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  ٢٠١۵ جنوری ١۵

  البانیپلنوم يازدھم کميتۀ مرکزی حزب کمونيست 
  درھم شکستن مداخلۀ يوگوسالوی و فعاليت خصمانۀ کوجی جو جی

  
بايست مناسبات اقتصادی و سياسی ميان  که اغراض خصمانۀ رويزنويست ھای يوگوسالوی فاش شد می پس از آن

ون مشخص خود، از ھرگونه عنصر استثمار و انقياد پاک  و يوگوسالوی، چه از حيث روح و چه از حيث مضمالبانی

کمک متقابل   خواستار شد که کليۀ قرار داد ھا به استثنای پيمان دوستی، ھمکاری والبانیپس حزب کمونيست . شود

ناچار ه  بالبانیچون رھبری يوگوسالوی توجھی به اين خواست عادالنه نشان نداد دولت  مورد تجديد نظر قرار گيرد، و

  .رداد ھای اقتصادی منعقد بين دو کشور را ملغی و باطل اعالم داشتقرا

 تشکيل شد تا مداخلۀ يوگوسالوی و انحرافات در البانی يازدھمين پلنوم کميتۀ مرکزی حزب کمونيست ١٩۴٨مبر در سپت

که در پلنوم ھشتم آن عده از اعضاء و نامزد ھای کميتۀ مرکزی نيز . باره بر اندازدمشی سياسی و سازمانی حزب را يک

  . در اين پلنوم شرکت جستند،به ناحق اخراج شده بودند

پلنوم يازدھم مشی سياسی و فعاليت حزب را وسيعاً تحليل کرد، علل اشتباھات را فاش ساخت و تدابيری را که الزمۀ 

  .دست داده شرايط تاريخی نوين بود ب

 به ظھور رسيده البانی ئیارد انحرافی که پس از رھاآن مو. پلنوم مشی سياسی حزب را از آغاز تأسيس صحيح دانست

فعاليت ترتسکيستی کوجی جوجی بود که در دوران پس از جنگ،  اين مداخله و. معلول مداخلۀ يوگوسالوی بوده است

  .مشی سازمانی حزب را در مجموع خود نادرست گردانيد

، زيان آور و باالنتيجه محکوم و بی اعتبار تصميمات عمدۀ پلنوم دوم و کليۀ تصميمات پلنوم ھشتم، ضد مارکسيست

  .اعالم شد

 - اغراض ناسيوناليستی.  با حزب و دولت يوگوسالوی تعمق بسيار رواداشتالبانیپلنوم در بارۀ مناسبات حزب و دولت 

 از طرف.  شديداً فاش ساختالبانیی ئشوينيستی و استعماری رويزيونيست ھای يوگوسالوی را نسبت به جمھوری توده 
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ديگر کميتۀ مرکز ی به مناسبت اعتماد مفرطی که به رھبری حزب کمونيست يوگوسالوی نشان داده بود از خود انتقاد 

  .کرد

پلنوم نادرست تشخيص داد که اکنون که حزب به صورت رھبر قدرت دولتی در آمده است بازھم در وضع نيمه مخفی 

که اعضای حزب عضويت خود را  يک مخفی شده بود، اينکه برنامۀ حزب در زير برنامۀ جبھۀ دموکرات اين. باشد

گشت، خطای بزرگی تشخيص  داشتند و رھنمود ھای حزب به عنوان تصميمات جبھۀ دموکراتيک اعالم می پنھان می

 جوانب زندگی ۀاين روش ھا که از حزب کمونيست يوگوسالوی اقتباس شده بود نقش رھبری حزب را در ھم. داده شد

  . و به اضمحالل آن می انجاميدکرد  کشور تضعيف می

قدان اساسنامه که به رخنۀ غير مجاز شيوه ھا و کردار ھای ضد مارکسيستی رھبری يوگوسالوی در حزب کمونيست ف

