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  ٢٠١۵ می ٣٠

   در برخورد بوخارستالبانی لنينيستی حزب کار -روش اصولی مارکسيستی

 ھای نمايندگی احزاب کمونيستی و کارگری حاضر در کنگرۀ حزب ھيأت بوخارست که کليۀ ١٩۶٠ ونجدر برخورد 

 اردوی کارگری رومانی در آن شرکت داشتند گروه خروشچف کوشيد که از پشت ضربۀ قطعی و ناگھانی بر

  .سوسياليستی و نھضت کمونيستی بين المللی وارد آورد

طبق موافقت قبلی قرار بود اولين ھدف ھای اين برخورد عبارت باشد از بحث دربارۀ تاريخ و محل تشکيل کنفرانس 

  .ن آنيياحزاب کمونيستی و کارگری سراسر جھان و تع

کاپو مشاھده کرد که ناگھان در جلسه ای بين المللی شرکت  به رھبری رفيق حسنی البانی نمايندگی حزب کار ھيأتولی 

 نمايندگی حزب ھيأتچنين جلسه ای برای . ًجسته که خروشچف بنابر اغراض کامال از نوع ديگر تشکيل داده است

ولی شگفت انگيرتر و به ويژه . کمونيست چين و اکثريت نمايندگان ساير احزاب شرکت کننده نيز بيرون از انتظار بود

 نمايندگی شوروی چند ساعت پيش از برخورد، نامۀ اطالعيه ای لبريز از حمالت و ھيأتنگرانی آورتر آن بود که 

خروشچف کوشيد که اين اتھامات را در . عليه حزب کمونيست چين بين شرکت کنندگان توزيع کرداتھامات مجھول 

  .دست آورده ا از نھضت کمونيستی بين المللی بمحکوميت حزب کمونيست چين و اخراج وی رتاجلسه به بحث بگذارد، 

حزب کمونيست چين اتھاماتی را . نمايندگان احزاب مختلف سرگشته شدند. رو گرديده جلسه با وضع بسيار وخيمی روب

 نمايندگی خويش از جريان ھيأتوسيلۀ ه  که بيدرنگ بالبانیکميتۀ مرکزی حزب کار .  رد کرد،که بر او وارد آمده بود

وضاع را بسيار نگرانی آور ديد و به درستی نتيجه گرفت که اردوی سوسياليستی و نھضت کمونيستی بين اطالع يافت ا

صحه گذاری بر اتھامات مجھولی که رھبری شوروی . المللی با دسيسۀ بزرگی که خروشچف بر پا کرده رو به رو است

ر اجرای رھنمودھای کميتۀ مرکزی رفيق حسنی کاپو د. ساخت عواقب مخربی داشت بر حزب کمونيست چين وارد می

ادعائی حزب کمونيست چين و محکوم ساختن او برخاست و نظر داد که برخورد » اشتباھات«عليه به بحث گذاشتن 

که بايد و شايد تدارک نشده و ناقض مقررات سازمانی است که بايد بر مناسبات احزاب کمونيستی و  بوخارست چنان
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 خاطر نشان ساخت که اختالفات ميان حزب کمونيست البانی نمايندگی حزب کار ھيأت. دديگر حاکم باش ی با يککارگر

توان فقط بر اساس اسنادی که يکی از دو طرف ارائه داده است مورد  اتحاد شوروی و حزب کمونيست چين را نمی

الفات بايد نخست بين دو اين اخت. برای اظھار نظر در اين مورد بايد سخن رفقای چينی را نيز شنيد. رسيدگی قرارداد

حزب مذکور بحث شود و ھرگاه اين بحث به ھيچ نتيجه ای نرسد بايد موارد اختالف به بررسی جلسه ای از احزاب 

کمونيستی و کارگری کشور ھای سوسياليستی گذاشته شود و آنگاه تصميمات اين جلسه به نوبۀ خود مورد مداقۀ 

ينيستی سراسر جھان که طبق قواعد سازمانی مورد قبول ھمگان تشکيل يافته کنفرانس بين المللی احزاب مارکسيستی لن

  .  قرار گيرد،باشد

ولی .  ھای نمايندگی قرار گرفتھيأت مورد پشتيبانی عدۀ کثيری از البانی نمايندگی حزب کار ھيأتاين روش اصولی 

رھبری شوروی با وجود .  آن تاختً تلقی کرده شديدا بهالبانیحزب کار » طغيان«خروشچف اين روش را به منزلۀ 

مساعی عنودانه اش نتوانست در برخورد بوخارست به ھدف خويش که اخراج حزب کمونيست چين از نھضت 

مبر نيستی و کارگری جھان برای ماه نوتصميم گرفته شد که کنفرانس احزاب کمو.  نائل آيد،کمونيستی بين المللی بود

  . دعوت شود١٩۶٠

موريت يافت که اين کنفرانس را أ مالبانی حزب و از آنجمله نمايندگان حزب کار ٢۶ايندگان کميسيون خاصی از نم

نخستين شکست بر . توطئۀ بين المللی که از طرف گروه رويزيونيست خروشچف برپا شده بود ازھم پاشيد. تدارک ببيند

  .که از آن پس روبه افول نھاداين گروه در بوخارست وارد آمد و اين شکستی بود بر تمام رويزيونيسم معاصر 

 بيش یس آنست دار و دسته ای خائنأًديگر کامال روشن بود که رھبری حزب کمونيست شوروی که خروشچف در ر

 ارزيابی البانیکميتۀ مرکزی حزب کار . شمار می آيده  لنينيسم و سوسياليسم ب-نيست و خطر بزرگی برای مارکسيسم

کميتۀ مرکزی حزب .  لنينيستی داشته است- بوخارست روش اصولی مارکسيستی نمايندگی او در برخورد ھيأتکرد که 

 آنچه را در برخورد بوخارست پيش آمده و توطئه ای را که خروشچف در آنجا برپا کرده بود با اطالع ھمۀ البانیکار 

