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  ٢٠١۴ جون ٢۶

  البانیگواھی درخشان بر صحت مشی سياسی حزب کمونيست 

 در دشوارترين دوره يعنی در البانیبخش ملی و قاطبۀ خلق ومت و نبرد قھرمانانۀ ارتش رھائيالھام بخش و سازماندۀ مقا

  .  بودالبانی، حزب کمونيست ١٩۴۴ – ١٩۴٣زمستان 

ه پيوند ميان حزب و توده ھا تا چه حد استوار و خلل ناپذير است و مشی در طی اين دوره باز ھم روشن تر معلوم شد ک

بخش ملی و توده ھای مردم در ھيچ لحظه ای ايمان به جنگجويان ارتش رھائي. د صحيح استسياسی حزب تا چه ح

نجه جان می  که در ميدان نبرد، بر باالی دار و يا در زير شکالبانیپسران و دختران خلق . حزب را از دست ندادند

که حزب را از ضربات دشمن محفوظ بدارند ھزاران نفر حاضر  برای آن. سپردند نام حزب کمونيست را بر لب داشتند

  .به ھر گونه فداکاری بودند

 بھتر ديد و عميق تر فھميد که حزب البانی پيوند حزب با توده ھا بازھم محکمتر شده خلق ١٩۴۴ – ١٩۴٣در زمستان 

تواند استيالی خارجی را بر اندازد، آزادی و استقالل ملی را به دست آورد  روی رھبری است که میکمونيست يگانه ني

  . دفاع کندالبانیو از مصالح خلق 

اطق اشغالی، جنگجويان در دشوارترين و حساس ترين لحظات، در روستا و در شھر، در مناطق آزاد شده و در من

ديدند که  کردند که حزب دوش به دوش آنھاست، می مه جا احساس میبخش ملی و توده ھای مردم در ھارتش رھائي

  .گرفتند حزب ھرگز آنھا را رھا نکرده است و ھر روز از سخنان حيات بخش او نيرو و نشاط می

 ھا کميسرھا، شعبه ھای سياسی و سازمان ھای ئیحتی در دوران سخت ترين نبردھا، حتی در طی دشوارترين راھپيما

 پردامنه و پر شوری مشغول بودند و به اين طريق روحيۀ پارتيزان ھا و پيکارجوئی آنھا را در حزب به کار سياسی

جلسات سازمانی در ھر شرايطی و . شدند که ايمان به پيروزی در آنھا متزلزل گردد داشتند، مانع می می سطح باال نگه

يت عمليات نظامی، تأمين نقش در اين جلسات تصاميم جمعی برای تأمين موفق. شد ھر اندازه سخت، تشکيل می

 ١٩۴۴- ١٩۴٣در طی زمستان . گرديد پيشاھنگ کمونيست ھا خواه در نبرد و خواه در رنج و محروميت اتخاذ می
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تعداد اعضای حزب در ارتش با کمونسيت ھائی که در نبرد ھای ضد دشمن در خطرناکترين شرايط آزموده شده بودند، 

  .افزايش يافت

کميته . غال شده، اگرچه فقط عدۀ قليلی از کمونيست ھا در آنجا ماندند، کار حزب وقفه نپذيرفتدر شھر ھا و مناطق اش

ی حزب کار حوزه ھا و جلسات کادر ھای فعال جوانان کمونيست را تجديد سازمان دادند تا مناسب شرايط ئھای منطقه 

سازمان ھای . نيست ايجاد کرده بودترور و تعقيبات وحشيانه ای باشد که دشمن به منظور درھم شکستن حزب کمو

گاه نگذاشتند طبع و نشر بولتن ھا، اعالميه ھا، تراکت ھا و خطابيه ھا دچار تعطيل  حزب در شھر ھای اشغال شده ھيچ

که نمی توانست وسائل چاپ  اين اوراق را کشف کند و سازمان ھای حزب را در ھم بکوبد بسيار در  دشمن از اين. شود

