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  ٢٠١۵ فبروری ٢٠

  اســاسنا مـۀ حزب

که کليۀ انحرافات سازمانی بر افتد و مشی  اين مشی صحيح سياسی نمی توانست به موقع اجراء در آيد مگر آن

بايست چرخشی که در حيات حزب پديد آمده بود با استقرار موازين  می.  لنينيستی تنظيم گردد-سازمانی مارکسيستی

 البانی را به حزب کار البانیکنگره تصميم گرفت که نام حزب کمونيست . د لنينيستی تکميل شو- مارکسيستی

ر نام با ترکيب اجتماعی اھالی کشور و حزب ارتباط داشت و به ھيچ وجه ماھيت و ھدف يياين تغ. بدل کند.) آ.ک.ح(

ً البانیدھقانان در . ساخت ھای حزب را دگرگون نمی دادند و  يل می درصد جمعيت را تشک٨٠ اکثريت يعنی تقريبا

  میالبانیحزب کار  . آن از زحمتکشان روستا بودند نيز انعکاس می يافتیاين امر در حزب که تودۀ عظيم اعضا

  .بايست ادامه دھندۀ حزب کمونيست باشد

وسيلۀ کنگره تصويب شد ه  که بالبانیموازين و مقررات ساختمان زندگی درونی حزب در اساسنامۀ حزب کار 

  .شکل گرفت

 ساختمان سوسياليسم، ھدف -ھدف نزديک: اچۀ اساسنامه، ھدف ھای حزب در خطوط کلی بيان شده بود در ديب

  . ساختمان کمونيسم-نھائی

 د میئيأاساسنامه، نقش رھبری حزب را در دولت و نيز در سراسر زندگی سياسی، اقتصادی و فرھنگی کشور ت

  .کرد

بخش ملی شرايط مبارزۀ رھائي. ک قرار داشتدموکراتيساختمان حزب و سراسر زندگی داخلی او براصل مرکزيت 

 در اثر مداخلۀ البانیاين اصل پس از رھائی . ساخت در موقع خود فقط اجرای محدود اين اصل اساسی را ممکن می
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اين اصل » اجرای«کنگره . طرز فاحشی نقض شده رويزيونسيت ھای يو گوسالوی و فعاليت گروه کوجی جو جی ب

  . را به حزب توصيه کرد١» مردمک چشم مثابۀ ه حفظ آن ب«و 

شمرد  کرد و اين وحدت را شرط ضروری آن می اساسنامه وحدت سازمانی و ايديولوژيک يک حزب را تأسيس می

که حزب بتواند وحدت توده ھای زحمتکش را بر گرد خويش حفظ و تحکيم کند و قادر بر نيل به ھدف ھای خود 

  .باشد

ار وظائف ھر عضو حزب به مثابۀ مجاھد پيشرو و مبارزه برای ساختمان دراين سند اساسی برای نخستين ب

 البانیی ئسوسياليسم در کشور، برای تحکيم مداوم وحدت خلق در جبھۀ دموکراتيک و برای دفاع از جمھوری توده 

  .بيان شده بود

باشد، پيوند خود » ق نيکوسرمشق رفتار پسنديده و اخال«عمل آمده بودکه ھر کمونيستی وظيفه دارد ه کيد بأبه ويژه ت

  .را با توده ھا پيوسته تحکيم کند و به مثابۀ رھبر آنھا شناخته شود

. کرد اساسنامه مقررات پذيرش به حزب را بر اساس شرايط اجتماعی کشور در دوران گذار به سوسياليسم معين می

د پذيرش زحمتکشان، شروطی که در مور. ھرکسی که استثمار کنندۀ کار ديگری بود نمی توانست به حزب در آيد

 و تعلق اجتماعی داو طلب، مختلف و درجه به درجه بود و کارگران و دھقانان تھيدست حق أمعين شد بر حسب منش

  .تقدم داشتند

تصويت اساسنامه برای حزب که زندگی درونی اش در مدت ھفت سال فقط بر اساس تصميمات، بخشنامه ھا و 

  .شمار می آمده ادثه ای بزرگ ب ح،رھنمود ھا تنظيم شده بود

اساسنامه ضمانت مطمئنی بود که ديگر در آينده به نقض مقررات و موازين لنينی حيات درونی حزب ميدان داده 

با کليۀ روش ھائی که موجب نقض مقررات و اصول سازمانی حزب، مطرح در «کنگره وظيفه داد که . نشود

   ٢» عمل آيده اساسنامه، گردد مبارزه ب

 لنينيسم و تاريخ - که مطالعۀ مارکسيسم برای آن. حال کنگره تصميم گرفت که کار ايديولوژيک را تقويت کنددرعين 

