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  البانیلنينيستی در جنب کميتۀ مرکزی حزب کار انستيتوی تحقيقات مارکسيستی 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ٢٠١۴ می ٠٩
  
  جھت گيری برای قيام مسلح ھمگانی .البانی نخستين کنفرانس سراسری حزب کمونيست -۴

 پريلان وظائف آينده، از ھمان ماه ييتصميم دعوت کنفرانس سراسری حزب به منظور انتخاب کميتۀ مرکزی قطعی و تع

بايست   طبق تصميم مذکور کنفرانس می. اتخاذ شدالبانی در کنفرانس مشورتی کادر ھای فعال حزب کمونيست ١٩۴٢

که حزب از فراکسيونيست ھا و انشعابگران تصفيه گرديد و وحدتی استوار در آن بر قرار شد دعوت  فقط پس از آن

  .و اکنون اين منظور حاصل شده بود. شود

ارۀ مبارزۀ  انترناسيونال کمونيستی را در ب رھنمود ھای کميتۀ اجرائیالبانی حزب کمونيست ١٩۴٢در دسمبر 

بخش ملی کرد که بايد مبارزۀ رھائي کيد میأرھنمود ھای مذکور ضرورت اين امر را ت. بخش ملی دريافت داشترھائي

بخش ملی وحدت بخشيد، بايد حتی المقدور  داد، بايد خلق را در جبھۀ رھائيی را سازمانالمانعليه اشغالگران ايتاليائی و 

رھنمود . ستان و ناسيوناليست ھای صديق را در مبارزه و در رھبری آن شريک ساختتعداد ھرچه بيشتری از ميھن پر

  .بخش ملی باقی بماند ھای حزب در چارچوب مبارزۀ رھائيطلبيد که شعار ھای مذکور می

داد که  رھنمود ھا نشان می. رفت  حادثۀ بسيار مھمی به شمار میالبانی برای حزب کمونيست جوان دريافت رھنمود ھا

ن گرديد و سپس در رھنمود ھای کميتۀ مرکزی موقت دقيق و ييسياسی حزب که از ھمان کنفرانس مؤسسان تعمشی 

 به عنوان گردانی از نھضت کمونيستی بين المللی البانیبه عالوه، حزب کمونيست .  درست بوده است،مشخص شد

م گرفت که نخستين کنفرانس سراسری  کميتۀ مرکزی تصمي١٩۴٢در چنين شرايطی، در اواخر دسمبر . شناخته شده بود

  . را برای ماه مارچ دعوت کندالبانیحزب کمونيست 

  

  عميق شدن بحران سياسی در صفوف دشمن

  .که حزب به تدارک کنفرانس مشغول بود حوادث در عرصۀ بين المللی و داخلی به پيش می تاختند ھنگامی
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ستالينگراد دوخته شده بود  خلق ھای سراسر جھان به سوی  ھا والبانیستالينگراد ديدگان نبرد حين  ١٩۴٢در نيمۀ دوم 

ستالينگراد به پارتيزان ھا و مقاومت قھرمانانۀ مدافعان . شد ن میييکه در آنجا سرنوشت جنگ ضد فاشيستی جھانی تع

  . عليه اشغالگران الھام می بخشيد در مبارزۀ رھائی بخشالبانیميھن پرستان 

گاه به خاطر  تاريخ نظامی ھيچ. ينگراد با پيروزی درخشان ارتش سرخ به پايان رسيدستال نبرد ١٩۴٣ روریبدوم ف

 به اين ميزان ژيکيستراتدست آمده، محاصره ای با اين اھميت روی داده و واحد ھای ه نداشت که فتحی با اين عظمت ب

  .نابود شده باشد

وجود ه در سراسر جنگ دوم جھانی نقطۀ عطفی بستالينگراد نه فقط در جنگ کبير ميھنی اتحاد شوروی بلکه پيروزی 

  ١.آغاز شد» المانافول ارتش فاشيستی «ستالينگراد بود که از . آورد

اين واقعه در گسترش جنبش رھائی ملی در کشور ھائی که به وسيلۀ دولت ھای فاشيستی اشغال شده بود، تأثير فراوان 

