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  ٢٠١۵ اپريل ٢٩

  ھوشياری حزب در جلوگيری از رخنۀ رويزيونيسم

 به مطالعۀ وسائل تقويت کار ايدئولوژيک و فرھنگی مشغول بود ١٩۵۵ پريلاھنگامی که کميتۀ مرکزی حزب در پلنوم 

توک ژاکوا کوشيد از اين فرصت استفاده کرده نظريات رويزيو نيستی خود را به پيش بکشد و مشی عمومی حزب را 

در واقع او ھمچنان با مشی . بکوبد معلوم شد که انتقاد از خود او در پلنوم نھم و سپس در کنگرۀ دوم دروغ بوده است

. برد سر میه  لنينيستی وی ب- او ھمچنان در ناخشنودی و در دشمنی با رھبری حزب و مارکسيستی. حزب مخالف بود

او حوادث بين . عليه دشمنان طبقاتی بيجاستو تصميماتش  ضد اپورتونيسم هتوک ژاکوا عقيده داشت که مبارزۀ حزب ب

کرد و برآن  المللی را که در سال ھای اخير روی داده بود از موضوع ضد مارکسيستی و رويزيونيستی ارزيابی می

علت فعاليت ضد مارکسيستی از طرف ه او با اين منظور به عناصری که ب. شده بود که در مشی حزب تجديد نظر کند

  . نزديک گشت،حکوم شده بودندحزب م

توک ژاکوا خواستار تجديد نظر در سراسر مشی سياسی و سازمانی حزب شد و بھانه اش آن بود که مشی مذکور حاوی 

توک ژاکوا بنا بر مقاصد معين و به منظور کوبيدن رھبری . انحرافات بزرگی است که بايد ھرچه زود تر رفع گردد

به علم کردن نظريۀ معروف خصمانۀ رويزيونيست ھای يوگوسالوی پرداخت که حزب و به ويژه رفيق انورخوجه، 

 را در البانی را بنياد نھادند و ھمۀ پيروزی ھای خلق البانیگويا رويزيونيست ھای مذکور بوده اند که حزب کمونيست 

سيس أی حزب از روز تتوک ژاکوا خواستار شد که در کليۀ قضاوت ھا. بخش ملی امکان پذير گردانيدندمبارزۀ رھائي

عمل آيد و به ويژه اصرار ورزيد که در قضاوت دربارۀ وخامت ه راجع به کارگروه ھای کمونيست تجديد نظر ب

  .  تخفيف داده شود،اشتباھات گروه اشکودراکه وی مدتی عضو رھبری آن بود

 ضد دشمن طبقاتی هه بتوک ژاکوا با سياست حزب در مورد مبارزۀ طبقاتی مخالف بود، از نظريۀ خاموشی مبارز

ه عليه ايدئولوژی و روش ھا و گرايش ھای ضد حزبی بکوشيد که مبارزه  کرد و با شيوه ھای مختلف می پشتيبانی می

  . کلی قطع شود و با اين طريق ھمزيستی مسالمت آميز با عقايد اپورتونيستی در درون حزب، مورد قبول يابد
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» ژژا« عليه وی از شعار ارتجاعی تقسيم خلق به انيد که در مبارزه جائی رسه توک ژاکوا خصومت خود را با حزب ب

  .استفاده کرد» توسکا«و 

توک ژاکوا آشکارا خواستار شد که ترکيب کميتۀ مرکزی حزب عوض شود و کسانی در رأس آن قرار گيرند که به 

فدار اعادۀ حيثيت کليۀ عناصر در عين حال او طر. علت خطاھای فاحش و فعاليت ضد مارکسيستی محکوم گشته بودند

خواست سمت گيری جديدی شبيه سمت گيری رويزيو نيست ھای  او می. ضد حزبی بود اغراض او روشن بود

مثابۀ ه  بنشاند، طوری کند که خود او، توگ ژاکوا، بالبانی لنينيستی حزب کار - يوگوسالوی برجای مشی مارکسيستی

س أمثابۀ مردی که از کليۀ شايستگی ھا برای جای گزيدن در ره سمت گيری مذکور، ب» مجاھد پرشور«و » منجی«

