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  ٢٠١۵ می ١٠

   لنينيستی-ارادۀ حــزب در تعقيب کردن مشی مارکسيستی

 لنينيسم دست زده بود و خروشچف نسبت به -در شرايطی که رويزيونيسم بين المللی به حملۀ عمومی بر مارکسيسم

کت خويش راھی که حزب در حر: کرد موضوع عمده عبارت از دانستن اين نکته بود  اعمال فشار میالبانیحزب کار 

   لنينيستی خودش؟ -ا راه مارکسيستیيخواھد پيمود کدامين بايد باشد؟ راه کنگرۀ بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی 

ه  پس از استماع گزارش فعاليت کميتۀ مرکزی که بالبانیسومين کنگرۀ حزب کار «خالف خواست رويزيونيست ھا 

 داده شد و پس از بحث، تصميم گرفت که مشی سياسی البانیر وسيلۀ رفيق انورخوجه دبير اول کميتۀ مرکزی حزب کا

  . ًو فعاليت عملی کميتۀ مرکزی و ھمچنين پيشنھاد ھا و نتيجه گيری ھای گزارش را کامال تصويب کند

د کرد که مشی عمومی سياسی، اقتصادی و سازمانی که حزب تا امروز پيموده، صحيح بوده ئيأکنگره با خشنودی ت«

   )١(» است

گره فعاليت عناصر ضد حزبی را که در کنفرانس حزبی شھر تيرانا به ظھور رسيده بود و ھمچنين ھر گونه تشبث کن

کنگره تصميمات متخذه از طرف حزب را . ً را قويا محکوم کردالبانیبرای تجديد نظر در مشی سياسی حزب کار 

صحيح ًکامال  ، )٢(» سکيست، اپورتونيستعليه کليۀ گروه ھا و عناصر ضد حزبی و منحرف، رويزيونيست، ترت«

 لنينيستی خواه در مورد مجازات گروه ھا و عناصر دشمن -کنگره به اين نتيجه رسيد که موازين مارکسيستی. دانست

د کامل سازمان ھای ئيکار رفته و تصميمات حزب مورد تأه ًحزب و خواه در کليۀ جوانب زندگی درونی حزب دقيقا ب

  . حزب بوده است
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 لنينيسم و رويزيونيسم بر سرآن -ره موضوع مبارزۀ طبقاتی را به مثابۀ يکی از مھمترين موضوعاتی که مارکسيسمکنگ

گرايد و  اشتباه است اگر تصور شود که مبارزۀ طبقاتی به خاموشی می«: در مبارزه اند بررسی کرد و مقررداشت که

   )٣(» طبقات به دلخواه خود از مبارزه باز خواھند ايستاد

 آنان ھشدار داد که ممکن است هکنگره به کمونيست ھا سفارش کرد که آنھا ھم ھوشياری خود را از دست ندھند و ب

ری در انضباط حزبی و ھوشياری ييموجب تغ) بايد(ر اوضاع ييعقيده داشته باشند که تغ«عناصری يافت شوند که 

بر ) بايد(تی برجای کليۀ روش ھای گذشته بنشيند، مماشات اپورتونيستی و خاموشی مبارزۀ طبقا) بايد(حزبی گردد، 

موقع آن فرا رسيده «، »اشتباھات و خطاھائی که در گذشته به زيان حزب و خلق صورت گرفته است قلم کشيده شود

   )٤(» ...نام دموکراسی پايمال گردده که دموکراسی حقيقی ب) است(

کنگرۀ بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی در نھضت با اين طريق کنگره در برابر وضع تشنج آميزی که در اثر 

  .ساخت ونيت برای حزب فراھم میين المللی پيش آمده بود شرايط مصکمونيستی ب

به عمل آيد و » راست روی«عليه مظاھر اپورتونيسم و خطر  بی امان با اين مناسبات وظيفه داده شد که مبارزه ای

  . وحدت و يکپارچگی صفوف حزب به مثابۀ گرانبھا ترين چيز ھا پاسداری شود

 لنينيستی را که حزب پس -ون با اتفاق آراء و بدون تزلزل تصميم گرفت که مشی مارکسيستیؤسومين کنگره در کليۀ ش

  . ه است، دنبال کنداز تأسيس در پيش گرفت

 لنينيستی بود و - سر شار از روح انقالبی مارکسيستیالبانیکليۀ نتيجه گيری ھا و تصميمات سومين کنگرۀ حزب کار 

در ماھيت خود با روح رويزيونيستی نتيجه گيری ھا و تصميمات بيستمين کنگرۀ حزب کمونيست اتحاد شوروی مباينت 

  .داشت

 مخالفت البانیکميتۀ مرکزی حزب کار . ًارکسيستی کنگرۀ بيستم را صريحا افشاء نکردمعذلک کنگرۀ سوم احکام ضد م

مطبوعات حزب کار . و ايرادات خود را در مورد تعدادی از احکام و اعمال رھبری شوروی به اطالع وی رسانده بود

تم اختالف و در واقع مخالفت دادند که با ارزيابی ھای کنگرۀ بيس دست میه  ھم در مسائل مذکور ارزيابی ھائی بالبانی

 نمی توانست مخالفت و ايرادات خود را در مورد نتيجه گيری ھای کنگرۀ بيستم حزب البانیولو حزب کار . داشت

سود دشمنان ه ًکمونيست اتحاد شوروی علنا در کنگرۀ خويش ابراز دارد زيرا که چنين روشی در آن موقع فقط ب

سياليستی و نھضت کمونيستی بين المللی  اتحاد شوروی و بر وحدت اردوی سوبرتوزانه  کمونيسم بود که به حملۀ کين

 پيوسته وظيفۀ واالی انترناسيوناليستی خود دانسته اند که از نخستين کشور البانی کمونيست ھای ،اشتغال داشتند

خوبی معلوم نبود که ھدف به عالوه در آن موقع ھنوز به . سوسياليستی جھان و از ھمۀ اردوگاه سوسياليستی دفاع کنند

  .واقعی گروه خروشچف از طرح احکام جديد خويش چيست

خالف آنچه در چندين حزب کارگری و کمونيستی ديگر گذشت به ھيچ گذشت  البانیمطلب اساسی آن بودکه حزب کار 

تحاد شوروی را  بيستم حزب کمونيست اۀاصولی در برابر فشار گروه خروشچف تن درنداد و مشی رويزيونيستی کنگر

  .ون نگھداشت لنينيستی خود را مص- ی مارکسيستی مشی عمومالبانیحزب کار . مثابۀ اساس مشی خويش نپذيرفته ب

.  نمی زد ایه لنينيستی لطم-راتی که کنگرۀ سوم در اساسنامۀ حزب وارد کرد به اصول و موازين مارکسيستیييتغ

کرد و تجربۀ بزرگ حزب را در مسائل سازمانی و  ن می حزب را بھتر معيیاساسنامۀ جديد وظائف و حقوق اعضا

  .ساخت ايدئولوژيک، و در رھبری سياسی ساختمان سوسياليستی کشور منعکس می

  

  ...ادامه دارد
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