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 ٢٠١۵ می ١٣

  البانیروش انقالبی و انترناسيوناليستی حزب کار 

 بدون کمترين قيد و شرط با زحمتکشان انقالبی مجار ھمبستگی داشت و تمام خلق را برانگيخت که با البانیحزب کار 

  :چنين گفت» زيری أی پوپو ليت«حزب به زبان . کليۀ وسائل با آنان ياری برساند

ات خونخوارانۀ امپرياليست ھا و ضد انقالبيون فاشيست را که به منظور جداکردن مجارستان از  عمليالبانیخلق «

گيرد  اردوی سوسياليستی و سرنگون ساختن قدرت کارگران و دھقانان و احياء ديکتاتوری سبعانۀ سرمايه صورت می

   ).١(» ل محکوم ميکندبا نفرت کام

  :ی که خاص اين امر منتشر ساخت اين طور ندا در داد در اظھاريه االبانیی ئدولت جمھوری توده 

دست آمده است با ثبات ه در شرايط کنونی بايد از کليۀ پيروزی ھای سوسياليستی خلق مجار که در طی سالھای اخير ب«

   ).٢(» قدم دفاع کرد

ياليستی، کليۀ خلق ، پيروزی خلق مجار را به مثابۀ پيروزی کليۀ کشور ھای سوسالبانی و ھمۀ خلق البانیحزب کار 

  . ھای شيفتۀ آزادی با مسرت بسيار تھنيت گفتند

رھبری سابق «و » دگماتيک ھا«خالف رھبری شوروی و رھبری جديد مجارستان که با اصطالح خود شان 

ن حقيقی ا مقصرۀ با تحليل اين حادثۀ اسف انگيز به ارائالبانیدانستند حزب کار  ول ضد انقالب میؤمس» مجارستان

 - رھبری مجارستان(رات متوالی و صاعقه آسا در رھبری ييتغ«نی رويزيونيست ھا پرداخت و از آنھا به مناسبت يع

 انتقاد می) ٣(» گذاشت مند و فداکار محروم میزب و دولت را از ستاد رھبری نيروًراتی که عمال حييتغ) ت تحريرأھي

  . کرد

                                                 
   ١٩۵۶ اکتوبر ٣٠، » زری ای پوپو ليت«  سرمقالۀ -   1
   ١٩۵۶مبر  نو۴، » زری ای پوپو ليت «  . ١٩۵۶مبر  نو٣ ، البانیی ئھوری توده  اظھاريۀ دولت جم-   2
   ١٩۵۶مبر  نو۵، » زری ای پوپوليت « مقالۀ   سر-   3
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. دست آورده ويش در عرصۀ ملی و بين المللی آموزش ھای مھم ب از حوادث مجارستان برای فعاليت خالبانیحزب کار 

  :رفيق انورخوجه در فردای شکست ضد انقالب چنين گفت

ًسرگذشت غم انگيز خلق مجار مسلما برای ھمۀ مردم شرافتمند جھان درس بزرگی خواھد بود، برای کسانی که در «

ھای امپرياليست و ارتجاع، در برابر شعار ھای عوام روند و در برابر عبارت پردازی  نيمۀ راه افتخار به خواب می

  . »گيرند درسی خواھد بود شوند و روش اپورتونيستی و مماشات خطرناک در پيش می فريبانه از ھشياری دور می

سوسياليسم توده « ھرگز در اين عرصۀ خطرناک گام نگذاشته و نخواھد گذاشت و فريب شعار ھای البانیحزب و خلق 

که به ھمه چيز جزء دموکراسی پرولتری شبيه است   رای»دموکراسی«ا شعارھای آن يو » يسم انقالبیسوسيال«، »یئ

  ...نخواھد خورد

 -از اين جھت امروز بيش از ھميشه حزب ما وظيفه دارد که مبارزۀ اصولی برای حفظ پاکيزگی تئوری مارکسيستی

ازمانی تحکيم بخشد، در ھمبستگی بين المللی لنينيستی را تقويت کند، صفوف خويش را از حيث ايديولوژيک و س

 لنينيستی و مبارزۀ مبتنی بر اين - زحمتکشان بکوشد، و حزب ما عقيده دارد که مبارزه در دفاع از اصول مارکسيستی