وحۀ وی را در  و نظريات مطرالبانی نمايندگی حزب کار ھيأتًسازمان ھای بنيادی حزب متفقا روش . حزب رسانيد

  .ًبرخورد بوخارست کامال صحيح تشخيص دادند

  

   در برابر حمالت رھبری شورویالبانیمقاومت مصممانۀ حزب کار 

 دست زد تا وی را به تسليم و به موافقت البانیپس از برخورد بوخارست رھبری شوروی به حملۀ سخت بر حزب کار 

  . واداردبا مشی رويزيونيستی و فعاليت انشعابگرانۀ خويش

رھبری شوروی در صدد .  نخستين آماج حمالت بودنیالباکميتۀ مرکزی حزب کار . حمله در چند جانب صورت گرفت

ھر قيمت شده آن را به ه وجود آورد، آن را با انقياد وا دارد و به  انشعاب بالبانیبر آمد در کميتۀ مرکزی حزب کار 

اين . اين روش مجبور سازد» نمسؤوال«عليه ذ تصميماتی عدول از مواضع خويش در برخورد بوخارست و به اتخا

دست نياورده بود در ه عدول برای رھبری شوروی نه فقط از آن جھت نيز الزم بود که آنچه را که در بوخارست ب

  .دست آورده کنفرانس آيندۀ احزاب کمونيستی و کارگری ب

، که سرشار از پر البانیميتۀ مرکزی حزب کار  سياسی کھيأتگروه خروشچف با اين منظور به ليری باليشوا عضو 

ليری باليشوا که در مسکو با اين گروه گرويده .  متوسل شد،مدعائی ديوانه وار خرده بورژوازی و جاه طلبی زننده بود

جانب آنھا به حرکت در آمده بود با مشی حزب به مخالفت پرداخت و ناقل مشی ضد مارکسيستی رھبری شوروی  و از

اعی ليری باليشوا به وحدت پوالدين کميتۀ مرکزی، به عزم راسخ وی مبنی بر خود داری از ھرگونه گذشت اما مس. شد
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 لنينيستی حزب برخورد و با اين طريق تشبث گروه خروشچف در - در مواضع اصولی و مشی انقالبی مارکسيستی

  .جائی نرسيده ر دادن ويا متزلزل ساختن مواضع کميتۀ مرکزی بييتغ

 به حزب بلشويک اتحاد شوروی، کوشيد در البانی استفاده از دلبستگی بی پايان کمونيست ھای وءی با سرھبری شورو

 یاو از طريق اعضا.  لنينيستی حزب بر انگيزد-عليه رھبری مارکسيستیبين آنان سرگشتگی ايجاد کند و آنان را 

ا افسران و ژنرال ھا، با کادرھای حزبی وارگان  داشتند بالبانیسفارتخانۀ خويش در تيرانا که آزادی عمل بسيار در 

عمال خروشچف در برابر مخاطبان خويش از . ھای دولتی، با زحمتکشان بخش اقتصاد و فرھنگ تماس گرفت

» البانیخيانت وی به دوستی شوروی و « لنينيستی و از -، از مشی مارکسيستیالبانیرھبری حزب کار » انحراف«

به اتحاد شوروی وفادار خواھيد ماند و «: دادند از اين قبيل االت فتنه انگيزانه میؤ آنھا سهکردند و ب اظھار نگرانی می

گروه خروشچف به خصوص به کادرھائی که در مؤسسات آموزشی » ا مانند رھبری خود به او پشت خواھيد کرد؟ي

 که در حزب البانیست ھای کموني. ولی کوشش ھا و اميد ھای او برباد رفت.  اميد داشت،شوروی تحصيل کرده بودند

آبديده شده و از او شم انقالبی گرفته بودند توانستند بين اتحاد شوروی و حزب کمونيست شوروی از يک سو و فعاليت 

رويزيونيست ھای خروشچفی ھيچ شگافی .  رھبری شوروی از سوی ديگر فرق بگذارندالبانیضد مارکسيستی، ضد 

وجود آورند و نقشه ھای آنان ھمانا در برخورد با ھمين وحدت ه نتوانستند ب نيافتند و البانیدر صفوف حزب کار 

  .پوالدين حزب برگرد کميتۀ مرکزی، درھم ريخت

او درسابق نيز دستخوش .  ضعف نشان دادالبانیپس از ليری باليشوا، کوچو تاشکو صدر کميسيون بازرسی حزب کار 

. اتخاذ روش ھای اپورتونيستی مورد انتقاد قرار گرفته بودتزلزالت جدی شده و به علت انحرافات از مشی حزب و 

  . باليشوا و تاشکو ھر دو به عنوان دشمنان حزب از صفوف وی اخراج شدند

ه ھائی که بين رغم موافقت نامرھبری شوروی حمالت خود را بر عرصۀ اقتصادی و فرھنگی نيز بسط داد و علی 

 به البانید شوروی منعقد شده بود ارسال کاالھا و تجھيزات صنعتی را به  و دولت اتحاالبانیی ئدولت جمھوری توده 

وی ھمچنين تقاضای ارسال مقداری از غالت را برای خلق . کلی قطع کرده تعويق انداخت و درپاره ای از موارد ب

پندار که گروه خروشچف در اين .  نپذيرفت، گرفتار کمبود نان بود١٩۶٠ که در اثر خشکسالی خارق العادۀ البانی

 عليه حزب برخيزد اين فرصت را به عنوان وسيله ای برای منقاد ساختن حزب البانیگرسنگی باعث خواھد شد که خلق 

 ه را تھيديد کرد که ھرگونه کمک بالبانیی ئگروه خروشچف حزب و دولت جمھوری توده . مغتنم شمرد البانیکار 

 البانیگروه خروشچف به حزب و دولت .  را از حيث تسليحات و مھمات نظامی قطع خواھد کردالبانیی ئارتش توده 

