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  دوخط مشي
  درمسئله جنگ وصلح

  

  پنجمين تفسير از نامه سرگشاده آميته مرآزي

  حزب آمونيست اتحاد شوروي
  

  )مردم " ( ژن مين ژيبائو " هيئت تحريريه روزنامه 

 )پرچم سرخ " ( خون چي " هيئت تحريريه مجله  
  

 )1963 ماه نوامبر سال 19( 
  

  1964اداره نشرات زبانهاي خارچي پكن 
  

نيان از مسئله جنگ وصلح گفتگو ميكنند سيستم نفرت انگيز امپرياليستي جنگهاي بيشماري بر پا آرده و دوبار خلقهاي جهان را به تمام جها
جنگهاي امپرياليستي فالآت ها و مصائب فوق العاده بزرگي بر مردم وارد ساخته و در عين حال آنها . گرداب جنگ جهاني آشانده است 

  . ندرا هشيار نيز نموده ا
عده روزافزوني از مردم . ازپايان دومين جنگ جهاني در تمام اقطار جهان توده هاي وسيع مردم عموما و موآدا طالب صلح درجهان اند

  . شروع به درك اين مطلب آردند آه براي دفاع از صلح جهاني بايد عليه سياست تجاوز وجنگ امپرياليزم مبارزه آرد 
ر جهان موظف اند آرزو ها ي صلحجويانه توده هاي مردم را جدا د رنظر گرفته و در صف مقدم مبارزه  لنينيست هاي سراس–مارآسيست 

بخاطر دفاع از صلح جهاني قرار گيرند وعليه سياست تجاوز وجنگ امپرياليزم مبارزه آرده عوامفريبي امپرياليستها رافاش سازند و نقشه 
ي بين توده ها پرداخته سطح آگاهي آنان را باال ببرند و مبارزه بخاطر دفاع از صلح جنگ افروزي آنها را عقيم گزارند و بكار آموزش

  . جهاني را براه صحيح سوق دهند 
 لنينيستها خود را با نيازمندي هاي سياست امپرياليزم وفق داده در فريب دادن توده هاي –رويزيونيستهاي معاصر بر خالف مارآسيست 

ه به امپرياليزم آمك ميكند و توجه مردم را از مبارزه ضد امپرياليستي منحرف ساخته و مبارزه آنها را مردم بوسيله سخنان فريبكاران
  . تضعيف ومختل ميسازد ونقشه امپرياليزم را در تدارك جنگ جديد مستور مينمايند 

   . لنينيستي با خط مشي رويزيونيستي  بكلي متناقض است –در مسئله جنگ وصلح خط مشي مارآسيستي 
اين خط مشي .  لنينيستي خط مشي صحيحي است آه به منافع مبارزه در راه صلح در سراسر جهان پاسخ ميدهد –خط مشي مارآسيستي 

 لنينيستها استوار و پيگير روي آن پافشاري – لنينيستي منجمله حزب آمونيست چين وآليه مارآسيست –است آه تمام احزاب مارآسيستي 
  . ميكنند 

اين خط مشي است آه رهبري حزب آمونيست اتحاد . ونيستي خط مشي غلطي است آه خطر جنگ نوين را افزايش ميدهد خط مشي رويزي
  . شوروي ازبيستمين آنگره حزب آمونيست اتحاد شوروي بتدريج آنرا تكامل داده است 

زب آمونيست اتحاد شوروي در مسئله در نامه سرگشاده آميته مرآزي حزب آمونيست اتحاد شوروي و در بسياري ازبيانات رهبران ح
جنگ و صلح دروغهاي بسيار متعددي بافته شده و بدين وسيله آمونيستهاي چين را به باد افتراء گرفته اند ولي اينها نميتوانند ماهيت اين 

  . اختالفات را استتار آنند 
خط مشي رويزيونيستي معاصر در مسئله جنگ وصلح  لنينيستي و –اينك ما به تجزيه وتحليل اختالفات عمده بين خط مش مارآسيستي 

  . ميپردازيم 
 
  

  درس تاريخ
 

بعد از آنكه سرمايه داري در جريان رشد خود وارد مرحله امپرياليزم گرديد مسئله جنگ و صلح يكي از مهمترين مسائلي شد آه بر سرآن 
  .  لنينيزم و رويزيونيسم جريان داشته و دارد –مبارزه بين مارآسيزم 



امپرياليستها . مپرياليزم سرمنشاء جنگهاي معاصر است و امپرياليستها به تناوب سياست زير پرده صلح و سياست جنگ متوسل ميشوند ا
  . اغلب اقدامات جنايت آميز و تجاوز آارانه خود وتدارك افروختن جنگ نوين را در زير ادعاهاي رياآارانه در باره صلح مخفي ميدارند 

  .بطور خستگي ناپذير خلقهاي تمام آشورها را به مبارزه عليه عوامفريبي هاي امپرياليستها در باره صلح دعوت ميكردند لنين و استالين 
در گفتار از صلح وعدالت دم ميزنند اما درآردار به جنگهاي اشغالگرانه و غارتگرانه "  لنين ياد آور ميشود آه همه دول امپرياليستي 

  )  چاپ روسي 220 صفحه 26جلد "   لنين آليات" . ( "  ميپردازند 
تنها يك هدف دارند و آنهم فريب دادن مردم با جمالت پرطمطراق در باره " استالين متذآر ميشود آه امپرياليستها از توسل به پاسيفيزم 

: " وي همچنين ميگويد )  چاپ روسي 285 صفحه 6جلد" آليات استالين " . ( "  صلح است تا بتوانند جنگ نويني را تدارك به بينند 
پاسيفيزم امپرياليزم وسيله تدارك جنگ و استتار اين . اين از ريشه غلط است . بسياري معتقد اند پاسيفيزم امپرياليزم وسيله صلح ميباشد 

ست تدارك جنگ در بدون اين پاسيفيزم وجامعه ملل آه حالت دست امپرياليزم ا. تدارك بوسيله الفاظ رياآارانه در پيرامون صلح ميباشد 
  )  چاپ روسي 200 صفحه 11جلد "  آليات استالين . " ( "  شرايط آنوني غير ممكن است 

برخالف لنين واستالين رويزيونيستهاي انترناسيونال دوم ، اين خائنين به طبقه آارگر ، به امپرياليزم در فريب دادن توده هاي مردم آمك 
  . وختن دو جنگ جهاني مبدل شدند آردند و به همدستان امپرياليزم درافر

تا نخستين جنگ جهاني رويزيونيستهاي آه نماينده آنها برنشتين و آائوتسكي بودند ميكوشيدند به هر شكلي آه شده با جمالت رياآارانه اي 
  . د در باره صلح اراده انقالبي مردم را فلج آرده و بر روي نقشه امپرياليستها در تدارك جنگ جهاني سرپوش گذارن

صلح را از چهره برداشتند و " نقاب " در آستانه نخستين جنگ جهاني و پس از رخ دادن آن رويزيونيستهاي آهنه يكي پس از ديگري 
جانب دول امپرياليستي آشورهاي خود را گرفتند و ازجنگ امپرياليستي مبني بر تقسيم مجدد جهان پشتيباني آرده ودر پارلمانها به 

طبقه آارگر آشور هاي خود را برفتن بميدان جنگ "  دفاع از ميهن "  موافق دادند و رياآارانه با استفاده از شعار  اعتبارات جنگي راي
  . وآشتن برادران خود يعني آارگران آشورهاي ديگر تشويق نمودند 

زم آمد رويزيونيستها با نطق هاي شيريني در هنگاميكه براي امپرياليستها متارآه جنگ با شرايطي آه منافع امپرياليستي آنها را تامين آند ال
براي من سعادتي باال تر از سازش صلح بر پايه اصل ، زنده اي و بگذار : " روح گفته هاي نماينده خود شان آائوتسكي آه گفته بود 

  . شروع به تحميق مردم آرده  و بر عليه انقالب برخاستند ) 1. "(ديگران هم زنده باشند ، وجود ندارد 
س از پايان نخستين جنگ جهاني آائوتسكي مرتد و جانشينانش آشكارتر از پيش به جارچيان امپرياليزم در عوامفريبي پيرامون صلح مبدل پ

  . گشتند 
  : آنها باشكال ذيل برآمد ميكردند . در مسئله جنگ و صلح رويزيونيستهاي انترناسيونال دوم دروغهاي فراواني شايع ميكردند 

تهديد صلح  در :      " آائوتسكي ميگفت . يزم را آراسته و توجه خلقهاي جهان را از مبارزه منحرف ميساختند آنها امپريال -1
تهديد بيشتر از جانب تمايالت ناسيوناليستي  خاور واز جانب . سراسر جهان از طرف امپرياليزم هر چه باشد ناچيز است 

ها ميخواستند به مردم بقبوالنند آه امپرياليزم سرمنشاء جنگ نيست بلكه ملل آنها با اين حرف) 2. " (ديكتاتوري هاي مختلف است 
 .  آشورشوراها سرمنشاء جنگ ميباشد ---ستمديده خاور و تكيه گاه آبير صلح 

آائوتسكي در سال . آنها در روپوش خطر جنگ نوين وفلج ساختن اراده رزمنده توده هاي مردم به امپرياليزم آمك ميكردند  -2
اگر اآنون آسي بازهم خطر جنگ امپرياليستي را تصوير آند آنوقت او بجاي درنظر گرفتن عصر ما در همان : " فت  گ1928

اين رويزيونيستهاي آهنه همچنين ميگفتند هرآسي جنگ امپرياليستي را  اجتناب  )  3. " ( نسخه هاي سنتي متكي گرديده است 
 ) 4" . (است طرفدار درك قضاوقدر تاريخ " ناپذير حساب آند 

جنگ بعدي نه تنها فقر : " آائوتسكي ميگفت . آنها توده هاي مردم را ميترساندند آه جنگ تمام بشريت را نابود خواهد آرد  -3
خود ويرانه هاي سوخته و درهم  تنها از) ال اقل در اروپا( ومسكنت ببار ميآورد بلكه تمام تمدن را بطور آامل از بين ميبرد و 

جنگ اخير سراسر " اين رويزيونيستها آهنه همچنين ميگفتند آه  ) 1. " (  فاسد شده بجاي باقي خواهد گذاشت اجسادي ريخته و
جهان را به فالآت فوق العاده بزرگي آشاند ، جنگ آينده آنرا تمام و آمال منهدم خواهد ساخت و حتي تدارآات ايجاد جنگ 

  ) 2. " ( جديدي به تنهايي جهان را بسوي انهدام خواهد راند 
 گفت 1914آائوتسكي در سال . آنها جنگ هاي عادالنه را از جنگهاي غير عادالنه تشخيص نداده وميكوشيدند بانقالب راه ندهند  -4

آنچه آه ما از آن . در شرايط آنوني جنگي نيست آه بطور آلي براي ملل مختلف بويژه براي پرولتاريا بد بختي ببار نياورد : " 
ت آه ما بچه وسيله اي ميتوانيم از جنگ مخوف جلوگيري آنيم نه اينكه آدام جنگها ممكن است مفيد واقع شوند بحث ميكنيم اينس

آرزوي صلح ابدي بيش از پيش توده هاي وسيع مردم ملل متمدن را فرا ميگيرد : " آائوتسكي همچنين ميگفت ) 3." (وآدام مضر 
  ) 4" . (  درجه دوم اهميت قرار ميدهد اين امر موقتا مسئله آامال بزرگ زمان مارا در. 