  . جلوه گر شود،حزب برخوردار است

بدری اسپاھيو در طول عضويت در حزب . نظريات رويزيونيستی توک ژاکوا مورد قبول بدری اسپاھيو قرار گرفت

ولی ھر بار . قاد قرار گرفته بودعلت خطاھای فاحش در فعاليت خويش مورد انته ًغالبا به مناسبت اپورتونيسم بارز و ب

شد که از رھبری حزب بر کنار گردد تا خطا ھای خود  خواستار می» ًرأسا«کرد  که خطر افشاء شدن را احساس می

او چون ھميشه تمايلی به ناسيوناليسم بورژوائی داشت به موقع خود از راه اپورتونيستی و سازمان بر . را جبران کند

  . ًوا و ايمرديشنيکا  تلويحا پشتيبانی کرده بودافگنانۀ سيف هللا ماليش

بدری اسپاھيو نيز با سياست حزب در مورد طبقات و مبارزۀ طبقاتی مخالف بود و در برابر فشار بورژوازی سر تسليم 

او ھم مانند توک ژاکوا ھوادار تجديد نظر در مشی عمومی حزب بود . طلبيد فرود آورده خاموشی مبارزۀ طبقاتی را می

س آن أخواست يک رھبری ضد مارکسيستی به زعامت توک ژاکوا و مرکب از ساير عناصر دشمن حزب در ر میو 

  .بنشاند

ًدر کنگرۀ دوم حزب، بدری اسپاھيو به علت خطاھای سياسی گذشته که طی بررسی اسناد کامال افشاء گرديد به 

 حزب پيوسته شدت يافت و او در انتظار از آن پس کينۀ بدری اسپاھيونسبت به. ت سياسی انتخاب نشدأعضويت ھي

  .فرصت مناسبی بود که زھر خود را بريزد

 تشکيل ١٩۵۵ ونجنظريات و فعاليت اپورتونيستی توک ژاکوا و بدری اسپاھيو در پلنوم کميتۀ مرکز ی حزب که در 

  نيز اخراج شد و حال آنًتوک ژاکوا از کميتۀ مرکزی و بعدا از حزب. يافت بدون کمترين تزلزلی افشاء و محکوم گشت

  . باره ھم از کميتۀ مرکزی و ھم از حزب اخراج شد ًکه بدری اسپاھيو که روش عميقا خصمانه ای در پلنوم داشت يک

 ضد اپورتونيسم و اپورتونيستھا ه بهھشياری انقالبی و مبارز«: کميتۀ مرکزی در موقع اخذ اين تصميم سفارش کرد که

  )١(» عاليت زيانمند به حزب و خلق که از جانب آنان روی دھد در نطفه نابود گرددپيوسته تقويت شود و ھرگونه ف

کميتۀ مرکزی، . با اين طريق از وحدت حزب دفاع شد و پاکيزگی مشی عمومی مارکسيستی لنينيستی وی محفوظ ماند

 تمايل بد فرجام به دل کوشيدند سازمان ھای حزب و کليۀ کمونيستھا را آماده ساخت که با نظريات غلط دشمنان که می

  . به مبارزه بر خيزند،فراخی و گرايش به خاموشی مبارزۀ طبقاتی را در حزب رواج دھند

بلکه از فعاليت پردامنۀ خرابکارانه ای که . ھيج وجه تصادفی نبوده فعاليت رويزيونيستی توک ژاکوا و بدری اسپاھيو ب

دادند  نينيستی و وحدت اردوگاه سوسياليستی انجام می ل– ضد احزاب مارکسيستی هرويزيونيست ھای يوگوسالوی ب

گرفت، با تدارک حملۀ عمومی رويزيونيست ھای معاصر بر مارکسيسم لنينيسم و نھضت کمونيستی بين  سرچشمه می

  . المللی از نزديک در ارتباط بود
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آنجمله در حزب  عناصر رويزيونيست در احزاب کمونيستی و کارگری و از ١٩۵٣ چستالين در مارپس از مرگ 

ھم زدن وحدت جنبش کمونيستی بين ه تکاپو افتادند و به تخريب پايه ھای احزاب خويش و به کمونيست اتحاد شوروی ب