  .اعالم داشت که عضويت آنھا در پيمان ورشو ديری نخواھد پائيد

حزب کار « فرستاد و خواستار شد که البانی رھبری شوروی نامه ای به کميتۀ مرکزی حزب کار ١٩۶٠ت گسدر ا

به عبارت ديگر حزب ! »مبر بروند نظريات به کنفرانس آيندۀ ماه نو و حزب کمونيست شوروی با وحدت کاملالبانی

بايست از روش اصولی که در بوخارست در پيش گرفته بود و از مشی مارکسيستی لنينيستی خويش   میالبانیکار 

که در بوخارست به ظھور » جرقۀ اختالف«کرد که در غير اين صورت  ھديد میگروه خروشچف ت. دست بردارد

  !»شعله خواھد زد«رسيده است 

عليه حزب که چيز ديگری جز ھمدستی جنايتکارانه » وحدتی«توانست به چنين   به ھيچ وجه نمیالبانیحزب کار 

از اين جھت .  تن در دھد، بين المللی بودعليه اردوگاه سوسياليستی و نھضت کمونيستیکمونيست چين و بالنتيجه 

  . تقاضای ابليسانۀ رھبری رويزيونيست شوروی را رد کرد
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موريت تدوين و تنظيم اظھاريۀ کنفرانس أ حزب که م٢۶ در کميسيون البانی نمايندگی حزب کار ھيأتدر ھمين اثناء 

  ھا که میر با تشبثات رويزيونيستعمومی احزاب کمونيستی و کارگری جھان را برعھده داشت به مخالفت استوا

  . مشغول بود،خواستند سندی با روح ضد مارکسيستی تھيه کنند

  

   از رويزيونيست ھای خروشچفی در دومين کنفرانس مسکوالبانیانتقاد ھای حزب کار 

ل شد  در مسکو تشکي١٩۶٠مبر  حزب کمونيستی و کارگری که در نو٨١ در کنفرانس البانی نمايندگی حزب کار ھيأت

  . به رھبری رفيق انور خوجه بود

 لنينيستی با استواری و پيگيری در -  نمايندگی رھنمود کميتۀ مرکزی را مبنی بر دفاع از مشی مارکسيستیھيأت

کنفرانس اجراء کرد و مانور ھای سوداگرانه ای را که خروشچف و دستيارانش از راه وعدۀ کمک مھم اقتصادی و 

ه  بالبانیبرای درھم شکستن مقاومت حزب کار »  طرف کارمندان شوروی روی داده باشدممکن از«قبول اشتباھی که 

از اين پس مناسبات ميان «وی ھمچنين در برابر تھديدات تازۀ خروشچف که گفت .  تحقير کنان برھم زد،کار بردند

  .سرفرود نياورد»  بر پايه ھای جديدی گذاشته خواھد شدالبانیاتحاد شوروی و 

 را در مسائل عمدۀ مورد اختالف البانی نظريۀ اصولی حزب کار  کردوجه در نطقی که درکنفرانس ايرادرفيق انور خ

جنگ و صلح، ھمزيستی مسالمت آميز، راه ھای : بيان داشت و به ويژه تکيۀ کالم خود را بر موضوعات زيرين گذاشت

پيش آورده است و خطری که رويزيونيسم ستالين، مسائلی که رويزيونيسم يوگوسالوی به  لۀأگذار به سوسياليسم، مس

  . معاصر برای نھضت کمونيستی بين المللی در بر دارد، مناسبات ميان احزاب کمونيستی و کارگری

ًرفيق انور خوجه مستقيما از رھبری شوروی و سرکردۀ آن خروشچف و ھمچنين از ساير رويزيونيست ھا که انديشۀ 

سود سوسياليسم، و دربارۀ ه  درجھان بءر تناسب قواييسم، به عنوان نتيجۀ تغر ماھيت امپرياليييدروغينی دربارۀ تغ

» دنيائی بدون سالح، بدون ارتش و بدون جنگ«ئی به منظور ايجاد امريکاامکان توافق و ھمکاری با امپرياليست ھای 

 نه امريکا امپرياليسم  معتقد است که امپرياليسم و در درجۀ اولالبانیحزب کار «: دادند، انتقاد کرد وگفت اشاعه می

امپرياليسم تجاوز کار است و اگر فقط يک دندان ھم در دھانش . پوست خود را عوض کرده است نه سرشت خود را

از اين جھت ما اصرار . تواند جھان را به ورطۀ جنگ در اندازد امپرياليسم می... باقی مانده باشد تجاوز کار خواھد ماند

عليه جنگ جھانی عبارت از آنست که سوسياليسم در ده شود که يگانه ضمانت مطلق داريم که به خلق ھا توضيح دا

   ).١(» سراسر گيتی و يا الاقل در اکثر ممالک گيتی پيروز گردد

   )٢(» آنکه اين واقعيت را نبيند نا بينا ست و آنکه ببيند و بپوشاند خائنی است درخدمت امپرياليسم«

 در عين حال که حفظ و تحکيم صلح را وظيفۀ بسيار مھمی دانست اظھار عقيده کرد که البانی نمايندگی حزب کار ھيأت

اين وظيفه ممکن نيست از طريق مباحثات بی ثمر با سران امپرياليسم، از طريق مجامله و تملق و گذشت در برابر 

وان انجام داد مگر از طريق ت اين وظيفه را نمی. ئی و تسليم در برابر فشار آنھا ايفاء شودامريکاامپرياليست ھای 

مبارزۀ قاطع سياسی و ايدئولوژيک برای درھم ريختن نقشه ھای تجاوزکارانۀ امپرياليستی، از طريق تقويت مداوم 

 بی امان ھرگونه روش اپورتونيستی، ھر نظر و عملی که ھدفش اغفال خلق ھا یھشياری و شور انقالبی توده ھا و افشا

