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 ٢٠١۴ اپريل ٠١

  
  مشی سياسی در مبارزۀ رھائيبخش ملی

يژيک حزب ھدف سترات. مشی سياسی حزب در وظائف سياسی که کنفرانس گروه ھای کمونيست تنظيم کرد تجسم يافت

  :ن شدييگذارنيد چنين تع برای آن دورۀ تاريخی که کشور از سر می

  ١» آزاد از فاشيسمالبانیی در ئ و برای دولت دموکراتيک توده البانیپيکار برای استقالل ملی خلق «

الزمۀ بر  قرار داشت که حل شدنش البانی آن روز ۀن اين ھدف ستراتيژيک بر اساس تضاد اصلی آنتاگونيستی جامعييتع

البته تضاد . افتادن موانع تکامل اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی ملت بود يعنی تضاد ميان خلق و اشغالگران فاشيست

ولی تضاد اخير در آن دوران به صورت تضاد . تضاد ميان توده ھای خلق و طبقات استثمارگر: ديگری نيز وجود داشت

که تضاد اصلی آنتاگونيستی   تضاد اخير امکان پذير نبود مگر آندر شرايط مشخص آن زمان حل. فرعی در آمده بود

حل شود زيرا که مالکان بزرگ ارضی، بيرق داران و بورژوازی ارتجاعی، پايگاه اجتماعی اشغالگران را در کشور 

 و عملی منافع طبقات عمدۀ استثمارگر کشور با منافع اشغالگران فاشيست پيوند نزديک داشت. دادند  تشکيل میالبانی

  .ساختن ھدف ستراتيژيک حزب ممکن نبود با منافع اين طبقات که ايادی ستمگران بيگانه بودند برخورد نداشته باشد

  به شمار میالبانی بودند و بالنتيجه دشمنان عمدۀ خلق البانیفاشيست ھای ايتاليائی در آن دوران استيالگران مطلق 

 به خدمت آنان در آمده بودند خائن و عامل البانیپيوسته و در سرکوب خلق که به اشغالگران  اما کليه کسانی. مدندآ

  .فاشيسم خوانده می شدند و به آنھا به ھمان عنوان اعالن جنگ داده شد که به مھاجمان

 دادند که می کارگران و دھقانان که سنگين ترين بار رقيت فاشيسم را بر دوش داشتند نيروی عمده ای را تشکيل می

از اين . برای عملی ساختن ھدف ستراتيژيک حزب مبارزه کند و بيشتر از ھر کس در عملی ساختن آن ذينفع بودبايست 

  :جھت حزب يکی از مھترين وظائفی را که بايد انجام گيرد، عبارت دانست از
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  ٢»ايجاد و تقويت وحدت توده ھای زحمتکش شھری و روستائی در مبارزه«

از اين جھت حزب نمی توانست آنھا را . ن پرست نيز آرزومند نيل به استقالل ملی بودنداما ساير قشر ھای اجتماعی ميھ

کنار بگذارند و به عنوان وظيفه مقرر داشت که بايد به طور خستگی ناپذير در بسيج آنھا کوشيد و آنھا را در جنبش 

  .رھائی بخش ملی وارد کرد

خواھند با فاشيسم  که می  ھای شرافتمندیالبانی آزادند، با کليه انیالب که واقعاً خواستار ٣با کليه ناسيوناليست ھائی«

  ٤.»پيکار کنند، متحد شويم

بايست عميق تر مورد بررسی قرار گيرد و در طی  به اين طريق طرح جبھه رھائی بخش ملی به ميان آمد که می

  .مبارزه شکل معين تر و مشخص تری پيدا کند

 فاشيست و ارتجاع داخلی، کليه وسائل خود را برای جلوگيری از وحدت مبارزه شد که اشغالگران چون پيش بينی می

 به کار خواھد انداخت کنفرانِس گروه ھای کمونيست توصيه کرد که کليه مانور ھای فاشيسم ايتاليا و البانیۀ خلق نجويانا

  .ده شودھم زه  افشاء و بالبانیبخش ملی خلق نگ در تفرقه افکنی در جبھۀ رھائيدولت کيسلي

 منافع بورژوازی و يا طبقه يا قشر ۀھنگام تأسيس حزب کمونيست ھيچ حزب سياسی ضد فاشيستی که بتواند نمايند

معذلک کنفرانس از لحاظ اصولی اعالم کرد که ھر گاه احزاب سياسی ضد .  وجود نداشتالبانیديگری باشد در 

