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  ٢٠١۴ اکتوبر ١٢

   ترازنامۀ مبارزۀ رھائی بخش ملی و علل پيروزی– ١٠

ی و خيانت پيشگان درگير بود خونين المان ضد  اشغالگران ايتاليائی و هبخش ملی که مدت پنج سال و نيم بمبارزۀ رھائي

  . ھا در طول تاريخ خويش بدان دست زده اندانیالبتر و دليرانه ترين پيکاری است که 

 لشکر در خاک او ١۵ی ھا را مجبور ساخت که المانليون نبود ايتاليائی ھا و ي که در آن موقع بيش از يک مالبانیخلق 

 که يکی از البانی.  ھزار تن از دشمنان را به صورت کشته، زخمی و يا اسير از ميدان نبرد خارج نمايند٧نگھدارند و 

 به اندازۀ خاک و جمعيتش سھم نمايانی در پيروزی تاريخی فعالترين اعضای اتحاديۀ ضد فاشيست جھانی بود، با توجه

 ٢٨٠٠٠سرزمين او که . بايست بر دوش بکشد يکی از سنگين ترين بار ھا بود باری که وی می. بر فاشيسم ايفاء کرد

 فاشيست پامال شد که خسارات و خرابی ھای عظيم ٧٠٠٠٠٠کيلومتر مربع است در دوران جنگ دوم جھانی به وسيلۀ 

 يکی از کشور ھائی است که در طی جنگ دوم جھانی گرفتار شديدترين تلفات جانی و به ويژه البانی. بار آوردندبه 

  .مادی و فرھنگی گرديد

، خونی که نثار کرد و تلفات سنگينی که در مبارزه داد به پيروزی نھائی بر دشمنان البانیمساعی قھرمانانۀ خلق 

  .خارجی و داخلی انجاميد

در عين حال ھر .  پايان يافتالبانیی، سلطۀ فاشيسم در ئ با رھائی کامل کشور و پيروزی انقالب توده ١٩۴۴ مبر نو٢٩

 به البانیخلق . گونه وابستگی به قدرت ھای امپرياليستی ملغی شد و ھر گونه پيوند و رابطۀ اسارت آور با آنھا بر افتاد

 برای البانی. لکان بزرگ ارضی و بورژوازی را از ميان برداشتاستقالل کامل ملی نائل آمد و ضمناً سلطۀ سياسی ما

  . دست آورده  در طول تاريخ خويش بالبانیاين بزرگترين پيروزی بود که خلق . ھميشه از سيستم جھانی جدا شد

معذلک عناصر انقالب . بخش ملی تا پايان خود ھمچنان انقالب ضد امپرياليستی و دموکراتيک بودمبارزۀ رھائي

ياليستی نيز، مانند طرد بورژوازی از قدرت سياسی، استقرار رھبری بی شريک حزب کمونيست در قدرت جديد سوس
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 ضد طبقات عمدۀ استثمارگر کشور و آميختن اين مبارزه هاين امر نتيجۀ شدت مداوم مبارزه ب. وغيره، در آن رشد يافت

  .ساخت بخش ملی را عميق تر میئي ضد اشغالگران بود که خصلت انقالبی مبارزۀ رھاهبا مبارزه ب

 عليه هحزب کمونيست به تشديد مبارزه بين طبقات در داخل کشور دامن نمی زد، شعاری حاکی از دعوت به مبارزه ب

مالکان بزرگ ارضی، بيرق داران و بورژوازی نداد، سخت ترين ضربات خود را تا آخر بر اشغالگران فاشيست وارد 

  . طبقاتی شد خيانت فاحش طبقات استثمارگر بودۀآنچه باعث حدت مبارز. آورد

ه وغيره فقط از آن جھت ب» لگاليتتی«، »بالی کمبتار«سازمان ھای سياسی که نمايندۀ منافع اين طبقات بودند، مانند 