 امپرياليست ھا در افروختن جنگ جديد جھانی ِکه جلو برای آن.  و دل فراخی بينجامدباشد، ھرگرايشی که به سستی

ۀ کارگر بين المللی گرفته شود بايد آنھا را با قدرت اقتصادی، نظامی، معنوی و سياسی اردوی سوسياليستی، نيروی طبق

  . ترو ساخه بخش ملی، نيروی کشورھا و خلق ھای شيفتۀ آزادی و صلح، روبو جنبش رھائي
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 و آمادگی جنگی او به حداکثر وسياليستیسبايست قدرت اردوی  ً در دورانی که ضرورتا میالبانیبه نظر حزب کار 

می را از کشور ھای سوسياليستی پنھان نگاه دارد و ارتش اين وّکه سر بمب ات ارتقاء يابد، عناد گروه خروشچف در اين

رفيق انور . کرد  آن را محکوم میالبانیرست بود وحزب کار کلی ناده می مجھز نگرداند بوکشور ھا را با اسلحۀ ات

  :خوجه ميپرسيد

. ما برای دفاع خود مان به بمب احتياج داريم... می داشته باشد؟ به عقيدۀ ما وی بايد داشته باشدوچرا چين نبايد بمب ات«

ا از ما بترسند و خيلی بايد امپرياليست ھ. »ستان استِوَمترس بھترين نگھبان «: گويد  میالبانیيک ضرب المثل 

   ).٣(» بترسند

درجای ديگر رفيق انور خوجه از رويزيونيست ھا به مناسبت روش اپورتونيستی آنھا در درک و اعمال ھمزيستی 

مسالمت آميز کشور ھائی که سيستم ھای اجتماعی مختلف دارند انتقاد کرد و درک رھبری شوروی را که به ھمزيستی 

. نگريست ضد مارکسيستی خواند شی عمومی اتحاد شوروی و کليۀ کشورھای سوسياليستی میمسالمت آميز به مثابۀ م

 را بيان داشت که سياست ھمزيستی مسالمت آميز کشور ھائی که سيستم ھای بانیالرفيق انورخوجه نظريۀ حزب کار 

 اين سياست عبارتست دو جنبۀ مھم تر. مختلف اجتماعی دارند فقط يک جنبۀ سياست خارجی ممالک سوسياليستی است

د و شرط از مبارزۀ انقالبی ھمکاری برادرانه و کمک متقابل کشور ھای سوسياليستی، پشتيبانی و ھواداری بی قي: از

  .عليه امپرياليسم و ارتجاعبخش زحمتکشان و خلق ھای ستمکش رھائي

اری با امپرياليسم را در پيش گروه خروشچف که سياست ھمزيستی مسالمت آميز به ھر قيمت، سياست آشتی و ھمک

ًرويزيونيست ھا عمال ھمزيستی مسالمت آميز کشور ھای دارندۀ . داشت در واقع از مبارزۀ طبقاتی روی بر تافته بود

سيستم ھای مختلف اجتماعی را بر مناسبات ميان طبقات استثمار زده وطبقات استثمارگر در درون ممالک سرمايه 

کشور ھای وابسته و مستعمره ازيک سو و قدرت ھای امپرياليستی از سوی ديگر گسترش داری و ھمچنين بر مناسبات 

  :رفيق انور خوجه خاطر نشان ساخت. داده بودند

کنند ھمزيستی مسالمت آميز ميان دو سيستم مختلف به معنای اعراض  خالف آنچه رويزيونيست ھای معاصر ادعا می«

 ه ضد امپرياليسم، به طبقاتی بايد ادامه يابد، مبارزۀ سياسی و ايدئولوژيک بعکس، مبارزۀ هب. از مبارزۀ طبقاتی نيست

بايد در عين مبارزۀ پيگير برای برقراری . ضد ايدئولوژی بورژوائی و رويزيونيستی بايد پيوسته نيرومند تر شود

روز افزون مبارزۀ ھمزيستی مسالمت آميز لنينی و بدون ھيچ گونه گذشت اصولی در برابر امپرياليسم، به توسعۀ 

   )٤. (»بخش ملی خلق ھای ممالک مستعمره و وابسته دست زدشور ھای سرمايه داری و نھضت نجاتطبقاتی در ک

 عقيده داشت که وظيفۀ اساسی احزاب کمونيستی و کارگری کشورھای سرمايه داری البانی نمايندگی حزب کار ھيأت

که ھستی آنھا  عليه امپرياليسم و ھمۀ چاکرانش در داخل کشور، تا آنرزه بايد عبارت باشد از بر انگيختن توده ھا به مبا

پايگاه ھای نظامی و اقتصادی آنھا را برھم زنند، سلطۀ آنھا را درھم شکنند، قدرت سياسی . را غير ممکن گردانند

بايد در جھت اين قدرت . سرکوب و فشار را ويران سازند و قدرت نوين يعنی قدرت خلق را برجای آن بنشانند

  . مين شودأتواند ت فقط بدين طريق است که گذار به سوسياليسم می. ديکتاتوری پرولتاريا نيرو و گسترش يابد

 لنينيست - ی و گذار به سوسياليسم چه راھی بايد پيمود ھميشه بر مارکسيست ھائله که برای استقرار قدرت توده أاين مس

له را درجھتی که دلخواه أر خوجه گوشزد ساخت خروشچف اين مسانوولی ھمانطور که رفيق . ھا روشن بوده است

تا امروز ھيچ خلقی، ھيچ پرولتاريائی، ھيچ حزبی بدون اعمال قھر و «. اپورتونيست ھاست منحرف و مغشوش گردانيد

  »...بدون خون ريختن به قدرت نرسيده است
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  راه تصرف قدرت ازطريق قھر را تدارک بيبينيم زيراحزب ما معتقد است که در اين مورد ما بايد ھردو راه و به ويژه

