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  ٢٠١۴ فبروری ٢٠

٣  
  

  البانی و تأثير آن در اکتوبرانقالب کبير سوسياليستی 

 حادثۀ ،کردند برد و امپرياليست ھا حقوق او را بيرحمانه پامال می  از ظلم و ذلت رنج میالبانیکه خلق  ھنگامی

  . انقالب کبير سوسياليستی در روسيه پيروز شد: عظيمی لرزه بر جھان افکند

سيه به رھبری حزب بلشويک، و طبقۀ کارگر و دھقانان تھيدست رو) ١م ژولیبر از تقويو اکت٢۵ (١٩١٧مبر  نو٧روز 

. س آن لنين، قدرت سرمايه داران و مالکان ارضی را سرنگون ساختند و ديکتاتوری پرولتاريا را بر پای داشتندأدر ر

  .درفش سوسياليسم بر يک ششم کرۀ زمين افراشته شد

نداختن ھرگونه استثمار انسان از انسان، ھرگونه ستم اجتماعی و ملی، بر شرايط ضروری برای بر اوانقالب کبير اکت

  .برای پيروزی نظام سوسياليستی در روسيه فراھم آورد

انقالب سوسياليستی در روسيه، دوران نوينی در تاريخ جھان گشود، دوران سرنگونی سرمايه داری و پيروزی نظام 

 سرمايه داری و انقالبات نجات بخش ملی در کشور ھای مستعمره لتری در کشور ھایوسوسياليستی، دوران انقالب پر

  .عليه امپرياليسملتر ھا و خلق ھای ستمديدۀ کليه کشور ھا و دوران ايجاد جبھۀ واحد انقالبی پر،و وابسته

. لنينيسم بر سوسيال دموکراسی بر اپورتونيسم و بر رويزيونيسم بود - کبير پيروزی مارکسيسماکتوبرپيروزی 

  . لنينيستی با آھنگ جديدی در نھضت کارگری بين المللی رو به پيشروی پيروزمندانه نھاد–دئولوژی مارکسيستی اي

ثير بسيار گذاشتند، به توده ھای زحمتکش أ و جمھوری شورا ھا در نھضت انقالبی ممالک گوناگونی تاکتوبرانقالب 

ھا الھام بخشيدند، به جنبش کارگری و جنبش نجات بخش سراسر جھان راه آينده را نشان دادند، با سرمشق خويش به آن

  .ملی در جھان نيروئی بی سابقه دميدند

                                                 
 »مترجم«.  قبل از ميالد به دستور ژول سزار امپراتور روم تنظيم شد۴۶اشاره است به تقويمی که در سال  -  1
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افکار اين انقالب و سياست دولت شوروی در رشد نھضت نجات بخش ملی به .  نيز رسيدالبانی به اکتوبرطنين انقالب 

  .شتثير گذاأخاطر حفظ تماميت ارضی کشور و در گسترش جنبش انقالبی دموکراتيک ت

 قرارداد ھای محرمانه ای که بين دول امپرياليستی منعقد شده بود یدر اين مورد اقدام دولت شوروی مبنی بر افشا

شار يافت قرارداد محرمانۀ يکی از اين اسناد که به موجب تصميم دومين کنگرۀ شورا ھا انت. دارای اھميت خاصی است

مضمون اين .  بين ايتاليا، صربی، مونتگرو و يونان تقسيم شودالبانی بايست طبق آن می بود که ١٩١۵ پريلارخ ؤلندن م

نھضت نجات بخش .  بر انگيختالبانی نيز انتشار يافت و موج عظيمی از خشم در نزد خلق البانیقرارداد به زودی در 

 لندن بر پا شد، دامنۀ عليه قراردادمين آزادی، استقالل و تماميت ارضی کشور، نھضتی که أضد امپرياليستی به خاطر ت

 تشکيل شد، پيکار قھرمانانه ای که در تابستان ١٩٢٠ نوریج ملی ضد امپرياليستی لوشينا که در ۀکنگر. پھناوری يافت