  
  " . مسائل ملي : " آائوتسكي . ك )1(

   "  .  دموآرات –مسئله دفاع و حزب سوسيال : " آائوتسكي . ك  – 2
 " .  دموآرات –مسئله دفاع وحزب سوسيال : " آائوتسكي . ك  – 3

دفترچه آنگره هاي حزب "   رجوع به 1912 پائيز سالوآرات المان متشكله در  دم– در آنگره حزب سوسيال امپرياليزماز نطق گازه در باره مسئله  - 4
   .2جلد  ) " 1913- 1910سال (دموآرات –سوسيال 
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: "  آائوتسكي ميگفت . آنها تئوري حاآميت مطلق سالح را تبليغ آرده و از اين راه برعليه مبارزه مسلحانه انقالبي برميخاستند  -5
ه است يكي از عللي آه از اين پس پيكار هاي انقالبي روز بروز آمتر با وسايل جنگي به نتيجه همانطوريكه بارها تشريح شد

ميرسد ، بر تري عظيم تجهيزات  ارتشهاي معاصر دولتي بر سالحي است آه ، غير نظاميان ، در اختيار دارند  واين برتري 
 ) 5. " (ه ميسازد قاعدتا از همان آغاز هرگونه تالش انها را در مقاومت با ياس مواج

برنشتين ميگفت . آنها اين ادعا پوچ وبيمعني را اشاعه ميدادند آه با خلع سالح ميتوان صلح جهان وتساوي بين ملل را تامين نمود  -6
 ما بايد آوشش آنيم تا اجتماع. ما نميتوانيم راحت وآسوده باشيم ! صلح بر زمين سايه افگناد وخوشي وشادماني مردم را باد "  آه 

 ) 6. " (بتواند بال مانع به پيش رود واز طريق توافق بين المللي و ترك سالح به آسايش همگاني وبرابري حقوق ملل برسيم 
آنها چنين روايت بي اساسي را شايع ميكردند آه گويا ميتوان با پول هاي صرفه جويي شده ازخلع سالح به آشورهاي عقبمانده  -7

هرقدر بار تسليحات در اروپاي باختري آمتر باشد همانقدر پول اضافه براي راه آهن سازي : "  آائوتسكي ميگفت .  آمك آرد 
در چين ، ايران ، ترآيه وآمريكاي جنوبي وغيره زياد تر خواهد بود وساختمانهاي از اين نوع براي آمك به پيشرفت صنايع وسيله 

 )       7."(اي بمراتب موثر تر ازساختمان رزمناوميباشد
همچنين ( ملل اروپاي متمدن : "  آائوتسكي ميگفت . آمر به خدمت امپرياليزم بسته بودند " استراتيژي صلح " ر تنظيم آنها د -8

گاه آمكهاي اقتصادي وفرهنگي خود بهتر ميتوانند صلح را در خاور نزديك ودور حفظ آند تا به آمك آشتي هاي ) آمريكائيان 
 )    8. " (جنگي وهواپيما 

تنها وجود جامعه ملل دستاورد بزرگي : "آائوتسكي ميگفت. ملل را آه تحت اداره امپرياليزم قرار داشت ميستودند آنها جامعه  -9
 ) 9. " (براي صلح ميباشد و آنچنان وسيله اي براي دفاع از صلح بدست ميدهد آه هيچ سازمان ديگري بدان قادر نيست 

: آائوتسكي اعالم ميكرد . بامپرياليسم امريكا ميتوان از صلح جهاني دفاع نمود آنها تصورات باطلي شايع ميكردند آه گويا با اتكاء -10
در حال حاضر آمريكا نيرومند ترين آشور درجهان ميباشد و اگر اين آشور در جامعه ملل ويا باتفاق آن براي جلوگيري از " 

  )10. " (جنگ اقدام آند جامعه ملل را به سازمان مقاومت ناپذيري مبدل ميسازد 
لنين خاطر نشان ساخت آه پاسيفيزم رويزيونيستهاي انترناسيونال دوم .لنين باطن نفرت انگيز آائوتسكي ونظايرش را بيرحمانه برمال آرد 

آليات . " ( " چيزي جز تسلي مردم و وسيله اي براي تسهيل آار دول دربه اطاعت درآوردن مردم در جنگ امپرياليستي بعدي نميباشد 
  )  چاپ روسي 224 صفحه 23جلد " لنين 

 دموآراسي بزرگترين شايع آننده پاسيفيزم امپرياليستي در –دراينجا مهمترازهمه اين است آه سوسيال : " استالين خاطر نشان ميسازد 
آليات  "  . " (تدارك جنگ نوين ومداخله ميباشد ميان طبقه آارگر است يعني تكيه گاه عمده سرمايه داري در ميان طبقه آارگر در امر 

  )  چا پ روسي 201 صفحه 11جلد "  استالين 
فقط آافي است آه به بيانات رفيق خروشف در پيرامون مسئله جنگ و صلح مراجعه شود و با بيانات آائوتسكي و برنشتين ونظاير آنها 

ات وي چيزي جزآپي نظرات مقايسه گردد آنوقت ميتوان مشاهده آرد آه در نظرات خروشف هيچ خالقيت تازه اي وجود ندارد ونظر
  . رويزيونيستهاي انترناسيونال دوم نيست 

تجربيات تاريخي ثابت .خروشف درمسئله جنگ وصلح آه به سرنوشت بشريت مربوط است بدنبال برنشتين و آائوتسكي قدم برميدارد 
  . ميكند آه اين راهي است بسيار خطرناك براي صلح جهاني 

 لنينيست ها وآليه خلقهاي صلحدوست سراسر –ي وجلو گيري از جنگ جهاني نوين آليه مارآسيست ر دفاع موثر از صلح جهان.بمنظو
  . جهان نميتوانند خط مشي نادرست خروشف را رد نكنند وبا آن مخالفت نورزند 
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  بزرگترين عوامفريبي
  . درجهان از اين عوامفريبي بزرگتر نيست آه دشمن عمده صلح جهاني را فرشته صلح بنامند 

ست هاي آلمان وايتاليا و ژاپن را گرفته ، تالش آرده است امپراطوري عظيم بيسابقه پس ازدومين جنگ جهاني امپرياليزم آمريكا جاي فاشي
امپرياليستهاي آمريكا همواره متوجه اين هدفهاست آه در مناطق بين اياالت "  استراتيژي آره ارضي ." اي در سراسر جهان بوجود آورد 

م تحت آنترول خود در آورد و شعله اي انقالب خلقها وملل ستمديده متحده آمريكا واردوگاه سوسياليستي رخنه آند وآنرا پس از هجو
  . راخاموش سازد و دول سوسياليستي را از بين ببرند تا بدين طريق در سراسر جهان رياست نمايند 

 جهاني بالانقطاع  سال پس از پايان دومين جنگ18امپرياليستهاي آمريكا بمنظور تحقق تمايالت آزمندانه خود در ايجاد سلطه برجهان طي 
گذشته ازاينها آنها هم اآنون با فعاليت تمام . در نواحي مختلف جهان به جنگهاي تجاوز آارانه و مداخالت مسلحانه ضد انقالبي پرداختند 

  . مشغول تدارك جنگ عالمگير جديدي هستند 
معاصر است و نيروي اصلي تجاوز و جنگ درعصرما رويداد ها با آمال وضوح نشان ميدهد امپرياليزم آما في السابق سرمنشاء جنگهاي 

  .   نيز بروشني اين مسئله را تصريح آرده اند 1960 و اعالميه سال 1957امپرياليزم آمريكا ميباشد و بيانيه سال  
آنها مدعي هستند . ولي رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي نمايندگان عمده امپرياليزم آمريكا را بمثابه رجال صلحدوست بشمار ميآورند 

همانا آيزنهاور "  معقول " آه ميتوانند با هشياري اوضاع را ارزيابي آنند پيدا شده اند ونماينده اين گروه "  معقول " آه گروهي اشخاص 
  . وآندي ميباشد 

يمانه خواهان صلح است او صم" ، " او از اعتماد مطلق خلق آشور خود  برخوردار است : " در گذشته خروشف آيزنهاور را ستوده گفت 
  ." او همانند ما براي صلح نگران ميباشد " و " 

اآنون خروشف آندي را نيز مورد تحسين وتمجيد قرار ميدهد آه او آدمي است آه دربعهده گرفتن مسئوليت دفاع از صلح جهاني از 
براي زندگي در صلح "   و ميتوان انتظار داشت آه او نسبت به حفظ صلح عالقه وتوجه از خود نشان ميدهد" آيزنهاور توانا تر ميباشد ، او

  " . و آار خالق در آره ارض شرايط اطمينان بخش تامين آند 
  . خروشف با آوشش هاي فراوان خود همانند رويزيونيستهاي انترناسيونال دوم دروغ شايع آرده و امپرياليزم را آرايش ميدهد 

نامه سرگشاده خود از آساني آه اين دروغ هاي آنها را قبول نميكنند با خطاب و عتاب آميته مرآزي حزب آمونيست اتحاد شوروي در 
  " آليه دول بورژوازي درهمه آارهاي خود ازهرگونه خردمندي محرومند ؟ "  ميپرسد ؛ مگر شما حقيقتا چنين معتقديد آه 
. ر جامعه طبقاتي خردمندي مافوق طبقات اصال وجود ندارد د.  لنينيزم را ناديده گرفته اند –بديهي است آه آنها از الفباي مارآسيزم 

در حقيقت براي يك فرد خردمند جز مهارت در تنظيم سياست . پرولتاريا خردمندي پرولتري دارد و بورژوازي خردمندي بورژوايي 
خردمندي آندي وامثال . شد متناسب با مصالح اصلي طبقه خود و مهارت در عمليات ناشي از موضع اصلي طبقه خود چيز ديگري نميبا

وي در اين است آه وي  طبق منافع اصلي بورژوازي انحصاري اياالت متحده آمريكا اقدام ميكند و يا بعبارت ديگر خردمندي او خردمندي 
  . امپرياليستي است 

ردد و درحاليكه سياست در شرايطي آه تناسب نيروهاي طبقاتي در صحنه بين المللي بيش از پيش براي امپرياليزم نامساعد ميگ
تجاوزوجنگ امپرياليزم امريكا پي در پي دچار شكست ميشود ، براي امپرياليستهاي آمريكا بيش از پيش الزم ميآيد آه خود را بقباي صلح 

  .بياراند 
بنده زير پرده صلح آندي واقعا قادر است آه در باره صلح جمالت زيبا ببافد و به هر شيوه اي صلحجويانه دست اندازد ولي سياست فري