را تقويت )  تحريرھيأت -راه مسالمت آميز(که اگر برای اين احتمال به خوبی آماده باشيم امکانات موفقيت راه ديگر 

   ).٥(» کرده ايم

طور ه تم به درستی و بله را درکنگرۀ بيسأروه خروشچف انتقاد کرد که اين مسستالين، از گلۀ أرفيق انورخوجه در مس

بوط له مرأاين مس. و را به غلط محکوم کردندستالين و فعاليت ا لنينيستی مطرح نساختند و - عينی و به شيوۀ مارکسيستی

ستالين در کنگرۀ بيستم از اين جھت محکوم ساختن . به ھمۀ نھضت کمونيستی بين المللی بود و نه فقط با اتحاد شوروی

  .بدون مشورت قبلی با ساير احزاب برادر، تصميمی خود سرانه و خطائی فاحش بوده است

ھا صورت گرفته است اعتقاد نداشته و ستالين که با اين شيوه ھا و شکل  به صحت محکوميت رفيق البانیحزب کار «

  »...ھرگز نخواھد داشت

ستالين از سراسر  برآنست که منصفانه نيست، پذيرفتنی نيست، مارکسيستی نيست که نام و آثار کبير البانیحزب کار 

. ع کنيمستالين دفاوظيفۀ ھمۀ ماست که از آثار پر بار و جاويدان . ذف شود، آنطور که حاال شده استحاين دوران 

   ).٦(» ھرکس از آن دفاع نکند اپورتونيست و فرومايه است

 لنينيسم، برای حفظ وحدت اردوی سوسياليستی و نھضت کمونيستی بين المللی، حزب کار -برای دفاع از مارکسيسم

:  گفترفيق انور خوجه.  آن تا پايان صورت گيردیدانست که مبارزه با رويزيونيسم معاصر و افشا  ضروری میالبانی

د کرده است که رويزيونيست ھای معاصر جز انشعابگران جنبش ئيأًسه سالی که از کنفرانس مسکو گذشته کامال ت«

کمونيستی و اردوگاه سوسياليستی، چاکران وفادار امپرياليسم، دشمنان سر سخت سوسياليسم و طبقۀ کارگر چيز ديگر 

   ).٧(» نيستند 

 از افشاء گروه ١٩۵٧رخ ؤخالف سفارش اظھاريۀ مسکو ماد کرد که نه فقط رفيق انورخوجه از رھبری شوروی انتق

 نظر البانیحزب کار . رويزيونيست يوگوسالوی خود داری ورزيد بلکه با او بر سر آشتی آمد و با او اعادۀ حيثيت کرد

ًوده بلکه کامال درست بوده ستالين دربارۀ رويزيونيسم يوگوسالوی نه فقط خطا نبًخود را قويا ابراز داشت که قضاوت 

رويزيونيست ھای يوگوسالوی عمال بسيار خطرناک امپرياليسم اند و از اين جھت بايد به مبارزۀ آشتی ناپذير . است

د کند ئيأ به ويژه صالحيت داشت که صحت اين قضاوت را تالبانیحزب کار . عليه آنھا دست زدايدئولوژيک و سياسی 

ئی تحمل کرده امريکاتوطئه ھای دشمنانۀ تيتويست ھا را ھماھنگ با دسائس امپرياليست ھای زيرا که او بيش از ھرکس 

  .بود

ولی رفيق انورخوجه ھمچنين خاطرنشان ساخت که رويزيونيسم فقط در يوگوسالوی حاکم نيست بلکه به وجه نگرانی 

 که رويزيونيسم معاصر ١٩۵٧رخ ؤماز اين جھت ارزيابی اظھاريۀ مسکو . آوری در ساير احزاب نيز اشاعه می يابد

.  اين خطر به طور قطع گرفته نشده به قوت خود باقی بماند درست است و بايد تا وقتی که جلورا بزرگترين خطر دانسته

که از اين پس رويزيونيسم معاصر را افشاء شده تلقی کنيم و از آن بگذريم به کلی  خواست گروه خروشچف مبنی بر اين

. باشد ھدفش پوشاندن رويزيونيسم خروشچفی است که خيلی خطرناک تر از رويزيونيسم يوگوسالوی میبی پايه است و 

که با تکيه بر واقعات ثابت کرد که ضد انقالب مجارستان با اطالع و پشتيبانی مستقيم  رفيق انور خوجه پس از آن

که حوادث  و پس از ارائۀ اينرھبری شوروی به وسيلۀ رويزيونيست ھای مجاری و يوگوسالوی تدارک شده است 

 و ساير کشور ھای سوسياليستی و برخی از احزاب کمونيستی و کارگری نتيجۀ اشاعۀ لندوپاضطراب انگيز 

خواھم روشن شود که پس از کنگرۀ بيستم  ما می«: رويزيونيسم است خطاب به شرکت کنندگان در کنفرانس چنين گفت
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رون اردوگاه ما چه روی داده است؟ آيا با آن علت است که رھبری حزب در درون جنبش کمونيستی بين المللی، در د

ما بايد .  اصطالح سکتاريست، دگماتيک و بدبين است؟ چنين وضعی بايد ما را بسيار انديشناک گردانده بالبانیکار 

ظھاريه ادعای رفقای ًمسلما با اين که دستی به شانۀ تيتوی مرتد بزنيم و در ا. ريشۀ بيماری را بيابيم و درمان کنيم

   )٨(» د کنيم که رويزيونيسم معاصر به کلی از ميان برخاسته است اين بيماری درمان نخواھد پذيرفتئيأترا شوروی 

عليه حزب کمونيست چين چيده شد و فعاليت خصمانه ای که اين  بوخارست که به وسيلۀ گروه خروشچف ۀبه ويژه توطئ

 آغاز کرد و گسترش داد ممکن نبود البانیه حزب کمونيست چين و حزب کار عليگروه پس از برخورد بوخارست 

