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   ٢٠١۵ - جنوری٠٩
  
  : مداخلۀ خصمانۀ رويزيونيست ھای يوگوسالوی، افشاء فعاليت ضد حزب گروه کوجی جوجهن در ھم شکست- ۵

 روی البانی و دولت البانیاگر مداخلۀ فاحش رھبری حزب کمونيست يوگوسالوی در امور داخلی حزب کمونيست 

مواضعه ھای خصمانۀ رھبری مذکور . شد ر میداد موفقيت ھای نخستين سال ھای پس از رھائی باز ھم بزرگت نمی

  .وردآ وارد البانیلطمۀ عظيمی بر ساختمان سوسياليسم در 

 مبنی بر تحکيم بانیال با پيروی از سياست انترناسيوناليستی پيگير حزب کمونيست البانیی ئدولت جمھوری توده 

 پيمان ھمکاری و تعاون ١٩۴۶ والیجی، در ئمناسبات برادرانه با اتحاد شوروی و کشور ھای دموکراسی توده 

ی يوگوسالوی منعقد ساخت که چند ماه بعد به انعقاد موافقت نامۀ اقتصادی منجر ئمتقابل با جمھوری فدراتيو توده 

  .گرديد

ديگر با دشمن مشترک و   با خلق ھای يوگوسالوی که دوشادوش يکالبانی به اتحاد خلق البانیحزب کمونيست 

حزب عقيده داشت که ھمکاری . نگريست ی جنگيده و خون ريخته بودند به ديدۀ اعتماد میبرای ھزينه ھای واحد

ی يوگوسالوی عامل خارجی مھمی در ئ و جمھوری فدراتيو توده البانیی ئنزديک و کمک متقابل جمھوری توده 

 و ئیامريکات ھای  امپرياليستقالل ملی کشور از مطامع اسارتگر، در نگھداری اسالبانیساختمان سوسياليسم در 

  .انگليسی و چاکران آنھا يعنی سلطنت طلبان فاشيست يونانی است

معذلک دبيرکل حزب و ساير رفقای کميتۀ مرکزی از مداخالت نمايندگان يوگوسالوی در امور داخلی حزب و 

د کميتۀ مرکزی ئيأالبته ھنوز سوء ظن نداشتند که مداخالت مذکور به دستور و يا با ت.  نگران بودندالبانیدولت 

 در صدد البانیپلمات ھا و نظاميان يوگوسالوی در يالوی صورت می گيرد و ھر بار که دحزب کمونيست يوگوس
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کوشيدند که در عين حال ھر گونه  مداخله در امور داخلی دولت و يا حزب بر می آمدند آنان ضمن ابراز مخالفت می

  .ز سر راه مناسبات متقابل دو کشور و دو حزب بردارندسوء تفاھم را مرتفع سازند و ھر گونه مانعی را ا

ھدف واقعی اين .  رھبری يوگوسالوی برخورد کردالبانیولی کوشش ھای آنھا با روش ضد مارکسيستی و ضد 

جلوه دھد عبارت » کمک برادرانه و بيغرضانه«خواست آن را به مثابۀ سياست  روش که تبليغات يوگوسالوی می

  .البانی و دولت البانیل حزب کمونيست  استقالیبود از امحا

  

   در برابر مداخلۀ يوگوسالویالبانیمقاومت حزب کمونيست 

نخستين .  به مرحلۀ عمل در آمد١٩۴٧قراردادھائی که طبق موافقت نامۀ اقتصادی به امضاء رسيده بود از آغاز 

کميتۀ . ابری ميان پول ھای دو کشورشد عبارت بود از برقراری بر اقدامی که در قرارداد ھای مذکور پيش بينی می

 به ابتکار رفيق انور خوجه از ھمان آغاز با اين اقدام به مخالفت اصولی برخاستند البانیمرکزی حزب و دولت 

سطح تکامل اقتصادی، دستمزد . رو بوده ن برابری حقيقی پول ھای دو کشور با موانع کثيری روبييزيرا که تع

اما رھبری . شد آنھا را در اندک مدتی برابر ساخت  کشور بسيار متفاوت بود و نمیزحمتکشان و بھای کاالھا در دو

حزب کمونيست يوگوسالوی اظھار داشت که اين مخالفت بی پايه است و حتی آن را نشانۀ عدم اعتماد به روحيۀ 

سود دينار ه  دلخواه و بموافقت نامه به شمار آورد و فشار خويش را ادامه داده برابری لک را با دينار بر معيار ھای

