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  رھنمود ھــای نقشــۀ پنج سالــۀ دوم

 تصويب کرد وظائف عمدۀ آن را چنين ١٩۶٠ - ١٩۵۶کنگرۀ سوم که رھنمود ھای نقشۀ پنجسالۀ دوم را برای سال 

رشد صنايع و به ويژه صنايع معدنی از طريق استفادۀ کامل از ظرفيت ھای توليدی که ھم اکنون بھره : مقرر داشت

 و از طريق مصرف منابع داخلی، اعتالء سريع کشاورزی به طور عمده از طريق تجديد سازمان شود برداری می

  . سطح فرھنگی مردمیسوسياليستی توليد کشاورزی، بھبود وضع مادی و ارتقا

 درصد افزايش يابد و آھنگ متوسط ساليانه کمتر ٩٢شد که طبق اين وظائف بايد حجم کلی توليد صنعتی  پيش بينی می

شد که توليد نفت، سنگ کرم، ذغال سنگ و نيروی برق و ھمچنين مواد  به خصوص پيش بينی می.  درصد نباشد١۴از 

  . مصرفی روزانه افزايش پذيرد

ولی آن وظيفۀ اساسی که برای . کنگره ھمچنين راجع به افزايش قابل توجه توليد در کشاورزی و دامداری رھنمود داد

که ساختمان پايۀ   معين کرد عبارت بود از توسعۀ جمعی کردن کشاورزی تا آنیئکشاورزی و مجموعۀ اقتصاد توده 

  .مين شودأاقتصادی سوسياليسم در سراسر کشور به پايان برسد و رشد سريع و عمومی روستاھا ت

 را در مورد تسريع جمعی کردن کشاورزی صحيح و به موقع ١٩۵۵مبر مت گيری کميتۀ مرکزی منعقد در دسکنگره س

 تازۀ تجديد سازمان سوسياليستی روستاھا، ۀ کليۀ شرايط اساسی سازمانی و اقتصادی الزم برای گذار به مرحل.دانست

پرورش کادرھای متخصص . تودۀ دھقانان به مزايای توليد جمعی بزرگ کشاورزی معتقد شده بودند. فراھم آمده بود

ًحزب و دولت کامال قادر بودند که از عھدۀ وظايف .  بودمين وسائل فنی کشاورزی توسعه يافتهأانجام گرفته و پايه ھای ت

 مقرر داشته بود که تعداد کئوپراتيوھا ١٩۵۵مبر کميتۀ مرکزی در دس .برآينداشی از توسعۀ جمعی کردن کشاورزی ن

ود که وظيفۀ مذکور در ھمان آستانۀ تشکيل کنگرۀ سوم به پايان رسيده ب  دو برابر شود واين١٩۵۶پيش از پايان سال 

  .وجود آمده استه ًصريحا داللت بر آن داشت که شرايط الزم برای گذار به تجديد سازمان سوسياليستی وسيع روستاھا ب
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 در خطوط هکنگرۀ سوم با تکيه بر شرايط مذکور وظيفه داد که جمعی کردن کشاورزی پيش از پايان دومين نقشۀ پنجسال

ًۀ اول در مناطق دشت ھا و قسما در مناطق تپه ھا و پشته ھا بايست در درج جمعی کردن می. اصلی خود خاتمه يابد

  .وجود آيده بايست به ويژه گروه ھای کشاورزی و کئوپراتيوی دامداری ب درمناطق کوھستانی می. صورت گيرد

کنگره خواستار شد که . ًکنگره سفارش کرد که جمعی کردن با مراعات اکيدا اصل لنينی داوطلبی دھقانان عملی شود

پراتيوھای کشاورزی ه کنند و با اين منظور نمونۀ کئون ھای حزبی و ارگان ھای دولتی فقط از شيوۀ اقناع استفادسازما

ه ھر شيوۀ ديگر که اندک لطمه ای بر اصل داوطلبی وارد آورد از سياست حزب ب. موجود را بر دھقانان عرضه بدارند

  . دور است و بايد محکوم شود

که به   کشاورزی کمک کند، مکانيز اسيون آن را به پيش براند، سطح زمين ھائی رابايست به جمعی کردن دولت می

رود افزايش بخشد، کار بھتر کردن اراضی را توسعه دھد و در کليۀ زمينه ھا به کئوپراتيوھای  تازگی به زير کشت می

  . کشاورزی ياری رساند

 ی عبارت بود از بھبود مداوم زندگی و ارتقاشد که شار می پنجسالۀ دوم از يک ھدف اساسی سررھنمود ھای نقشۀ

 کامل سيستم جيره بندی را در طی یبايست امکان الغا افزايش توليد صنعتی و کشاوری می. سطح فرھنگ زحمتکشان

بايست دستمزد واقعی کارگران و  می. دومين نقشۀ پنجساله و تقليل ساليانۀ بھای مواد مصرفی جاری را فراھم آورد

  . در صد افزايش يابد٣۵د و در آمد دھقانان  درص٢۵کارمندان 

 کمونيست ھا و کليۀ زحمتکشان را ترغيب کرد که وظائف دومين نقشۀ پنجساله را به بھترين وجه انجام دھند و هکنگر

