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  فصل پنجم
  

  )١٩۶٠ - ١٩۵۶( در مبارزه برای تمام کردن ساختمان پايۀ اقتصادی سو سياليسم البانیحزب کار 

  

  سمت گيری برای تسريع جمعی کردن کشاورزی . البانی سومين کنگرۀ حزب کار -١

ن وظائف نقشۀ يي تا به تع را دعوت کندالبانی کميتۀ مرکزی تصميم گرفت سومين کنگرۀ حزب کار ١٩۵۵مبر در دس

کميتۀ مرکزی با ترازنامه ای بسيار مثبت و قرين موفقيت و در حالی که مبارزۀ اصولی سر . سالۀ بعدی بپردازد پنج

 لنينيستی انجام داده بود و دور نمای روشنی در ساختمان سوسياليستی کشور در - سختی در اجرای مشی مارکسيستی

 در موقع تدارک کنگرۀ جديد با مسائل حادی که کنگرۀ بيستم البانیحزب کار .  آمدپيش داشت به پيشگاه حزب و خلق

رو گرديد و از طرف رھبری ه حزب کمونيست شوروی ناگھان در برابر نھضت کمونيستی بين المللی نھاده بود روب

  .  تحت فشار قرار گرفت،خواست مشی رويزيو نيستی خود را بر او تحميل کند شوروی که می

  

  يزيونيستی کنگرۀ بيستم حزب کمونيست اتحاد شورویمشی رو

 تشکيل شد خروشچف پس از سه سال تدارک به حملۀ ١٩۵۶ روریبدر کنگرۀ بيستم حزب کمونيست شوروی که در ف

 لنينيستی که حزب کمونيست شوروی تحت - لنينيسم و بر مشی عمومی مارکسيستی- شديد بر اصول اساسی مارکسيسم

  . کرد، دست زد عقيب میستالين ترھبری رفيق 

گزارش کميتۀ مرکزی حزب کمونيست شوروی که به وسيلۀ نيکيتا خروشچف به کنگره داده شد يک سلسله احکامی در 

ر تناسب يي لينينستی در شرايط پس از تغ-تکامل خالق تئوری مارکسيستی«بود و » تازه«برداشت که بنا بر ادعای وی 

احکام مذکور پوشش مارکسيستی لنينيستی داشت تا افکار عمومی . مار می آمدشه ب»  در جھان به سود سو سياليسمءقوا

  .  لنينيسم بود، تجديد نظر در آن بود- را در شوروی و درخارج بفريبد ولی در واقع انحراف از مارکسيسم
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ت را به صور» ھمزيستی مسالمت آميز دو سيستم«خروشچف تعاليم لنينی را در مورد جنگ و صلح تحريف کرد و 

ولی لنين می آموخت که اصل . اتحاد شوروی و کليۀ کشورھای سوسياليستی در آورد» مشی عمومی سياست خارجی«

اساسی سياست خارجی کشور سوسياليستی و حزب کمونيست عبارت از ھمزيستی مسالمت آميز نيست بلکه عبارتست 

 ضد هھای پيشرفته و با کليۀ خلق ھای ستمکش باتحاد با انقالبيون کشور «از انترناسيوناليسم پرلتری، عبارتست از 

  )١(» امپرياليست ھا از ھر رنگ که باشند 

خروشچف دولت ھای سوسياليستی، نھضت کارگری و کمونيستی بين المللی و کليۀ خلق ھا را در محظور گذاشت که 

با اين . »)نداشت( ود راه سومی وج. بين ھمزيستی مسالمت آميز و مخرب ترين جنگ تاريخ يکی را انتخاب کنند«

خواست به ھر قيمت شده ھمزيستی مسالمت آميز با امپرياليسم بر قرار گردد ترک  طريق رھبری شوروی که می

 ضد يوغ امپرياليستی و قطع کمکی هبخش خلق ھا را بلمللی، ترک مبارزۀ انقالبی رھائيمبارزۀ طبقاتی در مقياس بين ا

ارگری و کمونيستی بين المللی بايد با کليۀ وسائل به خلق ھای جھان برساند را که کشور ھای سوسياليستی و نھضت ک

استقرار روابط دوستانه ميان دو قدرت «رھبری شوروی حل مسائل صلح و آزادی خلق ھا را تابع . کرد تبليغ می

 دوست امريکاخواھيم با  ما می«: گفت ساخت و خروشچف می می» امريکا اتحاد شوروی اياالت متحدۀ - بزرگ جھانی

ھدف ما «، » باشيم و با وی در مبارزه به خاطر صلح و امنيت خلق ھا و ھمچنين در عرصۀ فرھنگی ھمکاری کنيم