  .بر قرار ساخت

که   ايراداتی داشتند مبنی بر اينالبانیدر اين مورد نيز حزب و دولت . اقدام دومی که به عمل آمد توحيد قيمت ھا بود

ديگر تفاوت  ساختمان سرمايه ھای اساسی صنعت، کشاورزی و ساير رشته ھای توليد مادی در دو کشور با يک

بازدھی کار و ھزينه ھای عمومی ھر واحد توليد در ھر يک از دو کشور نيز اختالف وجود بين . ھای اساسی دارد

کرد و با اعمال فشار قبوالند که برای  رھبری حزب کمونيست يوگوسالوی اين عوامل را بی اھميت تلقی می. داشت

وش برسد نه به قيمت بازار کاال ھای دو کشور ميزان تراکم مشابھی معين شود و اين کاال ھا به قيمت داخلی به فر

  .بين المللی

 آنچه در قوه داشت به کار برد تا وحدت مذکور موجب تسھيل البانیحزب کمونيست . اقدام سوم وحدت گمرکی بود

کرد و  اما رھبری حزب کمونيست يوگوسالوی مضمون موافقت نامه را تحريف می. مبادالت ميان دو کشور گردد

ر بنگاه و يا ھر بازرگان خصوصی يوگوسالوی حق داشته باشد بدون ھيچ گونه با اعمال فشار قبوالنيد که ھ

نتيجه آن شد که .  برقرار گرددالبانیدست آورد و تسعير آزاد بين دينار و لک ه  کاال بالبانیمحدوديتی در بازار 

د و کساد شد حريصانه جمع کردن  يافت میالبانیبنگاه ھا و بازرگانان خصوصی يوگوسالوی ھر چه در بازار 

نزديک شد که تورم جديدی پيش . بازار ملی موجب وضع بسيار دشواری برای اقتصاد کشور و زحمتکشان گرديد

  .آيد و قيمت ھا به طور عموم در بازار آزاد باال رفت

ديگر ھماھنگی دھد و اجرای ساير قرارداد ھای  وجود آمد که نقشه ھای اقتصادی را با يکه کميسيون خاصی ب

رھبری يوگوسالوی خواھان آن بود که حقوق و اختياراتی به اين کميسيون داده شود که آن . مين کندأ تاقتصادی را

اين مطالبات از طرف کميتۀ مرکزی حزب کمونيست .  در می آوردالبانیرا عمالً به صورت دولتی بر باالی دولت 

  . رد شدالبانی

وجود آمدند که ه  يوگوسالوی ب– البانیرکت ھای مختلط در چارچوب قرارداد ھای اقتصادی که انعقاد يافته بود ش

. شرکت ھای مذکور ظاھراً بر پايۀ تساوی تشکيل شده بودند. ی را در بر می گرفتندئرشته ھای عمدۀ اقتصاد توده 
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 تمام سھمی را که توافق گشته بود به شرکت ھا پرداخت يوگوسالوی يک شاھی ھم سرمايه البانیولی در حالی که 

چرخيدند اما نيمی از بھرۀ آنھا به يوگوسالوی می   میالبانی به اين طريق شرکت ھا فقط با سرمايۀ دولت .نگذاشت

  .رسيد

 بدوی ترين مناسبات ميان دو دولت مستقل نيز بود و بالنتيجه لطمات سخت بر جمھوری ضکليۀ اين قرارداد ھا ناق

  .ساخت  وارد میالبانیی ئتوده 

ای اقتصادی به پيش رانده شود دولت يوگوسالوی وعده داده بود که اعتباری به مبلغ که اجرای قرارداد ھ برای اين

 ولی اعتباری که واقعاً داده شد به نصف اين مبلغ ھم نمی.  باز کندالبانی به حساب ١٩۴٧يک ميليارد لک برای سال 

و برابر تا چھار برابر قيمت ھای کاال ھائی که که بر مبنای اعتبار يوگوسالوی تحويل داده شد به قيمت ھائی د. رسيد

 اِعمال فشار کنند و به البانید تا بر حزب و دولت  به عالوه از اعتبار فوق استفاده ميش. بين المللی حساب شده بود

.  قادر به رھبری رشد طبق نقشۀ اقتصاد نيستند نسبت به آنھا عدم اعتماد بر انگيزندالبانیاين بھانه که حزب و دولت 

.  که با حساب کمک يوگوسالوی تنظيم شده بود ايجاد کرد١٩۴٧انع بسياری در راه اجرای برنامۀ سال اين امر مو