  . امکان داده بود زيانمند دانسته شد و ضرورت تنظيم چنين سند اساسی مطرح گرديدالبانی

و شرط پشتيبانی کرده و مشی سازمانی حزب را منحرف ساخته پلنوم برای کوجی جوجی که از تيتيست ھا بدون قيد 

کوجی جوجی که ھم دبير تشکيالت حزب و ھم وزير کشور بود از مقامات دو گانۀ خود . وليت سنگينی قائل شدؤبود مس

 ليسی در آن برواستفاده کرده بود تا حزب را به زير نظارت ارگان ھای امنيت دولتی در آورد و شيوه ھای رھبری پ

. قض فاحش مرکزيت دموکراتيک و خاموش ساختن انتقاد و انتقاد از خود اصولی شداين امر موجب ن. قرار گرداند

گشتند و در برابر تودۀ کمونيست ھا برارگان  ديگر ارگان ھای رھبری حزب انتخاب نمی شدند بلکه از باال منصوب می

انضباط بيشتر مکانيکی بود نه . شد حزب لگد مال می یدر بسياری از موارد حقوق اعضا. ھای رھبری وجود نداشت

  .آگاھانه، رھبری جمعی حزب جای خود را به رھنمود ھا و دستور ھای فردی داده بود

. سکتاريسم، محلی گری و رفيق بازی تسلط داشت. اشتباھات و عيوب در رفتار نسبت به کادر ھا به ظھور رسيده بود

کلی ه امر آموزش و افزايش شايستگی ھای آنھا عمالً ب. انقدر حزب اند نگاه نمی شدبه کادرھا با اين نظر که گنجينۀ گر

که ارگان  کردند و حال آن ھمۀ کادرھای سابقه دار و شايسته و ذينفوذ در دستگاه مرکزی کار می. فرو گذار گشته بود

  . ھای محلی حزب و دولت خيلی تضعيف شده بودند

ن وزير کشور در موارد بسيار کوجی جوجی به عنوا. ير بسيار گذاشته بودثأاين وضع وخيم در سراسر زندگی حزب ت

ويژه ه ارگان ھای وزارت کشور و ب. قض قانونيت سوسياليستی و حقوق دموکراتيک زحمتکشان ميدان داده بودبه ن

عمال صورت ارگان ھائی با قدرت مطلقه و معاف از ھرگونه نظارت در آمده بودند با اه ارگانھای امنيت دولتی ب

  .شدند روز بيشتر از خلق جدا میه خودسرانه و زيانمند خويش روز ب

ارگان ھای حزب و دولت در مواردی روش سياسی اشتباه آميز نسبت به خرده بورژوازی ميھن پرست و قشر 

منظور بر انداختن بازرگانان کوچک گرفته ه تصاميم اقتصادی شديدی از طريق اداری ب. روشنفکران اتخاذ کرده بودند

ميھن پرستاِن برخاسته از قشر ھای متوسِط شھرو ده که تحت رھبری حزب برای رھائی . ھنگام بوده شده بود که ناب

مناسبت فعاليت خصمانۀ ه جمع کثيری از روشنفکران ب. شدند ه ای دشمن قلمداد میالمانطور ظه ميھن جنگيده بودند ب

  .ناحق در معرض تعدی قرار داشتنده عناصر انگشت شمار روشنفکر ب

شد و پيوند حزب را با  بار می آورد که در توده ھای مردم باعث عدم اعتماد میه اين اشتباھات نتايج بسيار وخيمی ب

  . کرد آنھا و يا جبھۀ دموکراتيک سست می

 به ھمۀ اين انحرافات و اشتباھاتی که در مشی سياسی و سازمانی البانیپلنوم يازدھم کميتۀ مرکزی حزب کمونيست 

  .ه بود پايان دادظھور رسيده حزب ب

مثابۀ عضو مجاھد حزب اعادۀ حيثيت کرد و دربارۀ کوجی جوجی، پاندی کريستو و چند ه پلنوم به رفيق ناکواسپيرو ب

تصميم گرفته شد که کليۀ کسانی که بنابر سمت گيری پلنوم ھشتم به . عضو ديگر از گروه فراکسيونيست تنبيه قائل گرديد
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کليۀ کسانی که که در معرض .  رسيده بودند به پست ھای سابق خود باز گردندمقامات رھبری حزب وادارات دولتی