حزب به شکل ھای معمول در حزب مانند آموزش در کالس ھا و در مدرسۀ حزبی و آموزش انفرادی، به پيش 

  . رانده شود رھنمود ھائی داده شد و تدابير مشخص اتخاذ گرديد

کنگره کوجی جوجی و پاندی کريستو را به عنوان ترتسکيست، دشمن خلق، عامل رھبری رويزيونيست 

  .يوگوسالوی، از صفوف حزب اخراج کرد

ت سياسی کميتۀ مرکزی أھي.  نامزد انتخاب کرد١٠ عضو و ٢١کنگره کميتۀ مرکزی جديد حزب را مرکب از 

انورخوجه . اکيربالوکو، کوکونوشی، اسپيروکولکا، وغيرهانورخوجه، محمد شيخو، حسنی کاپو، ب: شامل بود بر

  .دوباره به عنوان دبير کل انتخاب شد

شرکت وسيع و فعال . کارھای کنگره با محتوائی عالی و با روحيۀ سالم انتقاد و انتقاد از خود صورت گرفت

اساسی سياست و زندگی  لنينيسم جريان می يافت به حل موضوعات - نمايندگان در بحث که بر اساس مارکسيسم

کنگره در عين حال که مداخلۀ رويزيونيست ھای يوگوسالوی و فعاليت ترتسکيستی کوجی . درونی حزب کمک کرد

خواست کار ھای  جوجی را محکوم ساخت افراط در جھت ديگر را اجازه نداد و تشبثات کژين مارکو را که می

کژين مارکو با سوء .  بسيار زيانمند دانست و محکوم کردکنگره را به سمت گيری کامالً نادرستی معطوف گرداند

                                                 
   ۴۵٩ ھمانجا صفحۀ -  1
  ۴۶٣ ھمانجا صفحۀ -  2
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استفاده از اين امر که حزب به ترتسکيسم و رويزيونيسم اعالن جنگ داده بود کوشيد که مشی سياسی قبلی حزب را 

ا کالً رد کند و ھمۀ کادر ھای اصلی رھبری حزب را به ابتالء به ترتسکيسم متھم ساخت و در صدد  بر آمد آنھا را ب

ر دھد، خود را ييمنظور وی آن بود که رھبری حزب را تغ. کوجی جوجی در يک رديف بگذارد و شديداً محکوم کند

افراد ديگری نيز که خطاھای کالن در مورد حزب . س حزب قرار گيردأحزب جا بزند و در ر» منجی«عنوان ه ب

. نظر آينده يت خود را بپوشانند و بيگناه بولؤمرتکب شده بودند روشی نظير ھمين روش برگزيدند، بدين اميد که مس

رفيق انور خوجه با سخنرانی خويش به نمايندگان ياری داد که نيات حقيقی گژين مارکو و ساير عناصر کج انديش 

  .را در يابند، ھر گونه آشفته فکری را برانند و روحيۀ انقالبی و اصولی کنگره را تا پايان حفظ کنند

را که در اثر پلنوم يازدھم در زندگی داخلی حزب و کشور پيش آمده بود باز ھم نخستين کنگرۀ حزب چرخشی 

 لنينيستی به حزب داد و زحمتکشان را با برنامه ای علمی - د کرد، مشی عمومی صحيح مارکسيستیئيأتقويت و ت

  . برای ساختمان پايه ھای سوسياليسم مجھز ساخت

عليه نيسم و ترتسکيسم کامل کرد و تجربۀ بزرگی در مبارزه  لنينيسم را بر اپورتو- کنگره پيروزی مارکسيسم

  .رويزنيسيم معاصر به حزب داد

 لنينيسم و انتر نا سيو ناليسم پرلتری استوار تر - کنگره به وحدت حزب نيرو بخشيد و وفاداری او را به مارکسيسم

  .ساخت

ر راه او خواھد بود نيز در نظر گرفت کنگره دشواری ھای اقتصادی و سياسی را که در اجرای وظايف حزب بر س

  .و حزب را برای مقابله با کليۀ موانع و غلبۀ موفقيت آميز بر آنھا آماده ساخت

ً پذيرتوده ھا. ھمۀ مردم اسناد کنگره را مورد بررسی و بحث قرار دادند فتند، از ی زحمتکش مشی حزب را تماما

ی خود را نسبت به حزب و عزم خود را در اجرای برنامۀ حزب  و فداکار اشتباھات گذشته متھورانه انتقاد کردند

  .بيان داشتند

  .کشور به مرحلۀ جديدی قدم گذاشت. وضع تازه و سالمی در حزب پديد آمد

  

  ...ادامه دارد

 


