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پيوستگي جنبش آمونيستي بين المللي در نتيجه شيوه وسيع جريان ايدئولوژيكي رويزيونيسم معاصر اآنون ، 

 لنينيزم ورويزيونيزم هم در –بين مارآسيزم .  بيش از هر موقع ديگري مورد تهديد جدي قرار گرفته است 
اگانه مبارزه به شدت جريان دارد و جنبش آمونيستي بين المللي مقياس جهان وهم در دوران بعضي احزاب جد

  . در معرض خطر جدي بيسابقه اي پراآندگي قرار گرفته است 
حفظ پيوستگي اردوگاه سوسياليستي ،  پيوستگي جنبش آمونيستي بين المللي وظيفه مبرمي است آه در مقابل 

  . جهان قرار داردآليه آمونيستها ، پرولتاريا وخلقهاي انقالبي سراسر 
 و اعالميه سال 1957 لنينيزم واز اصول انقالبي بيانيه سال –حزب آمونيست چين همواره از مارآسيزم 

 پيروي آرده و بمنظور حفظ وتقويت پيوستگي اردوگاه سوسياليستي وپيوستگي جنبش آمونيستي بين 1960
ت چين بطور تزلزل ناپذير در موضع حزب آمونيس. المللي بطور خستگي ناپذير بذل مساعي نموده است 

پافشاري از اصول ، پيوستگي، از بين بردن اختالفات ومبارزه مشترك عليه دشمن قرار داشته و دارد وخواهد 
  . داشت 

رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي از وقتيكه در راه رويزيونيسم گام نهاده اند ، هميشه اينطور وانمود 
دراين اواخر . پيوستگي جنبش آمونيستي بين المللي نيروي خودرا مصروف ميدارندميكنند آه بخاطر دفاع از 

 سال پيش 90اين امر گفته هاي انگلس را آه . بويژه با صداي رساتر فرياد ميزنند " پيوستگي " آنها درباره 
گي ، گيج نميتوان سر خود را از سروصداي درباره پيوست: " انگلس گفته است . بيان داشت بخاطر ميآورد 

". درست آن آسانيكه پيش از همه اين شعار را بزبان ميآورند ، سرآردگان اصلي پراآندگي هستند . ساخت 
بزرگترين سكتاريستها وفتنه انگيزان وفرومايگان دربعضي اوقات رساتر از همه درباره پيوستگي سروصدا 

  ) چاپ روسي 286 – 285صفحه "نامه هاي منتخبه مارآس وانگلس " . ( " براه مياندازند  
نشان ميدهند ، تالش مينمايند " پيوستگي " رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي ضمن اينكه خودرا مدافع 

آميته مرآزي حزب آمونيست اتحاد شوروي . بر حزب آمونيست چين الصاق آنند  " تفرقه افگني " برچسپ 
يوستگي اردوگاه سوسياليستي بلكه پيوستگي جنبش رهبران چين نه تنها پ: " در نامه سرگشاده خود مينويسد 

آنها به اصول انترناسيوناليزم پرولتري پشت پا زده موازين مناسبات متقابل . آمونيستي جهاني را برهم ميزنند 
و بدنبال آن مطبوعات اتحاد شوروي مقاالت زيادي انتشار . " بين احزاب برادر را با خشونت مختل ميسازند 

  . ساخته اند " تفرقه افگني " و " سكتاريسم "  مقاالت آمونيستهاي چين را متهم به داده آه دراين
حال ببينيم واقعيات از چه سخن ميگويند ؟ سرانجام چه آسي است آه پيوستگي اردوگاه سوسيالستي وپيوستگي 

شت پازده و جنبش آمونيستي بين المللي را برهم ميزنند و چه آسي به اصول انترناسيوناليزم پرولتري پ
موازين مناسبات متقابل بين احزاب برادر را با خشونت مختل ميسازد ؟ خالصه اين آيست آه حقيقتا صد 

  درصد تفرقه افگن واقعي ميباشد ؟ 
تنها با روشن ساختن اين مسئله ميتوان راه حفظ وتقويت پيوستگي اردوگاه سوسياليستي وجنبش آمونيستي بين 

  . خطر پراآندگي را برطرف ساخت المللي را يافت و ميتوان 
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  مراجعه به تاريخ
  

جهت روشن ساختن ماهيت تفرقه افگني در جنبش آنوني آمونيستي بين المللي وبمنظور مبارزه صحيح با 
  . تفرقه افگني ، بد نيست نگاهي به تاريخ پيش از صد سال اخير جنبش بين المللي آمونيستي بيندازيم 

 لنينيزم و اپورتونيزم ومبارزه بين –ش آمونيستي سر شار از مبارزه بين مارآسيزم تمام تاريخ پيشرفت جنب
چه در آشورهاي جداگانه و چه در مقياس بين المللي وضع به همين . مدافعين پيوستگي و تفرقه اندازها ميباشد 

ك اهميت واقعي درجريان مبارزه طوالني مارآس وانگلس ولنين نه تنها در زمينه تئوري. منوال بوده است 
پيوستگي پرولتري را آشكار ساخته اند بلكه در پراتيك خود نمونه اي درخشاني در مبارزه عليه اپورتونيسم ، 

  . رويزيونيسم وتفرقه افگني نشان داده اند 
مارآس . را تشكيل دادند " اتحاد آمونيستها "  مارآس وانگلس نخستين سازمان آارگران يعني 1847درسال 

آه بمثابه برنامه اين سازمان بوده است اين دعوت رزمنده يعني    " مانيفيست حزب آمونيست " ر وانگلس د
را بميان آشيدند وبطور منظم وبا وضوح تمام آموزش آمونيسم !  "  پرولتر هاي سراسر جهان متحد شويد "

  .  ريزي نمودند علمي را تشريح آردند و پايه ايدئولوژيكي پيوستگي پرولتارياي بين المللي را پي
مارآس وانگلس در تمام زندگي خود بمنظور پيوستگي پرولتارياي بين المللي بر اساس اين اصول آوشش هاي 

  . خستگي ناپذيري مصروف داشتند 
 انترناسيونال يكم  يعني رفاقت 1864بمنظور اتحاد جنبش آارگري آشورهاي مختلف مارآس وانگلس درسال 

درتمام جريان موجوديت انترناسيونال يكم مارآس وانگلس مبارزه . جود آوردند بين المللي آارگران را بو
اصولي با با آونين ها ، پرودونيستها ، بالنكيستها ، راساليها وباسايرين بعمل آورده وبخصوص دست به 

  .  باآونيني زدند –مبارزه شديدي عليه تفرقه افگنان 
موزش مارآس حمله ور شده ومارآس را متهم ساختند آه باآونيني ها از وهله نخست فعاليتهاي خود بآ

ولي در واقع آس " برنامه ويژه خود ودآترين شخصي خود را برنامه حاآم بر انترناسيونال سازد " ميخواهد 
ديگري نبود بلكه درست خود آنها بودند آه تالش مينمودند انترناسيونال را بقبول نظرات سكتاريستي خود 

آنها يك سلسله اقدامات توطئه . مه اپورتونيستي باآونيني را بجاي برنامه انترناسيونال جازنند وادار آنند و برنا
سرهم بندي نمايند و به فعاليتهاي " اآثريتي " گرانه بكار برده به هروسيله اي توسل جستند تابراي خود 

  . سكتاريستي و تفرقه افگنانه بپردازند 
 –قيقي پرولتارياي بين المللي در پاسخ به دعوت آشكار تفرقه افگنان مارآس وانگلس بمنظور حفظ پيوستگي ح

 در 1872درسال . باآونيني در نفاق اندازي درانترناسيونال روش اصولي آشتي ناپذيري در پيش گرفتند 
آنگره انترناسيونال متشكله درگاگا آه مارآس شخصا در آار آن شرآت آرده بود باآونيني ها به سبب اجراي 

  . نه فعاليتهاي تفرقه افگنانه از انترناسيونال يكم اخراج شدند مسرا
انگلس خاطر نشان ساخت ، اگر مارآسيستها ها در گاگا نسبت به فعاليتهاي تفرقه افگنانه موضع سازشكاري 
غير اصولي را در پيش ميگرفتند ، آنوقت اين ناگذير به عواقب جدي براي جنبش آارگري بين المللي منجر 

! "   باصورت گرفتن اين وحدت ، است آه انترناسيونال واقعا نابود ميشود : " انگلس متذآر شد . د ميگردي
   )287صفحه " نامه هاي منتخبه مارآس وانگلس ("

انترناسيونال يكم در پرتو رهبري مارآس وانگلس مبارزه عليه اپورتونيزم وتفرقه افگني بعمل آورده براي 
  . ر جنبش آارگري بين المللي پايه گزاري آرد برقراري حاآميت مارآسيزم د

 پس از اعالم انحالل انترناسيونال يكم در بسياري از آشورها يكي بعد از ديگري شروع به 1876درسال 
مارآس وانگلس توجه دقيق خود را به ايجاد و رشد اين . تشكيل احزاب سوسياليستي آارگري توده اي شد 

واري نمودند آه آنها بتوانند بر پايه آمونيزم علمي تشكيل شده و بسط وتوسعه احزاب مبذول داشته وابراز اميد
  . يابند 

مارآس وانگلس توجه ومواظبت خاصي به حزب آارگر آلمان آه درزمان خود جاي مهمي در جنبش آارگري 
شهاي  دموآرات آلمان را بواسطه ساز–آنها بكرات حزب سوسيال . اروپا اشغال آرده بود مبذول داشتند 

  . سخت انتقاد آردند "  همبستگي " متعفنش با اپورتونيستها بخاطر باصطالح 
 دموآرات آلمان را بعلت عدول از اصول واتحاد با الساليها  – مارآس وانگلس حزب سوسيال 1875درسال 

شان ساخت آه مارآس خاطر ن. بود مورد انتقاد قرار دادند " اتحاد " آه نتيجه چنين " برنامه گودا " وبه جهت 
بهيچ دردي نميخورد وحزب را " برنامه گودا " و " با قيمت فوق العاده گزاف بدست آمده است " اين اتحاد 

تسليم " انگلس چنين اتحاد را بمنزله  ) 8 – 7 صفحه 2آثار منتخبه مارآس وانگلس جلد . ( " فاسد ميسازد 
من اطمينان دارم آه اتحاد : " وي گفت " محسوب داشتتمام پرولتارياي سوسياليستي آلمان درمقابل السالي ها 

   ) 33صفحه 2جلد " آثار منتخبه مارآس وانگلس . ( " بر چنين اساسي حتي يكسال هم پايدار نخواهد ماند 
" مارآسيستها : اين اصل مشهور را بميان آشيد " را مورد انتقاد قرار داد " برنامه گودا " مارآس ضمن اينكه 

  )8 صفحه2جلد "  آثار منتخبه مارآس وانگلس . " ( " عامله اي با اصول مبادرت نخواهند آرد به هيچگونه م
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بعدا مارآس وانگلس مجددا ليدرهاي حزب آلمان را بعلت آنكه فعاليتهاي اپورتونيستها را در درون حزب تحمل 
ياليستي را به اساتير تعويض اساسي ماتر" مارآس گفت آه اپورتونيستها . آرده بودند سخت تنقيد آردند 

رسوا " وظيفه خود قرار داده اند واين امر " معاصر وبا تمام عدالتهاي الهيش ، آزادي ،  برابري ، برادري 
خود به رهبران حزب آلمان چنين نوشتند " مارآس وانگلس در بخش نامه " . آردن  حزب وتئوري است 

قاتي به مثابه نيروي محرآه مستقيم تاريخ بويژه درمدت تقريبا چهل سال ما توجه خاصي به مبارزه طب:"
مبارزه طبقاتي بين بورژوازي وپرولتاريا چون اهرم نيرومندي براي تحوالت اجتماعي معاصر معطوف 

ازاين روست آه ما بهيچوجه نميتوانيم با آسانيكه تالش دارند اين مبارزه طبقاتي را از جنبش حذف . داشتيم 
   )332- 331 ، 312صفحه "   نامه هاي منتخبه مارآس وانگلس . ( " نمايند متفق باشيم 

مسالمت " انترناسيونال دوم در دوراني .  در پرتو تاثير انگلس ، انترناسيونال دوم سازمان يافت 1889درسال 
" مانيفست حزب آمونيست" دراين مرحله مارآسيزم بطور وسيع شيوع يافته و . بفعاليت خود پرداخت "  آميز 

بموازات آن ،احزاب سوسياليستي .  برنامه عمومي ميليونها آارگر آليه آشورهاي جهان درآمد بصورت
بسياري از آشورها بجاي استفاده از امكانات قانوني بورژوازي پرستش آورآورانه آنرا آغاز نموده وتبديل به 

  . د قانون پرستان گرديدند ودر نتيجه دراين احزاب بروي اپورتونيسم چهار تاق باز ش
 - بدين ترتيب در تمام دوران موجوديت انترناسيونال دوم جنبش بين المللي آارگري بدوجريان بزرگ تقسيم شد

  . جريان مارآسيستي انقالبي وجريان اپورتونيستي بظاهر مارآسيست 
 رشد انگلس مبارزه آشتي ناپذيري با اپورتونيستها بعمل آورد و بخصوص ادعاي پوچ وبيمعني آنها را مبني بر

انگلس در باره اين اپورتونيستهاي آه به لباس . مسالمت آميز آاپيتاليزم به سوسياليزم شديدا تنقيد آرد 
احتماال مارآس درباره اين آقايان همان را ميگفت آه آئينه راجع به تقليد " مارآسيست درآمده بودند ، گفت  آه 

  ) 255 صفحه 28جلد "آثار مارآس وانگلس."( " ردم من اژدها آاشتم اما آك درو آ: آنندگان خويش گفته بود 
به جنب وجوش آمده واشكارا به تجديد منظم " آك ها "  اين 1895پس از درگذشت انگلس در سال 

  . درمارآسيزم پرداختند وبتدريج رهبري انترناسيونال دوم را بدست گرفتند 
البي درجنبش آارگري بين المللي وظيفه پس از درگذشت انگلس ، لنين بزرگ بمثابه برجسته ترين رجل انق

  .سنگين حفظ مارآسيزم و مبارزه عليه اپورتونيسم انترناسيونال دوم را بعهده خود گرفت 
غير " هنگاميكه روزيونيستهاي انترناسيونال دوم جاروجنجال براه انداخته بودند آه گويا مارآسيزم ديگر 

ما آامال برروي پايه تئوري مارآسيزم مي : " اعالم آرد شده است ،  لنين با فروشكوه " آهنه " و" آامل
برنامه : " لنين " ( براي اينكه تنها اين تئوري است آه ميتواند آليه سوسياليستها را متحد سازد " ، " ايستيم 

   )4جلد " آليات لنين " ، " ما
ايجاد يك حزب تراز نوين بمنظور . لنين قبل از همه بخاطر تشكيل حزب مارآسيستي در روسيه مبارزه آرد 

آه از احزاب اپورتونيستي انترناسيونال دوم از ريشه متمايز است ، لنين مبارزه آشتي ناپذيري با انشعاب هاي 
  .  دموآرات روسيه بعمل آورد –گوناگون ضد مارآسيستي در درون حزب آارگري سوسيال 

د ديگر احزاب انترناسيونا ل دوم دو  دموآرات روسيه همانن–درآنزمان در درون حزب آارگري سوسيال 
بلشويكها آه در راس آن لنين قرار داشت ممثل . جريان يعني جريان انقالبي وجريان اپورتونيستي وجود داشت 

  . جريان انقالبي و منشويكها نماينده جريان اپورتونيستي بودند 
 وتئوريك بخاطر صفا و وحدت حزب بلشويكها در راس آن لنين مبارزه طوالني با منشويكها در زمينه سياسي

 منشويكها آه مصرانه بفعاليتهاي اپورتونيستي وتفرقه افگنانه 1912درنتيجه ، در سال .پرولتري بعمل آوردند 
  . پرداخته بودند از حزب اخراج شدند 

آنها به . ند آليه اپورتونيستهاايكه  عليه لنين برخاسته بودند با آين توزانه ترين تهمت ها به او دشنام ميداد
درآنزمان تروتسكي . هروسيله اي آه ممكن بود تالش ميكردند آه گناه اين پراآندگي را بر گردن لنين بيندازند 

پنهان شده بود " غير فراآسيوني "  آه تمام گروهبندي هاي ضد لنيني را بگرد خود جمع آرده وزير نقاب 
لنين به اين . ناميد " تفرقه افگن " و " غاصب "  را افسار گسيخته به لنين و حزب بلشويك حمله آرد  لنين

تعريف وتمجيد ميكند بدرستي خودش         " فراآسيوني نبودن " حمالت پاسخ داده گفت آه تروتسكي آه از 
در باره نقض پرده پوشي شده با جاروجنجال در " اثر . " ( بدترين نماينده بد ترين بقاياي فراآسيونيسم است " 

متالشي شدن بلوك " اثر " ( بدترين تفرقه افگن بود ) " 304 صفحه 20آليات لنين جلد " ، " ت باره وحد
  ) 142 صفحه 20جلد "  آليات لنين " ،  " اوت "

امر طبقه آارگر به وحدت !  امر بزرگ و شعار آبير است –وحدت : " لنين با وضوح تمام اعالم آرد 
."                         آسيستها با دشمنان وتحريف آنندگان مارآسيزم مارآسيستها نياز دارد و نه به وحدت مار

   ) 211 صفحه 20جلد " آليات لنين " ، " وحدت"رجوع به ( 
مبارزه لنين با منشويسم داراي اهميت بزرگ بين المللي بود زيرا آه منشويسم شكل ونوع ويژه رويزيونيسم 

  . شتيباني ليدرهاي انترناسيونال دوم قرار گرفتانترناسيونال دوم در روسيه بوده ومورد پ
  .بموازات مبارزه عليه منشويسم لنين مبارزه آشتي ناپذيري با رويزيونيسم انترناسيونال دوم بعمل آورد 
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قبل از جنگ جهاني يكم ، لنين در زمينه تئوريك و سياسي  رويزيونيستهاي انترناسيونال دوم را تنقيد آرد 
  . توتگارد وآوپنهاگ شرآت نموده ودست به مبارزه عليه رويزيونيستها زد ودرآار آنگره هاي ش

پس ازآنكه نخستين جنگ جهاني درگرفت، ليدر هاي انترناسيونال دوم در راه خيانت آشكار با مر پرولتاريا گام 
ين پراآندگي آنها بسودامپرياليزم پرولتارياي آشورهاي مختلف را به آشتار يكديگر آشاندند وجدي تر. گذاشتند 

