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  ٢٠١۴ اکتوبر ١٠

  البانیمداخلۀ بی پروای رھبری حزب کمونيست يوگوسالوی در امور داخلی حزب کمونيست 

.  در برات تشکيل شدالبانیمبر، در آستانۀ رھائی کامل کشور، دومين پلنوم کميتۀ مرکزی حزب کمونيست  نو٢۵روز 

ين پلنوم ضروری بود تا کار انجام يافته دعوت ا.  نفر بود٢٨٠٠صفوف حزب گسترش يافته و در آن موقع مشتمل بر 

بخش ملی به دست آمده بود تراز بندی کند و وظائف وسيلۀ حزب و خلق در مبارزۀ رھائيو پيروزی ھائی را که به 

  .ن کندييگرديد، تع  آغاز میالبانیمرحلۀ جديد انقالب را که با رھائی 

مونيست يوگوسالوی در امور داخلی حزب کمونيست ولی کار ھای پلنوم در اثر مداخلۀ بی پروای رھبری حزب ک

  . يکباره جريان ديگری يافتالبانی

عليه دشمن مشترک يعنی  و خلق ھای يوگوسالوی که به پيکاری قھرمانه البانیدر دوران جنگ دوم جھانی، خلق 

 و حزب البانیست حزب کموني. اشغالگران فاشيست دست زده بودند باھم روابط برادرانۀ ھمرزمی برقرار کردند

  .ديگر پيوند نزديک داشتند کمونيست يوگوسالوی با يک

 بنابر دعوت حزب کمونيست يوگوسالوی به نواحی کوسووا فرستاده شدند البانیعده ای از کادر ھای حزب کمونيست 

 در البانیت سازمان حزب کمونيس. عليه اشغالگران را سازمان دھندل حزب بپردازند و مبارزه يتا در آنجا به تشک

بخش  آنھا در سازماندھی مبارزۀ رھائير، گوستيوار، تتووا، کرچورا و حومۀئير کمک بسيار به شھر ھای دئيمنطقۀ د

  .رسانيد می

 از اردوگاه ١٩۴١ در پائيز البانیميالدين پوپوويچ، کمونيست انترناسيوناليست يوگوسالوی، که کمونيست ھای 

 و البانی ماند تا رابطه بين دو حزب باشد و در مناسبات ميان حزب کمونيست البانی فاشيستی پکن آزاد ساخته بودند در
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 پشتيبانی لبانیاحزب کمونيست يوگوسالوی در کليۀ شرايط از روش انترناسيوناليستی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست 

  ١.کرد می

 و خلق ھای البانیلق رھبری حزب کمونيست يوگوسالوی در صدد سوء استفاده از روابط نزديکی که بين خ

 تحميل کرده منظور ھای البانیوجود آمده بود بر آمد و خواست ارادۀ خويش را بر حزب کمونيست ه يوگوسالوی ب

  . بر آورده سازدالبانیشوينيستی خود را در بارۀ 

موريت خاص أ تمپو يکی از رھبران اصلی حزب کمونيست يوگوسالوی که با م- ووکمانوويج١٩۴٣در تابستان 

 را به نادرستی و به شيوه ای کامالً البانی آمده بود کميتۀ مرکزی حزب کمونيست البانی به ٢»ستاد بالکان«شکيل ت

اين افتراء فاحش بر اثر مقاصد . روش اپورتونيستی دارد» بالی کمبتار«نپذيرفتنی بدان متھم ساخت که در برابر 

 اگر از طرف البانیدھند که کميتۀ مرکزی حزب کمونيست خاصی زده شد تا افکار عمومی را بفريبند و چنان جلوه 

 وظائف رھبری بر آيد ۀتواند به تنھائی از عھد حزب کمونيست يوگوسالوی رھنمود نگيرد، نمی» رھبری آزموده تر«

  !و از خطا ھای سنگين بر کنار بماند

معذلک . بی پايه خواند و رد کرد اين افتراء ابليسانه را در آن موقع به کلی البانیکميتۀ مرکزی حزب کمونيست 

 را به تبعيت خويش در آورد آثار خود را باقی البانیکه حزب کمونيست  نخستين تشبث رھبری يوگوسالوی در اين

