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  ٢٠١۵ مارچ ٢۶
  
   مبارزه در راه حفظ و تحکيم وحدت ايدئو لوژيک و سازمانی حزب و اجرای نقشۀ دو ساله -٣

خويش را عملی گرداند و بر دشواری ھائی که در برابر داشت غالب آيد ست ر اين شرايط جديد نمی توانست سياحزب د

  .که وحدت خود را حفظ و تحکيم کند و برنامۀ دو ساله را به انجام برساند مگر آن

  

  .از ميان برداشتن موارد تحريف و نقض مشی حزب

ونی حزب گاھی بدرستی درک که پس از چرخشی که در کنگرۀ اول در حيات حزب پديد آمد دموکراسی در در اثر اين

نشد و در اثر فشار امپرياليسم و رويزيونيسم مشی حزب در مواردی نقص و تحريف شد، انضباط شکنی روی داد، 

  .انتقاد و انتقاد از خود مفرط و بی قاعده مرسوم گشت

ًسنامۀ حزب مؤکدا اجراء کميتۀ مرکزی تصميمات فوری به منظور خاتمه دادن با اين پديده ھا اتخاذ کرد و طلبيد که اسا

  . شود

در سازمان حزب در ناحيۀ لوشن ژه روحيۀ رقابت تنگ نظرانۀ پر مدعائی، جاه طلبی، ليبراليسم نسبت به کوالکان، 

کميتۀ حزبی منحل گرديد و . اين وضع نا سالم اصالح شد. جايگير شده و مورد استفادۀ دشمنان طبقاتی قرار گرفته بود

کادر ھای اعزامی از طرف کميتۀ مرکزی، رھبری . ان ھای رھبری و از حزب بر کنار شدندمقصر اصلی آن از ارگ

  . حزب را در آن ناحيه تحکيم کردند

ًدادند و عمال به  ی مذکور به نظارت حزب کم بھا میقضائی به بھانۀ استقالل ارگان ھابرخی از عناصر در ارگان ھای 

ت که اين ارگان ھا نمی توانند بيرون از مبارزۀ طبقاتی عمل کنند، توجه خصلت طبقاتی اين ارگان ھا و با اين واقعي

  . نداشتند حزب اين مظاھر اپورتونيسم را افشاء کرد
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خصوصيت اين گروه عبارت بود از . در اين دوره بود که گروه ضد حزبی عابدين شيخو و نيازی اسالمی افشاء شد

اين گروه . وازی، بی اعتمادی نسبت به مشی حزب در عرصۀ اقتصادیتبليغ روحيۀ شکست، انقياد در برابر فشار بورژ

تالش ھای . داد نقشۀ دوساله را غير واقعی می شمرد و روحيۀ سستی و وارفتگی در بين کادر ھا و کار گران شيوع می

نفت و ثيرات منفی در اجرای نقشۀ دو ساله در صنايع و به ويژه بخش استخراج أ اين گروه تیشکست طلبانۀ اعضا

 داشتند و نسبت به توده ھای زحمتکش و البانیبه عالوه آنھا عقايد حنيفی در بارۀ تاريخ خلق . بخش حمل و نقل گذاشت

آنھا به توانائی دفاعی کشور و آمادگی جنگی ارتش .  روش تحقير آميز در پيش می گرفتندالبانیبه ويژه طبقۀ کارگر 

  .گريستند ی پديدۀ اعتقادی مينئتوده 

 تشکيل شد نظريات و فعاليت اين گروه دشمن حزب را فاش ١٩۵٠ بروری که در فالبانیوم کميتۀ مرکزی حزب کار پلن

  . ساخت و تصميمات ھمه جانبه ای برای طرد روحيۀ  شکست که به وسيلۀ گروه مذکور ترويج شده بود اتخاذ کرد

ضد حزبی گژين مارکو و نجيب و نسائی که ھمچنين در اثر ھشياری کميتۀ مرکزی امکان پذير گرديد که فعاليت 

  . زدند به موقع افشاء و سرکوب شود کردند و نقش رھبری وی را برھم می سياست حزب را تحريک می

برای جلوگيری از نقض مشی حزب و حفظ و تحکيم وحدت وی يکی از جمله کار ھای الزم آن بود که حزب از 

دربارۀ رسيدگی به اسناد « قطعنامه ای ١٩۵٠ جنوریميته مرکزی در به اين منظور ک. عناصر ناشايسته تصفيه شود

  . تصويب کرد» حزبی

رسيدگی به اسناد حزبی، تصميم سازمانی مھمی بود که در تصفيۀ صفوف حزب، جمع آوری اطالعات صحيح و کامل 