طبقات فرمانروای . بخش ملی متالشی شدند که خود را در خدمت اشغالگران فاشيست گذاشته بودنددست ارتش رھائي

  .ی خويش راه شرکت در قدرت سياسی را بر خود بستندئ اثر روش صريحاً ضد ملی و ضد توده سابق، در

 مستقر شد، تماماً در دست نيرو ھای البانیبخش ملی در مچنان پيش از پايان مبارزۀ رھائيقدرت سياسی جديد که ھ

قدرت فقط ديکتاتوری دموکراتيک اين . انقالبی دموکراتيک بود که يگانه رھبر شان حزب کمونيست به شمار می آمد

  .نيرو ھای انقالبی نبود بلکه نطفۀ ديکتاتوری پرولتاريا را در خود داشت، نطفه ای که به سرعت رشد می يافت

مسائل اقتصادی و اجتماعی . بخش ملی، فقط در عرصۀ سياسی انجام گرفتا پيروزی تاريخی در مبارزۀ رھائيانقالب ب

  .بايست پس از جنگ حل شود موکراتيک میانقالب ضد امپرياليستِی د

بخش ملی به شمار می آمدند عبارت بودند از طبقۀ کارگر نيرو ھای محرک عمدۀ مبارزۀ رھائيآن قشر ھای اجتماعی که 

  .بورژوازی کوچک و متوسط شھر ھا نيز در مبارزه شرکت جست. و دھقانان تھيدست و ميانه حال

  . ايفاء کردالبانیی نقش رھبر داشت و اين نقش را با واسطۀ حزب کمونيست بخش ملطبقۀ کارگر در مبارزۀ رھائي

 ھنوز کم شمار بود، پراکنده بود، به صورت پرولتاريای صنعتی در نيامده بود ولی مترقی ترين طبقه البانیطبقۀ کارگر 

با سازمانی استوار، سياستی به ويژه که ھيچ طبقۀ ديگری در کشور نتوانست حزبی . ای بود که آينده به او تعلق داشت

  .وجود آورد، ايجاد کنده درست و مبتنی بر مبانی علمی، نظير حزبی که طبقۀ کارگر ب

بخش ملی و در ترکيب حزب، کم بود اين امر از نقش رھبری در ارگان ھای رھبری مبارزۀ رھائياگر تعداد کارگران 

ت از خرده بورژوازی و به ويژه از قشر ھای اگرچه بخش بزرگی از اعضاء حزب کمونيس. طبقۀ کارگر نکاست

 آنھا را با روحيۀ پرولتاريائی انقالبی عميق، با عزم جزم به دفاع از منافع البانیدھقانی بر خاسته بودند حزب کمونيست 

قاطبۀ بخش ملی، با منافع رايط معين با منافع مبارزۀ رھائيمنافع مذکور در آن ش. پرولتاريا و سوسياليسم بار می آورد

  .افت ي در می آميخت و وحدت میالبانی و ملت اسير البانیخلق 

بخش ملی، به صورت استوارترين تکيه گاه  و نيروی مسلح عمدۀ مبارزۀ رھائيدھقانان به صورت نيروی ذخيرۀ عمده

  . در آمدندالبانیطبقۀ کارگر و حزب کمونيست 

بته از لحاظ اقتصادی و فرھنگی عقب مانده بودند ولی استعداد ال. دادند  اکثريت عظيم سکنه را تشکيل میالبانیدھقانان 

عليه ستم و بھره کشی مالکان بزرگ ارضی، ھای عظيمی داشتند که در طی مبارزۀ مداوم به خاطر زمين و آزادی، 

دھقانان . مده بودعليه استيالگران خارجی به دست آعليه رژيم ھای ضد خلقی پيشين و به ويژه عليه تاجران رباخوار، 

حزب کمونيست که .  دارای سنن سالم ميھن پرستانۀ نبرد آزمائی بودندالبانیبيش از ھر طبقه يا قشر اجتماعی ديگر در 