  . ھيتلری تحکيم شدالمانزير ايمان کليۀ خلق ھا به در ھم شکستن کامل و ناگ. داشت

 در شرايط مساعدی که اين البانیبخش خلق مبارزۀ رھائي.  اھميتی بزرگ داشت ھا نيزالبانیستالينگراد برای پيروزی 

  . وسعت و شدت گرفت،وجود آورده پيروزی برای کليۀ نيرو ھای ضد فاشيستی جھان ب

يات رزمی منفرد به صورت عمليات ھماھنگِ دو يا لم عمبارزۀ مسلحانه به درجۀ عاليتری ارتقاء يافت و از صورت

 ضد فاشيست ھای ايتاليائی با شرکت چندين واحد پارتيزانی هبه اين طريق بود که عمليات ب. چند واحد پارتيزانی در آمد

 ، ليبوھوا، و در جادۀ)ولورا( در پانوس، سلنيسا روریب، و در ف)گرامش( در وسکوپوژا، اسنوسم ١٩۴٣ نوریجدر 

  .مساحت اراضی آزاد شده در عرض سه ماه تقريباً دو برابر گرديد.  پوکا نزديک شمری انجام گرفت–کوکس 

در . شد افت قدرت شورا ھای رھائی ملی بيشتر و استوارتر می يدر ھمان حال که جنبش پارتيزانی توسعه و تقويت می

ھا روز به روز بيشتر به مثابۀ يگانه ارگان توده ھای خلق به شورا. وجود آمدنده چندين شھر شوراھای جديد مخفی ب

  .کردند پذيرفتند و اطاعت می نگريستند و فقط تصميمات و رھنمود ھای آنھا را می ھای قدرت خويش می

عليه  به موفقيت مھم ديگری در مبارزه البانیچندی پيش از نخستين کنفرانس سراسری خود، حزب کمونيست 

ضربۀ واپسين را .  گروه زژاری به کلی از ھم پاشيد١٩۴٣ چدر آغاز مار.  نائل آمدالبانیترتسکيسم و اپورتونيسم در 

 در ریونجکه در » گروه زژاری «-اران فاشيسم ذسخنی چند در بارۀ برخی از خدمتگ«مقالۀ انورخوجه تحت عنوان 

 که گاھی به منظور اين مقاله از تاکتيک ترتسکيستی سران زژاری. به چاپ رسيد، وارد آورد» زری ای پوپوليت«

مبارزه «، »انقالب پرلتاريائی«جلب اعتماد توده ھای زحمتکش و سمپاتيزان ھای کمونيسم با شعار ھای چپ روانۀ 

ت ھای ميھن پرست مدند، و گاھی به منظور جدا کردن ناسيوناليسآ به ميدان می» ديکتاتوری پرلتاريا«، »عليه سرمايه

مقالۀ .  پرده برداشت،کردند عرض اندام می» ناسيوناليست«بخش ملی و از حزب کمونيست به مثابۀ از مبارزۀ رھائي

و ابزار  اند، فتنه انگيز البانیداد که سران اين گروه دشمنان کمونيسم و خلق  مذکور با اتکاء به واقعيات نشان می

  .اشغالگران اند

 پيوستند البانی اين گروه که متوجه خيانت سران خود شدند بدون قيد و شرط به حزب کمونيست یتعداد فراوانی از اعضا

  .و بسياری از آنھا به وسيلۀ حزب پرورش نوين يافتند

کمونيست «در آنجا به عنوان بود که زژاريست ھا » بالی کمبتار«از ھم پاشيدن گروه زژاری در عين حال ضربه ای بر 

  .فعاليت داشتند و در واقع به مثابۀ مبلغان و مدافعان آرمان بورژوازی ارتجاعی عمل می کردند» ھای باليست

 و ھمچنين شکست ارتش ھای فاشيست البانی پر جوش و خروش جنبش رھائی ملی تحت عنوان حزب کمونيست یاعتال

