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  ٢٠١۵ می ٢٨

   انتقاد از نظريات رويزيونيستی وفعاليت انشعابگرانۀ رھبران شوروی-۴

ُ فقط تا مدتی پيشرفت رويزيونيسم را کند کرد ولی توسعه و تعميق ١٩۵٧مبر رانس احزاب کمونيستی و کارگری نوکنف

  .آن را در نھضت کمونيستی بين المللی متوقف نساخت

  

  المللیشيوع بعدی رويزيونيسم بين 

يک گام «، » رد کنگرۀ بيستم حزب کمونيست شوروی«ًرويزيونيست ھای يوگوسالوی اظھاريۀ کنفرانس را صريحا 

ضد مضمون انقالبی اظھاريه دست زدند و باز  هآنان به نبرد شديد ب. ناميدند» ستالينيسمبازگشت به «و » به پيش

» مانفيست بين المللی« منتشر ساخته و به مثابۀ ١٩۵٨در ضد مارکسيستی خود را که » برنامۀ«ه  نايستادند از اينک

  . قلمداد کرده بودند در برابر آن بگذارند

که نتيجه گيری ھای انقالبی اظھاريۀ مشترک را  س آن قرار داشت، بدون آنأاما رھبری شوروی که خروشچف در ر

وی ھيچ . ستی کنگرۀ بيستم مشغول بودمورد توجه قرار دھد ھمچنان به تبليغ و اجرای نتيجه گيری ھای رويز يوني

خروشچف، رئيس . داد ئی از دست نمیامريکافرصتی را برای نزديکی بيشتر و ھمکاری نزديک با امپرياليست ھای 

صميمانه «دانست که  می» انسان ھای معقول« را امريکا و عدۀ ديگری از شخصيت ھای رھبر امريکاجمھور 

ًوی علنا اظھار داشت که در شرايط کنونی عصر ما ھر نوع جنگی . » اند خواھان صلح و ھمکاری با اتحاد شوروی

را در مورد ھر » خلع سالح عمومی و کامل«وی از سازمان ملل متفق خواست که . ظالمانه و غير انسانی است

يک در ھر کشور، » مور حفظ نظم عمومی باشد أم«ليسی که وکشور و ھر خلق به عمل در آورد، به استثنای پ

ًوجود آيد، نيروئی که وظيفه اش در صورت ايجاد طبيعتا ه در دائرۀ سازمان ملل متفق ب» نيروی مسلح بين المللی«

دنيای  «١٩۶٠کرد که از سال  وی اين انديشۀ دروغين را پخش می. بود سرکوب مبارزات و قيام ھای توده ای می

  .پا به عرصه خواھد گذاشت» ! بدون ارتش و بدون جنگ
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کرد خصلت عوام فريبانه، التقاطی و متضاد داشت، خصلتی که وجه  ی که گروه خروشچف دنبال میاما سياست

پرداخت و در صدد ھمکاری نزديک با وی بر می   میامريکاگاھی به ستايش . مشترک کليۀ اقسام رويزيونيسم است

 را امريکارئيس جمھور گاھی . ناميد داد و وی را تجاوز کار و ژاندارم جھان می آمد و گاھی به وی دشنام می

کرد و گاھی او را  توصيف می» خواستار صلح است«و کسی که » معقول«، آدم »مرد بزرگ«، »دوست«

گاھی تيتوو تجربۀ يوگوسالوی را به . شمرد می»  يک کودکستان عاجز استۀحتی از ادار«، و کسی که » دژخيم«

با پای «کرد که  خواند و تيتوو را مالمت می می» اسب تروا«رسانيد و گاھی رويزيونيسم يوگوسالوی را  عرش می

» جامعۀ کمونيست ھای يوگوسالوی«ھمچنين خروشچف مجبور شد برنامۀ ضد مارکسيستی » کند جوخه حرکت نمی

کوشيد اذھان را گمراه کند، درحالی که ميان  با اين طريق گروه خروشچف در حالی که می. را خجوالنه افشاء کند

سياليستی و نھضت کمونيستی بين شد که از پشت بر اردوی سو  در نوسان بود و آماده میآوانتوريسم و اپورتونيسم

