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  ٢٠١۴ دسمبر ١٠

  تز ھای تجديد نظر در پلنوم برات

 بر ی سختۀپنجمين پلنوم کميتۀ مرکزی اگرچه سمت گيری ھای اساسی ساختمان سوسياليستی را تنظيم کرد و ضرب

اپورتونيسم وارد آورد، ريشه ھای اين اپورتونيسم يعنی ارزيابی ھا و سمت گيری ھای اشتباه آميز پلنوم دوم برات را 

ت و از بين نبرد، مداخلۀ يوگوسالوی را در امور داخلی حزب بر مال نکرد و از ميان بر نداشت، وحدت فاش نساخ

رويزيونيست ھای يوگوسالوی به . خورند شيوۀ کار جمعی را در رھبری زندگی حزب کشور به موانع بزرگی بر می

ر کل حزب را به بھانۀ اين که او به زدند تا دبي  به ھر وسيله دست میالبانیوسيلۀ عوامل خويش در حزب کمونيست 

رھبری حزب در واقع . مثابۀ صدر شورای وزيران فقط بايد به کار دولت برسد از رھبری امور حزبی بر کنار گرداند

 با استفاده از اعتبار حزب کوجی جوجیدر حقيقت . ، دبير تشکيالت کميتۀ مرکزی بودکوجی جوجیکامالً در دست 

او موفق شده بود چنان سيستم کاری بر قرار کند که دستور ھا، فرمان ھا . ا قبضه کندخواست رھبری حکومت ر می

که رھنمود ھای خاصی به امضای خود او از دستگاه کميتۀ مرکزی در مورد آنھا  و قوانين قابل اجراء نباشد مگر آن

ث تقويت بوروکراسی و مانع اين شيوۀ کار نقش ارگان ھای دولتی را بسيار تضعيف کرده بود، باع. صادر شده باشد

  .گرديد حل صحيح و فوری مسائل می

چنين وضعيتی به ھيچ وجه تضمين نمی کرد که حزب بتواند سياست عمومی خود را منزه نگه دارد و وظائف بزرگ 

  .ساختمان سوسياليستی و دفاع از آزادی و استقالل ملی را به خوبی انجام دھد

رزيابی ھا و تصميمات پلنوم برات اعتقاد نداشت به اين نتيجه رسيده بود که گاه به صحت ا  که ھيچانور خوجهرفيق 

فقط از اين راه بود که وحدت . ارزيابی ھا و تصميمات مذکور بايد مجدداً مورد بررسی قرار گيرد و اصالح شود

 رھبر حزب و ت سياسی و کميتۀ مرکزی به مثابۀ ارگان ھایأتوانست دوباره استقرار يابد، فعاليت ھي رھبری می
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توانست عادی گردد و اجرای رھنمود ھای پنجمين پلنوم کميتۀ مرکزی در بارۀ ساختمان  زندگی کشور می

  .مين شودأسوسياليستی ت

 گزارش خاصی در بارۀ تجديد نظر در پلنوم دوم کميتۀ مرکزی ١٩۴۶ ونج به اين منظور در انور خوجهرفيق 

  .عرضه داشت

  :ز اين قرار بودتز ھای اساسی گزارش مذکور ا

 برخورد به . تدارک کار ھای پلنوم دوم با نقض فاحش موازين زندگی داخلی حزب صورت گرفت

ت سياسی داده شد کمونيستی و رفيقانه نبود بلکه در مورد أمسائلی که پيش از پلنوم برای بررسی به ھي

حت سلطۀ اميال و پندار ھا  لنينيستی، ت–ت سياسی، بدون تحليل عميق مارکسيستی أآنھا در خارج از ھي

» کودتا«مسائل مذکور به شکل . که قبالً بحث آزاد به عمل آمده باشد تصميم اتخاذ گرديد و بدون آن

 .تحميل شد

 ارزيابی ھا و نتيجه گيری ھای پلنوم برات عميقاً اشتباه آميز بود. 

