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  ٢٠١۴ مارچ ١٣

  . تأسيس حزب کمونيست، در شرايط مبارزه برای رھائی ملی، ضرورتی تاريخی بود-

 خويش بر سراسر جھان اجرای آن ۀ عمومی بود که دول فاشيستی به منظور استقرار سلطۀ بخشی از نقشالبانیاشغال 

کردند بيشتر موجب   اعمال میامريکاسياست گذشت ھای پی در پی که انگلستان، فرانسه و . را آغاز کرده بودند

دول غربی مذاکراتی را که فرانسه و انگلستان در اثر فشار افکار . شدند  فاشيسم میۀترغيب مطامع تجاوز کاران

 پوششی برای تشبثات خويش در مواضعه با ھيتلر مورد ۀ با اتحاد شوروی شروع کرده بودند به منزل١٩٣٩عمومی در 

که  ين جھت اتحاد شوروی به منظور دفع الوقت، به منظور تقويت دفاع خود و به منظور ايناز ا. دادند استفاده قرار می

 المان با ١٩٣٩ ستگ، گرفتار نيايد در ااپانج ضد ه و بالمان ضد هبه تنھائی به جنگ در دو جبھه، در عين حال ب

 حمله بردند و تجاوز فاشيسم مبر بر لھستانون ھيتلری ھا در روز ھای اول سپتقرارداد عدم تعرض منعقد ساخت و چ

  . نازی اعالن جنگ دادندالمانگشت دول اخير به  متوجه فرانسه و انگلستان نيز می

 تضاد ھای ۀجنگ مذکور نتيج.  امپرياليستیۀبه اين طريق جنگ دوم جھانی، در آغاز جنگی بود بين دو بلوک عمد

 ضد تجاوز و هاما از سوی ديگر، خلق ھا ب. ود بحران عمومی وی بۀاجتناب ناپذير سيستم سرمايه داری در دور

 آنھا در دفاع از آزادی و استقالل خويش و به منظور رھائی از يوغ ۀمبارز. اسارتگری فاشيسم به پا خاسته بودند

  . آمد  ضد فاشيستی به شمار میۀبيگانه، مبارزۀ عادالن

  

  برقراری رژيم فاشيستی اشغالگرانه

مھاجمان ايتاليائی نظام مبتنی بر .  بودالبانی فاشيستی برای خلق رقابتآغاز دوران دشوار   به دست ايتالياالبانیاشغال 

 وسيعی از ۀ مالکان بزرگ ارضی و بورژوازی را دست نخورده نگھداشتند و عالوه بر آن بيدرنگ به طرح نقشۀسلط

ردن و تقويت رژيم اشغالی، ايتاليائی اقدامات سياسی، اقتصادی و اداری پرداختند که ھدف آنھا عبارت بود از قانونی ک

  .سوی شرقه  تجاوز بر بالکان و بۀکردن کشور، غارت منابع آن و تبديل آن به پايگاھی برای توسع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

که الحاق  آنھا به منظور اين. فاشيست ھای ايتاليائی برای نيل به اين ھدف ھا به عوام فريبی و زور گوئی متوسل شدند

 و ايتاليا را اعالم داشت، البانی» وحدت وجودی«جمع کردند که » مجلس مؤسسان«انا  را روپوشی کنند در تيرالبانی

 را به ويکتور امانوئل دوم پادشاه ايتاليا ھديه داد و حکومتی پوشالی به رياست يکی از مالکان بزرگ البانیسلطنت 

 از ايتاليا در آمد و ديکتاتوری اليتیو به صورت البانیدر واقع . ن کرديي تعالبانیارضی به نام شفقت ورالسی برای 

گذاشت  ايتاليائی فرمان ھای دولت رم را مو به مو به موقع اجراء می»  کلۀنايب الحکوم«. فاشيستی در آن برقرار شد

 موسولينی، ۀ چيز ديگری جز مجری ارادالبانیدولت پوشالی . و تمام قدرت دولتی را به نام پادشاه در دست داشت