   )٤(» اصول، يگانه مبارزۀ صحيح است

 انگلستان، فرانسه و اسرائيل بر وخامت اوضاع بين المللی که در اثر ضد انقالب مجارستان پيش آمده بود به علت تجاوز

اين اقدام حلقۀ تازه ای بود از تعرض عمومی امپرياليسم و .  روی داد تشديد شد١٩۵۶بر و اکت٣٠ و ٢٩مصر که در 

  . ارتجاع بر نيروھای شيفتۀ صلح و آزادی

ت در برابر فشار  را برای مقاومالبانیدانست که سطح آمادگی خود و خلق   الزم میالبانیدرچنين شرايطی حزب کار 

 به مثابۀ بخشی از نھضت کمونيستی بين البانیدر عين حال حزب کار . دوگانۀ امپرياليسم و رويزيونيسم ارتقاء بخشد

  .  رويزيونيسم و جلوگيری از اشاعۀ آن شرکت جويدیشمرد که در افشا المللی وظيفۀ انتر ناسيوناليستی خود می

 تشکيل شد وضع نھضت کمونيستی بين المللی و اوضاع جھان ١٩۵٧ روریبدرجلسۀ ھمگانی کميتۀ مرکزی که در ف

 لنينيستی عميق دست زد و بار ديگر - رفيق انور خوجه در اين جلسه به تحليل مارکسيستی. مورد بررسی قرار گرفت

  . ن کرديي ضد امپرياليسم و رويزيونيسم بر عھده داشت تعهوظايفی را که حزب در مبارزۀ انقالبی ب

يست ھا و رويزيونيست ھای گوناگون، مانند يوگوسالوی، مجاری لھستانی، ايتاليائی وغيره، وحدت اردوی امپريال

کوشيدند که  سوسياليستی و نھضت کمونيستی بين المللی را نشانه گرفته بودند و برای درھم شکستن اين وحدت، می

  تجزيۀ نھضت کمونيستی جھانی منفرد گرداننداتحاد شوروی را از طريق جداکردن کليۀ کشورھای سوسياليستی از او و 

بر و ساختمان سوسياليستی در وو با اين منظور در صدد انکار اھميت جھان شمول پيروزی ھا و تجارب انقالب اکت

عليه ھمين احکام و تصميمات رويزيونيستی کنگرۀ بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی ھمانا . اتحاد شوروی بر آمدند

درچنين شرايطی مبارزه برای دفاع از اتحاد شوروی مبارزه ای بود برای دفاع از . شد  تجارب توجيه میپيروزی ھا و

تی و احزاب دفاع از وحدت کشورھای سوسياليس «البانیاز اين جھت حزب کار . سوسياليسم، از مارکسيسم لنينيسم

  . شمرد  را ضروری می )٥(» بر گرد اتحاد شوروی و تحکيم اين وحدت ادرکمونيستی و کارگری بر

کميتۀ مرکزی به . عليه رويزيونيسم درجۀ اول يافتدرچنين شرايطی ھمانطور که کميتۀ مرکزی می آموخت مبارزۀ 

شرايطی کنونی مبارزه درعرصۀ «ًکمونيست ھا و ھمۀ زحمتکشان سفارش کرد که عميقا با اين نکته پی ببرند که 

  ). ٦( » ايدئولوژيک درمقام اول قرار دارد

                                                 
   ١٩۵۶مبر  نو٩، » زری ای پوپوليت «  . ١٩۵۶مبر  نو٨سخنرانی درجلسۀ رسمی . رخوجه انو-   4
 تيرانا ، ١٩۵٧ روریب ف١٣، البانی و وظائف حزب، در برابر پلنوم کميته مرکزی حزب کار گزارش دربارۀ وضع بين المللی.   انورخوجه -   5

  ٣٧صفحۀ 
   ٧١  ھمانجا صفحۀ -   6
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 لنينيسم در برابر حمالت رويزيونيست ھا با استواری و - ً صريحا اعالم داشت که از اصول مارکسيسمالبانیحزب کار 