ی که با نقض مقررات حزبی ئاعضا. تنبيھات ناحق قرار گرفته بودند تبرئه و دوباره به مشاغل قبلی خويش گمارده شدند

  . دوباره به حزب پذيرفته شدند،اخراج گشته بودند

کيد کرد که مصمم است در آينده نيز سياست دوستی و ھمکاری نزديک برادرانه با اتحاد شوروی أ تپلنوم يازدھم مجدداً 

س اردوی سوسياليستی و نھضت کارگری انقالبی دموکراتيک و ضد أستالين در رو حزب بلشويک را که تحت رھبری 

سوسياليسم در اتحاد شوروی را حزب وظيفه داشت که تجربۀ ساختمان .  دنبال کند،امپرياليستی جھان قرار دارند

  .کار بندده  بالبانیبررسی کند و آن را به شيوۀ خالق در شرايط 

کار وسيع تبليغاتی دست بزنند تا به توده ھای زحمتکش بفھمانند که امپرياليست ه سازمان ھای حزب موظف شدند که ب

يت اند، تا خيانت رھبری رويزيونيست  و تمام بشرالبانیی ئ، دشمنان اصلی جمھوری توده ئی و انگليسامريکاھای 

 لنينيسم و اردوی سو سياليستی و ھمچنين فعا ليت خصمانۀ وی -س آن تيتو، را نسبت به مارکسيسمأيوگوسالوی، و در ر

  . توضيح دھندالبانیی ئ و جمھوری توده البانیضد حزب کمونيست  هرا ب

بايست موظف باشد که توده ھای خلق را   حزب میسر انجام برسده که ساختمان سوسياليسم به خوبی ب به منظور آن

برای اجرای برنامۀ دولتی تجھيز کند، اقتصاد کشور را نيرو بخشد و سطح زندگی زحمتکشان را ارتقاء دھد، اتحاد 

  .طبقۀ کارگر و دھقانان تھيدست و ميانه حال را تحکيم کند وطبقات استثتمار گر را بر اندازد

 تاريخی خود را ايفاء کند ضروری بود که پرورش سياسی و ايديولوژيک بر پايه ھای که حزب بتواند رسالت برای آن

  .استوارتری سازمان داده شود

و شناساندن قوانين تکامل ... ت آگاھی کمونيستیيقوت لينينيسم، و -منظور پيشرفت درک و ھضم مبادی مارکسيسمه ب« 

  ، »اقتصادی و اجتماعی

  موريت يافت که أت سياسی مأھي

لعۀ علمی واقعيت کشور ما را از ديدگاه مارکسيستی لنينيستی سازمان دھد تا حزب را در مورد وضع و تکامل مطا«

مبارزۀ طبقاتی در نزد ما، درمورد تحوالت نيروھای طبقاتی و شرايط مشخص گذار از سرمايه داری به سوسياليسم 

  .١» روشن گرداند

  .ارکان کميته مرکزی حزب از سرگرفته شود» يتِزری ای پوپو ل« پلنوم تصميم گرفت که انتشار 

 تصميم گرفته شد که وجود او بيدرنگ قانونی گردد، از نخستين کنگره البانیبرای عادی ساختن زندگی حزب کمونيست 

  . لينيستی در مورد تشکيالت به موقع اجراء گذاشته شود-عمل آيد و اصول مارکسيستیه دعوت ب

 آغاز چرخش بسيار نمايانی در زندگی حزب بود و اھميت عظيم در البانیکمونيست پلنوم يازدھم کميتۀ مرکزی حزب 

تصميمات . پلنوم يازدھم وحدت در رھبری را بر قرار ساخت و حيثيت حزب را بسی باال برد. سر نوشت کشور داشت

حرکت در ه  و بپلنوم که برای نخستين باردر مطبوعات چاپ شد کليۀ سازمان ھای حزب را از سرگيجه بيرون کشيد