ًاين دسائس خطری بود که مستقيما وحدت نھضت کمونيستی بين المللی و اردوگاه . موجب نگرانی عميق نگردد

  . زدرفيق انورخوجه با اين مناسبت با انتقاد اصولی شديد از رھبری شوروی دست. کرد سوسياليستی را تھيديد می

ً متفقا عقيده دارد که رفقای شوروی در بوخارست اشتباه عظيمی کرده اند که حزب کمونيست چين را البانیحزب کار «

برخورد بوخارست را ھرگز نبايد بر طاق فراموشی گذاشت بلکه بايد آن را به .... به غلط به تقصير منسوب ساختند

   ).٩(»  محکوم کردًمنزلۀ لکه ای درنھضت کمونيستی بين المللی شديدا

 خاطر نشان ساخت که رھبری شوروی خطای فاحشی را که در بوخارست مرتکب شد البانی نمايندگی حزب کار ھيأت

 اطالع کنفرانس رسانيد که چگونه گروه ه بالبانی نمايندگی حزب کار ھيأت. ًبعدا با آگاھی کامل تعميق کرده است

 اتخاذ روش ضد مارکسيستی ابی از مشی نادرست خويش وا دارد پيرو را به البانیکه حزب کار  خروشچف برای آن

خروشچف و ساير رھبران شوروی برای نيل به منظور خويش، اعمال فشار .  دست زده استالبانینسبت به حزب کار 

آنھا از . ردند را در مسکو ادامه دادند و با او به شيوۀ سوداگران تنگ نظر عمل کالبانی نمايندگی حزب کار ھيأتبر 

 بايد البانی«:  را در تنگنا گذاشتند که از دو راه يکی را انتخاب کندالبانی نمايندگی حزب کار ھيأت ،نخستين مالقات ھا

 -يعنی چين(ليون ي م۶۵٠خواھد پيوسته يا به )  تحريرھيأت -يعنی اتحاد شوروی(ليون ي م٣٠٠تصميم بگيرد که آيا به 

 به امريکامی ويا بايد ھمزيستی مسالمت آميز را بپذيرد و يا خود و مردمش با يک بمب ات»  البانی!! «)  تحريرھيأت

 ھرگز برسر چنين دو راھی گذاشته نشده و از طرف ھيچ يک از نمايندگان امپرياليسم البانیخلق «! کلی ازبين بروند

 البانیما «:  نمايندگی چين گفتھيأتبه اين طور مورد تھديد قرار نگرفته بود و چون تھديدات ھم نتيجه نداد خروشچف 

سپس در نامۀ اطالعيۀ مفصلی که سرشار از اتھامات و حمالت بی !! » را از دست داديم و شما چينی ھا او را قاپيديد

عليه حزب کمونيست چين بود و در آستانۀ کنفرانس احزاب کمونيستی و کارگری به وسيلۀ رھبری شوروی بين پايه 

ضد شوروی «و به »  لنينيسم-انحراف از مارکسيسم« نيز به البانیی نمايندگی توزيع گرديد حزب کار  ھاھيأتکليۀ 

  . متھم شده بود» بودن 

ًرفيق انور خوجه کنفرانس را از دسائس عميقا ضد مارکسيستی گروه خروشچف آگاه ساخت و خطاب به خروشچف 

نسبت به حزب ما، نسبت به خلق ما، نسبت به » رانهکاسبکا«اين اتھامات عجيب و اين روش ھای «: چينين گفت

 را کاالئی می انگاريد که ھرکس البانیشما ... توان با آن برد و و باخت کرد چيست؟  کشوری سوسياليستی که گويا می

 را چنين می انگاشتند، روزگاری که بعضی ھا وجود يا البانیآری، روزگاری بود که . تواند آن را بدھد و بستاند می

 لنينيستی در کشور ما پيروز گشته آن -ولی از آنگاه که افکار مارکسيستی. کردند خود فرض میه  را وابسته بالبانیدم ع

رفيق خروشچف، شما بر روی خلق کوچک ما و حزب وی دست بلند کرده ايد ولی ما ايمان ... روزگار سپری شده است

د ئيأريخته است و حزب بزرگ لنين رفتار شما را تراسخ داريم که خلق شوروی که برای آزادی خلق مانيز خون 

   ).١٠(» نخواھند کرد
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 تصريح کرد که آنچه او را با انتقادی جدی اصولی از رھبری شوروی واداشته انديشۀ البانی نمايندگی حزب کار ھيأت

که  د مگر آنتوان حفظ کر وحدت را نمی. حفظ و حدت نھضت کمونيستی بين المللی و اردوگاه سوسياليستی است و بس

رفيق انور .  لنينيستی جبران شود-اشتباھات و پديده ھای مخرب عريان و افشاء گردد و بر اساس موازين مارکسيستی

ی از مشی نادرست خويش سکوت وادارند و اورا به پيروه  را بالبانیکوشيدند حزب کار  خوجه به کسانی که می

 کوچک اند ھرگاه معتقد با اشتباه کسی باشند، البانی و حزب کار البانیاگر چه کشور «: مجبور گردانند چنين پاسخ آورد

  . مبادا کسی جز اين تصور کند. خواھد باشد، تابع دستور ھای او نخواھند شد ھرکس که می

تواند با ھيچ فشار سياسی و اقتصادی، با ھيچ   لنينيسم به ما داده است و ھيچ کس نمی-حق اظھار نظر را مارکسيسم

   ).١١(»  ما را از آن محروم گرداند،کنند  ھيچ يک از نسبت ھائی که به ما نثار میتھديدی و يا

 لنينيستی -در کنفرانس احزاب کمونيستی و کارگری، دو مشی متضاد در نھضت کمونيستی بين المللی، يکی مارکسيستی

رھبری شوروی درطی .  بودتصادم بين اين دو مشی اجتناب ناپذير. و ديگری رويزيونيستی، بيش از پيش متبلور گرديد