: بطوريكه روزالوآزامبورگ خاطر نشان ساخت . در صفوف پرولتارياي بين المللي را بوجود آوردند 
را در عرصه نبود به فرمان ! "  پرولتارياي سراسر جهان متحد شويد " رويزيونيستها شعار پر افتخار سابق 

سخنراني ها " رجوع به . ( مبدل آردند ! " پرولتارياي سراسر جهان با يكديگر دست و پنجه نرم آنيد "  
  )  چاپ برلين 534 صفحه 2جلد " ومقاالت منتخبه روزالوآزامبورگ 

 دموآرات يعني حزب زادگاه مارآس –قوي ترين و ذي نفوذ ترين حزب در انترناسيونال دوم حزب سوسيال 
صورت سرآرده عمده تفرقه درست اين حزب بود آه قبل از همه جانب امپرياليزم آلمان را گرفته وب.بود 

دراين لحظه بحراني لنين شجاعانه بپا خاسته بخاطر دفاع و همبستگي . افگني جنبش آارگري بين المللي درآمد 
  . صفوف پرولتارياي بين المللي جدا مبارزه آرد 

وشته  ن1914آه اوت سال "  دموآراسي انقالبي در جنگ اروپائي –وظايف سوسيال " لنين در اثر خود بنام 
 –بود و رشكستگي انترناسيونال دوم را اعالم آرد واآثريت پيشوايان آن بويژه پيشوايان حزب سوسيال 

  . دموآرات آلمان را به سبب خيانت مستقيم به سوسياليزم سخت محكوم آرد 
 وجنبش بمناسبت اينكه رويزيونيستهاي انترناسيونال دوم از اتحاد محرمانه با بورژوازي به اتحاد علني رفته

در حال حاضر :" بين المللي آارگري را مواجه به پراآندگي جبران ناپذيري ساختند ، لنين خاطر نشان ساخت 
بدون قطع پيوند با اپورتونيسم بدون تشريح ناگذيري شكست اپورتونيزم براي توده هاي مردم وظايف 

ناليستي آارگران غيرممكن خواهد          سوسياليزم را نميتوان انجام داد و تحقق و پيوستگي واقعي انترناسيو
   )16 صفحه 21جلد " آليات لنين " "  دموآراسي روسيه –جنگ وحزب سوسيال ."("بود 

درست بهمين علت بود آه لنين با جديت از قطع پيوستگي مارآسيستهاي بسياري از آشورهاي اروپائي با 
اي انترناسيونال دوم ،  انترناسيونال سوم تشكيل شود اپورتونيستها پشتيباني آرده ودليرانه دعوت نمود تا بج

  . وهمبستگي انقالبي پرولتارياي بين المللي احياء گردد 
انترناسيونال سوم نمرات آار انترناسيونال دوم را به .  انترناسيونال سوم تاسيس گشت 1919ماه مارس سال 

رژوازي وبورژوازي آوچك را ارث برده چيز هاي آثيف اپورتونيستي و سوسيال شوونيستي و بو
  . بدورانداخت وامر انقالبي پرولتارياي بين المللي را به پيشرفت بازهم وسيع تر وعميق تررساند 

فعاليت تئوريك و پراتيك لنين ،  مارآسيزم را بمرحله جديد تكامل يعني مرحله لنينيزم پيوستگي پرولتارياي بين 
  . للي استحكام وپيشرفت بازهم بيشتري پيدا آرد المللي ويكپارچگي جنبش آمونيستي بين الم

  
  تجربيات و درس ها

  
  تاريخ پيشرفت جنبش آمونيستي بين المللي از چه سخن ميگويد ؟

 تاريخ جنبش آمونيستي بين المللي نشان ميدهد آه در جنبش آارگري بين المللي مانند هر شيئ وپديده اي –اوال 
زه طبقاتي پرولتاريا و بورژوازي ناگذير در صفوف جنبش آمونيستي ديگرجريان قطب بندي وجود دارد ومبار
در پروسه پيشرفت جنبش آمونيستي پيدايش اپورتونيسم رنگارنگ . بين المللي انعكاس خود را پيدا ميكند 

 لنينيستها اجتناب ناپذير است واين طبيعتا –ناگزير است وفعاليت تفرقه افگنانه اپورتونيستها عليه مارآسيست 
 –مارآسيزم .  لنينيستها عليه اپورتونيستها و تفرقه افگنان بعمل آيد –موجب آن ميگردد آه مبارزه مارآسيست 

پيوستگي جنبش . لنينيزم وجنبش آارگري بين المللي عينا در جريان مبارزه ضدين بسط وتوسعه يافته است 
درست در جريان مبارزه ضدين استحكام  لنينيزم مبتني است نيز –آارگري بين المللي آه براساس مارآسيزم 

  .وتقويت ميپذيريد 
در هرمرحله بعضي . جنبش پرولتاريا ناگذير مراحل گوناگون پيشرفت خودرا طي ميكند : " انگلس نوشت 

تنها اين نكته نشان ميدهد آه براي چه ، همبستگي  . اشخاص برجا مي مانند آه ديگر به پيش نميروند 
در همه جا بشكل گروهبندي هاي حزبي گوناگون آه بين خود مبارزه حياتي ومماتي پرولتاريا ، در حقيقت 
   )315صفحه "  انگلس –نامه هاي منتخبه مارآس . ( " دارند ، عملي ميگردد 

اتحاد آمونيستها وانترناسيونال اول وانترناسيونال دوم آه دراصل چيز واحدي بود . درست همينطور هم شد 
هردفعه مبارزه عليه اپورتونيسم . سيم شده و هريك بدوقسمت متناقض تبديل گرديد در جريان رشد خود تق

وتفرقه افگني در مقياس جهاني جنبش آارگري بين المللي را به مرحله جديدي رساند و به استحكام وپيشرفت 
وبر وتشكيل پيروزي انقالب اآت. بازهم بيشتر پيوستگي جنبش بين المللي آارگري بر پايه نوين منجر گرديد 

  .انترناسيونال سوم بزرگترين دستآوردهاي مبارزه عليه رويزيونيزم و تفرقه افگني انترناسيونال دوم ميباشد 
  . اين است ديالكتيك جنبش آارگري بين المللي – اتحاد نوين بر پايه جديد – مبارزه و يا حتي پراآندگي –اتحاد 
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شان ميدهد در مراحل گوناگون تاريخي پيشرفت جنبش  تاريخ جنبش آمونيستي بين المللي نيز ن–دوم 
 لنينيستها از –آمونيستي بين المللي مبارزه بين مدافعين امر اتحاد و نفاق اندازها ماهيتا بين مارآسيست 

يكطرف واپورتونيستها ورويزيونيستها از طرف ديگر، بين مدافعين مارآسيزم و مرتدين مارآسيزم محسوب 
  . ميشود 

ستگي واقعي پرولتاريا چه در مقياس جهاني و چه در آشورعليحده تنها د رصورتي امكان پذير است اتحاد وپيو
  .  لنينيزم مبتني باشد–آه بر اساس مارآسيزم 

چه در مقياس جهاني وچه در آشور جداگانه ، در هرجا ، اگر اپورتونيزم ورويزيونيزم بطور وسيع اشاعه يابد 
پراآندگي صفوف جنبش آمونيستي همواره . مان جا اجتناب ناپذير خواهد بود پراآندگي صفوف پرولتاريا در ه

 لنينيزم قد علم آرده وبدان خيانت –ازآن سرچشمه ميگيرد آه اپورتونيستها ورويزيونيستها عليه مارآسيزم 
  . ميكنند 

  تفرقه افگني يعني چه ؟
 – لنينيزم هرآسيكه عليه مارآسيزم –م تفرقه افگني يعني دست زدن بفعاليت تفرقه افگنانه عليه مارآسيز

  .لنينيزم برخاسته و از آن ارتداد ميجويد و پايه پيوستگي پرولتاريا را تخريب مينمايد تفرقه افگن بشمار ميآيد
هرآسيكه خط مشي . تفرقه افگني يعني دست زدن بفعاليت تفرقه افگنانه عليه حزب انقالبي پرولتاريا 

حزب انقالبي پرولتاريا  را بحزب رفرميستي بورژوازي تبديل . ال ميكند رويزيونيستي را مصرانه دنب
  . مينمايد، تفرقه افگني محسوب ميشود 

. تفرقه افگني يعني بفعاليتهاي تفرقه افگنانه عليه پرولتارياي انقالبي وتوده هاي وسيع زحمتكشان پرداختن 
اصلي پرولتاريا وزحمتكشان را اعمال ميدارد تفرقه هرآسيكه برنامه و خط مشي مغاير با اراده انقالبي ومنافع 

  . افگن بشمار ميرود 
درهرجا آه اآثريت آارگران با شعوردرپيرامون تصميمات دقيق ومعيني متحد گردند درهمانجا : " لنين گفت 

رقه از نظر نقض گستاخانه اراده اآثريت آارگران واقعا تف" ، و اپورتونيزم  " وحدت نظر و عمل وجود دارد 
 20جلد " آليات لنين " ،  " درباره نقض پرده پوشي شده با جاروجنجال در باره وحدت " . ( " افگني ميباشد 

  )  چاپ روسي 312 – 310 -صفحه  
. تفرقه افگنان بسود بورژوازي پيوستگي پرولتاريا را تخريب نموده وبمنافع بورژوازي خدمت ميكنند

تفرقه افگني بين پرولتاريا را اعمال داشته به آين توزانه ترين شيوه ها بورژوازي بطور تغيير ناپذير سياست 
اپورتونيستها ورويزيونيستها . يعني تطميع و پرورش وتربيت نوآران خود در صفوف پرولتاريا متوسل ميشود 

سعي وآوشش آنها بخاطر اتحاد پرولتاريا جهت مبارزه عليه بورژوازي . همان نوآران بورژوازي هستند 
برنشتين ، آائوتسكي و . يست بلكه سعي وآوشش آنها بمنظور همكاري پرولتاريا با بورژوازي است ن

هنگاميكه امپرياليستها بيش از هر چيز . رويزيونيستها ي ديگر انترناسيونال دوم همينطور عمل ميكردند 
مي ترسيدند ، ديگري از اتحاد پرولتارياي آليه آشورها وتبديل جنگ امپرياليستي به جنگ ميهني 

رويزيونيستها فعاليتهاي تفرقه افگنانه خود را در جنبش آارگري بين المللي اتخاذ آرده و شروع به تبليغ 
  . همكاري پرولتاريا با بورژوازي نمودند 

 لنينيزم ، عليه –آسانيكه به نفع بورژوازي در صفوف آمونيستي بفعاليتهاي تفرقه افگنانه عليه مارآسيزم 
بي پرولتري ،  عليه پرولتارياي انقالبي و توده هاي وسيع زحمتكش دست زدند ، اگر چه موقتا در احزاب انقال

  . اآثريت بوده و حتي مقام رهبري دراختيار داشته باشند نيز تفرقه افگن محسوب ميشوند 
آثريت بودند اما دردوران انترناسيونال دوم رويزيونيستها و درراس آنها برنشتين ، آائوتسكي ونظاير آنان در ا

ولي روشن است آه تفرقه افگن برنشتين ، آائوتسكي . مارآسيستها ودرراس آنها لنين اقليت را تشكيل ميدادند 
  . وساير اپورتونيستها بودند نه انقالبيون ودرراس آنها لنين 

د با  منشويكها مقامات رهبري آميته مرآزي حزب سوسيال دموآرات روسيه را بدست گرفتن1904درسال 
ارگان مطبوعات ( مراآز :  " لنين بدين مناسبت در زمان خود نشان داد . وجود اين آنها نيز تفرقه افگن بودند 
آي طرفدار . مراآز از حزب جدا شدند "  ، " باحزب قطع پيوند آرد ) مرآزي ، آميته مرآزي و شورا 

" نامه به گروه بلشويكها زوريخ"   به رجوع. " (  مراآز است و آي طرفدار حزب ،  حد وسطي وجود ندارد 
   ) 48 – 47 صفحه 8جلد "  آليات لنين " ، 

خالصه ، اپورتونيزم ورويزيونيزم سرمنشاء سياسي وايدئولوژيكي تفرقه افگني ميباشد و خود تفرقه افگني 
زم ازاينروميتوان گفت آه اپورتوني. انعكاس اپورتونيزم ورويزيونيزم در مناسبات تشكيالتي است 

رويزيونيستها بزرگترين و شرير ترين تفرقه افگن و سكتاريست . ورويزيونيزم يعني تفرقه افگني و سكتاريزم 
  .در جنبش آمونيستي هستند 

 تاريخ جنبش آمونيستي بين المللي نيز نشان ميدهد آه پيوستگي پرولتاريا در مبارزه عليه اپورتونيسم و –سوم 
مبارزه بخاطر پافشاري روي اتحاد و پيوستگي ، از . كام يافته ورشد ميكند رويزيونيسم و تفرقه افگني استح

  .مبارزه بخاطر نگهداري اصول ازهم جدايي ناپذير است 

 5



پرولتاريا به پيوستگي طبقاتي ، پيوستگي انقالبي ،  پيوستگي بخاطر مبارزه عليه دشمن مشترك و بخاطر 
 لنينيزم پايه تئوريك و سياسي پيوستگي –مارآسيزم . دارد مبارزه درراه آرمان ها ي آبير آمونيسزم نياز 

تنها در صورت وجود وحدت تئوريك وسياسي وحدت تشكيالتي ووحدت عمل . پرولتارياي بين المللي ميباشد 
  . پرولتارياي بين المللي ممكن خواهد بود 

ستگي واقعي انقالبي پرولتاريا  لنينيزم ميتوان به پيو–تنها از طريق پيروي مصرانه از اصول واز مارآسيزم 
رسيد استنكاف از اصول زدوبند آردن با اپورتونيستها نشانه پيوستگي پرولتاريا نيست بلكه همانطوريكه لنين 

وحدت پرولتاريا با بورژوازي آشور خود و پراآندگي پرولتارياي جهاني ، وحدت " خاطر نشان ساخت ، اين 
" آليات لنين" ، " نداي شرافتمندانه سوسياليست فرانسه " رجوع به  " . ( نوآران  وپراآندگي انقالبيون ميباشد

   ) 323 صفحه 21جلد 
، " بورژوازي نخواهد مرد مگر آنكه آنرا سرنگون سازند "  همانطوريكه : لنين همچنين خاطر نشان ساخت 

خود از بين نخواهد رفت نيز بخودي "  جريان اپورتونيستي آه بوسيله بورژوازي تطميع و پرورش يافته است 
" مگر آنكه آنرا منهدم سازند يعني آنرا از بين ببرند و هرگونه تاثير آنرا در پرولتارياي سوسياليستي محو آنند 

نداي شرافتمندانه . " ( " بايد مبارزه بي امان را عليه جريان اپورتونيسي بعمل آورد " و بدينجهت است آه 
   ) 323 – 322صفحه " سوسياليست فرانسه 

 لنينستها بدعوت اپورتونيستها ورويزيونيستها جهت نفاق اندازي آشكار در جنبش آمونيستي بين –مارآسيست 
اين .المللي با مبارزه قطعي عليه فعاليتهاي تفرقه افگنانه آنها پاسخ ميدهند و هرگز گذشت اصولي نخواهند آرد 

 يگانه راه صحيح حفظ پيوستگي جنبش آمونيستي وضعيت فوق العاده گرانبهاي مارآس وانگلس ولنين است و
  . بين المللي ميباشد 

  
  بزرگترين تفرقه افگنان عصر آنوني

  
وقايع سالهاي اخير گواه برآنست آه رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي ودرراس آن خروشف ديگر نماينده 

  . ستي بين المللي تبديل گرديده اند عمده رويزيونيزم معاصر شده و به بزرگترين تفرقه افگنان در جنبش آموني
نظرات رويزيونيستي رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي آه از بيستمين آنگره حزب آمونيست اتحاد 

آنها خط . شوروي آغاز شده است ، تا بيست ودومين آنگره اين حزب به شكل سيستم منظم آامل درآمده است 
اين خط مشي همان خط مشي . تاتوري پرولتاريا بميان آوردند مشي رويزيونيستي عليه انقالب پرولتري وديك

" گذار مسالمت آمير " ، " مسابقات مسالمت آميز " ، " همزيستي مسالمت آميز " رويزيونيستي باصطالح 
آنها مصرانه اين خط مشي رويزيونيستي را بجاي خط . ميباشد " حزب تمام خلقي " و " دولت عموم خلقي "،

 و 1957 آمونيستي بين المللي آه در جلسات مشاوره نمايندگان احزاب برادر در سالهاي مشي مشترك جنبش
 لنيني –آنها هر آسي را آه روي خط مشي مارآسيستي . تدوين شده بود با احزاب برادرتحمل مينمايند 1960

يستادگي ابرام وپافشاري آرده ودر برابر خط مشي رويزونيستي رهبري حزب آمونيستي اتحاد شوروي ، ا
  . ميكند زير ضربه قرار ميدهند 

 لنينيزم وانترناسيوناليزم پرولتري خيانت –اين رهبري حزي آمونيست اتحاد شوروي است آه به مارآسيزم 
آرده و خط مشي رويزيونيستي وتفرقه افگنانه را عملي ميسازد وپايه همبستگي جنبش آمونيستي بين المللي را 

  . گي را درحال حاضر بوجود آورده است خراب ساخته وخطر جدي پراآند
رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي نه تنها در راه استحكام و رشد اردوگاه سوسياليزم اصال آوشش بعمل 
نياورد بلكه در راه پراآندگي وتالشي  آن آوشش ميكند و بدين ترتيب در اردوگاه پرشكوه و جالل سوسياليستي 

  .  است در هم برهمي بزرگي بوجود آورده
آنها از موازين مناسبات متقابله بين آشورهاي برادر آه در بيانيه واعالميه مندرج است تخلف نموده و سياست 
شوونيستي عظمت طلبانه و خودخواهي ملي را نسبت به آشورهاي برادر سوسياليستي در پيش گرفته و 

  . همبستگي اردوگاه سوسياليستي را برهم زده اند 
د به حق حاآميت آشورهاي برادر زيان وارد ميسازند و درامور داخلي آشورهاي برادر مداخله آنها بي قيد وبن

آنها سعي دارند از هر جهت آشورهاي برادر را تحت آنترول . ميكنند و به فعاليتهاي خرابكارانه دست ميزنند 
  . خود قرار دهند 