  . امپرياليزم آمريكا خدمت ميكند " استراتيژي آره ارضي " آندي همان سياست جنگ آندي است آه هر دو به 
بر پايه قوانين وعدالت " است آه " جمع آشورهاي جهان آزاد "  آندي يكي آردن تمام آره زمين در باصطالح " استراتيژي صلح " هدف 

استقرار  استعمار نوين اياالت متحده :  آندي از اين قرار است " استراتيژي صلح " نكات عمده . ا نهاده شده است امپرياليزم آمريكا بن"  
  .آمريكا دراسيا ، آفريقا وامريكاي التين باشيوه هاي مسالمت آميز 

  . هاي مسالمت آميز بدست آوردن نفوذدر آشورهاي امپرياليستي و سرمايه داري ديگرو تحت آنترول آوردن آنها با شيوه 
  .از نوع يوگوسالوي با شيوه هاي مسالمت آميز"  تحوالت مسالمت آميز " سوق داد ن آشور سوسياليستي براه 

  . ضعيف آردن وبرهم زدن مبارزه ضد امپرياليستي خلقهاي سراسر جهان با شيوه هاي مسالمت آميز 
ل متحد متكبرانه شرايط ذيل را براي حفظ صلح بين اياالت متحده آمريكا اخيرا آندي طي سخنراني خود در جلد مجمع عمومي سازمان مل

  : واتحاد شوروي به ميان آشيد  
  . الحاق جمهوري دموآراتيك آلمان به آلمان باختري  -1
 . راه ندادن به ادامه موجوديت آوباي سوسياليستي  -2
  . حقق احياء سرمايه داري دراين آشورها به آشورهاي سوسياليستي اروپاي خاوري يعني ت" انتخابات آزاد " اعطاي  -3
  .خودداري آردن آشورهاي سوسياليستي از پشتيباني ازمبارزت انقالبي  خلقها وملل ستمديده  -4

  . به هدفهاي خود برسند " با شيوه هاي مسالمت آميز " بله ، اين يك حقه بازي پيش پا افتاده امپرياليستها واستعمارگران است آه تا حد امكان 
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ات ارتجاعي براي حفظ سلطه و تحقق توسعه طلبي خارجي خود هميشه به روش دوگانه عوامفريبي آشش مآبانه و سرآوبي دژخيم وار طبق
سياست فريبنده صلح امپرياليزم و سياست جنگ امپرياليزم همواره به يكديگرخدمت آرده و يكديگر را تكميل ميكنند آه . متوسل ميشود 

 بورژوازي انحصاري اياالت متحده آمريكا است تنها ميتواند بدان معني باشد آه او حيله گرانه تراين روش خردمندي آندي آه نماينده
  .دوگانه را بكار مي بندند 

امپرياليستها موقع تقسيم . فريب آشيش مآبانه بزور آمك ميكند. اما روش عمده بالتغيير طبقات حاآمه ارتجاعي همان اعمال زوراست 
سرانجام يگانه :  " وي گفته است . آندي در اين باره واضح و روشن سخن گفته است . سته از موضع زور برآمد ميكنند مناطق نفوذ پيو

راه حفظ صلح اينست آه ما آماده باشيم تا در صورت فوق العاده ضروري بخاطر آشور خود مان جنگ آنيم و اين را واقعا نيز انجام دهيم 
نمود آه تسريع هنجارتشكيل " استراتيژي واآنش بانرمش " ومت آمد شروع به اجراي باصطالح آندي پس از آنكه بر سر حك" . 

را پيش بيني ميكند تا اياالت متحده آمريكا بتواند به دلخواه خود بهرگونه جنگي " تقويت قدرت همه جانبه " و " نيروهاي گوناگون نظامي "
اين نقشه ديوانه وار و سبك سرانه . معمولي ، خواه جنگ بزرگ ويا آوچك دست زند خواه همگاني و يا محدود ، خواه جنگ هسته اي و يا 

اينك به برخي مدارك منتشره از . آندي توسعه  تسليحاتي  وتدارآات جنگي آمريكا را به نقطه اي رسانده است آه تاآنون دست نارس بوده 
  : طرف دولت اياالت متحده آمريكا توجه آنيد 

 ميليارد دالر در سال مالي 60 به 1960 ميليون دالر در سال مالي 700 ميليارد و 46ولت آمريكا از هزينه هاي نظامي د -1
 افزايش يافته است آه اين باالترين سطح هزينه هاي نظامي دردوران صلح بوده وحتي ازسطح زمان جنگ آره 1964

  . نيز تجاوز آرده است 
" واحد هاي احتياط استراتيژيكي " ر مقدار اسلحه هسته اي آه اخيرا آندي اعالم داشت آه طي بيش از دوسال اخي -2

 درصد زياد 45امريكا در اختيار دارد دو برابر گشته و تعداد لشكر هاي نيروهاي زميني آه هميشه آماده به جنگ هستند 
" و " وويژه واحد هاي پارتيزاني "  درصد افزايش يافته و عده 175تر شده وميزان سفارش هواپيما براي حمل ونقل 

 . برابر گشته است 6تقريبا " واحد هاي ضد شورش 
ستاد تنظيم آننده نقشه واحد براي هدف هاي استراتيژيك آمريكا نقشه جنگ هسته اي عليه اتحاد شوروي وساير  -3

داشت وزير دفاع اياالت متحده آمريكا ما آنامارا اوايل سال جاري اعالم . آشورهاي سوسياليستي را تدوين آرده است 
طي دوران پيشبيني شده قابليت منهدم ساختن تمام هدفهاي جنگي ، نرم  ، يعني هدفهاي نظامي روي زميني "  آه 

وهدفهاي ، نيم سخت ، يعني هدفهاي زيرزميني آم عمق اتحاد شوروي وقسمت عمده ميدان هاي آامال مستحكم پرتاب 
د تكميلي بصورت نيروهاي مورد حفاظت قرار گرفته فراهم موشك آنرا براي خود تامين خواهيم نمود وهمچنين استعدا

خواهيم ساخت آه براي وارد آوردن ضربه برشهر ها ونواحي صنعتي آن بكار برده خواهد شد و يا دراحتياط خواهد 
 . " ماند 

ليستي هدف گيري شده است بيش اياالت متحده آمريكا شبكه پايگاههاي مرمي هاي هدايت شونده هسته اي خود را آه بر عليه اردوگاه سوسيا
از پيش تقويت آرده وبمقدار قابل مالحظه اي در گروه هاي زير دريايي هاي هسته اي خود آه مجهز به مرمي هاي هدايت شونده ميباشند 

  . در آبهاي ديگران افزوده است 
سوي خاور حرآت آرده و به خطوط مرزي در عين حال ارتش بلوك ناتو آه تحت فرماندهي اياالت متحده آمريكا قرار دارد امسال ب

  .جمهوري دموآراتيك آلمان و چكسلواآي نزديك شده است 
را در " واحد هاي با ماموريت ويژه " دولت آندي اقدامات نظامي خود را دراسيا وامريكاي التين وآفريقا تشديد نموده و  -4

ازآنها عليه جنبش هاي انقالبي خلقهاي اين نواحي نيروهاي زميني ، هوايي و دريايي آمريكا بسيار توسعه داده است تا 
مبدل ساخته " جنگ ويژه "  اياالت متحد ه آمريكا بخش جنوبي ويتنام را به ميدان آزمايشي براي يك . استفاده نمايد 

  .  نفر بالغ گشته است 16000وتعداد افراد ارتش آمريكا در ويتنام جنوبي بر 
تاسيس " ستاد آل ضربه اي "اين دولت . فرماندهي خود را تقويت آرده است دولت آندي براي اجراي جنگ مقامات  -5

اين نيروها هميشه در حال حد اعالي آمادگي جنگي . نموده است آه نيروهاي مختلف زميني وهوايي دراختيار دارد 
 مراآز دولت آندي. هستند ودر هر لحظه ميتوان آنها را براي افروختن جنگ به نقاط مختلف جهان فروريخت 

فرماندهي نظامي ملي در روي زمين وزيرزمين بوجود آورده وهمچنين پست هاي فرماندهي فوق العاده هوايي ودريايي 
 .تشكيل داده تا از داخل هواپيما ويا آشتي بتواند عمليات جنگي را رهبري نمود 

تها  وآتش افروزان جنگ نوين جهاني و غدارترين اين حقايق نشان ميدهد آه در عصر حاضر امپرياليستهاي آمريكا هارترين مليتاريس
از اينجا معلوم است آه امپرياليستهاي امريكا با وجود اينكه خروشف بآنها صلوات ميفرستد وبراي آنها دعاي . دشمن صلح جهاني ميباشند 

 تعظيم وتكريم ميكند آنها هرگز بودايي خير ميكند بهيچوجه فرشته زيباي نگرديده ونميگردند، هرچند خروشف بآنها بخورعود ميدهد وبرآنها
دراين زمينه هر قدر آه خروشف به امپرياليستهاي امريكا آمك ميكند آنها هرگز وي را سزاوار مرحمت . دل رحمي نگرديده ونمي گردند 

"  صلحخواهي "  ماسك باصطالح امپرياليستهاي آمريكا پيوسته بااقدامات تجاوز آارانه و جنگي و تازه به تازه بيشمار خود. خود نمي دانند 
اين نشان ميدهد همه ادعاهاي پوچ وبيمعني خروشف . را از چهره خود برميدارند و به خروشف از چپ وراست پشت سرهم سيلي ميزنند 
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  مسئله امكان جلوگيري از جنگ نوين جهاني
  

اين حقيقتي است آه ما . امپرياليزم به سردمداري اياالت متحده آمريكا با شدت جنگ نوين جهاني را تدارك ميبيند وخطر جنگ وجود دارد 
ز جنگ نوين جهاني جلوگيري آرد ؟ نقطه نظر آمونيستهاي چين در اين مسئله بايد آنرا براي توده هاي مردم روشن سازيم ولي آيا ميتوان ا

  . از مدتهاي قبل تاآنون روشن بوده است 
پس از پايان دومين جنگ جهاني رفيق مائو تسه دون به تجزيه وتحليل علمي اوضاع بين المللي بعد از جنگ پرداخت واين نظريه را بيان 

  . اني امكان پذير است نمود آه جلوگيري ازجنگ نوين جه
  :   رفيق مائوتسه دون ضمن مصاحبه مشهور خود با روزنامه نگار آمريكايي انالوييزاسترانگ گفت 1946بازهم در سال 

مرتجعان آمريكايي در زمان آنوني آه از جنگ جهاني دوم اندآي پيش نمي گذرد يك چنين جاروجنجالي را در پيرامون يك جنگ اياالت " 
كا با اتحاد شوروي براه انداخته ومحيط بين المللي را زهر آگين ساخته است و ما مجبوريم مقاصد واقعي آنان را از مد نظر متحده آمري

آنوقت چنين بر ميآيد آه زير پرده شعارضد شوروي آنها افسار گسيخته آارگران و محافل دموآراتيك آشور خود را مورد حمله . بگذرانيم 
بعقيده من مردم آمريكا ومردم . ي را آه هدف توسعه طلبي اياالت متحده آمريكا هستند به زائده آمريكا تبديل مينمايند قرارداده وتمام آشورها