 انداخت، محکوم تيره ساخت، از ارزش «بخش ملی را  برات مرحلۀ درخشان مبارزۀ رھائيپلنوم

 ».کرد

  وارد آمدالبانیلطمۀ بزرگی بر استقالل حزب کمونيست . 

 حزب ما و  «وليميراستوژنيک.  بودندسيف هللا مالشوا و وليميراستوژنيکوالن عمدۀ اين امر ؤمس

، انداخت و »کار ھای پلنوم را در جھتی که پيش گرفته شد«بود که او . »افراد ما را به بازی گرفته بود

 .رھبری کرد

  سمت گيری پلنوم برات برای حزب ما عواقب ناگواری به بار آورد و اگر ھمچنان به قوت خود

 .باقی بود خطر بزرگی در برداشت

که رھبری حزب کمونيست  از کليۀ اسرار نھان جلسۀ برات، از دسيسه ای انور خوجهدر آن موقع ھنوز رفيق 

 دوگانۀ اين ۀوالن عمدؤيوگوسالوی چيده بود، از ھويت کليۀ شرکت کنندگان در آن بی خبر بود و عقيده داشت که مس

 بوده اند که در پلنوم دوم کميتۀ مرکزی پرچم حمله بر حزب را بر سيف هللا ماليشوا و وليميراستوژنيکوضع ھمان 

 به مناسبت پشتيبانی از انور خوجه در گزارش رفيق ناکواسپيرو و يستوپاندی کر، کوجی جوجی. افراشتند

 که با وجود بی خبری انور خوجهمعذلک رفيق .  مورد انتقال قرار گرفته بودندسيف هللا ماليشوا و وليميراستوژنيک

مان يافته بود که مشی از اسرار نھان کار ھای پلنوم برات را به مثابۀ مارکسيست مورد تحليل قرار داده بود کامالً اي

گونه محملی در آن پلنوم محکوم گشته و حزب مرتکب اشتباه سياسی نشده و سياستش درست بوده  حزب بدون ھيچ

طلبيد که تصميمات پلنوم برات ملغی گردد، حقيقت تاريخی بر کرسی بنشيند و خطری که  از اين جھت وی می. است

  . مرتفع شود،کند را تھديد می لنينيستی او –استقالل حزب و مشی مارکسيستی 

رو گشت و رد ه  روبپاندی کريستو و کوجی جوجیت سياسی با مخالفت أ در ھيانور خوجهاين تزھای صحيح رفيق 

که مبادا بررسی دقيق و تصويب احتمالی تز ھا فعاليت ضد حزبی آنھا و مداخلۀ خصمانۀ  اينان بيم داشتند از اين. شد

  . فاش گرداندالبانیر داخلی حزب کمونيست حزب کمونيست يوگوسالوی را در امو

 نيز شھامت به خرج نداد که فعاليت خويش و ساير شرکت کنندگان در اين توطئه ھا را به صراحت در ناکواسپيرو

که زمانی اشتباه او را در پلنوم برات خواھد زدود و او خطای خويش را با کار آينده   به اميد اين ناکواسپيرو.ميان نھد

 مطرح شد ناگھان جھت خود را عوض کرد و در کليۀ موارد به انور خوجهکه تز ھای رفيق  يد، پس از آنخواھد خر
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لۀ ساختمان أ مشی حزب در مسر حمايت ازد بعد مجدانه و از آن به. دفاع از نظريات صحيح دبير کل حزب پرداخت

  .سوسياليسم مبارزه کرد

که شرايط الزم برای   بازھم به نيت اينانور خوجه چون تزھائی که در گزارش آمده بود به تصويب نرسيد رفيق

ت أ ھيیت سياسی فراھم آورد، خواستار شد که تعداد اعضاأتصحيح اشتباھات و استقرار مجدد وحدت در درون ھي

کوجی اما اين پيشنھاد نيز که با مخالفت . سياسی با برگماری اعضائی که در مبارزه و کار آبديده شده اند افزايش يابد

  .رو شد فقط قسماً به تصويب رسيده  روبپاندی کريستوو  جوجی

  

  ...ادامه دارد

  