 مشي آشورهاي برادري آه با اتكاء به نيروي عليه خط" تقسيم آار بين المللي " آنها در زير پرده باصطالح 
خود به ساختمان سوسياليزم مشغول اند و عليه توسعه اقتصاديات آشورهاي برادري آه اقتصاد شان بر بنياد 
استقالل وعدم وابستگي قرار دارد ، قد علم مينمايند و ميخواهند آشورهاي برادر را وابسته به اقتصاد خود 

ند آه آشورهاي برادر را آه از لحاظ اقتصادي عقب مانده ترند مجبور آنند آه از آنها تالش دار. سازند 
صنعتي آردن آشور خود دست آشند و مي خواهند آن آشورها را به منبع مواد خام خود و به بازار فروش 

  . فرآورده هاي اضافي خود مبدل سازند 
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ونيزم عظمت طلبانه خود به هر وسيله رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي براي عملي ساختن سياست شو
  . اي متوسل مي شوند وهمواره به آشورهاي برادر فشار سياسي و اقتصادي و حتي نظامي وارد ميسازند 

رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي آشكارا دعوت به برانداختن رهبران حزب ودولت آلباني نموده و 
يك خود را با آلباني قطع آردند و مستبدانه آلباني را از حقوق يكسره با خشونت تمام روابط اقتصادي وديپلومات

  . قانوني خود آه عضو سازمان پيمان ورشو و شوراي آمك متقابل اقتصادي است محروم ساختند
رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي به پيمان دوستي واتحاد و آمك متقابل بين چين و اتحاد شوروي پشت 

 نفر آارشناس شوروي را آه درچين آار ميكردند باز خواندند 1390.  صميم گرفتند پا زده و بطور يكجانبه ت
 طرح در 257 قرار داد در باره آارشناسان وضمائم اين قرارداد هارا زير پا گذاشتند و 343وباين ترتيب 

. تخاد آردند چين ا زمينه همكاري علمي وتكنيكي  را لغو نمودند سياست تهديد و تبعيض بازرگاني را نسبت به 
آنها حوادث مرزي بين چين و اتحاد شوروي را برانگيخته وبه فعاليتهاي تخريبي پردامنه اي در ناحيه سين 

خروشف حتي چندين بار درموقع صحبت با رفقاي رهبري آميته مرآزي حزب آمونيست . چان دست زده اند 
خود خواند ، او حمالتي آه "  ي دوستان صميم" چين عناصر ضد حزبي در درون حزب آمونيست چين را 

از جانب عناصر ضد حزبي چيني به خط مشي اصلي ساختمان سوسياليزم حزب ما و به جهش بزرگ و آمون 
  . ناميد " بس دليرانه " توده اي شده بود مورد تعريف وتمجيد قرا رداد و آنرا اقدامي 

شور ميباشد حتي در پراتيك مناسبات بين تمام اين اقدامات جدي آه متوجه تيره ساختن مناسبات بين دو آ
ولي رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي . آشورهاي سرمايه داري نيز بسيار آم و به ندرت ديده ميشود 

. مكرر در مكرر روشهاي افراطي حيرت انگيزي نسبت به آشورهاي سوسياليستي برادر در پيش گرفته اند 
وفاداري به انترناسيوناليزم " روي همچنان پياپي ادعاي باوجود اين رهبري حزب آمونيست اتحاد شو

  مگر دراين عمليات شما آوچكترين اثري ازانترناسيوناليزم وجود دارد ؟:  بايد سوال آرد .  ميكند " پرولتري
شوونيزم عظمت طلبانه وتفرقه افگني رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي نيز بطور برجسته در برخورد 

  . انعكاس يافته است به احزاب برادر 
رهبران حزب آمونيست اتحادشوروي از بيستمين آنگره حزب خود به بعد با استفاده از دستآويز باصطالح 

با هروسيله اي آه شده سعي وآوشش آرده اند بدلخواه خود رهبري احزاب "  مبارزه عليه آيش شخصيت "
به مثابه شرايط " مبارزه عليه آيش شخصيت "  برادر را عوض نمايند وتاآنون هم آنها آما في السابق روي 

براي هر يك از احزاب آمونيستي ضروري " آه " اصلي "  مقدماتي براي احياي اتحاد و پيوستگي و بمنزله 
  ) 1. (پافشاري ميكنند "  است 

 رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي موازين مناسبات بين احزاب برادر مندرجه در بيانيه و اعالميه را
نقض آرده و اصول استقالل وبرابري احزاب برادر را ناديده ميگيرند و مصرانه مي خواهند تسلط پدرشاهي 

مناسبات بين پدر " فيودالي را در جنبش بين المللي آمونيستي برقرار نمايند ومناسبات بين احزاب برادر را به 
تشبيه آرده و خودرا " آودآان  بي شعور " خروشف مكرر درمكرر احزاب برادر را به . تبديل آنند " و پسر 

او آه از اين آبر وخود ستائي فئودالي مست شده آخرين بقاياي شرم انساني را از ) 2. (مي خواند " مادر " 
  . دست داده است 

رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي اصال نمي خواهند اصل نيل بوحدت را از طريق مشورت بين احزاب 
ند و مدتها است آه بر حسب عادت خود از چپ وراست به اقدامات مستبدانه وامر ونهي برادر در نظر بگير

آنها لجام گسيخته به موافقت نامه هاي مشترك احزاب برادر پشت پازده و خودسرانه تصميماتي . مي پردازند 
انجام شده قرار نسبت به مسايل مهم وبزرگ مربوط به احزاب برادر اتخاذ ميكنند وآن احزاب را درمقابل عمل 

  . داده و آنها را به پذيرش آن وادار ميسازند 
رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي اصل حل اختالفات از طريق مشورت داخلي را زير پاگذاشته و ابتدا با 
استفاده از آنگره حزب خود و سپس با استفاده از آنگره هاي احزاب برادر ديگر احزاب برادر را آه از 

  .  لنينيزم مصرانه پيروي ميكنند مورد حمالت آشكار وپردامنه قرار داده اند –مارآسيزم 
رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي با احزاب برادر چون مهره هاي شطرنج صفحه بازي ديپلوماتيك خود 

خروشف آه فاقد ثبات و پيگيري است ، صبح يك نغمه وعصر يك نغمه ديگري مي خواند ،  امروز .  مينگرند 
اينطور ميگويد وفردا آنطور وبا سرسختي هم از احزاب برادر مي خواهد  آه به سازش برقصند در صورتيكه 

  . دنباله روهايش سردرگم اند و نمي دانند از چه پيروي آنند 
رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي در درون بسياري از احزاب آمونيست به فعاليتهاي تحريك آميز 

 رو هاي خط مشي رويزيونيستي خود پشتيباني ميكنند و به آنها آمك ميكنند تا به رهبري پرداخته واز دنباله
 لنينيستهاي داخل حزب را مورد –حزب خود حمله ور شده وپستهاي رهبري را بدست خود گرفته مارآسيست 

زاب برادر نفاق ضربه قرار دهند و يا آنها را به ناحق از حزب خود اخراج آنند و بدين ترتيب در ميان اين اح
درست بعلت همين سياست تفرقه افگنانه رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي است آه در . مي افگنند 

  . سازمان هاي بسياري از احزاب برادر از آشورهاي آاپيتاليستي نفاق ايجاد شده است 
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ظور تاسيس مجله    رهبران حزب آمونيست اتحا د شوروي موافقت نامه مصوبه د ر جلسه مشاوره ايكه به من
تشكيل شده بود نقض نموده و حتي اين مجله را آه ارگان مشترك احزاب برادر "  مسايل صلح و سوسياليزم " 

است با لت وسيله اي براي انتشاررويزيونيزم وسكتاريزم و تفرقه اندازي مبدل ساخته اند ورژيم قيدوبند به 
  .  لنينيزم برادر  حمله ميكنند –احزاب مارآسيزم 

رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي خط مشي رويزيونيستي خود را نيز بر سازمان هاي دموآراتيك بين 
المللي تحميل آرده و ميكوشند خط مشي صحيح سازمان هاي دموآراتيك بين المللي را عوض نمايند و در ميان 

  . اين سازمانها نفاق و جدايي اندازند 
آنها بجاي آنكه . دشمن را دوست و دوست را دشمن وانمود ميسازند رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي 

لبه تيز مبارزه خود را به سمت امپرياليزم آمريكا و عمالش متوجه سازند ، آنرا بسوي احزاب و آشورهاي 
  .  لنيني برادر متوجه ساخته اند –مارآسيستي 

وشش در همكاري اتحاد شوروي و آمريكا رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي با تمام تار وپود وجود خود آ
براي تسلط بر جهان آرده و امپرياليزم آمريكا را آه غدارترين دشمن مردم سراسر جهان است ، مطمئن ترين 

 لنينيزم پافشاري مينمايند –دوست خود مي شمارند ولي احزاب و آشورهاي برادري را آه روي مارآسيزم 
امپرياليزم آمريكا ومرتجعين آشورهاي مختلف ودارودسته خائن تيتو و جناح آنها با . دشمن خود تلقي مينمايند 
 دموآرات زد وبند آرده به اتفاق آنها عليه آشورهاي سوسياليستي برادر و احزاب –راست واحزاب سوسيال 
  .  لنينيستها ومردم انقالبي آشورهاي گوناگون برخاسته اند –برادر و عليه مارآسيست 

زب آمونيست شوروي چنين مي پندارند آه با دست انداختن به هر خس وخاشاآي آه وقتيكه رهبران ح
آيزنهاور و آندي و آساني از قماش آنها بطرف آنها دراز ميكنند ميتوانند نجات يابند و دراينصورت همه چيز 

ي احزاب را بر وفق مراد خود گمان ميكنند ، از شادي و خوشحالي سرازپا نمي شناسند و ضربات خود را رو
 لنينيزم جدا پيروي ميكنند متمرآز ساخته و از تالش در فدا –برادر و آشورهاي برادري آه از مارآسيزم 

  . ساختن آنها براي معامله سياسي خود با امپرياليزم آمريكا خود داري نمي نمايند 
ت ويا به وضع هنگاميكه رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي بر اثر سياست هاي نادرست خود به بن بس

دشواري ميافتند ،  آنها به خشم درآمده و به مقياس وسيع عليه احزاب برادر وآشورهاي برادري آه از 
  .  لنينيزم مصرانه پيروي ميكنند قد علم مينمايند وتالش ميكنند آه آنها را سپر بالي خود سازند –مارآسيزم 

آه رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي با زير پا از يك سلسله رويدادهاي فوق الذآر ميتوان مشاهده آرد 
گذاشتن منافع اتحاد شوروي ومنافع اردوگاه سوسياليستي و جنبش آمونيستي بين المللي و منافع خلقهاي انقالبي 

  . جهان براه خيانت آامل و نهايي به انترناسيوناليسم  پرولتري گام نهاده اند 
يدهد آه رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي رويزيونيزم خود را اين حقايق با وضوح هر چه تمامتر نشان م

 لنينيزم و شوونيزم عظمت طلبانه و خودپرستي ملي خود را در برابر انترناسيوناليزم –در مقابل مارآسيزم 
پرولتري وسكتاريزم وتفرقه افگني خود را در مقابل پيوستگي بين المللي پرولتاريا قرار داده اند وبدين ترتيب 
رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي مانند همه اپورتونيستها ورويزيونيستهاي طول تاريخ تبديل به نفاق 
افگن و تفرقه انداز در جنبش آمونيستي بين المللي ودر اردوگاه سوسياليستي و همچنان در داخل بسياري از 

  . احزاب برادر گرديده اند 
ست اتحاد شوروي زيان بزرگتر و بيشتري از زيان فعاليتهاي رويزيونيزم و تفرقه افگني رهبري حزب آموني

همه ميدانند آه رويزيونيزم رهبري آنوني حزب . همه اپورتونيستها ونفاق افگنان در گذشته وحال ببار آورد 
آمونيست اتحاد شوروي در با اعتبار ترين حزب جهان ، در حزب آمونيست اتحاد شوروي آه از طرف لنين 

. است و در نخستين آشور سوسياليستي سراسر جهان يعني در اتحاد شوروي آبير پديد آمده استسازمان يافته 
 لنينيستها وخلقهاي انقالبي سراسر جهان با چشم احترام عميقي به حزب آمونيست –سالها بود آه مارآسيست 

رهبران . مي شمارند اتحاد شوروي نگريسته و اتحاد شوروي را پايگاه انقالبي جهاني و سرمشق مبارزه خود 
حزب آمونيست اتحاد شوروي درست با استفاده از چنين وضع بوسيله حيثيت حزب لنيني و با آبرو واعتبار 
نخستين آشور سوسياليستي خصلت رويزيونيستي وتفرقه افگني خود را مستور داشته و آساني را آه هنوز با 

ن حال آنها شيوه دورويانه دل پسند خود را بكار انداخته در عي. سيماي واقعي حقايق آشنا نشده اند گول ميزنند 
" وبازهم " تفرقه " ميكشند ، درآردار " همبستگي " ، " همبستگي " درحاليكه آنها  درگفتار پياپي نعره 

. چنين شيوه هاي در دوران معيني تا اندازه اي ميتواند داراي نقش عوام فريبانه باشد . بوجود ميآورند " تفرقه
ا عده آسانيكه به سبب اعتماد سنتي به حزب آمونيست اتحاد شوروي وبعلت روشن نبودن حقايق نتوانسته واقع

  . اند بموقع رويزيونيزم وتفرقه افگني رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي را دريابند آم نيستند 
ستي را دراختيار رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي عينا بعلت اينكه قدرت دولتي يك آشوربزرگ سوسيالي

دارد وداراي نفوذوسيع بين المللي است ، با خط مشي رويزيونيستي و تفرقه افگنانه خود چنان خسارت بزرگي 
به جنبش آمونيستي بين المللي و امر انقالب جهاني پرولتاريا وارد ساخته و ميسازد آه زيان وارده از جانب 

  . يتواند بهيچوجه با آن مقايسه شود ساير اپورتونيستها و تفرقه افگنان در گذشته نم
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ازاينرو ميتوان گفت آه رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي بزرگترين رويزيونيست وهمچنين بزرگترين 
  . سكتاريست و تفرقه افگن در تاريخ هستند 

برهمه روشن است آه رويزيونيزم وتفرقه افگني رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي به پخش وسيع 
يزم در تمام جهان مساعدت قابل مالحظه اي نموده وبه امپرياليستها ومرتجعان آشورهاي مختلف رويزيون

  . خدمت بزرگي آرده است 
رويزيونيزم وتفرقه افگني رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي زائده شيوع ورشد وسيع عوامل بورژوازي 

تحول " ست شانتاژ هسته اي و سياست در داخل آشور وهمچنين دستآورد سياست امپرياليزم و مخصوصا سيا
امپرياليزم آمريكا ميباشد بنوبه خود تئوري وسياست رويزيونيستي وتفرقه افگنانه رهبري " مسالمت آميز  

حزب آمونيست اتحاد شوروي به منافع  نيروهاي سرمايه داري آه در داخل آشور دارند ميرويند وهمچنين 
ي مردم جهان را فلج ميسازد و از مبارزه انقالبي خلقهاي جهان ممانعت بامپرياليزم خدمت ميكند اراده انقالب

  . بعمل مي آورند 
بهمين جهت است آه رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي واقعا از تمجيد وتحسين و آفرين گويي شور انگيز 

  . امپرياليزم و سگهاي زنجيري اش برخوردار شده اند 
صوص درمورد ايجاد تفرقه ونفاق در درون جنبش آمونيستي بين المللي امپرياليستهاي آمريكا از خروشف بخ

ديگر روشن شده است آه آرزوي خروشف براي تخفيف تشنج در : " آنها ميگويند . تمجيد وتعريف مينمايند 
بهبود مناسبات با باختر بسيار صادقانه است واو حتي آماده است براي نيل به اين هدف جنبش آمونيستي را 

اين امر آه خروشف بلوك واحد دوران استالين را بي : " آنها اظهار مي دارند ) 3. "  (نفاق بيندازدبخطر 
بازگشت در هم شكسته است ميتواند بزرگترين خدمتي باشد آه خروشف نه براي آمونيزم بلكه براي جهان 

 را با چيني ها برهم زده ما بايد از وي تشكر آنيم چون او مناسبات خود) " 4" . (باختر انجام داده است 
ما بايد از اينجهت از وي سپاسگزاري بكنيم آه او با پيشنهادات بيشمار ناگهاني و پرطمطراق خود ... است

  ) 5."(موجب آشفتگي ودرهم برهمي در جنبش آمونيستي بين المللي شده است 
وروي باشد آه باختر ميتواند خروشف شايد بهترين نخست وزير اتحاد ش" آنها بطور محكم اطمينان دارند آه 

باختر تازمان معيني بايد آوشش آند آه از هرعملي آه ممكن است موقعيت . با وي سروآار داشته باشد 
اآنون دولت آمريكا عقيده مند است آه اياالت متحده )  "  6. " (خروشف را تضعيف تر آند خودداري نمايد 
  ) 7. " (وشف در مناقشه با چين سرخ نشان دهد آمريكا بايد حد اعالي پشتيباني خود را از خر

درميان دسته آفرين گوياني آه رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي را تشجيع ميكنند تروتسكي ها هم هستند 
تروتسكيستها در چنين مسايل اساسي مانند برخورد نسبت به . آه از لحاظ سياسي سالهاست ورشكست شده اند 

رياليزم آمريكا ورويزيونيزم يوگوسالوي از رهبري حزب آمونيست شوروي فعاالنه استالين و برخورد با امپ
اوضاعي آه در بيستمين آنگره حزب آمونيست اتحاد شوروي :  " آنها ميگويند . پشتيباني مينمايند 

ومخصوصا در بيست ودومين آنگره اين حزب بوجود آمده است باندازه زيادي باحياي جنبش ما در آشورهاي 
ما بيست و پنج سال است آه خودرا براي نيل باين هدف آماده )  " 8. " (گري گوناگون مساعدت مينمايند آار

ما : " آنها اعالم ميدارند ) 9. (اآنون ما بايد بسوي اين مقصد پيش برويم حتما آوشا هم پيش برويم . ساخته ايم 
ي برعليه تمايالت محافظه آارانه تر بايد منقدانه از خط مشي خروشفي در مبارزه بر ضد روش استالين

  ) 10. " (پشتيباني آنيم 
علت . تمام دشمنان انقالب با عالقه و جديت از رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي پشتياني ميكنند ! ببينيد 

