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 ٢٠١۴ می ١١

  

  سازماندھی قيام ھمگانی: دستور روز

 وجدان ميھن پرستانۀ انقالبی خلق و شرايط ی مسلحانه، ارتقاۀلرزانيد، گسترش مبارز بحران عميقی که دشمن را می

 را در دستور روز البانیبخش ملی ی و ارتش رھائيئمساعد بين المللی، عواملی بود که سازماندھی قيام ھمگانی توده 

  .گذاشت می

 در البينوت، نزديک الباسان ١٩۴٣ مارچ ٢٢ تا ١٧ که از روز البانینخستين کنفرانس سراسری حزب کمونيست 

نمايندگان در . ھفتاد نفر نماينده و ميھمان در آن شرکت جستند.  اين وظيفه بازی کردیتشکيل شد نقشی تاريخی در ارتقا

 عضو ٧٠٠ و اوائل ماه مارچ، انتخاب شده بودند و از جانب تقريباً یی حزب، منعقد در طی ماه مئکنفرانس ھای منطقه 

  .حزب نمايندگی داشتند

 مرکزی موقت را کامالً تصويب کرد و بدين نتيجه رسيد که مشی سياسی حزب ھمچنان که در ۀکنفرانس فعاليت کميت

  . درست بوده است،ئيد شدهأعمل ت

  .ی و سازماندھی آنئ آماده ساختن خلق برای قيام ھمگانی توده لۀأمحور کليه کار ھای کنفرانس عبارت بود از مس

ساخت   ضد فاشيستی را خاطر نشان میۀنخستين کنفرانس سراسری در عين حال که پيشرفت ھای بزرگ در مبارز

توجه سازمان ھای حزب را به مشکالتی که بايد بر طرف گردد، به مسائل بغرنجی که بايد حل شود تا قيام ھمگانی 

مين پيروزی کامل حاصل آيد معطوف داشت و از اين سازمان ھا دعوت کرد که از مشکالت و مسائل أان يابد و تسازم

 و بالنتيجه در گوشه و کنار توده ھای خلق در زير فشار مستقيم تبليغات دشمنانه قرار داشتند. مذکو کامالً آگاه گردند

 درک نادرست داشتن در اينجا و آنجا البانی حزب کمونيست شد، موضع نگرفتن و از ماھيت سياست تزلزالتی ديده می

  .گرفتار آمده بودند» بالی کمبتار«بخشی از مردم به فريب . خورد به چشم می
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بايست به منظور تحکيم رابطۀ حزب با توده ھای وسيع و تدارک قيام ھمگانی انجام گيرد در  وظائف جديدی که می

  .و اپورتونيسم تدوين گرديدضمن انتقادی سالم از مظاھر سکتاريسم 

کنفرانس به کمونيست ھا ياد آور شد که کارگران ستون حزب اند، و از کمونيست ھا خواست که بيشتر به ميان توده 

 صنعتی کوچو وا، سلنيسا، ۀھای کارگر در معادن، کارخانه ھا، محوطه ھای ساختمانی و به خصوص در مراکز عمد

  .بنادر وغيره بروند

 بی ۀاين نظري.  را که توک ژاکووا بيان داشت افشاء کردالبانی اشتباه آميز مبنی بر فقدان پرولتاريا در ۀيکنفرانس نظر

 او ۀ کارگر حزب کمونيست خود را داشت و به وسيلۀديگر طبق. پايه از ھمان کنفرانس گروه ھای کمونيست رد شده بود

  .کرد  رھائی ملی بازی میۀنقش رھبری خويش را در مبارز

دست آمده و باعث شده بود که اکثريت دھقانان حزب کمونيست ه فرانس موفقيت ھائی را که از کار در ميان دھقانان بکن

 دھقانان ۀخصوص در مناطق شمالی، ھمه معذلک در بعضی از مناطق کشور و ب. را حزب خود بدانند برجسته ساخت

قش رھبری حزب را يکدل و يک زبان قبول جستند و ن  ضد اشغالگران و خائنان مجدانه شرکت نمیهدر مبارزه ب

 عاجل حزب آن بود که رابطه با دھقانان را ۀوظيف. فعاليت خود را در روستا متمرکز ساخته بود» بالی کمبتار«. نداشتند

