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  ٢٠١۵ جنوری ١١

  

   رھبری يوگوسالویالبانی نقشه ھای ضد مارکسيستی و ضد یافشا

. وضع متشنجی را که در رھبری حزب پيش آمده بود وخيم تر ساخت انتحار ناکواسپيرو لطمۀ بزرگی بر حزب زد و

فاده کرد و به حملۀ اتھامات خويش سوء است" دليل حقانيت"عنوان ه دار و دستۀ رويزيونيست يوگوسالوی از اين حادثه ب

  . و وحدت آن و دبير کل آن دست زدالبانیعليه مشی حزب کمونيست جديدی 

حزب جا زد و با پشتيبانی رھبری حزب کمونيست » منجی«مثابۀ ه در چنين شرايطی کوجی جوجی خود را ب

 البانیکسيستی و ضد تزھای ضد مار.  را تدارک ديدالبانیيوگوسالوی، ھشتمين پلنوم کميتۀ مرکزی حزب کمونيست 

صورت برنامه در آمده بود، ه کميتۀ مرکزی حزب کمونيست يوگوسالوی که در نطق کوجی جوجی در مدرسۀ حزبی ب

کوجی جوجی درطی تدارک جلسۀ پلنوم به توسعۀ تعقيب و آزار کمونيست ھای راستين و آزموده . مبنای کار پلنوم شد

راه ه خاطر تحقير و تخفيف کمونيست ھای روشنفکر به ه ای بکردند و مبارز پرداخت که از مشی حزب دفاع می

بايست در  کرد به جمع آوری و يا اختراع می وی به وسيلۀ ارگان ھای امنيت که آنھا را شخصاً رھبری می. انداخت

  . دست زد،پلنوم ھشتم محکوم شوند

، البانیی ئوری توده  يوگوسالوی درجمھۀوسيلۀ ساوواساليسک نماينده درست درچنين موقعی رھبری يوگوسالوی ب

 البانیبه کميتۀ مرکزی حزب کمونيست »  و يوگوسالوی براساس فدراسيونالبانیوحدت «نقشۀ خويش را را دائر بر 

فدراسيون . را نيز دربرگيرد» ويژه بلغارستانه ساير خلق ھای بالکان و ب«بايست  فدراسيون مذکور می. عرضه داشت

تنظيم «و » اختالط اقتصاد ھای ملی«از طريق » مناسبات اقتصادی«زمينۀ بايست در آغاز در  طبق نقشۀ نامبرده می

که به عقيدۀ » تشکيل دولت واحد«بعداً . بايست عملی شود نيز می» توحيد ارتش ھا«. تحقق پذيرد» برنامه ھای مشترک
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ارک پلنوم کميتۀ گروه کوجی جوجی تد. ١بود در نظر گرفته خواھد شد» ارادۀ خلق ھا و احزاب«تنظيم کنندگان نقشۀ 

  .مرکزی را بر روی تزھای اين نقشه متکی ساخت

 در پلنوم ھشتم کميتۀ البانیعليه حزب کمونيست سر کردگی کوجی جوجی ه فعاليت خصمانۀ تيتيست ھا و دستيارانشان ب

  . تشکيل شد به اوج رسيد١٩۴٨ روریب که در البانیمرکزی حزب کمونيست 

دانستند که به  ول اصلی راه خطائی میؤين پلنوم در واقع رفيق انور خوجه را مسکوجی جوجی و پاندی کريستو در ا

رفيق محمد . تا کواسپيرو را دشمن حزب وخلق اعالم داشتند و جاسوس خواندند. عقيدۀ آنھا حزب درپيش گرفته بود

 متھم و از کميتۀ »خصومت آميز ضد يوگوسالوی«شيخو که خودسرانه از شرکت در پلنوم محروم شده بود به فعاليت 

وی تا . فعاليت دارد» زيرچشم دبير کل«کوجی جوجی مدعی شد که فراکسيونی در رأس حزب . مرکزی اخراج گرديد

آنجا پيش رفت که تلقين کرد که خود رفيق انورخوجه در رأس اين فراکسيون است، دسائس مذکور ضربۀ سختی بر 

  . مواضع رفيق انورخوجه  و وحدت حزب وارد ساخت

 منجر البانی و يوگوسالوی تصويب کرد که يکراست به برانداختن دولت البانیلنوم استقرار آنچنان روابطی را ميان پ

 را از اتحاد شوروی جدا کنند و گرايش ھای ضد البانیآشکارا کوشش شد که . فکر توحيد دو ارتش به ميان آمد. شد می

  . شوروی به ظھور رسيد

ليسی بيش وشيوه ھای نظامی و پ. مان حزب و زندگی درونی آن را بازھم وخيم تر ساختپلنوم ھشتم اشتباھات در ساخت