 نادرست ۀت سياسی کميتۀ مرکزی و سيف اله مالشووا، نامزد کميته مرکزی از نظريأکوچی جوجی، عضو ھي. گذاشت

از . ند که آمادۀ پذيرفتن مشی رھبران شوينيست يوگوسالوی و دستور ھای آنان ھستندتمپو پشتيبانی کردند و نشان داد

  . بودالبانیکرد و عامل وی در حزب کمونيست  آن پس در واقع کوچی جوجی به رھبری يوگوسالوی خدمت می

او فعاليت کامالً . باره ظاھر ساخت  نظريه شوينيستی خود را يک١٩۴٣ تمپو در پائيز –ووکمانوويچ 

ر و شھر ھا و مناطقی از يوگوسالوی که محل ئي را در منطقۀ دالبانیانترناسيوناليستی سازمان حزب کمونيست 

ر را در نزد مردمان آنجا ئيی دئ ھا و مقدونی ھا بود و اعتبار فراوان اين سازمان و ستاد منطقه البانیسکونت 

 البانیسر ھم به کميتۀ مرکزی حزب کمونيست  تمپو از مقدونيه دو نامه پشت –ووکمانوويچ . شمرد خطرناک می

ی، حاجی لِشی، و نيز کميتۀ ئ، فرماندۀ ستاد منطقه البانیفرستاد و با لحنی بسيار شديد کمونيست ھا و پارتيزان ھای 

او با شيوه . متھم ساخت»  بزرگالبانی«و دلبستگی به طرح » شوينيسم بيحد« را به البانیمرکزی حزب کمونيست 

بخش ملی ی بودند از گردان ھای ارتش رھائي که در يوگوسالوالبانیطلبيد که کليۀ پارتيزان ھای  آميز میای خشونت 

ر برود و  فقط آنگاه باز گردد ئي خارج شوند و تحت فرماندھی ستاد يوگوسالوی  در آيند، حاجی لشی از شھر دالبانی

 قطع کند و از آن البانیر رابطۀ خود را با ستاد ئيکه ستاد يوگوسالوی خواھان کمک او باشد، شورای رھائی ملِی د

در غير اين صورت برخوردی روی خواھد داد که «: تمپو تھديد کنان نوشته بود. ببعد وابسته به ستاد يوگوسالو باشد

  !»کمونيست ھا نيز در آن شرکت خواھند کرد

اتھامات و افترائات تمپو را رد .  آشفته شد از اين مداخلۀ غير قابل قبول سخت برالبانیکميتۀ مرکزی حزب کمونيست 

ً تعجب بسيار خود را از لحن خشن و کامالً غير کمونيستی نامه ھای او و از دروغ ھای فاحش او  کرد و مخصوصا

در عين حال به تمپو اخطار کرد که به ھيچ وجه نخواھد  پذيرفت که عناصر بيگانه به واحد ھای . اظھار داشت

  . تحميل کنندالبانیرمان بدھند و ارادۀ خود را بر حزب کمونيست  فالبانیپارتيزانی 

                                                 
 در توطئه ای که به ١٩۴۵ به دستور رھبری حزب کمونيست يوگوسالوی آلبانی را ترک گفت و در مارس ١٩۴۴ ميالين پوپويچ در سپتمبر -  1

  .دست دو اثر مخفی يوگوسالوی ترتيب داده شده بود به قتل رسيد
لبانی و ابخش يونان، ه اين وسيله نيرو ھای مسلح رھائيرھبری يوگوسالوی می خواست ب. بنابر ابتکار تيتو شروع شد» ستاد بالکان«تشکيل -  2

در اثر مخالفت احزاب کمونيست و خلق ھای قيام کنندۀ بالکان » ستاد بالکان«تشبثات برای تشکيل . بلغارستان را تحت فرماندھی خود در آورد
  .به نتيجه نرسيد
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آنھا، . خورد در مناطق کوسووا در ارتش و حزب در نزد رھبران يوگوسالوی تظاھرات شوينيستی بارز به چشم می