تدارک و شروع قيام ھمگانی تا اندازۀ زيادی به . را از توده ھای دھقان منفرد گرداند» بالی کمبتار«حفظ و تحکيم کند و 

  . مذکور با کاميابی به انجام برسدۀاين امر وابستگی داشت که وظيف

از آنجا که دھقانان «: کيد کرد و چنين رھنمود دادأبخش ملی ت رھائيۀکنفرانس نقش بسيار مھم دھقانان را در مبارز

نی باشند بايد به کار  کنوۀ نيرو ھای ما در مبارزۀ عمدۀدھند و بنابر اين بايد ذخير اکثريت عظيم ملت ما را تشکيل می

  ١».در روستا اھميت خاص داده شود

کنفرانس به کمونيست . بخش ملی دانست رھائيۀ وحدت طبقۀ کارگر و دھقانان را مطمئن ترين سالح در مبارز،کنفرانس

بايست   اول میۀدر درج. ھا دستور داد که کار سياسی توضيحی و سازمانی را در روستاھا وسعت و تکامل بخشند

ا ھای رھائی ملی به کار انداخته شوند و تعداد ھر چه بيشتری از دھقانان در واحد ھای پارتيزانی و دفاع از خود شور

گونه ماليات و غرامت، ھرگونه عليه ھردھقانان را به مبارزه در عين حال اين امر حائز اھميت بود که . شرکت جويند

 صورت گيرد بر انگيزند، البانیف فاشيست ھا و ايادی آنان در احتکار، ھرگونه غارت و ستم و استثمار که از طر

  .عليه بيسوادی را در ده سازمان دھند و به رواج فرھنگ بپردازندمبارزه 

ستند کنفرانس نظر ويپ پيوسته بودند و می» بالی کمبتار«بخش ملی به  رھائيۀعليه مبارزاگرچه اکثريت دھقانان ثروتمند 

  .توده ھای دھقان در مبارزه، صرف نظر از تعلق طبقاتی آنھا، ھمچنان ادامه يابدداد که شرکت دادن 

  . زنان اختصاص دادۀکنفرانس بخش مھمی از مذاکرات را به کار در بين جوانان و تود

ن ، استقبال آنھا از ھرگونه فداکاری، کار مداوم سازمان ھای حزب و سازمان جواناالبانی انقالبی جوانان ۀشور و روحي

از بعضی از نقائص در اين زمينه انتقاد . کمونيست در توده ھای وسيع جوانان به وجه برجسته ای خاطر نشان گرديد

که کار در بين جوانان بيش از اندازه به سوی جوانان محصل معطوف شده  مثالً انتقاد شد از سکتاريسم، از اين. شد

 و در رھبری سازمان جوانان کمونيست گرايش ھائی وجود دارد که کار در بين جوانان دھقان کافی نيست است، از اين

  بیۀکيد کرد که جوانان سرچشمأکنفرانس ت.  وظايف حزبی در آن سازمان ايجاد کنندۀکه وظائفی قرين حاکی از اين

 و از اين جھت خواستار گرديد که مشی حزب در بخش ملی ھستند رھائيۀزوال نيرو ھای تازه برای حزب در مبارز

 ۀورد جوانان عميقتر درک شود، فعاليت راسختری در بين جوانان شھری و روستائی به عمل آيد، حزب به اين شعبم

  .بسيار مھم کمک بيشتری برساند

                                                 
  ١١٣، جلد اول صفحۀ البانیاسناد عمدۀ حزب کار . البانی قطعنامۀ نخستين کنفرانس سراسری حزب کمونيست -  1
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شرکت زنان در : ر گرفتلۀ درجه اول شناخته شد و از دو لحاظ عمده مورد بررسی قراأموضوع زنان به عنوان مس

 ضد فاشيستی ۀبايست نقش عمده ای در مبارز توانستند و می زنان می. تماعی زنانبخش ملی، و رھائی اججنبش رھائي

 از رقيت ديرينۀ خويش و از ستم البانیدر اين مورد مھمتر از ھمه اين بود که زن . و در زندگی اجتماعی بازی کنند

پاخيزد و در راه رھائی ه ستم ب ضد اين هداشتند عميقاً آگاه گردد، ب  روا میالبانیطاقت فرسائی که اشغالگران بر خلق 