  .از پيش برجای شيوه ھای سازمانی رھبری حزب نشست

 پلنوم . در اثر فشار رھبری يوگوسالوی درھم شکستالبانیدر اين پلنوم مقاومت کميتۀ مرکزی حزب کمونيست 

استقالل و . مشی سياسی صحيح حزب به سختی نقض شد.  کرده بود پذيرفت تنظيم١٩۴٧مبر اتھاماتی راکه تيتو در نو

پلنوم ھشتم زمينۀ مساعدی برای تحقق نقشه يوگوسالوی دائر بر . حاکميت ملی مستقيماً در معرض خطر قرار گرفت

  . آيدشمار میه  بالبانیاين پلنوم لکۀ سياھی در تاريخ پر افتخار حزب کمونيست .  فراھم آوردالبانیاستعمار 

عمل در آورده و تدارکات خود را ه کار پرداخت تا نقشۀ يوگوسالوی را به پس از پلنوم، گروه کوجی جوجی عنودانه ب

برای بی اعتبار ساختن کادرھای رھبری حزب و دولت که سد راه مداخله و اعمال فشار رويزيونيست ھای يوگوسالوی 

  .ی اين کادرھا را فراھم آوردهبودند تسريع کرد و حتی مقدمۀ از ميان برداشتن جسمان

گرايش ھای دائر بر تالشی سازمان جوانان به ظھور . ی به راه غلط توجيه شدئرھبری وفعاليت سازمان ھای توده 

ی از بعضی از اختيارات خويش محروم شدند و به صورت دستگاه ھای کامالً بوروکراتيک ئاتحاديه ھای حرفه . رسيد

  .در آمدند

  .ارگان ھای امنيت دولتی بر باالی حزب قرار گرفتند. ر دستگاه دولتی راه يافتليسی دوشيوه ھای پ

کلی منقاد ساخته اند و اينک صريح تر وخشن تر در امور داخلی ه  را بالبانیتيتيست ھا می پنداشتند که حزب کمونيست 

شرکت ھای .  دوم در آمدکميسيون ھماھنگی برنامه ھا عمالً به صورت دولت. کردند  مداخله میالبانیحزب و دولت 

يک کميسيون خاص بازرسی از يوگوسالوی آمد .  يوگوسالوی به بنگاه ھای تماماً يوگوسالوی تبديل شدند- البانیمختلط 

. بايست پايۀ وحدت سياسی دوکشور گردد  در اقتصاد يوگوسالوی کمک برساند، ادغامی که میالبانیتا به ادغام اقتصاد 

با يوگوسالوی دست زده بود » وحدت برادری« به نبرد تبليغاتی پر دامنه ای به منظور درعين حال گروه کوجی جوجی

  . تلقی کنند، استالبانیاقدامی که ناشی از ارادۀ خلق  ۀمثابه تا روزی که وحدت مذکور عملی شود آن را ب

طلبيدند که رايزنان  از کميتۀ مرکزی حزب و از دولت میرھبری يوگوسالوی و فراکسيون کوجی جوجی مصرانه 

 و يوگوسالوی راکه تيتو البانیلۀ ايجاد سر فرماندھی واحد ارتش ھای أز ارتش برکنار کنند و باالخره مسشوروی را ا
                                                 

داشت ياد.  عرضه شدالبانی به کميتۀ مرکزی حزب کار ١٩۴٧ر بم دس۵ و يوگوسالوی که در البانیتزھای ساو واسالتيک دربارۀ وحدت  -  1
  .مذاکرات بايگانی مرکزی حزب
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مۀ  مطرح کردند و خواستند که اجرای برناالبانیت سياسی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست أس آن باشد در برابر ھيأدر ر

 رغم وضع وخيمی که ی، علالبانیاين مطالبات ضد مارکسيستی و ضد .  و يوگوسالوی به تصويب برسدالبانیوحدت 

وجود آمده بود و فشار بسيار شديد تيتيست ھا و ھواداران آنان، در اثر مخالفت اصولی و ه ت سياسی بأدر داخل ھي

  . خوجه رد شدراستوار رفيق انو

زودی فاش شود و شاھد مقاومت حزب کمونيست ه اغراض وی ممکن است بکرد   رھبری يوگوسالوی که حس می

 بر نکه گويا خطر حملۀ عاجل يونا وسيلۀ ارعاب به ھدف ھای خود دست يابد و به بھانۀ اينه  خواست که ب، بودالبانی

 به صورت البانیل به اين طريق اشغا.  گسيل گرددالبانی وجود دارد طلب کرد که فوراً چند لشکر يوگوسالوی به البانی

کوجی جوجی و . داد که مقاومت در برابر الحاق را درھم بشکنند عمل انجام يافته درمی آمد و به تيتيست ھا امکان می

