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  ٢٠١۵ مارچ ٢٩

   ١٩۵٠ -١٩۴٩اجرای نقــشۀ دو ســـالۀ 

که بسياری از نقايص کار حزب رفع شود و تجھيزات کمونيست  تصميمات دومين کنفرانس سراسری کمک کرد  به اين

  . ھا و ھمۀ زحمتکشان برای اجرای نقشۀ دو ساله افزايش يابد

 از اندازه ھای معين انجام گرفت و حجم توليد صنعتی  بيش١٩۵٠نقشۀ . ف اقتصادی رو به بھبود رفتيکار اجرای وظا

فت و بالنتيجه نقشۀ  به تمامی جبران نپذير١٩۴٩د سال ولی کمبو.  چھار برابر شد١٩٣٨در پايان اين سال نسبت به سال 

وره معذلک اين واقعه با توجه به دشواری ھای استثنائی که در آن د.   در صد عملی گرديد٩١دوساله فقط به ميزان 

  . وجود داشت کاميابی بزرگی بود

در جمعی کردن کشاورزی نيز .  در صد افزايش يافت٣٠، ١٩٣٨ مجموعۀ حجم توليد کشاورزی به نسبت ١٩۵٠در 

  .   بالغ شد٩٠ به ١٩۵٠  بود در ۵۶،  ١٩۴٨تعداد کئو پراتيوھا که در . پيشرفت ھائی به ظھور رسيد

 در آمد ١٩۵٠در . ثير گذاشتأ بر بھبود شرايط زندگی توده ھای زحمتکش تًافزايش توليد صنعتی و کشاورزی مستقيما

 شد و در ھمين سال بنابر تصميم دولت تخفيف بزرگی در قيمت ھای بازار دولتی ١٩۴٨ در صد بيش از ١۶.٨ملی 

  . روی داد

خابات مجلس توده انت. دست آمده به موازات نتايج رضايت بخش اقتصادی، پيشرفت ھای مھمی در زمينۀ سياسی نيز ب

 درصد آراء به ٩٨ی شرکت جستند و أ در صد از ثبت شدگان در دادن ر٩٩ صورت گرفت و ١٩۵٠ مه ٣٨ی که در ئ

نامزدھای جبھۀ دموکراتيک داده شد کاميابی درخشانی بود، گواه تازه ای بود بر مھر ورزی و وفاداری خلق به حزب، 

  .ن سو سياليسمو بر عزم جزم خلق به دفاع از ميھن و ساختما

 وارد البانیی ئی تصميم گرفت که الحاقات و اصالحاتی در قانون اساسی جمھوری توده ئ مجلس توده ١٩۵٠ والیجدر 

واين امر با تحوالت اقتصادی و اجتماعی که در طی چھار سال پس از تصويب قانون اساسی روی داده بود ارتباط . کند

، دولت کارگران و دھقانان زحمتکش البانیی ئجمھوری توده «: ی چنين بوديکی از مواد الحاقی قانون اساس. داشت
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ی به مثابۀ شکلی ئاين ماده ترجمان واقعی سياسی و اجتماعی کشور و مبين جوھر دولت نوين دموکراسی توده . »است

کمکی . ردک میمادۀ الحاقی ديگری نقش رھبری حزب را در سراسر حيات کشور تمثيل . از ديکتاتوری پرولتاريا بود

 بايست به رشد سوسياليستی کشاورزی داده شود در قانون اساسی ذکر شد و اصل سوسياليستی توزيع که می که می

ًبرای نخستين بار صريحا در قانون اساسی آورده » از ھر کس بر حسب استعدادش و به ھر کس بر حسب کارش«: گويد

  . شد

ار بود و به منظور تأمين صلح و شکست تجاوز امپرياليستی يک حزب به سياست خارجی انقالبی خويش ھمچنان وفاد

ی تصميم گرفت که به دعوت استکھلم مبنی بر پشتيبانی از ئ مجلس توده ١٩۵٠ والیجدر . سلسله تدابير اتخاذ کرد

 امپرياليست ھای ۀجنبش جھانی صلح بپيوندد و در عين حال اظھاريه ای حاکی از محکوم ساختن مداخلۀ مسلحان

ی قانونی گذرانيد که ھرگونه ترغيب به جنگ تجاوز ئ مجلس توده ١٩۵١ نوریجدر .  انتشار دادرياوئی در کامريکا