  . طفره رود،کنفرانس کوشيد از اين تصادم که در کميسيون تنظيم اظھاريه آغاز نشده بود

 ھای نمايندگی در سخنرانی ھای خويش به ھيچ تضادی و اختالفی در درون ھيأتخروشچف و عده ای از سران 

رويزيونيست ھای خروشچف ھدف . جود نداردنھضت کمونيستی بين المللی اشاره نکردند چنانکه گوئی چنين چيزی و

 به البانیشان آن بود که با اين طريق وجود دو مشی متضاد را بپوشانند و نگذارند حزب کمونيستی چين و حزب کار 

 آنھا می. موجب حق خويش با افترائات مندرج درسند شوروی ھا که در آستانۀ کنفرانس توزيع شده بود پاسخ گويند

يوه از ھرگونه انتقاد نسبت به نظريات رويزيونيستی و فعاليت انشعابگرانه و مخرب گروه خروشچف خواستند به اين ش

  . بيندازندالبانیيت اختالفات را بر دوش حزب کمونيست چين و حزب کار مسؤولبپرھيزند و 

بين المللی در اثر اختالفات بين دو مشی در نھضت کمونيستی . اما تاکيتيک آنھا در اين مورد به شکست کامل برخورد

نمايندگان .  حاد تر گرديد، و چين و انتقاد ھای صريحی که در آنھا بيان شده بودالبانی ھای نمايندگی ھيأتنطق ھای 

آنگاه رويزيونيست . نحوی از انحاء اظھار دارنده کليه احزاب مجبور بودند روش خويش را دربارۀ مسائل مورد بحث ب

ت کنندگان در کنفرانس را از مسائل اصولی معطوف گردانند و کنفرانس را به ھا در صدد بر آمدند که توجه شرک

اين تشبث نيز مانند ساير .  بدل کنندالبانی عليه حزب کمونيست چين و حزب کار تريبيون حمالت زشت و فرومايه

 لنينيستی از حزب کمونيست -  ھای نمايندگی احزاب مارکسيستیھيأتعده ای از . رو شده تشبثات آنھا با شکست روب

رويزيونيست ھا ناچار عقب . ناسيوناليسم پرلتری پشتيبانی کردند در دفاع از مشی انقالبی و انترالبانیچين و حزب کار 

  . نشستند

 - حزب کمونيستی و کارگری جھان در خطوط مھم خود مبين اصول انقالبی مارکسيسم٨١اظھاريه موجب کنفرانس 

خواستند مشی رويزيونيستی را بر نھضت کمونيستی بين  کوشش رويزيونيست ھای خروشچفی که می. لنينيسم است

  .  لنينيستی به پيروزی جديد نائل آمد-مشی مارکسيستیالمللی تحميل کنند به جائی نرسيد و 

گذار از سرمايه داری به « از مضمون دوران ما به مثابۀ ١٩۵٧تعريفی که کنفرانس احزاب کمونيستی و کارگری در 

  : داده بود در اظھاريۀ جديد چينين تکميل شد» سوسياليسم

وسياليسم است، گذاری که با انقالب کبير سوسياليستی دوران ما که مضمون اساسی اش گذار از سرمايه داری به س«

 اکتبر آغاز شد، دوران مبارزۀ ميان دو سيستم اجتماعی متضاد است، دوران انقالبات سوسياليستی و انقالبات رھائی
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بخش ملی است، دوران فرو ريختن امپرياليسم، دوران بر افتادن سيستم مستعمراتی است، دوران عزيمت ساير خلق ھا 

   ).١٢(» ه راه سوسياليسم است، دوران پيروزی سوسياليسم و کمونيسم در مقياس جھانی است ب

 استفاده کنند و دوران ما ءوکه از تعريف ناقص مضمون دوران ما س با اين طريق رويزيونيست ھا محروم شدند از اين

بخش  از انقالبات و مبارزات رھائيرا به مثابۀ دوران ھمزيستی مسالمت آميز و مسابقۀ مسالمت آميز اقتصادی و عاری

  . جلوه گر سازند

: از آن جمله. عده ای از احکام رويزيونيسم که در طرح تنظيمی رھبری شوروی آمده و مالک عمل وی بود، نيز رد شد

امکانات گذار مسالمت آميز «، » ھمزيستی مسالمت آميز مشی عمومی سياست خارجی کشور ھای سو سياليستی است«

  .وغيره» در دوران معاصر جلوگيری از ھر گونه جنگ امکان پذير است«، » اليسم افزايش می يابدبه سوسي

سرشت امپرياليسم : طرزی روشن در اظھاريه آمده بوده با وجود مقاومت رويزيونيست ھای خروشچفی، احکام زيرين ب

 نيروی عمدۀ تجاوز و جنگ امريکاامپرياليسم . وی ھمچنان مبداء جنگ ھای تجاوز کارانه است. دگرگون نشده است

 -  درعين حال دژ ارتجاع جھانی و ژاندرام بين المللی است، دشمن ھمۀ خلق ھای گيتی استامريکااست امپرياليسم 

عليه امپرياليسم برخيزند و يا تشکيل جبھۀ ضد امپرياليستی، برای دفع خطر جنگ جھانی بايد کليۀ خلق ھا به مبارزه 

ی از بخش ملی، نيروی مھمی برای جلوگير گردانند، مبارزات رھائيامريکا متوجه امپرياليسم ضربۀ عمدۀ خويش را

 اين مبارزات بايد از پشتيبانی ھمه جانبۀ کشورھای سوسياليستی و نھضت کارگری و کمونيستی بين - جنگ جھانی است

 -  احزاب مارکسيستی- برابر اندديگر  لنينيستی مستقل و با يک-  احزاب مارکسيستیۀ ھم-المللی برخوردار گردد

کنند و عمليات خويش را در مبارزه برای ھدف ھای  لنينيستی نظريات مشترک خويش را از طريق مشاوره تنظيم می

