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 ٢٠١۴ اپريل ٠٧

  
  برقراری ارتباط با توده ھا: نخستين وظيفه

حزب کمونيست در عين حال که به طرح ريزی پايه ھای سازمانی و ايدئولوژيک خويش و تحکيم آنھا مشغول بود با 

وظيفۀ . کوشيد تا با توده ھای مردم ارتباط بگيرد و آنھا را به صحت مشی سياسی خويش معتقد گرداند تمام نيرو می

 تحقِق وحدت و بسيج خلق در لۀأبايست مس شد، به عنوان وظيفۀ کليدی که می  مقدم تلقی میۀمذکور به عنوان وظيف

  .مبارزه را حل کند

 صادر کرد که به مثابۀ البانیکميتۀ مرکزی موقت، بالفاصله پس از تأسيس حزب اعالميه ای خطاب به قاطبۀ خلق 

  :فرياد وحدت انعکاس يافت

حد کنيم که کليۀ قوای خود را مت دارند دعوت می که واقعاً ميھن خويش را دوست می  ھای شرافتمندیالبانیما از کليۀ «

توان در برابر  مبارزۀ بی پروا يگانه روش صحيحی است که می. بخش ملی بگذارندسازند و در خدمت مبارزۀ رھائي

که بتوانيم بر دشمن فائق  برای اين. بخش ملی باشدبايد ھر فرزند اين کشور سرباز مبارزۀ رھائي. تجاوزکاران اتخاذ کرد

عليه تجاوزکاران خاطر رھائی ملی، ه ب! ھمه در مبارزه متحد شويم...  ما بايد متشکل، متحد و نيرومند باشدۀآئيم مبارز

  ١»!فاشيست

ه به وسيلۀ کميتۀ مرکزی پيوست. ج شفاھی و کتبی معطوف داشتيي توجه بسيار به تبليغ و تھالبانیحزب کمونيست 

کميته . کرد  و يا مستقيماً به دھقانان، نظاميان، زنان و جوانان خطاب مینیالبااعالميه ھا و تراکت ھای خودش به خلق 

 سازمان ھای ١٩۴٢از آغاز . ی حزب نيز اعالميه ھا و تراکت ھائی در خطاب به مردم صادر می کردندئھای منطقه 

ن ھای اَدواری دست زدند که به شرح عمليات مھم مبارزۀ ضد فاشيستی در محلی حزب به انتشار اعالميه ھا و بولت

  .پرداخت داخل و خارج کشور می
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جی به اين اندازه پردامنه و مبارزه جو از لحاظ مضمون يي تبليغ و تھالبانیھرگز ھيچ گروه يا سازمان سياسی در 

 در بين تودۀ کارگران، دھقانان، البانیايدئولوژيک به اين اندازه متين، روشن و مشخص که حزب کمونيست 

 خود مشی ۀ به اين کار بی وقفالبانیحزب کمونيست .  دست نزده بود،روشنفکران، جوانان، زنان و نظاميان آغاز کرد

کرد، اتحاد شوروی و پيکار قھرمانانۀ  ساخت، وضع بين المللی و داخلی را تشريح می عمومی خويش را روشن می

 البانیی و خائنان به خلق المان فاشيسم و مھاجمان ايتاليائی و تجاوز کاران یاسانيد، به افشاشن ارتش سرخ را به خلق می

  . پرداخت می

 با گروه ھای کوچک، صحبت در گو و گفتج شکل شفاھی بود، مانند تماس مستقيم و يا ييمھمترين شکل تبليغ و تھ

ھمه جا کمونيست ھا در . وردآ تبخشی به بار میاين شکل، نتايج بسيار رضاي. جلسات کارگران، دھقانان و يا جوانان

کردند و برای اين کار کليۀ وسائل و کليۀ شيوه ھا، آشنائی ھای قديم و يا جديد، فرصت ھای اخذ تماس  توده ھا نفوذ می

  .دادند مانند جشن ھای عمومی، عروسی، روز ھای بازار و روابط ھمسايگی را مورد استفاده قرار می

ا تکيه بر مشی عمومی حزب، به تنظيم شعار ھای اساسی دست زد  آنھا را در مطبوعات خويش، کميتۀ مرکزی موقت ب

اين شعار ھا از مطالبات و آمال توده ھای خلق . ج شفاھی شايع ساختيي تھۀدر طی نمايش ھای ضد فاشيستی و به وسيل

آزادی برای ! مرگ بر فاشيسم«شعار . شد گرفت، برای خلق قابل درک بود و از طرف خلق پذيرفته می سرچشمه می