تمام آشورهاي آه مورد تهديد تجاوز امريكا قراردارند بايد متحد شده وبرعليه حمالت مرتجعان امريكايي ونوآران آنها در اين آشور ها 
آثارمنتخب . " ( " زي دراين مبارزه يك جنگ جهاني سوم را غير ممكن ميسازد وگرنه جنگ اجتناب ناپذير ميشود تنها پيرو. مبارزه آنند 

  )  چاپ چيني 1192 صفحه 4جلد " مائوتسه دون 
س آن اياالت درآنزمان امپرياليزم ودررا. اين گفته رفيق مائوتسه دون بمناسبت ارزيابي هاي بد بينانه آن موقع ازاوضاع بين المللي بود 

آنها . متحد ه آمريكا ومرتجعين آشورهاي مختلف روز بروز برشدت اقدامات ضد شوروي وضد آمونيستي و ضد خلقي ميافزودند 
افروخته شدن آتش جنگ جهاني سوم "  و " جنگ بين اياالت متحده آمريكا واتحاد شوروي اعتراض ناپذير است " جارميزدند آه گويا 

در آنزمان برخي .  چانكايچكي هم بمنظور ترساندن خلق چين ، بطور پردامنه به تبليغاتي از اين قماش دست ميزدند مرتجعان" نيزناگذير 
از رفقا تحت تاثير شانتاژ قرارگرفته ودربرابر حمالت مسلحانه ارتجاع چانكايچكي آه از پشتيباني امپرياليزم امريكا برخوردار بود ضعف 

رفيق مائوتسه دون برعكس آنان . ت آنرا نداشتند آه با جنگ انقالبي به جنگ ضد انقالبي پاسخ قطعي بدهند وعجز از خود نشانداده و جسار
از برخورد ديگري هواداري آرده ياد آورميشود آه تنها وقتي جنگ نوين جهاني اجتناب ناپذيراست آه عليه نيروهاي ارتجاعي جهاني 

  . بطور جدي و موثر مبارزه شود 
  . ري هاي علمي رفيق مائوتسه دون با پيروزي آبير انقالب چين ثابت گرديد اين نتيجه گي

 رفيق مائوتسه دون 1950در ژوئن سال . پيروزي انقالب چين تغييرات عظيمي درتناسب قواي طبقاتي در صحنه بين المللي بوجود آورد 
  : خاطر نشان ساخت 

اما نيروهاي رزمنده اي . است ، امكان بروز سومين جنگ جهاني موجود استتهديد جنگ ازطرف اردوگاه امپرياليستي همچنان موجود " 
آه از خطر جنگ جلوگيري ميكنند ونيروهاي آه از بروز سومين جنگ جهاني مانع ميشوند بسرعت رشد ميكنند ، سطح آگاهي اآثريت 

وگيري آرد آه احزاب آمونيستي سراسر جهان از سومين جنگ جهاني تنها در شرايطي ميتوان جل. خلقهاي سراسر جهان ارتقاء مييابد 
ژن مين " رونامه " . ( همچنان آليه نيروهاي صلح و دموآراسي را آه ميتوان متحد آرد همبسته ساخته ورشد آتي آنها را تامين سازند

   ) 1950 ژوئن سال 13" ژيبائو 
برادرتغييراتي را آه پس از پايان دومين جنگ جهاني در  رفيق مائو تسه دون در جلسه مشاوره نمايندگان احزاب 1957در نوامبر سال 

مناسبات بين المللي حاصل شده بطور مفصل تجزيه وتحليل نموده و نشان داد آه نقطه اي تحول جديدي در پيشرفت اوضاع بين المللي 
را با اقتباس از يك " ره گشته است بادخاور بر باد باختر چي"  آنزمان پديد آمده است وبراي مجسم ساختن خصوصيت وضع آنزمان عبارت 

من معتقدم آه خصوصيت اوضاع آنوني برتري باد خاور بر باد باختر ميباشد يعني نيروهاي : " او گفت . رما ن آالسيك چيني بكار برد 
  )  چاپ چيني 25صفحه " امپرياليستها وآليه مرتجعان ببر آاغذي هستند . " ( " سوسياليستي بر نيروهاي امپرياليستي برتري آوبنده دارد 

" بادخاور " مفهوم . رفيق مائوتسه دون از تجزيه وتحليل تناسب نيروهاي طبقاتي در صفحه بين المللي بود آه به چنين نتيجه گيري رسيد 
،  خلقها و همانطوريكه آامال روشن است شامل اردوگاه سوسياليستي ، طبقه آارگر بين المللي واحزاب آمونيست ، خلقها وملل ستمديده 

معني سياسي اين . تنها نيروهاي جنگي يعني امپرياليزم وارتجاع را در برميگيرد " باد باختر " آشورهاي صلحدوست ميباشد ومفهوم 
اينكه رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي و دنباله روهايش اين استعاره را به مفهوم جغرافيايي . استعاره بسيار روشن ودقيق است

بكشانند تا لطف امپرياليزم را " باختر " اقليمي تحريف آرده اند تنها ميتواند اين را ثابت آه آنان ميخواهند خود را به صف ونژادي ويا 
  . شوونيسم اروپا وآمريكاي شمالي  را برانگيزند –جلب آرده و ناسيونال 
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بعنوان دليل برافزايش امكان جلوگيري ازجنگ نوين را بطور عمده " باد خاور بر باد باختر چيره ميشود " رفيق مائوتسه دون عبارت 
  . جهاني وفزوني يافتن امكان آسب شرايط ساختمان مسالمت آميز آشورهاي سوسيالسيتي بيان داشت 

  . اين احكام رفيق مائوتسه دون تجلي نظراتي است آه حزب آمونيست چين باتغيير روي آنها پافشاري ميكند 
حزب آمونيست  چين اطمينان ندارد آه امكان جلوگيري  از جنگ نوين جهاني وجود داشته باشد " دعا آه گويا از اينجا معلوم ميشود  اين ا

  . شايعه اي بيش نيست آه رهبري حزب آمونيست اتحادشوروي قصدا ساخته است " 
 لنينيستها مطرح ساخته اندو –ازاينجا معلوم ميشود آه نظرامكان جلوگيري  ازسومين جنگ جهاني را دير زماني است آه مارآسيست 

  . خالقيت خروشف نميباشد " بهيچوجه  طرح آننده اين  نقطه نظر بيستمين آنگره حزب آمونيست  اتحاد شوروي نبوده و نيز بهيچوجه  هم 
القيت او ولي متاسفانه ، اين باصطالح  خ. ولي مگر خروشف واقعا هيچ  خالقيت ندارد ؟  نخير ، برعكس ،  وي داراي خالقيت است

  .  لنينيستي نيست بلكه رويزيونيستي است–بهيچوجه  خالقيت مارآسيستي 
  خروشف  درباره امكان جلوگيري  از جنگ نوين جهاني  بدلخواه خود چنين توضيح ميدهد آه گويا تنها امكان  جلوگيري  از جنگ -اول 

  . نوين جهاني  وجود دارد اما خطر بروز آن موجود نيست 
 لنينيستها معتقدند آه در ضمن نشان  دادن امكان جلوگيري ازجنگ نوين جهاني بايد خطر برانگيخته شدن  جنگ جهاني  از –مارآسيست 

تنها با نشان دادن اين دو امكان و تنها با پيش گرفتن سياست صحيح  وآمادگي  براي اين دو . طرف امپرياليزم  را هم خاطر نشان ساخت 
تنها بدين شكل است آه دول سوسياليستي  وخلقهاي .  بطور موثر بمبارزه در راه دفاع از صلح جهاني  بسيج آرد امكان ميتوان توده ها را 

آن ها ودول وخلقهاي  صلحدوست  سراسر جهان در صورتيكه  امپرياليستها جنگ جهاني را بر مردم  جهان تحميل آنند ، غافلگير نخواهند 
  . شد  ومهيا خواهد بود 

طبق ادعاي آنها امپرياليزم  در واقع  . نظاير او با افشاي  خطر تدارك جنگ نوين از طرف امپرياليزم مخالفت ميكند ولي خروشف و
اين امر به امپرياليزم در فلج ساختن  مردم و ضعيف آردن اراده رزمنده توده ها آمك ميكند .بصورت  امپرياليزم صلحدوست درآمده است 

  . برابر خطر بر پا شدن جنگ نوين از طرف امپرياليزم از بين ميبرد وهشياري توده ها مردم را در 
 خروشف موجوديت امكان اجتناب از جنگ جهاني را خود سرانه چنين تعريف ميكند آه گويا از هر گونه جنگي ميتوان اجتناب آرد –دوم 

  .  جنگ اجتناب ناپذير است  ديگر آهنه شده است و بر آنست آه  احكام لنينيزم  در باره آنكه  تا زمانيكه  امپرياليزم وجود دارد
امكان اجتناب از جنگ نوين جهاني براي خود موضوعيست ، اما آيا  ميتوان از تمام و هرگونه جنگي  منجمله جنگ انقالبي  اجتناب آرد ؟ 

  . البته با هم مخلوط آردن اين دو چيز ناهمگون بكلي اشتباه است . اين امر ديگري است 
اين چنين قانونمندي عيني .  يكه امپرياليزم  وسيستم استثمار فرد از فرد  وجود دارد ، زمينه براي بر پا شدن جنگ نيز موجود استتا زمان

  .را  لنين پس از بررسي و تحقيق علمي زيادي آشف آرد
ناپذير آردن  جنگ بايد امپرياليزم  برا ي امكان : "   استالين ضمن صحبت  از امكان جلوگيري  از جنگ نوين جهاني گفت 1952در سال 

  " ) مسايل اقتصادي سوسياليزم در اتحاد شوروي ." ( "را نابود ساخت 
  . حق با لنين واستالين است ، اما خروشف محق نيست 

 حد وحصر بر پا تاريخ نشان ميدهد آه امپرياليستها تنها دو بارتوانستند جنگ جهاني  را بر پا بدارند ، ولي انواع جنگهاي  ديگر را بي
پس از دومين جنگ جهاني سياست تجاوز وجنگ امپرياليزم بسردمداري امپرياليزم آمريكا الينقطع  در مناطق مختلف  جهان . آرده اند 

  .بوده  در آسيا ، آفريقا وآمريكاي التين  جنگهاي محلي  و تصادمات مسلحانه گوناگوني را برانگيخته است 
ان ميدهد ؛ در شرايطيكه  امپرياليستها بويژه امپرياليستهاي آمريكا براي سرآوب خونين ملل و آشورهاي رويداد ها بسيار  روشن نش

ستمديده اي آه درراه آسب استقالل ملي خود و دفاع از آن مبارزه ميكنند ارتش خود را گسيل ميدارند ويا از سگهاي زنجيري خود استفاده 
  . ذير است مينمايند جنگ آزاديبخش  ملي اجتناب ناپ