 لنينيزم و انقالب جهاني زبان مشترآي با رهبران –اين امر يكي در اينست آه آنها در برخورد به مارآسيزم 
زب آمونيست اتحاد شوروي پيدا آرده اند و سبب ديگر آن خط مشي رويزيونيستي و تفرقه افگنانه حزب ح

  . آمونيست اتحاد شوروي ميباشد آه با نيازمنديهاي ضد انقالبي امپرياليزم آمريكا وفق دارد 
 آارگري آه رجال درون جنبش: " همانطوريكه لنين خاطر نشان ساخته است  ، بورژوازي بخوبي مي فهمد 

دومين آنگره : " لنين . " (تابع جريان اپورتونيستي هستند براي دفاع از بورژوازي از خود بورژوا ها بهترند 
حاال آقايان امپرياليستها با )  چاپ روسي 206 صفحه 31جلد " آليات لنين " ، " انترناسيونال آمونيستي 

ي حزب آمونيست اتحاد شوروي راه آنها را براي رضائيت وخردمندي فوق العاده مشاهده ميكنند آه رهبر
  . مختل ساختن امر انقالب پرولتارياي جهاني صاف وهموار ميسازند 

رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي جنبش بين المللي آمونيستي را با خطر جدي تفرقه مواجه ساخته اند ، 
حزب آمونيست چين وساير احزاب مارآسيستي ولي آنان تالش دارند آه اين گناه را بدوش ديگران بيندازند و 

  . متهم ساخته و هزاران اتهام ناروا بآنها مي بندند " سكتاريزم " و " تفرقه افگني "  لنيني را به –
ما الزم ميدانيم آه ذيال به اتهامات دروغين رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي آه به ما نسبت داده است 

  . جواب دندان شكني بدهيم 
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پ  اسخ در رد اتهام به اصطالح
   "برآمد هاي ضد شوروي " 

  
رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي آليه آساني را آه در مقابل عمليات رويزيونيستي وتفرقه افگنانه آن 

.  متهم ميسازد " برآمد هاي ضد شوروي " به . مقاومت نشان داده وازوي بواسطه چنين اعمالي انتقاد ميكنند 
برخاستن عليه نخستين آشور سوسياليستي در جهان وعليه حزبي آه از طرف ! وحشتناآي است اين چه اتهام 

  ! لنين آبير ايجاد شده است ، چه گستاخي بي سابقه اي است 
شما . دراينجا ما مي خواهيم برهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي پند دهيم ، قيافه تهديد آميز بخود نگيريد 

  . را به ما الصاق آنيد " ضد شوروي " بر چسب بهيچوجه موفق نمي شويد 
! بيخود خود تان را فريب ندهيد. ما همچنين ميخواهيم برهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي نصيحت آنيم 

  .  لنينيستها را ببنديد –دهن مارآسيست " ضد شوروي " شما بهيچوجه موفق نمي شويد با برچسب 
مونيست ها وخلقهاي انقالبي سراسر جهان هميشه احترام صميمانه ما ، آمونيستهاي چيني همانند آليه آ

ودوستي صادقانه اي نسبت به خلق آبير اتحاد شوروي ، آشور شوروي وحزب آمونيست اتحاد شوروي ابراز 
ميداريم اين بدان علت است آه خلق اتحادشوروي تحت رهبري حزب لنين مشعل پيروزمند انقالب اآتبررا 

ين انقالب پرولتري بين المللي را گشود وهمچنين طي سالهاي بعدي در مقدم ترين برافروخت وعصر نو
اين به سبب آنست آه حزب آمونيست اتحاد شوروي وآشور شوروي . صفوف بسوي آمونيزم گام برميداشت 

 لنيني ، در ساختمان –تحت رهبري لنين واستالين با بكار بستن سياست داخلي وخارجي مارآسيستي 
تي موفقيت هاي بي سابقه اي بدست آوردند  وعظيم ترين سهمي در امر پيروزي درجنگ ضد سوسياليس

فاشيستي ايفا نموده و از مبارزات انقالبي پرولتاريا وزحمتكشان آشورهاي مختلف پشتيباني انترناسيوناليستي 
  . بعمل ميآورند 

شجاعت ودستآوردهاي حزب ما را نمايندگان احزاب برادر : " استالين اندآي پيش از درگذشت خود گفت 
. جنبش انقالبي  وآارگري جهاني داده اند " دسته ضربه " مورد تمجيد و تحسين قرار داده و به حزب ما نام 

وضع خلقهاي را آه زير يوغ " دسته ضربه "  آنان بدين وسيله ابراز اميد واري آردند آه موفقيت هاي 
نطق " . ( فكر ميكنم آه حزب ما صحت اين اميد را به ثبوت رساند من. آاپيتاليزم رنج ميكشند تسهيل نمايد 

  )  .استالين در نزدهمين آنگره حزب آمونيست اتحاد شوروي 
حق با استالين بود وقتي ميگفت ، حزب آمونيست اتحاد شوروي آه از طرف لنين ايجاد شده است آرزوهاي 

سزاوار آن احترام و پشتيباني بود آه احزاب برادر اين حزب شايسته و. آمونيستهاي جهان را برآورده ساخت 
  . سراسر جها ن منجمله حزب آمونيست چين نسبت باو بعمل ميآورند 

ولي آيا ميتوان گفت آه رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي آه خروشف در راس آن قرار دارد و از زمان 
ضد استالين پرداخته و به راه رويزيونيزم بيستمين آنگره حزب آمونيست اتحاد شوروي به تبليغات واقدامات 

  . البته نميتوان اينرا گفت ! گام نهاده است ،  اميد آمونيستهاي سراسر جهان را برآورده ساخته است ؟ نه 
خاطر " پيشنهادات درباره خط مشي اصلي جنبش بين المللي آمونيستي " آميته مرآز حزب آمونيست چين در 

خلقهاي آشورهاي اردوگاه سوسياليستي و پرولتارياي بين المللي وآليه نشان ساخت آه طبقات مشترك 
  : زحمتكشان از احزاب آمونيست و آارگري آشورهاي اردوگاه سوسياليستي از اينقرار اند 

 لنيني واجراي سياست داخلي و خارجي صحيح مارآسيستي –پافشاري روي خط مشي مارآسيستي "  -1
  ، "  لنيني  –

 پرولتاريا واتحاد آارگران ودهقانان تحت رهبري پرولتاريا و تا به آخر رساندن تحكيم ديكتاتوري"  -2
 ، " انقالب سوسياليستي در جبهات اقتصادي ، سياسي وايدئولوژي 

گسترش فعاليت وابتكار خالقه توده هاي وسيع مردم ، انجام ساختمان سوسياليستي از روي نقشه و "  -3
 ،" دگي مردم وتقويت قدرت تدافعي آشوربسط وتوسعه توليدات ، اعتالي سطح زن

 لنينيزم وتحقق بخشيدن به پشتيباني –تقويت پيوستگي اردوگاه سوسياليستي براساس مارآسيزم "  -4
 ، " متقابل بين آشورهاي سوسياليستي براساس انترناسيوناليزم پرولتري 

 ، " مبارزه عليه سياست تجاوز وجنگ امپرياليزم ودفاع از صلح جهاني "  -5
 ، " ارزه عليه سياست ضد آمونيستي ، ضد خلقي و ضد انقالبي مرتجعان آشورهاي مختلف مب -6
 ، "  آمك به طبقات وملل ستمديده سراسر جهان در مبارزه انقالبي شان   "  -7

دين و وظيفه " آميته مرآزي حزب آمونيست چين همچنين خاطر نشان ساخت آه تحقق بخشيدن به اين طلبات 
رهاي سوسياليستي در مقابل خلقهاي آشورهاي خود وهمچنين در برابر پرولتارياي بين احزاب آمونيست آشو

  " .المللي وآليه زحمتكشان ميباشد 
ولي رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي اين اميد احزاب برادر را برآورده نساخت وخط مشي 

اين نه تنها با . اعمال داشته است رويزيونيستي و تفرقه افگني خود را آه در واقع مغاير با اين طلبات است 
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درست رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي آه درراس آن خروشف قرار دارد هستند آه عليه اتحاد 
  .نند ، نه آسي ديگري شوروي اقدام ميك

رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي استالين را آامال انكار ميكنند ونخستين آشور ديكتاتوري پرولتاريا و 
اگر اين اقدامات ضد شوروي نيست . رژيم سوسياليستي را اينقدر تاريك واين اندازه وحشتناك تصوير مينمايند 

  پس چيست ؟ 
ي ديكتاتوري پرولتاريا را لغو آرده و ويژگي حزب آمونيست اتحاد رهبران حزب آمونيست اتحاد شورو

شوروي را بمثابه حزب پرولتري تغيير داده وراه را براي طغيان نيروهاي آاپيتاليستي در اتحاد شوروي باز 
  اگراين اقدامات ضد شوروي نيست پس چيست ؟.ساخته اند 

ري آمريكا واتحاد شوروي با توسل به هر وسيله رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي بمنظور نيل به همكا
اي دربرابر امپرياليزم آمريكا خوش آمد گويي و تملق ميكنند وبرده وار زانو بر زمين مي زنند آبروي اتحاد 

  اگر اين اقدامات ضد شوروي نيست پس چيست ؟. شوروي را ميريزند 
ه را اعمال داشته  و به آشورهاي رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي سياست شوونيزم عظمت طلبان

سوسياليستي برادر  مانند آشورهاي وابسته برخورد ميكنند و آشور شوروي را بدنام ميسازند اگر اين اقدامات  
  ضد شوروي نيست پس چيست ؟

رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي عليه مبارزه انقالبي خلقهاي آشورها برخاسته و از آن ممانعت بعمل 
آنها به مدافع امپرياليزم و استعمار نوين تبديل شده وسنن پرافتخار انترناسيوناليستي حزب لنين را . ميآورند 

  اگر اين اقدامات ضد شوروي نيست پس چيست ؟. لكه دار ساخته اند 
خالصه ، اين درست خود رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي هستند آه با عمليات خود رسوايي بزرگي 

روي آبيرو حزب آمونيست اتحاد شوروي ببار آورده اند و به منافع اصلي خلق اتحاد شوروي براي اتحاد شو
  . اين هم سرتاپا عمليات واقدامات ضد شوروي است . صدمات وخطرات جدي وارد آورده اند 

  لنينيستها  ، - لنيني وهمچنين مارآسيست –درچنين وضعي حزب آمونيست چين و ساير احزاب مارآسيستي 
 لنينيزم و پيوستگي جنبش آمونيستي بين المللي با پيروي از انترناسيوناليزم –طر حفظ صفاي مارآسيزم بخا

پرولتري طبيعتا نميتوانند خط مشي رويزيونيستي و تفرقه افگنانه رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي را 
ات رويزيونيستي وتفرقه افگني چيزي آه ما عليه آن برميخيزيم تنها اشتباه. مورد انتقاد جدي قرار ندهند 

ما درست بخاطر دفاع از حزب آمونيست اتحاد شوروي آه . رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي است 
بوسيله لنين ايجاد شده وبخاطر دفاع از منافع اصلي نخستين آشور سوسياليستي در جهان يعني اتحاد شوروي 

ميتوان " برآمد ضد شوروي " ينجا از آدام باصطالح درا. و خلق اتحاد شوروي است آه  چنين عمل ميكنيم 
  سخن بميان آيد ؟

مرز بين آنهايي آه از اتحاد شوروي دفاع ميكنند و آن آسانيكه برعليه شوروي اقدام مينمايد عبارت است از 
 لنيني واصول انترناسيوناليزم پرولتري يا عدم آن وعبارت است از –واقعا حفظ آردن خط مشي مارآسيستي 

. مال دفاع آردن از منافع اساسي حزب آمونيست اتحاد شوروي وخلق اتحاد شوروي يا دفاع نكردن ازآن ع
انتقاد جدي از رويزيونيزم وتفرقه افگني رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي به معناي دفاع ازاتحاد 

 حزب آمونيست اما برعكس بكار بردن خط مشي رويزيونيستي وتفرقه افگني ازطرف رهبري. شوروي است 
اين خط مشي ناصحيح را دنبال آردن و تابع آن . اتحاد شوروي در حقيقت بمعناي ضد اتحاد شوروي ميباشد 

شدن در حكم دفاع آردن واقعي از اتحاد شوروي نيست وبمعني آمك به رهبري حزب آمونيست اتحاد 
  . شوروي در زيان وارد ساختن بمنافع اصلي خلق اتحاد شوروي ميباشد 

 دموآرات آلمان در اوايل قرن –راينجا بي مورد نيست آه ما روش لنين را نسبت به ليدرهاي حزب سوسيال د
 دموآرات آلمان نيرومند ترين و متنفذ ترين حزب –درآنزمان حزب سوسيال . بيستم به ياد بياوريم 
 دموآرات آلمان – سوسيال ولي به محض آنكه لنين متوجه اپورتونيسم  ليدرهاي حزب. انترناسيونال دوم بود 

آمترين جهات درخشان حزب "   دموآراتهاي روسي توصيه نموده آه نبايد –شد ، او فورا به سوسيال 
 –آنگره احزاب سوسيال :  "  لنين " . (  دموآرات آلمان را سرمشق شايسته تقليد بحساب آورد –سوسيال 

اگر ما : " وي همچنين گفت )   چاپ روسي 70 – 69 صفحه 13جلد " آليات لنين " ، " دموآرات شتوتگارد 
بخواهيم به روح مارآس وفادار باشيم وبه سوسياليستهاي روسي براي احراز شايستگي در وظايف آنوني 

مقدمه . " ( " جنبش آارگري آمك آنيم ، آنگاه ما بايد اشتباهات ليدرهاي آلمان را دليرانه و آشكارا تنقيد نمائيم 
 145 صفحه 13جلد " آليات لنين  " ، "  در باره مناسبات حزب و اتحاديه هاي آارگري براي جزوه وينوف 

  ) چاپ روسي 
: ما با پيروي از روح و صيت لنين ميخواهيم با جديت تمام به رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي پند دهيم 

افع حزب آمونيست اتحاد اگر شما اشتباهات رويزيونيستي خودرا تصحيح نكنيد ، آنگاه ما به منظور  من
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  "بدست گرفتن هژموني " پاسخ در رد باصطالح 

  
ست اتحاد شوروي چنان وانمود ميسازند آه گويا ما با تنقيد خط مشي رويزيونيستي وتفرقه رهبران حزب آموني

  " .  هژموني را بدست گيريم " افگنانه آنها وبرخاستن عليه آن مي خواهيم 
شما آه ادعا ميكنيد آه ما :  قبل از هرچيز ما ميخواهيم از رهبري حزب آمونيست اتحادشوروي سوال آنيم 

، پس بگوئيد ما با چه آسي براي بدست گرفتن هژموني مبارزه مي " هژموني  را بدست گيريم " ميخواهيم 
آنيم  ؟ واين هژموني در دست چه آسي واقع است ؟ مگر در جنبش آمونيستي بين المللي يك نوع رهبري آه 

  حاآم بر آليه احزاب برادر است وجود دارد و آن هم در دست شما است ؟ 
بري حزب آمونيست اتحاد شوروي واقعا خودرا رهبر طبيعي باالي احزاب برادر سراسر بنظر ميرسد آه ره

از منطق رهبري حزب آمونيست اتحادشوروي چنين بر ميآيد آه برنامه ، قطعنامه و اعالميه . جهان ميشمارد 
ي معني هم هاي آن براي همه بايد قانون اليزال باشد و هرجمله وحتي هرآلمه خروشف هر چه غلط و پوچ و ب

آه باشد ، فرمان مقدس شمرده شود و آليه احزاب برادر فقط بايد بدون چون وچرا تابع آن شده و فرمانهاي وي 
اين از سر تا پا استبداد و افكار حكومت . را انجام دهند ودرعين حال هيچگونه تنقيد واعتراض نيز مجاز نيست 

  . مطلق فيودالي است 
ري حزب آمونيست اتحاد شوروي را ياد آور شويم آه جنبش آمونيستي بين المللي ولي ما الزم ميدانيم آه رهب

آليه احزاب برادر اعم از بزرگ يا آوچك تازه يا آهنه ، حزب حاآم ويا حزبي آه . گروه فيودالي نيست 
ت درهيچيك از مشاورا. حاآميت را هنوز بدست نگرفته است ، همه آنها مستقل وغير وابسته وبرابر هستند 

بين المللي احزاب برادر ودرهيچيك از موافقت نامه هاي  آه از طرف احزاب برادر آشورهاي مختلف باتفاق 
ارائه به تصويب رسيده  پيشبيني نشده است آه احزاب برادر به حزب مافوق وحزب مادون ،  حزب رهبري 

يني نشده است آه رهبري آننده و حزب رهبري شونده  ، و به حزب پدر وحزب پسر تقسيم ميشوند و پيشب
  . حزب آمونيست اتحاد شوروي حاآم عالي و مافوق  بر آليه احزاب برادر است 

تاريخ جنبش انقالبي پرولتري بين المللي نشان ميدهد آه در دوران  معين تاريخي در نتيجه پيشرفت  ناموزون 
  . ن جنبش گام برميدارند انقالب  ، پرولتارياي اين يا آن آشور وحزب سياسي او در صفوف مقدم اي

ما رآس وانگلس خاطر نشان ساختند آه ابتدا جنبش صنفي در انگلستان و سپس مبارزه سياسي آارگران در 
انگلس پس از . فرانسه آارگران اين آشورها را بنوبه در صفوف مقدم جنبش پرولتري جهاني قرار داد 

سپس " . پيشاپيش مبارزه پرولتري قرار گرفته اند آارگران آلمان از اآنون در: " شكست آمون پاريس  گفت 
 –آارگران آلمان ( آه نميتوان پيشبيني نمود آه تا آي حوادث اجازه خواهند داد آه آنها : "  انگلس گفت 

ولي قبل از هرچيز بايد روح انترناسيوناليستي واقعي را " . " اين پست با افتخاررا حفظ آنند ) توضيح مترجم 
چگونه شوونيزم ميهن پرستانه را مجاز نميداند و هر گونه گام جديد در جنبش پرولتري را از آه پيدايش هي

مقدمه جنگ دهقاني : "  انگلس " . ( طرف هر ملتي آه برداشته شده باشد مورد تهنيت قرار ميدهد حفظ آرد 
  )  چاپ روسي 605جلد اول صفحه " آثار منتخب مارآس و انگلس " ، "  در آلمان 

ايل قرن بيستم آارگران روسيه در نخستين صفوف جنبش پرولتري قرار گرفته براي نخستين بار انقالب دراو
  . پيروز مند پرولتري را در تاريخ انجام دادند 