  . المللی دست زدند

آنان در نخستين سالھای پس از اين حادثه کوشيدند تا مواضع خويش را محکم کنند و عناصر سالم را با افتراء، تحريک 

با اين منظور بود که خروشچف مبارزه . رھبری برکنار ساخته رھبری حزب را در دست گيرندو دسيسه منفرد و از 

مثابۀ ه ب« در عين حال که کيش شخصيت را البانیحزب کار . راه انداخته را ب» کيش شخصيت« اصطالح هعليه ب

ی سياسی حزب و محکوم کرد در دامی که خروشچف به منظور تجديد نظر در مش» رسم ضد مارکسيستی و زيانمند

 در اين مورد به خروشچف البانیجوابی که حزب کار .  گرفتار نيامد،ر رھبری گسترده بودييتدارک زمينه برای تغ

  :فرستاد چنين بود

درکميتۀ مرکزی و ساير مقامات رھبری حزب ما روحيۀ کار جمعی بر قرار بوده و پيوسته مبارزه شده است که کار «

ھم پيوسته است و حزب را درعين حال با خرد ه کميتۀ مرکز ی ما مانند سنگ خارا ب. دجمعی روز به روز تقويت شو

وحدت حزب ما مانند پوالد است که ھيچ نيروی . کند ی میافتخار سوسياليسم و کمونيسم رھبرمندی و تھور در راه پر 

   ) ٢. (»خصومت پيشه ای در داخل يا درخارج نمی تواند در آن شگاف افگند

.  لنينيسم دامنۀ وسيعی يافت-  تدارکات رويزيونيست ھا برای يورش عمومی بر مارکسيسم١٩۵۵ -١٩۵۴در سالھای 

پخش انديشۀ خاموشی مبارزۀ طبقاتی، نزديکی با دار و دستۀ . طور عمده بر روی سه ھدف متمرکز بوده فعاليت آنھا ب

  .  مبارزۀ خلق ھا در راه حفظ صلحتيتو و احياء شخصيت او، نشاندن ھمکاری با سرکردگان امپرياليسم بر جای

امتيازات قابل ی آن شد که ئثير اين فعاليت در مجارستان و بعضی ديگر از کشور ھای اروپائی دموکراسی توده أت

. لوژی و فرھنگ بورژوائی را مجاز ساختندويژه روستا دادند و ترويج ايدئوه مايه داری شھر و بتوجھی به عناصر سر

عليه او بيش از پيش تقويت دشمن طبقاتی داده نشد بلکه مبارزه ه  کمترين امتيازی بالبانیی ئولی در جمھوری توده 

  . گرديد

ه راه رويزيونيست ھای يوگوسالوی سر مشق راه مشترک آنھاست و دار و ديدند ک رويزيونيست ھای معاصر چنان می

در اين دوره بود که خروشچف و به دنبال او عده .  لنينيسم است- دستۀ تيتو مطمئن ترين متحد آنھا در برابر مارکسيسم

ين ھمزيستی مأمساعی او در راه ت«ای از رھبران کشور ھای سوسياليستی به تمجيد سياست خارجی يوگوسالوی و 

خروشچف کوشيد تا ثابت کند که سياست خارجی يوگوسالوی با سياست خارجی . پرداختند» مسالمت آميز و حفظ صلح

شد که موضوعاتی که احزاب مارکسيستی لنينيستی را با  اينک اظھار عقيده می. کشورھای سوسياليستی تفاوتی ندارد

تالش . متر از موضوعاتی است که بين آنھا جدائی می افکنددھد بيشتر و مھ رويزيونيست ھای يوگوسالوی وحدت می

. عمل آمد تا نشان دھند که احياء شخصيت رھبری رويزيونيست يوگوسالوی امری الزم استه ھائی در کليۀ زمينه ھا ب

د ساير احزاب کمونيستی و کارگری را دربارۀ خيانت دار و دستۀ ئيأکه خواستار ت  خروشچف بدون آن١٩۵۵در مه 

ھمچنين خروشچف مساعی خود . س ھيئت نمايندگی حزبی و دولتی شوروی به بلگراد برودأدور افکند و در ره  بتيتو