به کمونيست ھا به ويژه توصيه شد که فعاليت خود را به .  در آيد، روشن به صورت مبارزی ثابت قدمۀملی و تأمين آيند

زنان روشنفکر منحصر نگردانند بلکه در توده ھای زنان دھقان نفوذ کنند و ھمچنين در بين زنان کارگر و خانه دار 

  .زندشھر به فعاليت بپردا

کنفرانس رھنمود داد که . در مورد کار در ميان جوانان و زنان، کنفرانس نظر داد که سازمان دادن آنھا امری مقدم است

  .وجود آيده  و سازمان جبھۀ ضد فاشيست زنان بالبانیسازمان جوانان ضد فاشيست 

  . که بايست در برابر ناسيوناليست ھا اتخاذ شود و به ھمکاری احتمالی با آنھا توجه بسيار به عمل آمدبه روشی 

بخش بزرگی از آنھا، و به . گرديد که صفوف ناسيوناليست ھا دائماً غربال شود  جنبش رھائی ملی باعث مییاعتال

 ديگری روش ۀعد. پيوستند ته بودند و باز ھم میبخش ملی پيوس رھائيۀطور عمده نمايندگان بورژوازی متوسط، به جبھ

 بخش ملی را عميقاً درک نمی رھائيۀطرف اتخاذ کرده بودند و به نيرو ھای خلق اعتماد نداشتند، خصلت مبارز بی

 منافع بورژوازی ارتجاعی و ۀگروه ھای ناسيوناليستی که نمايند. کردند و در مورد شکست فاشيسم دچار ترديد بودند

گرد آمدند و يا در انتظار موقع مناسبی نشستند تا نسبت به » بالی کمبتار«آمدند يا در  زرگ ارضی به شمار میمالکان ب

  .بخش ملی روش روشنی اتخاذ کنند رھائيۀمبارز

. کار دقيقی مانند کار در بين ناسيوناليست ھا متضمن خطر اشتباھات و تظاھرات بارز سکتاريستی و اپورتونيستی بود

 از ناشکيبائی و ناکاردانی برخی از کمونيست ھا و برخی از سازمان ھا در مورد البانینفرانس حزب کار نخستين ک

کنفرانس دستور داد که . انتقاد کرد» بالی کمبتار«طرفان و شرکت کنندگان در  ناسيوناليست ھای متزلزل و يا بی

کمونيست ھا موظف بودند . يا ھمکاری به عمل آيدشکيبائی بسيار نشان داده شود و با ناسيوناليست ھا وحدت صميمی و 

 که لجوجند به طور خستگی ناپذير کار یکه از اشغالگران نفرت دارند و خواھان نبرد ھستند حتی با آنان با کليه کسانی

  .که آنان را قانع گردانند و از آنھا متحدانی، اگرچه ناپايدار بسازند کنند تا آن

اين . ابر فشار بورژوازی ارتجاعی سست بيايند سخت مورد انتقاد قرار گرفتندخواستند در بر که می کمونيست ھائی

گونه عناصر متزلزل اظھار نظر کرده بودند که حزب بايد ھويت خود را رھا کند و در جنبش رھائی بخش ملی حل 

  ٢».انجامد اين نظريات مستقيماً به انحالل حزب می«: کنفرانس متذکر شد که. شود

 حزب کمونيست به رسالتبخش ملی تحکيم شود و ت و نقش رھبری حزب در جنبش رھائياد که ھويکنفرانس وظيفه د

 بيش از پيش بر توده ھا ، قشر ھای محرومھبریر احرازمثابه پرچمدار مبارزۀ رھائی بخش خلق از فاشيسم و به 

  .روشن گردد

سياستی » بالی«.  کرد دقت روا داشتاتخاذ» بالی کمبتار«بايست نسبت به  کنفرانس به ويژه در مورد روشی که می

رؤسايش نشان داده بودند که عميقاً محافظه کار و ارتجاعی اند و به . کرد ارتجاعی و ضد ملی و دو رويانه بازی می

بخش ملی به مخالفت برخاسته بودند زيرا که اين  رھائيۀآنان با مبارز. دھند ھرگونه ھمکاری با اشغالگران تن در می

داد و از کليه فريبکاران، ستمگران و استثمارپيشگان جدا  گشود، او را بر خويشتن آگاھی می ق را میمبارزه چشم خل