 هژموني در دست انگليس ها وسپس در 19همانطوريكه در مراحل مختلف قرن : "  گفت 1919لنين در سال 
ي ها بود ، هژموني درانترناسيونال پرولتري انقالبي براي يك مدت معيني، دست فرانسويها وبعدا دردست آلمان

انترناسيونال سوم ومقام آن : " لنين . " ( خود بخود روشن است ، براي يك مدت آوتاهي بدست روسها افتاد 
  )  چاپ روسي 283 صفحه 29جلد"  آليات لنين " ، " در تاريخ 

بنابگفته لنين بهيچوجه بمعناي آن " هژموني " قول انگلس و چه ب"  درپيشاپيش صفوف قرار گرفتن " چه 
نيست آه حزبي آه درصفوف مقدم جنبش آارگري بين المللي گام برميدارد ميتواند به ساير احزاب برادر 

 دموآرات آلمان –هنگاميكه حزب سوسيال . امرونهي آندو ساير احزاب برادر حتما بايد از آن تبيعت  نمايند 
او حق ندارد آه از طرف پرولتارياي اروپا :  " ف جنبش قرار داشت ، انگلس ياد آور شد  صفودرنخستين

 ) 294صفحه "  نامه هاي منتخب مارآس وانگلس " . ( " سخن بگويد و بويژه دروغهاي هم برزبان راند 
د تمام باي: " هنگاميكه حزب بلشويك روسيه در صفوف مقدم جنبش واقع شده بود  لنين خاطر نشان ساخت 

" .               مراحل پيشرفت آشورهاي ديگر را پيش بيني آرد و بهيچوجه نبايد از مسكو فرمان صادر آرد 
آليات لنين " ،" روسيه ، گزارش پيرامون برنامه حزب ) بلشويك ( هشتمين آنگره حزب آمونيست : "لنين ( 
  )  چاپ  روسي 154 صفحه 29جلد " 
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 آه انگلس ولنين بدان اشاره آرده بودند ، چيز تغيير ناپذيري نيست ، بلكه وابسته اما همين موقعيت پيشآهنگي
يك چنين انتقالي به تمايل ذهني هيچ فرد وهيچ . به تغيير شرايط است بعضي به برخي ديگر انتقال مي يابد 

د ممكن است اگرشرايط تغيير آن. حزبي وابسته نيست بلكه بسته به شرايطي است آه تاريخ بوجود ميآورد 
اگر يك حزب آه در صفوف مقدم جنبش قرارداشته در راه . ساير احزاب در صفوف مقدم جنبش قرار گيرند 

. رويزيونيزم گام نهد مقام پيشآهنگي خود را از دست ميدهد حتي اگر بزرگترين وبا نفوذ ترين حزب باشد 
  .  دموآرات آلمان بدين منوال بود –آارحزب سوسيال 

بش آمونيستي بين المللي انترناسيونال آمونيستي وجود داشت آه رهبري متمرآز احزاب در تاريخ جن
انترناسيونال آمونيستي نقش تاريخي بزرگي را درايجاد ونموي احزاب آمونيست . آمونيستي جهان بود 

ولي با رشد  احزاب آمونيست آشورهاي مختلف و بغرنج گرديدن وضع جنبش . آشورهاي مختلف ايفا آرد 
در . آمونيستي بين المللي رهبري متمرآز از طرف انترناسيونال آمونيستي غير ضروري وغير ممكن گرديد 

 هيئت رئيسه اجرائيه انترناسيونال آمونيستي در قطعنامه خود آه انحالل انترناسيونال آمونيست را 1943سال 
اي مختلف واوضاع بين المللي ما دامي آه اوضاع داخلي آشوره: " پيشنهاد آرده بود خاطر نشان ساخت 

بغرنج تر گرديده است ،  پس حل مسايل گوناگون جنبش آارگري آشورهاي جداگانه بوسيله يك مرآز بين 
تاريخ نشان داد آه اين قرار با واقعيت وفق داشت و . " المللي با موانع بر طرف نشدني روبروخواهد شد 

  . صحيح بود
 اين آامال روشن است آه هيچكسي اصال حق ندارد آه ديگران را اآنون در جنبش آمونيستي بين المللي

مناسبات بين احزاب برادر بايد بر پايه استقالل و عدم وابستگي ، برابري آامل و در عين حال . رهبري آند 
احزاب برادر در مسايل مورد عالقه عموم بايد از راه مشورت بوحدت . بر اساس اتحاد بايكديگر استوار گردد 

اين موازين مناسبات متقابل بين .  نايل آيند ، عمل خودرا در مبارزه بخاطر هدف عمومي همآهنگ سازند نظر
  .  فرمول بندي شده است 1960 واعالميه سال 1957احزاب برادر بروشني در بيانيه سال 

يراحزاب رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي خودرا بمنزله رهبر جنبش آمونيستي بين المللي ميشمارد وسا
اين باموازين مناسبات متقابل بين احزاب برادر آه در بيانيه و . برادر را زير دستان خود  محسوب ميدارد 

  .اعالميه قيد شده است ، آامال مخالف است 
احزابي آه . بديهي است آه بعلت گوناگوني شرايط تاريخي احزاب برادر در وضع ناهمگوني قرار ميگيرند 

احزابي آه .  را بدست آورده اند از احزابي آه به پيروزي انقالب نايل نيامده اند متمايز اند در انقالب  پيروزي
ولي چنين تمايزبر عهده . زود تر پيروز شده اند از احزابي آه دير تر به پيروزي نايل گرديده اند متفاوت اند 

ا وظيفه انترناسيوناليستي بزرگتري احزاب پيروز شده بويژه احزابي آه زود تر به پيروزي دست يافته اند تنه
در پشتيباني از احزاب برادر ديگر مي گذارد و بآنها هيچگونه حقي نمي دهد آه احزاب برادر ديگر را زير 

  . نظارت خود گيرند 
حزب آمونيست اتحاد شوروي بوسيله لنين واستالين ايجاد شد و نخستين حزبي است آه پيروزي انقالب 

اين منطقي . د ، ديكتاتوري پرولتاريا را برقرار نمود و به ساختمان سوسياليسم پرداخت پرولتري را بدست آور
وظيفه بزرگتري در . است آه حزب آمونيست اتحاد شوروي بايستي  سنن انقالبي لنين و استالين را ارث ببرد 

مونيستي بين المللي پشتيباني از ساير احزاب برادر و آشورهاي برادر بعهده بگيرد و در صفوف مقدم جنبش آ
  . گام بردارد 

با درنظرگرفتن شرايط تاريخا بوجود آمده مذآور در باال ، حزب آمونيست چين صميمانه ابراز اميدواري آرد 
در مشاوره نمايندگان . آه حزب آمونيست اتحاد شوروي اين رسالت تاريخي پرافتخار را بعهده خود بگيرد 

ت نمايندگي حزب آمونيست چين تاآيد آرد آه اتحاد شوروي در راس  در مسكو هيئ1957احزاب برادر سال 
براي اينكه درآنموقع هر چند آه رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي . اردوگاه سوسياليستي قرار دارد 

مرتكب بعضي اشتباهات گرديده بود ولي سرانجام بيانيه مسكو را آه از طرف احزاب برادر آشورهاي 
پيشنهاد مطروحه از طرف ما آه اتحاد شوروي در راس اردوگاه .   شده بود قبول آرد مختلف مشترآا تدوين

  . سوسياليستي قرار دارد ، دراين بيانيه انعكاس خود را پيدا نمود 
اين . ما معتقديم آه موقعيت در راس قرار گرفتن با اصول برابري احزاب برادر بهيچوجه متضاد نيست 

ب آمونيست اتحادشوروي حق دارد آه براحزاب برادر فرمانروايي آند و تنها بمعناي آن نيست آه رهبري حز
  .ازاين چنين بر ميآيد آه رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي بايد مسئوليت و وظيفه بزرگتري بعهده بگيرد

خود . راضي نيست " درراس قرار گرفتن " ولي رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي به اين موقعيت 
اين ، درراس ، ازلحاظ مادي چه به ما ميدهد ؟ نه " رها دراين مورد شكايت آرده و گفته است آه خروشف با

شايد از لحاظ معنوي به ما چيزي ميدهد ؟ خالصه . شير ونه روغن و نه سيب زميني و نه سبزيجات ونه منزل 
 برادر آشورهاي نطق خروشف در ضيافت با افتخار هيئت هاي نمايندگي احزاب" . ( آالم هيچ نيست 

اين  ، درراس ، به چه درد ما ميخورد ؟ بگذار : " او همچنين گفته است  ) 1960فوريه سال 4، . سوسياليستي 
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قرار بگيرند ، اما در آردارامتياز " درراس " تحاد شوروي در گفتار نميخواهند رهبران حزب آمونيست ا
آنان نمي خواهند آه در زمينه پيروي از خط مشي .  قرار گرفتن در فوق آليه احزاب برادر را طلب ميكنند 

گردند بلكه  لنيني اجراي وظيفه انترناسيوناليزم پرولتري پيشآهنگ جنبش آمونيستي بين المللي –مارآسيستي 
تالش دارند آه تمام احزاب برادر را وادار به تبعيت از چوب دست شان و آنان را پيرو راه رويزيونيستي 

  . وتفرقه افگني خود سازند 
بديهي است آه رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي از هنگاميكه به راه رويزيونيستي وتفرقه افگني گام 

اگراين قرار . جنبش آمونيستي بين المللي را از دست داده است " رراس د" نهاده است ، موقعيت قرار گرفتن 
نسبت به رهبري آنوني حزب آمونيست اتحاد شوروي با زهم بكار رود ، اين تنها "  درراس " گرفتن 

  . ميتواندبه معناي قرارگرفتن در راس رويزيونيزم و تفرقه افگني باشد 
لف وجنبش آمونيستي بين المللي مسئله چه آسي چه آسي را بايد امروز در برابر آمونيستهاي آشورهاي مخت

 لنينيزم وانترناسيوناليزم –رهبري آند قرار ندارد بلكه اين مسئله عرض اندام ميكند آه آيا بايد از مارآسيزم 
رهبري . پرولتري پيروي آرد يا تابع رويزيونيزم وتفرقه افگني رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي شد 

، در " هژموني را بدست بگيريم "  مونيست اتحاد شوروي آه مارا متهم ميسازد آه گويا ما ميخواهيم حزب آ
حقيقت با اصرار از ما و از تمام احزاب برادر ديگر تبعيت ازرهبري رويزيونيستي و تفرقه افگنانه شانرا 

  . طلب ميكند 
  

  مقاومت در مقابل اراده" پاسخ در رد تهمت باصطالح 
  "نقض انضباط بين المللي " و "  اآثريت 

  
 حزب آمونيست اتحاد شوروي حزب آمونيست چين را بباد افترا گرفته بيش از همه ازاين دليل 1960از سال 

انضباط بين المللي " و " در برابر اراده اآثريت مقاومت ميكند " استفاده ميكند آه گويا حزب آمونيست چين 
اينجا به تاريخ مشاجره بين ما ورهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي در اين مانعي ندارد " . را نقض مينمايد 

  . مسئله مراجعه آنيم 
رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي در مذاآرات بوخارست به شيوه هجوم ناگهاني متوسل 1960ژوئن سال 

تي سرهم بندي شده يك اطالعيه آتبي را آه محتوي حمله به حزب آمونيست چين بود پخش آرد و يك اآثري
پس ازاين . ولي تالش انها عقيم ماند .نموده تالش داشت آه حزب آمونيست چين را مورد فشار قرار دهد 

مذاآرات رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي اين نقطه نظر را آه در مناسبات متقابل بين احزاب برادر 
 نمايندگان ده ها حزب با نقطه نظر حزب اقليت بايد از اآثريت اطاعت آند ، بميان آشيد و تاآيد نمود آه

به اتفاق " آه " عقايد و اراده "  آمونيست چين مخالفت مي ورزند وازحزب آمونيست چين طلب آرد آه به 
  " .احترام بگذارد " " آرا در مشاوره بوخارست ابراز شده است

يه آتبي آميته مرآزي  آميته مرآزي حزب آمونيست چين در پاسخ خود به اطالع1960 سپتامبر سال 10
آميته مرآزي حزب آمونيست چين خاطر . حزب آمونيست اتحاد شوروي اين نقطه نظر ناصحيح را رد آرد 

 لنينيزم نه در تمام موارد ميتوان از راه اصول اآثريت –در مسايل اصول اساسي مارآسيزم " نشان ساخت آه 
اآثريت موقتي . قيقت هميشه حقيقت است ح. قضاوت آرد  آه چه آسي محق است و چه آسي محق نيست 

  ."هيچوقت نمي تواند اشتباه را به حقيقت تبديل آند و اقليت موقتي نيز نمي تواند حقيقت را به اشتباه مبدل سازد
 خود بازهم اين 1960 نوامبر سال 5معذالك آميته مرآزي حزب آمونيست اتحاد شوروي طي نامه اي مورخه 

آميته . آه در جنبش آمونيستي بين المللي اقليت بايد تابع اآثريت گردد تكرار آرد ادعا ي پوچ وبي معني را 
استناد آرده " گروه هفت نفري دوما "  مرآزي حزب آمونيست اتحاد شوروي به گفته هاي لنين در مقاله 

احترام نمي خواهد به نظرات اآثريت احزاب برادر " حزب آمونيست چين را مورد اتهام قرار داد آه گويا 
  ".گذارد و ماهيتا عليه وحدت و پيوستگي جنبش آمونيستي بين المللي بر مي خيزد 

 در مسكو هيئت نمايندگي حزب آمونيست چين اين ادعاي 1960درمشاوره نمايندگان احزاب برادر در سال 
ين خاطر هيئت نمايندگي حزب آمونيست چ. پوچ وبي معني حزب  آمونيست اتحاد شوروي را دوباره رد آرد 

در شرايط مشخص آنوني ، هنگاميكه رهبري متمرآز از نوع آمينترن وجود ندارد ونبايد هم :  نشان ساخت 
وجود داشته باشد ، درمناسبات متقابل بين احزاب برادر استناد به اصل تبعيت اقليت از اآثريت آامال نادرست 

ريت و تبعيت مادون از مافوق را رعايت در درون يك حزب است آه بايد اصل پيروي اقليت از اآث. است 
مناسبات بين احزاب برادر . ولي در مناسبات بين احزاب برادر نمي توان چنين اصولي را اجرا نمود.آرد

در مناسبات متقابل بين آنها اصل تبعيت اقليت از اآثريت و . براصول استقالل واتحاد متقابل مبتني است 
فوق نيز وجود ندارد و اما آنچه آه مربوط به مسايل مورد عالقه عموم بطريق اولي اصل تبعيت مادون ازما
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هيئت نمايندگان حزب آمونيست چين خاطر نشان ساخت آه آميته مرآزي حزب آمونيست اتحاد شوروي آه 
نامه خود اصل تبعيت اقليت از اآثريت را مطرح ساخته است با وضوح تمام اصل رسيدن به نظر واحد از در 

آميته : " بدين مناسبت نمايندگي  حزب آمونيست چين سوال آرد  . طريق مشورت را به آلي انكار ميكند 
چنين اصل تشكيالتي را مرآزي حزب آمونيست اتحاد شوروي سرانجا م بر پايه آدام اساسنامه مافوق حزبي 

مطرح ساخت ؟  چه وقت و در آجا احزاب آمونيست و آارگري آليه آشورها چنين اساسنامه مافوق حزبي را 
  " تصويب آرده اند ؟ 

سپس هيئت نمايندگي حزب آمونيست چين واقعياتي را آشكارساخت آه آميته مرآزي حزب آمونيست 
آه به مسايل " گروه هفت نفري دوما " له اي از مقاله لنين بنام اتحادشوروي طي نامه خود ضمن استناد به  جم

را از اصل مقاله " روسيه " قصدا آلمه  " دموآرات روسيه اشاره ميكند –داخلي حزب آارگري سوسيال 
حذف آرده است و تالش دارد آه اصلي تبعيت اقليت از اآثريت را آه در درون يك حزب بايد بكار برود 

  .  بين احزاب برادر توسعه دهد بمناسبات متقابل
حتي در داخل يك حزب هم هر چند از :" هيئت نمايندگي حزب آمونيست چين همچنين خاطر نشان ساخت 

لحاظ تشكيالتي بايد اصل تبعيت اقليت از اآثريت مراعات گردد ، ولي در مسايل ايدئولوژيكي ،  صحيح و 
گروه هفت " در همين مقاله . ثريت و اقليت قضاوت آرد ناصحيح را نمي توان در هر موقع تنها بر اساس اآ

لنين با شدت هر چه تمامتر عمليات پست و پليد هفت نفر انحالل طلب از فراآسيون حزبي " نفري دوما 
دومايي آن زمان را آه ازاآثريت با يك راي اضافه خود براي آوبيدن مارآسيستهاي آه دراقليت بودند استفاده 

لنين نشان داد ،  هرچند هفت انحالل طلب اآثريت را تشكيل مي دادند ولي آنان . زيانه گرفت مي آردند بباد تا
نمي توانستند اراد ه واحد ، قطعنامه هاي واحد و تاآتيك واحد اآثريت آارگران آگاه ، پيشرو ، متشكل شده با 

ه وحدت آامال آاذبانه و روح مارآسيزم را تمثيل نمايند ،  به اين جهت هم تمام سروصداي آنان در بار
هفت عنصر فاقد حزبيت مي خواهند شش مارآسيست را بخورند وطلب ميكنند آه : لنين گفت . رياآارانه است 

سپس لنين گفت آه درست اين شش مارآسيست از فراآسيون حزبي دوما ، منطق اراده . اين را وحدت بنامند 
ه اين هفت نماينده از سياست فشار امتناع ورزند ، نگاه اآثريت پرولتاريا عمل مي آردند و تنها در صورتيك

  . " داشتن وحدت امكان پذير خواهد بود 
حتي " هيئت نمايندگي حزب آمونيست چين همچنين خاطر نشان ساخت آه از گفته هاي لنين چنين بر ميآيد آه 

ميافتد آه تنها در در يك واحد حزبي در داخل يك حزب هم حق هميشه با اآثريت نيست ، برعكس اتفاق 
، تا چه رسد در " صورتيكه اآثريت از سياست فشار دست بكشد ، نگاه داشتن وحدت ميسر خواهد بود 

مناسبات بين احزاب برادر ؟  رفقاي آميته مرآزي حزب آمونيست اتحاد شوروي حتي متن مقاله را براي 
. ده و قصدا يك لغت مهمي را حذف آردند خود روشن نساختند ، با شتاب زدگي به گفته هاي لنين استناد نمو

