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 ٢٠١۵ می ٠۵

  .عمل آمده  بالبانیشکست تشبثاتی که برای تجديد نظر در مشی حزب کار 

کنگرۀ . ت داد و به جنبش در آوردأ نيز دل و جرالبانیکنگرۀ بيستم حزب کمونيست شوروی عناصر دشمن حزب را در 

 را عوض کنند و مواضع از دست البانی لنينيستی حزب کار -بيستم در آنان اين اميد را بيدار کرد که مشی مارکسيستی

رفتۀ خود را باز يابند و به عبارت ديگر ھمان جريانی را که در اتحاد شوروی و برخی از کشور ھای دموکراسی توده 

عناصر مذکور از کمک مستقيم دار و دستۀ تيتو به ويژه از طريق سفارت . راه اندازنده  نيز بالبانیی پيش آمده بود در ئ

 که یجنبش ضد انقالبی پنھانی تحت رھبری سفارت مذکور و به تشکل نھاد. انا برخوردار شدنديوگوسالوی در تير

اين جنبش تعدادی از اعضای حزب راکه . ی بودئھدفش دگرگون ساختن وضع و قبضه کردن زمام حزب و قدرت توده 

 ، ھای يوگوسالوی بودند عمال مخفی امپرياليست ھا و رويزيونيستايبه علت خطاھای سنگين خويش مجازات شده و 

 عناصر خصومت پيشه و ضد حزبی بيش از ھرکس به ستايش کنگرۀ بيستم می پرداختند و می. گرفت نيز در برمی

 لنينيستی و -وجود آورند که برای تجديد نظر درمشی سياسی مارکسيستیه کوشيدند آنچنان محيطی در درون حزب ب

آنان .  ديگر از دشمنان حزب و خلق مناسب باشد ایهپاھيو و عداعادۀ حيثيت به کوجی جوجی، توک ژاکوا و بدری اس

دست آمده بود تيره و تارگردانند، از ه در تالش بودند که موفقيت ھای سياسی و اقتصادی راکه تحت رھبری حزب ب

، از »شدت مفرط در رفتار با کوالکان و ساير دشمنان طبقاتی«، از » نقض موازين لنينی«، از »کيش شخصيت«وجود 

داشتند که ھمۀ اينھا از نتايج نظريات و  آنان اظھار می. گفتند سخن می» ِرديد و تعويق بھبود مناسبات با يوگوسالویت«

والنی که به پيدايش چنين وضعی ؤعليه مسستالين است و ضروری می شمردند که اين مشی مطرود گردد و اعمال غلط 

ه در تيرانا از فقدان ھوشياری و ساير نقايص نمايانی که در عناصر خصومت پيش. امکان داده اند تصميم اتخاذ شود

  .  نيز بھره برداشتند،کميتۀ حزبی شھر به ظھور رسيده بود
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 تشکيل شد به منظور حمله بر مشی و رھبری ١٩۵۶ پريلارويزيونيست ھا از کنفرنس حزبی پايتخت که در 

ن خويش که توانسته بودند به نمايندگی انتخاب شوند  لنينيستی حزب استفاده کردند و به وسيلۀ سخنگويا- مارکسيستی

درعين حال خواستار شدند که چون برای تجديد نظر درخط مشی و اقدام . برنامۀ ضد مارکسيستی خود را مطرح ساختند

. به تدارکات جديدی با روح کنگرۀ بيستم حزب کمونيست شوروی، مھلت الزم است دعوت کنگرۀ سوم به تعويق افتد

  . ًه بعدا معلوم گرديد کليۀ اين مانورھای نھائی به وسيلۀ سفارت يوگوسالوی طرح ريزی شده بودآنطور ک

وجود ه  استفاده از دموکراسی درونی حزب وضع تشنج آميزی در کنفرانس بءوبا اين طريق عناصر ضد حزبی با س

ثير عوام فريبی ظريفانۀ أتحت تنظريات رويزيونيستی از طرف اکثريت نمايندگان رد شد ولی برخی از آنان . آوردند