  .بخش ملی در آمد به صورت شعار اصلی مبارزۀ رھائي»!خلق

ساخت و آگاھی بر اين   عليه اشغالگران را به خوبی نمايان میحزب ضرورت وحدت و مبارزۀ متشکلکار تبليغاتی 

ھای جوان موفق شدند جمعيت کمونيست . ضرورت، شور و شوق انقالبی را به ويژه در بين توده ھای جوان بر انگيخت

ھای ورزشی و فرھنگی جوانان را که به دست فاشيست ھای ايتاليائی دائر شده بود بر ھم زنند و سازمان ھای جديدی با 

  .رھبری سازمان جوانان کمونيست بر پا کند

حزب . کرد  نمیثری در جلب توده ھا بود ولی به ھيچ وجه کفايتؤج مبارزه جويانه، افزار بسيار مييتبليغ و تھ

 از نقايص کار گروه ھای کمونيست درس ھای بسيار گرانبھائی گرفته و از ھمان آغاز به خوبی دريافته البانیکمونيست 

دھد جز در پرتو وقايع، جز در پرتو اقدام ھای متعدد مشخصی که  بود که توده ھا آنچه را که حزب به آنھا توضيح می

  .ل آنھا منطبق باشد درک و ھضم نخواھند کردمستقيماً با مطالبات و منافع و آما

در اوايل، بخشی از مردم، به ويژه در روستا ھا، ھدف و معنای عمل سياسی کمونيست ھا را نمی فھميدند زيرا که 

 ۀحزب ھنوز خود را خوب نشناسانده بود و برخی پندار ھای نادرست در بارۀ کمونيست ھا و کمونيسم که به وسيل

  . ھنوز وجود داشت،ی شايع گشته بودتبليغات بورژوائ

 سياسی و رزمی خويش، بر عملياتداد که حتی المقدور بر  ی حزب وظيفه میئکميتۀ مرکزی به کميته ھای منطقه 

يت حزب و تظاھرات ضد فاشيستی، اعتصابات، خرابکاری ھا و اقدامات مسلحانه وغيره، به مثابۀ وسائل عمدۀ تقو

خواست که سرمشق دليری، ثبات قدم و فداکاری نسبت  کميتۀ مرکزی از کمونيست ھا می. دفزايناتصال آن با توده ھا بي

  .به حزب و ميھن باشند

 تقريباً در کليۀ شھر ھا دسته ھای پارتيزان ھای شھری تحت رھبری مستقيم کميته ھای ١٩۴٢ و اوايل ١٩۴١مبر در دس

کمونيست ھا، گروه ھای کوچک مسلحی بودند مرکب از نخستين واحد ھای پارتيزانی از . وجود آمده ی حزب بئمنطقه 

  . آنھا به طور کلی ھنوز به حالت مخفی در نيامده بودندیاعضا. پنج تا ده نفر

 دسته ھای پارتيزانی در تيرانا، کورچا، اشکودرا، ژيروکاسترو، و برخی از شھر ھای ديگر ١٩۴٢در نخستين ماه ھای 

 را به قتل رسانيدند، بر البانیيرتبۀ حزب فاشيست ايتاليا، از جاسوسان و خائنان ده ھا نفر از افسران و کارمندان عال

تظاھرات ضد فاشيستی تحت رھبری کميته ھای . انبار ھا و مؤسسات نظامی دشمن حمله بردند و آنھا را نابود گردانيدند
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دماتی منجر گرديد که نخستين ی در اشکودرا، تيرانا، ورس، الباسان، ولورا وغيره انجام گرفت و به تصائمنطقه 

  . حزب بودندیقربانيان آنھا اعضا

عمليات مسلحانۀ دسته ھای پارتيزانی شھری فقط بدان منظور نبود که ضرباتی بر دشمن وارد کند بلکه قبل از ھمه بدان 

  .اء بخشندبخش ملی به دست آورد و آگاھی سياسی توده ھا را ارتقکه مزايای سياسی برای نھضت رھائيمنظور بود 

عمليات مسلح و تظاھرات ضد فاشيستی، مھر توده ھای پھناور خلق را نسبت به کمونيست ھا بر انگيخت و اعتبار 

دادند روز   ضد فاشيسم نشان میهدليری بی مانند و آن پختگی که کمونيست ھا در نبرد ب. حزب را به سرعت باال برد

  .داد  و اعتماد به سخنان حزب را به آنھا الھام میساخت به روز بيشتر توده ھا را به آنھا نزديک می

که شرايط الزم فراھم آيد و به ويژه پايه ھای جنبش در   کميتۀ مرکزی حزب رھنمود داد که ھمين١٩۴٢در اوايل 