  . " ولي آنان با اين وصف هم به هدف خود دست نيافتند 
دراينجا بمنظور نشان دادن آنكه ادعاي پوچ و بي معني رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي دايرباينكه گويا 

 آمال رد شده است ، ما مفصال به مدتها پيش بوسيله ما تمام و"  اراده اآثريت مقاومت مي آنيم "  ما در برابر 
 1960چند قطعه از سخنراني هيئت نمايندگي حزب آمونيست چين در مشاوره نمايندگان احزاب برادر سال 

 لنيني با –درست در نتيجه آنكه حزب آمونيست چين و ساير احزاب برادر مارآسيستي . مسكو استناد آرده ايم 
ونيست اتحاد شوروي با قطعيت مخالفت ورزيدند ، اصل نيل چنين ادعاي پوچ وبي معني رهبري حزب آم

  .  نوشته شده است 1960بوحدت نظر از طريق مشورت در مناسبات متقابل بين احزاب برادر دراعالميه سال 
سروصدا راه مي " تبعيت اقليت از اآثريت "رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي تا آنون همچنان در باره 

ا نشان ميدهد آه آنان اصل استقالل وعدم وابستگي وتساوي حقوق احزاب برادر را انكار اندازند و اين تنه
آنان تالش دارند آه زير پرده .  ميكنند و اصل رسيدن به نظر واحد از طريق مشورت بين آنها را لغو مينمايد 

به احزاب برادر بعضي از احزاب برادر را به  اطاعت از اراده خود در آورند وبراي حمله " اآثريت " 
خود اين اعمال رهبري حزب آمونيست اتحاد .  لنيني از اين اآثريت پوشالي استفاده آنند –مارآسيستي 

  . شوروي سكتاريزم و تفرقه افگني و نقض بيانيه واعالميه ميباشد 
سبات امروز اگر از انضباط بين المللي براي احزاب آمونيست صحبت شود ، اين جز آنكه بايد موازين منا

. متقابل بين احزاب برادر را آه در بيانيه و اعالميه نوشته شده است مراعات آرد چيز ديگري نميتواند باشد 
ما رويدادهاي بسياري را ذآر آرديم آه ثابت ميكند درست اين رهبران حزب آمونيست اتحادشوروي هستند 

  . د ،  نه آسي ديگر آه اين موازيني را آه رعايتش براي همه حتمي است ، نقض آرده ان
" اقليت " و " اآثريت "  اگر رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي بخواهد به هر نحوي آه شده همه را به 

ما مي خواهيم سريعا به رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي بگوييم ما اعتراف نمي آنيم آه . تقسيم آند 
اآثريت واقعي در . ميكنيد پوشالي وغير حقيقي است آه شما بدان تكيه " اآثريتي  . " اآثريت با شما است 
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مسئله اصلي بر سراينست آه چه آسي با توده هاي وسيع مردم در يك صف قرار مي گيرد ، چه آسي منافع 
 انقالبي آنان را منعكس مي سازد و چه آسي برعكس اينها عمل اصلي آنان را تمثيل مي آند ، چه آسي اراده

  .مي آند 
تنها دونفر ليبكنخت : "   دموآرات آلمان اشاره آرده نوشت – لنين به وضع آنزمان حزب سوسيال 1916سال 

طلق  نفر بودند ولي اين دونفر ميليونها نفر توده هاي مردم استثمار شونده ،  اآثريت م108و روله در برابر 
 108اهالي ، آينده بشريت و انقالب را آه روز بروز پيشرفت آرده و نضج مي گرفت ، تمثيل مي آردند و آن 

. "   نفر تنها روح چاپلوسي يك مشت سگهاي زنجيري بورژوازي را در ميان پرولتاريا تمثيل مي نمودند 
  .  چاپ روسي 191 – 190 صفحه 23جلد "  آليات لنين "  ، "  نامه سرگشاده به بوريس سوالين :  لنين

درحال حاضر بيش از نود درصد توده هاي مردم سراسر جهان منجمله اشخاصي آه هنوز بيدار نشده اند اما 
اآثريت واقعي در طرف يك مشت رويزيونيست آه به منافع . باالخره بيدارخواهند شد ، خواها ن انقالبند 
 –  لنيني و مارآسيست -كه در دست احزاب انقالبي مارآسيستي اصلي توده هاي مردم خيانت ميكنند  نيست بل

  . لنينيستها آه ممثل منافع توده هاي مردم اند مي باشد 
  

  پشتيباني از"  پاسخ در رد اتهام باصطالح 
  "گروه هاي ضد حزبي در ميان احزاب برادر

  
رهبري حزب آمونيست : " كند رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي در نامه سرگشاده خود اتهام زده ادعا مي

چين انواع گروه هاي مرتدين ضد حزبي را در ميان احزاب آمونيستي آمريكا ، برزيل ، ايتاليا ، بلژيك ، 
  . "استراليا  وهند وغيره تشكيل داده  وازآنان پشتيباني ميكند تا آنها به فعاليتهاي ضد حزبي بپردازند 

  سيماي حقايق از چه سخن ميگويد ؟ 
د ها گواه برآنست آه در سالهاي اخير تفرقه افگني در ميان احزاب آمونيستي بعضي از آشورها تا رويدا

اندازه قابل مالحظه اي از آنجهت پديد آمده است آه رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي مصرانه خط مشي 
  . رويزيونيستي و تفرقه افگنانه خود را اعمال داشته است 

مونيست در اثر قبول خط مشي رويزيونيستي آه رهبري حزب آمونيست اتحاد رهبران بعضي از احزاب آ
شوروي بر آنها تحميل آرده است ويا درنتيجه اينكه خط مشي رويزيونيستي خود آنها مورد تشويق رهبري 

جنبش انقالبي آشورهاي خود را گمراه نموده و خسارت . حزب آمونيست اتحاد شوروي قرار گرفته است 
آنها آه در جريان مبارزه بين دو خط مشي جنبش .  امر انقالب آشورهاي خود وارد آورده اند فراواني به

آمونيستي بين المللي بدنبال رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي گام برداشته  وبراي آنها با بوق و آرنا سر 
چنين عمليات آنها نميتواند  . وصدا براه مي اندازند ، تاثير منفي درهمبستگي جنبش آمونيستي بين المللي دارند

عدم رضايت پر دامنه اي را در درون احزاب خود شان برنيانگيزد  ونمي تواند موجب تحريم و مقاومت 
  .  لنينيستهاي اين احزاب نگردد–مارآسيست 

اين دنبال روهاي حزب آمونيست اتحاد شوروي عمل اين حزب را تقليد آرده در داخل احزاب خود هم سياست 
آنها اصل مرآزيت دموآراتيك را زير پا گذاشته ، در مسايل خط مشي حزبي . ه افگنانه را اعمال ميدارند تفرق

مورد اختالف و در مسايل مهم و بزرگ جنبش آمونيستي بين المللي آنوني مباحثه  عادي درون حزبي را 
 روي اصول اصرار مي قطغن ميكنند ،  در ضمن آنها باتوسل به روشهاي نا مشروع آمونيستها ي را آه

در نتيجه ، مبارزه بين دو خط .ورزند مورد فشار و تعقيب قرار داده و حتي آنها را از حزب اخراج مي سازند 
  . مشي در داخل اين احزاب ناگذير شكل فوق العاده حادي بخود گرفته است 

پيروي از خط مشي :  مبارزه داخلي اين احزاب آمونيستي از نظر ماهيت بطور آلي عبارت است از  
 لنينيستي ويا دنبال آرد ن خط مشي رويزيونيستي ، تبديل ساختن حزب آمونيست به دسته پيش –مارآسيسستي 

تاز واقعي پرولتاريا و حزب انقالبي پرولتاريا و يا مبدل نمودن حزب آمونيست به نوآر بورژوازي وبه نوعي 
  .  دموآرات –از حزب سوسيال 

حاد شوروي در نامه سرگشاده خود سيماي واقعي مبارزه داخلي احزاب آمونيست رهبري حزب آمونيست ات
آمريكا ، برزيل ، ايتاليا ، بلژيك ، استراليا ، هند وغيره را بدگرسان جلوه داده با آين توزانه ترين جمالت 

ورها قرار  لنينيستهاي را آه مورد فشار و تعقيب دسته بندي هاي رويزيونيستي احزاب اين آش-مارآسيست  
  . گرفته اند ، به باد تهمت و دشنام گرفتند 
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مگر رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي با سياه را سفيد وانمود آردن ، ميتوان سيماي حقايق مبارزه 
  . داخلي اين احزاب آمونيست را روپوشي نموده و تغيير دهند ؟ نه ، نه ، هرگز نه 

  .بعنوان مثال در مد نظر بگيريم حال مبارزه داخلي حزب آمونيست بلژيك را
به نسبتي آه گروه رهبري . اختالفات در داخل  حزب آمونيست بلژيك مدت مديدي هست آه جريان دارد 

 لنينيسم –سابق اين حزب روزبروز عميقتر  به منجالب رويزيونيستي در غلطيده  وبه مارآسيسم 
  .رداخل حزب نيز بطور روز افزوني شدت يافته استوانترناسيوناليزم پرولتري پشت پا زده است ، مبارزه د 

گروه رويزيونيستي حزب آمونيست بلژيك در جريان حادثه شورش انقالبي در مجارستان حتي اعالميه اي 
صادر آرد وطي آن اتحاد شوروي را آه براي فرونشاندن شورش به مردم زحمتكش مجارستان آمك ميكرد 

  . تقبيح نمود 
ي عليه ايستادگي مسلحانه مردم آنگو در برابر سرآوبي خونين استعمارگران بلژيك اين گروه رويزيونيست

برخاسته ولي بر عكس از مداخله امپرياليزيم آمريكا درامور آنگو آه زير پرچم سازمان ملل متحد انجام ميدهد 
آنها از آنكه نخستين گذشته از اين ، . و جنبش بخاطر استقالل ملي آنرا سرآوب مينمايد ، جانبداري  آرده است 

زود و آامل تحقق بخشيدن به قطعنامه  " آسي هستند آه سازمان ملل متحد را مخاطب ساخته و آنرا به 
  . دعوت نموده اند بيشرمانه خودستايي ميكنند ) 11" (سازمان ملل متحد 

:        داده و گفت اين گروه رويزيونيستي برنامه رويزيونيستي دارودسته تيتو را مورد تمجيد وتعريف قرار
  ) 12" . ( لنينيزم را غني ميسازد –برنامه محتوي ايده هاي است آه مارآسيزم "

محتوي اين اعالميه :   را بد نامه آرده ادعا ميكند 1960اين گروه رويزيونيستي لجام گسيخته اعالميه سال 
ط مشي اصلي اين اعالميه متضاد در هر بيست سطر آن يك جمله اي وجود دارد آه با خ" درهم برهم است  و 

  ) 13. " (است 
 آغاز شده 1960اين گروه رويزيونيستي در جريان اعتصابات عمومي آارگران بلژيك آه در اواخر سال 

 پايان يافته بود آارگران را سرزنش آرده و مقاومت آنان را در برابر سرآوبي ارتش و 1961ودراوايل سال 
  . تا اراده رزمنده آارگران را متالشي سازند)  14. (ناميد " ر مسئول عمليات سبك سرانه وغي" پوليس 

دربرابر يك سلسله اقدامات اين گروه رويزيونيستي آه به منافع طبقه آارگر بلژيك و مصالح پرولتارياي بين 
مبارزه  لنينيستهاي بلژيك و درراس آنها رفيق ژاك گريپا به –المللي خيانت آرده ، طبيعي است آه مارآسيست 
آنها اشتباهات گروه رويزيونيستي داخل حزب را فاش و . مجدانه عليه اين گروه رويزيونيستي دست زنند 

  . محكوم ساخته و با قطعيت در برابر خط مشي رويزيونيستي آن ايستادگي آرده وعليه آن برخاستند 
 – بين دو خط مشي مارآسيستي اينجا معلوم ميشود آه مبارزه دروني حزب آمونيست بلژيك ، مبارزه اي است

  . لنيني و رويزيونيستي 
اما گروه رويزيونيستي حزب آمونيست بلژيك چطور به مبارزه دروني حزب برخورد آرده است ؟ آنها 
سياست هاي سكتاريستي و تفرقه افگني را تعقيب آرده  و با توسل به وسايل غير مشروع آمونيست هاي را آه 

در چهاردهمين .  لنيني پافشاري مي آنند مورد ضربه و فشار قرار داده اند –ي روي موضع اصولي مارآسيست
آنگره حزب آمونيست بلژيك ، آنها به ژاك گريپا رفقاي ديگر اجازه ندادند آه عقايد خود شان را بيان آنند و 

ي رفقاي بدون توجه و اعتنا باعتراض عده بسيار زيادي از اعضاي حزب برخالف قانون رفيق گريپا و بعض
  . ديگر را از حزب اخراج آردند 

 لنينيستهاي بلژيك آه در راس آنها رفيق گريپا قرار دارد با پيروي از خط مشي –در چنين وضعي مارآسيست 
انقالبي با قطعيت و پيگيري عليه خط مشي رويزيونيستي و تفرقه افگنانه گروه رهبري سابق حزب آمونيست 

مگر اينجا چيز ناصحيح  و . زي حزب آمونيست بلژيك به مبارزه پرداخته اند بلژيك به پا خاسته وبراي نوسا
  قابل سرزنش وجود دارد ؟ 

رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي از گروه رويزيونيستي حزب آمونيست بلژيك آشكارا پشتيباني نموده و 
اين امر خود رهبران . قرار دهد  لنينيستهاي بلژيك را مورد حمله وفشار –آنرا تشويق آرده اند آه مارآسيست 

  . حزب آمونيست اتحاد شوروي را چون ايجاد آننده نفاق در درون احزاب برادر افشا ساخته است 
  . اما آنچه آه مربوط به حزب آمونيست هند مي گردد اينست آه وضع در آنجا بازهم جدي تراست 

 از طرف هيئت تحريريه 1963 مارس سال 9روز منتشره در " آئينه اي ازرويزيونيزم " ما در مقاله بعنوان 
باذآر وقايع و مدارك فراواني خاطر نشان ساختيم آه دارودسته مرتدين به "  ژن مين ژيبائو "  روزنامه 

 لنينيزم وانترناسيوناليزم پرولتري ، به امر انقالب پرولتاريا  و مردم –سردمداري دانكه ديگر به مارآسيزم 
آنها رهبري حزب .  شوونيزم و تسليم طلبي طبقاتي گام نهاده است –راه ناسيونال هند خيانت نموده و در

آمونيست هند را غضب نموده و برحسب اراده بورژوازي بزرگ و مالآين بزرگ هند حزب آمونيست هند 
  .را به نوآر دولت نهرو آه نماينده بورژوازي بزرگ و مالآين بزرگ است مبدل مي نمايند 

  ون در وضع حزب آمونيست هند چه تغييراتي پيدا شده است ؟ازآن موقع تاآن
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آنها همچنان به . اآنون همه جهانيان مشاهد ه ميكنند آه دارودسته دانكه راه ارتداد را بطور مداوم طي ميكند 
آنها از .در هند بوسيله حكومت نهرو ادامه مي دهند " سوسياليزم " " تحقق " تبليغ و تشويق همكاري طبقاتي و

ودجه هنگفت حكومت نهرو بخاطر توسعه تسليحات و تدارك جنگ واز تدابير آن حكومت براي مكيدن خون ب
آنها به برهم زدن اعتصاب بزرگ يك ميليون نفري آه در اوت سال . وعرق مردم فعاالنه پشتيباني مي آنند 

 حكومت نهرو پيش  جهت ابراز اعتراض عليه سياست اخذ ماليات ها  و عوارض سنگيني آه از طرف1963
آنها با هر وسيله اي مي آوشيدند تا از تشكيل ميتينگ توده اي . آشيده شده بود در بمبئي روي داد ، دست زدند 

. صد هزار نفري در آلكته آه تحت شعار رهايي آمونيستهاي بازداشت شده تشكيل گرديده بودپيشگيري آنند 
.  داده و از سياست  توسعه طلبي  حكومت نهرو پشتيباني ميكنند آنها به فعاليتهاي  ديوانه وار ضد چيني ادامه 

  .آنها به دنبال  سياست دولت نهرو آه خود را به وابستگي امپرياليزم  آمريكا  انداخته است  گام بر مي دارند 
به نسبتي آه چهره خائنانه دانكه و نظايرش روز بروز آشكار تر مي گردد آنها با مخالفت و مقاومت روز 
افزون توده هاي وسيع اعضاي حزب آمونيست هند روبرو مي گردند و تعداد روز افزوني آمونيست هاي هند 
بروشني مي بينند آه دانكه ها بالي جان حزب آمونيست هند وملت هند هستند ، اآنون اين آمونيست ها د رراه 

آنها نماينده واقعي و مايه اميد  . احياي سنن انقالبي پرافتخار ورزمند ه حزب آمونيست هند مبارزه مي آنند
  .پرولتارياي هند ومردم هند مي باشند 

رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي جار وجنجال فراواني براه مي اندازند آه گويا حزب آمونيست چين از  
نين خائنين پشتيباني مي آند ، ولي اين رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي هستند آه از چ" و " مرتدين " 

  . مرتدين وخائنين تمام العياري مثل دانكه و نظايرش حمايت مي نمايند نه آسي ديگري 
رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي در بسياري از آشورها به آمونيست هاي آه جرآت دارند با 

" ،  " مرتدين" رويزيونيزم و تفرقه افگني دست و پنجه نرم آنند دشنام داده وآنها را به مثابه باصطالح 
ولي باالخره اين آمونيست ها چه آار آرده اند ؟  آنچه آه . قلمداد مي آنند " عناصر ضد حزبي " و " خائنين

 لنينيزم پافشاري آرده وداشتن يك حزب انقالبي و يك خط –آنها آرده اند آيا جز اينست آه روي مارآسيزم 
 اتحاد شوروي واقعا خيال  مي آند آه با مشي انقالبي را ضروري شمرده اند ؟ آيا رهبري حزب آمونيست

 لنينيستها را بترساند وآنها را بدست آشيدن از مبارزه بخاطر اجراي –فحش و دشنام مي تواند اين مارآسيست 
خط مشي صحيح بر عليه خط مشي نادرست وادار سازد و از رساندن اين مبارزه تا بآخر جلو گيري آند ؟ اين 