  .رويزيونيستی دستخوش تزلزل گشتند

کميتۀ مرکزی به حق چنين تشخيص داد که وضع بسيار خطيری به پيش آمده و نتيجه گرفت که بايد دست دشمنان حزب 

به کنفرانس اعزام داشت و وی در آنجا اغراض کميتۀ مرکزی رفيق انور خوجه را . و سوسياليسم در کار باشد

 را درپاسداری از پاکيزگی سياست و فعاليت انقالبی البانیرويزيونيست ھا را فاش گردانيده روش استوار حزب کار 

ًنمايندگان از روش حزب کامال پشتيبانی کردند و از تشبثات عناصر ضد حزبی مبنی بر طرد . خويش مطرح ساخت

کنفرانس عناصر ضد حزبی را وادار ساخت که به ھدف و ماھيت فعاليت . لنينيستی پرده برگرفتند - مشی مارکسيستی

  .با اين طريق دسيسۀ رويزيونيستی درھم شکست. ضد انقالبی خود معترف کردند وآن را به زبان خويش بيان کنند

  :  داددست آورد و به سراسر حزب چنين رھنموده کميتۀ مرکزی از اين حادثه تجربۀ الزم ب

يچ وجه مجاز نيست که تسليم  ھبه. به ھيچ وجه مجاز نيست که ما ھوشياری خويش را حتی اندکی از دست بدھيم...«

    )١(» احساس رضايت از جريان امور شويم و راه فعاليت دشمنان را باز بگذاريم

 حزب و عملی ساختن وظائف اين حادثه چشم کمونيست ھا را باز تر کرد و آنھا را آماده ساخت که در دفاع از مشی

  . مقرر به مبارزه ای بازھم انقالبی تر دست بزنند

 فشار می آورد که در مشی عمومی خويش با البانیدر اين اثناء خروشچف از جانب خويش بر کميتۀ مرکزی حزب کار 

ود مشی جديدی روح نتيجه گيری ھای کنگرۀ بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی تجديد نظر کند و در کنگرۀ سوم خ

  . برگزيند

نام ه سوسلف ب. وسيلۀ سوسلف عضو گروه رويزيونيست شوروی اعمال کرده خروشچف اين فشار را نخست درمسکو ب

 خواست که به ويژه در روش البانیکميتۀ مرکزی حزب کمونيست شوروی به وسيلۀ ليری بليشوا از رھبری حزب کار 

ازات کوجی جوجی، توک ژاکوا و ساير عناصر دشمن حزب خويش نسبت به رويزيونيست ھای يوگوسالوی و مج

ه اين مطالبه ب. »ستالين روی داده باشدثير کيش شخصيت أممکن است اشتباھاتی تحت ت«تجديد نظر کند، با اين بھانه که 

ت نمايندگی حزب کمونيست شوروی که برای شرکت در کنگره به أطور آشکارتر و مصرانه تری به وسيلۀ صدر ھي

  .  از سرگرفته شد، آمده بودتيرانا

پلنوم کميتۀ مرکزی ھر گونه تشبث برای تجديد نظر درمشی صحيح حزب را با اتفاق آراء و بدون تزلزل رد کرد و 

  .  پيگيرانه به پيش برود، پيموده استالبانیاعالم داشت که عزم جزم دارد در راھی که تا کنون حزب کار 

در .  ادامه يافتونج ٣ً که قبال معين شده بود تشکيل گرديد و تا ١٩۵۶ ی م٢۵ در تاريخ البانیکنگرۀ سوم حزب کار 

 عضو حزب ۴١  نفر ٣٧٢ی مشورتی شرکت جستند که نمايندۀأ نفر نفر با ر١٢١ی قطعی و أ نفر با ر۶٧٠اين کنگره 

  . عضو آزمايشی حزب بودند٧، ٢٧٢و 
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راتی چند در اساسنامۀ حزب وارد ساخت و ييداد، تغکنگره فعاليت کميتۀ مرکزی و ھمۀ حزب را مورد بررسی قرار 

  . رھنمود ھای دومين برنامۀ پنجساله را تصويب کرد

  

  ...ادامه دارد

 