 ضد ه ضد بشريت، بهجنايات فاحش ب«ساخت و اين دسائس را  کارانه و ھرگونه تبليغ در اين زمينه را محکوم می

  . شمرد می»  ضد ميھنهصلح بين خلق ھا و ب

  

  تی طلبی با دشمن طبقاتیمبارزه بر ضد مظاھر آش

 به ھر دری زدند تا دو باره به دشمن طبقاتی ١٩۴٩امپرياليست ھا و رويزيونيست ھای يوگوسالوی پس از شکست 

ی را ئ ضد رژيم دموکراسی توده هواند مبارزه بت ت بدھند و نگذارند که نا اميد شود و تا میأدرون کشور دل و جر

غات دشمنانۀ لگام گسيختۀ خويش، به فتنه انگيزی ھای مرزی ادامه دادند و باز ھم به اين منظور به تبلي. گسترش بخشند

عوامل خرابکار و جاسوسان که از .  فرستادندالبانیبه را خصوص جاسوسان ه دسته ھائی از عوامل خرابکار و ب

دولتی و خارج آمدند با ھمدستی عناصر خصومت پيشۀ داخلی به عمليات جديد ترور، خرابکاری و غارت اقتصاد 

خصوص آنھائی که در ه دشمنان به ويژه به تاکتيک اعمال فشار مستقيم بر کمونيست ھا و ب. کئوپراتيوی مبادرت جستند

به برخی از آنھا نامه ھای تھديد آميز نوشتند و عوامل . زدند تا آنھا را از راه بدر کنند کردند دست می روستا کار می

کوالک ھا وسائل مختلفی برای نزديکی به .  به خانۀ آنھا بريزنداگھانین تا خرابکار خود را نزد برخی ديگر فرستادند

سيل شکايات ... ھای مادی دادند وغيره» کمک«آنھا   هکار بردند، با آنھا پيوند ازدواج بر قرار کردند، به کمونيست ھا ب

کردند، از اين يا  شکايت میآن کمونيست از اين يا . شد فتنه انگيز از جانب کوالک ھا به کميته ھای حزبی سرازير می

. کردند و تقاضای لغو تصميم را داشتند در مورد آنھا اتخاذ شده است داد خواھی می» بنا حق«آن تصميم شديدی که 

 حزب باقی مانده بود یعناصر خصومت پيشه، آنچه از خصوصيات خرده بورژوائی راکه در نزد بعضی از اعضا

حزب، دولت توده . انگيختند ا به نقض اخالق کمونيستی، و سرقت اموال سوسياليستی بر میکردند و آنان ر حراست می

ًی و زحمتکشان عموما، برای مبارزۀ حاد طبقاتی آماده بودند و عزم جزم داشتند که بر کليۀ موانع و دشواری ھا در راه ئ

حتی در صفوف .  اثر نگذارد،ممکن نبودمعذلک فشار شديد دشمنان خارجی و داخلی . ساختمان سوسياليسم غلبه کنند

بالنتيجه . تزلزل افتادند و برخی ديگر سرخم کردنده برخی از کمونيست ھا در برابر اين فشار ب. حزب اثر گذاشت

مظاھری از اغماض، دل فراخی و مسامحه نسبت به کوالکان و ساير دشمنان طبقاتی پيدا شد و در بعضی ھا گرايش به 

  .دسازش با آنھا ظھور کر

ت سياسی أ کميتۀ مرکزی نيز به فشار دشمنان طبقاتی تسليم شدند، از آن جمله، توک ژاکوا، عضو ھيیبرخی از اعضا

او ھرگز از برخی از .  اين سست گامی توک ژاکوا به ھيچ وجه جنبۀ تصادفی نداشت.و دبير تشکيالتی کميتۀ مرکزی

محلی گری، خود پسندی، رقابت و مسامحۀ خرده خصوصيات منفی موروثی روزگار گروه ھای کمونيست، مانند 
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نيسم جبلی، فقدان ھشياری ليت کمونيستی او ھميشه از اپورتوفعا. بورژوائی نسبت به دشمن طبقاتی فاصله نگرفته بود

  .  پرورش ايدئولوژيک خويش نشانه ای داشتیباالتی در اجرای وظائف و بی توجھی با ارتقام انقالبی، بی

