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 ٢٠١۵ اپريل ٢٨

 لنينستی حزب - منظور تجديد نظر در مشی مارکسيستیه تقويت کار ايديولوژيک و درھم شکستن تشبثاتی که ب -۶

 :گرفت انجام می

 و به ويژه، درسال ھای نقشۀ پنج سالۀ اول، انقالب فرھنگی و ايدئولوژيک البانیپس از نخستين کنگرۀ حزب کمونيست 

ًآموزش و فرھنگ واقعا متعلق به . سطح آموزش و فرھنگ زحمتکشان باالرفت. ق يافتدر کليۀ رشته ھا توسعه و تعمي

سيسات أنخستين ت. سراسر کشور از شبکۀ انبوھی از مدرسه، تئاتر، سينما، خانه و کانون فرھنگ پوشيده گشت. خلق شد

 رجات مختلف تحصيل می يک نفر در يکی از مدارس از دالبانیاز ھر ھفت نفر مرد يا زن . آموزش عالی بر پاشد

وحدت استوار توده ھای زحمتکش بر گرد .  مضمون نوين گرانقدر سوسياليستی يافتالبانیميھن پرستی سنتی . کرد

حزب آنچنان عامل عمده ای بود که امکان داد بر دشواری ھای استثنائی که پس از کنگرۀ اول در برابر کشور ظھور 

ی ئضد جمھوری توده  هصمانۀ امپرياليست ھا و رويزيونيست ھای يوگوسالوی بکرد غلبه گردد، نقشه ھا و فعاليت ھا خ

دوستی راستين و .  در ھمه حال احساسات عالی انتر ناسيوناليستی نشان دادندالبانیزحمتکشان .  درھم شکسته شودالبانی

ی و حس ھمدردی ئ ممالک دموکراسی توده ه، نسبت به خلق چين و خلق ھای کليفعال آنھا نسبت به خلق شوروی

انقالبی آنھا نسبت به خلق ھائی که برای رھائی خويش از يوغ استعمار و امپرياليسم در مبارزه بودند و نسبت به طبقۀ 

روش نوين، روش سوسياليستی در برخورد . رات عميقی در وجدان آنان روی دادييتغ. خورد کارگر جھانی به چشم می

سيد، کارگران از بسياری از خرافات کھنۀ مذھبی، بورژوائی، خرده بورژوائی با کار و با اموال اجتماعی به ظھور ر

  . رھائی يافتند، اخالق کمونيستی در آنان ريشه گرفت

اين نقص در . ذلک سطح پرورش ايدئولوژيک و فرھنگی کمونيست ھا و به طور کلی زحمتکشان خيلی نازل بود مع

کرد، افراد به ارتقاء ايدئولوژی  ائی بيگانه از اخالق کمونيستی بروز میپديده ھ. شد کار و در شيوۀ زندگی آنان ديده می

خويش ھمت نمی گماشتند، کار ايدئولوژيک و سياسی در سطحی نازل قرار داشت، وقتی که در نيل به آموزش و 
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ساختمان عوامل مذکور موانعی بر سر راه . شد فرھنگ دشواری ھائی پيش می آمد به جای غلبه بر آنھا عقب نشينی می

  .کرد سوسياليسم ايجاد می

  

  :ارتقاء سطح آموزش ايدئولوژيک، سياسی و فرھنگی

چرخشی که در عرصۀ افزايش توليد و رھبری اقتصاد، در دفاع از پيروزی ھای انقالب سوسياليستی و گسترش مستمر 

رکت فعال تری داشته کرد که توده ھا در زندگی سياسی، اقتصادی و فرھنگی کشور ش آنھا آغاز شده بود ايجاب می

ضرورت آموزش سالم تر ايدئولوژيک و سياسی کمونيست ھا و زحمتکشان . باشند و وجدان سوسياليستی آنھا آبديده شود

 در شرايطی به راه رشد سوسياليستی گام نھاد که عقب ماندگی اقتصادی و البانی. شد از شرايط موجود ناشی می

ار بود، سطح آموزش و فرھنگ زحمتکشانش ھنوز خيلی نازل و جھان فرھنگی بسيار داشت، طبقۀ کارگرش کم شم

 سياليسم در کشور ما در شرايط محاصرۀ سرمايه داری انجام میساختمان سو.  خرده بورژوائی بودًبينی آنھا عميقا

ه نبرد  وارد می آوردند و بالبانی زمينه ھا فشار بسيار بر خلق و بر حزب ۀامپرياليسم و عمال وی در کلي. گرفت

  . ی را ساقط گردانندئند تا مگر قدرت توده دز پردامنۀ افتراء و تھديد دست می

 لنينيستی ايدئولوژيک و سياسی کمونيست ھا و زحمتکشان را وظيفه ای -کميتۀ مرکزی حزب چون آموزش مارکسيستی

ضوع با جديت بيشتر مورد اساسی می شمرد با مراقبت خاص به بررسی آن پرداخت و تصميماتی اتخاذ کرد که اين مو

  . توجه قرار گيرد و بھتر از پيش سازمان داده شود

اين نظريۀ خطا که حزب . از اين گرايش که در کار با توده ھا به جای اسلوب اقناع اسلوب اداری به کار رود انتقاد شد

 ويژه رفتار برخی از به. دھد محکوم گرديد کند و دستور می گيرد فرماندھی می س دولت جای میأکه در ر پس از آن

که برای تحويل گرفتن غالت تعھد شدۀ دھقانان به کار اقناعی دست بزنند عجوالنه  کمونيست ھا که در روستا به جای آن