  . نپرداخت، وعده داده بودالبانیی ئ به جمھوری توده ١٩۴٨دولت يوگوسالوی اعتباراتی را ھم که برای سال 

خاير خود را از حيث مواد اوليه، که از عھدۀ مقتضيات برنامه بر آيد ناچار شد که کليۀ ذ  برای آنالبانیدولت 

اما ذخاير مذکور کم بود و وضع اقتصادی و . مصالح ساختمانی و مايحتاج روزانه مورد بھره برداری قرار دھد

  .مالی کشور رو به وخامت رفت

رھبری حزب کمونست يوگوسالوی در عين حال که کوشش ھای خود را برای تصرف موانع مھم اقتصادی دنبال 

رھبری حزب کمونيست . پرداخت  میالبانی به روز بيشتر به دست اندازی بر روی ارتش کرد روز می

 ضد ستاد هگرفت حمالت خود را ب  تکيه گاه داشت و از آن نيرو میالبانیيوگوسالوی که در رھبری سياسی ارتش 

 ی دفاع میئتوده لۀ نظامی و از استقالل ارتش أد شيخو که از مشی صحيح حزب در مس آن رفيق محمهکل و فرماند

رھبری حزب کمونيست يوگوسالوی در مسائل نظامی نيز با مخالفت آن بخش از کميتۀ . کردند، متمرکز ساخت

  .رو گرديده  روب،شد مرکزی حزب که از لحاظ ايدئولوژی سالم بود و به وسيلۀ رفيق انور خوجه رھبری می

 را در ھم شکند در البانیحزب کمونيست که مقاومت کميتۀ مرکزی  رھبری حزب کمونيست يوگوسالوی برای اين

تيتو دبير کل حزب کمونيست يوگوسالوی آشکارا بر کميتۀ .  نامۀ فتنه انگيزی به آن کميته ارسال داشت١٩۴٧ ونج

  .کند ساخت که مشی حزب را تحريف می  را متھم مینآ تاخته البانیمرکزی حزب کمونيست 

رھبری . » گيری ضد يوگوسالوی دارد در حال تبلور استمشی دومی که سمت «البانیتيتو مدعی شد که در 

 تضعيف شده بود البانیخواست مواضع خود را که در درون حزب کمونيست  يوگوسالوی با پرتاب اين اتھام می

امل خويش کوجی جوجی بدھد تا وی دبير کل حزب و ساير رفقای رھبری را که دست عه تقويت کند و سالحی ب

 والن اصلی اخالل در مشی حزب نمايانده میؤنظريات سالمی داشتند و از طرف رھبری يوگوسالوی به مثابۀ مس

  .شدند بزند و بکوبد

کوجی جوجی و پاندی . ت سياسی مورد بررسی قرار گرفتأنامۀ کميتۀ مرکزی حزب کمونيست يوگوسالوی در ھي

ت سياسی أھي. ت داشتند که آشکارا از آن جانبداری کنندأکريستو اتھام رھبری يوگوسالوی را نه رد کردند و نه جر

موريت داد که به تنظيم جواب به کميتۀ مرکزی حزب کمونيست أاتھام را رد کرد و به رفيق انور خوجه م

ه کلی بی پايه است و مداخلۀ آشکار در امور داخلی حزب يوگوسالوی بپردازد و متذکر شود که اتھام وی ب

  . استالبانیکمونيست 
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رھبری حزب کمونيست يوگوسالوی مداخالت خود را در امور داخلی حزب کمونيست . از اين پس وضع بدتر شد

 جديدی که محملی در اين کار داشته باشد بھانه ھای  افزايش داد و فشار بر وی را تشديد کرد و برای آنالبانی

  .تراشيد

 رھنمودی به ارگان ھای دولتی فرستاد که به تنظيم برنامۀ دو البانی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست ١٩۴٧در آغاز 

نقطۀ حرکت حزب در اين کار عبارت بود از وضع واقعی موجود . رشد اقتصادی بپردازند) ١٩۴٩-١٩۴٨(سالۀ 

ين مورد صورت گرفته بود و تجربه ای که ارگان ھای ، امکانات داخلی، سطح بررسی ھائی که در االبانیدر 

  .دولتی در تدارک برنامۀ ميانه مدت به دست آورده بودند

 نيز از روی نمونۀ البانیرھبری حزب کمونيست يوگوسالوی بدون توجه به اين وضع، عنودانه خواستار شد که 