ال به تقويت زندگی در عين ح. در بارۀ ھر کمونيست، و نظم دادن به مسائل اداری حزب مورد استفاده قرار گرفت

  . داخلی حزب و پرورش کمونيست ھا کمک کرد

حزب به موازات تصفيه، توجه بسيار به پرورش . حزب تصفيه را يگانه تدبير برای تقويت خويش نمی دانست

 خود و به ويژه آنھائی که پيش از موقع الزم در صفوف وی پذير فته شده، در سطح پائين یايدئولوژيک و سياسی اعضا

ھمچنين . ادگی ايدئولوژيک قرار داشتند ولی به حزب وفادار و در اجرای مشی وی مصمم بودند معطوف گردانيدآم

  .  سطح تحصيالت کمونيست ھا اتخاذ کردیحزب تصميمات مھمی به منظور ارتقا

  

  .مين کنفــرانــس حــزبدو

رانا تشکيل شد مربوط بود به راه ھای  در تي١٩۵٠ اپريل که در البانیکارھای دومين کنفرانس سراسری حزب کار 

  . غلبه بر دشواری ھائی که مانع اجرای نقشۀ دو ساله گرديده بود و تقويت نقش رھبری حزب

در سال . ًکنفرانس اوضاع بين المللی و داخلی را که پس از نخستين کنگرۀ حزب پيش آمده بود مجموعا ارزيابی کرد

  .عرصۀ کيتی به سود صلح و سوسياليسم پيدا شده بود در ء نقطۀ عطف مھمی در تناسب قوا١٩۴٩

 پيروزی درخشان چين و بزرگترين پيروزی ١٩۴٩ی چين در اکتبر ئانقالب چين و اعالم جمھوری توده پيروزی 

اين پيروزی ضربۀ خورد کننده ای بر سيستم . بر بودوتاريخی طبقۀ کارگر بين المللی پس از انقالب سوسياليستی اکت

سود ه ر بزرگی بييدر تناسب نيروھای گيتی تغ. مايه داری را به سختی لرزانيدی وارد آورد و جھان سردار سرمايه

انقالب چين برای خلق ھای ستمديده به صورت سرمشق شور انگيز و برای جنبش انقالبی جھانی . سوسياليسم روی داد

دست ه  پيروزی ديگری بالمانسيس جمھوری دموکراتيک أامر سوسياليسم با ت. به صورت قطب مھم جاذبه در آمد

  . آورد

اينک سيستم سوسياليستی بر بيش از يک چھارم کرۀ زمين گسترده شده بود و بيش از يک سوم جمعيت جھان در اين 

، بلغارستان، چکوسلواکی، البانیاتحاد شوروی، چين، : اردوگاه سوسياليستی شامل بود بر. بردند رژيم به سر می
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، رومانی، و جمھوری پولند، مغولستان، وريای کئ، مجارستان، جمھوری دموکراتيک توده المانھوری دموکراتيک جم

  . دموکراتيک ويتنام

 ضد کشور هدر چنين شرايط قدرت ھای امپريالستی برای گريز از شکست قطعی خويش تا توسعۀ فعاليت خصمانه ب

، اين سر کردۀ امپرياليسم، بلوک امريکاتحت رھبری . ت زدندھای سوسياليستی و تدارکات جنگ تجاوزکارانه دس

وجود آمد که در درجۀ اول عليه اتحاد شوروی و کشور ه ب» )تونا(سازمان پيام اتالنتيک شمالی «نظامی تجاوز کار 

سعۀ فعاليت ً مستقيما وابسته به توالبانیحملۀ عمومی امپرياليسم و رويزيونيسم بر . ی متوجه بودئھای دموکراسی توده 

 از اردوگاه البانیکردند که  در آن موقع دشمنان حساب می. خرابکارانۀ امپرياليستی عليه اردوگاه سوسياليستی بود

  . سوسياليستی منفرد افتاده و ضعيف ترين نقطه آن است

 عکس، هب. انی برساند کمک و پشتيبالبانیولی انفراد جغرافيائی مانع نشد که اردوگاه سوسياليستی از کليۀ جھات به خلق 

 را در داخل و در عرصۀ بين المللی بيش از پيش تحکيم البانیی ئسعه و تقويت اين اردوگاه موقعيت جمھوری توده تو

در چنين اوضاع و احوالی که برای کشور ما پيش آمده بود اتحاد شوروی آمادگی خود را اعالم داشت که . کرد

ساير کشور ھای . ياليستی و ھمچنين وسائل نيرومند دفاعی به وی بدھداعتبارات الزم برای گسترش اقتصاد سوس

