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  ٢٠١۴ نومبر ٢٨ 

  

  . سمت گيری حزب برای تعميق انقالب و ساختمان سوسياليستی-۴

  بر انداختن مظاھر اپورتونيسم

بايست  اينک می.  را در راه سوسياليسم ريختالبانی نخستين شالوده ھای اقتصادی و اجتماعی تکامل ١٩۴۵تحوالت 

 که تحوالت آغاز شده را به خوبی به پايان رسانيد و سمت سريعاً در اين راه به پيش رفت و برای اين کار الزم می آمد

  .ن کردييگيری ھای عمدۀ ساختمان سوسياليسم را تع

 در اثر نظريات و روش ھای اپورتونيستی که در اجرای مشی حزب به ظھور رسيده بود به مانع مسألهولی حل اين 

 تظاھر سيف هللا ماليشوا.  مرکزی حزب بود سياسی کميتۀھيأت عضو سيف هللا ماليشوامروج آنھا . خورد بر می

  و انگليسئیامريکامستقيم تسليم طلبی در برابر فشار شديدی بود که طبقات سرنگون شده و به ويژه امپرياليست ھای 

  .کردند  وارد میالبانیبر دولت دموکراتيک و رھبری حزب کمونيست 

سيف ولی . م انتقاد شد و شديداً افشاء گری به عمل آمد از مظاھر اپورتونيس١٩۴۵ سياسی در دسامبر ھيأتدر جلسۀ 

  .که ھيچ تکيه گاھی برای نظريات خويش نيافت عنودانه به دفاع از آنھا ادامه داد  با آنهللا ماليشوا

  

  البانیپنجمين پلنوم کميتۀ مرکزی حزب کمونيست 

ه عمل آمد تا مسائل مربوط به سمت  دعوت بالبانی از پنجمين پلنوم کميتۀ مرکزی حزب کمونيست ١٩۴۶ روریبدر ف

  .گيری حزب را در تعميق انقالب و ساختمان سوسياليسم، حل و فصل کند

 در مسائل اقتصادی وسياسی لطمۀ بسيار سيف هللا ماليشواپلنوم خاطر نشان ساخت که نظريات صريحاً اپورتونيستی 

  .به مشی حزب زده است
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 بر قرار گرديده بايد البانید که سيستم نوين و دموکراتيکی که در کر  اظھار نظر میسيف هللا ماليشوادر واقع 

او طرفدار تخفيف مبارزۀ طبقاتی بود، به نيروی طبقات سرنگون شده .  دموکراتيک باشد–سيستمی از نوع بورژوا 

خصوصی نھاد و به نيروی حزب و خلق اطمينان نداشت، بر اين عقيده بود که بايد به بخش  بيش از اندازه ارزش می

کرد، با پشتيبانی از بخش  سرمايه داری آزادی عمل کامل داده شود، از رشِد بدون نظارت و نامحدود آن ھواداری می

کئوپراتيوی در شھر و روستا مخالفت می ورزيد، در واقع مخالف ساختمان سوسياليسم بود و به دفاع از رشد آزاد 

  .خاست سرمايه داری بر می

به عقيدۀ او . کرد ست خارجی از امپرياليسم می ھراسيد و در برابر قدرت وی جبھه سائی می در سياسيف هللا ماليشوا

ی بود که به ئی، وابسته به امتيازات سياسی و اقتصادئ، سرنوشت قدرت توده البانیسرنوشت آزادی و استقالل 

طلبيد که ميان  او می. آنھا پيش رود و انگلستان داده شود و اين امر ممکن بود تا حد انقياد نسبت به امريکاامپرياليسم 

 و انگلستان از سوی ديگر تفاوتی گذاشته نشود و نسبت به ھمۀ آنھا روش يکسان امريکااتحاد شوروی از يک سو و 

  .اتخاذ گردد

 با نظريات اپورتونيستی راست خويش به صورت ترجمان مدافع بورژوازی ملی و امپرياليسم در سيف هللا ماليشوا

اگر اين نظريات افشاء نمی شد و با آنھا مبارزه به عمل نمی آمد مشی .  آمده بود، چاکر آنھا شده بوددرون حزب در

ر انداختن اين نظريات به صورت ب. گرديد  میالبانیحزب را به خطر می انداخت و مانع ساختمان سوسياليسم در 

  .لۀ عاجل و حياتی در آمده بودأمس

 اين نظريات را به سختی مورد نکوھش قرار داد و رد کرد و چون البانینيست پنجمين پلنوم کميتۀ مرکزی حزب کمو

  . سياسی کميتۀ مرکزی حزب اخراج کردھيأت در عقايد خويش عناد می ورزيد پلنوم او را از سيف هللا ماليشوا

ب سوسياليستی  به کميتۀ مرکزی امکان داد که حزب را به سوی رشد عمقی انقالسيف هللا ماليشواافشاء اپورتونيسم 

کميتۀ مرکزی، سمت گيری ھای اساسی ساختمان . در جبھه ھای سياسی، اقتصادی و ايدئولوژيک توجيه کند

