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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  دکتر غالم حسين فروتن

  سازمان انقالبی افغانستان:  و ارسال ازبازتايپ
 ٢٠١٣ فبروری ٢١

  دفاع از مائو، دفاع از مارکسيسم خالق است

  )بخش ھفتم( 

  و مبارزه عليه رويزيونيسممائو 

 مائو عليه رويزيونيسم مدرن که با انقالب فرھنگی پرولتاريائی ادامه يافت، يکی از رويداد ھای دورانساز در ۀمبارز

سھم حزب . است"  انقالب تحت ديکتاتوری پرولتارياۀادام"تاريخ جنبش کمونيستی، در تکامل ساختمان سوسياليسم در 

 -  لنينيسم، در تکامل آن در شرايط نوين، در پيروزی مارکسيسم- مائو در دفاع از مارکسيسمکمونيست چين تحت رھبری

 پردامنه ای دست ۀچنين مبارزه توان سراغ گرفت که ب ھيچ حزب ديگری را نمی. لنينيسم بر رويزيونيسم عظيم است

نگاھی به مطبوعات .  قرار داشتاين حقيقتی است که حزب کمونيست چين در رأس پيکار عليه رويزيونيسم. زده باشد

 - عظيم و درخشنده يک نسل مارکسيستۀدر مکتب اين مبارز. دھد را بروشنی نشان می آنزمان چين و جھان آن

 لنينيست - از اين پيکار احزاب و سازمانھای مارکسيست. لنينيست پرورش يافت که عليه رويزيونيسم به مبارزه برخاست

  .يونيسم را در مقياس ملی و بين المللی دنبال کردندبيرون آمد که مبارزه با رويز

از يکسو مبارزه با افکار : حزب کمونيست چين تحت رھبری مائو در اين پيکار نيز به اصل مارکسيستی وفادار ماند

 لنينيسم و از سوی ديگر حفظ وحدت جنبش جھانی کمونيستی، -خاطر دفاع از مارکسيسمه انحرافی و رويزيونيستی ب

اگر به قدرت عظيم مادی . خاطر نجات او که چيزی جز حفظ اردوی سوسياليسم و جنبش کمونيستی نبوده  بيمار بدرمان

سوی مارکسيسم و حفظ ه و معنوی اتحاد شوروی در آنزمان بينديشيم، اھميت کوشش برای برگرداندن اتحاد شوروی ب

با يک دست : کرد زش مائو با دو دست عمل میدر اينجا نيز حزب کمونيست بنابر آمو. توان دريافت وحدت را می

خاطر درھم کوبيدن رويزيونيسم و دفاع از اصول مارکسيسم و با دست ديگر کوشش برای وحدت اصولی و ه مبارزه ب

  .کس پوشيده نيست حفظ اردوی سوسياليسم که اھميت آن بر ھيچ

له می انديشد، و يا می أر قبول دارد و نه به اھميت مسنه چنين برخوردی را با اشتباه و اشتباه کا" امپرياليسم و انقالب"

 درخشان مائو را عليه رويزيونيسم از حمالت خود بی ۀاز اينرو مبارز. دھد را عمداً طور ديگر جلوه می انديشد و آن

  :کند نصيب نگذاشته و مبارز ۀ حزب کمونيست چين و مائو را با اين عبارات توصيف می

حزب ما شروع کرد علل آن تزلزالتی را که در رفتار رھبری چين در برابر ) انقالب فرھنگی (در پرتو اين رويداد ھا"

 در زمانی که حزب کمونيست چين ١٩۶٢مثالً در . خورد، عميق تر درک کند چشم میه رويزيونيسم خروشچف ب

اليسم امريکا  مشترک عليه امپريۀسازش و وحدت با رويزيونيست ھای شوروی را تحت عنوان به اصطالح جبھ

 مساعی خود برای سازش با شورا ھا به مسکو رفت تا در دست گرفتن ۀ که چوئن الی در ادام١٩۶۴خواستار شد يا در 
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وجه تصادفی نبود، بلکه انعکاس کمبود اصول انقالبی  ھيچه اين نوسانات ب. نف تھنيت بگويديقدرت را توسط گروه برژ

  )۴۵۶-۴۵۵ص " و انقالبامپرياليسم ". ("و پيگيری انقالبی بود

 بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی تشکيل شد و در آن خروشچف طی گزارش خود در کنار ۀدر زمانی که کنگر