 به ئيد شده بودأن سرنوشت خويش که در دوران جنگ تيي ھا، با نظريۀ حق خلق ھا در تعالبانیبی اعتناء به ارادۀ 

کردند و در مناطق کوسووا و منتنگرو کامالً مانند دار و دستۀ ميخائيلوويچ به عملياتی  شيوه ھای گوناگون مبارزه می

 و سازمان ھای البانیکميتۀ مرکزی حزب کمونيست . زدند  ھا دست میالبانیمبتنی بر تبعيض نژادی و به کشتار 

ينيستی عده ای از رھبران يوگوسالوی مخالفت ورزيده و حزب در اشکودرا و ترپوژا چندين بار با روش ھای شو

ی المانعليه اشغالگران ايتاليائی و انتقاد کرده بودند که اين روش ھا در کوسووا مانع بزرگی بر سر راه رشد مبارزه 

  .کند ايجاد می

رچه بسيار ناچيز از که کمترين اثری، اگ  روش انترناسيوناليستی پيگير داشت و بدون آنالبانیولی حزب کمونيست 

رسانيد و در راه برادری خلق  شوينيسم داشته باشد با تمام نيرو به گسترش مبارزۀ ضد فاشيستی در کوسووا ياری می

لۀ کوسووا و ساير مناطق أدر مورد مس. کرد  لنينيسم، پيکار می– و خلق ھای يوگوسالوی بر اساس مارکسيسم البانی

حزب . را نپذيرفته بود»  بزرگالبانی« شعار فاشيستی البانی کمونيست  نشيِن يوگوسالوی، ھرگز حزبالبانی

جو  و  و ھم در يوگوسالوی، جستالبانیی، ھم در ئله را در پيروزی انقالب توده أ حل صحيح اين مسالبانیکمونيست 

ً اعالم داشته بود که پس از آنالبانیحزب کمونيست . کرد می د خلق که انقالب در اين دو کشور پيروز ش  صريحا

 عليه آن يوگوسالوی که کوسووا حق خواھد يافت که در بارۀ سرنوشت خودش تصميم بگيرد و در غير اينصورت

  . بخواھد او را سرکوب کند و به انقياد در آورد، مبارزه خواھد کرد

 برد که رھبری حزب کمونيست يوگوسالوی دارای مطامع  ھنوز گمان نمیالبانیدر آن دوران حزب کمونيست 

د در نشمار  لنينيست می–شوينيستی باشد زيرا که برای او قابل تصور نبود که رھبران حزبی که خود را مارکسيست 

حزب . دنبال مقاصدی بروند که فقط در نزد احزاب سوسيال شوينيست، امپرياليست ھا و ايادی آنھا مطرح است

 نزد تمپو و برخی از رھبران حزب و واحد پنداشت که تظاھرات شوينيستی که در طی جنگ در  میالبانیکمونيست 

شد فقط انحرافات بعضی از عناصر منفرد است و انعکاس دھندۀ سياست  ھای پارتيزانی در صربی و مقدونيه ديده می

  .حزب کمونيست يوگوسالوی نيست

کميتۀ .  بيش از پيش شدت يافتالبانی فشار کميتۀ مرکزی حزب کمونيست يوگوسالوی بر حزب کمونيست ١٩۴۴در 

 پخش کند که تمام البانیمرکزی حزب کمونيست يوگوسالوی به شيوه ھای مختلف می کوشيد اين فکر را در ميان خلق 

» کمک«بخش ملی، ھمه مديون  گرفته تا مبارزۀ رھائيالبانیسيس حزب کمونيست أآنچه وی به دست آورده است، از ت

 و فقط  ايد آيندۀ خود را بسته به سرنوشت يوگوسالوی نوين بالبانیحزب کمونيست يوگوسالوی و تيتو است و 

 البانیاين سياست ضد مارکسيستی رھبری يوگوسالوی به مخالفت محقانۀ حزب کمونيست ! يوگوسالوی، بداند

  .برخورد

 لنينيستی حزب – عبارتند از مشی مارکسيستی البانیديد که موانع عمدۀ تحقق اغراض او در  رھبری يوگوسالوی می