  . پيگيری دفاع خواھد کرد

در درجۀ اول الزم بود که از تشبثات رويزيونيسم بين المللی که ھدفش اشاعۀ سرگشتگی ايدئولوژيک دربارۀ تعاليم 

بوط به نقش رھبری حزب طبقۀ کارگر و ديکتاتوری پرلتاريا، و مبارزۀ طبقاتی بود پرده  لنينيستی مر- مارکسيستی

  . برگرفته شود

 انقالب نقش رھبری حزب، برای تحقق«ھمانطور که رفيق انور خوجه بيان داشت تجربۀ تاريخی به ما می آموزد که 

   ).٧(» سياليسم و کمونيسم، ضرورت حياتی داردسوسياليستی و ساختمان سو

 لنينيستی به معنای آنست که طبقۀ کارگر بدون ستاد رھبری گذاشته شود، به -انکار رھبری حزب حزب مارکسيستی

  . کلی خلع سالح گردد وسلطۀ بورژوازی جاودانی شود

و آن را با جار » ليبراليزاسيون« رويزيونيست ھا که بر انداختن ديکتاتوری پرلتاريا و با ، ی درافشاالبانیحزب کار 

نبايد ديکتاتوری پرولتاريا را برانداخت بلکه بايد آن را ھرچه بيشتر تحکيم «داشت که  کردند اظھار می جنجال تبليغ می

ھم ريختگی سازمانی درصفوف ه کرد، نبايد به تضعيف آن، به ليبراليزاسيون آن امکان داد، نبايد گذاشت سرگشتگی و ب

   ).٨(» آن راه يابد و مورد استفادۀ دشمنان قرار گيرد

 لنينيسم و به -  می آموخت که اعراض از ديکتاتوری پرلتاريا به معنای اعراض از تمامی مارکسيسمالبانیحزب کار 

  . معنای پيوستن به اردوی دشمنان کمونيسم است

انکار مبارزۀ طبقاتی موجب گمراھی زحمتکشان » تئوری«حزب روشن ساخت که مساعی رويزيونيست ھا که با پخش 

ه واقعيتی عينی است که وابسته است ب«حزب آموزش داد که مبارزۀ طبقاتی . چه خطر عظيمی در برداردشوند  می

گان کوچک، وجود آثار اليسم، وجود بخش وسيع توليد کنندوجود طبقات استثمارگر و يا بقايای آنھا، وجود عمال امپري

   ).٩(» سرمايه داری در وجدان انسان ھا و وجود امپرياليسم

برای تکامل «:  لنينيسم در زير سه شعار عمدۀ عوام فريبانه می پوشانيد-  عليه مارکسيسميسم مبارزۀ خود رارويزيون

» برای تطبيق خالق مارکسيسم بر شرايط خاص ھر کشور«، »عليه دگماتيسم لنينيسم و برای مبارزه - خالق مارکسيسم

  .»کيش شخصيت«يا » ستالينيسمعليه مبارزه «و 

 - خاطر نشان ساخت که رويزيونيست ھا از احکام صحيح مبنی بر تکامل و تطبيق خالق مارکسيسمالبانیار حزب ک

 استفاده ندارند و اين احکام را برای انکار ءولنينيسم در اوضاع جديد و بر شرايط خاص ھر کشور منظور ديگری جز س

بر » کمونيسم ملی«و » سوسياليسم خاص«يل  لنينيسم و پوشاندن خيانت خويش، برای تحم-اصول اساسی مارکسيسم

  : کرد کيد میأرفيق انورخوجه ت. برند کار میه ديگران، ب

 لنينيسم با ديدۀ انکار مبانی آن نمی نگرند بلکه اين تئوری را با نتيجه گيری - لنينيست ھا به مارکسيسم-مارکسيست ھا«

  ...»سازند است غنی تر میھای جديدی که ناشی از تجارب مبارزۀ طبقۀ کارگر و تکامل علوم 

اين حقايق کھنه نمی شود و ...  لنينيسم علم است و آن قوانين عينی که وی تنظيم کرده حقايق مطلق است-مارکسيسم

مسائل اساسی ساختمان سوسياليسم بين ھمۀ کشور ھا مشترک است و قوانين تکامل جامعه مرز ملی ... سپری نمی گردد