 ايتاليا ۀ حذف شد و اختياراتش به وزارت خارجالبانی ۀوزارت خارج. او نبود» ۀنايب الحکوم«و ديکتاتور فاشيست، 

 که در البانینيرو ھای مسلح . شدند ايتاليائی اداره می» رايزنان «ۀساير وزارتخانه ھا در واقع به وسيل. واگذار گرديد

تساوی حقوق « مربوط به ۀموافقت نام. کردند بعيت میارتش امپراتوری ادغام شده بودند ديگر از فرماندھی ايتاليائی ت

کارگر، زارع، تکنيسين، ( ھا باعث شد که سيلی از ده ھا ھزار ايتاليائی البانیبا » البانیمدنی و سياسی اتباع ايتاليا در 

غالگر ايتاليا اين ھا و سپاھيان اش.  در حرکت آيدالبانیبرای اقامت به سوی ) معلم، کارفرما، بازرگان، کارمند وغيره

  .البانیجمله عبارت بود از مستعمره ساختن و فاشيستی کردن کامل  دادند که ھدفش من نيروئی را تشکيل می

 را ظاھراً حفظ کنند، و از سوی ديگر رسماً البانیاشغالگران ايتاليائی از يک سو در صدد بودند که موجوديت دولت 

 ايتاليائی که ھجومش تسھيل شد به ۀسرماي. دھند را تشکيل می» حدیسرزمين وا «البانیاعالم داشتند که ايتاليا و 

 در آمد و سراسر کشور را به منبع مواد خام و بازار محصوالت خويش تبديل البانیصورت فرمانروای مطلق اقتصاد 

  .کرد

کشور ھای ھمسايۀ  تجاوز بر ءا را به صورت پايگاھی نظامی و مبدالبانیدولت ايتاليا نيز سراسيمه دست به کار شد تا 

ستراتيژيک جديد، سرباز خانه ھا، فرودگاه ھا، استحکامات وغيره با ھمين ھدف ساختمان راه ھای . بالکان در آورد

  .گرفت انجام می

 ۀ از ايتاليا از پشتيبانی کامل طبقات حاکماليتیو به البانی خويش و در تبديل ۀدولت موسولينی در سياست اشغالگران

 ايتاليای فاشيست در بين طبقات مذکور و در صفوف مھاجران ١٩٣٩ھمچنان پيش از .  برخوردار بودالبانیمرتجع 

.  به او وفادارانه خدمت کردندالبانی ھمدستان نيرومندی يافته بود که در اسير ساختن خلق البانیسياسِی بورژوازی 

حقيقت اين است که مالکان بزرگ .  در پيش گرفتند عموماً بر ھمين منوال بودلبانیامالکان بزرگ ارضی روشی که 

جوی بيگانه که مزايای  ارضی که حاضر بودند منافع ملت را تابع منافع مادی خويش گردانند ھميشه با نيروھای استيال

که  ارضی که حامل سنتِی فساد سياسی بودند وقتیمالکان بزرگ . کردند وابستگی داشتند طبقاتی آنھا را تأمين می

 و از سياست چسپيدندفاشيسم ايتاليا را مدافع منافع طبقاتی خويش يافتند بيدرنگ از زوغو بريدند و سخت به اشغالگران 

 .ند نيز در پيروی از ھمين منافع به آغوش فاشيسم افتاد١بيرقداران.  بدون چون و چرا پشتيبانی کردندالبانیآنھا در 

به داعيه ھای آنھا . اشغالگران ايتاليائی از بی فرھنگی و از بقايای پاتريارکال در نزد اين سرکردگان استفاده کردند

  . در آوردندالبانیدان دادند و آنھا را به صورت افزار ھای نابينای فاشيسم در مي

شد به منافع ميھن خيانت  يل می نيز که بخش اعظمش از بورژوازی بزرگ تجاری تشکالبانیبورژوازی ارتجاعی 