کردند و  ، دبير کل انور خوجه، و ساير اعضای کميتۀ مرکزی که با ثبات قدم از اين مشی دفاع میالبانیت کمونيس

  .گونه مداخلۀ خارجی را در امور داخلی حزب و کشور نمی پذيرفتند ھيچ

ن  کميتۀ مرکزی حزب کمونيست يوگوسالوی کوشيد که اي١٩۴۴ در نوامبر البانیدر دومين پلنوم کميتۀ مرکزی حزب 

  .موانع را از ميان بر دارد

ً وليمير استوژنيک را به عنوان رئيس ھي ت نظامی أرھبری يوگوسالوی برای نيل به اين مقصود مخصوصا

 را البانی فرستاد تا در عين حال رابطه ميان حزب کمونيست يوگوسالوی و حزب کمونيست البانیيوگوسالوی به 

 به حمله البانی بر مشی عمومی حزب کمونيست البانیورود خويش به وليمير استوژنيک از ھمان آغاز . مين کندأت
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پرداخت و آن را به کلی اشتباه آميز خوانده خواستار شد که بيدرنگ در مشی مذکور و ھمچنان در رھبری حزب 

  .راتی روی دھدييتغ

کل حزب انور خوجه با اين اتھام دروغ و با اين مداخله در امور داخلی حزب به مقابله برخاست ولی دو تن از دبير 

  .رو از آنھا پشتيبانی کردندييت سياسی، کوچی جوجی و ناکواسأاعضای ھي

بانی  پشتيالبانیت سياسی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست أی يوگوسالوی به ويژه آنگاه در ھيحملۀ غدارانۀ رھبر

ت سياسی بر أخالف موازين سازمانی، به عنوان اعضای ھيمحکمی يافت که سيف اله مالشووا و پاندی کريستو، 

وليميرا استوژنيک با کمک . وجود آمده ت سياسی بأگماری شدند و به اين طريق اکثريتی ھوادار يوگوسالوی در ھي

ی و دبير کل حزب، پالتفرمی تدوين کرد تا در پلنوم در خالف نظر کميتۀ مرکزاين عناصر ماجراجو و جاه طلب، و 

  . گذاشته شودالبانی لنينيستی مجرب حزب کمونيست –برابر مشی مارکسيستی 

 بلند کردند و از طرف کوچی جوجی و ٣پرچم حملۀ ضد حزبی را در پلنوم سيف اله مالشووا و نمايندۀ يوگوسالوی

  .نی کامل قرار گرفتندساير شرکت کنندگان اين دسيسه مورد پشتيبا

 که چنان قھرمانانه مبارزه کرده و پيروزی ھای قطعی در مبارزۀ انقالبی البانیدسيسه کاران در بارۀ حزب کمونيست 

 لنينيستی –مشی و رھبری مارکسيستی «و » حزب اصيل کمونيستی نيستند«دست آورده بود مدعی شدند که ه ب

ی انجاميده بود ئبارزه آزمايش شده و به رھائی ميھن و استقرار قدرت توده راه پر افتخار وی را که در آتش م. »ندارد

»  عکسهاز سکتاريسم به اپورتونيسم و ب«خواندند که پيوسته » راھی پر از اشتباه و انحراف«بی اعتبار دانستند و 

سيف اله مالشووا . دندتوصيف کر» مجمع کليۀ اشتباھات«مرتدان مذکور انور خوجه را به مثابۀ . در نوسان بوده است

ً بايد   و در حالی که به خودش می انديشيد گفت که اين مقام  داشته باشد» يک پيشوا«مطرح کرد که حزب ضرورتا

  .واگذار گردد» با تدارک عميق تئوريک«بايد به کسی 

از طرف رھبری  جھت گيری ناصحيح داشته و البانیوليمير استوژنيک اظھار داشت که فعاليت ميالدين پوپوويچ در 

» البانیاز طرف رھبری مذکور به حزب کمونيست » مشی نوين«وی . حزب کمونيست يوگوسالوی رد شده است

  .توصيه کرد

 شناخته شود البانی به عنوان رھبر خلق البانیکه حزب کمونيست  وليميراستوژنيک مدعی گرديد که تبليغ برای اين