مند ولورا به طرد آنھا انجاميد گواه ميھن ز در گرفت و پس از نبرد پيروئیعليه اشغالگران امپرياليستی ايتالياھمان سال 

  . و ھمچنين حاکی از نفوذ سياست ضد امپرياليستی لنينی بودالبانیخلق پرستی پر شور 

اخبار پيروزی ھای بلشويک . ، در شرايطی که انقالب در ھمۀ اروپا رو به اعتالء بوداکتوبراز فردای پيروزی انقالب 

ر روز ھمِ شد و   به طور وسيع منتشر میالبانیتدريج در صفوف کارگران، پيشه وران و روشنفکران ه ھای روس ب

، مظھر »اصول واالی انسانيت«نام لنين به صورت مظھر . افزون آن ھا را نسبت به روسيۀ شوروی می انگيخت

روی و کمونيسم نخستين رساالتی که از اتحاد شو. جامعۀ نوين، جامعه ای خالی از استثمارگر و استثمار زده در آمد

انديشه ھای . شد  میهود روشنفکران و کارگران خواندرسيد و در محافل محد  میالبانی به گفت از خارج سخن می

 در ميان توده ھای محروم شھر ھا که در اثر خرابی ھای جنگ اول جھانی و سياست ضد خلقی دولت ھای اکتوبر

  .افت ي شيوع می،بردند سر میه مالکان بزرگ ارضی و بورژوا ھا در شرايط اقتصادی بسيار دشوار ب

  

  ١٩٢۴ ونجانقالب 

 رانده شدند مبارزه برای البانیھای ھمسايه از روھای امپرياليستی بيگانه و نيروھای شوينيستی کشورکه ني پس از آن

توده .  ارضی در خط مقدم زندگی سياسی و اجتماعی قرار گرفتلۀأاستقرار نظام دموکراتيک و به ويژه برای حل مس

  .ارزه شرکت داشتندھای دھقان و مردم خرده پای شھر ھا و از آن جمله کارگران در اين مب

ھای طبقۀ کارگر ھنوز به آن درجه از پختگی ايدئولوژيک و سياسی نرسيده بود که بتواند حزب خود و يا الاقل سازمان 

. از اين جھت جنبش کارگری در مجموع خود نتوانست بر اين ضعف ھای بدوی فائق آيد. سيس کندأی خود را تئحرفه 

 ايجاد شدند خصلت جمعيت ھای کمک به پيشه وران و کارگران ١٩٢٣ – ١٩٢٠جمعيت ھای جديدی که در سال ھای 

 هکارگران برخی از کارخانه ھا و معادن نيز در کنار شاگردان کارگا. را داشتند و ھرگز به فعاليتی ممتد نائل نيامدند

البات صرفاً ھای پيشه وری و کسبه به جنبش مبادرت جستند ولی اعتصابات آنھا ھميشه خودجوش بود و فقط مط

شد فعاليت ضد سوسياليستِی مداوِم  عالوه بر علل عينی که مانع تکامل اين جنبش می. ساخت اقتصادی را مطرح می

  .کرد  راه جنبش را سد می، بيشتر يافتۀ باز ھم توسعاکتوبرطبقات حاکمه که پس از انقالب 

دھقانان و توده ھای فقير . ا فراگرفتی در آميخت و اين نھضت سراسر کشور رئنھضت کارگری با نھضت وسيع توده 

 اين ۀکشور ھا که بار سنگين ستمگری و استثمار وحشيانۀ مالکان ارضی و بورژوا ھا را بر دوش داشتند نيروی عمد

شد که  گشت و مطالبه می  اعتراض نامه ھائی به عنوان دولت و مجالس ارسال میالبانیاز سراسر . نھضت بودند

 ھزاران تن از شھريان و روستائيان در کورچا ١٩٢٣در مارچ .  غالت ملغی گرددعشريه و حقوق گزاف گمرکی

 ولورا قريب ۀدر منطق. نمايش دادند و خواستار شدند که نان مردم تأمين شود و انبار ھای محتکران غالت را بگشايند
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محتکران را گشودند، سه ھزار تن شھری و روستائی با اعتراض به سياست ضد خلقی دولت، برخاستند، انبار ھای 