م فراتر رفت و سمت گيری برنامه را نيز برای از اين ھ. بپردازد) پنج ساله(يوگوسالوی به طرح برنامۀ دراز مدت 

  نمیالبانیی ئبه موجب سمت گيری مذکور اقتصاد جمھوری توده  . شمارد دولت جمھوری ھای يوگوسالوی می

 نمی بايست صنعت خاص ملی البانی. بايست در اقتصاد يوگوسالوی ادغام شود بايست مستقالً رشد يابد بلکه می

بايست به توليد مواد اوليۀ کشاورزی و به استخراج مواد معدنی که در  ھد بلکه میخود را ايجاد کند و توسعه د

 از يوگوسالوی محصوالت صنعتی دريافت البانیدر عوض، . ر شکل خواھد يافت، قناعت ورزديييوگوسالوی تغ

وسالوی وابسته  را استثمار کنند، آن را به اقتصاد يوگالبانیھدف اين سمت گيری آن بود که اقتصاد . خواھد داشت

  .گردانند و به صورت ضميمۀ اقتصاد يوگوسالوی در آورند

وی تنظيم برنامۀ .  اين سمت گيری را که به او تلقين می شد بيدرنگ رد کردالبانیکميتۀ مرکزی حزب کمونيست 

موجب به . پنج ساله را علی االصول پذيرفت ولی تصويت خود را با رھنمود ھائی که به دولت داد ھمراه ساخت

رھنمود ھای مذکور ھدف برنامه می بايست عبارت باشد از ايجاد و توسعۀ صنايع ملی، الکتريفيکاسيون کشور، 

رشد کشاورزی بر پايه ھای سوسياليستی و ھمچنين تکيۀ اساسی بر نيروھای داخلی و نير کمک اتحاد شوروی و 

  .یئکشور ھای دموکراسی توده 

 را با اتحاد شوروی و البانیی ئمناسبات سياسی و اقتصادی جمھوری توده حزب به اقدامات مشخصی دست زد تا 

ولی اين اقدامات با مخالفت رھبری حزب کمونيست يوگوسالوی . ی تحکيم و توسعه بخشدئممالک دموکراسی توده 

  .رو شده  روب،ی نگھداردئ را در انفراد از اتحاد شوروی و ممالک دموکراسی توده البانیخواست  که می

ت نمايندگی دولتی به رھبری رفيق انور خوجه به مسکو رفت تا با دولت شوروی به أ يک ھي١٩۴٧ والیجدر 

 با تراکتور و ماشين ھای کشاورزی البانیاتحاد شوروی در پايان مذاکره، برای تجھيز کشاورزی . مذاکره بپردازد

  . اعتبار دادالبانیی ئديگر و ھمچنين برای ساختمان چندين بنگاه صنعتی مھم به جمھوری توده 

رھبری يوگوسالوی پيمان دوستی، ھمکاری و کمک متقابل را که بين دو کشور وجود داشت بھانه ساخته کوشيد که 

وی کار را به جائی رسانيد که به وسيلۀ نمايندۀ يوگوسالوی در مسکو از . مانع انعقاد قرارداد با شوروی گردد

 البانیاد را در اختيار او بگذارد و با لحن تھديد آميزی اخطار کرد که  خواست که رو نوشت قرار دالبانیسفارت 

 به اين مداخلۀ جديد در البانیدولت . بدون تصويب دولت يوگوسالوی نبايد به انعقاد ھيچ موافقت نامه ای دست بزند

  .امور داخلی کشور خويش اعتراض کرد

ت نمايندگی أامه به دولت داد و ھمچنين بازديد ھيسمت گيری صحيحی که کميتۀ مرکزی حزب در مورد تنظيم برن

 ١٩۴٧مبر وی در نو.  به راه اندازدالبانیعليه حزب کمونيست دولتی از مسکو، بھانه ای شد که تيتو اتھام جديدی 

 را متھم ساخت که گويا برنامۀ پنجسالۀ غير واقعی و عزلت طلبانه ای تنظيم کرده است که موجب البانیدولت 
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وی کمک مادی و معنوی مستقيم اتحاد شوروی را تلويحاً . شود  از اقتصاد يوگوسالوی میالبانی اقتصاد جدائی

مورد نکوھش قرار داد و رفيق انور خوجه را صريحاً متھم ساخت که سياست نسبت به يوگوسالوی را پس از 

به . گوسالوی تلقی شدسمت گيری به سوی اتحاد شوروی سمت گيری ضد يو. بازگشت از مسکو عوض کرده است