  . » بھبود اساسی حاصل شودامريکاآنست که در مناسبات شوروی و 

ين خصم صلح ، اين بد ترين و درنده ترامريکاکرد که امپرياليسم  خروشچف از يک سو اين انديشۀ دروغين را تبليغ می

تواند چشم بپوشد و کشور ھای سوسياليستی و   خويش چشم پوشيده و يا میۀو آزادی، از مقاصد حريصانه و تجاوزکاران

ساير کشور ھای مستقل، برای ھميشه از تجاوز امپرياليستی در امان اند ولی با اين منظور الزم است که ھمزيستی 

می مورد پذيرش قرار گيرد تا سوسياليسم در مقياس جھانی از طريق سوسياليسم با سرمايه داری برای مدت نامعلو

از سوی ديگر . بر سرمايه داری غلبه کند» مسابقۀ مسالمت آميز دو سيستم، سيستم سرمايه داری و سيستم سوسياليستی«

ی مختلف  در کشور ھاامريکافھمانيد که مواضع مسلط اقتصادی و نظامی  ئی میامريکاخروشچف به امپرياليست ھای 

 بايد تقسيم سيادت جھانی بين دو دولت بزرگ را بپذيرد و دو دولت مسلط امريکابه ھيچ و جه به خطر نخواھد افتاد و 

مذکور با ھمکاری نزديک متقابل، با استفاده از توانائی عظيم اقتصادی و نظامی خويش، با استفاده از کليۀ وسائل 

مين أصلح را ت« از سازمان ھای بين المللی مانند سازمان ملل متفق وغيره تبليغاتی که در دست دارند و با استفاده 

  . »خواھند کرد

لۀ ھمزيستی مسالمت آميز بين دولت ھای دارندۀ سيستم ھای مختلف اجتماعی را با شکل گذار به أرھبری شوروی مس

گذار « آميز گردانيده يکباره بر خروشچف گذار به سوسياليسم را تابع ھمزيستی مسالمت. سيستم سوسياليسم پيوند داد

تواند  طبقۀ کارگر می«در شرايط کنونی : وی گفت. يکسان ساخت» راه پارلمانی«تکيه کرد و آن را با » مسالمت آميز

دست آورد تا آن را از ارکان دموکراسی بورژوائی به سالح ارادۀ اصيل خلق، به ارکان ه اکثريت ثابتی در پارلمان ب

فقط در شرايط «بر را ودر عين حال وی راه انقالب اکت. »کراسی برای زحمتکشان بدل گردانددموکراسی حقيقی، دمو

  . اين احکام نفی انقالب سوسياليستی و ديکتاتوری پرولتاريا بود. »)ميدانست(تاريخی آن زمان درست 

که در » کشور سو سياليستی«ًدرگزارش کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی، يوگوسالوی را صريحا به مثابۀ 

وجود می ه در طی ساختمان سوسياليسم، شکل ھای بديع و مشخص رھبری اقتصاد و ساختمان دستگاه دولتی ب«آنجا 

اين ارزيابی ھا قطعنامه ھای دفتر اطالعات را دربارۀ خيانت رھبری رويزيونيست . توصيف کرده بودند» آيد

                                                 
   ٨۶ ، صفحۀ ٢۵ جلد البانیکليات ، چاپ . » سياست خارجی انقالب روسيه « . لنين . ا. و-   1
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 لنينيستی و ديکتاتوری پرلتاريا -وسالوی مبنی بر تخريب حزب مارکسيستیيوگوسالوی به کلی به ھم ميزد و از راه يوگ

  . و احياء سرمايه داری پشتيبانی ميکرد

در برابر نمايندگان کنگرۀ » دربارۀ کيش شخصيت و عوارض ناشی از آن«که خروشچف » محرمانه ای«گزارش 

گزارش مذکور راه . تاتوری پرلتاريا وارد آوردبيستم قرائت کرد ضربۀ بازھم سخت تری بر حزب، بر انقالب و بر ديک

پراز «پر افتخاری را که حزب بلشويک پس از مرگ رفيق لنين پيموده بود تيره و تار ميساخت و آن را به مثابۀ راھی 

ھا را بر دوش رفيق » زيانکاری«وليت کليۀ اين ؤمس. توصيف ميکرد» اشتباھات و تحريفات فاحش و جنايات فجيع

نداخت، رھبری که حزب و دولت شوروی را مدت سی سال متمادی با چنان خردمندی و زبردستی به سوی  استالين می

