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  ٢٠١۴ اپريل ١٠

  
   در ھم شکستن جريان فراکسيونيستی سازمان بر افکن، و استقرار وحدت در حزب-٢

عليه پس از کنفرانس مشورتِی کادر ھای فعال حزب، آناستاس لوال و صديق پرمت نه فقط از فعاليت خرابکارنۀ خويش 

 کمونيست برای تأسيس حزب، عھد کرده آنھا در کنفرانس گروه ھای. حزب دست نکشيدند بلکه آن را گسترش دادند

آنھا از دشواری ھای . ولی قول آنھا دروغ محض بود. بودند که تابع ارادۀ اکثريت و رھنمود ھای کميتۀ مرکزی باشند

بايست از پيش بردارد استفاده کردند و با کليه وسائل و به ھزار شيوه به   میالبانیبزرگی که حزب کمونيست جوان 

آناستاس لوال و صديق پرمت روابط خود . کيم سازمانی حزب و اجرای وظائف سياسی وی دست زدندخرابکاری در تح

حفظ کرده بودند، به ھمراه آنھا، با نقض مقررات و موازين حزبی » جوانان« سابق گروه یرا با عدۀ کثيری از اعضا

ی مخالف رھنمود ھای کميته جستند و رھنمود ھائ شرکت می» آموزشی«و » سازمانی«در جلساتی به منظور ھای 

به عالوه نوشته ھای تئوريک و تبليغاتی را تماماً به حزب تسليم نکرده بودند، . دادند  آن جلسات مییمرکزی به اعضا

  .ھمچنين مصالح چاپ و صندوق مالی گروه خود را

يت انقالبی کميتۀ مرکزی، فراکسيونيست ھا به مبارزه با مشی عمومی حزب قوياً ادامه دادند و به طور مداوم در فعال

  . ی و حوزه ھا خرابکاری کردندئکميته ھای منطقه 

رخ ه خويش را ب» آمادگی تئوريک کامل تر«و » لياقت بيشتر«دادند که   فراکسيون خويش وظيفه مییآنھا به اعضا

مرکزی مبارزه بکشند و به اين وسيله مقامات رھبری را در دست بگيرند تا از آنجا برای قبضه کردن رھبری کميتۀ 

  .کند

ی حزب را به عنوان آماج عمدۀ حمالت ئفراکسيونيست ھا برای نيل به مقاصد خويش رھبری مرکزی و رھبران منطقه 

. ند، فقط فرماندھی بلد اند نه رھبری افرھنگ ساختند که ناشايسته اند، بی خود انتخاب کرده بودند و آنھا را متھم می
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ی ئکه به ادعای آنان در کميتۀ مرکزی و در کميته ھای منطقه » جوانان «هکه به گروکشيدند  فراکسيونيست ھا فرياد می

  .طلبيدند که اين وضع عوض شود شده است و می» ظلم« خويش نماينده نداشت ۀحزب به نسبتی شايست

ق ساير  سابیآناستاس لوال و صديق پرمت و ھمراھانشان به ناخشنودی عناصر جاه طلب، مقام پرست و پر مدعا، اعضا

ختند که چرا در انگي آنھا را بر اين مطالبه بر می. کوشيدند زدند و در جلب آنھا می گروه ھای کمونيست، عمداً دامن می

  ! بر کنار شده اند،داری که در اثر شايستگی و کاردانی به آنھا واگذار شده بو وليتؤحزب از مقامات مس

  .کشور گسترش داده بود ولی در تيرانا فعالتر از ھمه جا بودگروه فراکسيونيست فعاليت خصمانۀ خود را در سراسر 

سياسی  فرمای ارتباطات سازمانی خويش و پالتجای ھيچ ترديدی نبود که يک جريان فراکسيونيستی ضد حزب که دار

شد از نظريات  پالت فرم سياسی فراکسيونيست ھا تشکيل می. وجود آمده استه خويش می باشد در درون حزب ب

 مسلح، عدم امکان فعاليت ثمر بخش بين ناسيوناليست ھا و دھقانان، ۀمان بر افکن در بارۀ عدم امکان مبارزمعروف ساز

  . بخش اتحاد شوروی در اين جنگتضد فاشيستی و به ويژه به نقش نجاعدم اعتماد به ائتالف 

 فاشيست ھای ايتاليائی و  که از خارج در زير ضرباتالبانیحزب کمونيست جوانان . وضع واقعاً نگرانی آور بود

ترتسکيست ھای گروه زژاری و از داخل در زير ضربات فراکسيونيست ھای سازمان بر افکن قرار داشت در معرض 

  .انھدام بود

 ۀرخن. شد که يک جاسوس فتنه انگيز فاشيست در صفوف حزب مشغول کار است برخی از قرائن باعث اين فکر می

کمال استافا، دبير .  عده ای از کمونيست ھا و ميھن پرستان بی حزب را زندانی کندليس امکان داده بود کهودشمن به پ

 در تيرانا در ١٩۴٣  مه۵ وی در سياسی کميتۀ مرکزی سازمان جوانان کمونيست قربانی عمليات ھمين جاسوس ھا شده