او خواستار گرديد که .  حزب بلکه جبھه را به اين عنوان بشناسانندکار سکتاريستی بوده است و در آينده بايد نه

 ۀنمايندگان متنفذ بورژوازی ارتجاعی و روحانيون بزرگ، صرف نظر از روش دشمنانه ای که نسبت به مبارز

 اين توصيه ھای رھبری يوگوسالوی با نقشه. بخش ملی داشته اند، در ارگان ھای رھبری جبھه پذيرفته شوندرھائي

 فشار می آوردند تا نمايندگان البانی مطابقت داشت که بر دولت دموکراتيک ئیامريکا و ھای امپرياليست ھای انگليس

 و که بعد ھا امپرياليست ھای انگليسارتجاع را در درون خويش و در شورای ضد فاشيست بپذيرد به اين منظور 

  .ی استفاده کنندئاختن قدرت توده  از آنھا به مثابۀ نقاط اتکاء برای سرنگون سئیامريکا

بخش ملی، و کميسر ھای سياسی را بی ارج جلوه داده ت شوراھای رھائی ملی، ارتش رھائينمايندۀ يوگوسالوی فعالي

وليميراستوژنيک . در رأس ارتش گذاشته شود» فرماندھی نظامی نيرومند«و » کلۀ سياسی قوی«خواستار گرديد که 

مبتنی بود سخن گفت و اظھار » برادری در بالکان« که گويا بر اساس البانیوگوسالوی و به ويژه در بارۀ روابط ي

تواند اقتصاد خود را بسازد و يا رشد مستقل داشته باشد زيرا که امپرياليسم او را يک لقمه خواھد   نمیالبانی«: داشت

راسيون و حتی تنگ تر به ھيچ راه ديگری برای وی وجود ندارد مگر آنکه در يک کنفد«از اينجھت . »کرد

                                                 
ليميرااستوژنيک دعوت شد که به عنوان نمايندۀ حزب برادر در پلنوم شرکت کند و او به اتکاء دسيسه کاران کميتۀ مرکزی حزب  از و-  3

  .لبانی بی محابا در امور داخلی حزب مداخله کرد و کليۀ موازين حاکم بر روابط ميان احزاب کمونيست را زير پا گذاشتاکمونيست 
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 را برای البانیوليميراستوژنيک گفت که به منظور رسيدن به اين مرحله بايد توده ھای مردم . »يوگوسالوی بپيوندد

  . شناسانيد٤»مظھر رھائی خلق ھای بالکان و اروپا«اين پيوند آماده ساخت و تيتو را به عنوان 

ائف مبرمی را که در امر گسترش انقالب پس از رھائی کشور در در پلنوم، حمالت دسيسه کاران بر مشی حزب، وظ

حتی نمايندۀ . توان گفت که بحثی در بارۀ آنھا به عمل نيامد و می.  کنار زد، قرار داشتیالبانبرابر حزب کمونيست 

ب سوسياليستی  تا مدت متمادی نخواھد توانست انقالالبانیيوگوسالوی و سيف اله مالشووا تا بدانجا پيش رفتند که گفتند 

  .را به پيش براند و يا به سوی سوسياليسم برود

برخی از اعضای کميتۀ مرکزی و عده ای از نامزد ھا که از توطئه ای که در خفا تدارک شده بود و از نيات ابليسانۀ 

گوسالوی و رھبری يوگوسالوی به کلی بی خبر بودند در پلنوم تزلزل صريح نشان دادند و تا حدی نظريات نمايندۀ يو

  .ئيد کردندأگروه ضد حزب را ت

به اين طريق از طرف کميتۀ مرکزی حزب کمونيست يوگوسالوی، در دومين پلنوم کميتۀ مرکزی حزب کمونيست 

ً ھمگی به زيان حزب کمونيست و خلق .  خرابکاری شدالبانی  البانیجھت گيری ھای اين پلنوم و تصميماتش تقريبا

  .بود

وم عبارت بود از اخراج ليری گگا از صفوف کميتۀ مرکزی، به علت سکتاريسم و آوانتوريسم يگانه تصميم صحيح پلن