انكارتمام امكانات بوجود آمدن جنگ آزاديبخش  ملي در شرايط  وجود امپرياليزم ازلحاظ  تئوريك ناصحيح واز  لحاظ : " لنين ميگويد 
  ) چاپ روسي 66  صفحه 23جلد "  آليات لنين " .   ("تاريخي آشكارا اشتباه  واز لحاظ پراتيك همسنگ  شوينيسم  اروپائي ميباشد 

 ها با همين روشني نشان ميدهد آه در شرايطيكه بورژوازي  مرتجع براي سرآوب خلق آشور خود به اسلحه  دست ميبرد ، جنگ رويداد
  . انقالب داخلي  نيز اجتناب ناپذير است 

آسي آه مبارزه  طبقاتي را قبول دارد ، نمتيوان جنگ داخلي را آه در آليه جوامع طبقاتي . جنگ داخلي  نيز جنگ است : " لنين ميگويد 
آليه .  امري است  طبيعي و در حاالت مشخص  مظهرادامه اجتناب ناپذير رشد و حاد شدن مبارزه طبقاتي است ، قبول نداشته باشد

انكار جنگ داخلي  ويا بدست فراموش سپردن آن بمعناي درغلطيدن به اپورتونيسم افراطي  . ن نكته را ثابت آرده است انقالبهاي  بزرگ اي
  )  چاپ روسي 67 صلحه 23جلد "  آليات لنين . " ( " وعدول از انقالب سوسياليستي  ميباشد 

جنگ استقالل وجنگ بين اياالت شمالي . هاي انقالبي نبوده باشد تاريخ تقريبا چنان  انقالب بزرگي  را نميشناسد آه همواره همراه باجنگ
البته انقالب روسيه وانقالب چين نيزازجمله .  وجنوبي اياالت متحده آمريكا مثالي است در اين مورد و مثال ديگر آن انقالب فرانسه است 

  .  و انقالب الجزاير وغيره همگان اطالع دارند از مثالهاي  ديگر نظير انقالب ويتنام  ، انقالب آوبا . همين مثالها هستند 
 بمناسبت هفتمين  سالگشت  تشكيل انترناسيونال اول ايراد آرده بود ، تجربيات  آمون پاريس  را 1871مارآس طي نطق خود آه در سال 

راي جامه عمل پوشاندن به چنين تحولي ب: "  تراز بندي آرده  شرايط الزم  براي بر انداختن سلطه طبقاتي وستم طبقاتي را نشان داده گفت 
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 لنينيزم  به  اين نتيجه – ، ضمن اشاره به تجريبات  انقالبهاي روسيه و چين بر اساس احكام مارآسيزم 1938 سال رفيق مائوتسه دون  در
اآنون اين نتيجه گيري هم هدف  حمله رهبران حزب آمونيست اتحاد " .  تفنگ حكومت  را بوجود مياورد "  گيري مشهور رسيد آه 

  . چين ميباشد " جنگ طلبي "  اين نشانه :آنها ميگويند . شوروي  قرار گرفته است 
از : "  رفيق مائوتسه دون  گفته است .  سال پيش  چنين افتراگوئي هائي را رد آرده است 25رفيق مائو تسه دون  در ! دوستان محترم 

ه ميخواهد حاآميت آسي آ.نقطه نظر آموزش مارآسيزم در باره دولت  و ارتش مهمترين  قسمت  ترآيبي دستگاه حاآميت دولتي است 
اشخاصي يافت ميشوند آه ما را بباد استهزاء گرفته  وما را . دولتي را بدست گيرد وآنرا حفظ آند بايد ارتش نيرومندي داشته باشد

لكه اين نه اينكه بد نيست ب. آري ، ما طرفدار تئوري قدرت  بيحد جنگ انقالبي هستيم . مينامند "  تئوري قدرت بيحد جنگ " طرفداران  
  ) چاپ چيني 535 صفحه 2جلد" آثا ر منتخب  مائوتسه دون . " ( " خوبست  و مارآسيستي است 

سرانجام آجاي اين گفته ها ي رفيق مائوتسه دون صحيح نيست؟ آامال روشن است آه فقط آسانيكه تمام تجربيات تاريخي انقالبهاي 
ختلف جهان  انكار ميكنند ، احكام بيان شده  از طرف رفيق مائوتسه دون بورژوازي  و پرولتري چند صد ساله اخير را  در آشورهاي  م

  .را آه فوقا ذآر شد ، نفي مينمايند 
همه به استثناء امپرياليستها  وسگهاي زنجيريشان  بسهولت  ميتوانند بفهمند . خلق چين  بكمك تفنگ حكومت سوسياليستي را بوجود آورد 

  .مل  مهم در امر دفاع از صلح جهاني و جلوگيري  از سومين جنگ جهاني ميباشد آه اين آار خوبي بوده ويكي از عوا
ما از صميم قلب از جنگ هاي انقالبي خلقهاي آشورهاي مختلف  پشتيباني .  لنينيستها هرگز نظرات خود را مخفي نميكنند –مارآسيست 

يگانه جنگ قانوني ، محقانه ، عادالنه  وواقعا آبير در بين جنگهاي  : اين جنگهاي انقالبي همانطوريكه  لنين گفته است ؛. آرده  و ميكنيم 
وقتي بدينجهت ما را متهم به جنگ طلبي ميكنند اين )   چاپ روسي 87 صفحه  8جلد " آليات  لنين " . ( " است آه تاريخ  بخاطر دارد 

  .  لنينيست واقعي هستيم –رآسيست تنها گواه برآنستكه  ما واقعا در صف خلقها و ملل ستمديده  قرا رداريم و ما
امروزه هم . " ميكردند "  جنگ طلبي " امپرياليستها و رويزيونيستها هميشه  بلشويكها  و  پيشوايان انقالبي نظير لنين  واستالين را متهم به 
  لنيني را بلند نگاه -م انقالبي  مارآسيستي امپرياليستها  و رويزيونيستها  همين برچسب را بر ما ميزنند و اين اتفاقا گواه بر آنستكه  ما پرچ

  . داشته ايم 
خروشف وآسان ديگري با آوشش فراواني تبليغ ميكنند آه گويا در شرايطي آه سيستم امپرياليزم  موجود است ميتوان ازتمام  جنگها 

مافوق امپرياليستي "  اين ادعا همان  تئوري . ميتوان جامه عمل پوشاند " جهان بدون اسلحه ، بدون ارتش وبدون جنگ " اجتناب آرد  وبه 
هدف آنها بطورروشن اينستكه  خلقهاي آشورهاي مختلف را  بدان مطمئن . آائوتسكي است آه دير زماني است نقش برآب گرديده است "  

ش ملي  عليه امپرياليزم  سازند آه در بودن امپرياليزم  صلح پايدارراميتوان مستقر ساخت و بدين ترتيب  انقالب وجنگهاي  آزاديبخ
وسگهاي زنجيريش  و همچنين جنگهاي انقالبي  داخلي را ميتوان از بين برد و در حقيقت آنان بدينوسيله  به امپرياليزم  در تدارك جنگ  

  . نوين آمك ميكنند 

  آيش اسلحه هسته اي و شانتاژهسته اي اساس تئوري

  ورهنمون سياست رويزيونيسم معاصر ميباشد
وري رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي در مسئله جنگ وصلح اينست آه با پيدايش اسلحه هسته اي تمام چيزهاي دگرگون شده روح تئ

  . وقانونمندي هاي مبارزه طبقاتي نيز تغيير آرده است 
رن جاري ساخته شده سالح موشكي وهسته اي آه درنيمه ق: " درنامه سرگشاده آميته مرآزي حزب آمونيست اتحاد شوروي گفته ميشود 

  اما ببينيم چگونه آنها را تغيير داده است ؟ " . تصورات پيشين در باره جنگ را تغيير داده است 
. رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي معتقد است آه پس از پيدايش اسلحه هسته اي ديگر جنگها به عادالنه وغيرعادالنه تقسيم نميشوند 

بمب اتمي تشخيص نميدهد آه امپرياليست آجا است وزحمتكش آجا و ميدان "  ، "  پيرو اصلي طبقاتي نيست بمب اتمي به: " آنها ميگويند 
  " . ها را ميكوبد و باين جهت در برابر هريك نفر انحصار گرميليون ها آارگر نابود خواهند شد 
خلقها وملل ستمديده بايد از انقالب وازجنگهاي رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي معتقد است آه پس از بوجود آمدن اسلحه هسته اي 

هر ، جنگ محلي ، :  " آنهاميگويند . عادالنه انقالبي توده ها و جنگ هاي آزاديبخش ملي دست بكشند وگر نه بشريت از بين خواهد رفت 
ير هسته اي اگر آغاز شود اآنون هر جنگي ولوجنگ معمولي وغ" ؛ " آوچكي ميتواند جرقه اي براي افروختن آتش جنگ جهاني باشد 

  " . ما آشتي نوح خود يعني آره زمين رانابود خواهيم ساخت " ودر آنصورت " ميتواند به جنگ نابود آننده موشكي وهسته اي منجرشود 
تنها رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي معتقد است آه دربرابرشانتاژهسته اي وتهديد جنگ از طرف امپرياليزم آشورهاي سوسياليستي 

شك وترديدي نيست آه اگر ديوانگان امپرياليستي آتش جنگ جهاني : " خروشف گفت . بايد تسليم گردند ونبايد در مقابل آن مقاومت نمايند
ولي مگر آشورهاي . هسته اي حرارتي را در بر افروزند ، سيستم سرمايه داري آه سرمنشاء جنگ است بگور سپرده خواهد شد 

رزه در راه سوسياليزم جهاني با وقوع آابوس جنگ جهاني هسته اي حرارتي پيروز ميشود ؟ تنها آساني آه قصدا سوسياليستي وامر مبا
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ايش اسلحه هسته اي تضاد بين اردوگاه سوسياليستي واردوگاه امپرياليستي  خالصه بنظر رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي پس از پيد
، تضاد بين پرولتاريا و بورژوازي در آشورهاي سرمايه داري وتضاد بين ملل ستمديده و امپرياليزم تمام و آمال ازبين رفته است در 

نوني را به يك تضادي آه فقط در مخيله خود شان وجو ددارد آنها تضاد هاي جهان آ. جهان ديگر آليه تضاد هاي طبقاتي اصال وجود ندارد 
مربوط ميسازند وآنهم باصطالح تضاد موجود بين تمايالت عمومي امپرياليستها وطبقات وملل ستمديده در حفظ زندگي و محافظت خود از 

  . انهدام آامل ميباشد 
چه بيانيه و اعالميه و چه سوسياليزم و آمونيسم تمام وآمال  لنينيزم ، –درفكر رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي چه مارآسيزم 

  . هزارها فرسنگ بدور انداخته شده است 
  " اگر سربريده شود ديگر اصول براي آن چه فايده اي دارد ؟  :  " با چه صراحتي سوال ميكند" پراودا " نگاه آنيد روزنامه 