او فقط دو روز پيش از . کار برد تا اين تصميم يکجانبه،  نادرست و خود سرانه را به ساير احزاب تحميل کنده را ب

 با البانیافته باخبر ساخت و خواستار شد که حزب کار ه منزلۀ امری انجام يب را از اين اقدام البانیعزيمتش حزب کار 

 که ھردو افشاء کنندۀ خيانت ١٩۴٨ ونج و با تجديد نظر در قطعنامۀ ١٩۴٩مبر رخ نوؤرد قطعنامۀ دفتر اطالعات م

وسيلۀ خود ه له که بأای در اين مس» قطعنامه«د که متن طلبي در عين حال او می.  موافقت کند،رھبری يوگوسالوی بود

که دفتر اطالعات تشکيل شده باشد با امضای دفتر اطالعات منتشر شود مورد  بايست بدون آن  تنظيم گشته بود و میاو
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 به حزب کمونيست اتحاد شوروی یالبانبا وجود اعتماد عظيمی که حزب کار .  قرار گيردالبانیتصويب حزب کار 

 مه ٢۵رخ ؤانی بسيار نگريست و در نامه ای م اين عمل خروشچف را با بدگمالبانیداشت کميتۀ مرکزی حزب کار 

 خطاب به کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی با مسافرت خروشچف به يو گوسالوی و اعادۀ حيثيت ١٩۵۵

  :شد در نامه چنين گفته می. دار و دستۀ تيتو مخالف ورزيد

ً ما تا امروز مشتر کا در برابر  و تز اساسی موضوعی که١٩۵۵ مه ٢٣رخ ؤما بر آنيم که بين متن نامۀ شما م«

تجربۀ روزانۀ حزب ما در رابطه با يوگوسالوی، پيش از قطع ... يوگوسالوھا اختيار کرده ايم تفاوت بزرگی وجود دارد

کند که مضمون عمدۀ  طور واضح و کامل ثابت میه  و بعد از آن، با تکيه بر واقعيات متعدد مشخص ب١٩۴٨رابطه در 

ًلۀ يوگوسالوی، جز در چند موردی که اھميت تاکتيکی دارد، کامال درست بوده أر اطالعات در مسکليۀ قطعنامه ھای دفت

.  دفتر اطالعات پيشنھاد شده به نظر ما درست نمی آيد١٩۴٩مبر رخ نوؤراھی که برای تصويب الغاء قطعنامۀ م. است

 اھميت اصولی است، بدون تحليل قبلی له ای که حائزأدربارۀ مس) و شتابزده(ين زود رس به عقيدۀ ما تصميمی چن

 و به طريق اولی انتشار و اعالم آن در پايان مذاکرات بلگراد،  عمل آمده باشده عميقی که به معيت کليۀ احزاب ذينفع ب

ما ايمان داريم که اين مشی ... نه فقط نسنجيده است بلکه لطمات گران به رسمت گيری عمومی وارد خواھد ساخت

   )٣(»  ارتباط با يوگوسالوی ، صرف نظر از چند مورد درجۀ دوم درست استعمومی حزب ما در

 از کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی خواست که اين مسائل طی جلسه ای از البانیکميتۀ مرکزی حزب کار 

نيکيتا . ود نيز برای بيان نظر خويش دعوت شالبانیاحزاب عضو دفتر اطالعات مورد بررسی قرار گيرد و حزب کار 

اشتباھات «خروشچف تصميم خود را به موقع اجراء گذاشت، به يوگوسالوی رفت و خاضعانه در برابر تيتو پذيرفت که 

و در واقع با آنھا اعادۀ (!) » خطيری در مورد حزب کمونيست يوگوسالوی و رھبری يوگوسالوی روی داده است

لمللی حادثۀ بی سابقه ای بود، نقض فاحش تصميماتی بود که اين امر در تاريخ نھضت کمونيستی بين ا. حيثيت کرد

  . ًاحزاب برادر مشترکا  گرفته بودند، روش تحقير آميزی نسبت به ساير احزاب بود

خروشچف مشاھده کرد که مشی رويزيونيستی دار و دستۀ تيتو مظھر آرزوھا و کوشش ھای او در نزديکی با 

