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  ٢٠١۴ مارچ ٣١
  
  البانی تأسيس حزب کمونيست -۵

.  در تيرانا در حالت مخفی تشکيل شد١٩۴١مبر  سپت١۴ تا ٨ منظور تأسيس حزب از کنفرانس گروه ھای کمونيست به

  .کمال استافا، وازيل شانتو و پيلوپريستری: پانزده نفر در آن شرکت جستند، از آنجمله

مبر تصميم تاريخی  نو٨ علی االصول انجام گرفت ودر شده بود از ھمان آغازوظيفۀ اصلی که باعث تشکيل کنفرانس 

  . اتخاذ گرديدالبانیسيس حزب کمونيست أمبنی بر ادغام گروه ھا و ت

 روشن ساخت و البانیکنفرانس گزارش ھای فعاليت ھر گروه را شنيد، پيشرفت ھا و نقايص نھضت کمونيستی را در 

  .ر حزب را مورد بحث قرار دادمسائل حياتی مطروحه در براب

 لنينيست واحد که از –اکثريت نمايندگان تصميم خود را بر خاتمه دادن به پراکندگی و بر پايه گذاری حزب مارکسيست 

  . اظھار داشتند،وحدت استوار سازمانی و ايدئولوژيک و مشی سياسی مبارزه جويانه برخودار باشد

کوشيدند که از عملی شدن اين منظور » جوانان« اصلی و نمايندگان گروه ت، رھبرانمفقط آناستاس لوال و صديق پر

عليه وحدت گروه ھای کمونيست سخن بگويند زيرا که اين امر مورد مطالبۀ آنھا جرأت نداشتند آشکارا . جلوگيرند

 لنينيسم –رکسيسم آنھا ھمان نظريات معروف ترتسکی گروه خود و ساير خائنان به ما. مصرانۀ کمونيست ھای ساده بود

، »خصلت ارتجاعی و محافظه کارانۀ دھقانان«، »فقدان پرولتاريا«را پيش کشيدند و دفاع کردند و به ويژه خواستند 

بيھودگی انتظار «، »ضد فاشيسم برای کادر ھا در بر دارد هج علنی بئيخطری که تبليغ و تھ«، »فقدان کادر ھای آماده«

منظور آنھا از استدالالت نامبرده اشاعۀ اين نظر بود که تأسيس حزب . را ثابت کنند» یکمک و پشتيبانی از اتحاد شورو

 در آيد البانیکمونيست واحد، اقدامی کامالً صوری خواھد بود و اين حزب ھرگز نخواھد توانست به صورت رھبر خلق 

  .و مبارزه برای رھائی ملی را رھبر شود
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 لنينيستی وفادار بودند به مبارزۀ – جلسه که به مواضع مارکسيستی یساير اعضاانور خوجه با پشتيبانی کمال استافا و 

آناستاس لوال و صديق پرمت که خود را مغلوب ديدند ظاھراً به . عليه اين نظريات سازمان بر افکن پرداختاصولی 

  .يت از اکثريت رضايت دادند و متعھد شدند که تصميمات جلسه را عملی سازندعبت

 گروه ھای کمونيست پايه ھای ايدئولوژيک و سازمانی حزب را معين کرد و مسائل اساسی مشی عمومی او را کنفرانس

  . نجات بخش ملی روشن ساختۀدر دوران مبارز

 مرکزی موقت مرکب از ھفت نفر انتخاب شد و اگرچه دبير معين نشد، اما رھبری کميته به انور خوجه محول ۀکميت

  .گرديد

به رھبری ) صدر يا معاون صدر(سای عمدۀ سابق گروه ھا ؤيک از ر که به تصويب رسيد ھيچ به موجب ماده ای

رؤسای گروه .  تکامل نھضت کمونيستی و انقالبی بودیاين امر معلول توافق ساده نبود بلکه اقتضا. حزب انتخاب نشد

 در حزب البانیدت کمونيست ھای  گروھی از مدت ھا پيش به صورت مانعی در راه وحۀھا با آلودگی شديد به روحي

  .واحد در آمده و نشان داده بودند که از رھبری کمونيست ھا و توده ھای انقالبی عاجز اند

  

  پايه ھای ايدئولوژيک و سازمانی حزب

 کارگر که به ويژه در اثر کوشش ھای لالزارفوندو در ۀ حزب طبقۀکنفرانس نظريات سوسيال دموکراتيک را در بار

حزب «خواست خود را  که می» زژاری«يع شده بود افشاء کرد و از مشی و فعاليت عميقاً ترتسکيستی گروه  شاالبانی

 به مثابۀ حزب طراز نوين بر البانیجا بزند پرده برداشت و با عزم جزم تصميم گرفت که حزب کار » البانیکمونيست 

  .پا خواھد شد و رشد خواھد يافت

 قديم، حزبی شبيه به احزاب انترناسيونال دوم سوسيال دموکراسی در آيد که حزب نبايد به صورت حزبی از نوع«

ما . حرکتی، روحيه گروھی، فراکسيونيسم و خيانت به منافع طبقۀ کارگر در آن حکم فرما بود تالشی درونی، بی

