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 ٢٠١۵ اپريل ٢١

  بــھبــود اســلوب رھبــری سياسی حزب

تحليل علمی فعاليت رھبری حزب پس از کنگره و تعميم تجربۀ اين دوران که رفيق انور خوجه در گزارش خويش 

اين تحليل به کنگره کمک کرد، انحرافاتی را که در اجرای مشی سياسی . به کنگره انجام داد، اھميت بسيار داشت

کنگره از مظاھر . ر رسيده بود و ھمچنين کمبود ھای سازمان ھای حزبی را بيابد و انتقاد کندحزب به ظھو

اپورتونيسم نسبت به دشمن طبقاتی، از بوروکراتيسيم، از تراکم کار ھای مربوط به سازمان ھای دولتی در دست 

کمونيست ھا و سازمان ھای کميته ھای حزبی، از رواج کار صرفاً شفاھی با جنبۀ ضعيف سياسی، از کم تحرکی 

که مسائل را از طريق جلسات بی پايان  رفيق انور خوجه از گرايش اين. طور کلی، وغيره انتقاد کرده ی بئتوده 

  :و تصميمات بيشمار حل کنند سخن گفت و آن را اينطور نکوھيد

 از آن در کشد ولی چيز زيادی دھند که ساعت ھا و روزھای متمادی طول می جلسه پشت جلسه تشکيل می«

   )١(» ماند غربال نمی

که تصميمات قبلی  بعداً برای اين. گيرند ولی ھمۀ آنھا عملی نمی شود گيرند، تصميمات بسيار می تصميمات می«

زنند  بار ديگر دربارۀ مسائلی با اتخاذ تصميمات دست می. گيرند را به موقع اجراء بگذارند بازھم تصميمات می

اين به معنای مسخره کردن کار و اخذ تصميم است، ظاھراً . لی فراموش شده استکه قبالً مورد بحث قرار گرفته و

  )٢(»کار کردن و تصميم آفريدن است و در واقع کار نکردن، بی حاصل ماندن، در جازدن و مانع کار شدن است

  :مين اجرای نخستين نقشۀ پنجساله را چنين دانستأکنگره با تکيه بر تجارب پيشين، شرط اصلی در ت
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تقويت و بھبود دادن کار در زمينۀ پيوند نزديک مسائل اقتصادی . بھبود دادن و تقويت رھبری حزب در اقتصاد« 

مبارزه برای . کيد بر اجرای تصميمات و وظائف حزب و دولتأاعمال بی وقفۀ نظارت منظم و . با کار سياسی

   ).٣(» بھبود سازماندھی کار و برای امحاء بورو کراتيسم در کار

رگان مرکزی و محلی و ھمچنين سازمان ھای حزبی موظف شدند که بر طبق نتيجه گيری ھا و تصميمات کنگره ا

اصول لنينی مانند رھبری جمعی، مانند موظف . صالح آن بکوشنددر اسلوب کار خويش تجديد نظر کنند و در ا

بودن ارگان ھای رھبری به گزارش دربارۀ فعاليت خوبش در برابر توده ھای کمونيست انتخاب کننده آنھا، مانند 

به انتقاد و انتقاد از خود، مانند نقش توده ھای زحمتکش به مثابۀ سازندگان سوسياليسم و نقش سازمان ھای آنھا 

 حزب ـــ اين اصول نبايد فقط به ی لنينيستی اعضا- مثابۀ اھرم ھای نيرومند حزب، پرورش دقيق مارکسيستی

شود بلکه بايد با پيگيری  صورت فرمول ھای تئوريکی در آيد که مورد قبول ھمه است و از طرف ھمه تبليغ می

  .و به کامل ترين وجھی عملی گردد

ويژه توصيه کرد که پيوسته چشم باز داشته باشند و يک لحظه ھم خطری ه بدر عين حال کنگره به کمونيست ھا 

را که فشار امپرياليست ھا و تيتيست ھا از خارج و فشار کوالک ھا و ساير دشمنان طبقاتی از داخل متوجه حزب 

امات عليه اقدعليه نقايص خويش و تجربۀ مبارزۀ حزب در فاصلۀ بين دو کنگره . ساخت فراموش نکنند می

دشمنان داخلی چنين می آموخت که خطر عمده از جانب اپور تونيسم راست است که ثمرۀ تسليم طلبی در برابر 

  .فشار امپرياليستی و رويزيونيستی است

 بدون آن... کند تلقی گردد بايد انحراف راست، اپورتونيسم، به مثابۀ بزرگترين خطری که حزب ما را تھديد می«

بايد فشار بورژوازی را برحزب ما خطری بسيار جدی شمرد که الزم ... موش شودکه خطر انحراف چپ فرا

  )٤(» عمل آيده است پيوسته باشد تمام با آن مبارزه ب
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