گذار "،"ھمزيستی مسالمت آميز"را با سه اصل  حمالت بيشرمانه به ستالين، دفاع از امپرياليسم امريکا و ھمکاری با آن

راه ه کرد که حزب کمونيست اتحاد شوروی ب کس تصور نمی  پايه گذاشت، ھيچ"رقابت مسالمت آميز"و " مسالمت آميز

 لنينيسم با - احزاب وفادار به مارکسيسم. رويزيونيسم خواھد رفت، که فرجام آن احياء سرمايه داری در شوروی است

 غالب آمد، تلقی میتوان با بحث برآن   اختالف نظری که میۀ فوق موافقت نداشتند و آنھا را به مثابۀاصول سه گان

  .بايستی بر اساس اصول سازمانی فيصله يابد اين بحثی بود ميان کمونيست ھا، ميان احزاب کمونيست که می.  کردند

رود در آنموقع احتياج به پشتيبانی احزاب  دانست به چه راھی می رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی که خود می

خروشچف بعداً ضمن مذاکره .  بيستم را مورد پشتيبانی قرار دادندۀمه، کنگرکمونيستی و کارگری داشت و اين احزاب ھ

در آن :"  بيست و دوم حزب کمونيست اتحاد شوروی صريح و پوست کنده اظھار داشتۀت نمايندگی چين در کنگرأبا ھي

ما بھتر حاال وضع " ،"حاال وضع دگرگون است"، "زمان صدای حزب کمونيست چين برای ما اھميت بزرگی داشت

در آن موقع صدای احزاب کمونيست و به ويژه صدای حزب کمونيست چين ". راه خود خواھيم رفته ما ب"،"شده است

 و احزاب ديگر که البانیخالف حزب کار . ئيد حزب کمونيست اتحاد شوروی مورد نياز خروشچف و يارانش بودأدر ت

مونيست چين تحت رھبری مائو نظرات مخالف خود را در ئيد قرار دادند، حزب کأ بيستم را مورد تۀدر بست کنگر

و ماھيت احزاب سوسياليست وغيره چه در بحث ھای دو جانبه و چه  طی " گذار مسالمت آميز" مورد حمله به ستالين،

  .اسناد کتبی به اطالع حزب کمونيست اتحاد شوروی رسانيد

 بيستم آغاز کرد و در اين مبارزه ۀ يعنی از زمان کنگر،آنمائو مبارزه عليه رويزيونيسم مدرن را از ھمان زمان بروز 

نگارش درآمد و به ويژه تفسير ه مقاالتی که تحت رھبری مائو در افشاء رويزيونيسم مدرن ب. گاه از پای ننشست ھيچ

ماھيت خروشچف و ديگر رھبران "  سرگشاده حزب کمونيست شوروی به سازمانھای حزبیۀنام"ھای نه گانه از 

  . لنينيسم خيانت کرده و راه سرمايه داری را در پيش گرفته بودند، برمال ساخت- را که به مارکسيسمشوروی

 سخت و طوالنی تمام کوشش مائو مصروف بر اين بود که رھبران شوروی را از راھی که ميروند ۀطی اين مبارز

کرد ولی از گذشت و سازش  ل پافشاری میاو در اين کوشش بر روی اصو.  لنينيسم بياورد-راه مارکسيسمه بازدارد و ب

  .نيز دريغ نميورزيد

 لنينيست ھا برآنند که - مارکسيست.  لنينيست، جدی و وفادار به اصول است-حزب کمونيست چين حزبی مارکسيست"

در جريان مبارزه نرمش تا زمانی که بر اساس اصول قرار دارد صحيح ". يگانه سياست صحيح، سياست اصولی است"

  ")مبارزه عليه رويزيونيسم خروشچف را به آخر برسانيم" ("نرمش بايد در جھت خدمت به اصول باشد. است

ما با حفظ موضع اصولی خود در برخی از مسائل با خروشچف سازش کرديم زيرا که نظر ما اين بود که رھبران "

  )نجاھما" ( لنينيسم بازگردانيم-حزب کمونيست اتحاد شوروی را به شاھراه مارکسيسم

حزب کمونيست چين برای جلوگيری از تيره شدن حوادث، برای پافشاری روی اصول و از بين بردن اختالفات و "