: انور خوجه گفت. درستی ارزيابی کرده کليۀ اين مقدمات را در نظر داشت نقش قطعی دھقانان را در مبارزه کامالً ب

  ١».د پيروزی طبقه ای خواھد بود که دھقانان را با خود داشته باشددر شرايط کشور ما، مبارزه شاھ«

اگر دھقانان برنامه و نقش رھبری حزب کمونيست را پذيرفتند از آن جھت بود که به تجربه دريافتند که وی يگانه 

 که حرف عليه تجاوزکاران دست زده است، يگانه سازمان سياسی استسازمان سياسی است که به مبارزه ای راسخ 

                                                 
  ٩ صفحۀ ١٩۵٩ انور خوجه ، سخنرانی در جلسۀ ياد کرد پانزدھمين سالگرد رھائی ميھن، تيرانا، -  1
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خود را به عمل در آورده و قادر است به پيروزی بر اشغالگران فاشيست و خيانت پيشگان تحقق بخشد و آرزو ھای 

دھقانان در تحت رھبری حزب، ميھن پرستی و قھرمانی بلند پايه ای . دھقانان را در مورد زمين و آزادی بر آورده سازد

  .از خود نشان دادند

بخش ملی در اين شعار پايدار ماند که کليۀ دھقانان، صرف نظر از تعلق ران مبارزۀ رھائيحزب کمونيست در تمام دو

ولی دھقانان ثروتمند و سرشناسان دھات، به مثابۀ طبقه، برنامه و نقش رھبری حزب . طبقاتی، بايد تجھيز شوند

و » بالی کمبتار«رگ ارضی، کمونيست را نپذيرفتند، عموماً به سازمان ھای خيانت پيشۀ بورژوازی و مالکان بز

، پيوستند و به صورت تکيه گاه آنھا در روستا درآمدند به اين اميد که امتيازات خويش را بعد از جنگ حفظ »لگاليتتی«

  .کنند

بخش ملی شرکت جستند، بدون  مانند دھقانان، در مبارزۀ رھائيخرده بورژوازی و بورژوازی متوسط شھرھا، کامالً 

 آنھا در اثر ناھمگونی بسيار ناتوانی اقتصادی خويش به ويژه در اثر اين. سی که نمايندۀ آنھا باشدواسطۀ يک حزب سيا

از . وجود آورنده وجود نياوردند و نمی توانستند به  نداشتند حزب واقعی سياسی بهکه ثبات قدم، پختگی و تجربۀ مبارز

 آنھا برنامۀ حزب کمونيست را پذيرفتند زيرا که .بخش ملی عاجز بودند نقش رھبری در مبارزۀ رھائيیاينجھت از ايفا

  .آن را مبين مطالبات سياسی عاجل خويش يافتند

 داد اگرچه زياد ثابت قدم و حاضر به فداکاری به نظر نمی خرده بورژوازی که اکثريت عظيم شھرنشينان را تشکيل می

بھترين بخش اين . يار از خود نشان دادبخش ملی شرکت جست و ميھن پرستی بسيد تقريباً يکجا در مبارزۀ رھائيرس

  .بورژوازی با حزب کمونيست پيوند نزديک يافت

معذلک . رسيد بورژوازی متوسط، بسيار متزلزل بود و گرايش ھای سازش با اشغالگران در صفوف او به ظھور می

 پرستی سنتی خلق ثير ميھنأچون از يک سو در منگنۀ قوانين اشغالگران و سرمايۀ خارجی و از سوی ديگر تحت ت

که   قرار داشت در اکثريت خود به مخالفت با اسارت برخاست و در مبارزۀ ضد فاشيستی شرکت جست، بدون آنالبانی

  .به اشغالگران پيوست» لگاليتتی«، و »بالی کمبتار«فقط بخش کوچکی از اين طبقه، با شرکت در . زياد فعال باشد

 باالئی و متوسط برخاسته بودند عموماً ميھن پرست و ضد فاشيست از کار در  که اکثراً از قشر ھایالبانیروشن فکران 