 ضد اشغالگران ه آنھا در مسائل سازماندھی مبارزه بوجود آيند کنفرانس با ھمکاری حزب کمونيست باه فاشيستی ب

  .موافقت دارد

 بدين نتيجه رسيد که البانیی در ئکنفرانِس گروه ھای کمونيست در مورد رھائی کشور و برقراری دموکراسی توده 

د فاشيسم  ضهگرداند قيام مسلح ب يگانه راه صحيحی که نيل به اين ھدف ھا را در شرايط مشخص کشور امکان پذير می

  :کنفرانس چنين تصميم گرفت. است

آماده ساختن سياسی و نظامی خلق برای قيام مسلح عمومی، از طريق گرد آوردن کليه نيروھای ميھن پرست و ضد ...«

  ٥».فاشيست در مبارزه

رزه، کرد از ساير شکل ھای مبا حزب در عين حال که قيام مسلح عمومی را به مثابۀ شکل عمدۀ مبارزه انتخاب می

ولی ھدف ھمۀ .  شفاھی و کتبی دشمنان وغيره غافل نبودیازاعتصابات، تظاھرات ضد فاشيستی، خرابکاری ھا، افشا

  .اين اشکال مبارزه آن بود که خلق را برای قيام مسلح عمومی آماده کند

بخش مسلح، ارتش رھائيساختن نيرو ھای سازمان دادن مبارزۀ مسلح مستلزم آن نيز بود که به ھر قيمتی شده به فراھم 

ی واقعی که بتواند پيوسته دشمن را بکوبد، دستگاه ئکيد کرد که بدون ايجاد ارتش توده أکنفرانس ت. ملی مبادرت شود

نظامی و سياسی او را منھدم سازد قيام مسلح قابل تصور ھم نيست، از رھائی کشور، از تحصيل استقالل ملی و از 

  .توان گفت ی سخنی ھم نمیئاستقرار دولت دموکراتيک توده 

 و جنگ دوم جھانی، ممکن نبود که قيام مسلح به صورت ھمگانی و ناگھانی وقوع يابد، ممکن البانیدر شرايط اشغال 

بايست جريانی را طی  بخش ملی میشد قيام مسلح و ايجاد ارتش رھائير. وجود آيده ی انقالبی دفعتاً بئنبود ارتش توده 

 به طور روشن به ميان آمد که کنفرانس يکی از وظائف سياسی را سازماندھی جنبش پارتيزانی اين نکته در آنجا. کند

                                                 
   ھمانجا-  2
خواستند آن را از قيد اشغالگران برھانند ولی  داشتند و می  عموماً ناسيوناليست به ميھن پرستانی گفته می شود که ميھن خويش را دوست می-  3

از طرف ديگر ميھن پرستان دروغينی که از صفوف مالکان بزرگ ارضی، بيرق داران و .  برای زمان ھای دورتر انقالبی نبودھدف ھای آنھا
که با عناصر ارتجاعی و  از اين جھت ميھن پرستان حقيقی برای آن. خواندند بورژوازی ارتجاعی برخاسته بودند نيز خود را ناسيوناليست می

  .نيز می ناميدند» ناسيوناليست ھای ميھن پرست«، »ناسيوناليست ھای صميمی« را خائنان مشتبه نشوند خود
  ١٢جلد اول صفحۀ . اسناد عمدۀ حزب کار البانی.  قطعنامۀ کنفرانس گروه ھای کمونيست-  4
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ی آينده و پايۀ واقعی تدارک قيام عمومی ئيعنی تشکيل واحد ھای نبرد در شھر و ده به عنوان استخوان بندی ارتش توده 

  .معين کرد

ستراتيژيک خودش و شرائط جديدی که در اثر ورود اتحاد شوروی در جنگ  با توجه به ھدف البانیحزب کمونيست 

 را ھم مشخص گردانيد و معين کرد که چه البانیدوم جھانی در اوضاع بين المللی روی داده بود متحدان خارجی خلق 

  .روشی بايد نسبت به آنھا اتخاذ شود

  میالبانیخلق . ناپذير مبارزۀ ضد فاشيستی جھانی بود در مقياس بين الملی بخش تفکيک البانیبخش ملی مبارزۀ رھائي

  . ائتالف بزرگ ضد فاشيستی در آيدیبايست با مبارزۀ خودش در جرگۀ فعال ترين اعضا

 ضد ه و ھمۀ خلق ھای اسيری را که بامريکاکنفرانس گروه ھای کمونيست در اين زمينه، اتحاد شوروی، انگلستان و 

بخش ملی  در مبارزۀ رھائيالبانی، ايتاليا و جاپان مبارزه می کردند متحدان خلق الماندشمن مشترک يعنی فاشيسم 