توطئه گران اين اشتباھات را بدون کمترين دليلی ولی با اغراض خاصی، فقط ناشی از مشی حزب دانستند و . حاد وی

فت که کميتۀ مرکزی بايد ترکيب پلنوم تصميم گر.  به شمار آوردندالبانیسکتاريسم را خطر عمده در حزب کمونيست 

  . نامزد جديد افزايش دھد١١ عضو جديد و ٧خود را با 

راه حزب بر روی شکل ھای سازمانی و شيوه ھای . پلنوم برات ضربۀ شديدی بر وحدت رھبری حزب وارد آورد

دامنۀ زمينۀ مساعدی برای مداخلۀ پر. ضد لنينی و رويزيونيستی که خاص رھبری يوگوسالوی بود باز شد

  .رويزيونيست ھای يوگوسالوی در امور داخلی حزب و کشور فراھم آمد

يست ھا در برات به موفقيت نينجاميد از آن جھت بود که با مقاومت انور خوجه و ساير اعضای کميتۀ واگر توطئه تيت

ه ھدف رھبری يوگوسالوی ب. رو شده  روب، لنينيستی حزب بر خاستند–مرکزی که به دفاع از مشی مارکسيتسی 

اصلی خويش که بر انداختن دبيرکل حزب بود نائل نيامد زيرا که اکثريت اعضای پلنوم مطالبۀ دسيسه کاران را در بر 

 و رھبر حزب البانیش را به عنوان پايه گذار حزب کمونيست رد کردند و خدماتکناری انور خوجه از اين سَمت 

 مذکور نخستين تشبثی بود که به منظور تخريب ۀولی توطئ.  ستودندبخش ملی و رھبر مبارزۀ رھائيالبانیکمونيست 

وجود ه ی بئ و انقالب توده البانیعمل آمد و خطر بزرگی برای استقالل ه  بالبانی لنينيستی –مبانی حزب مارکسيتسی 

  .آورد

 ملی بخشر برات مشغول کار بود ارتش رھائي دالبانیکه دومين پلنوم کميتۀ مرکزی حزب کمونيست  ھنگامی

کرد و در  بخش ملی که دشمن را قدم به قدم تعقيب میارتش رھائي. راند  بيرون میالبانیاشغالگران نازی را از خاک 

به اين طريق سراسر . مبر آخرين شھر يعنی اشکودرا را آزاد ساخت نو٢٩داد روز  معرض ضربات سخت قرار می

 روز رھائی ١٩۴۴مبر  نو٢٩روز . ی بر پا گشته بودئده  آزاد شد و اينک در تمام کشور قدرت دموکراتيک توالبانی

  .ی استئکامل کشور و پيروزی انقالب توده 

نور خوجه، دو لشکر  کل قوا، اه آزاد شد بنابر تصميم کميتۀ مرکزی حزب کمونيست و به فرمان فرماندالبانیھمينکه 

پارتيزان . لری در خاک يوگوسالوی ادامه دادندبه تعقيب سپاھيان ھيت) پنجم و ششم (البانیبخش ملی از ارتش رھائي

 – نوریج و ١٩۴۴مبر در دس. کردند عليه راھزنان نازی پيکار میديگر   و يوگوسالوی دوشادوش يکالبانیھای 

                                                 
   بايگانی مرکزی حزب١٩۴۴لبانی، نوامبر اکميتۀ مرکزی حزب کمونيست  صورت مجلس دومين پلنوم -  4
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 در اثر روش عميقاً البانیپارتيزان ھای .  مونتنگرو، سانجاک و ُبسنی جنوبی را آزاد ساختند١٩۴۵ روریبف

خويش، در اثر پرورش کمونيستی و دليری بيمانند خويش در نبرد، محبت و احترام عميق اھالی انترناسيوناليستی 

د ص.  ھا، خواه مونتنگروئی ھا، خواه مقدونی ھا و خواه سانجاکی ھا را به خود جلب کردندالبانیيوگوسالوی، خواه 

گوسالوی در ميدان پيکار بر خاک  به خاطر رھائی خلق ھای يوالبانیبخش ملی ھا نفر از جنگجويان ارتش رھائي

  .افتادند

  

  ...ادامه دارد

  