  .رفت المللی خنجر بزند، در راه رويزيونيسم به پيش می

جريان توسعه و تعميق رويزيونيسم در احزاب کمونيستی و کارگری عده ای ديگر از کشور ھای سوسياليستی و 

  .سرمايه داری نيز بسط می يافت

و فعاليت رويزيونيستی و به ويژه رويزيونيست ھای رھبری شوروی موجب فزونی سر گشتگی ايدئولوژيک در مشی 

  . نھضت کمونيستی بين المللی شده بود

ديدند اشاعۀ رويزيونيسم زمينۀ بسيار مساعدی برای امپرياليسم و ارتجاع فراھم می  ئی که میامريکاامپرياليست ھای 

ی امريکاآنان فعاليت تجاوزکارانۀ خويش را در آسيا، افريقا و . کردند ن وضع استفاده میآورد با کليۀ وسائل از اي

لمان غربی را به صورت کانون خطرناک جنگ در آوردند، پايگاه ھای نظامی خويش را توسعه االتين گسترش دادند، 

وسياليستی جھانی، راه ضد در عين حال به منظور تخريب سيستم س. می خود را افزودندوبخشيدند و نيروی جنگی ات

انقالب مسالمت آميز را به مثابۀ تاکتيک پذيرفتند و ھر اقدام و ھر نظريۀ رويزيونيست ھا را که حاکی از 

  . مورد تشويق قرار دادند،ليبراليزاسيون قدرت سياسی و اشاعۀ ايدئولوژی بورژوائی در کشورھای سوسياليستی بود

  

  تن و درھم شکستن رويزيونيسم معاصری فاش ساخمبارزۀ سازش ناپذير برا

کرد و بر خطر عظيمی که رويزيونيسم متوجه اردوی   اشاعۀ رويزيونيسم را با نگرانی تعقيب میالبانیحزب کار 

عليه رويزيونيسم را  مبارزه البانیحزب کار . ًساخت کامال آگاه بود سوسياليستی و نھضت کمونيستی بين المللی می

  . شمرد  خويش میيکی از مھمترين وظايف

 فرصت مناسبی بود که رويزيونيسم بين المللی البانیانتشار برنامۀ جامعۀ کمونيست ھای يوگوسالوی برای حزب کار 

 برنامۀ يوگوسالوی را به البانیحزب کار . را در کليۀ بخش ھای فعاليت وی و ايدئولوژی ضد مارکسيستی وی بکوبد

ثابۀ التقاطی از تئوری ھای پوسيدۀ پرودن، برنشتين، کائوتسکی، ترتسکی، بوخارين وغيره افشاء کرد که لباس تازه م

  : بر آنھا پوشيده اند، و چنين شعار داد

   )١(» مبارزۀ سازش ناپذير برای افشاء و درھم شکستن تئوريک و سياسی رويزيونيسم معاصر «

اپورتونيستی که خروشچف و ساير رويزيونيست ھای احزاب کمونيستی و کارگری  با اشاره به روش البانیحزب کار 

را می بندند نقشی را که رويزيونيسم ًفقط کسانی که عمدا چشم خود شان «کيد کرد که أمختلف اتخاذ کرده بودند ت

   ).٢(»  نمی بينند ،کند يوگوسالوی در خدمت امپرياليست ھا بازی می

                                                 
 ونج ٢٢، » زری ای پوپوليت « ب حزب و بايگانی مرکز . ١٩۵٨ ژوئن ٢٠رخ ؤم . نیالبا قطعنامۀ پلنوم کميتۀ مرکزی حزب کار -   1

١٩۵٨  
   ١٩۵٨ ونج ٢٢، » زری ای پوپوليت « .  امان کوبيد- بايد رويزيونيسم معاصر را تا  نابودی کامل تئوريک و سياسی آن بی-   2
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 يک سلسله مقاالت دست زده از نظريات رويزيونيست ھا به سختی انتقاد کرد، تحريفات  انتشاره بالبانیحزب کار 

نقش رھبری آن، از ديکتاتوری و  لنينيسم شرح داد، از حزب طبقۀ کارگر - آنان را در تعاليم اساسی مارکسيسم