ول ؤ تشکيل شود و مسالبانی ضد يوگوسالوی در ۀ نسبت داده شد که اجازه داده است يک جبھالبانیحزب کمونيست 

و باالخره به ويژه رفيق ناکواسپيرو به .  و خلق ھای يوگوسالوی استالبانیوخامت شديد مناسبات ميان خلق 

  .ھمکاری با دشمن متھم گشت

 بود، رھبری حزب را عميقاً لرزانيد و وضع البانید ضربۀ بسيار شديد تازه ای بر حزب کمونيست اين اتھامات جدي

وجود آمده بود بسيار وخيم تر گردانيده به فراکسيوِن کوجی جوجی وسيله داد ه ت سياسی بأپر تشنجی را که در ھي

 پر شور ترين مدافعان ١تو تملکودر حقيقت کوجی جوجی، پاندی کريستو و کريس. که حزب را از پايه ويران سازد

که رفيق انور خوجه را از ھر گونه کمک و پشتيبانی محروم  کوجی جوجی برای آن. تز ھای يوگوسالوی شدند

  . بعضی از اعضاء را دعوت نکرد،ت سياسی که به منظور بررسی اتھامات تشکيل شدأگرداند در جلسه ای از ھي

که علل مداخلۀ رھبری يوگوسالوی را فاش سازند و اتھامات به  ای اينبه عالوه کوجی جوجی و پاندی کريستو به ج

. ناکواسپيرو متمرکز ساختند» خيانت«کلی بی اساس را رد کنند به پشتيبانی از آنھا برخاستند و بحث ھا را بر روی 

 و دبير البانیکه ضربۀ سختی را که از طرف رھبری يوگوسالوی بر حزب کمونيست  اين فقط مانوری بود برای آن

  .کل آن وارد می آمد و ھمچنين ھدف ھای رھبری يوگوسالوی را بپوشانند

در چنين وضع پر تشنج و در شرايط بسيار دشواری که برای رفيق ناکواسپيرو پيش آمده بود وی نتوانست آن طور 

  . محکم بماند و انتحار کرد،که سزاوار کمونيست ھاست

 به رياست البانیت نمايندگی دولتی أبه راه سوسياليسم گام نھاده بودند ھيبه منظور تحکيم روابط با کشور ھائی که 

 به صوفيه رفت و قرار داد دوستی، ھمکاری و کمک متقابل ميان جمھوری توده ١٩۴٧مبر رفيق انورخوجه در دس

  .ی بلغارستان را امضاء کردئ و جمھوری توده البانیی ئ

مد که مانع انعقاد اين قرار دادشود و به وسيلۀ کوجی جوجی که رھبری حزب کمونيست يوگوسالوی در صدد بر آ

 و بلغارستان البانیت نمايندگی بود کوشيد تا متن قرارداد را چنان تنظيم کند که ھر گونه اقدام مشترک أعضو ھي

انسته اين مطالبۀ مصرانۀ کوجی جوجی رد شد و رھبری يوگوسالوی که نتو. ئيد قبلی يوگوسالوی باشدأوابسته به ت

  .بود مانع عقد قرار داد گردد و روح متقن آن را مختل گرداند به ھمه وسيله ای متشبث شد تا از ارزش آن بکاھد

 به جانبداری از تحکيم روابط با احزاب کمونيست برادر بر اساس اصول البانیپلنوم کميتۀ مرکزی حزب کمونيست 

يست و طعنامۀ کنفرانس مشورتی عده ای از احزاب کمون اظھاريه و ق١٩۴٧ر وبلتری، در اکتوانترناسيوناليسم پر

 در ورشو انعقاد يافته بود و ھمچنين تشکيل دفتر اطالعات را که مولود آن ١٩۴٧مبر کارگری را که در پايان سپت

 آمادگی خود را اعالم داشت که به مبادلۀ تجربه البانیحزب کمونيست . د کردئيأکنفرانس بود کامالً تصويب و ت

 کميتۀ مرکزی می. م با احزاب کمونيستی و کارگری برادر ھماھنگ سازدزازد و اقدامات خود را در موارد البپرد

  .  را در دفتر اطالعات به موقع خود تقاضا کندالبانیبايست پذيريش حزب کمونيست 

  ...ادامه دارد

 

                                                 
 به کلی فاش شد به خطا ھای خويش معترف ١٩۴٨ ونجکه خيانت رھبری حزب کمونيست يوگوسالوی در  کريستو تملکو پس از آن-  1

  .گشت و از خود انتقاد کرد