  .ساخت می
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 ضد هشدند که خواھان نبرد ب يافت می» بالی کمبتار«معذلک بسياری کسان، به ويژه در روستاھا، در صفوف 

بخش ملی  پيکارجويانۀ مشترِک رھائيۀھتوان جب با اين اشخاص می«: داشت که کنفرانس مقرر می. اشغالگران بودند

  ٣».تشکيل داد

 ضد ه مسلحانه بۀگرديد که وی در مبارز با جبھۀ رھائی بخش ملی فقط در صورتی ميسر می» بالی کمبتار«وحدت 

بايست از کليه وسائل و از آنجمله از بحث با نمايندگان   نيل به اين منظور میاشغالگران فاشيست شرکت جويد و با

و به طور کلی با ناسيوناليست » بالی«که کار با  ولی کنفرانس از نظرياتی حاکی از اين. کرد استفاده می» مبتاربالی ک«

کيد أبار ديگر ت. بايست منحصر به مذاکره و سازش باشد انتقاد به عمل آورد و آنھا را تظاھرات اپورتونيسم خواند ھا می

که روابط پيکار جويانه ای با آنھا بر  اند تا آن» بالی«ی باشد که جزء شد که مھمترين کار بايد متوجه افراد ساده و صديق

 اشغالگران موجب قشر بندی در درون هعليفشار افراد ساده و مبارزه .  ضد فاشيسم جلب گردندهقرار شود و به عمل ب

  .خواھد شد و توده ھا را از سران ارتجاعی جدا خواھد ساخت» بالی کمبتار«

، با شدت »ھنوز موقع فرا نرسيده است«و به خصوص شعار » بالی کمبتار« آور تبليغات شکبايست از  حزب می

ه بودند استخدستياری فاشيسم ه جمله رؤسای باليست ھا که صريحاً ب بيشتر پرده بر گيرد، با کليه دستياران فاشيسم و من

تحت حمايت ايتاليای فاشيست سخن می » البانیدولت مستقل «خاستند مبارزه کند، تاکتيک ارتجاع را که از  و يا بر می

  . فاش گرداند،گويد

بخش ملی و به منظور پيشروی مطمئن به سوی قيام ھمگانی، قبل از ھر  منظور توسعه و تقويت جبھۀ رھائيکنفرانس به

بخش ملی ضد فاشيستی مبارزه را پيوسته در نظر داشته باشند و مان ھای حزب خواست که خصلت رھائيچيز از ساز

  :کيد می کردأانورخوجه ت. رگز نگذارند که سياست حزب در ھيچ زمينه ای تحريف شودھ

ولی پيش از وصول به اين مرحله بايد . گاه وظائف دير پای خود را از ياد نبرده ايم ما اپورتونيست نيستيم و ھيچ«

  ٤».بخش ملی را به انجام برسانيم رھائيۀ عاجل خويش يعنی مبارزۀوظيف

اين ارتش در اثر .  اساسِی قيام ھمگانی توصيف کردۀاندھی ارتش رھائی بخش ملی را به عنوان حلقکنفرانس سازم

  :در چنان شرايطی تصميم گرفته شد که.  پر تواِن نبرد پارتيزانی در حال تشکيل بودیاعتال

 اشغالگران و هعلي وجود آيد که نيروی سھمناکیه بخش ملی بانی و داوطلبان، ارتش منظم رھائياز واحد ھای پارتيز«

  ٥».ضمانت نيرومند و مطمئنی برای رھائی خلق خواھد بود

ی و ستاد ئبه اين منظور کوشش شد که مسائل مربوط به سازماندھی ارتش، قسمت ھا و واحد نظامی، ستاد ھای منطقه 

 و آماده سازی سياسی مين اسلحه، مھمات، پوشاک و خواربار، مسائل مربوط به تاکتيک نبردأکل، مسائل مربوط به ت

  .جنگجويان وغيره فيصله يابد

بخش ملی و اھميت قطعی آن در فرجام فرخندۀ قيام ھمگانی و سيس ارتش رھائيأکيد ضرورت مبرم تأکنفرانس با ت

حصول پيروزی بر دشمن، درک عميق اين مطلب را از کمونيست ھا خواست که قلمرو عمدۀ کار حزب، اکنون، ارتش 

  .است

  

  ...اردادامه د
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