  .ن کردييسوسياليسم را در خطوط کلی تع

وظيفه ای که طرح شد عبارت از آن بود که صنعت، بازرگانِی عمده فروشی داخلی و تمامی بازرگانی نخستين 

. وجود آيده مقرر گرديد که در شھر ھا و روستا ھا کئوپراتيو ھای توليد و مصرف ب. خارجی به دست دولت داده شود

. ی را پيوسته محدود گرداندبايست نظارت دقيق بر بخش خصوصی بر قرار کند و عناصر سرمايه دار دولت می

  : چنين توصيف کرد، راھی را که الزم بود حزب در زمينۀ اقتصادی بپيمايدانور خوجهرفيق 

کمِک ھر چه وسيع تِر دولت به . مبارزۀ بی امان عليه سرمايۀ خصوصی. ھمه چيز برای تقويت بخش دولتی«

  ١».کئوپراتيو ھای مصرف و توليد

د نيرو ھای توليد و بھره برداری از منابع طبيعی داده شد عبارت بود از ايجاد صنعت با رھنمود کلی که به منظور رش

  .تکيۀ اصلی بر استخراج معادن و برپا کردن صنايع سبک

 مناسبات ارضی کھن که آغاز گشته بود تصميم گرفته شد که رفرم ارضی به طور قاطع به عمل آيد، تا یدر مورد الغا

. وجود آيده بايست ِرفرم ھای دولتِی نمونه ب در عين حال می. جمعی کشاورزی مبادرت گرددپايان انجام گيرد و به 

. بايست با وسائل مالی و افزار ھای کار به دھقانان زحمتکش کمک برساند و به تھديد کوالک ھا دست بزند دولت می

 یيزه کردن کشاورزی، الغامکان: داشت رھنمود ھای عمومی در مورد رشد نيرو ھای توليد در روستا چنين مقرر می

  .خصلت يک جانبگی آن، ترويج کشت ھای جديد، توسعۀ دامداری، بھتر کردن اراضی و قوت دادن آنھا

                                                 
  بايگانی مرکزی حزب. ١٩۴۶ روریب ف٢١، البانیگزارش به پنجمين پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيست .  انورخوجه-  1
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 متشکلۀ انقالب سوسياليستی، یپلنوم به منظور تعميق انقالب در زمينۀ آموزش و فرھنگ، به مثابۀ جزئی از اجزا

آموزش و فرھنگ از آِن توده ھای : ن به موقع اجراء در آيدمقرر داشت که رفرم آموزشی بر اساس موازين زيري

. مدرسه از روحيۀ سابق خود تھی و از روحيه ای نوين و انقالبی سرشار شود. وسيع خلق گردد و امتياز اقليت نباشد

  .که بيسوادی از ميان برود باالتر از ھمه اين

 لنينيستی باشند و در –ن به ايدئولوژی مارکسيستی مؤمين ساختمان سوسياليستی کشور، تربيت کادر ھائی که مأدر ت

  .ی و درجۀ تحصيالت خويش بتوانند دولت و اقتصاد را رھبری کنند نيز اھميت قطعی داشتئاثر تدارک فنی و حرفه 

کيد شد که وظيفۀ اساسی حزب عبارتست از مبارزه در راه دفاع از آزادی و استقالل أدر زمينۀ سياست خارجی، ت

ی، در راه دفاع از ئراه تحکيم دوستی با اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و کشور ھای دموکراسی توده ميھن، در 

 و انگلستان که خطر عمده برای استقالل ملی و امريکاپلنوم به ويژه دستور داد که نسبت به امپرياليسم . صلح جھانی

  .طع و اصولی اتخاذ شودشد روش صريح و قا ی ما از آنھا ناشی میئرژيم دموکراتيک توده 

بايست در مقابله با وظائف جديد ناشی از رشد سوسياليستی به کار برده شود باز ھم قدرت  آن سالح قاطعی که می

کردند تحت نظارت دائم قرار گيرند تا از نفوذ  بايست کارشناسان سابق که در اين دستگاه کار می می. ی بودئتوده 

به منظور تقويت جبھۀ دموکراتيک تصميم گرفته شد که سراسر صفوف . مل آيدشيوه ھای بوروکراتيک جلوگيری به ع

  .جبھه از عناصر دشمن پاک گردد

کرد که خود حزب با تمام  باالخره عملی ساختن کليۀ وظائِف ناشی از تعميق انقالب و ساختمان سوسياليسم اقتضاء می

از اين جھت پلنوم پنجم تصميم .  کشور ارتقاء يابد تقويت شود و نقش او در رھبری و سازماندھی سراسِر زندگیءقوا

اما .  مه تشکيل شود٢۵ئيد کرد و مقرر داشت که کنگره در أپلنوم چھارم را مبنی بر دعوت نخستين کنگرۀ حزب ت

تصميم مذکور در اثر مداخالت رھبری حزب کمونيست يوگوسالوی بی نتيجه ماند و کنگره برای مدت نامعينی به 

  .خير افتادأت

  

  ...ادامه دارد

  