  . گرفتار آمد و قھرمانانه در نبرد بر خاک افتادان و سرباز پوليسۀمحاصر

  .ی تيرانا را کشف و تصرف کنندئت ھا موفق شدند وسائل چاپ و بايگانی کميته مرکزی و کميتۀ منطقه ھمچنين فاشيس

وحدت کامل در حزب وجود نداشت، و حزب بدون وحدت استوار ايدئولوژيک و سازمانی، بدون انضباط آھنينی که 

ب کند و رھبری کند و بالنتيجه وحدت خلق برای ھمۀ اعضاء يکسان اجباری باشد نمی تواند توده ھا را به آرمان خود جل

حزب بدون وحدت يا به صورت حزب ترتسکيستی و يا . گردد در پيرامون حزب و پيروزی بر دشمنان غير ممکن می

  .يد و يا از ھم می پاشدآ سوسيال دموکرات در می

  

  کنفرانس فوق العادۀ حزب

کرد به دعوت کنفرانس فوق العاده پرداخت  ديد میکميتۀ مرکزی موقت برای جلوگيری از خطر وخيمی که حزب را تھ

 منطقه ۀ کميتی کميتۀ مرکزی، اعضایاعضا.  در تيرانا به صدارت انورخوجه تشکيل شد١٩۴٢ ونج ٢٩ تا ٢٨که از 

  . از آناستاس لوال و صديق پرمت ھم دعوت به عمل آمد. ی و کمونيست ھای تيرانا در آن شرکت جستندئ

 جريان فراکسيونيستی یاقدامات الزم برای امحا. سی کنفرانس فوق العاده معين شده بودله برای بررأفقط يک مس

  .سازمان بر افکن، و برای استقرار وحدت در حزب

که فراکسيونيست ھا به راه صواب در آيند ھيچ نتيجۀ مثبتی به بار نياورده بود و  رای اينبکوشش ھای متعدد حزب 

ديگر اين کاسه لبريز «کنفرانس نظر داد که . ابکارانه و سازمان بر افکنانۀ خود بودنداينان ھمچنان به دنبال عمليات خر

  »!شده است

 از سر البانیديگر فعاليت انشعابگرانه و عدم وحدت در حزب قابل اغماض نبود به ويژه در لحظات قاطعی که کشور 

 که به صورت قيام ھمگانی در آيد، رفت افت و میيی بخش ملی سريعاً رشد مکه جنبش رھائي گذرانيد، ھنگامی می

  . در پيرامون حزب بيش از ھر زمان ضرورت داشتالبانیکه وحدت خلق  ھنگامی
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  :کنفرانس چنين رھنمود داد

که بتوانيم از عھده چنين وظائف سنگين و دشواری که در برابر ماست بر آئيم بايد به ھر قيمت شده انديشۀ  برای اين«

 وحدت الزمۀ کليۀ احزاب از آنجا که(واحد و نظريات يکسان در کار سياسی و ھمچنين در سازمان خويش داشته باشيم 

شرط اساسی . نی بنياد گذاری شود زيرا که وحدت ضروری استستالينی است حزب ما نيز بايد بر اين مبا –لنينی 

  ١».)پيشرفت حزب است

به منظور تأمين وحدت و تحکيم حزب تصميم گرفته شد که حزب از کليۀ فراکسيونيست ھای اصالح ناپذير تصفيه شود 

واسته بودند گور که خ کنفرانس به سازمان ھای حزب دستور داد که نسبت به کسانی. و آنان بيدرنگ اخراج گردند

  .حزب را بکنند بی امان باشند

کميتۀ مرکزی خطا ھای آناستاس لوال و صديق پرمت و نزديکترين ھمراھان آن ھا را مورد رسيدگی قرار داد و بر 

که در طی کنفرانس بيان شده بود تصميم گرفت که آنھا را برای مدتی نامعلومی از  طبق ارزيابی ھا و پيشنھاد ھائی

  .بعضی از فراکسيونيست ھای ديگر برای سه ماه از حزب اخراج شدند.  کندحزب اخراج

ۀ جريان فراکسيونيستِی سازمان عليه رھبران عمدکميتۀ مرکزی کار ھای کنفرانس فوق العاده و تصميماتی را که 

آنھا خواست که در  بخشنامۀ خاصی به اطالع سراسر حزب رسانيد و در عين حال از ۀافکن اتخاذ کرده بود به وسيلبر

  . تصميم اخراج بگيرند،باره کليۀ فراکسيونيست ھائی که در شھرستان ھا مشغول فعاليت اند

رھنمود کميتۀ مرکزی حاکی از آن بود که معذلک نبايد فراکسيونيست ھای اخراجی از حزب را عاطل و باطل گذاشت 

ايد تمام مساعی خود را به کار برد تا کسانی از آنھا که بلکه بايد به آنھا ياری داد تا خطا ھای خويش را درک کنند و ب

که عمليات دشمنانۀ خويش را ادامه دھند بايد در معرض  اما کسانی. قابل اصالح اند به صفوف حزب باز گردند

  .شديدترين مجازات ھا قرار گيرند

 طرد فراکسيونيست ھای سازمان طلبيد که اقدام به تصفيه به درستی فھميده شود، به عنوان باالخره کميتۀ مرکزی می