وی گفت که . طور واضح حکايت از آن داشت که منظورش ھمين استه اد بنطق او در بلگر. ستامريکاامپرياليسم 

خروشچف در مصاحبه ای با روزنامه . »مورد تفاھم کامل است «سياست ھمکاری يوگوسالوی با کشور ھای غربی 

 ئی اظھار نظر کرد که مبارزه برای صلح، يک مفھوم سياسی است که در خارج از مبارزۀ طبقاتی قرارامريکانگاران 

 تفسيری که او با اين طريق از .مين صلح ذينفع اندأدارد و کشورھای امپرياليستی نيز مانند کشور ھای سوسياليستی در ت

  . داد در واقع نافی حکم معروف لنينی بود که می گويد امپرياليسم سرچشمۀ جنگ است دست میه لۀ صلح بأمس

صورت تئوريک در آورند، کوشيدند ه ستی خود را برويزيونيست ھای معاصر در صدد بر آمدند نظريات ضد مارکسي

ضد امپرياليسم فلج کنند و اعالم داشتند که شکل عمدۀ مبارزه برای  هتا مبارزۀ فعال توده ھا را به خاطر صلح و ب

فعاليت سازمان ھای بين المللی حفظ صلح در . تضمين صلح عبارتست از مالقات و مذاکرات با سرکردگان امپرياليسم

اينک رويزيو نيست ھا پاسيفيسم را برجای مبارزه در راه . ثير اين دسيسه دچار تکس بسيار شدأ تحت ت١٩۵۵سال 

  .نھادند صلح می

 در ١٩۵۵ والیج، انگلستان و فرانسه را که در امريکاخروشچف کنفرانس سران دول بزرگ چھار گانۀ شوروی، 

ی در مساعی معطوف به حفظ صلح به شمار آورد و و تشکيل شد مرحلۀ جديدی در روابط بين دولت ھا، نقطۀ عطفيژن

سران دول امپرياليستی را که در اين کنفرانس شرکت جسته بودند اشخاص معقولی ناميد که به تضمين صلح ھمت 

و، و در يولی سران ساير کشور ھای شرکت کننده در کنفرانس ژن. سخن گفت» ويروح ژن«او ھمه جا از . گماشته اند

                                                 
  .   با يگانی مرکزی حزب١٩۵۵ مه ٢۵ به کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی ، البانی نامۀ کميته مرکزی حزب کار -   3



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

را مورد استفاده قرار داده خواستار شدند که اتحاد شوروی به گذشت ھائی تن در دھد » ويروح ژن«، امريکادرجۀ اول 

  . جانبه دست بزند جمله به خلع سالح يک و من

در مجارستان، ايمره . تکاپو افتادنده ثير خروشچف و تلقينات او عناصر رويزيو نيست در ساير کشور ھا نيز بأتحت ت

ضد اصول مرکزيت دموکراتيک و نقش رھبری حزب برخاست و  هسياليستی روستاھا، ب ضد رشد سوهًناکی مستقيما ب

توک ژاکوا و بدری اسپاھيو نظير ھمين . ی در آمدئصورت خطر بزرگی برای حزب زحمتکشان مجاور قدرت توده ه ب

  .  بازی کنندالبانیخواستند در  نقش را می

بدل شدن رويزيونيسم به جريان يکپارچۀ بين المللی عبارت از  لنينيسم و جلوگيری از - در آن دوران دفاع از مارکسيسم

 لنينيستی را در درجۀ اول در داخل خويش حفظ کند، عناصر - آن بود که ھر حزبی پاکيزگی مشی مارکسيسم

  . ون نگھدارديست را بيرون بريزد و وحدت را مصرويزيون

 خويش و با درھم شکستن اپورتونيسم نه فقط در  با اخراج توک ژاکوا و بدری اسپاھيو از صفوفالبانیحزب کار 

 عليه مظاھر اپورتونيسم راست در درون نھضت درون خود راه را بر رويزيونيسم بست بلکه آماده شد که مبارزۀ آينده

  . کمونيستی بين المللی را بھتر از پيش ببرد

  

  ...ادامه دارد

 

 