ديکتاتوری پرلتاريا يعنی استقرار : دھد که مسائل مشترک مذکور از اين قرار است  میتجربۀ تاريخی نشان. شناسد نمی

 لنينيست، تحکيم اتحاد طبقۀ کارگر با دھقانان وساير قشر ھای -قدرت سياسی طبقۀ کارگر تحت رھبری حزب مارکسيت

ماعی بر وسائل عمدۀ توليد، زحمتکشان با کليۀ وسائل، بر انداختن مالکيت سرمايه داری و بر پاداشتن مالکيت اجت

                                                 
   ۵٠  ھمانجا صفحۀ -   7
   ۵٨  ھمانجا صفحۀ -   8
  ٣٧  ھمانجا صفحۀ - 9
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 لنينيستی، دفاع مصممانه - سازماندھی سوسياليستی کشاورزی، بسط اقتصاد طبق نقشه، نقش رھبری تئوری مارکسيستی

   ).١٠(» از کاميابی ھای انقالب سوسياليستی در برابر لطمات استثمارگر سابق و دول امپرياليستی

، در »ستالينيسم« با ،»اشتباھات او«با » ستالينکيش شخصيت «زه با  بار ديگر روشن ساخت که مبارالبانیحزب کار 

واقع مبارزه ای است با مارکسيسم لنينيسم، مبارزه ای است به منظور تدارک زمينه برای اين امر که مشی اپورتونيستی 

س آن أو رفرميستی را در کليۀ احزاب کمونيستی و کارگری برجای مشی انقالبی بنشانند و رويزيونيست ھا را بر ر

  . احزاب بگذارند

ستالين دانند  آنطور که ھمه می... کند موافق نيستيم ستالين را رد میی که جنبۀ مثبت انقالبی فعاليت ما با کسان«

مارکسيست بزرگی بود و پس از مرگ لنين در برابر کليۀ دشمنان و کليۀ رويزيونيست ھا به دفاع از مارکسيسم لنينيسم 

   ).١١(» برخاست و سھم گرانقدری درتکامل بعدی اين علم ايفاء کرد

 -حزب در آن دوران لبۀ تيز مبارزۀ خويش را متوجه رويزيونيسم يوگوسالوی گردانيد که پرچمدار حمله بر مارکسيسم

عليه رويزيونيسم در کليۀ کشورھا و در کليۀ احزاب است و احکام ًولی کامال روشن بود که اين مبارزه . لنينيسم بود

  .يستی کنگرۀ بيستم استگزارش رفيق انورخوجه مخالف احکام رويزيون

که از طرف پلنوم کميتۀ مرکزی به تصويب رسيد » دربارۀ وضع بين المللی و وظائف حزب«گزارش رفيق انورخوجه 

 را در مورد مسائل اصولی بزرگی که پس از کنگرۀ بيستم در البانی لنينيستی حزب کار - و روش استوار مارکسيستی

يده بود بيش از پيش روشن ساخت و سالح نيرومندی به کمونيست ھا در نھضت کمونيستی بين المللی به ظھور رس

  . رويزيونيسم معاصر دادعليه مبارزه 

که مشی کنگرۀ بيستم را نپذيرد و مشی عمومی انقالبی خويش را بی خدشه   مبنی بر اينالبانیعزم جزم حزب کار 

  . نگھدارد  موجب تشويش رھبری شوروی شد

 به رھبری البانیی ئ و دولت جمھوری توده البانیت نمايندگی حزب کار أعی که ھيرھبری شوروی اين تشويش را موق

 به دعوت کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی و دولت اتحاد ١٩۵٧ پريلا انورخوجه و محمد شيخو در ءرفقا

يق انور خوجه به در طی مذاکرات ھنگامی که رف.  ً صريحا ابراز کرد،جماھير شوروی سوسياليستی به مسکو رفته بود

 در شرايط آن روز مشغول بود نيکيتا خروشچف از موضع گيری ھای حزب البانیتشريح اوضاع و مبارزۀ حزب کار 

و روش » ستالين بر گردانيد ھا در صدد آنيد که ما را به راه البانیگويا شما «:  بر آشفت و خشمناک گفتالبانیکار 