  .غالت را برداشتند و بين مردم رايگان تقسيم کردند

ديگر مبارزه به خاطر زمين حدت بسيار يافته بود و چه بسا که . دست و ستم ديده خواستار زمين بودنددھقانان تھي

حل . زدند زور از مالکان بزرگ ارضی و دولت بستانند به حمالت شديد دست میه که زمين را ب دھقانان برای اين

 آن البانی در کشوری عقب مانده مانند . شوروی نيز در گسترش مبارزۀ ضد فئودالی تأثير داشتۀ ارضی در روسيلۀأمس

 اول به معنی الغاء بدون غرامت مالکيت بزرگ ارضی و واگذاری رايگان ارضی وسيع به ۀروز بلشويسم در درج

س جنبش أولی خواست ھای اساسی دھقانان مورد پشتيبانی گروه ھای سياسی بورژوا که در آن موقع در ر. دھقانان بود

اين گروه ھا تصور تنگنظرانه ای از رفرم داشتند و يگانه ھدفشان اين بود که منافع .  نگرفت قرار،دموکراتيک بودند

که به اين  کردند با منافع مالکان بزرگ ارضی آشتی دھند و بدون آن دھقانان زحمتکشی را که بر روی زمين کار می

ه طور عمده از بازرگانان و صنعتگران  که بالبانیبورژوازی . طبقه زيانی برسانند وضع آن دھقانان را بھبود بخشند

اگر در جنبش . وی به مثابۀ طبقه خواستار دگرگونی ھای اساسی نبود. شد نيز قسماً مالک ارضی بود کوچک تشکيل می

جست برای آن بود که با اغراض ديکتاتور منشانۀ دار و دستۀ زوغو و يا سلطۀ مالکان بزرگ  دموکراتيک شرکت می

  .کشور دشمنی داشتارضی در زندگی سياسی 

که بيش از ھمه جنبش دموکراتيک را ترغيب و تقويت کردند و سازمان دادند دموکرات ھای انقالبی بودند که به  کسانی

. جمع شده و اکثراً از صفوف روشنفکران خرده بورژوازی برخاسته بودند) وحدت(» باشکيمی«ويژه در جمعيت 

نشجو را که به ويژه در جنبش دموکراتيک انقالبی نقش نمايانی بازی جوانان و به طور عمده جوانان دا» باشکيمی«

سازمان باشکيمی و ساير عناصر دموکرات از خواست ھای اساسی دھقانان در . داد  گرد می آورد و سازمان می،کردند

کشور جانی امر تقسيم اراضی مجدانه پشتيبانی کردند و با طرح مبرم ترين مسائل سياسی و اجتماعی به زندگی سياسی 

  .تازه بخشيدند

ھبران جنبش  به ايجاد وضع انقالبی منجر گرديد و کشته شدن عونی رستمی، يکی از ر١٩٢۴اعتالء نھضت در بھار 

  . ندای قيام بودۀداران بزرگ ارتجاعی، به منزلدست زمينه دموکراتيک، ب

ه تکامل که کشور به را  منظور اينبرنامه ای که اين دولت مطرح کرد شامل يک سلسله وظائف و رفرم ھائی بود به

پيش بينی برنامه در زمينۀ سياسی عبارت بود از استقرار دموکراسی از طريق انتخابات . فتددموکراتيک و بورژوائی بي

 اقتصادی و اجتماعی، ۀآزاد و مستقيم، تحول اساسی دستگاه دولتی اعم از کشوری و لشکری، ھدف برنامه در زمين

کن ساختن فئوداليسم، آزاد کردن دھقانان از استثمار مالکان بزرگ ارضی، اصالح سيستم مالی به عبارت بود از ريشه 

توجه برنامه در مورد آموزش ھمگانی . سود خلق، تسھيل ورود سرمايۀ خارجی، تشويق سرمايۀ مالی و دفاع از آن

دولت در سياست خارجی در نظر . ددمعطوف بر آن بود که سيستم آموزشی مبتنی بر پايه ھای ملی و متجدد ايجاد گر