با اقدامات نادرست خودسرانه از قبيل تعطيل آسياب ھا، منع دھقانان از برداشت محصول پيش از تحويل غالت تعھد 

  . جويند مردود شناخته شدشده وغيره مبادرت می 

ند تا مشی سياسی حزب و اھميت تصميمات وی را توضيح ه کار وسيع تر و مشخص تری دست زدکميته ھای حزبی ب

ًکار توضيحی سياسی کامال با مسائل اقتصادی و با وظائف کارخانه ھا ، مؤسسات و يا دھکده ھا در اجرای . دھند

 اموال ژه کوشش به عمل آمد که زحمتکشان بر خورد سوسياليستی نسبت به کار وبه وي. برنامۀ خود شان پيوند داده شد

لۀ مبارزۀ طبقاتی را به مثابۀ حلقۀ اساسی سلسله مسائلی که در آموزش ايدئولوژيک مطرح أحزب مس. اجتماعی پيداکنند

ارکسيستی  دقيق تر بررسی کرد و ضرورت اين مبارزه را برجسته تر ساخته، نگذاشت که فکر ضد م،شد می

گردند و عده ای  که رويزيونيست ھای يوگوسالوی پخش می» خاموشی مبارزۀ طبقاتی در دوران ساختمان سوسياليسم«

از ايدئولوگ ھای برخی از احزاب کمونيستی و کارگری و از آنجمله حزب کمونيست شوروی به پشتيبانی از آن بر 

 مرکزی آموخت که مبارزۀ طبقاتی در تمام دورۀ تۀکمي. گيردخاسته بودند در اذھان کمونيست ھا و زحمتکشان ريشه ب

 که قدرت را از دست می زيرا که طبقات استثمارگر، حتی پس از آن. ساختمان سوسياليسم بدون وقفه ادامه خواھد يافت

مللی دھند ھرگز از تشبث برای باز گرداندن استيالی خويش از پای نمی نشينند، زيرا که ھدف اصلی بورژوازی بين ال

آنست که از پيروزی سوسياليسم در مقياس جھانی جلو گيرد، انقالب سوسياليستی را در آنجا که پيروز شده و در آنجا که 

حزب در اين زمينه به توسعه و ترويج و تبليغ پرداخت تا ھدف امپرياليست ھا و .  درھم بشکند،انگيخته شده است

اين کار شکل .  فاش گرداند،دھند رای نيل به ھدف ھای خويش انجام میچاکران آنان و شکل ھای تازۀ اقداماتی را که ب

ھای جديد مبارزۀ طبقاتی را بھتر از پيش به زحمتکشان شناسانيد و توجه آنان را به اين واقعيت جلب کرد که يکی از 

  . سياليستیاز دزدی، تخريب و تبذير اموال سواين شکل ھا عبارتست 
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سيستم آموزش . بوعات و راديو به مثابۀ اسلحۀ نيرومند تجھيز در دست حزب، بھبود يابدتصميماتی گرفته شد تا کار مط

ستالين که نشر آنھا عالوه بر آثار .  لنينيستی توسعه پذيرفت- انتشار کتب مارکسيستی. درونی حزب تجديد سازمان يافت

به ويژه مساعی .  با اين کار پرداخته شدً آغاز گشته بود مقرر گرديد که آثار کامل لنين به چاپ برسد، وفورا١٩۵٢از 

ی کارکنان ارگان ھای حزبی و کادرھای عمدۀ ارگان ھای ئکار رفت تا سطح ايدئولوژيک، فرھنگی و حرفه ه خطيری ب

لوژيک و سياسی به حرکت ا بيش از پيش در کار آموزش ايدئوکليۀ  کادرھا و کمونيست ھ. دولتی و اقتصادی ارتقاء يابد

  اشتباه آميز و زيانمندی که اين وظيفه را فقط بر عھدۀ ارگان ھای ترويج و تبليغ میًند و نظريۀ کامالدر آورده شد

  . رد شد،دانست

که  حزب برای پيشبرد انقالب فرھنگی، توجه خود را به رشد اين انقالب به ويژه در عمق معطوف داشت بدون آن

 که مضمون علمی و سياسی ايدئولوژيک مدرسه که وسيلۀ مراقبت خاص به عمل آمد. گسترش آن را از ديده فرو گذارد

برای تسريع پيشرفت فرھنگ مبالغ بزرگتری با اين .  تقويت شود،اساسی ارتقاء سطح فرھنگ و آموزش توده ھا بود

  . بخش اختصاص داده شد و تعداد کادر ھای آموزشی آن افزايش يافت

پرداخت اينک وظيفه داد که  د مراکز علمی در کشور میحزب در عين حال که به پرورش روشنفکران نوين و ايجا

ی شرکت داشته ئپيوند دانش با توليد نزديک تر شود به طوری که پژوھش ھای علمی در حل مسائل عمدۀ اقتصاد توده 

 و زبان شناسی البانی، تاريخ ادبيات البانیتصميمات خاصی به منظور ترغيب بيشتر مطالعات مربوط به تاريخ . باشد

  .خاذ شدات

سيسات علمی، فرھنگی، و ھنری نوين مانند انستيتوی تاريخ حزب، انستيتوی تاريخ و أدرھمين دوره بود که يک سلسله ت

  .وجود آمده زبان شناسی، تئاتر اپرا و باله وغيره ب

  

  ...ادامه دارد

 

 