مترقی ترين آنان ميھن پرستی، ثبات قدم و روحيۀ انقالبی عميق داشتند، مشی حزب کمونيست را پذيرفتند و در . آمدند

وائی فاشيستی، بار آمده بودند فقط تعداد اندکی از روشنفکران که با ايدئولوژی بورژ. راه عملی ساختن آن مبارزه کردند

  .شدند» لگاليتتی«و » بالی کمبتار«به اشغالگران پيوستند و ايدئولوگ ھای 

ی ئ و در صفوف ارتش توده جوانان در شھر ھا در روستاھا. بخش ملی، جوانان بودندپرشورترين نيروی مبارزه رھائي

  .عليه اشغالگران و خيانت پيشگان قرار داشتنددر خط مقدم مبارزه 

اکثريت عظيم جوانان نشان دادند که ھم از احساس عالی ميھن پرستی و ھم از روحيۀ ترقيخواھانه عميقاً انقالبی 

 لنينيسم پيکار -ر راه افکار بلند مارکسيسم آنھا از نزديک با حزب کمونيست پيوند يافتند و مشتاقانه د. برخوردارند

  .کردند

  .بخش برخاستند جوانان دانش آموز و کارگر در شھر ھا بودندنخستين کسانی که به مبارزۀ رھائي

جوانان دانش آموز در .  بورژوازی متوسط و خرده بورژوازی شھری بودندأجوانان دانش آموز علی االصول از منش

 صفوف سازمان جوانان کمونيست به مبارزه مشغول بودند و در تبليغ مشی حزب کمونيست کنار جوانان کارگر در

در عين حال به وسيلۀ اين جوانان بود که حزب نفوذ خود را در .  کردندء در بين توده ھای مردم سھم مھمی اداالبانی

  .کرد ط شھری اعمال میسوخرده  بورژوازی و بورژوازی مت
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شد که طبق نمونۀ جوانان شھری با حرارت  د فاشيست از جوانان دھقان تشکيل میذلک تودۀ بزرگ جوانان ض مع

  .دادند بخش ملی را تشکيل می دھقان، اکثريت نفرات ارتش رھائيجوانان. بسيار و با عزم انقالبی به مبارزه پرداختند

پيشين ھرگز به اين درجه بخش شرکت زنان در مبارزات رھائي. بود نيروی بزرگی در مبارزۀ ضد فاشيستی البانیزن 

 مشی حزب کمونيست را پذيرفتند و در کنار مردان برای اجرای آن فعاالنه مبارزه البانیزنان . از اھميت نرسيده بود

کردند  زيرا که نه فقط راه مطئمن رھائی ملی و اجتماعی خلق را در آن ديدند بلکه آن را وسيلۀ تحصيل تساوی حقوق 

  .ز کليۀ زنجير ھای اسارت آور گذشته شناختندخويش با مردان، رھائی ا

خلق . دست آمده  بالبانیبخش ملی در درجۀ اول در اثر فداکاری و قھرمانی بيدريغ خلق پيروزی بزرگ مبارزۀ رھائي

و  ئیعليه اشغالگران ايتالياگاه در گذشته به اين اندازه متحد، مصمم و مطمئن به پيروزی نبود که در مبارزه   ھيچالبانی

گاه در گذشته به چنين آگاھی عميق از ھدف ھای نبرد خويش نرسيده و تا اين  ھيچ. عليه خيانت پيشگانی و ھمچنين المان

  .اندازه برای نيل به پيروزی آمادۀ قبول ھمۀ فداکاری ھا و تحمل ھمۀ محروميت ھا نشده بود

.  زندگی سياسی و نظامی کشور با قوت تمام نشان دادی خلق را درئبخش ملی، استعداد ھای آفرينندۀ توده مبارزۀ رھائي

از گوشت و خون خلق، از . نيرو ھای بی زوال و شايستگی ھای بزرگ آنان در آتش رزم ھای سھمناک ظھور کرد