  .  بشتابندالبانیی ئسوسياليستی نيز عالقه نشان دادند که به کمک جمھوری توده 

 سپاسگزاری کرد و رھنمود داد که در راه البانیدومين کنفرانس سراسری از کشور ھای دوست به مناسبت کمک به 

 با خلق شوروی، با خلق چين و ساير خلق ھای برادر کشور ھای سوسياليستی مجاھدت البانیق تحکيم پيوند دوستی خل

  .به عمل آيد

 ١٩۴٩ليد سال شرفت ھائی که حاصل شده برنامۀ توکنفرانس در تحليل وضع داخلی خاطر نشان ساخت که با وجود پي

کار شناسان يوگوسالوی پيش از : چند علت دارد انجام نرسيده است و اين امر هدر صنعت و به ويژه در استخراج نفت ب

فعاليت شکست طلبانۀ گروه ضد حزبی نيز . که کشور ما را ترک گويند گاز ميدان ھای نفتی را خالی کرده بودند آن

  . شد ضعف مديريت صنايع و کمبود نيروی کار ھم بر علل فوق افزوده می. ثير شوم در اين زمينه داشتأت

 کار وزارت کشاورزی، بی نظمی ھائی در ثبت صدر اثر نقاي. ه انجام نرسيده بودورزی نيز بوظائف مقرر برای کشا

اراضی، در آمار ھای کشاورزی، در صورت برداری از زمين ھای جديد و ھمچنين در توزيع کشت بر روی اراضی 

 محصوالت کشاورزی گشته اين وضع باعث اختالل بر نامه ريزی در بذر افشانی و در جمع آوری. شد کشتمند ديده می

  . بود

کنفرانس به منظور جبران نتايجی که از اين وضع حاصل شده بود و تأمين اجرای نقشۀ دو ساله رھنمود داد که بايد 

، در ھر جا که ممکن باشد، ١٩۴٩ در کليۀ بخش ھای توليد بيش از حدود مقرر اجراء شود تا کمبود ھای ١٩۵٠برنامۀ 

  .ترميم گردد

 حزب را در زمينۀ کشاورزی عبارت از آن دانست که صبورانه به کار پر دامنۀ سياسی اقناعی و ۀيفۀ عمدکنفرانس وظ

کار پر دامنۀ سازمانی بپردازد تا دھقانان را قانع کند که آنچه برای اقتصاد ملی الزم و در برنامۀ دولتی ذکر شده 

 کشاورزی، نه اھمال بايد کرد و نه شتاب نشان بايد در عين حال کنفرانس يادآور شد که در امر جمعی کردن. بکارند

تقويت کئوپراتيوھای کشاورزی به طوری که اين کئوپراتيوھا با «عمل آيد در ه کنفرانس خواستار شد که مراقبت ب. داد

  .١» ی جديد در دشت ھا باشند دھند مشوق تشکيل کئو پراتيو ھا سر مشقی که از خود می

ی حزب مقرر داشت که سبک کار و نيز رھبری جمعی بھتر شود، با بورو کراسی قش رھبرکنفرانس به منظور تقويت ن

که  کنفرانس از اين. مبارزه به عمل آيد و در رھبری سياسی امور اقتصادی و اداری مراقبت بيشتری صورت گيرد

                                                 
   ٣١اسناد عمدۀ، حزب کار البانی ، جلد دوم صفحه  . ١٩۵٠ اپريل ١۴ قطعنامۀ دومين کنفرانس سراسری، -  1
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و طلبيد که رھبری ارگان سازمان ھای حزبی در مواردی بر جای ارگان ھای دولتی و اقتصادی نشسته بودند انتقاد کرد 

ھای مذکور نه از چنين راه بلکه از راه کار سياسی توضيحی جدی، از راه پشتيبانی و نظارت مداوم و سر شار از 

  .روحيۀ حزبی، عملی شود

کار رفته بود و از رفتار متکبرانۀ ه ی بئکنفرانس از موارد منفردی که روش تحقير آميز نسبت به سازمان ھای توده 

کيد کرد که بايد کار مداومی به منظور تحکيم پيوند حزب با توده أکنفرانس ت. از کمونيست ھا با مردم انتقاد کردبعضی 

ی به حرکت در آورده شوند تا زحمتکشان شھر و ده بيش ئی و شورا ھای توده ئھا صورت گيرد و سازمان ھای توده 

  .از پيش در حل مسائل دولتی و اقتصادی شرکت جويند

  

  ...ه داردادام

 

 