جھانی باز ھم بيشتر موجب تشديد وخامت بحران در صفوف اشغالگران و  شرق و ساير جبھه ھای جنگ دوم ۀدر جبھ

                                                 
  ١٠٨، صفحۀ ١٩۴۶چاپ مسکو، . »بارۀ جنگ کبير اتحاد شوروی به خاطر نجات ميھن«در . ستالين -  1
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که در   فاشيست ھای ايتاليائی، نخست وزير، مصطفی کروژا را به علت اين١٩۴٣ نوریجدر .  گرديدالبانیخائنان 

 آوردند، بخش ملی ناشايستگی نشان داده بود بر کنار ساختند و دولت کيسلينگ جديدی بر سر کارسرکوب جنبش رھائي

در ھمين .  ديگری را به جای دولت اخير بنشانند که عمر او نيز کوتاه بودۀولی کمتر از يک ماه بعد مجبور شدند دست

  . خالی شودالبانیاثناء فرار گروه ھا باعث شد که صفوف سربازان و ساير نيرو ھای مسلح 

 روریبھيتلر ھم در ف.  اعتراف کنندالبانیخود رؤسای دولت ايتاليا نيز مجبور شدند به شکست سياست خويش در 

. »به ھيچ وجه خود را در خور اعتماد نشان ندادند« ھا مانند ساير خلق ھای بالکان البانی به موسولينی نوشت که ١٩۴٣

  ٢»!شمرد» واقعيتی سر سخت« و ايتاليا المان را نسبت به البانیکينۀ بی پايان خلق «وی 

 یورربدر ف. ری رژيم اشغالی خويش ضروری دانستند که توسل به قھر را توسعه دھندفاشيست ھای ايتاليا برای نگھدا

بلد است با زبان اسلحه سخن «گفتند   سر لشکر فاشيست ژاکومونی جای خود را به سرتيپ باريانی داد که می١٩۴٣

  » .بگويد

  .ستفرماندھی ايتاليائی به طرح يک سلسله عمليات وسيع در مناطق مختلف کشور مبادرت ج

 چدر مار. را خواستار شدند و وی آمادگی خود را اعالم داشت» بالی کمبتار«اشغالگران در تالش خويش پشتيبانی 

 محرمانه ای با سر فرماندھی ايتاليائی امضاء کردند که به نام پروتوکول» بالی کمبتار«تۀ مرکزی  کمي١٩۴٣

گونه حمله بر سپاھيان  آن کميتۀ مذکور متعھد شد که ھيچشود و به موجب   خوانده می٣» کلسيرا–پروتوکول دالمازو «

  . جنوبی پشتيبانی کندالبانیايتاليا را اجازه ندھد و از عمليات تنبيھی سپاھيان مذکور در 

، »البانیارتش ملی « را در رأس دولت خائن گماشتند، تشکيل ٤» بالی کمبتار«فاشيست ھای ايتاليائی شخصيتی از 

به »  بزرگبانیالگارد «، نشاندن »البانیدولت « بر قراری ارتباط ديپلماتيک بين دولت ايتاليا و ،»البانیژاندارمری «

 و البانیوحدت « اين ھا ھمچنان در چھارچوب ۀھم. را اعالم داشتند، وغيره» البانیحزب ناسيونال فاشيست «جای 

  . گرفت در سلطنت ويکتور آمانوئل سوم صورت می» ايتاليا

خواستند  شد ھم به سود فاشيست ھای ايتاليائی بود که می که تبليغ می» البانیتأسيس دولت مستقل «ۀ اين فکر مزوران

 کامل ۀبخش ملی بھرد و از آن برای سرکوب جنبش رھائي ناسيوناليست ھای ارتجاعی را تحکيم کننۀاعتقاد تزلزل يافت

شت تکامل اوضاع به ھر صورتی که انجام گيرد که آرزو دا» بالی کمبتار«بردند و ھم به سود ارتجاع و در رأس آن 

  .دست او بيفتده قدرت سياسی ب

  

  ...ادامه دارد
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