  . به مبارزۀ عظيم ضد فاشيستی جھانیالبانیپيوستن مبارزۀ رھائيبخش ملی : خويش خواند و چنين وظيفه داد

ن ائتالفی است نظامی که  کامالً بدرستی ارزيابی کرد و گفت که ايامريکاحزب، ائتالف اتحاد شوروی را با انگلستان و 

حزب در عين حال . به مقتضای شرائط موجود به منظور رھائی جھان از خطر اسارت فاشيستی منعقد شده است

. دست داد و روش ھای گوناگونی نسبت به ھر يک از آنھا مقرر داشته ارزيابی ھای گوناگونی از يکايک متحدان ب

  : چنين گفتالبانیعالميه ای خطاب به خلق  در االبانی مرکزی موقت حزب کمونيست ۀکميت

 ضد ه اول با مبارزۀ قھرمانانۀ اتحاد شوروی که پيشاھنگ مبارزه بۀبخش ملی خود را در درج رھائيۀما بايد مبارز«

  ٦».فاشيسم است، محکم پيوند دھيم

دانست که خلق  میدانست، متحدی   میالبانی، اتحاد شوروی را متحد وفادار و صميمی خلق البانیحزب کمونيست 

 فقط امريکاکه انگلستان و   ھم ياری خواھد کرد، و حال آنالبانیی در ئ را در استقرار و تحکيم دولت توده البانی

  . ضد دول فاشيستیهمتحدان موقت بودند در مبارزه ب

 وظيفه ۀرا به مثاب» اھتمام برای عملی ساختن پيوند با اتحاد شوروی«کنفرانِس گروه ھای کمونيست برای ايجاد حزب، 

 ضد فاشيسم و در عين حال پيروزی ھای همعين کرد و در اين زمينه مقرر داشت که نقش پيشاھنگ اتحاد شوروی ب

  .بزرگ وی در ساختمان سوسياليسم تبليغ شود

 با کليۀ خلق ھای بالکان و به ويژه خلق ھای صربی، البانی نزديک خلق ۀبسط دوستی و ھمکاری مبارزه جويان«

  .که به مبارزۀ رھائی بخش ضد فاشيستی بر خاسته بودند نيز از تصميمات کنفرانس بود» نانی، مونتگروئی و مقدونیيو

 وجود دارد البانیکنفرانس اظھار اطمينان کرد که حزب کمونيست جديد، وضع ناسالمی را که در نھضت کمونيستی 

 ی ملی و اجتماعی جای خواھد گرفت و از عھدۀ ايفای بخشئبيدرنگ مرتفع خواھد ساخت، در صفوف مقدم مبارزۀ رھا

  . محول گرديده است، بر خواھد آمدالبانیوظائف بزرگ تاريخی که در اين مبارزه به او به مثابۀ رھبر خلق 

 را به عنوان حزب انقالبی البانیاھميت تاريخی کنفرانس گروه ھای کمونيست در آن است که حزب کمونيست 

  .ی طبقۀ کارگر، به عنوان حزب طراز نوين بنياد نھاد لنينيست–مارکسيستی 

کنفرانس مذکور حزب را با برنامۀ سياسی روشن مجھز ساخت که جوابگوی مطالبات و ارادۀ توده ھای وسيع خلق و 

داشت در جزئيات  البته اين برنامه ھنوز کامل نبود و وظائفی که مقرر می. کشور و مطابق موازين سوسياليسم بود

نشده بود زيرا که اين امر به تجارب بيشتر در کار و مبارزۀ انقالبِی حزب و توده ھای خلق احتياج داشت ولی تنظيم 

  . لنينيستی استوار بود–برنامه بر مبنای علمی مارکسيستی 
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 البانی لنينيسم بر ترتسکيسم و اپورتونيسم در نھضت کارگری و کمونيستی –نتايج کنفرانس از پيروزی مارکسيسم 

  .کرد کايت میح

 به دفاع از منافع طبقۀ کارگر بود موظف در عين حال که در درجۀ اول نمايندۀ منافع طبقۀ کارگر البانیحزب کمونيست 

 پيروزی البانیاز اين جھت تأسيس حزب کمونيست . به دفاع از منافع کليۀ توده ھای زحمتکش و خلق اسير نيز پرداخت

  . بودالبانیبزرگ خلق 

  . مؤسسان را داشتۀاين داليل، کنفرانِس گروه ھای کمونيست، اھميت کنگر ۀبنابر کلي

    

  ...ادامه دارد

 