صفوف انسان ھای ساده، از ميان کارگران، دھقانان و روشنفکران ميھن پرست، جنگجويان و رھبران عاليقدر توده ھا، 

ی که غالباً عاری از تحصيالت کافی ئاين انسان ھای توده .  و کميسرھا، اعضای شوراھا و وزيران پديد آمدندفرماندھان

ی ئنرال ھا و افسران تحصيل کردۀ دشمن، از سياستمداران حرفه جبودند، از لحاظ استعداد ھا و از لحاظ شجاعت از 

  : چنين نوشتالبانی خوجه در آستانۀ رھائی انور. رژيم سابِق مالکان بزرگ ارضی و بورژوازی در گذشتند

  ٢».علت پيروزی در اينجاست، و فقط در اينجاست. بخش ما خلق را به پيشوائی خود فراخواندمبارزۀ رھائي«

  . که از پيش برد ھم ميھن خود را آزاد ساخت و ھم خود را ایه با مبارزۀ قھرمانانبانیالخلق 

مھمی بازی کردند مانند سنت ھای درخشان ميھن پرستانه و پيکارجويانۀ چندين عامل در تحصيل پيروزی نقش بسيار 

 البانیخلق . دست آورده بوده  و تجربه ھای فراوانی که در طی قرن ھا در مصاف برای آزادی و استقالل بالبانیخلق 

  . بخش ملی تقويت کرد و رشد داد را در طی اين مبارزۀ قطعی رھائيسنت ھا  و تجربه ھای مذکور

  .بخش ملی و سازندۀ پيروزی بودش، سازمانده و رھبر مبارزۀ رھائي، الھام بخالبانیب کمونيست حز

گاه نتوانسته بود از رھبری يک پارچه و پيگيری برخوردار  بخش خويش در سابق ھيچ در مبارزات رھائيالبانیخلق 

دست آورد و به ه ادی و استقالل کامل ب آزالبانیاين امر يکی از علل عمده ای بود که در سابق نگذاشت خلق . گردد

 از البانیولی خلق .  امکان داد که ثمرات کوشش ھای او را از او بربايندالبانیامپرياليست ھا، فئودال ھا و بورژوازی 

مبارزات، از مصائب و از نابسامانی خود درس بزرگی گرفت و آموخت که نثار خون و تحمل رنج ھا بدون رھبری 

تحقق بخشيد که حزب کمونيست را آرزوی خويش  فقط آنگاه البانیخلق . د به پيروزی قطعی برسدتوان انقالبی نمی

 البانی لنينيستی که از درون خلق –اين حزب مارکسيستی .  را پديد آورد، پرورش داد و در مبارزه آبديده ساختالبانی

 را به ارث برد، توانست آنھا را فراھم برخاست سنت ھای درخشان ميھن پرستانه و تجربۀ فراوان پيکار جويانۀ او

مين أمين آزادی، استقالل ملی، برای تأآورد، گسترش دھد، به آنھا مضمون انقالبی عميق ببخشد و آنھا را برای ت

  .پيروزی انقالب به عمل در آورد

ايط عينی حزب کمونيست با پيگيری، عزم جزم و شجاعت انقالبی به تدوين و اجرای سياستی صحيح مبتنی بر شر

 لنينيستی پرداخت، سياستی که مستقيماً جوابگوی مقتضيات سياسی مبرم –داخلی و خارجی اصول اساسی مارکسيستی 

  .و منافع حياتی خلق، ميھن و سوسياليسم بود
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حزب بود که چنين آگاھی بلند پايه ای را نسبت به ھدف ھای مبارزه و نسبت به صحت سياست خويش در توده ھای 

حزب بود که که کليۀ نيرو ھا و استعداد ھای توده ھای خلق را يافت، گسترش داد و به سود مبارزۀ ضد . دمردم دمي