  .داشت که با کليۀ کشور ھا و به ويژه با کشور ھای ھمسايه مناسبات دوستانه بر قرار کند

اما در عين حال با . اين برنامه مورد پشتيبانی توده ھای وسيع قرار گرفت که اجرای تام و تمام آن را خواستار شدند

سای بورژوازی نيز که از شور و ؤر. رو گرديده جاع امپرياليستی روبمخالفت خشمناک مالکان بزرگ ارضی و ارت

عليه شوق انقالبی توده ھا به ھراس افتاده بودند به مالکان بزرگ ارضی و امپريالست ھا نزديک شدند تا به معيت آنھا 

  .اجرای برنامه مبارزه کنند و دولت جديد را تحت فشار شديد قرار دھند

 دموکراتيک بورژوا که سخت متزلزل شده بود نشان داد که نمی تواند انقالب را به پايان در چنين اوضاعی، دولت

برساند، سياست آشتی طبقاتی در پيش گرفت، از تکيه بر توده ھا سر باز زد و برای اجرای برنامۀ خويش مبارزه نکرد 

در اثر رخوت دولت و روش متردد . رديدو اين امر موجب انفراد او از توده ھای مردم که او را سرکار آورده بودند گ
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او اين فکر در محافل دموکراتيک راديکال به ظھور رسيد و قوت گرفت که توده ھای مردم خودشان بايد با مالکان 

بزرگ ارضی و رھبران متزلزل بورژوازی تصفيه حساب کنند و مجلس جديدی بر سرکار آورند که مرکب از 

  .ن فکر به عمل در نيامدکارگران و دھقانان باشد، ولی اي

وی کشور را از . بار آورده روش ضد امپرياليستی دولت که ناشی از خصلت دموکراتيک برنامۀ آن بود نتايج مثبتی ب

 رد البانیفرمانبری اسارت آور ايتالوی فاشيست رھانيد، ادعاھای شونيست ھای يوگسالوی و يونانی را در مورد خاک 

معذالک حتی در سياست خارجی ھم دولت فان نولی در برابر . يپلماتيک بر قرار ساختکرد و با اتحاد شوروی روابط د

  . دچار تزلزل بودامريکافشار ھای امپرياليسم انگلستان و 

 دست زدند و البانیعليه جنبش دموکراتيک در ھای مجاور به اقدامات وسيعی و دول ارتجاعی کشورامپرياليست ھا 

  .ياری آنھا در صدد خفه کردن انقالب بر آمدنده مرتجعان کشور بمالکان بزرگ ارضی و ساير 

 که اکثراً با کمک مستقيم امپرياليست ھا و قشون ارتجاعی صربی و گارد البانی نيرو ھای ضد ١٩٢۴ دسمبر ٢۴در 

 به اين .سفيد از يوگوسالوی آمده بودند به رھبری احمد زوغو وارد تيرانا شدند و دولت فان نولی را سرنگون ساختند

  .طريق رژيم زوغو سر کار آمد

اما .  بخش فعالی از نھضت انقالبی نيرومند خلق ھا بود که در فردای پيروزی انقالب اکتوبر بر پا شدونجماه انقالب 

اين انقالب ھنگامی به پيروزی رسيد که ارتجاع و فاشيسم در اروپا کامالً به تعرض پرداخته و نھضت انقالبی رو به 

 از مرز ونجماه اھميت انقالب .  به صورت کانون انقالب در بالکان در آمدالبانیدر چنين ھنگامی . بودفروکش نھاده 

 در گذشت و مورد توجه خاص محافل کمونيست و دموکراتيک اروپا قرار گرفت که خصلت انقالبی البانیھای کشور 

 ونجماه رف نظر داد که سرکوب انقالب ژرژ ديميت. ضد فئودالی و ضد امپرياليستی آن را به درستی ارزيابی کردند

  .باعث شد که يکی از پايگاه ھای نھضت انقالبی در بالکان از ميان برود و جبھۀ ارتجاع بالکان توسعه يابد

  

  ...ادامه دارد

  
 