ديدترين حکومت نظامی نتوانست شوراھای رھائی ملی، سازمان ھای ضد فاشيست جوانان و زنان، شرايط ش. خشم بود

عمليات متھورانۀ پارتيزان ھا که بر طبق نقشۀ کميته ھای منطقه .  فعاليت باز داردزو واحد ھای پارتيزانی شھری را ا

کميته . داشت می  سطح باال نگهداد و روحيۀ مردم شھر را در گرفت لحظه ای به دشمن آرامش نمی ی صورت میئ

ی حزب فعاليت ھر کمونيست را پيوسته با دقت کامل تحت نظر داشتند، اعضای حزب را پيوسته در جريان ئھای منطقه 

دادند و وظائف مشخص برای آنھا معين  گذاشتند که گرفتار رکود شوند، رھنمود به آنھا می دادند، نمی حوادث قرار می

 دادند و نمی یت مأداشتند، به آنھا دل و جر يژه به عناصر ناثابت توجه بسيار روا میکمونيست ھا به و. کردند می

کمونيست ھا با زندانيان سياسی و پارتيزان ھای منفرد، بيمار و يا مجروحی که . گذاشتند که به فشار دشمن تسليم شوند

کميته . دوگاه ھا نيز فعاليت داشتندحوزه ھای حزب در زندان ھا و ار. کردند گشتند تماس بر قرار می به شھر ھا بر می

دادند، از وضع  بخش ملی سازمان می پوشاک و دوا را برای ارتش رھائيی جمع آوری کمک ھای مادی،ئھای منطقه 

  .فرستادند کردند و به ستاد ھای پارتيزانی می دشمن و نقشه ھای او اطالعات کسب می

، فداکاری آنھا را نسبت به البانیذشتگی کمونيست ھای  شجاعت و از خود گ١٩۴۴ – ١٩۴٣تعرض دشمن در زمستنان 

 مرکزی ھم بود، در طی مصاف ۀی، يک کميسر تيپ، وازيل شانتو که نامزد کميتئ عضو کميته ھای منطقه ٩حزب، 

سرمشق کمونيست ھا و .  ضد ھيتلری ھا و مرتجعان، جان خود را مانند قھرمانان واقعی نثار کردندهھای خونين ب

  .عليه اشغالگران و خيانت پيشگان الھام می بخشيدنھا به توده ھای مردم در مقاومت و مبارزه قھرمانی آ

شد در چنان  اين امر که نھضت به طور مداوم از طرف کميته مرکزی حزب کمونيست و شخص انورجوجه رھبری می

ی و ارگان ئا کميته ھای منطقه کميتۀ مرکزی و انورخوجه ب. ساعات دشوار و شرايط بغرنج حائز اھميت بسياری بود

 کميتۀ یگاه تماس ھای خويش را با اعضا دبير کل حزب ھيچ. بخش ملی تماس دائم داشتندھای سياسی ارتش رھائي

برقراری اين ارتباطات مستلزم .  از دست نداد،مرکزی که برای رھبری در عرصۀ نبرد در سراسر کشور پراکنده بودند

ن خطر بود ولی ارتباطات مذکور حتی در موقعی که رھبران عمدۀ حزب در کوھستان گذار از ھزاران مانع و ھزارا

رھبری کميتۀ مرکزی گزارش ھا و اطالعات دريافتی را با دقت .  قطع نشد،چرمينکا و شنگ ژرگ در محاصره بودند

در ھر منطقه کرد و در بارۀ وضعيت به طور کلی و وضعيت و فعاليت حزب  کامل بررسی و نتايج الزم استخراج می

رھبری کميتۀ مرکزی بر اساس اين اسناد، دستور ھای سودمندی . داد دست میه و در ھر واحد نظامی، ارزيابی کلی ب