ی از اعادۀ زيونيست ھای خروشچفی برای جلوگير کوشش ھای روي.  و غيره-بخشندمی ديگر ھماھنگی  واحد با يک

توصيف . رو شده کرد با شکست روب به مثابۀ بزرگترين خطر توصيف می که رويزيونيسم را ١٩۵٧عبارات اظھاريۀ 

  :مذکور باقی ماند و به عالوه در اظھاريه گفته شد

احزاب کمونيستی، اپورتونيسم بين المللی از نوع يوگوسالوی را که بيان فشردۀ تئوری ھای رويزيونيسم معاصر است «

که به مارکسيسم لنينيسم خيانت   ھای يوگوسالوی پس از آنرھبران جامعۀ کمونيست. با اتفاق آراء محکوم کردند

ئی امريکاادعائی امپرياليست ھای » کمک«ورزيدند کشور خويش را از اردوی سوسياليستی مجزا ساختند و آن را تابع 

اسداری  افشاء رھبران رويزيونيست ھای يوگوسالوی و مبارزۀ فعال برای پۀادام... و ساير امپرياليست ھا گردانيده اند

نھضت کمونيستی و ھمچنين نھضت کارگری از انديشه ھای ضد لنينی رويزيونيست ھای يوگوسالوی، ھمچنان وظيفۀ 

   ).١٣(»  لنينيستی است-حتمی احزاب مارکسيستی

معذلک اظھاريه شامل برخی از ارزيابی ھای نادرست مانند ارزيابی کنگرۀ بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی که با 

 دربارۀ اين ارزيابی ھا البانیحزب کار .  باقی گذاشته شد و چند حکم اشتباه آميز نيز بود١٩۵٧رات اظھاريۀ ھمان عبا

  . ًکلی مخالفی داشت که در طی جلسه صريحا اظھار کرده و حکم ھای بی اساس نظريات ب

رپای آن امضاء که مضمون اظھاريه علی االصول درست است د  با توجه به اينالبانی نمايندگی حزب کار ھيأت

خاطر وحدت اردوی ه اگر وی دربارۀ برخی از ارزيابی ھای بی اساس به گذشت تن داد اين امر فقط ب. گذاشت

  .سياليستی و نھضت کمونيستی بين المللی بودسو

 حزب کمونيستی و کارگری با اتفاق ٨١ را در کنفرانس البانی نمايندگی حزب کار ھيأتپلنوم کميتۀ مرکزی فعاليت 

ًرانی ھا و فعاليت او را مجموعا دانست و سخن» استوار اصولی « وش  نمايندگی را رھيأتروش . د کردئيأء تآرا

  . شمرد» بسيار مثبت و ثمر بخش«
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ً نمايندگی خود را با اطالع سراسر حزب رسانيد و ضمنا توضيح داد که انگيزه ھا و ھيأتکميته مرکزی روش و فعاليت 

ً نمايندگی در طی جلسه با روح کامال رفيقانه نسبت به رھبری شوروی ايراد ھيأتلی که ھدف ھای انتقاد شديد اصو

 خروشچف و دستيارانش خاتمه ۀ با انتقادی از اين نوع کوشيد به فعاليت انشعابگرانالبانیکرده چه بوده است حزب کار 

 به مداخلۀ رھبری شوروی در خواست دھد و وحدت نھضت کمونيستی بين المللی را حفظ کند و استحکام بخشد، می

 و البانی پايان دھد، اختالفات را از ميان ببرد و بالنتيجه روابط برادرانه ميان حزب کار البانیامور داخلی حزب کار 

 و اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی را تقويت کند، البانیی ئت اتحاد شوروی، بين جمھوری توده حزب کمونيس

توانست   طوری ديگر عمل کرده بود ديگر نمیالبانیاگر حزب کار . دارد و نيرومند سازداردوی سوسياليستی را نگھ

 خويش آموخت که ی اعضاه بالبانیحزب کار .  لنينيستی انقالبی و انترناسيوناليست بشمارد-خود را حزب مارکسيستی

باشند، انتقاد و انتقاد از خود را به  لنينيسم دلير -پيوسته صديق، وابسته با اصول و در پاسداری از پاکيزگی مارکسيسم

  .کار برنده مثابۀ سالح نيرومندی برای رفع نقايص و پيشبرد امر سوسياليسم ب

 در برخورد بوخارست و در دومين کنفرانس مسکو، البانی نمايندگی ھيأت لنينيستی اصولی - روش شجاعانۀ مارکسيستی

ه  ھای خروشچفی در درون نھضت کمونيستی بين المللی بدر شرايط بسيار بغرنجی که در اثر فعاليت رويزيونيست

روش مذکور برای ھمۀ کمونيست ھای . داد  گواھی میالبانی بر سطح عالی پختگی انقالبی حزب کار ،وجود آمده بود

.  لنينيسم و رويزيونيسم معاصر رھبری کرد- حاد ميان مارکسيسمۀ سر مشق بزرگی بود و آنان را در مبارزالبانی

  . و پشتيبانی آنھا از او افزايش يافتالبانی لنينيستی انقالبی جھان به حزب کار - نيروھای مارکسيستیدلبستگی 

د کرد و آن را سر مشق ساخت ئيأ نمايندگی خود را در کنفرانس مسکو تھيأت در عين حال که روش البانیحزب کار 

 ، نقشی حزب کمونيست چين در اين کنفرانس مھم نمايندگھيأتچنين ارزيابی کرد که مبارزۀ استوار انقالبی و اصولی 

سان که اين  مبارزۀ مشترک و نظريات انقالبی يک.  لنينيسم بر رويزيونيسم داشته است- قاطعی در پيروزی مارکسيسم

  . ديگر تحکيم کرد دو حزب بر سر مسائل مھم نھضت کمونيستی بين المللی داشتند ارتباط و ھمکاری آنھا را با يک

  

  

  پايان
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