  .فاشيست به کار انداخت

 است، مبارز فداکار و البانیتوده ھا به تجربۀ خويش ايمان يافتند که حزب کمونيست مدافع واقعی منافع آنھا و ملت 

  .کند آزادی، دموکراسی و زمين نبرد میخاطر استقالل ملی، ه پيگيری است که ب

حدت توده و: بايست موجب پيروزی شود حزب با استادی کم نظيری از عھدۀ سه وظيفۀ کليدی بر آمد که تحقق آنھا می

بخش ملی، بر ليح خلق و ايجاد ارتش منظم رھائيبخش ملی، سازمان دادن قيام ھمگانی، تسھای وسيع در جبھۀ رھائي

  .یئلگران، مالکان بزرگ ارضی و بورژوای، سازمان دادن و مستقر ساختن قدرت دموکراسی توده انداختن قدرت اشغا

 متفقين خارجی فراوان و نيرومندی به دست آورد و وی را با روحيۀ انترناسيوناليسم پرلتری، البانیحزب برای خلق 

در مورد متفقين خارجی، سياست . ادکند پرورش د  ضد فاشيسم مبارزه میهدوستی و برادری با کليۀ خلق ھائی که ب

به خلق آموخت که بين اين متفقين تفاوت بگذارد و مبارزۀ خود را در . صحيحی مبتنی بر اصول انقالبی در پيش گرفت

ھرگز اجازه نداد که ھيچ يک از متفقين، ھرکدام که باشد، در . درجۀ اول با جنگ کبير ميھنی اتحاد شوروی پيوند دھد

 را که در صدد بر آمد ئیامريکانقشۀ ارتجاع امپرياليستِی انگليس و . ظامی داخلی کشور مداخله کندامور سياسی و ن

حزب در عين حال که نسبت به متفقين .  مستقر گرداند برھم زدالبانیمانع پيروزی انقالبی شود و نظارت خود را بر 

کرد ھرگز منتظر نشد که ديگران بيايند و  میروش صديقانه داشت و کمک ھا و پشتيبانی خارجی را بدرستی ارزيابی 

حزب اصل تکيه بر نيروی خود را با ثبات قدم اجراء کرد و درک اين نکته را به .  آزادی بياورندالبانیو برای خلق 

خوبی به خلق آموخت که آزادی پيشکش نمی شود بلکه با نثار خون و به بھای مصائب و فداکاری ھای بسيار به دست 

  .می آيد

عليه  به مثابۀ رھبری که از استعداد و اعتبار بی مانندی بر خوردار است در مبارزۀ انقالبی البانیب کمونيست حز

 منتظر نشد که قبالً تئوری البانیحزب کمونيست . وجود آمد، رشد يافت و آزمايش داده اشغالگران و خيانت پيشگان ب

او اين تئوری را در آتش مبارزه، در بغرنج ترين اوضاع . بپردازد لنينيستی را فراگيرد و سپس به مبارزه –مارکسيستی 

  .فرا گرفت و در عين حال به طور دقيق و خالق به عمل در آورد

، جنگ کبير ميھنی اتحاد شوروی و پيروزی عظيم او بر فاشيسم البانیعامل خارجی قطعی در پيروزی تاريخی خلق 

، اتحاد شوروی را رھائی البانیذلک خلق  مع.  به پيش نراندالبانی ارتش سرخ در پيشرفت صاعقه وار خود تا. بود

ستالين سنگين ترين بار جنگ دوم جھانی را بر دوش کشيد و نقش  اتحاد شوروی تحت رھبری . شمارد  میالبانیبخش 

ھم آورد تا  ھيتلری، شرايط مساعد فراالمانپيروزی ھای بزرگ ارتش سرخ بر . عمده در نابود ساختن فاشيسم ايفاء کرد

 از جای برخيزد و با مبارزۀ قھرمانانۀ خويش استقالل ملی کامل خود را بستاند و استقرار قدرت توده البانیقاطبۀ خلق 

  .مين کندأی را در کشور تئ
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