د  به صورت نيروئی ض،وی که از مدت ھا پيش مبارزه برای دفاع از آزادی و استقالل کشور را ترک گفته بود. ورزيد

 البانیبازرگانان بزرگ . اشغال کشور به دست فاشيسم موجب اعتالء بازرگانی گرديد .انقالبی و ضد ملی در آمده بود

 فاشيست، به صورت واسطه و ھمکار انحصار ھای ايتاليائی در ۀارضی و کارمندان عاليرتبدر کنار مالکان بزرگ 

 بسياری از کارخانه داران کشور نيز که از رقابت با صنايع ايتاليا عاجز بودند به ۀعد.  در آمدندالبانیاستثمار بازار 
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به اين طريق . يه ھای بزرگی اندوختندناچار کارخانه ھای خود را تعطيل کردند و به سوی تجارت روی آورده سرما

مقامات اشغالگر، نمايندگان آن . روحانيت مرتجع نيز افزار فاشيسم بود. بورژوازی بزرگ، ھمدست اشغالگران شد

 بودند به پست ھای مھم اداری و دستگاه فاشيستی دعوت البانی ارتجاع ۀطبقات و قشر ھای اجتماعی را که تشکيل دھند

  . به وسيلۀ آنھا قرين آرامش گردانندالبانی خويش را بر ۀيد که سلطبه اين ام. کردند

 آزادی و استقالل ملی خود را البانیدر واقع خلق .  به زودی نتايج استقرار رژيم فاشيست را احساس کردالبانیخلق 

. ن در ايتاليا گسيل شدنداز ھمان آغاز، صد ھا ميھن پرست به زندان ھا و يا به اردوگاه ھای تبعيديا. کامالً از دست داد

. وجود آوردنده را مراقبت کنند دستگاه نيرومند پوليس ب» مظنون در نظر رژيم«که اشخاص  فاشيست ھا برای اين

قوانين فاشيستی موجب پيدايش محيط ترور و نا . شدند کارمندان اگر سوگند وفاداری به شاه ياد نمی کردند منفصل می

  .امنی در سراسر کشور گرديد

 کار ھای ساختمانی و به ويژه ساختمان ھای ۀف ديگر، اميد ھای بيھوده به بھبود وضع اقتصادی که در اثر توسعاز طر

کارگاه . وجود آمده بود به زودی بر باد رفته نظامی و بالنتيجه کاھش موقت بيکاری و فراوانی محصوالت ارزانش ب

. شدند کرد يکی پس از ديگری تعطيل می ورد میھای پيشه وری که رقابت نيرومند صنايع ايتاليائی آنھا را خ

کارگران مجبور بودند در برابر دستمزدی که در شرايط افزايش مداوم قيمت ھا . ورشکستگی پيشه وران عموميت يافت

 و ايتاليائی که قبالً نيز وجود داشت پس البانیتبعيض بين کارگران .  ده ساعت کار کنندروزانهدست مزد فقيرانه ای بود 

کارخانه ھای ايتاليائی حق .  موجود نبودالبانی کار برای کارگر ۀگونه حمايت کار و بيم ھيچ. اشغال باز ھم بيشتر شداز 

  . استثنائی برای کاری قائل باشند روز کار را تمديد کندۀ تشخيص بدھند يا جنب ھر موقع نفع عمومی را در کار ھاداشتند

تحويل اجباری محصوالت کشاورزی به . قانان نيز زيان فراوان رسانيددھه  اشغالگران، بۀغارت مداوم کشور به وسيل

 بانک ھای ايتاليائی و غصب ۀبنگاه ھای سرمايه داری به قيمت بسيار نازل، سلب مالکيت از دھقانان خرده پا به وسيل

  .ھزاران ھکتار زمين برای احتياجات نظامی، موجب تسريع فقير شدن توده ھای دھقان گرديد

  ...اردادامه د

 