  . مل نخواهد پوشيد حساب هاي خوش هرگز جامه ع
 –هم در تاريخ و هم در حال حاضر رجال انقالبي واقعي ، مبارزان انقالبي واقعي پرولتاريا ، مارآسيست 

لنينيست هاي واقعي ماترياليستهاي رزمنده بوده و مردمي بي باك اند واز لعنت هاي مرتجعان و رويزيونيستها 
سانيكه نماينده آينده اند غول هاي عظيم الجثه و به ظاهر مهيب چون آنها مي دانند آ. هيچ ترس وهراسي ندارند 

همه اشخاص . مانند ، مرتجعان و رويزيونيستها نيستند بلكه اشخاص غير مشهوري مانند خود شان مي باشند 
آسانيكه در اوايل ظاهرا ناچيز بنظر مي رسند ، در اثر اينكه حقيقت در اختيار . بزرگ يك وقتي آوچك بودند

لنين . قرار داشته و از پشتيباني توده هاي مردم برخورداراند بااالخره به پيروزي نايل خواهند آمد شان 
شخصيت هاي مشهور وسازمان هاي بزرگ به محض اينكه حقيقت را . وانترناسيونال سوم بدين منوال بودند 

ي وروبه زوال مي گذارند ترك گفته وپشتيباني توده هاي مردم را ازدست مي دهند ناگذير روبه ضعف و سست
پديده ها واشياء . برنشتين و آائوتسكي و انترناسيونال دوم به همين منوال بودند . و متعفن وفاسد مي گردند 

  .هميشه بر حسب شرايط معيني معكوس مي آند 
مار  لنينيست بش–آمونيست هاي بايد به انقالب بپردازند ، اگر از انقالب آردن استنكاف ورزند مارآسيست 

اين قانوني و طبيعي است آه آمونيست ها .نمي آيندبلكه به رويزيونيست و چيزهاي از اين قبيل مبدل مي شوند 
.  لنينيستها از موضع انقالبي مصرانه پيروي آرده  و عليه رويزيونيزم به پا ميخيزند –به مثابه مارآسيست 

بيون و آمونيستها ي آه عليه رويزيونيزم مبارزه  لنيني از انقال–واين آامال طبيعي است آه حزب مارآسيستي 
  . مي آنند پشتيباني قاطع بنمايند 

ما از همه رفقاي انقالبي آه روي . حزب آمونيست چين هيچوقت موضع خود را رو پوشي نكرده ونمي آند 
 المللي ما حتي ما دامي آه در جنبش آمونيستي بين.  لنينيزم پافشاري مي آنند پشتيباني مي نمائيم –مارآسيزم 

 لنينيستها داراي مناسبات باشيم ؟ رهبري –با رويزيونيستها ارتباط داريم ، پس چرا نمي توانيم با مارآسيست 
 لنينيستهاي آشورهاي مختلف به اصطالح –حزب آمونيست اتحاد شوروي پشتيباني ما را از مارآسيست 

ن دين انترناسيوناليستي پرولتري است آه ما بايد آنرا تفرقه افگني قلمداد مي آند ولي به نظر ما اين درست هما
  . انجام دهيم 

 لنينيستهاي آشورهاي مختلف آه از مشكالت و تهديد وزور هيچ ترس وهراسي ندارند و حقيقت –مارآسيست 
را مصرانه دنبال مي آنند و جرآت دارند دست به مبارزه بزنند روحيه بزرگ انقالبي ويژه مبارزان آمونيستي 

آمونيست هاي بلژيك بنمايندگي ژاك گريپا ورفقاي ديگر ، آمونيست هاي برزيل به . ا ازخود نشان ميدهند ر
هيل ورفقاي ديگر . نمايندگي آمازوناس ، گرابوويس و رفقاي ديگر ، آمونيستهاي استراليا بنمايندگي اي 
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 مقاومت خالصه ،در هر آشور جهان و در هر نقطه آره ارض ، هر جاي آه ظلم و ستم وجود دارد در همانجا
 لنينيستها درهمانجا هستند آه –دربرابر آن ديده مي شود ، هرجاي آه رويزيونيستها وجود دارند ، مارآسيست 

 لنينيستها را از حزب اخراج ميكنند وبه ساير شيوه هاي –عليه آنها مبارزه مي آنند وهرجاي آه مارآسيست 
ي برجسته و احزاب انقالبي نيرومند در همانجا بطور  لنينيستها–تفرقه افگنانه متوسل مي گردند ،  مارآسيست 

اآنون تغييراتي در جهان دارد روي مي دهد آه رويزيونيستها ي معاصر . اجتناب ناپذير پديدار خواهند شد 
اين رويزيونيستهاي معاصر مخالفان خود شان را آماده مي آنند ودر پايان امر بدست ايشان . منتظرآن نبودند 

  . اين يك قانون عيني تغيير ناپذير است . خواهند شد به گور سپرده 
  

  مشاجره آشكار آنوني
  

اگر عمق مشاجره بزرگ آنوني در جنبش آمونيستي بين المللي را به آاويم سرانجام چنين بر ميآيد آه آيا از 
ري بايد نمود يا  لنينيزم بايد پيروي آرد ويا ازرويزيونيزم ،  پافشاري روي انترناسيوناليزم پرولت–مارآسيزم 

اين مباحثه . به شوونيزم عظمت طلبانه بايد راه داد وپيوستگي را بايد تقويت نمود و يا به پراآندگي ميدان داد 
در مسايل اصولي ريشه اي از بيستمين آنگره حزب آمونيست اتحاد شوروي آغاز شد و درمدت طوالني در 

اشت ، ولي از دوسال و اندي پيش به بعد شكل آشكار چهار چوب مذاآرات داخلي بين احزاب برادر جريان د
  . بخود گرفته است 

بطوريكه همه ميدانند اين رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي است آه نخست مشاجره آشكار در جنبش 
  .آمونيستي بين المللي را براه انداخته و با اصرار هرچه تمامتر آنرا دامن ميزند 

 رهبران حزب آمونيست 1961نيست اتحاد شوروي متشكله در اآتوبر سال دربيست ودومين آنگره حزب آمو
رفيق چوئن الي ، رئيس هيئت نمايندگي حزب .اتحاد شوروي دست به حمله علني عليه حزب آارآلباني زدند 

آمونيست چين طي نطق خود در اين آنگره بر عليه چنين عمل رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي 
اما .  لنيني محسوب نمي شود –ن ساخت آه اين بهيچوجه روش جدي مارآسيست برخاسته و خاطر نشا

رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي بما چه جواب دادند ؟ آنها اعالم داشتند آه در براه انداختن مناقشه 
يگانه موضع اصولي صحيح و حقيقي مارآسيستي " واين هم ) 15" ( آامال صحيح عمل آردند " آشكار آنها 

  ) 16. " (لنيني است  –
احزاب "  ، حزب زحمتكشان ويتنام پيشنهاد آرد آه  1962سپس ، اندآي بيش نگذشت آه در ژانويه سال 

اين پيشنهاد مورد پشتيباني حزب . " ذيدخل بايد حمالت متقابل را در راديوومطبوعات متوقف سازند 
 ولي رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي .آمونيست چين ، حزب آار آلباني  و ديگر احزاب برادر گرديد 

رهبري حزب . در حقيقت از بدوش گرفتن تعهدات حتمي براي متوقف ساختن مشاجره امتناع ورزيد 
آمونيست اتحا د شووري نه اينكه حمالت اشكار به حزب آار آلباني را متوقف نكرد بلكه در آنگره هاي پنج 

 يكي بعد از ديگري بر گذارشد ، حمالت 1963 اوايل سال  تا1962حزب برادر اروپائي آه از اواخر سال 
بدين . آشكار عليه حزب آمونيست چين را تحريك آرده و مشاجره را در مقياس پردامنه تري براه انداخت 

  . ترتيب ما مجبور شديم به پاسخ آشكار به حمله آنندگان مبادرت ورزيم 
ف احزاب برادر پاسخ نداده بوديم آميته مرآزي حزب با وجود اينكه ما هنوز به همه حمالت وارده از طر

 ، 1963آمونيست چين در نامه جوابيه خود به آميته مرآزي حزب آمونيست اتحاد شوروي در مارس سال 
اعالم داشت آه بمنظور ايجاد محيط مساعد براي مذاآرات قريب الوقوع بين نمايندگان حزب آمونيست چين و 

 مارس موقتا پاسخ آشكار را در مطبوعات متوقف بكنيم 9ا تصميم گرفتيم از حزب آمونيست اتحاد شوروي م
ولي رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي در . ولي حق پاسخ آشكار را براي خود محفوظ نگاه ميداريم 

آستانه مذاآرات بين حزب آمونيست چين و حزب آمونيست اتحاد شوروي گام هاي بازهم بيشتري در اين راه 
  . و با انتشار اعالميه ها و تصميمات ، آشكارا و با ذآر نام به حزب آمونيست چين حمله ور شد برداشت 

 ژوئيه همان سال ، وقتيكه هنوز در مسكو مذاآرات بين نمايندگان حزب آمونيست چين و حزب 14در تاريخ 
رگشاده به آمونيست اتحاد شوروي جريان داشت ، آميته مرآزي حزب آمونيست اتحاد شوروي نامه س
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 به بعد رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي چين را بمثابه دشمن شماره يك مورد 1963 ژوئيه سال 15از 
ل از اعالميه دولتي ، نطق رهبران و مجامع مختلف گرفته تا آنها از تمام وساي. افتراء و حمله قرار داده اند 

انتشار مقاله ها استفاده آرده و تمام ماشين هاي تبليغاتي را از مطبوعات مرآزي و محلي گرفته تا ادارات 
 مقاله هيئت تحريريه ، 1119 ژوئيه تا پايان اآتوبر ، جمعا 15از . راديو وتلويزيون به حرآت درآوردند 

 ، تفسير ، مقاله با امضاء نام ، مكتوب خوانندگان و آاريكاتور و غيره در بيست و شش روزنامه سرمقاله
ومجله مرآزي منتشر شد و در اين ها با ذآر نام ، حزب آمونيست چين و رهبرانش رفقاي مائوتسه دون ، ليو 

 به مطبوعات محلي ميگردد اما آنچه آه مربوط. شائوچي ، چوئن الي و رفقاي ديگر مورد حمله قرار گرفتند 
 مقاله وغيره ضد 728 جريده ارگان جمهوري هاي شوروي طي همين دوره 15اينست آه طبق آمار نا تمام 

  . چيني انتشار دادند 
ما تمام قسمت هاي نسبتا مهم اين مدارك تبليغاتي ضد چيني را در جرايد خود منتشر ساختيم ، بخصوص متن 

آزي حزب آمونيست اتحاد شوروي دو مرتبه انتشار يافت وازراه راديوبا بيش از آامل نامه سرگشاده آميته مر
ده زبان خارجي به سراسر جهان پخش شد تا اشخاصي آه به اين مشاجره ذيعالقه اند بتوانند با نقطه  نظرهاي 

شار ما نمي توانستيم تمام مقاله هاي ضد چيني شوروي را انت. رهبري حزب آمونيست شوروي آشنا شوند 
دهيم تنها از اين جهت آه اين مقاله ها بسيار زياد و اآثريت شان يك نواخت بوده است  ودرضمن هم صفحه 

موسسه نشريات ما اآنون ديگر همه اين مقاله را جمع آرده  و بشكل . هاي جرايد ما گنجايش آنها را نداشت 
  . مجموعه ويژه اي بچاپ خواهد رساند 

 ديگر نزديك به دوهزارمقاله ومطالب ضد چيني منتشر آرده است ، برحسب مادامي آه طرف اتحاد شوروي
اصل برابري حقوق بين احزاب برادر جانب چين حق دارد ، بهمان نسبت مقاالت ومطالب در پاسخ آنها انتشار 

  . دهد 
به چون در نامه سرگشاده آميته مرآزي حزب آمونيست اتحاد شووري به مطالب زيادي اشاره شده است آه 

 لنينيزم و همچنين با بسياري از حوادث مهم وبزرگ جنبش آمونيستي بين –يك سلسله احكام اصلي مارآسيزم 
خون "  ومجله " ژن مين ژيبائو"   سال اخير مربوط مي باشد هيئت هاي تحريريه روزنامه7 – 8المللي طي 

 يك رشته تفسيرات مبادرت ورزيده   به انتشار1963 سپتامبر سال 6ما پس از بررسي و تحقيق جدي از " چي 
  .  تفسير ازاين نامه سرگشاده منتشر آرده ايم 7تا آنون با مقاله حاضر روي هم رفته ما فقط . ايم 

ما در تفسير اين نامه سرگشاده هنوز همه آنچه را آه الزم است نگفته ايم و به مقاله هاي بيشمار ضد چيني 
  . ما هنوز پاسخ نداده ايم منتشره در مطبوعات مرآزي ومحلي شوروي

 خروشف ضمن اينكه به پرسش هاي روزنامه نگاران پاسخ ميداد دعوت به 1963 اآتوبر سال 25در تاريخ 
قطع مشاجره آشكار نمود معذالك پس از آن هم مطبوعات شوروي آما في السابق به انتشار مقاله هاي ضدچيني 

  . ادامه دادند 
 شوروي بار ديگر پيشنهادي براي قطع مشاجره آشكار بميان آورد آه اخيرا رهبري حزب آمونيست اتحاد

اما سابقا شما خود تان " زيان بزرگي به جنبش آمونيستي وارد ساخته است " اعالم ميدارد آه مشاجره آشكار 
يگانه موضع " و  ) 17" ( در راه مصالح تمام جنبش آمونيستي جهاني است " ادعا آرديد آه مشاجره آشكار 

مي باشد ، بجاست آه از رهبري حزب آمونيست اتحاد ) 18" ( لنيني حقيقي –يح واصولي مارآسيستي صح
  شوروي بپرسيم اين چه دسيسه ونيرنگي است آه امروز اين طور ميگوييد وفردا آنطور ؟ 

 انتشار شما تقريبا دوهزار مقاله و مطلب ضد چيني منتشر آرديد اما ما هنوز بيش از ده مقاله در پاسخ آنها
با وجود اين شما از ما طلب . نداديم وحتي جواب ما به يك نامه سرگشاده شما هم هنوز به پايان نرسيده است 

اين طلب شما با اصل : ما بازهم جا دارد از شما بپرسيم . مي آنيد پاسخگويي هاي خود را متوقف آنيم 
والني و آنقدر زياد سخن گفتيد و ما اآنون برابري حقوق بين احزاب برادر تطبيق مي آند ؟  شما در مدت ط

تازه آه پاسخگويي را شروع آرده ايم ، شما تحمل و بردباري را از دست داده ايدوديگر نميتوانيد خود را 
  نگهداريد ونمي خواهيد به سخنان ما گوش بدهيد آيا اين امر با اصل دموآراتيك در مباحثه مطابقت دارد ؟

اگر چيني ها به مشاجره ادامه :  اعالم داشتيد 1963 سپتامبر سال 21 شوروي مورخ شما در بيانيه دولت اتحاد
آنها بايد به روشني پي ببرند آه در اين راه با قطعي ترين عكس العمل از طرف حزب آمونيست اتحاد "  دهند 

ت اتحاد ما بازهم مي خواهيم از رهبري حزب آمونيس" . شوروي و تمام مردم شوروي روبرو خواهند گشت 
آيا اين گفته هاي وحشتناك رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي شانتاژ وتهديد آشكا ر : شوروي بپرسيم 

گستاخانه نيست ؟ مگر شما حقيقتا گمان مي آنيد آه به محض اينكه شما امري مي دهيد ديگران بايد برده وار 
نعره ميزنيد ديگران لرزه بر اندام شان بيفتد؟ از آن اطاعت نمايند و شتابزده آنرا اجرا آنند ، به محض اينكه 
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  . هم اشتباه آرده ايد رفقا ، دوستان ، شما اشتباه آرده ايد ، تمام و آمال 
اگر شما حساب آرده ايد آه . حال مادامي آه مشاجره آشكار آغاز شده است پس بايد طبق قاعده انجام گيرد 

اگر شما . ديگر باندازه آافي گفته ايد شما بايد فرصت آافي به طرف مقابل بدهيد تا بتواند به شما پاسخ دهد 
ولي بعد از اينكه شما . فته ايد بفرمائيد بطور آافي آنرا بزبان برانيد فكر مي آنيد آه هنوز مطالب زيادي را نگ

خالصه ، شرايط بايد . تمام وآمال گفتيد بايد بطرف مقابل اجازه بدهيد آه او هم بطور آافي حرفش را بزند 
 خواهيد مادامي آه شما از تساوي حقوق بين احزاب برادر دم مي زنيد پس چرا شما هروقتيكه مي. برابر باشد 

به احزاب برادر حمله نمائيد مشاجره آشكار را آغاز مي آنيد و هر وقتيكه مي خواهيد مشاجره را متوقف آنيد 
  آن احزاب برادر را آه مورد حمله قرار گرفته اند ازحق پاسخگوئي آشكار محروم مي آنيد ؟

انگيخته وبعد آنرا تيز وتند رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي بدون هيچگونه مالحظه مشاجره آشكاررا بر
آرده و با سرسختي ادامه داده است واآنون در پيرامون متوقف آردن مشاجره آشكارجاروجنجال راه مي 

  سرانجام اين امر چه نشان ميد هد ؟ . اندازد 
مشاجره اين . بنظر ميرسد آه تكامل حوادث با انتظار آنكساني آه مشاجره آشكار را براه انداخته اند وفق دارند 

آشكار را آه رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي ابتدا آنرا بنفع خودش مي شمرد ، برعكس برخالف تمايل 
بدين جهت در موقعي آه آنها . حق با رهبران حزب آمونيست اتحادشوروي نيست . ايشان دارد تكامل مي يابد 

تحريف رويداد ها و جلوه دادن حق به بديگران حمله ور مي شوند فقط مي تواند به دروغ بافي وتهمت زني و
اما همينكه مشاجره گسترش يافت ومستلزم ذآرحقايق وارائه داليل گرديد ، . باطل و باطل به حق متوسل شوند 

  . زمين به زير پاي آنها به لرزه درآمده وترس آنها را فرا مي گيرد 
ا پسند تر وغير قابل قبول تر از روشن چيزي ناگوار تر  ون" لنين متذآر شده است آه براي رويزيونيستها 

بازهم سخني چند در باره : " لنين . ( ساختن اختالفات عمده تئوريك  وبرنامه تاآتيكي و تشكيالتي نيست 
  )  چاپ روسي 37 صفحه 20جلد " آليات لنين " ، " بوروي سوسياليستي بين المللي وانحالل طلبان 