ما بردباری و خود داری . کار برده استه  مشترک عليه دشمن کوشش ھای فراوانی بۀبرای تقويت پيوستگی و مبارز

  )سرچشمه و سير پيشرفت اختالفات" (يمعظيمی از خود نشان داده و آنچه که در قدرت داشتيم، کرده ا

 موارد شيوۀ مائو پافشاری بر روی اصول است و در عين حال سرباز نزدن از گذشت و سازش آنجا که با ۀدر ھم

پس از سقوط خروشچف يکبار ديگر مائو به رھبران شوروی فرصت داد تا شايد از راھی که . اصول در مغايرت نيست

  . کوشش نيز مفيد نيفتاداما اين. روند بازگردند می
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ما به رھبری جديد حزب کمونيست اتحاد شوروی در آن زمان چشم اميد بستيم و ماھھا عمليات آنان را نظاره کرديم و "

 راه رويزيونيستی ۀھمچنان در انتظار مانديم، ولی آنھا ماھيت حقيقی خود را نشان دادند و تصميم خود را مبنی بر ادام

 ۀ لنينيسم قاطعانه دفاع کنيم و بر مبارز- چنين شرايطی مجبوريم از مواضع ايدئولوژيک مارکسيسمما در . اعالم کردند

") مبارزه عليه رويزيونيسم خروشچف را به آخر رسانيم" ("روياروی عليه رويزيونيسم خروشچف اصرار ورزيم

  )١٩۶۵ جون(

شما . داد خود راه میه ی کوچکترين ترديدی باين فرصت به اين علت داده نشد که مائو گويا در ماھيت رھبران شورو

 تحرير آمده از نظر بگذرانيد، در سراسر آن اين ۀرشته  ب١٩۶۴ بروری ف۴را که در "  سرگشادهۀنام"ھفتمين تفسير از 

رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی بزرگترين رويزيونيست و ھمچنين : "ارزيابی مانند خط قرمزی کشيده شده است

 ۀکه قريب دوماه پس از مقال"  سرگشادهۀنام"در ھشتمين تفسير از ". کتاريست و تفرقه افگن در تاريخ اندبزرگترين س

  :که خروشچف ھنوز زمام امور را در دست داشت، چنين آمده است رشته تحرير درآمده و درست در زمانیه فوق ب

 لنينيسم پرده پوشی کنند و خط مشی - سيسمکه خيانت خود را به مارک رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی برای آن"

انقالب ". ("برند رويزيونيستی خود را محق جلوه دھند، آشکارا آثار مارکس را تحريف کرده و در تاريخ دست می

  ) ١٩۶۴ چ مار٣١، "پرولتری و رويزيونيسم خروشچف

  :و در جای ديگر

ھمۀ اپورتونيست ھا و رويزيونيست ھا تا : دھيمخواھيم به رفقای رھبر حزب کمونيست اتحاد شوروی پندی ب ما می"

انقالب " ("رويد ھمان راه میه کنيد و ب زباله دان تاريخ سرنگون شده اند، چرا شما اثر پای آنھا را تعقيب میه کنون ب

  ")پرولتری و رويزيونيسم خروشچف

" خط مشی رويزيونيستی" و " لنينيسم خيانت کرده- رھبران حزب کمونيست شوروی که به مارکسيسم"روشن است که 

ذلک  دانست، مع خوبی میه مائو اين نکته را ب. توانند پس از سقوط خروشچف اين خط مشی را ادامه ندھند دارند نمی

  .از آخرين  کوشش دريغ نکرد

پافشاری بر روی اصول :  مائو عليه رويزونيسم مدرن روش اصولی ھميشگی او کامالً مشھود استۀ از خالل مبارز

. منظور نيل به وحدته لنينيسم و دفاع از آن و در عين حال پذيرفتن گذشت و سازش در چارچوب اصول ب -کسيسممار

به آن " امپرياليسم و انقالب"کار بست و ه  مرکزی بۀاين ھمان روشی است که در انتخاب وان مين و لی لی سان به کميت

 اين ھمان روشی است که در - و لنين نيز در مورد تروتسکی و ديگران اعمال کرد-برچسب اپورتونيسم می چسباند