 کل حزب ھمۀ  می آموخت دبيرءکرد و بھترين شيوۀ حل مسائل بغرنج را به رفقا داد، از خطاھا و نقايص انتقاد می می

 رسانيد، نظر آنھا را خواستار می  کميتۀ مرکزی مییمسائل مھمی را که در برابر حزب قرار داشت به اطالع اعضا

  .طلبيد که پيشنھاد بدھند شد و می

اين رھنمود . »ھرجا که خلق ھست در کنار او باشيم، ھر قدر ھم که ارتجاع قوی باشد«: داد کميتۀ مرکزی رھنمود می

در آن لحظات دشوار تنزل کند و  بايست نگذارند روحيۀ توده ھا  فعاليت عملی سازمان ھای حزبی که میئیبرای راھنما



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

در ھمين ھنگام بود که کميتۀ مرکزی از .. بايست فشار دشمن را بر مردم خنثی کنند، اصل اساسی به شمار می آمد می

  . انتقاد کرد، با شھر از دست داده بودکه يک چند ارتباطات خود را ی ولورا به مناسبت اينئکميتۀ منطقه 

کميتۀ مرکزی به ويژه مراقبت داشت که جوانان سست نيايند و از مبارزه دست بر ندارند زيرا که دشمن توجه خود را به 

که جوانان را به جدا  کليۀ تشبثات اشغالگران و خيانت پيشگان در اين. خصوص بر روی جوانان متمرکز ساخته بود

نازی ھا و . بخش ملی مجبور سازند در اثر اقدامات مستقيم رھبری حزب با شکست مواجه شدھائيشدن از ارتش ر

مرتجعان، اظھارات ضد کمونيستی تھيه کردند و به امضاء جوانان منفردی که در شرايط دشوار پا به گريز نھاده بودند 

کوشش دشمن در اينکه .  تبليغات رسوا گرديدولی اين. رساندند و آنگاه در اين باره به تبليغات پر جنجال دست زدند

جوانان را به کلوب ھا، محافل ورزشی و فرھنگی بکشاند به جائی نرسيد، تالش برای تأسيس سازمان به اصطالح 

  .در نطفه خفه شد» جوانان مستقل«

ان برای فرار از ی تيرانا اظھار نظر شده است که برخی از جوانئکه خبر يافت که در کميتۀ منطقه  انور خوجه ھمين

از اين روش به شدت انتقاد کرد و دستور داد که از » با سياست سروکاری ندارند«توانند بگويند که  زندان و تبعيد می

شامل بر » کحزب جمھوريخواه دموکراتي«ھمچنين پيشنھاد شده بود که . دام گستری دشمن احتراز کامل به عمل آيد

ن مذکور را که با سران سازما» بالی کمبتار« شود تا آن عده از اعضای بخش ملی تشکيلعناصری از جبھۀ رھائي

 مرکزی اين پيشنھاد را نيز رد کرد و گفت که تشکيل چنين حزبی، ۀکميت. بخش ملی جلب کندمخالف اند به جبھۀ رھائي

  .بدعتی کامالً مصنوعی و زيانمند به مبارزۀ رھائی بخش است

ه رھبران حزب، در شرايطی چنين دشوار، گرفتار بدبينی نشوند و اعتماد به کميتۀ مرکزی مراقبت بسيار داشت ک

انورخوجه با انتقاد از اين بد بينی که در زمستان  . گاه از دست ندھند نيروی خود، به نيروی حزب و خلق را ھيچ

  : در گوشه و کنار تظاھر کرده بود چنين رھنمود داد١٩٩۴ – ١٩۴٣

ولی ھمانا در چنين اوضاعی است که ما بايد بکوشيم تا سراسيمه . ی دشوار استخيل. وضع واقعاً دشواری است«

  ١»...نشويم

انورخوجه با يادآوری تلفاتی که بر تيپ دوم و سوم و ھمچنين بر برخی از گردان ھای محلی وارد آمده بود اظھار نظر 