  .پرولتاريا و راه انقالبی گذار به سوسياليسم به دفاع پرداخت

پرورش به کرد   که رويزيونيسم بين المللی را درعرصۀ ايدئولوژيک و سياسی رسوا می در عين حالالبانیحزب کار 

 لنينيستی -ديد که آنان روز به روز بيشتر از اصول مارکسيستی و فعاليت خروشچف و گروه او توجه داشت و می

يونيسم پيوسته  رويزیجريان افشا. شوند ئی و رويزيونيست ھای تيتوئی نزديک میامريکادور و با امپرياليست ھای 

 نسبت به رھبری حزب کمونيست البانیروز به روز بد گمانی ھا و ترديد ھای رھبری حزب کار . گرديد قوی تر می

  . بيشتر شد،س آن بودأشوروی که خروشچف در ر

 کمک بسيار کرد که از کليۀ دام ھائی که خروشچف برای رام کردن و کشاندن البانیبی اعتمادی مذکور به حزب کار 

 یرھبری رويزيونيست شوروی بيھوده اميدوار بود که پس از امضا.  در امان بماند،گسترد  به راه رويزيونيسم میوی

 برای اجرای سومين نقشۀ پنج ساله به ويژه پس از البانیی ئقراردادی مبنی بر اعطاء اعتبار جديد به جمھوری توده 

   .، وضع عوض خواھدشد١٩۵٩ در مه البانیبازديد خروشچف از 

خواست وی را به قبول مشی رويزيونيستی خويش   نه فقط به تمنای مصرانۀ رھبری شوروی که میالبانیحزب کار 

 لنينيستی خود را با عزم جزم دنبال کرد و نبرد خود را در افشاء رويزيونيسم -وادارد تن در نداد بلکه راه مارکسيستی

  .طور کلی رويزيونيسم معاصر بگسترده يوگوسالوی و ب

  به البانی نسبت به برخی از اعمال خصومت آميز خروشچف در مورد البانیسوی ديگر کميتۀ مرکزی حزب کار از 

 نخست حبتصيکی از اين اعتراضات مربوط بود به . کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی اعتراض کرد

اظھار داشته بود که گويا در موقع وزير شوروی با ونيزلوس سياستمدار مرتجع يونانی که در طی آن به ونيزلوس 

خود « و به عالوه مطالبۀ شوينيستی يونان را در مورد  بازديد خود در شھر کورچا به يونانيانی برخورده است

عمل آمد که ه ضد سفير شوروی در بلگراد ب هاعتراض ديگر ب. ، با گوش موافقت شنيده بود»مختاری اپير شمالی

ی ئکه رانکويچ، رھبر رويزيونيست ھای يوگوسالوی، در ميتينگی به جمھوری توده نسبت به افترائات و دشنام ھائی 

  .  مماشات نشان داده بود، نثار کردالبانی

معذلک .  با روش ضد مارکسيستی گروه خروشچف بودالبانیاين اتفاقات گواه روشن مخالفت روز افزون حزب کار 

 علنی نشده و بر روابط ١٩۶٠وروی تا پايان شش ماھۀ اول  و رھبری شالبانیاختالفات ايدئولوژيک بين حزب کار 

  .بين دولتين گسترش نيافته بود

ھم زدن نقشه ھا و دسائس خصمانۀ امپرياليست ھای ه  آنی ھم ھوشياری خود را برای بالبانیدر عين حال حزب کار 

 سازمانی مخفی و ١٩۶٠ابستان در ت. داد  از دست نمیالبانیی ئعليه جمھوری توده ئی و دار و دستۀ تيتو امريکا

دشمن دولت کشف و درھم شکسته شد که عمال سابق دوائر جاسوسی خارجی که نتوانسته بودند درصفوف حزب، در 

 سازماندھی شورش ضد انقالبی که ۀ توطئ،با اين طريق. ارگان ھای دولتی و در ارتش نفوذ کنند در آن شرکت داشتند

، سلطنت طلبان فاشيست يونانی و رويزيونيست شوروی که از امريکااوگان ششم بايست به وسيلۀ مداخلۀ متقارن ن می

  .اين توطئه خبر داشت و از آن پشتيبانی کرده بود و به خيال استفاده از آن بود، نقش بر آب  گرديد

  

  ...ادامه دارد

 