  .کند توصيف می" نوسان"را با کلمۀ  آن" امپرياليسم و انقالب"کار برد و ه مبارزه با رويزيونيسم مدرن ب

 حزب کمونيست چين تحت رھبری مائو عليه رويزيونيسم مدرن ۀفقط چند سطر به مبارز" امپرياليسم و انقالب"

امپرياليسم . "گونه توضيح و تفسير اين مبارزه را تخطئه کند که با ذکر دو نکته آنھم بدون ھيچ اختصاص داده، برای آن

که بازھم مائو را سازشکار  ی آنکار برده براه را بدون توضيح ب" سازش "ۀ معمول خود کلمۀبر طبق شيو" و انقالب

 زمانی بيش از پانزده سال را در بر ۀ مائو را عليه رويزيونيسم مدرن که فاصلۀتوان بررسی مبارز اما آيا می. بنماياند

را سياه کرد؟ آيا  که آن گيرد و کوھی از اسناد و نوشته ھا برجای گذاشته با چند سطر انجام داد و آنھم برای آن می

 نمود و ء فقط به ذکر دو نکته اکتفاه و مقالسندکند که از خروار ھا   لنينيستی اينطور حکم می-يق مارکسيستیاسلوب تحق

 مساعی برای ۀادام"که از " امپرياليسم و انقالب"فرض صحت، تمام واقعيت را مورد قضاوت قرار داد؟ چرا ه با آن، ب

 کدام ۀادام برسر چيست و - که دروغی بيش نيست-سازشدھد که اين  گويد، توضيح نمی سخن می" سازش با شوراھا

 مائو عليه رويزيونيسم مدرن به ۀ مبارزۀدربار" امپرياليسم و انقالب"که   است؟ ھمينسازش با شوراھا برای مساعی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

زند، خود دليل برآنست که اين مبارزه آنچنان واقعيت  چند سطر قناعت می ورزد و از بررسی تفصيلی آن سرباز می

  .جنگ آن رفته توان ب وار و بارزی است که نمیاست

 در پيکار عظيم عليه رويزيونيسم مدرن البانیطور اجمالی به وضع حزب کار ه شايد بی فايده نباشد نظری ھم ب

بر اساس اسنادی که مورد مطالعه قرار " حزب کمونيست انقالبی امريکا"مستخرج زير از مجله تئوريک . بيندازيم

  .نستگرفته بيانگر آ

ت نکرده اين دروغ را که در برخی نوشته ھای ديگر او طی أتذکر اين نکته جالب است که خوجه در کتاب خود جر"

 مبتکر البانیتکرار کند که حزب کار ) دنبال او روانند تبليغ کرده انده و برخی از گروھھائی که ب(چند سال گذشته آمده 

 ن ادعائی کامالً در تضاد با واقعياتی است که اسناد منتشر شده نشان میچني. مبارزه عليه رويزيونيسم مدرن بوده است

خصوص وقتی که حزب ه ب:"را از در عقب وارد کند و بنويسد کوشد آن ذلک خوجه از طريق غير مستقيم می مع. دھد

  )١". ( آشکار با رويزيونيست ھای خروشچفی دست زدۀ به مبارزنيزکمونيست چين 

کند که برخورد مائو به استالين و در قبال رويزيونيسم خروشچف   کامالً روشن می١٩۵۶مبر ر نو زير از مائو دۀنوشت

  .چگونه بوده است

" شمشير"کنم که دو  من فکر می.  حزب کمونيست اتحاد شوروی بگويم٢٠ ۀ کنگرۀخواھم چند کلمه دربار من می"

 شمشير ستالين ھم اکنون توسط روسھا از کف فرو .نام ستالينه نام لنين و شمشير ديگر به شمشيری ب: وجود دارد

را برداشته اند تا بر سر اتحاد شوروی فرود  و کسان ديگری در مجارستان آن) در لھستان(گومولکا . گذاشته شده است

 احزاب کمونيست بسياری از کشور ھای اروپائی نيز به انتقاد از. آورند و با به اصطالح ستالينيسم به مقابله برخيزند

کنند،  امپرياليست ھا نيز از اين شمشير برای کشتن خلق استفاده می. اتحاد شوروی پرداخته اند و رھبر آنھا تولياتی است

ما چينی ھا . دور افگنده شده استه عاريت داده نشده و به اين شمشير ب. حرکت در آورده را برای مدتی ب مثالً دالس آن