 از فرصتی که محکوم ساختن فعاليت خصمانۀ کوجی جوجی به او داده البانیرۀ اول حزب کمونيست توک ژاکوا در کنگ

بود استفاده کرد تا خود را يکی از کمونيست ھائی بنمايند که بيش از ھمه از کوجی جوجی آزار ديده است و با اين 

  .  بپوشاند،طريق تا مدتی روش ھای خويش را که مخالف مشی حزب بود

توک ژاکوا پس از کنگره مانند گذشته در برابر فشار بورژوازی سر خم کرد و با اتخاذ مواضع اپورتونيستی در مورد 

به نظر . او عقيده داشت که مبارزۀ طبقاتی روبه خاموشی است. دشمن طبقاتی، لطمۀ بزرگ بر فعاليت حزب وارد آورد

 البانیی ئزيونيست ھای يوگوسالوی متوجه جمھوری توده ئی و رويامريکااو ھيچ خطری از جانب امپرياليست ھای 

او به شيوه ھای مختلف در ترغيب آن بود که سياست مدارا با کوالکان به موقع اجراء گذاشته شود، او نزد ارگان . نبود

د، او شد تا مساعدت آنھا را به عناصر دشمن جلب کند و عناصر مذکور را از زندان آزاد گردان ھا ی دولتی واسطه می

  . کرد داد و از آنھا به ھر وسيله پشتيبانی می به فعاليت خصمانۀ روحانيان مرتجع کاتوليک کم بھا می

 توک ژاکوا با مشی حزب در اقتصاد که برای رشد صنايع سنگين و به ويژه منابع معدنی تقدم قائل بود مخالفت می

قيده داشت که در برنامۀ اقتصادی در بعضی او ع. کرد به خصوص سر مايه گذاری در صنعت نفت را رد می. ورزيد

روش اپورتونيستی و شکست طلبانۀ توک ژاکوا موجب اخالل در کار سازمان . از رشته ھا به واقعيت توجه نشده است

  .ی در اجرای نقشۀ دولتی گرديدئھای حزبی و توده 

امحه و سستی او در اجرای اساسنامه مس. توک ژاکوا در مسائل تشکيالتی حزب نيز مرتکب گناھان نابخشودنی شده بود

و تصميمات حزب، سبک بوروکراتيک او در رھبری، موجب نقايص جدی در سياست حزب نسبت به کادرھا، در 

اين امر به نقض انضباط و ضعف انتقاد . ی شده بودئ حزب و ھمچنين سازمان ھای توده یاسلوب کار ارگان ھا و اجزا

  .   نيز انجاميده بودو انتقاد از خود و فروکش ھشياری

بايست بيرون از نظارت تودۀ  کرد که رسيدگی اسناد حزب می توک ژاکوا از اين نظريۀ اشتباه آميز پشتيبانی می

  . کمونيست ھا، بدون شرکت مستقيم سازمان ھای بنيادی صورت گيرد

د، علل بروز  تشکيل شد وضع سياسی و فعاليت حزب را تحليل کر١٩۵١ روریبپلنوم کميتۀ مرکزی که در ف

پلنوم مواضع ضد مارکسيستی . اپورتونيسم را نسبت به دشمن طبقاتی فاش ساخت و راه ھای مبارزه با آنان را نشان داد

  . ت سياسی اخراج کردأو اشتباھات فاحش توک ژاکوا  را عيان گردانيد و او را از مقام دبير کميتۀ مرکزی عزل و از ھي

ثير أ را که تحت تی لنينستی از کار خويش دست زد و نقايص-نتقاد سالم مارکسيستیکميتۀ مرکزی با اين مناسبت با ا

تدابيری اتخاذ شد تا . روش ھای تحقير آميز و اپورتونيست توک ژاکوا مورد اغماض قرار داده بود بيدرنگ رفع کرد

د که بيش از پيش در بارۀ  پلنوم خواسته شیرھبری جمعی بھبود يابد، انتقاد و انتقاد از خود تقويت شود، از اعضا

  . کدتر در اجرای تصميمات داشته باشندؤفعاليت خويش گزارش دھند و نظارت منظم تر و م

ھر گونه گرايش و ھر گونه پديدۀ آشتی با دشمن طبقاتی ببندد و بر حزب با نيرو ھای جديدی مجھز شد تا راه را 