بايست  دسته ھای پارتيزانی روستائی می. روستا استوار گردد سازمان دادن  دسته ھای پارتيزانی در روستا تدارک شود

  .ند به عملياتی شديد تر و وسيع تر از عمليات دسته ھای پارتيزانی شھری دست بزنندبتوان

پرداخت و اگر در   به کار سازماندھی خلق مییج مبارزه جويانه و عمليات سياسی و نظامييحزب عالوه بر تبليغ و تھ

شکل . بايست زمينۀ سياسی آنھا فراھم شود ی دست نزد بدان سبب بود که میئاين کار به تأسيس سازمان ھای توده 

، پيشه ن حزب، جوانان کمونيست و سمپاتيزان با کارگران، دھقانایبدوی سازماندھی خلق، تماس ھای فردی اعضا

از محافل ورزشی و فرھنگی جوانان، از کالس ھای کار . وران، روشنفکران، زنان، دانش آموزان دبيرستان ھا بود

اين شکل ھای عمل امکان داد که شرکت توده ھا در . شد تماعات آموزشی نيز استفاده میھای دستی زنان، از اج

  .اجتماعات کنفرانس ھای مخفی، نيل آنھا به آگاھی سياسی و پيوستن مشتاقانۀ آنھا به جنبش ضد فاشيستی تأمين شود

ملی، به مثابۀ ارگان ھائی  کميتۀ مرکزی حزب برای نخستين بار رھنمود داد که شورا ھای رھائی ١٩۴٢ یورربدر ف

جنين دولت آيندۀ «که وظيفه دارند خلق را در مبارزۀ ضد فاشيستی سازمان دھند و بسيج کنند، به مثابۀ ارگان ھائی که 

   ٢.خواھند بود تشکيل شوند» ما

نين به نقش شورا ھای رھائی ملی آن بود که به صورت محور ھای بسيار مھم ارتباط حزب با توده ھای وسيع، و ھمچ

  .صورت حلقۀ وحدت توده ھای وسيع در جبھۀ رھائی بخش ملی، در آيند

 در برابر ناسيوناليست ھای ميھن پرست، در امر ارتباط حزب با خلق حائز اھميت البانیروش صحيح حزب کمونيست 

ھمکاری . وذ داشتندبخشی از اين ناسيوناليست ھا در قشر ھای مختلف مردم به ويژه در روستا ھا تا حدی نف. خاصی بود

کميتۀ مرکزی و کميته ھای . شد که بتوان توده ھای تحت نفوذ آنھا را به مبارزه کشانيد با ناسيوناليست صديق باعث می

به عقيدۀ آنھا اين کار يکی . ی حزب در کار با ناسيوناليست ھا احتياط و شکيبائی و مھارت بسيار به خرج دادندئمنطقه 

  .و اقتضاء داشت که توجه خاص بدان مبذول شوداز مھمترين کار ھا بود 

کوشيد   در عين حال که در راه عملی ساختن وحدت و ھمکاری صميمانه با ناسيوناليست ھا میالبانیحزب کمونيست 

شد، بی ثباتی آنھا را در مبارزۀ انقالبی و دموکراتيزه کردن  پيوسته تزلزل و نوساناتی را که در بخشی از آن ھا ديده می

  . در نظر داشت،کرد  و تمايالت سازش با امپرياليست ھا را که در برخی از آنھا ظھور میکشور

دانست که نوسانات ناسيوناليست ھائی را که به اين يا به آن دليل از شرکت در مبارزۀ رھائی ملی  حزب وظيفۀ خود می

زيدند رفع کند و نفوذ آنھا را خنثی ور امتناع داشتند ولی در عين حال از ھمکاری با اشغالگران فاشيست خودداری می

  .کند

جمع آوری کمک ھای مالی برای حزب و برای مبارزۀ رھائيبخش ملی نيز به مثابۀ شکلی از اشکال کار در توده ھا 

بخش ملی در رفع نيازمندی  به حزب و به رھبری مبارزۀ رھائيتوانست کس جز خود خلق نمی ھيچ. سازمان داده شد
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ھر کمک رايگان پولی يا جنسی که از طرف کارگران، دھقانان، پيشه وران، کسبۀ . ی برساندھای مادی و مالی يار

آمد، ھر چه ھم که اندک بود، در عين حال به منزلۀ  کوچک و متوسط، معلمان و يا ھر ميھن پرست ديگر به عمل می

وری مان ھای حزب در جمع آمبارزۀ ساز. ساخت شد و پلُی بود که او را با توده ھا متصل می پذيرش حزب حمايت می