دھيم  کنيم و ثانياً در عين حال اشتباھات او را مورد انتقاد قرار می  از ستالين دفاع میدور نينداخته ايم، اوالً ماه را ب آن

خالف کسانی که کوشش کردند ستالين را از اعتبار . را نوشتيم»  تاريخی ديکتاتوری پرولتارياۀ تجربۀدربار «ۀو ما مقال

  .بيندازند و نابود کنند، ما در انطباق با واقعيت عينی عمل کرديم

نظر من تا حدود ه اما شمشير لنين، آيا آنھم توسط بعضی از رھبران شوروی تا حدودی بر زمين گذاشته نشده است؟ ب"

 بر ھنوز میوبر ھنوز ارزش خود را حفظ کرده است؟ آيا انقالب اکتوآيا انقالب اکت. زيادی از کف فرو گذاشته شده است

 حزب کمونيست ٢٠ ۀفاده قرار گيرد؟ گزارش خروشچف به کنگر کشور ھا مورد استۀ نمونه برای ھمۀتواند به مثاب

دست آورد و اين بدان معنی است که ديگر برای ه گويد که ممکن است قدرت دولتی را از راه پارلمانی ب شوروی می

فگنده دور اه که اين باب مفتوح شد لنينيسم دربست ب ھمين. بر بياموزندو کشور ھا ضرورتی ندارد که از انقالب اکتۀھم

  )۵آثار جلد . ( مرکزی حزب کمونيست چينۀ ھشتمين کميتۀ اجالسيۀسخنرانی در پلنوم دوم دور: مائو". (شده است

 ستالين و جوھر رويزيونيسم خروشچف را دريافته است و درست در ألۀشود که مائو جوھر مس بروشنی ديده می"

که  و حزب به اين" بدرستی شناخته نشده بود "لبانیازمانی که بنا به اعتراف خود ماھيت خروشچف توسط حزب کار 

» آثار منتخب«ما بيھوده در ). البانیتاريخ حزب کار " (ھنوز کامالً اعتماد نداشت"خروشچف پيرو رويزيونيسم است 

تمام آنچه . جو کرديم که چيزی نزديک به درک مائو از آنچه که در اتحاد شوروی روی داده بود، بيابيم و خوجه جست

از جمله ) نظير يوگسالوھا( امپرياليست ھا و ديگران ٢٠ ۀ است که پس از کنگرألهتوان يافت توجه به اين مس یم

خروشچف به ستالين برای حمله به سوسياليسم بھره جستند و شکوه از اين امر که اتحاد شوروی برخورد خود را به 

  )...ھمانجا(يوگسالوی ماليم کرده است 
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ی که د که خوجه برای تحليل مشی عموميدھ  برای چاپ انتخاب کرده است نشان میالبانیزب کار آثار اين دوران که ح

  .عمل نياورده استه  بيرون آمده ھيچ کوششی ب٢٠ ۀاز کنگر

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  :لمانی چنين استا متن ۀترجم. جانشين شده" خودش "ۀبا کلم" نيز "ۀلمانی کلما در متن -١

اين تماسھا بر اساس مبارزه ای که حزب ما با .  تماسھای نزديکی با چينی ھا داشت١٩۵۶قط پس از حزب ما ف"

در آنوقت تماسھای ما با حزب کمونيست چين يا به عبارت . کرد، بيشتر شد رويزيونيسم مدرن خروشچف دنبال می

ب کمونيست چين خودش به که حز خصوص در موقعیه صحيحتر با کادر ھای رھبری آن بيشتر و نزديکتر شد، ب

  )۴۴٧-۴۴۶ص " امپرياليسم و انقالب" (" آشکار با رويزيونيستھای خروشچفی دست زدۀمبارز

کند که  ھر حال اين فکر را تلقين میه توان از آن تفسير ھای گوناگون داشت، ب اين عبارت چند پھلو و مبھم که می

  .زيونيسم خروشچف را آغاز کرده است مبارزه با رويالبانیحزب کمونيست چين پس از حزب کار 

چاپ نرسيده ه البته الاقل يک اثر از خوجه ھست که در يادداشتھای آثار منتخب او به آن استناد شده ولی در اين آثار ب"