گروه او به پشتيبانی از اين مطالبات برخاستند وحتی با رانکويچ يکی از نزديک ترين ھمکاران تيتو تبانی کرده بودند 

، اين عمل را رسماً به مثابۀ اقدامی در دائرۀ پيمان دوستی، البانیوگوسالوی درخاک که پس از استقرار سپاھيان ي

  .ھمکاری و تعاون متقابل اعالم دارند

رفيق انور خوجه اين موضوع را برای بررسی در برابر رھبری کميتۀ مرکزی . اما اين نقشۀ يوگوسالوی ھم عملی نشد

تصميم تاريخی مذکور کشور .  نظر دادالبانیرود سپاھيان يوگوسالوی به عليه ومطرح کرد و رھبری طبق پيشنھاد او 

 را از خونريزی ھائی که ممکن بود در اثر ورود سپاھيان يوگوسالوی اتفاق افتد نجات داد و از اسارت جديد البانی

  . رھائی بخشيد

رمندان مختلف يوگوسالوی در امور ستالين را در جريان مداخالت فاحش تيتو و کاکه قبالً   رفيق انور خوجه ھمچنان

 گذاشته بود مطالبۀ رھبری يوگوسالوی را در مورد اعزام چند لشکر به البانی و دولت البانیداخلی حزب کمونيست 

  . را به اطالع وی رسانيدالبانی و رد اين مطالبه از طرف کميتۀ مرکزی حزب کمونيست البانی

 از البانیدرست در ھمين موقع بود که حزب کمونيست . گذرانيدند میرا  لحظات بسيار دشواری البانیحزب و دولت 

  .نامه ھای کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی به کميتۀ مرکزی حزب کمونيست يوگوسالوی مطلع شد

در اين نامه ھا از رھبری يوگوسالوی به علت روش ضد شوروی او، اتخاذ مشی اپورتونيستی که به بازگشت سرمايه 

سختی انتقاد ه  و غرور و پرمدعائی رھبرانش ب گرديد، ناقض موازين لنينی در زندگی درونی حزب جر میداری من

  .شده بود

  ٢»رود شمار میه چنين وضع غير عادی در حزب کمونيست يوگوسالوی خطر جدی برای حيات حزب و رشد آن ب« 

  . اھميت بسيار داشتالبانی و خلق البانیاين نامه ھا برای حزب کمونيست 

ه  با رھبران حزب يوگوسالوی، تصادمی که بالبانی درخطير ترين لحظۀ تصادم شديد کميتۀ مرکزی حزب کمونيست «

وجود آمده بود، کمک حزب بلشويک اتحاد شوروی به حزب ما و ساير ه وسيلۀ رھبران ضد مارکسيستی يوگوسالوی ب

  ٣»احزاب کمونيستی، نجات خلق ما و حزب کمونيست ما را تأمين کرد

 فعاليت رويزيونيستی و شوينيستی رھبری ی تشکيل شد سھم بزرگی در افشا١٩۴٨ ونج دفتر اطالعات که در جلسۀ

دفتر اطالعات به اين نتيجه گيری صحيح رسيد که رھبری حزب کمونيست . حزب کمونيست يوگوسالوی اداکرد

 است، به سوسياليسم خيانت ورزيده و راه تجديد نظر در آن افتادهه  لنينيسم منحرف شده و ب-يوگوسالوی از مارکسيسم

پس دفتر اطالعات رھبری حزب کمونيست يوگوسالوی را به مثابۀ خائن .  لغزيده استئیبه مواضع ناسوناليسم بورژوا

  .لتری محکوم کردوبه امر سوسياليسم و انترناسيوناليسم پر

                                                 
  . ، بايگانی مرکزی حزب١٩۴٨ مه ۴ه کميته مرکزی حزی کمونيست يوگوسالوی،  نامۀ کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی ب-  2
  . ، بايگانی مرکزی حزب١٩٨۴ والیج ١، البانی اعالميۀ کميتۀ مرکزی حزب کمونيست -  3
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تماماً » در حزب کمونيست يوگوسالویدربارۀ وضع « بر قطعنامۀ دفتر اطالعات البانیکميتۀ مرکزی حزب کمونيست 

 رھبری حزب کمونيست البانی خاصی راه خيانت آميز ضد شوروی و ضد ۀصحه گذاشت و به وسيلۀ اعالمي

  .يوگوسالوی را محکوم کرد

کليۀ سازمان ھای حزب در جلسات خويش اعتماد بی تزلزل خود را . تمامی حزب اين روش کميتۀ مرکزی را پذيرفت

  . مرکزی و دبير کل، رفيق نورخوجه، ابراز داشتندنسبت به کميتۀ

  

  ...ادامه دارد

  