  ١»... کارگر را در مبارزه تا پيروزی رھبری کندۀخواستار حزبی ھستيم که بتواند طبق

 لنينيستی را که در صفوف گروه ھای –ن حال، کليه نظريات اشتباه آميز و بيگانه از ايدئولوژی مارکسيستی جلسه در عي

را به عنوان تئوری » تئوری کادر ھا«کمونيست جاگير شده بود به سختی در معرض نکوھش قرار داد و به ويژه 

اندازد، آنھا را به صورت  می کند و عقب میشکست طلبی و اپورتونيستی که کمونيست ھا را از توده ھای مردم دور 

  .ورد و سر انجام به بر انداختن حزب منجر می شود، افشاء کردآ گروه سربسته در می

جلسه تصريح کرد که تئوری پيشاھنگی که حزب در تنظيم برنامه و در ھمه فعاليت خويش از آن پيروی خواھد کرد 

  : زيرين را مقرر داشتۀلسه، وظيفدر اين مورد ج.  لنينيسم خواھد بود–مارکسيسم 

 سياسی از طريق فراگرفتن تئوری ۀاھتمام کامل در ارتقاء ايدئولوژيک کادر ھا در زمينۀ تئوريک و در زمين...«

  ٢»...مارکسيستی لنينيستی

 گروه ھای کمونيست را از متون ضد مارکسيستی، ۀکميتۀ مرکزی موقت موظف گرديد که کليه مطبوعات مورد مطالع

) بلشويک(تاريخ مختصر حزب کمونيست «تسکيستی و آنارشيستی تصفيه کند و ترجمه و طبع، توزيع و مطالعۀ تر

  .ستالين را سازمان دھدو ھمچنين يک سلسله از آثار مارکس، انگلس، لنين و » اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی

 لنينيستی و وجدان کمونيستی افراد –رکسيستی  از روز تأسيس خود برای تئوری ماالبانیبه اين طريق حزب کمونيست 

گشايد، و  ورد، دورنما به روی او میآ  نيروئی که به حزب زندگی می بخشد و آن را به حرکت در میۀخويش به منزل
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دھد، اھميت فراوان قائل  راه پيروزی نھضت کارگری و جنبش رھائی توده ھای ستمديده و استثمار زده را نشان می

  .شد

 ۀميم گرفت که برای ھميشه به پوسيدگی سازمانی گروه ھای کمونيست، به سستی انضباط، روحيکنفرانس تص

سازمان . وجود آورده  لنينيستی ب–فراکسيونی و گروھی خاتمه دھد و حزبی بر پايه ھای تشکيالتِی استوار مارکسيستی 

 و تأمين اجرای مشی سياسی آن ملحوظ دادن حزب بر پايه ھای استوار، به مثابۀ وسيلۀ عمدۀ غلبه ناپذير ساختن حزب

  .گرديد

 ینخستين وظيفه ای که در اين زمينه معين شد آن بود که کليه ارتباطات رھبری ھای گروه ھای کمونيست با اعضا

بايست فقط آن موازين سازمانی را به کار برند  ن پس کمونيست ھا میاز اي. خودشان به کميته مرکزی موقت منتقل شود

 اصل مرکزيت دموکراتيک، اصل اساسی سازمانی حزب مارکسيستی لنينيستی، ۀ مرکزی بر پايۀکه کنفرانس و کميت

  .دارند مقرر می

شد حوزه ھای تازه  رھنمود داده شد که ھر چه زودتر به جای حوزه ھای محدود سابق که از دو يا سه عضو تشکيل می

که گرايش ھای بارز   صفوف آنھا از کليه عناصریۀ سابق گروه ھا پس از تصفيیوجود آيد مرکب از اعضاه ای ب

بايست کميته ھای منطقه ای حزب  به موازات تشکيل حوزه ھا می. سکتاريستی، اپورتونيستی و گروھی نشان داده اند

طلبيد که حوزه ھا حداکثر ابتکار را  کنفرانس می. اط محکم برقرار گرددوجود آيد و بين حوزه ھا و اين کميته ھا ارتبه ب

به کار برند و در توده ھای وسيع شھر و روستا نفوذ کند، و کميته ھا به آنھا کمک برسانند و فعاليت آنھا را تحت 

  .نظارت مداوم قرار دھند

 یه وی تزريق شود، صفوف وی با اعضادر عين حال، به منظور تقويت حزب الزم تشخيص داده شد که خون تازه ب

جديد از مبارزان ثابت قدم، کارگران و دھقانان تھيدست گسترش پذيرد و ھرگونه احتياط بيجا و سکتاريسم در پذيريش 

  .آنھا کنار گذاشته شود

  :در مورد عضويت حزب، فورمول معروف لنينی پذيرفته شد که جلسه آن را چنين بيان کرد

شرکت جويد و حق ) حوزه( آن را بپذيرد، در يکی از سازمان ھای آن ۀضو حزب باشد که برنامتواند ع فقط کسی می«