  .ت کمونيست ھا را بر انگيخت و اعتماد آنان را به نيروی خويش افزايش دادأآورد ابتکار و جر

 انقالبی به یاشتباھات و نوسانات منفردی که به عنوان نتيجۀ منطقی گذاِر حزب از وضع وخيم به وضع تازۀ اعتال

  .ظھور رسيد در اثر مداخالت کميتۀ مرکزی رفع شد

امۀ پلنوم يازدھم را مورد بررسی قرارداد به وقايع و اسناد متعددی برخورد که پرتو تازه ای برفعاليت حزب که قطعن

خصمانۀ رويزيونيست ھای يوگوسالوی می افکند و خطاھای کوجی جوجی، پاندی کريستو و ھمکاران نزديک آنھا را 

ز خودی که در برابر جلسۀ حزب در تيرانا از سوی ديگر کوجی جوجی وياندی کريستو در انتقاد ا. ساخت وخيم تر می

                                                 
   ٣٩٧جلد اول صفحۀ . البانی  حزب کارۀ، اسناد عمدلبانیا قطعنامۀ پلنوم يازدھم کميتۀ مرکزی حزب کمونيست -  1
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که علل عميق واقعی اشتباھات خويش را فاش سازند و از اين راه به کليۀ سازمان ھای  و کورچا ايراد کردند به جای آن

حزب در رفع اشتباھات ياری رسانند در صدد فريب حزب بر آمدند و به اين طريق نشان دادند که به ھيچ وجه از راھی 

پس ضروری بود که .  پشيمان نيستند، وارد آورده اندالبانیاند و از لطمات بزرگی که بر آرمان حزب و خلق که رفته 

  .عمل آيده وليت آنھا در برابر حزب و خلق در پرتو اسناد جديد ارزيابی تازه ای بؤاز مس

تصاد و از جبھۀ مبارزۀ تصميمات گوناگونی گرفته شد تا نفوذ رويزيو نيست ھای يوگوسالوی از بخش سوسياليستی اق

 سود کوالکان بود و ثروتمند شدن آنھا را ميسر میه قانون سابق ماليات بھره برداری کشاورزی که ب. طبقاتی برافتد

. قانون جديد به کمک دھقانان تھيدست آمد و رشد عناصر سرمايه دار را در روستا محدود ساخت. ريافتييگردانيد تغ

  .کرد  اقتصادی روستا را در راه سوسياليسم تنظيم و ترغيب میقوانين جديد نيز وضع شد که رشد

برای کئوپرا تيوھای کشاورزی اساسنامۀ جديدی تدوين شد تا عناصر کئوپراسيون سرمايه داری که در اساسنامۀ سابق 

اساسنامۀ جديد، توزيع عوايد برحسب مساحت .  حذف گردد،با اقتباس از رويزيونيست ھای يوگوسالوی وجود داشت

زمين را کنار گذاشت و سھم در آمد ھر دھقان را فقط بر پايۀ محاسبۀ کار او مبتنی ساخت و تعداد دام ھای مولد و 

دولت توجه بيشتری به سازماندھی و پيش برد امور . محدود کردرا مساحت قطعه زمين شخصی ھر دھقان کئوپراتيوی 

دور افکند که چون کئو پراتيوھای ه کلی به  را بکئوپراتيوھای کشاورزی معطوف داشت و اين نظريۀ اشتباه آميز

  .ی ھستند دولت نبايد در ادارۀ امور آنھا مداخله کندئکشاورزی سازمان توده 

 متمرکز البانی حزب کمونيست ۀدر اين دوره حزب و زحمتکشان تمام توجه خود را بر روی تدارک نخستين کنگر

که برنامۀ اقتصادی را تا موقع   خالق دو چند آن کردند تا آنتوده ھای زحمتکش کوشش خويش را در کار. ساخته بودند

شو ر و شوق انقالبی خلق به حزب ياری بسيار داد که تدارک کنگره را در سطحی عالی عملی . کنگره به انجام رسانند

  .سازد

  

  ...ادامه دارد

  


