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  ٢٠١۴ دسمبر ١٨

  

  :کوشش ھائی به منظور عادی کردن زندگی درونی حزب

ريخی نوينی که در برابر حزب ی در کشور پيش آمده بود و وظائف تائشرايط جديدی که پس از پيروزی انقالب توده 

کرد که محدوديت ھای دموکراسی درونی حزب و مربوط به زمان جنگ از ميان برداشته شود و  قرار داشت ايجاب می

اما مداخلۀ رھبری يوگوسالوی و .  لنينيستی در زندگی سازمانی حزب به موقع عمل در آيد–کليۀ موازين مارکسيستی 

 رويزيونيستی رھبری مذکور را عيناً و به طور ميکانيکی در –يوه ھای ترتسکيستی  شکل ھا و شکوجی جوجیکه  اين

ساخت، مانعی بر سر اين راه بود و باعث شده بود که در مشی سازمانی حزب انحرافات و   میالبانیحزب کمونيست 

اد کرد که کار  به منظور تصحيح خطا ھا و عادی کردن وضعيت پيشنھانور خوجهرفيق .  روی دھدینقايص آشکار

مور شد که أ مکوجی جوجیخود . سازمانی حزب و مناسبات ميان حزب و حکومت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

ت سياسی تقديم دارد ولی وی به تحريک رھبری حزب کمونيست يوگوسالوی از اين أله به ھيأگزارشی در اين مس

ول مستقيم انحرافات در مسائل ؤ مسکوجی جوجینجا که از آ. گاه گزارش طلبيده را نداد وظيفه طفره رفت و ھيچ

خواستند که او به اين وسيله در معرض ايراد قرار نگيرد و مداخلۀ رھبری يوگوسالوی بر مال نشود  سازمانی بود، می

  . دست نخورده بماند، تحميل کرده بودالبانیو مشی اشتباه آميزی که رھبری مذکور به حزب کمونيست 

 کميتۀ مرکزی در بارۀ عادی کردن زندگی ، و ساير رفقای رھبریانور خوجهدرخواست مصرانۀ رفيق معذلک در اثر 

کرد که بر چون اساسنامه وجود نداشت کميتۀ مرکزی رھنمود ھای مشروحی صادر . سازمانی حزب تصميماتی گرفت

ی حاکم ئسازمان ھای توده لۀ پذيرش اعضای جديد و در مناسبات ميان حزب و حکومت و أزندگی درونی حزب در مس

 کميتۀ ١٩۴٧ چبعداً در مار. ولی در رھنمود ھای مذکور به ھيچ وجه نامی از انتخاب ارگان ھای حزبی نبود. باشد

برای بورو ھا .  تصميم گرفت که انتخابات به عمل آيد اما فقط در مورد دبيران با بلند کردن دست صورت گرفتمرکزی

  .و کميته ھای حزبی انتخابات به عمل نيامد
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بود که در طی سال ) تجديد نظر(يکی از اقداماتی که در زندگی داخلی حزب اھميت خاص داشت تصفيۀ صفوف آن 

 درصد کليۀ ١٠ نفر يعنی ١٢۴۶در اثر اين تجديد نظر، . ت ھای عضويت صورت گرفت و موقع توزيع کار١٩۴۶

ولی در تجديد . البته عده ای از آنھا شايستۀ عنوان واالی عضو حزب نبودند. اعضاء و نامزد ھا از حزب اخراج شدند

ک سلسله اشتباھات، برخی  لنينستی به خوبی مراعات نشده بود و در اثر ي–نظر مذکور موازين سازمانی مارکسيستی 

  .که برخی ديگر بناحق اخراج شدند از اعضاء که شايستگی نداشتند در عضويت حزب باقی ماندند و حال آن

اين امر .  حزب پس از اين تجديد نظر سريعاً رو به افزايش نھاد و در عرض يک سال، سه برابر و نيم شدیتعداد اعضا

  ولی از سوی ديگر بر ضعف ترکيب و روحيۀ مبارزه جوی آن نيز داللت میاز يک سو نشانۀ تقويت اعتبار حزب بود

نتيجه . لۀ کيفيت را از نظر دور داشته بودندأکثير تعداد توجه کرده و عمالً مسکرد زيرا که در پذيرش اعضاء فقط به ت

لۀ پذيرش زنان أالوه در مسبه ع. ر آن راه يافتنداين شد که دوباره عناصری کامالً بيگانه از حزب و حتی دشمن حزب د

  .به ويژه در روستا ھا، روش سکتاريستی به کار رفته بود

کوشيد، به منظور ارتقاء سطح آموزش  کميتۀ مرکزی در عين حال که در راه عادی کردن زندگی سازمانی حزب می

ھت عاجل بود که سازمان اين وظيفه از آن ج. تئوريک کمونيست ھا که ھنوز خيلی پائين بود تصميماتی نيز اتخاذ کرد

برای نيل به ارتقاء سطح آموزش . کردند  لنينيستی را ضرورت مبرم تلقی نمی–ھای حزب مطالعۀ تئوری سوسياليستی 

به عالوه ترويج و . تئوريک، کالس ھا و دوره ھای تئوريک بر پا گشت و شکل ھای مطالعۀ انفرادی سازمان داده شد

  . استفاده از شکل ھا و وسائل نوين کار، توسعه يافتتبليغ در ميان توده ھای مردم با
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