  .  حزب آمونيست اتحاد شوروي مطابقت دارد اين گفته لنين درست با وضع فعلي رهبري
ما ازهمان لحظه آغازعقيده مند بوديم آه . موضع حزب آمونيست چين در مشاجره آشكا ر بر همه معلوم است 
اين مشاجره آشكار نه توسط ما براه افتاد . اختالفات بين احزاب برادر بايد از طريق مشورت داخلي حل شود 

  . ود ونه مطابق با تمايل ما ب
الآن چون مشاجره آشكار درگرفته است ، عالوه بر اين رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي نيز اعالم 

است ، پس اين مشاجره بايد براساس بحث دموآراتيك ) 19" (روش لنيني " داشته است آه مشاجره آشكار
ايد بجاي رساند تا حقايق عيان انجام گيرد وبايد روش ذآرحقايق و ارائه داليل را در پيش گرفت ومشاجره را ب

وقتي آب رودخانه فروآش مي آند سنگ ته رود به چشم مي :" شود همانند ضرب المثل چيني آه ميگويد 
  . " خورد 

 لنينيزم و –مهمتر ازاين آنست آه مادامي آه رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي آشكارا به مارآسيزم 
 آشكارا به بيانيه و اعالميه پشت پا زده اند ، پس آنها نمي توانند از انترناسيوناليزم پرولتري خيانت آرده و

 لنينيزم وانترناسيوناليزم پرولتري واز پشتيباني از اصول –ماتوقع و انتظار داشته باشند آه از دفاع مارآسيزم 
مونيستي بين انقالبي بيانيه و اعالميه دست بكشيم ومادامي آه مشاجره آشكار به مطالب مهم و بزرگ جنبش آ

اين . المللي برخورد مي آند ، بايد اين مطالب را تمام و آمال روشن ساخت تا مشاهده شود حق با آي هست 
  .  لنيني است –هم روش جدي مارآسيستي 

اصل مطلب در اينست آه اختالفات موجوده در جنبش آمونيستي بين المللي در حال حاضر اختالفات بين 
قطع . يزيونيزم وبين انترناسيوناليزم پرولتري و شوونيزم عظلمت طلبانه است  لنينيزم ورو–مارآسيزم 

مشاجره آشكار به حل وفصل ريشه هاي چنين اختالفات اصولي مهم وبزرگ منجر نخواهد گرديد ، برعكس ، 
اخت تنها از راه مشاجره آشكار و تنها از طريق ذآر واقعيات وارائه داليل مي توان سيماي حقايق را روشن س

 لنينيزم –و حق را از باطل تشخيص داد وهمبستگي جنبش آمونيستي بين المللي را بر مبناي مارآسيزم 
  .وانترناسيوناليزم پرولتري حفظ وتقويت آرد 

. آنچه آه از مشاجره مي ترسد بهيچوجه علم نيست.  لنينيزم علم است وعلم از مشاجره باك ندارد –مارآسيزم 
جنبش آمونيستي بين المللي ، آمونيستها ، انقالبيون و خلقهاي انقالبي آشورهاي مشاجره بزرگ آنوني در 

جهان را وا مي دارد آه بينديشند و فكر آنند و اين به آنها آمك مي آند آه مسايل انقالبي در داخل آشورخود و 
تيجه اين مشاجره در ن.  لنينيزم عميقا بر رسي نمايند –درسراسر جهان را بر حسب احكام اساسي مارآسيزم 

 – لنينيزم حقيقي را از مارآسيزم –بزرگ مردم در آخر قادر خواهند شد آه حق را از باطل و مارآسيزم 
اين مشاجره بزرگ همه عوامل انقالبي سراسر جهان را به جنبش در خواهد . لنينيزم دروغين تشخيص دهند 

يدئولوژيكي و سياسي آبديده خواهند شد وباز هم  لنينيستها بر اين مشاجره از جهت ا–همه مارآسيست . آورد 
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  راه حفظ وتحكيم پيوستگي

  
اد شوروي با اعمال رويزيونيزم و شوونيزم عظمت طلبانه خود ، پيوستگي رهبري حزب آمونيست اتح

اتخاذ . اردوگاه سوسياليستي و جنبش آمونيستي بين المللي را به معرض تهديد جدي بيسابقه اي انداخته است 
موضع رويزيونيستي و شوونيستي عظمت طلبانه از طرف رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي در حقيقت 

اگر رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي مصرانه از رويزيونيزم و . موضع تفرقه افگني است گرفتن 
شوونيزم عظمت طلبانه پيروي آنند ، هر چه هم با سر وصدا در باره پيوستگي فرياد بكشند و هر قدر هم 

ر نقاب پيوستگي اتهام بزنند ، آنها نمي توانند در زي" سكتاريستي "  و " تفرقه افگني " ديگران را به  
  . فعاليتهاي تفرقه افگنانه مشهور خود را مستور دارند 

 – لنينيستها با پيگيري از مارآسيزم – لنيني و مارآسيست –حزب آمونيست چين وديگر احزاب مارآسيستي 
موضع ما يگانه موضع صحيح در امرحفظ وتقويت . لنينينيزم وانترناسيوناليزم پرولتري پيروي مي آنند 

  . تگي واقعي اردوگاه  سوسياليستي و جنبش آمونيستي بين المللي است پيوس
 لنينيزم وانترناسيوناليزم پرولتري پايه پيوستگي اردوگاه سوسياليستي و جنبش آمونيستي بين –مارآسيزم 

 بدون اين اساس. تنها بر اين پايه پيوستگي احزاب برادر و آشورهاي برادر امكان پذير است . المللي است 
 –مبارزه بخاطر حفظ مارآسيزم . اصالنميتوان در باره پيوستگي احزاب برادر و آشورهاي برادر سخن گفت 

پافشاري . لنينيزم وانترناسيوناليزم پرولتري عينا مبارزه در راه پيوستگي جنبش آمونيستي بين المللي است 
  . روي اصول و نگهداري پيوستگي از يكديگر تفكيك ناپذير است 

بران حزب آمونيست اتحاد شوروي پيوستگي واقعي را بخواهند نه پيوستگي ساختگي را ، پس آنان بايد اگرره
 لنينيزم در باره طبقات – لنينيزم وفادار باشند ، بايد به آموزش مارآسيزم –به احكام اساسي مارآسيزم 

 ديكتاتوري پرولتاريا و فادار ومبارزه طبقاتي ، در باره دولت و انقالب ، بويژه درباره انقالب پرولتري و
آنان بهيچوجه نبايد همكاري طبقاتي ويا روش تسليم جويانه طبقاتي را بجاي مبارزه طبقاتي و سوسيال . باشند 

 پاسيفيزم را بجاي انقالب پرولتري جا زنند و بهيچوجه نبايد زير اين يا آن دستآويز ، – رفرميزم و سوسيال –
  .  نمايند ديكتاتوري پرولتاريا را لغو

اگر رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي پيوستگي واقعي را بخواهند نه پيوستگي ساختگي را ، پس آنان 
 را جدا مراعات نمايند وبهيچوجه نبايد برنامه حزب 1960 واعالميه سال 1957بايد اصول انقالبي بيانيه سال 

  . ب آنند خود را بجاي برنامه عمومي مورد توافق همه احزاب برادر قال
اگر رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي پيوستگي حقيقي را بخواهند نه پيوستگي ساختگي را ، پس آنان 
بايد بين دشمنان و دوستان مرزبندي دقيقي آرده و با آليه آشورهاي سوسياليستي ، با تمام احزاب برادر 

 وملل ستمديده و آليه آشورها ورجال  لنيني ،  با پرولتارياي سراسر جهان ، با همه خلقها–مارآسيستي 
 غدارترين دشمن خلقهاي سراسر جهان وسگهاي –صلحدوست متحد گردند ، تا عليه امپرياليزم آمريكا 

آنان بهيچوجه نبايد دشمنان و دوستان را مخلوط آرده و دشمنان را دوست و . زنجيري اش مبارزه نمايند
ا امپرياليزم آمريكا ،  مرتجعان آشورهاي مختلف جهان و دوستان را دشمن بشمارند ،  بهيچوجه نبايد ب

دارودسته خائنين تيتو جهت مبارزه عليه آشورهاي برادر ، احزاب برادر و خلقهاي انقالبي  آشورهاي مختلف 
و بمنظور تحقق بخشيدن تسلط دو آشور بزرگ يعني اياالت متحده آمريكا واتحاد شوروي برجهان همدست 

  . گردند 
ان حزب آمونيست اتحاد شوروي پيوستگي حقيقي را بخواهند نه پيوستگي ساختگي را ، آنوقت آنان  اگر رهبر

بايد به انترناسيوناليزم پرولتري وفادار باشند ، موازين مناسبات متقابل بين آشورهاي برادر واحزاب برادر را 
است شوونيزم عظمت طلبانه و آه در بيانيه واعالميه قيد شده است مراعات نمايند و بهيچوجه نبايد سي

  : اين نشان ميدهد آه آنان بايد .خودخواهي ملي را جايگزين اين موازين بنمايند 
اصل اتحاد را مراعات نمايند و هيچگاه بعضي از احزاب برادر را به حمله عليه ديگر احزاب برادر تحريك 

  . ننموده به فعاليتهاي سكتاريستي وتفرقه افگني دست نزنند 
پشتيباني و آمك متقابل را رعايت نمايند و بهيچوجه زير نقاب آمك آنترول خودرا بر احزاب برادر اصل 

بحق حاآميت و منافع آشورهاي برادر زيان نرسانند وعليه "  تقسيم آار بين المللي" برقرار نسازند و به بهانه 
  د علم نكنند ؛آشورهاي برادري آه در ساختمان سوسياليزم به نيروي خود اتكاء دارند ق

اصل عدم وابستگي وبرابري حقوق را مراعات نمايند و خود را مافوق ديگر احزاب برادر قرار نداده وبرنامه 
وخط مشي وقطعنامه حزب خودرا بر ديگر احزاب برادر تحميل نكنند و در امور داخلي آنها دخالت ننمايند و 

 22



بايد اصل نيل بوحدت نظر از طريق مشورت را رعايت نمايند و بهيچوجه با اتكاء به اآثريت انقالبي خط مشي 
نند وبا استفاده از آنگره خود و آنگره هاي ديگر احزاب ، بوسيله صدور نادرست خود را بزور بديگران نقبوال

قطعنامه ، اعالميه ويا سخنراني رهبران وغيره آشكار ومستقيما بديگر احزاب برادر حمله ننمايند و بويژه 
  اختالف نظرهاي ايدئولوژيكي را بمناسبات بين دولت ها نكشانند ؛ 

 اتحاد شوروي واقعا پيوستگي اردوگاه سوسياليستي و جنبش آمونيستي خالصه ،  اگر رهبران حزب آمونيست
بين المللي را بخواهند ، پس آنان بايد خط مشي رويزيونيستي و شوونيستي عظمت طلبانه و سكتاريستي خود 

د پيوستگي اردوگاه سوسياليستي وجنبش آمونيستي بين المللي تنها وقتي مي توان. را تمام وآمال بدور اندازند 
 لنينيزم و انترناسيوناليزم –حفظ وتحكيم گردد آه نه تنها در گفتار ،  بلكه در آردار وفاداري به مارآسيزم 

وبرعليه رويزيونيزم معاصر و دگماتيزم معاصر ، وبر ضد شوونيزم عظمت طلبانه . پرولتري نشان داده شود 
اينست يگانه راه حفظ . گني مبارزه بعمل آيد وانواع ديگر ناسيوناليزم بورژوازي وعليه سكتاريزم و تفرقه اف

  . وتحكيم پيوستگي 
جنبش آمونيستي بين المللي پيروزي هاي درخشاني . اوضاع آنوني بين المللي بطور آلي بسيار خوبست 

. بدست آورده است آه به تغييرات ريشه اي تناسب نيروهاي طبقاتي در صحنه بين المللي منجر گرديده است 
ات اين ،  اآنون جنبش آمونيستي بين المللي مورد حمالت جريان منحط رويزيونيزم و تفرقه ولي به مواز

هرچند آه چنين وضع براي جنبش . افگني قرار گرفته است و اين پديده هم طبق قانون تكامل تاريخ مي باشد 
زيونيستها سيماي آمونيستي بين المللي و بعضي احزاب برادر دشواري هاي موقت بوجود آورده است ولي روي

 لنينيستها هم به مبارزه عليه رويزيونيزم برخاسته اند واين يك آار –خود را برمال ساخته اند و مارآسيست 
  . نيكويي است 

 لنينيزم نيروي جواني وحياتي خودرا ثابت نموده و مي نمايد ودر سراسر –بدون شك وترديد ، مارآسيزم 
 لنينيزم جنبش آمونيستي بين المللي بيش از پيش مقتدر – مارآسيزم برپايه. جهان ظفر نمون خواهد گرديد 

امر پرولتارياي بين المللي و امر انقالبي خلقهاي سراسر جهان به پيروزي هاي بازهم . ومتحد خواهد شد 
  . اما رويزيونيزم معاصر با شكست آامل ونهايي روبرو ميگردد. درخشان تري نايل خواهند آمد 

: شما بايد خون سردانه فكر آنيد :   رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي پند بدهيم ما ميخواهيم به
رويزيونيزم و تفرقه افگني ايكه شما روي آن مصرانه پافشاري مي آنيد ، شما را آجا خواهد برد ؟  ما دوباره 

يزم  لنين–صميمانه رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي را مخاطب ميسازيم آه به موضع مارآسيزم 
 و به 1960 و اعالميه سال 1957وانترناسيوناليزم پرولتري باز گردد ، بموضع اصول انقالبي بيانيه سال 

موضع موازين مناسبات متقابل بين احزاب برادر و آشورهاي برادر آه در بيانيه واعالميه تصريح شده است 
ي جنبش آمونيستي بين المللي ، بازگردد تا بدينوسيله بر پايه اصول اختالفات برطرف گردد و پيوستگ
  . پيوستگي اردوگاه سوسياليستي وپيوستگي چين واتحاد شوروي استحكام يابد 

با وجود اينكه بين ما و رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي اختالف نظرهاي جدي وجود دارد ، ولي ما 
ي آه به وسيله لنين نسبت به توده هاي وسيع اعضاي حزب آمونيست اتحاد شوروي و خلق اتحاد شورو

آمونيست هاي چين  ومردم چين آمافي السابق بطور تزلزل . واستالين تربيت شده اند ، اطمينان آامل داريم 
ناپذير پيوستگي بين چين و اتحاد شوروي را حفظ خواهند آرد ودوستي ژرف بين خلقهاي دوآشور چين 

  . واتحاد شوروي را تحكيم نموده و پيشرفت خواهند داد 
  !  لنينيزم متحد شويد –مونيست هاي سراسر جهان بر پايه مارآسيزم آ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 23



 24

  توضيحات 
  

ي "پراودا" ، مقاله هيئت تحريريه روزنامه " بخاطر وحدت و پيوستگي جنبش آمونيستي بين المللي  " -1
   . 1963 دسامبر سال 6شوروي مورخ 

  1962 آوريل سال 20آولوس ، . ك " ك لو" مصاحبه خروشف با ناشر مجله آمريكايي : الف - 2
   1962 دسامبر سال 12گزارش خروشف در اجالسيه شوراي عالي اتحاد شوروي : ب 

 شكاف هاي  در بلوك –امكانات براي ديپلماسي " تحت عنوان " ني شين "   مقاله هفته نامه آمريكايي - 3
   1963 فوريه سال 9" ها 
 26"  چقدر است ؟ –شكاف بين مسكو وپكن " تحت عنوان " وسويك ن"   مقاله هفته نامه آمريكايي - 4

   . 1962ماه مارس سال 
خروشف پس از امضاء قرار " تحت عنوان "  يونايتدسيت نوس اند آورد ريپورت "    مقاله هفته نامه - 5

   .1963  سپتامبر سال30" داد منع جزئي آزمايشات هسته اي شيوه رفتار خودرا تغيير داده است يانه ؟ 
وحدت آمونيستي در اياالت متحده آمريكا به مثابه " و انگليس تحت عنوان " تايمز "  خبر روزنامه – 6

   . 1962 ژانويه سال 17روز "  امر در گذشته شمرده مي شود 
   .1963 ژانويه سال 1روز " نوسويك "  رجوع به هفته نامه آمريكا – 7
  در آنگره اتحاد مجدد 1963مصوبه ژوئن سال " ايف ما اوضاع بين المللي ووظ: "  قطعنامه – 8

  . تروريست ها " انترناسيونال چهار " باصطالح 
مصوبه در جلسه آميته ملي حزب " مرحله جديد انقالب روسيه و بحران استالينيزم "  قطعنامه – 9

   . 1959 آوريل سال 15 – 13آارگري سوسياليستي تروتسكيستهاي آمريكا منعقده در 
 " 5تروتسكيست ها مصوبه روز"  قطعنامه دبير خانه بين المللي باصطالح انترناسيونال چهار – 10

  " .  تحت عنوان انعكاس بيست ودومين آنگره حزب آمونيست اتحاد شوروي 1961دسامبر سال 
بمناسبت مسئله آنگو منتشره در ارگان حزب " اومانيته "  مصاحبه بروئل بامخبر روزنامه – 11
   . 1960 ژانويه سال 26" دراپوروژ " يست بلژيك آمون
 22" دراپوروژ " مقاله روزنامه " حزب آمونيست بلژيك وآنگره آمونيست هاي يوگوسالوي  " -12

   . 1958آوريل سال 
رجوع به مقاله گريپا  ( 1961 دسامبر سال 3بليون در آنگره ناحيه بروآسل روز .  سخنراني ژ– 13

   . 1962 فوريه سال 22" دراپوروژ " منتشره در روزنامه 
" روزنامه " دو پيشنهاد از طرف حزب آمونيست : بخاطر پيروزي آامل وسريع "  بليون .  ژ – 14

   . 1960 دسامبر سال 29" دراپوروژ 
 اآتوبر سال 27 نطق خروشف در پايان بيست ودومين آنگره حزب آمونيست اتحاد شوروي – 15

1961 .   
   . 1962 فوريه سال 21" پراودا " ، مقاله هيئت تحريريه روزنامه " ما پرچم عصر  "  – 16
 سال 16شماره " آمونيست " مقاله هيئت تحريريه مجله " .   بسوي پيروزي هاي نوين آمونيزم - 17

1961 .   
  .  همانجا– 18
   . 1961 نوامبر سال 4"پراودا " سرمقاله روزنامه " . آنگره تاريخي حزب لنيني  " – 19

  