 مبارزه برای ساختمان سوسياليسم در آن جاھائی است که نعمات ۀميدان افتخار و جبھ«پيوسته در نظر داشته باشند که 

شود، در کارخانه است، درمحل ھای ساختان است، در فارم ھاست، درمراکز ماشين و تراکتور است،  توليد میمادی 

   )١. (»در کئوپراتيوھاست

کنگره پيش از آنکه به کار ھای خود خاتمه دھد کميتۀ مرکزی جديدی برای حزب انتخاب کرد که تعدادش افزايش يافته 

   )٢. (نورخوجه دوباره به عنوان دبير اول انتخاب شدا.  نامزد بود٢٢ عضو و ۴٣و مرکب از 

بايست در راه  کنگرۀ سوم از سياست انقالبی حزب پشتيبانی کرد و بر اساس روح اين سياست وظائف جديدی راکه می

  .ن کرد و برای جمعی کردن کشاورزی تقدم قائل شدييساختمان پايۀ اقتصادی سوسياليسم انجام گيرد تع

  

  عليه رويزيونيسم معاصر، اين خطر عمدۀ نھضت کمونيستی بين المللی البانیار  مبارزۀ حزب ک-٢

روشد که در اثر شيوع و بحبوحۀ ه  پس از سومين کنگرۀ خويش با وضع نگرانی آوری رو بالبانیحزب کار 

  .وجود آمده بوده رويزيونيسم معاصر در نھضت کمونيستی بين المللی ب

  

  .يستی بين المللیبحبوحۀ رويزيونيسم در نھضت کمون

سرگشتگی .  به ظھور رسيد نتيجۀ کنگرۀ بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی بود١٩۵۶اين وضع که در نيمۀ دوم سال 

گروه خروشچف با استفاده از حيثيت . ايدئولوژيک عميقی بر قسمت اعظم احزاب کمونيستی و کارگری مستولی شد

  شوروی، به طور مداوم بر رھبری احزاب ديگر اعمال فشار میعظيم و نفوذ حزب کمونيست اتحاد شوروی و دولت

گروه خروشچف دسيسه . کرد تا مشی رويزيونيستی کنگرۀ بيستم را بر جای مشی مارکسيستی لنينيستی خويش بنشانند

دارو دستۀ تيتو . کرد تا ھرکس را که در احزاب ديگر مانع شيوع رويزيونيسم باشد از رھبری برکنار سازد سازی می

راه انداخته بود و با ھزار وسيله و در ھر جا که ه ب» پيروزی راه يوگوسالوی«از جانب خويش جنجال عظيمی برسر 
                                                 

   ۴٨٣ ھمانجا صفحۀ -  1
   ۴٨۴ ھمانجا صفحۀ -   2
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در نبرد . سياليستی را تسريع کندزد تا تالشی احزاب مارکسيستی لنينيستی و نظام سو امکان داشت به مداخله دست می

ه ب» کيش شخصيت«و » دگماتيسيم«، » ستالينيسم«ين المللی با شعار مبارزه عليه عظيم ضد کمونيستی که رويزيونيسم ب

خروشچف با تيتو . ی نزديک داشتندت ھای يوگوسالوی با يکديگر ھمکارراه انداخته بود رھبران شوروی و رويزيونيس

ماتی راکه بايد در اين نبرد به عمل آورند با يکديگر تطبيق دھند و معين کنند که کدام رھبران بايد از مالقات کرد تا اقدا

  . مقام رھبری بنشيند رھبری احزاب ديگر برکنار گردند و يا در

ی پيدا شدند که با پشتيبانی مستقيم رھبری ئدرچنين وضعی درعده ای از احزاب کمونيستی و کارگری اپورتونيست ھا

عناصر دشمن حزب که عدۀ کثيری از آنھا آشکارا به . روی و تيتيست ھا به حمله بر مارکسيسم لنينيسم پرداختندشو

  .  به اعادۀ حيثيت نائل آمدند،عنوان ضد انقالبی شناخته شده بودند

 لنينيسم - ارکسيسمس آنھا پالمير و تولياتی در مبارزه با مأدرکشور ھای سرمايه داری، اپورتونيست ھای ايتاليائی و در ر

ی را مطرح ساخته ئو رژيم سوسياليستی بر ديگران پيشی گرفتند و انحطاط سيستم شوروی و رژيم دموکراسی توده 

آنان در عين حال به ستايش روز افزون از . برجای آنھا بنشيند» رژيم دموکراسی بی محدوديت«ضروری دانستند که 

، وحدت و مشی سياسی مشترک »عليه سرکردگی يک حزبمبارزه «ھانۀ آنان به ب. پرداختند می» تجربۀ يوگوسالوی«

» چند مرکزی« لنينيسم بود مورد حمله قرار دادند و نظريۀ - نھضت کمونيستی بين المللی را که ھر دو مبتنی مارکسيسم

را پيش کشيدند » مراه ايتاليائی به سوسياليس«آنان شعار . يعنی تشکيل چندين مرکز برای نھضت مذکور را سرھم کردند