بزرگ کردن نقاط «خواند که بر » روش غير عينی« ھای يوگوسالوی  را نسبت به رويزيونيستالبانیحزب کار 

که به دفاع از  خروشچف باز نايستاد از اين» به ناحق با آنھا حمله نشود«مبتنی است و خواستار شد که » اختالف با آنھا

ر ی رفيق انور خروشچف که در اثر استوا.  برخيزد و اعادۀ حيثيت آنھا را خواستار گرددالبانیدشمنان حزب و خلق 

، البانی لنينيستی حزب کار - ت نمايندگی در دفاع از نظريات و فعاليت ھای مارکسيستیأ ھيیخوجه و ساير اعضا

ما نمی توانيم با » « !!ً ھا طبيعتا تند وخشن و سکتاريست ھستيدبانیالشما «: عصبانی شده بود با لحن تھديد آميز گفت

اين حادثه نخستين برخورد مستقيمی بود که بين مشی انقالبی !!! »نيمبحث را متوقف ک. شما به توافق برسيم

  . و مشی رويزيونيستی گروه خروشچف روی دادالبانی لنينيستی حزب کار - مارکسيستی

کرد که  گروه خروشچف حساب می. رھبری شوروی با وجود اين تھديدات جرأت نکرد به قطع مذاکرات مبادرت جويد

گروه . خويش دست خوھد کشيد و به اوامر او  گردن خواھد نھاد» روش عنودانۀ«از  باالخره البانیحزب کار 

  میالبانیدانست که اتحاد شوروی با  خروشچف يکی از وسائل نيل با اغراض خويش را عبارت از کمک اقتصادی می

 را از البانیی ئتوده اتحاد شوروی جمھوری !  بدون آن نمی تواند يک قدم برداردالبانیداد و خروشچف می پنداشت که 
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 به عنوان اعتبار با او داده شده بود معاف ١٩۵۵ تا سال البانی ميليون روبل قديم که پس از رھائی ۴٢٢زيان پرداخت 

  .کرد

ايد بًولی چنانکه بعدا آشکار گرديد اين اقدام رھبری شوروی از احساس دوستی حقيقی و با اصول انترناسيوناليستی 

  .سياليستی داده شده بودوی به خلق برادر يک کشور سو که از طرف خلق شورشمرد

 را در اين تصميم که از مشی عمومی البانی لنينيستی حزب کار - رھبری مارکسيستی» بخشش ھا«نه تھديد ھا ونه 

  :رفيق انور خوجه در مسکو گفت. انقالبی خويش تا آخر دفاع کند متزلزل نساخت

عليه رويزيونيسم و تقويت ھشياری، در زمرۀ وظائف اساسی حزب کار مبارزه  لنينيسم، - دفاع از پاکيزگی مارکسيسم«

 به پيش البانیسوی ساختمان موفقيت آميز سوسياليسم در ه با عزم راسخ در راه صحيح خويش ب... حزب ما.  استالبانی

   ).١٢(» خواھد رفت

خواھند در انديشه ھای  ليه کسانی که میعما يک لحظه نيز از مبارزه «: و پس از بازگشت به تيرانا تکرار کرد

   ).١٣(»  وغيره باز نخواھيم ايستادالبانی لنينيستی تجديد نظرکنند، خواه يوگوسالوی باشند، خواه - مارکسيستی

 ١٩۵٧مبر حزاب کمونيستی و کارگری که در نو روش انقالبی انترناسيوناليستی خويش را درکنفرانس االبانیحزب کار 

  .  نيز نشان داد،ددر مسکو تشکيل ش

گروه خروشچف در اين کنفرانس در صدد بر آمد که مشی رويزيونيستی کنگرۀ بيستم را به مثابۀ مشی عمومی نھضت 

ت ھای مختلف نمايندگی از أ ھيیکمونيستی بين المللی تسجيل کند و عده ای از عناصر رويزيونيست سرشناس از اعضا

  . وی پشتيبانی کردند

رويزيونيست ھا . گذار از سرمايه داری به سوسياليسم و جنگ و صلح مبارزۀ سختی درگير شدبر سر مسائل اصولی 

 لنينيسم را دربارۀ جنگ ھای امپرياليستی، قيام مسلح و انقالب سوسياليستی، دربارۀ نقش -کوشيدند که تعاليم مارکسيسم

