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  الله: و ارسال ازازتايپ ب
  

  البانیتاريخ حزب کار 
  
  

  البانیانستيتوی تحقيقات مارکسيستی لنينيستی در جنب کميتۀ مرکزی حزب کار 
  ١٩۶٩تيرانا » نعيم فراشری«چاپ 

  بخش بيست و چھارم

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 ٢٠١۴ اپريل ٠٨

  :البانیکنفرانس مشورتی کادر ھای فعال حزب کمونيست 

که بر اين مانع فائق آيد و اعتالء تازه ای به کار حزب ببخشد نخستين کنفرانس مشورتی  کميتۀ مرکزی موقت برای آن

  . را دعوت کردالبانیکادر ھای فعال حزب کمونيست 

. ا افتتاح يافت و کار ھای خود را تحت رھبری انور خوجه انجام داد در تيران١٩۴٢ پريلا ٨اين کنفرانس مشورتی روز 

 کميتۀ مرکزی، دبيران سياسی و تشکيالتی کميته ھای منطقه یشرکت کنندگان در اين کنفرانس عبارت بودند از اعضا

 ارتباط لۀأکليه مسائلی که در اين کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت بر ِگرد مس. ی و عده ای ديگری از کادر ھائ

  .زد بخش ملی دور می بسيج کردن آنھا در مبارزۀ رھائينزديک حزب با توده ھا و سازمان دادن و

 پيشرفت ھای کار سياسی حزب را خاطر نشان ساخته البانینخستين کنفرانس مشورتی کادر ھای فعال حزب کمونيست 

  :شد که در کشور متذکره می

تواند رھائی   است که مینمودهمی شود و خلق به درک اين موضوع آغاز گيرد و نيرومند  فکر قيام عمومی شکل می«

، انگلستان و چين ھمچنين امريکاخود را با تکيه بر نيروی خويش و با پيوستن مبارزۀ خويش به مبارزۀ  اتحاد شوروی، 

   ١».ساير کشور ھا تأمين کند

يت حزب در اثر روحيۀ گروه ھای کمونيست سابق اگر از فعال. معذالک در ارزيابی پيشرفت ھا مبالغه به عمل نيامد

جلوگيری نشده و انضباط در درون حزب نقش نگرديده بود و عناصر ناسالم و فراکسيونيست به اشاعۀ نظريات غلط 

  .ساخت نپرداخته بودند حزب ارتباطات وسيع تر و محکم تری با توده ھا بر قرار می
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. بی با توده ھای کارگر ھنوز ضعيف است و اين امر قابل قبول نيستکنفرانس نظر داد که ارتباطات سازمان ھای حز

  :کنفرانس چنين خاطر نشان گردانيد

که ھمانا کارگران اند که بايد پايۀ آن را تشکيل  چگونه ممکن است حزب ما بدون کارگران نيرومند شود، و حال آن«

  ٢».دھند

گران به طور مداوم به کار سياسی توضيحی و سازمانی در اين زمينه، کمونيست ھا وظيفه يافتند که در ميان کار

بخش ملی از  رھائيۀبپردازند تا صفوف آنان را بر ِگرد حزب ھر چه فشرده تر گردانند و کادر ھائی برای رھبری مبارز

  .ميان آنھا پرورش دھند

وف داشتند، و به عنوان کادر ھای فعال حزب توجه خاصی به کار جلب توده ھای دھقان و بسيج آنھا در مبارزه معط

وجود آمده بود از کمونيست ھا خواسته شد که با نظريات شکست ه شرط ضروری غلبه بر موانعی که در اين زمينه ب

آور سابق در بارۀ دھقانان به مبارزه بر خيزند، عميقاً در روستا ھا نفوذ کنند، آشنائی با زندگی دھقانان را بياموزند، با 

  .د و به مسائل آنان برسندرنج ھای آنان شريک شون

کنفرانس مشورتی به سازمان ھای حزب دستور داد که کليه آثار روش ھای سابق را در مورد کار در بين جوانان و 

جوانان و زنان بايد به صورت تکيه گاه استوار . زنان بزدايند و فعاليت خويش را در اين بخش ھا تکميل و تحکيم کنند

  . حزب در آيند

  .عال حزب عمل کميتۀ مرکزی را مبنی بر مقدم داشتن اقدامات سياسی و رزمی، درست دانستندکادر ھای ف

دھد و تقويت می کند اقدام و نبرد  آنچه حزب را رشد می... حزب کمونيست نمی تواند بدون اقدام وجود داشته باشد«

  ٣».اگر ما به خلق نشان ندھيم که قادر به رھبری ھستيم، نمی توانيم با وی در پيوند باشيم. است

 مسلح، امری فوری تشخيص داده ۀ توسعۀ مبارزتکثير و تقويت واحد ھای پيکار و ايجاد دسته ھای پارتيزانی به منظور

  .شد

بخش ملی و طرح ايجاد شورا ھای رھائی ملی  طرح وحدت توده ھا در جبھۀ رھائيکنفرانس مشورتی باعث شد که

  .مشخص تر گردد

 و  لنينيستی–کنفرانس مشورتی نظر داد که پيوند نزديک با توده ھا بھترين نشانۀ نيرو و توانائی حزب مارکسيستی 

  .که حزب بتواند از خود در برابر دشمنان دفاع کند صحت سياست اوست، شرط حتمی است برای اين

خواھند   نيرنگ فاشيست ھا که مییکادر ھای فعال، توجه حزب را به اين امر معطوف داشتند که الزم است در افشا

و او را با  کشی در ميان وی بر افروزند  را به نام ناسيوناليسم و خودمختاری در دام افکند و جنگ برادرالبانیخلق 

  . مبارزه شود،ندازندھمسايگانش در ضديت بي

 گروھی که ھنوز موجود بود و ۀ داخلی حزب را عبارت دانست از بر انداختن روحيلۀأکنفرانس مشورتی عمده ترين مس

کليه ارتباط سابق خويش را بگسلند کنفرانس آناستاس لوال و صديق پرمت را متعھد گردانيد که . فعاليت ھای فراکسيونی

 به مجازات ھای شديدی پيچی نمايند،و راه ناصواب را فرو گذارند، به آنھا اخطار کرد که اگر از اين دستور ھا سر 

 حزب از طريق طرد کليۀ افراد اصالح ناپذير و در عين حال استفاده از ھمۀ امکانات برای ۀتصفي. دچار خواھند شد

  . گمراه به راه راست، از طرف کادر ھای فعال حزب به عنوان وظيفه مقرر گرديدبازگرداندن عناصر

 جديد که علی االصول از صفوف کارگران و دھقانان تھيدست برخاسته اند دستور داده شد که در یدر مورد اعضا

ن عناصر ثابت قدم اي.  آگاھی تئوريک و سياسی شان اشکال تراشی نشودۀپذيرش آنھا به حزب به علت پائين بودن درج

  . پر شور آرمان خلق و کمونيسم آموزش و پرورش يابندۀبايد در درون صفوف حزب به مثابۀ مبارز
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 جريان ترتسکيستی در داخل حزب پرداخت به کمونيست ھا یکنفرانس مشورتی در عين حال که با تمام نيرو به امحا

آنھا . و به ويژه گروه ترتسکيستی زژاری را از ياد نبرندعليه مرتدان خارج از صفوف خويش دستور داد که مبارزه 

خواھند جاسوسان و فتنه انگيزان را در صفوف حزب  بايد نسبت به تشبثات فاشيسم ايتاليا و ارتجاع داخلی که می

  .شيار باشندو نيز ھ،کمونيست رخنه دھند

  

  ...ادامه دارد

 