بخش ملی ھمچنين موجب شد که کار پردامنۀ سياسی در مورد روشنگری خلق کمک برای حزب و مبارزۀ رھائي

نام » ھفتۀ حزب کمونيست« ای که ه در طی ھفتالبانی در سراسر ١٩۴٢ توریجاين مبارزه به ويژه در . صورت گيرد

  . سازمان داده شد،گرفت

 دسته ھای پارتيزانی و تظاھرات ۀ اعتبار او در توده ھا، عمليات متھورانیحزب کمونيست، اعتالمحبوبيت روز افزون 

مقامات اشغالی و دولت کيسلينگ به منظور از ھم پاشاندن حزب . ضد فاشيستی موجب ترس فاشيست ھا و خائنان گرديد

سياست مقتدر «ادر شد مبنی بر اجرای فرمان ھائی ص. کمونيست به عجله دست به يک سلسله اقدامات استثنائی زدند

  .و اعالم حکومت نظامی» نسبت به عناصر خرابکار

 و به ويژه ناسيوناليست ھا و جوانان البانیاز سوی ديگر اسارتگران ايتاليائی به مانور ھای جديدی دست زدند تا خلق 

 جلوه می» ضد ملی«و » کمونيستی«قاً بخش ملی را به عنوان جنبشی مطلتبليغات فاشيست ھا جنبش رھائي. درا بفريبن

  .داد

و مدافع استقالل ملی »  بزرگالبانی«کوشيد به افکار عمومی تلقين کند که ايتاليای فاشيست سازندۀ  مصطفی کروژا می

. » ھا خودمختاری بيشتر بدھدالبانیبه «موسولينی به سرلشکر ايتاليائی در تيرانا دستور داد که .  استالبانیخلق 

 بر دارند زيرا که اين عالمت ھا را البانی  را از پرچم ٤ و تاج و ساووا ٣ن تصميم گرفتند که عالمت تبراشغالگرا

» البانیحزب فاشيست «را بر نام » ملی« و کلمۀ تشخيص داده بودند» البانیباعث خشم و طغيان ميھن پرستان «

  .افزودند

 البانیبخش ملی و افزايش اعتبار حزب کمونيست نبش رھائياما ترور و عوام فريبی فاشيست ھا نمی توانست از رشد ج

  .جلو گيرد

در کار کمونيست ھا . معذلک رضايتبخش نبود. از ھمان نخستين ماه ھای موجوديت حزب، پيشرفت کار ھا مشھود بود

ار زيادی در سازمان دادن کارگران ک. خورد  به چشم می،آمد تظاھراتی از سکتاريسم که باقيماندۀ گذشته به شمار می

که دھقانان در  نظريات کھنه ای مبنی بر اين. شد انجام نگرفته بود و نقائص مھمتری در کار با دھقانان مشاھده می

شد که اھميت قطعی  خارج از دائرۀ تأثير کمونيسم قرار دارند از سابق در ميان گروه ھا جاری بود و سخت مانع می

 حزب یبسياری از اعضا. بخش ملی به خوبی فھميده شودمبارزۀ رھائيارتباط دھقانان با حزب و شرکت فعال آنھا در 

که فعاليت اقناعی خود را در بين دھقانان انجام دھند منتظر بودند که  آمد و برای اين که به دھات بروند بدشان می از اين

  .آنان به شھر بيايند

بقايای شيوه ھای کھنۀ کار نيست بلکه روحيۀ  فعاليت حزب را می گيرد فقط کميتۀ مرکزی متوجه شده بود که آنچه جلو

لوالو  که ترتسکيست ھائی نظير آناستاس خورد، کار فراکسيونی ضد حزب ھم است گروھی ھم ھست که به چشم می

  .دھند انجام می» جوانان« سابق گروه یصديق پرمت و اعضا

  .رون حزب شکل گرفته استداد که يک جريان خطرناک ضد مارکسيستی سازمان بر افکن در د عالئمی نشان می

                                                 

ی  بزرگان م منظور تبری است که دستۀ آن را در ترکه ھای نازک می پيچيدند و در تشريفات امپراتوری سابق رم به وسيلۀ افسری در جلو-  3
  )مترجم. (دادند

  )مترجم( خانوادۀ سلطنتی ايتاليا -  4
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روحيۀ گروه ھای سابق و فعاليت دشمنانۀ ترتسکيست ھا در داخل و خارج حزب، مانع بزرگی در کار توسعه و تحکيم 

  .گرفت رابطه با توده ھای وسيع خلق بود و از متحد ساختن و قيام دادن آنھا به مبارزۀ ضد فاشيستی جلو می

  

  ...ادامه دارد

 