روزي امر انقالب درروسيه ودر راه پيروزي انقالب اآتوبر درزيرساطورارتجاع به اين درحكم آنست آه گويا آليه انقالبيون آه بخاطر پي
شهادت رسيدند وتمام سپاهياني آه در جنگ ضد فاشيستي شجاعانه جان سپردند وتمام قهرماناني آه در مبارزه عليه امپرياليزم ، بخاطر 

ديم تا آنون جان خود را در راه امر انقالب فدا آرده اند آليه آنها ابله استقالل ملي خون خود را نثار آرده وآليه مبارزاني آه اززمانهاي ق
  راستي چه الزامي داشتند آه آنان سرخود را در راه اصول از دست بدهند ؟ . بودند 

  .تنها براعترافنامه خائنان ميتوان چنين ياوه سرائي بيشرمانه را پيدا آرد . اين از سر تا پا فلسفه مرتدانه است 
آيش هسته اي و شانتاژهسته اي پيروي آرده و معتقد است آه راه دفاع "  تئوري " ي حزب آمونيست اتحاد شوروي درست از چنين رهبر

ازصلح جهاني در اتحاد آليه نيروهاي معاصر آه از صلح دفاع ميكنند ودرتشكيل وسيعترين جبهه واحد مبارزه عليه امپرياليزم آمريكا و 
 بلكه راه دفاع از صلح جهاني در همكاري دوآشوربزرگ هسته اي يعني اياالت متحده آمريكا واتحاد شوروي سگهاي زنجيري اش  نيست
  . در حل مسائل جهاني ميباشد 

نيرومند ترين آشورهاي جهاني هستيم واگر ما بخاطر ) يعني دوآشور اياالت متحده آمريكا و اتحاد شوروي ( ما " خروشف گفته است آه 
جود نخواهد داشت و آنوقت اگر ديوانه هاي جنگ بخواهد براي ما آافي خواهد بود آه با انگشت خود روي . آنوقت جنگ وصلح متحد شويم

  " . او فشار دهيم تا سرجاي خود بنشيند 
ده از اينجا هرآس ميتواند بروشني مشاهده آند آه آار دوست شمردن دشمن از طرف رهبر حزب آمونيست اتحاد شوروي تا چه حدي رسي

  . است 
رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي براي روپوشي آردن اشتباهات خود حتي به شيوه هاي شايع سازي و افتراء گوئي متوسل شده به 

آنها مدعي هستند آه گويا حزب آمونيست چين آه روي پشتيباني از جنگ آزاديبخش . خط مشي صحيح حزب آمونيست چين حمله مينمايد 
  .  مختلف وجنگ انقالبي داخلي پافشاري ميكند ميخواهد به جنگ جهاني هسته اي دامن بزند ملي خلقهاي آشورهاي

  . اين دروغي عجيب وغريب است 
حزب آمونست چين همواره معتقد است آه آشورهاي سوسياليستي موظف اند فعاالنه از مبارزات انقالبي خلقها منجمله جنگهاي آزاديبخش 

ضمنا ما . صورت خالف آن بمعناي امتناع آردن از دين انترناسيوناليسم پرولتري خود ميباشد . شتيباني آنند ملي وجنگهاي انقالبي داخلي پ
اين آار را هيچكس . برآنيم آه تمام خلقها و ملل ستمديده تنها با اتكاء به مبارزات انقالبي قطعي خود ميتوانند آزادي خود را بدست آورند 

   . بجاي آنها نميتواند انجام دهد
ما همواره معتقديم آه آشورهاي سوسياليستي براي پشتيباني ازخلقهاي آشورهاي مختلف درجنگهاي آزاديبخش ملي و جنگهاي انقالبي 

  . داخلي نبايد و الزم نيست از اسلحه هسته اي استفاده نمايند 
تنها بدين شكل است آه ميتوان . نرا حفظ آنند ما همواره عقيده منديم آه آشورهاي سوسياليستي بايد برتري هسته اي بدست آورده و آ

امپرياليزم را وادار ساخت آه از افروختن جنگ هسته اي خود داري آند و از اين راه است آه ميتوان آار را بسود منع آامل سالح هسته 
  . اي منجر ساخت 

اي دفاعي براي مبارزه عليه تهديدات هسته اي ما همواره برآنيم آه اسلحه هسته اي در دست دول سوسياليستي در هرحال فقط وسيله 
آشورهاي سوسياليستي بهيچوجه نبايد نخست دست به اسلحه هسته اي بزند وهرگز نبايد بآن شعبده بازي  آرده و . امپرياليزم ميباشد 

  . سرگرم شانتاژهسته اي شوند ونبايد با آن قمار آنند 
ي در عدم پشتيباني از مبارزات انقالبي خلقهاي آليه آشورها وهمچنين با برخورد ما باروش ناصحيح رهبري حزب آمونيست اتحاد شورو

رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي نه تنها از اشتباهات خود تنقيد نمي آند بلكه برعكس ما را . نادرست آنها به اسلحه هسته اي مخالفيم 
  . وآمريكا بوده و ميخواهيم اين دوآشور را به جنگ هسته اي بكشانيم اتحاد شوروي " تصادم " بدان متهم ميسازد آه گويا ما خواستار 

از اين شيوه دروغگوئي و افترا زدن فتنه انگيزانه دست بكشيم ؛ حزب آمونيست چين نه تنها در . نخير ، دوستان :  ما بشما جواب ميدهيم 
بلكه در آردار نيز "  با هم تصادم آنند "  ياالت متحده آمريكا گفتار خود جدا با اين مخالفت آرده است آه دو آشور معظم اتحاد شوروي وا

نمونه عيان آن اقدامات مشترك ما با رفيقان آره اي در جنگ . همواره سعي داشته است آه مانع از تصادم مسلحانه مستقيم بين آنها گردد 
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رويداد ها حاآي از آنست آه نه ما بلكه رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي است آه همواره با بوق وآرنا الف ميزند آه گويا آماده است 
  آشور آمك آند با استفاده از اسلحه هسته اي بمبارزه ضد امپرياليستي اين يا آن 

برهمه معلوم است آه خلقها و ملل ستمديده اسلحه هسته اي ندارند وبراي آنها نه امكان ونه لزومي دارد آه در جريان انقالب اسلحه هسته 
خود رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي نيز اعتراف آرده است آه درجنگهاي آزاديبخش ملي وجنگهاي داخلي معموال . اي بكار برند 

بنابر اين در اين نوع جنگها نميتوان از بكار بردن اسلحه هسته اي سخن .  جبهه دقيقي وجود ندارد آه جنگ آوران را از هم جدا آند خط
راند مادامي آه چنين است ، پس ماميخواهيم از رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي بپرسيم آه پس چه لزومي دارد آه آشورهاي 

   اي از مبارزات انقالبي خلقهاي آشورهاي مختلف پشتيباني آنند ؟  سوسياليستي با اسلحه هسته
آشورهاي سوسياليستي به چه شكلي با اسلحه هسته اي خود از :  ما همچنين ميخواهيم از رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي سوال آنيم 

 نواحي آه جنگهاي آزاديبخش ملي ويا جنگهاي انقالبي مبارزات انقالبي خلقها وملل ستمديده پشتيباني خواهند آرد ؟ آيا بدين شكل آه در
داخلي جريان دارد اسلحه هسته اي بكار ميبرند وبدين ترتيب خلقهاي انقالبي آليه آشورها را يكجا با امپرياليستها در معرض ضربه هسته 

ا اسلحه معمولي پرداخته اند دست به اسلحه اي قرار ميدهند ؟ ويا اينكه نخست عليه خود آشورهاي امپرياليستي آه بجنگ تجاوز آارانه ب
  . هسته اي ميزنند ؟ پرواضح است آه در هر دوصورت بكار بردن اسلحه هسته اي براي آشورهاي سوسياليستي مطلقا مجاز نيست 

خلقهاي در حقيقت رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي با شعبده بازي با اسلحه هسته اي بهيچوجه هدفش اين نيست آه از مبارزه 
  . آشورهاي مختلف برعليه امپرياليزم پشتيباني نمايد 

در بعضي موارد آنان بمنظور اينكه بطورارزان براي خود ايجاد وجهه نمايند اعالميه هاي توخالي منتشر ميسازند آه اصالحاضر نيستند 
  . سر قول خود بايستند 

به جريان مساعد اوضاع به استفاده جويي پرداختند و بدون حس مسئوليتي در موارد ديگري مثال در بحران درياي آارائيب آنها با اميد 
  . براي آنكه به هدفهاي مغرضانه خود برسند دست به قمار هسته اي زدند 

هنگاميكه طرف مقابل ، شانتاژ هسته اي آنان را شناخت و نيز با شانتاژ بانان جواب داد آنها بالدرنگ  وپي در پي عقب نشيني آرده ويك 
  . رتبه از موضع  ماجراجويي به منجالب تسليم طلبي در غلطيده و در بازي قمار هسته اي پاك باخته  ميشوند م

ما مي خواهيم خاطر نشان سازيم خلق وارتش سرخ آبير اتحاد شوروي چه درزمان گذشته و چه در حال حاضر وچه درآينده نيروي عظيم 
اما ايده هاي نظامي خروشف آه براساس آيش اسلحه هسته اي و شانتاژ هسته اي مبتني . دفاع از صلح جهاني بوده و هست و خواهد بود 

  . است آامال غلط است 
در شرايط پيشرفت تكنيك نظامي معاصر نيروي هوايي  " بنظر او . در ميدان ديد خروشف فقط اسلحه هسته اي عرض اندام ميكند وبس 

  . "اين نيروها تقليل نمي يابند  بلكه تعويض ميگردند . ت داده اند ونيروي دريايي ديگر اهميت سابق خودرا از دس
در زمان ما ديگر : "  وي گفت .بطريق اولي نقشي آه واحد هاي نظامي و سربازان در ماموريتهاي رزمي زميني بازي ميكنند نا چيز است 

قابليت دفاعي هر آشور . " " ر تن دارند تعيين نمي شود قابليت دفاعي آشور با تعداد سربازان زيرسالح وباعده آساني آه لباس نظامي ب
  " . بطور قطع وابسته به قدرت ارتش و نوع وسايل پرتاب مرمي است آه در اختيار دارد 

خروشف . اما آنچه آه مربوط به دستجات داوطلبان توده اي و توده هاي مردم ميشود اينست آه البته آنها قابل هيچگونه توجيهي نيستند 
براي ما آه اسلحه مدرن  در اختيار داريم  دستجات داوطلبان توده هاي ارتش نيست بلكه انبوهي از :  رت مشهوري دارد آه ميگويد عبا

  .گوشت  بشمار ميروند 
پيروي از اين رهنمود نا .  لنينيزم در مورد جنگ وارتش آمال مغاير است–آليه اين  تئوري هاي نظامي خروشف با آموزش مارآيسيم 

بديهي است آه هر آشور سوسياليستي اگر ايده ها ي . درست فقط منجر به ازهم پاشيدگي ارتش خود وخلع سالح معنوي خود ميگردد 
  . نادرست استراتيژيكي نظامي خروشف را قبول آند تنها آشور خود را در وضع فوق العاده خطرناك قرار خواهد داد 