 لينينستی - پيروزی ھای تاريخی جھانی رھبری کرده بود و در سراسر نھضت کمونيستی بين المللی به مثابۀ مارکسيست

تی که بر تفسير ھای ناروای اسناد و بر خروشچف با توسل به زشت ترين سخن سازی ھا و افترائا. شد کبير شناخته می

دور افتادگی از زندگی و «، به »خود کامگی درنده خويانه«ستالين رابه اظھارات عناصر دشمن سوسياليسم مبتنی بود 

خواند، و درعين حال خواستار اعادۀ حيثيت به » بی فرھنگ«و » تروريست«، »مستبد«متھم ساخت و او را » واقعيت

  . سياليستی گرديد که به منزلۀ عمال دول امپرياليستی محکوم شده بودنددشمنان رژيم سو

 لنينيستی و بر رژيم - ستالين حملۀ مستقيمی بود بر کار انقالبی او، ضربه ای بود بر تعليم مارکسيستیحمله بر رفيق 

ھم زدن مشی ه  باين حمله با منظور معينی به عمل می آمد که عبارت بود از توجيه يافتن برای. سوسياليستی

مارکسيستی لنينيستی حزب کمونيست اتحاد شوروی که در کنگره ھای پيشين تنظيم شده بود، برای قبول مشی سياسی 

خواست زمينه را برای نيل به  گروه خروشچف که می.  لنينيسم- جديد رويزيونيستی، برای تجديد نظر در مارکسيسم

 لنينيسم دفاع کرده و آن را - الين را که با چنان استواری از مارکسيسمستبايست رفيق  چنين ھدفی فراھم آورد بناچار می

بر، پس از ساختمان جامعۀ سوسياليستی در اتحاد شوروی ودر شرايط جديد دنيا پس از پيروزی انقالب سوسياليستی اکت

برای پوشاندن خروشچف و دستيارانش .  نفی کند،و تشکيل اردوی سوسياليستی بعد از جنگ دوم جھانی بسط داده بود

ميدند ھدف گرفتند و از نا می» ستالينکيش شخصيت «نظريات و فعاليت رويزيونيستی ضد انقالبی خويش آنچه را که 

  . دور و در نزد وی منفور استه  لنينيسم ب- خصيت از مارکسيسمش استفاده کردند که کيش وءاين امر س

ستالين نقش توده ھا را به درستی . ن انتقاد کرده بودورزيد و چه بسا که از آ ستالين با شخصيت پرستی مخالفت می

بند بود، اگر چه برای جلوگيری از مدايح مفرط ی کرد و پيوسته به کار جمعی در حزب و دولت شوروی پا ارزيابی می

راه انداخته بود تصميمات مقتضی ه کلی زائدی که تبليغات شوروی در سال ھای آخر زندگيش در پيرامون نام او بو ب

  .ذ نکرداتخا

گروه خروشچف از اين وضع در راه ھدف ھای ضد مارکسيستی و ضد سوسياليستی خويش بھره برداشت و به 

خروشچف و . کار برده  لنينيسم ب- را به مثابۀ سالح اساسی در مبارزه با مارکسيسم» ستالينکيش شخصيت «اصطالح 

ستی بين المللی اعالم داشتند و به ھر وسيله گروه او مشی رويزيونيستی کنگرۀ بيستم را مشی عمومی نھضت کموني

  .دست زدند تا آن را به کليۀ احزاب کمونيستی و کارگری تحميل کنند

ستی، با قرار ھای کنگرۀ بيستم خوراک ايدئولوژيک رويزيونيست ھای کليۀ کشورھا شد و در مبارزه با ممالک سوسيالي

دشمنان کمونيسم از . دست امپرياليست ھا و کليۀ مرتجعان داده بخش انقالبی، سالح مھمی بکمونيسم و با جنبش رھائي

عليه انقالب و ديکتاتوری  لنينيسم و به ويژه -عليه مارکسيسمت يافتند و به نبرد پر خشم و کين أاين قرار ھا دل و جر

ر احزاب کمونيستی در به ويژه به رژيم سوسياليستی در اتحاد شوروی و ساير کشورھا و ھمچنين ب. پرلتاريا دست زدند

ديدند مشی کنگرۀ بيستم با راھی که آنان  رويزيونيست ھای يوگوسالوی که می. کشور ھای سرمايه داری يورش بردند
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وضع متشنجی در نھضت کمونيستی . از مدت ھا پيش بر گزيده اند مطابقت دارد در اين يورش از ديگران پيشی گرفتند

  . دموجود آه بين المللی ب

  

  ...ردادامه دا

 