  :   تکميتۀ مرکزی چنين مقرر داش. ضربات کاری تر بروی وارد آورد

دشمن که پيشرفت ھای . سراسر حزب بايد در نظر داشته باشد که پيروزی ھای ما موجب تخفيف مبارزۀ طبقاتی نيست«

ما را می بيند و از شکست ھای خويش به خشم آمده است ديوانه وار مساعی خود را برای باز پس گرفتن قدرت افزايش 

  ١» کند ًآن شکل ھا را دائما عوض میزند و  دھد، به شکل ھای متنوعی از اقدام دست می می

                                                 
لبانی، جلد دوم صفحۀ ااسناد عمدۀ حزب کار  . ١٩۵١ فوريۀ ٢٣ قطعنامۀ نھمين پلنوم کميتۀ مرکزی در بارۀ وضع سياسی و فعاليت حزب، -   1
۵۵.   
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 لنينيستی وضع سياسی و فعاليت -تحليل مارکسيستی. سازمان ھای حزب در مواضع پيکار جويانه تری قرار گرفتند

ًحزب که از طرف کميتۀ مرکزی انجام گرفت و روش مؤکدا اصولی وی نسبت به اپورتونيسم، به کمونيست ھا ياری 

ًعليه دشمنان طبقاتی را عميقا و به طور مشخص تر درک کنند و خود را بھتر از گذشته داد که ضرورت عينی مبارزه 

 - مقررات جدی تری در مورد تدارک تئوريک مارکسيستی. سوی مواضع آشتی با آنان پاس دارنده  لغزش بۀاز گون

عليه ھای تازه لنينيستی وضع شد، حزب توده ھای زحمتکش را نسبت به اشکال جديد فعاليت خصمانه و مانور 

  . روشن ساخت و ھشياری انقالبی آنان را بيش از پيش بر انگيختالبانیی ئجمھوری توده 

عليه کوالکان سازمان ھای حزب به ويژه در آن کوشيدند که دھقانان تھيدست و ميانه حال را بيش از پيش به مبارزه 

ًن اقتصادی و منفرد ساختن سياسی کوالکان اکيدا به عمل بکشانند و با اين طريق سياست حزب را در مورد محدود ساخت

اجرای اين سياست با تصويب مقررات خاصی در بارۀ شناسائی صحيح کوالکان که پس از کار دقيق ارگان . در آورند

کوالکان از . ملی گرديد، پشتيبانی شدعی حزب ئھای دولتی تحت رھبری مستقيم کميتۀ مرکزی و کميته ھای منطقه 

مقرر . داد محروم گشتند و ماليات ھای باز ھم سنگين تری بر آنھا تعلق گرفت ه کمکی که دولت به دھقانان میھرگون

  . گرديد که در موقع مصادرۀ اموال کوالکان يک چھارم آن به رايگان ميان دھقانان تھيدست تقسيم شود

ی سکتاريسم که باعث پيدايش سر گشتگی  ضد آشتی طلبی با دشمن طبقاتی، بر کليه پديده ھاهحزب در عين مبارزه ب

 هسياسی در ميان توده ھا و مانع تجھيزات آنان برای اجرای وظائف سياسی و اقتصادی، برای شرکت در مبارزۀ فعال ب

ھنگام در مورد بر انداختن ه گرديد ضربه زد و از آن کميته ھای حزبی که با اتخاذ تصميمات اداری ناب ضد دشمن می

ً و از ھمه بدتر، با يکسان گرفتن برخی از دھقانان ميانه حال با کوالک ھا عمال موجب   مثابۀ طبقهفوری کوالک ھا به

طور ساختگی باعث وحدت مبارزۀ ه حزب با ھر اقدامی که ب. تحريف سياست حزب شده بودند به سختی انتقاد کرد

  . دبرن طبقاتی گردد مخالفت ورزيد زيرا که فقط دشمنان از چنين اقدامی بھره می

حزب در طی مبارزه برای غلبه بر دشواری ھا در طی مبارزه با امپرياليست ھا و رويزيونيست ھای يوگوسالوی، با 

دشمن داخلی طبقاتی و با اپورتونيسم، وحدت ايديولوژيک و سازمانی خويش را حفظ و تحکيم کرد و بر تجربۀ خود در 

 .کار رھبری سياسی ساختمان سوسياليستی کشور افزود

  

  ...ادامه دارد

 

 