جايزه صلح بخود اعطا آرده و مدل قرباني به " بخود بدهد و "   مبارزآبير درراه راه صلح "خروشف ميتواند لقبهاي گوناگوني از قبيل 
سينه خود نصب نمايد ، اما هر قدر هم او بر خود ببالد نخواهد توانست اين روش خطرناك و سبك سرانه و شتابزده در بازي آردن با اسلحه 

  . مقابل شانتاژ هسته اي امپرياليزم بپوشاند هسته اي وهمچنين وضع تحقير آميز و ننگ آور خود را ب
 

 بايد مبارزه آرد يا تسليم شد
 .صلح جهاني را تنها با اتكاء به مبارزه خلقهاي آشورها ميتوان بدست اورد و نميتوان ملتمسانه آنرا از امپرياليزم تقاضا آرد 

ه عليه سياست تجاوز و جنگ امپرياليزم  ميتوان بطور موثر از تنها با اتكاء به توده هاي مردم وبكاربردن مشت درمقابل مشت در مبارز 
  . چنين است رهنمود صحيح . صلح دفاع آرد 
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مبارزه مشت درمقابل مشت نقطه نظر تجربي مهمي است آه خلق چين آنرا در جريان مبارزه طوالني عليه امپرياليزم وسگهاي زنجيريش 
  . بدست آورده است 

   :رفيق مائوتسه دون ميگويد 
اما ما چطور ؟ رهنمود  ما . چانكايچك هميشه سعي دارد از خلق هر گونه قدرت را سلب آند و آوچكترين  ذره اي  سود به مردم نرساند "  

  . " ما هم نظير چانكايچك  عمل ميكنيم . بكار بستن مشي مشت در مقابل مشت  ومبارزه بخاطر هروجب خاك ميباشد 
او هم در دست چپ وهم در دست . چانكايچك هميشه تالش دارد جنگ را برمردم تحميل آند : "  يگويد رفيق مائوتسه دون بدنبال آن م

 1126 صفحه 4جلد " آثار منتخب مائوتسه دون ."   (" براي پاسخ دادن باو ، ما هم مثل او دست به شمشير ميبريم. راست شمشير دارد 
  ) چاپ چيني 

  : زيه وتحليل اوضاع سياسي آنوقت آشور خاطر نشان ساخت  ضمن تج1945رفيق مائوتسه دون در سال 
در يك موقع آه حاضر به مذاآره نمي شويم اين آار . بايد وضع را در نظر گرفت " مشت در مقابل مشت " هنگام بكار بستن مشي " 

ي اجراي مشي مشت در مقابل مشت بمعني بكاربردن مشي مشت در مقابل مشت است ؛ د رمورد ديگر آه به مذاآره ميپردازيم اين هم بمعن
اگر برمرتجعاني آه جسارت ورزيده اند به . اگر به ما حمله نمايند ، ما پيكار خواهيم آرد ، پيكار ميكنيم تا به صلح دست يابيم ...... ميباشد 

 چاپ چيني 1158 صفحه 4  جلد "آثا ر منتخب مائوتسه دون . " ( " نواحي آزاد شده حمله آنند ضربه زده نشود ،  صلح فرانخواهد رسيد 
 (  

چن دوسيودر :  "  جمعبندي آرده نشان داد 1927 – 1924 رفيق مائوتسه دون درسهاي تاريخي شكستهاي انقالب چين را در سالهاي 
  در1927مقابل حمالت ضد انقالبيون بخلق مشي مشت در مقابل مشت ومبارزه بخاطر هروجب خاك را بكار نبست ودر نتيجه در سال 

 1128 صفحه 4جلد " آثار منتخب مائوتسه دون . " ( "  عرض چند ماه آليه حقوقي آه مردم بدست آورده بودند تمام و آمال از دست رفت 
  ) چاپ چيني 

فت ما با تسليم طلبي همانطور مخال. آمونيستهاي چين بكار بستن مشي مبارزه مشت بمقابل مشت را در يافته و جدا از آن  پيروي مينمايند 
اين مشي صحيح پيروزي انقالب چين و موفقيت هاي آبير خلق چين را در مبارزه ضد امپرياليستي در دوران . ميورزيم آه با ماجراجويي 

  . پس از پيروزي انقالب تامين ساخت 
آليه امپرياليستها . ميكنند آليه خلقهاي انقالبي اين مشي صحيح مبارزه مطروحه از طرف آمونيستهاي چين را تائيد آرده و از آن استقبال 

  . ومرتجعين ازين مشي ميترسند و متنفرند 
مشي مبارزه مشت در مقابل مشت مطروحه از طرف حزب آمونيست چين مورد حمله آين توزانه رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي 

. ز مبارزه عليه امپرياليزم آامال دست ميكشد اين تنها ميتواند آنرا ثابت آند آه رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي ا. قرارگرفته است 
آنان بدان علت به مشي مشت در مقابل مشت حمله آرده وآنرا به باد افتراء گرفته اند تا بدين وسيله روي خط مشي غلط خود يعني خط مشي 

  . تملق آارانه وتسليم طلبانه ننگين خويش در مقابل امپرياليزم سرپوش بگذراند 
اگر مبارزه مشت در مقابل مشت با امپرياليزم بعمل آيد ، آيا اين منجر به ايجاد تشنجاتي :  ست اتحاد شوروي ميگويند رهبران حزب آموني

  نخواهد گرديد ؟ آيا اين خطرناك نيست ؟
ه اند مجاز نيستند طبق چنين منطق ، امپرياليستها محققند به تجاوزدست زده وديگران را تهديد نمايند  اما آساني آه مورد تجاوز قرار گرفت

اين جز . به مبارزه عليه آنان دست زنند ، امپرياليستها حق دارند آه بديگران ستم آنند ، اما ستمديدگان اجازه ندارند بمقاومت برخيزند 
ضعيف ) دنخور(اين سرتاپا فلسفه اي ازاآل . تالش آشكاربراي سلب مسئوليت ازامپرياليستها از جنايتها وتجاوزات شان چيزديگري نيست

  . ازطرف قوي است 
بخودي خود آشكار است آه خلقهاي آليه آشورها بايد عليه . تشنجات بين المللي را سياست تجاوز وجنگ امپرياليزم بوجود آورده است 

 بعقب نشيني وادار تجاوز وتهديد امپرياليزم مبارزه قطعي بعمل آورند رويداد ها ثابت ميكند آه تنها از طريق مبارزه ميتوان امپرياليزم را
اما تنها گذشت در برابر امپرياليستها  منجر به تخفيف واقعي نخواهد شد بلكه . ساخت و به تخفيف واقعي وضع بين المللي دست يافت 

  . برعكس چنين گذشتي امپرياليستها را در تجاوزجري ميسازد 
اگر چه امپرياليستها . بارزه ميكنيم و بخاطر تحصيل تخفيف آن ميكوشيم ما همواره عليه تشنجات بين المللي آه امپرياليستها ايجاد ميكنند م

  . سعي دارند در همه جا دست به تجاوز زده و تشنج بوجود آورند ، ولي به نتيجه آامال بر خالف انتظار شان ميرسند 
ولي رويداد ها حاآي از آنست آه .  آنها است امپرياليستهاي امريكا خيال ميكنند آه وضع متشنج هميشه بسود: " رفيق مائوتسه دون ميگويد 

عمل آنها خلقهاي . اوضاع متشنجي آه اياالت متحده آمريكا بوجود آورده است به نتيجه آامال برخالف  انتظار آمريكائيان منجر شده است 
  . "سراسر جهان را به مبارزه عليه تجاوزآاران آمريكايي برانگيخته است 

اگر گروهبندي انحصارا ت اياالت متحده آمريكا با سماجت سياست تجاوز وجنگ خود : "  خاطر نشان ساخت رفيق مائوتسه دون همچنين
 سپتامبر سال 9" ژن مين ژيبائو " روزنامه . " ( را دنبال آنند ، الجرم آنروز فرا خواهد رسيد آه تمام خلقهاي جهان آنانرا بدار آويزند 

1958 (   
اين نيروهاي متجاوز امپرياليستي ضد توده اي با چنين سياستي نابودي خود را فراهم ميسازند : "  شده است  خود گفته1957د ربيانيه سال 

  . " و خود گورآناني را بوجود ميآورند آه بدست آنها بخاك سپرده خواهند شد 
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  .كل است درك اين حقيقت براي آساني آه امپرياليزم را خداي ميشمارند ،  مش. چنين است ديالكتيك تاريخ 
رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي تاآيد ميكند آه چون شما بخاطر مبارزه مشت در مقابل مشت نبرد ميكنيد ، لذا از مذاآرات امتناع 

  . اين هم دروغ است . ميورزيد 
  . لنينيست نيست–ما همواره معتقديم آه هر آس د رهر وضعي از مذاآرات سرباز زند ، بهيچوجه مارآسيست 

ست هاي چين بارها در دوران جنگهاي انقالبي داخلي با گومينداني ها مذاآره آردند و حتي در آستانه آزادي چين هم از مذاآرات آموني
  . امتناع نورزيدند 

ما بايد براي مذاآرات صلحجويانه آماده باشيم صرفنظر ازاينكه اين مذاآرات آلي : "  گفت 1949رفيق مائوتسه دون در ماه مارس سال 
در عين حال ما نبايد بدون آنكه تشخيص . يا جزئي باشد ، ما نبايد بعلت ترس از زحمت و تلف آردن وقت از اين مذاآرات امتناع ورزيم و

ما بايد داراي اصوليت استواري باشيم و ضمن مراعات اين اصوليت ما بايد . دهيم براي چي به مذاآره ميپردازيم ، در مذاآره شرآت آنيم 
  ) چاپ چيني1437 صفحه 4جلد "  آثار منتخب مائوتسه دون. " ( "  مجاز و الزم را از خود نشان دهيم تمام نرمش 

  . آمونيستهاي چين در مبارزه عليه امپرياليزم وارتجاع درعرصه بين المللي نيز از چنين روش صحيحي در مذاآرات پيروي ميكنند 
  : مذاآرات پيرامون متارآه جنگ در آره گفت  ضمن اشاره به 1951رفيق مائوتسه دون در اآتبر سال 

. ديرزماني است آه ما اعالم داشته ايم مسئله آره بايد از طريق مسالمت آميز حل وفصل گردد و اآنون نيز روي آن اصرار ميورزيم " 
گوناگون سابق براي برهم زدن تنها اگردولت امريكا مايل به حل اين مسئله برمباني عدالت وانصاف باشد واز بكار بردن وسايل شرم اور 

اين مذاآرات دست بردارد و مانع تراشي نكند ، آنگاه مذاآرات متارآه در آره ميتواند به موفقيت انجامد ، وگر نه دستيابي به موفقيت ممكن 
   ) 1951 اآتوبر سال 24" روز نامه ژن مين ژيبائو ." ( نخواهد بود 

