک ولی آیا تاکتیک ارسال موشک بھ کوبا تاک.  دانستھاتحریکات امپریالیست
شد دولت شوروی و یا دولت کوبا این صحیحی بود؟ آیا اگر بھ کوبا حملھ می

شود دادند؟ آیا امروز ھم کھ گفتھ می را مورد استفاده قرار میھاموشک
 اتحاد شوروی از کوبا دفاع خواھند کرد این گفتھ صحیح است؟ھاىموشک

در . واھد بود اتمی نخىھ بھ کوبا حملھا امپریالیستىھتردیدی نیست کھ حمل
چھ معنی باید ھ  را ب شورویھاى موشکىھوسیلھ باین صورت دفاع از کوبا 

ور شوند اتحاد  بھ کوبا حملھھاآن معنی باید فھمید کھ اگر امپریالیستھ فھمید؟ آیا ب
کشور آنھا خواھد انداخت؟ اگر چنین است آیا این ھ شوروی بمب اتمی با موشک ب

شود؟ آیا یالیستی در شروع جنگ اتمی، پیشقدم میآن معنی نیست کھ دولت سوسھ ب
ھ  سوسیالیستی نیست؟ بھاى دولتىھ صلح طلبانھاىچنین پیشقدمی مخالف پرنسیپ

نظر من دولت شوروی کھ مدافع پرشور جلوگیری از جنگ اتمی است ھیچگاه در 
ىھوسیلھ بپس در این صورت دفاع از کوبا . شروع جنگ اتمی پیشقدم نخواھد شد

چھ معنی باید فھمید؟ ھ  را ب شورویاىھموشک
البتھ منظور من آن نیست کھ بنابراین دولت اتحاد شوروی باید از دفاع کوبا 

 ىھدفاع از دولت سوسیالیستی کوبا وظیف. ھیچ وجھھ ب. صرفنظر کند

١٩٦٣ى  ژ نویھ٩ ــ آژانس سین خوا ٦٤
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ولی دفاع از کوبا با استفاده از .  سوسیالیستی استھاى دولتىھانترناسیونالیستی ھم
آیا : کنمجھت سئوال خود را دوباره تکرار می از این. زمھ نداردسالح اتمی مال

تاکتیک ارسال موشک بھ کوبا تاکتیک صحیحی بود؟

** *
 اختالف در جنبش ىه موارد عمدىه نظریات من دربارىھاینھاست خالص

. مارفقای بورو نوشتھھ  کوتاه در این زمینھ بىھ نیز دو نامًقبال. کمونیستی جھانی
 کمونیستی خود را ىھ خاصی کھ پیش آید وظیفىدر آینده نیز در مورد ھر مسئلھ

.(*) در صراحت و صداقت انجام خواھم داد
با درود فراوان 

احمد قاسمی 
 ىھ در جلس١٩٦٣ فوریھ ٨این نامھ در روز شنبھ (*) 

. بوروی موقت بھ رفقای سھ گانھ تسلیم شد
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