به . کند که راه رفرميستی و پارلمانی است و ھرگونه قيام انقالبی و تشبث برای تخريب قدرت بوروژوازی را نفی می

  . عقيدۀ رويزيونيست ھای ايتاليائی برای کليۀ کشورھای سرمايه داری غرب فقط اين چنين راھی مناسب است

 و مجارستان توسعه و تعميق يافت و عناصر ضد مارکسيست ولندپ در  به ويژهمدرکشورھای سوسياليستی، رويزيونيس

که به علت نظريات و فعاليت رويزيونيستی و ضد سوسياليستی خويش محکوم شده بودند با پشتيبانی گروه خروشچف 

 و فرھنگ اشاعۀ پردامنۀ ايديولوژی. ديکتاتوری پرولتاريا فلج شد. س احزاب کارگری اين کشور ھا قرار گرفتندأدر ر

. وجود آمده در شھر ھای مختلف ب» مجامع فرھنگی«کانون ھای ضد انقالبی زير نام . بورژوائی غربی مجاز گرديد

  . باره ويران سازند ھدف رويزيونيست ھا آن بود که ديکتاتوری پرولتاريا و سيستم سوسياليستی را يک

ی که رويزيونيست ھا زمينۀ مساعد فراھم آورده بودند امپرياليست ھا از اين وضع استفاده کرده در کشورھای سوسياليست

به ترغيب ضد انقالب دست زدند، آن را ترويج کردند، سازمان دادند و با ھمکاری مستقيم و يا ضمنی رويزيونيست ھا 

 امپرياليسم بين المللی و رويزيونيست ھا به ھمکاری.  سرمايه داری پرداختندیبه تخريب سيستم سوسياليستی و احيا

 قيام ضد انقالبی را در ١٩۵۶مبر  نو- برو و در اکتولندپ شورش ضد انقالبی به زنان را در ١٩۵۶ ونجيکديگر در 

  . مجارستان برپاکردند

کمونيست ھا و . حزب زحمتکشان مجارستان از ھم پاشيد. شد ی مجارستان به ويرانی کامل تھديد میئدموکراسی توده 

 يزيونيست ھا با آنھا خيانت شده بود به سختی در برابر اين امر مقاومت میزحمتکشان مجارستان که از طرف رو

ه ضد انقالب مجارستان داس ضد کمونيسم را در سراسر جھان تيز کرد و سيستم سوسياليستی با رنج عظيم روب. کردند

  . رو گرديد

 مجارستان سخت نگران خلق ھای ممالک سوسياليستی و نيروھای انقالبی سراسر جھان از سر نوشت سوسياليسم در

ی مجارستان پادگان داشتند ولی گروه خروشچف در به کار انداختن آنھا ئسپاھيان شوروی در جمھوری توده . بودند

که مشاھده کرد  فقط تحت فشار شديد از پائين و به ويژه پس از آن. داد برای سرکوب ضد انقالب تزلزل نشان می

با اين . ياری مدافعان انقالب مجار بروده ناگزير اجازه داد که ارتش سرخ بشود  مجارستان از منطقۀ نفوذ او خارج می

  . طريق ضد انقالب درھم شکسته شد
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رويزيونيست ھای يوگوسالوی که با حرارت ترين مدافعان . ضد انقالب مجارستان محصول رويزيونيسم بود

از شکست ضد انقالب پرچم خود را به رويزيونيست ھای مجار بودند و نقش خاصی در تدارک ضد انقالب داشتند پس 

خطاھای سنگين رژيم را «ناميد که در اثر » قيام تمام خلق «تيتو ضد انقالب مجار را . عالمت عزا نيمه افراشته کرد

. خواند» مداخلۀ سبعانه و ناپذيرفتنی«وی کمک ارتش شوروی را . برانگيخته شده بود» کوشوو تزلزل در سرنگونی آن

  . ی دربوداپست به ايمرناگی سرکردۀ ضد انقالبيون پناه دادسفارت يوگوسالو

وليت نداشت پس از شکست ضد انقالب به ھر ؤرھبری شوروی که در تدارک ضد انقالب کمتر از دار و دستۀ تيتو مس

س دولت مجار جای داده بود أوی ايمرناگی را که خود بر ر. وسيله ای دست زد تا آثار جرم سنگين خويش را بزدايد

وليت آن ؤمعذلک مس. بنامد» ضدانقالبی«ًخالف تيتيست ھا ھمانطور که واقعا بود فداکرد و ناچار شد که قيام مجار را 

  .گذاشت نه برگردن مجرمان واقعی يعنی رويزيونيست ھا ھا می» دگماتيک «را برگردن 

رستان نابود نگرديد بلکه عقب رويزيونيسم در مجا. ضد انقالب مجار درھم شکسته شد ولی ريشه ھايش ازبين نرفت

 ،ثر قدرت سياسی و حزب رھبر که تجديد سازمان يافته بودؤھمکاران نزديک ايمرناگی در مقامات مھم و م. نشست

  .باقی ماندند

  

  ...ادامه دارد

 