. »جوانان«افکن به منظور سالم ساختن حزب و استقرار وحدت تلقی شود نه به عنوان ايراد ضربه بر گروه سابق بر

که آناستاس لوال و صديق پرمت و اکثريت فراکسيونيست ھا از اين گروه برخاسته  بايست فقط به علت اين ھرگز نمی

ھمکار فراکسيونيست » جوانان«عدۀ کمتری از کمونيست ھای گروه .  خود رأی داده شودۀععليه گروه در مجموبودند 

 در صفوف مقدم مبارزه جای ء و فداکاری نسبت به حزب آزمايش داده و در کنار ساير رفقایھا نشده، در ثبات قدم

  .گرفته بودند

عاده و ھمچنين رھنمود ھای کميتۀ تصميمات کنفرانس مشورتی کادر ھای فعال حزب و تصميمات کنفرانس فوق ال

حزب در اندک مدتی از فراکسيونيست ھا و . ئيد کامل سازمان ھای حزب در سراسر کشور قرار گرفتأمرکزی مورد ت

انشعابگران تصفيه شد و صفوف وی با صد ھا عضو جديدی که در مبارزه آزموده شده و به آرمان خلق و کمونيسم 

ياری از پيروان جريان فراکسيونيستی خطای خويش را به خوبی دريافتند، از سران بس.  تقويت گرديد،وفادار بودند

  .ترتسکيست جدا شدند و از جان و دل با حزب پيمان بستند که با عزم راسخ در راه صحيح وی به پيش روند

ب نيروئی افکن موجب حدت ھشياری کمونيست ھا شد و به زندگی درونی حزشی جريان فراکسيونيستی سازمان برتال

عليه فراکسيونيست ھا در عين حال نقص ھا و ضعف ھای ديگری را که مانع کار حزب و تقويت مبارزه . تازه بخشيد

  . آشکار ساخت،شدند وی می

در ھمين دوره، کميتۀ مرکزی فعاليت انشعابگرانۀ مصطفی کژی نيشی، کوچوتاشکو و چند عضو ديگر را که از 

اين افراد در مذاکرات خود .  محکوم ساخت،ی حزب ناراضی بودندئو کميته ھای منطقه  مرکزی ۀانشعاب نشدن به کميت
                                                 

مانۀ گروه آناس لوال و صديق پرمت به وسيلۀ  به مناسبت محکوم ساختن فعاليت خصالبانی بخشنامۀ کميتۀ مرکزی حزب کار کمونيست -  1
  ٨١ جلد اول صفحۀ البانیاسناد عمدۀ حزب کار . ١٩۴٢ والیج.  فوق العادۀ حزبسکنفران
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گفتند عجوالنه است، گاھی دير است،  انداختند، گاھی می با حزبی ھا و بی حزب ھا ھر رھنمود حزب را از اعتبار می

 ی از عناصر را بر میگفتند اپورتونيستی است و ناخشنودی احتمالی بعض گفتند سکتاريستی است، گاھی می گاھی می

کميتۀ مرکزی بار ھا به آنان . منظور از اين تشبثات آن بود که نسبت به رھبری حزب بی اعتمادی ايجاد کنند. انگيختند

  .اندرز داد که از اين فعاليت ضد حزبی دست بردارند

ی ئ درون کميتۀ منطقه در مبارزه برای جريان فراکسيونيستی و استقرار وحدت در حزب، گرايش ھای انشعابگرانه در

 و دسته ھای پارتيزانی، انهاين کميته رھنمود ھای کميته مرکزی را در بارۀ مبارزۀ مسلح. ژيروکاسترو به ظھور رسيد

از فعاليت خويش به کميتۀ . کرد کرد و يا تحريف می در بارۀ شورا ھای رھائی ملی، جوانان و غيره يا اجراء نمی

. ه کميته مرکزی نمی فرستادکرد ب  ھا و اسناد عمدۀ تبليغاتی را که خود صادر میداد و رھنمود مرکزی گزارش نمی

 بود که در آن موقع دبيری سياسی کميتۀ »بدری اسپاھيو«مد آ ول اصلی که مشوق اين گرايش به شمار میؤآن مس

  .ی را بر عھده داشتئمنطقه 

ی ئنشعابگرانه در درون کميتۀ منطقه کميتۀ مرکزی اھميت خاصی برای اين پديده ھا قائل شد، گرايش ھای ا

  .ژيروکاسترو را سخت محکوم ساخت، آن را منحل گردانيد و انتخاب کميتۀ جديدی را سازمان داد

ه  مرکزی موقت و پشتيبانی کامل کليۀ سازمان ھای حزب از تصميمات مذکور اين امکان را بۀ کميتۀتصميمات مجدان

کرد از  ی ريشه کن شود و خطری که حزب کمونيست جوان را تھديد می گروھی و فراکسيونيستۀوجود آورد که روحي

  .ميان برخيزد و وحدتی استوار، وحدتی پيکار جويانه، وحدتی بر اساس مارکسيسم، لنينيسم در درون حزب تأمين گردد
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