هاي آمريكا ، آنها ناچار شدند در جريان مذاآرات به توافق  پيرامون متارآه جنگ در آره تن در در نتيجه مبارزات قطعي ما با امپرياليست
  . دهند 

   ژنو فعاالنه شرآت نموده وسهم خود را در احياي صلح در هند وچين ادا آرديم 1954ما درجلسه مشاوره سال 
مذاآرات بين چين واياالت متحده . ن ما تايوان را اشغال آرده است ما همچنين طرفدار مذاآره با اياالت متحده آمريكا ميباشيم آه سرزمي
  . آمريكا توسط سفيران دو طرف بيش از هشت سال است آه ادامه دارد 

 ژنو در باره مسئله الئوس فعاالنه شرآت جستيم و به انعقاد موافقتنامه ژنودرباره احترام به استقالل وبيطرفي 1961ما در مشاوره سال 
  . اعدت آرديم الئوس مس

آيا از اينجا ميتوان چنين نتيجه گرفت آه آمونيست هاي چين تنها بخود اجازه ميدهند آه با دول امپرياليستي مذاآره بعمل آورند و با 
  مذاآرات رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي با رهبران دول امپرياليستي مخالفت ميورزند ؟ 

  البته آه خير
 ما هميشه از آن مذاآرات دولت اتحاد شوروي با آشورهاي امپرياليستي آه بسود دفاع از صلح جهاني بوده است رويداد ها نشان ميدهد آه

  :  رفيق مائوتسه دون چنين گفت 1960 ماه مي سال 14. نه به زيان آن فعاالنه پشتيباني آرده ايم 
وره به موفقيت دست يابد يا نه و موفقيتش بزرگ باشد يا آوچك ما از دعوت مشاوره سران دول پشتيباني ميكنيم صرفنظر ازاينكه اين مشا" 
 ماه مي 15" ژن مين ژيبائو " روزنامه . " ( ولي براي تامين صلح جهاني بايد اساسا به مبارزه قطعي خلقهاي تمام آشورها تكيه آرد . 

   ) 1960سال 
نند خروشف چشم اميد را در بدست آوردن صلح جهاني ،  به مذاآرات ولي بهيچوجه نميشود ما. ما موافق مذاآره با دول امپرياليستي هستيم 

بسته ،  تصورات واهي غير عيني را نسبت به مذاآرات شايع آرده و بدين ترتيب اراده روزنامه خلقهاي آليه آشورها را فلج ميسازد ، 
  . اقدام شود 

هرقدر آه خروشف در . مذاآرات موفقيت آميز مساعدت نميكند صادقانه ميگوئيم چنين روش نادرست خروشف نسبت به مذاآرات به انجام 
برابر امپرياليستها بيشتر از خود گذشت نشان بدهد وهر قدر آه چون قحطي زدگان به هرچه در جلوش ميگذارند حمله ور شود ، همانقدر 

با وجود اين . ه نظيرش در تاريخ پيدا نمي شود خروشف آنقدر به مذاآرات خود را شيفته نشان ميدهد آ. اشتهاي امپرياليستها بيشتر ميشود 
رويداد هاي تاريخي بيشماري نشان ميدهد آه امپرياليستها . ، شيفتگي او هردفعه بدون جواب مي ماند و مورد مضحكه قرار ميگيرد 

  . ومرتجعين هيچگاه به تسليم طلبان ترحم نمي آنند 

  راه دفاع از صلح وراه بسوي جنگ
 شد ديده ميشود آه اختالفات بين ما ورهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي در مسئله جنگ وصلح اختالفاتيست بين دو از آنچه فوقا گفته

اين اختالفات بر سراينكه آيا بايد عليه امپرياليزم مبارزه آرد يا نه ، آيا پشتيباني از مبارزات انقالبي الزم است يا نه . خط مشي مغاير باهم 
 لنينيزم پيروي –اسر جهان براي مبارزه عليه نقشه جنگ امپرياليزم الزم است يانه و بااالخره آيا بايد از مارآسيزم ،  آيا بسيج مردم سر

  . آرد يانه
حزب آمونيست چنين همانند ساير احزاب انقالبي واقعي همواره درمقدمترين جبهه مبارزه عليه امپرياليزم ودفاع از صلح جهاني قرار دارد 

ه براي حفظ صلح جهاني بايد دائما امپرياليزم را افشاء ساخته توده هاي مردم را براي مبارزه عليه امپرياليزم به سردمداري ما برآنيم آ. 
اياالت متحده آمريكا بسيج ومتشكل آرد وبايد بقدرت رشد يابنده اردوگاه سوسياليستي به مبارزات انقالبي پرولتاريا و زحمتكشان تمام 
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  واعالميه سال1957خط مشي آه ما از آن طرفداري ميكنيم با خط مشي مشترك احزاب آمونيست آليه آشورهاي مندرج در بيانيه سال 
  .  وفق دارد 1960

  . با پيروي ازين خط مشي ميتوان همواره سطح آگاهي  توده هاي مردم را اعتال داده  و مبارزه در راه صلح جهاني را براه صحيح انداخت 
قويت آرد با پيروي از اين خط مشي ميتوان با استواري نيروهاي صلح جهاني را آه هسته آن اردوگاه سوسياليستي  ميباشد ، رشد داده  وت

  . و پي در پي ضرباتي به نيروهاي جنگي امپرياليزم وارد ساخته و آنها را تضعيف نمود 
  . با پيروي از اين خط مشي  ميتوان  بدون وقفه انقالب خلقهاي  آشورها را پيشرفت داده و دست و پاي امپرياليزم  را در بند آرد 

وامل ممكنه منجمله استفاده از تضادهاي بين امپرياليزم آمريكا وديگر آشورهاي با پيروي  از اين خط مشي ميتوان  بقدرآافي آليه ع
  . امپرياليستي را بحرآت درآورد تا به حد اعال امپرياليزم آمريكا منفرد گردد 

جهاني عقيم با پيروي از اين خط مشي ميتوان تهديدات هسته اي امپرياليزم آمريكا را باطل آرد ونقشه آنرا در برافروختن جنگ نوين 
  . گذاشت 

اين خط مشي تحصيل پيروزي خلقهاي آشورهاي مختلف است ، خواه در امر انقالب وخواه در امر صلح جهاني اين راه صحيح و ثمر 
  . بخش حفظ صلح در سراسر جهان است 

عكس خط مشي عمومي خط مشي آه رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي از آن پيروي ميكند درست برعكس خط مشي ما و همچنين بر 
  .  لنينيست ها ومردم انقالبي ميباشد –آليه مارآسيت 

رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي لبه تيز مبارزه خود را نه بطرف دشمن صلح جهاني بلكه به سمت اردوگاه سوسياليستي  متوجه 
   .ميسازد و هسته مرآزي نيروهاي دفاع از صلح جهاني را تضعيف آرده وآنرا برهم ميزند

رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي ميكوشد براي تسهيل آار امپرياليزم آمريكا د رمنفرد ساختن اردوگاه سوسياليستي ،  سرآوبي انقالب 
خلقهاي آشورها با شانتاژ هسته اي ، مردم آشورهاي سوسياليستي را بترساند وبآنها اجازه نميدهد از مبارزات انقالبي خلقها و ملل ستمديده 

  .ر جهان پشتيباني آنند سراس
رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي ميكوشد با شانتاژ هسته اي ، خلقها و ملل ستمديده سراسر جهان را بترساند وبآنها اجازه نميدهد 

طق بينا بيني در انقالب با امپرياليزم آمريكا همدستي ميكند تا امپرياليزم امريكا بتواند در منا" جرقه " انقالب آنند و براي خاموش آردن 
  . بين آمريكا واردوگاه سوسياليستي آزادنه سياست تجاوز وجنگ را اجرا نمايد 

رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي همچنين آشورهاي متفق اياالت متحده آمريكا را تهديد آرده به اين آشورها اجازه نميدهد آه به 
بت بآنها صورت ميگيرد دست زند و بدين ترتيب به امپرياليزم آمريكا در باسارت مبارزه عليه آنترلي آه از طرف اياالت متحده آمريكا نس

  . درآوردن اين آشورها وتحكيم موضعش دراين آشورها آمك ميكند 
  . اين روش رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي ، به معني حذف آامل مبارزه عليه سياست تجاوز وجنگ امپرياليزم ميباشد 

آمونيست اتحاد شوروي به معني لغو آامل جبهه واحد مبارزه عليه امپرياليزم آمريكا وسگهاي زنجيريش در راه اين روش رهبري حزب 
  . دفاع از صلح جهاني ميباشد 

اين روش رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي به معني حد اعالي بحال انفراد درآوردن دشمن عمده صلح جهاني نبوده بلكه بمعني حد 
  . ختن نيروهاي صلح جهاني ميباشد اعالي منفرد سا

  .اين روش رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي عمال وظيفه مبارزه بخاطر دفاع از صلح جهاني را لغو ميكند
  . امپرياليزم آمريكا مطابقت دارد " استراتيژي آره ارضي " اين خط مشي است آه با 

  .نگ را تشديد آرده و منجر به بروز جنگ ميگردداين راه دفاع از صلح جهاني نيست بلكه راهي است آه خطر ج
نهضت . اآنون اردوگاه مقتدر سوسياليستي وجود دارد . وضع جهان آنوني با وضع موجود در آستانه جنگ جهاني دوم بكلي فرق دارد 
.  به مراتب ارتقاء يافته است سطح آگاهي خلقهاي جهان. هاي آزاديبخش ملي در آسيا ، افريقا وآمريكاي التين توفان آسا گسترش مي يابد 

خلق اتحاد شوروي وخلقهاي آشورهاي سوسياليستي . نيروهاي انقالبي خلقهاي جهان بطور قابل مالحظه اي رشد آرده و تقويت يافته است 
تي و جارچيان وخلقهاي آشورهاي سراسر جهان ، بهيچوجه به اين تن در نخواهند داد آه سرنوشت خود دراختيار نيروهاي جنگي امپرياليس

  . آنها قرار داده شود 
پراتيك اجتماعي ، . عمليات تجاوزجنگي امپرياليستها ومرتجعين آشورهاي مختلف بتدريج توده هاي مردم آشورهاي جهان را بيدار مينمايد 

رست پيروي آرده اند ، ما مطمئن هستيم آه بسياري از آساني آه در برخورد مسئله جنگ وصلح از نظرات ناد. يگانه معيار حقيقت است 
  .ما به اين امراميد واري بسياري داريم . پس از گرفتن درس عبرت ازامپرياليزم وارتجاع در نظرات خود تجديد نظر خواهند آرد 

ا پي ما اطمينان داريم ، چنانچه آمونيست ها وخلقهاي سراسر جهان فريبكاري هاي امپرياليستها را برمال سازند و بدروغهاي رويزيونيسته
ببرند و آار حفظ صلح جهاني را بدست خود گيرند آنگاه نقشه هاي امپرياليستي براي برپا ساختن جنگ نوين جهاني عقيم خواهد ماند 

  . وصلح در سراسر جهان محفوظ خواهد ماند 
  