" ١٩۵۶ نومبر ٨ در البانیدرگردھمائی باشکوه پانزدھمين سالگرد تأسيس حزب کار "و اين سخنرانی است که  است

مقاله ايست تحت عنوان "رسد اين ھمان يا در جوھر خود ھمان  نظر میه ب). البانیتاريخ حزب کار (ايراد شده است 

مبر  نو٨خوجه نگاشته شده و در تاريخ که توسط رفيق انور " دھد  پانزدھمين سال خود را پايان میالبانیحزب کار "

طور کامل و بدون دست ه ب:"... کند که ره میو خوجه اشا) ھمانجا" (انتشار يافته است " پراودا "ۀ در روزنام١٩۵۶

را   ترجيح داده است آنالبانی تعجب نيست که حزب کار ۀدر واقع زياد ماي). ھمانجا" (چاپ رسيده استه بردن در آن ب

 ۀ صفح١٩۵۶مبر پراودا ھشتم نو. ( بيستم استۀئيد دربست کنگرأانتشار ندھد چون در واقع اين مقاله در اساس خود ت

۴(  

. نبود که با رويزيونيسم شوروی از در مبارزه آشکار درآيد" نيز"ھيچوجه کار حزب کمونيست چين ه  آنگھی اين بو"

زنده  "ۀ با مقال١٩۶٠ اپريل ١۶بود که ) و بايد با قدرت افزود، تحت رھبری مائو(بدون ترديد اين حزب کمونيست چين 

.  شوروی گشود٢٠ علنی را با احکام رويزيونيستی کنگره مبارزه" پرچم سرخ" تئوريک حزب ۀلجدر م" باد لنينيسم

در .  در پکن تشکيل شد، ادامه داد١٩۶٠ جونکه در " فدراسيون سنديکائی جھانی"حزب چين اين تعرض را در مجمع 

 حزب کمونيست رومانی در بوخارست، نمايندگان حاضر احزاب کمونيست ۀھمين ماه، اندکی ديرتر، در سومين کنگر

در اين گردھمائی .  احزاب را تعيين کنندۀبه اين منظور که محل و تاريخ گردآمدن ھم"...  ر مجمعی گرد آمدندمختلف د

 اختالفات موجود ميان حزب کمونيست اتحاد شوروی و حزب کمونيست چين به بحث ۀآنھا در زمرۀ مسائل ديگر دربار

 از انور خوجه است که در آنزمان نوشته شده و او کند اين عبارت که ھدف گرد ھمائی را توصيف می". خواھند نشست

  :دھد سپس ادامه می

گويند گوش فرادھيم و پس از آن  گويند بلکه ھمچنين به آنچه که چينيھا می ما بايد نه فقط به آنچه که رفقای شوروی می"

 ٢٢، البانی کار  مرکزی حزبۀ دفتر سياسی کميتۀبرآمد انور خوجه در بحث جلس" (سخن خود را در بحث بياوريم

سخنرانی انور خوجه )  در مسکو١٩۶٠مبر نو( که چنين گردھمائی برگزار شد بعداً در ھمان سال زمانی). ١٩۶٠ جون

 و ٢٠ ۀکنگر" نوين "صريح در جھت پشتيبانی از تحليل و موضع حزب کمونيست چين بود، پشتيبانی از طرد احکام 

" حزب کمونيست انقالبی" تئوريک ۀنقل از مجل" (ميم گرفتند صحيح بود ھا اکنون بدان تصالبانیطرد اين احکام که 

  )امريکا

 ھنوز تفاوتی ميان خروشچف و حزب ١٩۶٠ئيد کرد و حتی در أ بيستم را دربست تۀ کنگرالبانیبدين ترتيب حزب کار 

 فرادھيم و پس از آن گوش... گويند بايد به آنچه که رفقای شوروی می"گذاشت، ھنوز برآن بود که  کمونيست چين نمی
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 ھنوز به ماھيت نظرات خروشچف و ديگر البانیو اين بدان معنی است که حزب کار " سخن خود را در بحث بياوريم

 ۀ با نطقی که رفيق انور خوجه در اجالسيالبانی حزب کار ١٩۶٠مبر فقط در نو. ران شوروی وقوف نداشترھب

  .ليه رويزيونيسم مدرن موضع گرفتمشورتی احزاب کمونيست و کارگری ايراد کرد، ع

  ادامه دارد

 

 

 