  ٣».العضويت بپردازد

  .توجه خاصی به وحدت و انضباط حزب معطوف شد

  ٤» .حزب ما که دشمنان بسياری دارد، بدون انضباط آھنين وحدت نمی تواند به مبارزۀ ظفر بخش بپردازد«

خواست که چشم ھای خود را بگشايد تا  ين وحدت محکم و انضباط سخت از کمونيست ھا میکنفرانس به منظور تأم

 مساعد ۀ خرده بورژوائی دارند و انضباط نمی پذيرند و زمينۀکه قوياً روحي عناصر فرصت طلب، فتنه انگيز و کسانی

 ھا وظيفه داده شد که ھر ھمچنين به سازمان. ورند به صفوف حزب راه نيابندآ برای توطئه ھای ضد حزب فراھم می

کيد شد که أت. کس را که گرايش ضد مارکسيستی، گرايش اپورتونيستی و سازمان بر افکنی دارد بيدرنگ اخراج کنند

  . گروھی و فراکسيونيستی و برای بی انضباطی جائی در حزب نيستۀبرای روحي

 تماس حزب لۀأ مبرم معين گرديد مسۀ وظيفۀبيکی از مسائل اساسی که در طی کنفرانس مورد بحث قرار گرفت و به مثا

 معموِل بد فرجاِم گروه سازی به ھر قيمتی شده متروک ۀمصرانه خواسته شد که در اين زمينه، شيو. با توده ھا بود

  . گردد

  ستالين را از ياد نبرند توصيه کرد که ھرگز اين سخن البانیکنفرانس به کمونيست ھای 

  ».وجود آورده است، در پيوند بمانند غلبه ناپذير خواھند بوده ود يعنی خلق که آنھا را باگر کمونيست ھا با مادر خ«
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که کمونيست ھا بتوانند با توده ھای وسيع شھر و ده، با توده ھای جوانان و زنان در پيوند باشند و آنھا را به  برای اين

جِی مبارزه جويانه و پر ئي تبليغی و تھکار: داد صحت مشی سياسی حزب معتقد گردانند کنفرانس چنين راه نشان می

  .توان در ميان کليه قشر ھای خلق، مبادرت به اقدامات سياسی و رزمِی با سازماندھی توده ھا به وسيلۀ حزب

وجود آيد و آن ه  عطفی بۀطلبيد که در کار بين جوانان و زنان نقط جلسه به منظور برقراری روابط محکم با توده ھا می

 مرکزی ۀبه کميت. و اشتباھات ديگری که در کار گروه ھا در اين زمينه وجود داشت رفع گرددسستی و سکتاريسم 

وجود آيد و کليه جوانان ه موقت وظيفه داده شد که تصميمات الزم اتخاذ کند تا سازمان جوانان کمونيست ھر چه زودتر ب

 مورد زنان مقرر شد اين بود که در ميان آنھا وظيفه ای که در.  ضد فاشيستی بسيج شوندۀ آن برای مبارزۀ به وسيلالبانی

  .به کار دقيق بپردازد، زنان رحمتکش را به حزب بپذيرند و تودۀ زنان را برای مبارزه رھائی بخش بسيج کنند

ھمچنين کنفرانس به اقدامات ضروری برای پاسداری حزب از ضربات دشمن که تمام امکانات خويش را در انھدام آن 

کوشيدند تا   آنھا میالبانیاشغالگران فاشيست ايتاليائی و چاکران . نداخت توجه خاص معطوف داشتبه کار خواھد ا

ضرباتی شديدتر از آنچه بر گروه ھای کمونيست زده بودند بر حزب کمونيست وارد آورند و در اين کار از طرف 

 جلسه به اعضای حزب وظيفه داد از اين جھت. و مرتدان کمونيسم مساعدت می ديدند» زژاری«ترتسکيست ھای گروه 

که ھشياری بسيار داشته باشند، اسرار حزب را به ھر قيمت شده نگھدارند، مخفی کاری را به طور مطلق مراعات 

در اين مورد نظريات برخی از اپورتونيست .  حزب را به عمل کردن در شرايط کامالً مخفی عادت دھندیکنند، اعضا

 ۀتوانند در زير شکنجه، اگر چار گفتند که کمونيست ھا می ه ھا جای داشتند و میکه در صفوف گرو ھا و خائنانی

ليس و ارتش اعترافاتی بکنند و از اين جھت منتسب به خيانت نخواھند شد، شديداً محکوم وديگری نباشد، در برابر پ

  . افکنده شوددوره کيد شد که اين نظريات رابطه ای با حزب پرولتاريا ندارد و بايد به سختی بأت. گرديد

کرد که اين مطلب بايد به درستی فھميده  کيد میأجلسه در عين توصيه به کمونيست ھا در مراعات اکيد مخفی کاری ت

  .شود و موجب محدوديت فعاليت در ميان توده ھا نگردد

 خود را که که سازمان خويش را از دشمن محفوظ نگھداريم و نه برای اين کنيم برای اين ما در حالت مخفی کار می«

  ٥»در پس پرده پنھان سازيم در خود فرو رويم

  

  ...ادامه دارد
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