اتوری پرلتاريا وغيره کھنه و سپری نشان رھبری حزب طبقۀ کارگر در انقالب و درساختمان سوسياليستی، دربارۀ ديکت

آنان در کميسيون تنظيم اسناد جلسه . بر و سيستم شوروی را سياه کنندوکه انقالب اکت آنان باز نايستادند از اين. دھند

 به مثابۀ بدترين دشمن صلح و خلق ھا توصيف نشود و حتی ذکری از آن به ميان امريکااصرار ورزيدند که امپرياليسم 

د کرده بود که رويزيونيسم خطر عمده در نھضت کمونيستی بين المللی ئيأروشنی ته که حوادث دوسال اخير ب با آن. نيايد

  .دادند وجه با اعالم اين حقيقت رضايت نمی است آنان به ھيچ

 اين نظريات ضد مارکسيستی اداکرد ی به رھبری رفيق انور خوجه سھم مھمی در افشاالبانیت نمايندگی حزب کار أھي

ت ھای نمايندگی که در کنفرانس به دفاع از اصول اساسی مارکسيسم أت نمايندگی حزب کمونيسم چين و ساير ھيأو با ھي

  .  به تشريک مساعی پرداخت،لنينيسم برخاستند

اظھاريه ای که . رويزيونيست ھا که در برابر منطق آھنين استدالالت علمی تاب ايستادگی نداشتند ناچار عقب نشستند

کرد، اعتبار  ًا تنظيم شد و به تصويب کنفرانس رسيد تجارب نھضت کمونيستی بين المللی را تراز بندی میمشترک

داشت، وظائف مشترک احزاب کمونيستی و  الم میعقوانين عام انقالب سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم را ا

اساس اظھاريه عبارت بود از . کرد ين می مع،کارگری و ھچنين موازينی را که بايد حاکم بر مناسبات ميان آنھا باشد

  .ئيد مجدد اصول انقالبی مارکسيسم لنينيسمأت

جلسه، رويزيونيسم يعنی اپورتونيسم راست را وخيم ترين خطر نھضت کمونيستی بين المللی شناخت و سرچشمه ھای 

ائی در برابر فشار از لحاظ داخلی نفوذ نظريات بورژوائی و از لحاظ خارجی جبھه س: آن را نيز آشکار ساخت

کردند در عين حال که بر   و ساير احزابی که از مارکسيسم لنينيسم دفاع میالبانیت نمايندگی حزب کار أھي. امپرياليسم
                                                 

   ١٩۵٧ پريلا ١٧زری آی پوپوليت، « .  و شوروی در مسکوالبانی دوستی   انورخوجه ، سخنرانی در ميتينگ-   12
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که گويا کنگرۀ بيستم حزب  مضمون انقالبی اظھاريه صحه گذاشتند رضايت دادند که عبارت نادرستی حاکی از اين

اين امر در . ی در نھضت کمونيستی بين المللی گشوده است دراظھاريه باقی بماندکمونيست اتحاد شوروی مرحلۀ تازه ا

  .واقع گذشتی بود ولی بنابر ضرورت حفظ وحدت در درون نھضت قابل توجيه بود

 بيستم بود و تصويب آن ۀ مسکو در خطوط مھم خويش مخالف مشی رويزيونيستی کنگر١٩۵٧در ھر حال اظھاريۀ 

اظھاريۀ مذکور برنامۀ مشترک احزاب کمونيستی و . بی مارکسيستی لنينيستی به شمار می آمدپيروزی نيروھای انقال

  . بودمعليه امپرياليسم و رويزيونيسکارگری در مبارزه 

د کرد و آن را ئيأًت نمايندگی خويش را در کنفرانس احزاب کمونيستی و کارگری کامال تأ فعاليت ھيالبانیحزب کار 

 احکام انقالبی اظھاريه ای را که از اين کنفرانس بيرون آمد پذيرفت و البانیحزب کار . ناليستی شمردخدمتی انترناسيو

  . آنھا را در اساس مبارزۀ خويش برای دفاع از پاکيزگی مارکسيسم لنينيسم قرار داد

  

  ...ادامه دارد

 