مھم .  نبرد بدون تلفات و خسارات نيستکيد کرد که خطای فاحشی است اگر اين تلفات موجب دلسردی شود، زيرا کهأو ت

اين است که مضطرب نشويم، اعتماد به نيروی خود و نيروی خلق را از دست ندھيم، بتوانيم نفرات را دوباره گرد 

آوريم، ماھرانه مانور کنيم، تلفات را جبران کنيم، آمادۀ خطرناک ترين شرايط باشيم و بتوانيم اوضاع را به سود خويش 

  . در اوضاع دشوار ھيچ چيز ھالکت بارتر از سراسيمگی و سستی نيست. بگردانيم

. کميتۀ مرکزی، در درجۀ اول، مراقبت داشت که از حزب پاسداری کند و پاکی و استواری صفوف آن را محفوظ بدارد

ه به خطر کرد که نه فقط با دليری بلکه ھمچنين با ھشياری کار کنند و خود را بيھود به کادر ھای رھبری توصيه می

آنھا قبل از ھر چيز بايد به صورت رھبران بصير و محتاط در آيند، بايد بتوانند کار را در انطباق با شرايط . نيندازند

 نسازمان دھند، پيوسته در برابر ھر تاکتيک و مانوری که دشمن برای نابود ساختن کادر ھای رھبری و منھدم کرد

کرد که از فتنه انگيزانی که  کميتۀ مرکزی پيوسته حزب را ترغيب می. شند ھشيار با،سازمان ھای حزب به کار بَردَ 

ممکن است دشمنان در صفوف وی رخنه دھند بپرھيزد، پيوسته مراقب کليۀ کسانی باشد که روزی روحيۀ بارز گروھی 

 و آبديدگی در اثر ھشياری حزب. تواند در شرايط دشوار دوباره جان بگيرد نشان داده اند زيرا که اين روحيه می

  .سياسی کمونيست ھا از خطراتی از اين نوع اجتناب شد

                                                 
  ١١۶ -  ١١۵صفحات . البانی دوم آثار به  جلد– ١٩٩۴ چمار.  نامه به ناکواسپيرو- انورخوجه-  1
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، کميتۀ مرکزی توانست فرصت و وسيله پيدا کند و در پاناريت و در ١٩۴۴ – ١٩۴٣حتی در شرايط سخت زمستانی 

 بخش ملی و برخی از کادر ھائیادر ھای رھبری حزب در ارتش رھائيمنطقۀ کورچا، کالس تئوريکی تشکيل دھد که ک

  . در آن شرکت جستند،کردند که در شھرھا و روستاھا کار می

 ارگان ھای رھبری حزب در شھرھا، روستاھا و در ارتش، کار هدر اثر توجه و فعاليت پرتوان کميتۀ مرکزی و کلي

 تالش ھای هکلي. حزب بيش از ھر زمان ثمر بخش شد و به ھم فشردگی و پختگی حزب به درجۀ بی سابقه ای رسيد

کوشش ھای گشتاپوی .  در برابر نيرو و اعتبار وی فروريختالبانی در تخريب و تضعيف حزب کمونيست دشمنان

بايست بر جای  که می» حزب سوسيال دموکرات«و » حزب کمونيست واقعی«سيس أدر ت» کمبتار بالی«ھيتلری و 

  . بر باد رفت، بنشيندالبانیحزب کمونيست 

بخش انقالبی حزب کمونيست، ارتش رھائي آبديدگی ١٩۴۴ – ١٩۴٣ان نبرد ھای سخت و آزمايش ھای دشوار زمست

عليه اشغالگران نازی و  را تقويت کرد و آنھا را برای نبرد ھای قطعی نیالباملی، شوراھای رھائی ملی و قاطبۀ خلق 

  .خيانت کاران آماده ساخت

  

  ...ادامه دارد

  


