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  ٢٠١۴ می ٠۶

  )جبھۀ ملی( »بالی کمبتار« در مورد البانیروش حزب کمونيست 

 ضد فاشيستی به رھبری حزب کمونيست، کليه گروه ھا و جريانات سياسی را در ۀ پر جوش و خروش مبارزیاعتال

 باعث بحران افت يامواج خشم و جنبش ضد فاشيستی توده ھا که در نبرد پارتيزانی تجسم می.  به حرکت در آوردالبانی

چنين بحرانی ممکن نبود طبقات ارتجاعی کشور و نمايندگان آنھا را که . سياسی عالج ناپذيری در صفوف دشمن گرديد

 ضد فاشيستی و رشد ۀ انقالبی مبارزیآنھا از اعتال.  نيز فرا نگيرد،سرنوشت خويش را با اشغالگران پيوند داده بودند

.  آمدند و مشاھده کردند که اين پديده ھا تھديدی برای امتيازات آنھاستاعتبار حزب کمونيست به ترس مرگ دچار

خطر «ارتجاع پس از اين کنفرانس آژير .  سختی بر اين طبقات بودۀبخش ملی ضرب رھائيۀکنفرانس پزا و تشکيل جبھ

 مالکان بزرگ نمايندگان بورژوازی ارتجاعی و. را کشيد و به مبارزه برای جلو گيری از آن دعوت کرد» کمونيسم

 ۀ با عجله به اعالم سازمان سياسی که مستقيماً در مقابل جبھ١٩۴٢ارضی با پشتيبانی اشغالگران فاشيست در نوامبر 

يافت دست زدند و مدحت فراشی به اصطالح ميھن پرست ) جبھۀ ملی(» کمبتار بالی«بخش ملی قرار داشت و نام رھائي

  .را به رأس آن گذاشتند

 روحانيت مرتجع، دھقانان ثروتمند وغيره یوازی مرتجع، مالکان بزرگ ارضی و بازرگانان، اعضاروشنفکران بورژ

  .گروه ترتسکيست زژاری نيز بدان ملحق شد. پيوستند» بالی کمبتار«به 

انور خوجه اين مجمع را . مجمع ناھمگونی بود از جريانات مختلف سياسی ارتجاعی، با سازمان پوسيده» بالی کمبتار«

  :ن توصيف کرده استچني
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  ناسيوناليسم دلخوشۀدار که ھمه به بازی با کلماياست از عناصری با گرايش ھای مختلف و ناپ) ١(ملغمه ای»بالی «

بعضی طرفدار آنند )... زند که ھر که به ھر خويش تيشه می(... در داخل خود بند و بست چند تن ناسازگار است » ...ندا

بعضی ديگر طرفدار آن اند که بايد طبل بزرگ را به صدا در . کار برده  خدعه ب٩٩ که برای يک عمل دليرانه بايد

  ٢»که اقدام مشخصی در ميان باشد آورد و بعضی ديگر طرفدار جمالت پر طمطراق، بدون آن

  .ی بودئ آنھا نسبت به حزب کمونيست و جنبش انقالبی توده ۀ وحدت اشخاص فقط منافع مشترک طبقاتی آنھا و کينۀماي

 خويش را که عوام فريبی محض بود منتشر ۀبيدرنگ اعالم کرد که کنفرانس پزا را قبول ندارد و برنام» بالی کمبتار«

 مجھز به سيستم اقتصادی و اجتماعی عاری از البانیبه خاطر «سای بالی با کلمات مطنطن از نبرد ؤر. ساخت

وجود آوردند که ه ب» دسته مخفی«در کوھستان ھا چند آنھا با عجله . زدند الف می» استثمارگران و استثمار شوندگان

بايست از عمليات رزمی و سياسی واحد ھای پارتيزانی جلوگيرند و   ضد اشغالگران نبود بلکه میه شان نبرد بۀوظيف

 در ده تشکيل دادند تا» بالی کمبتار» «شورا ھای«آنھا . را تبليغ کرده دھقانان را سر جای خود بنشانند» بالی«سياست 

ھمچنين از بسياری از وسائل و شکل ھای ديگر فعاليت که شبيه » بالی«سای ؤر. جانشين شوراھای رھائی ملی بشوند

ميھن پرستان «آنھا خود را .  استفاده کردند،وسائل و شکل ھای فعاليت حزب کمونيست بود و محبوبيت بسيار يافته بود

از نبرد مسلحانه با اشغالگران ايتاليائی دست باز دارد زيرا که خواستند   میالبانیزدند و آنگاه از خلق  جا می» سوزان

منتظر لحظۀ «: چنين بود» بالی «ۀشعار عمد! گرديد  منجر میالبانیچنين نبردی، به ادعای آنھا، به نابودی خلق 

کمونيسم و اتحاد  عليه بخش ملی و حزب کمونيست، رھائيۀعليه جبھ ديوانه وار ۀباليست ھا به مبارز. باشيم» مناسب

  .شوروی دست زدند

 ۀاين بود که توده ھای خلق و به ويژه دھقانان را از حزب کمونيست جدا سازد، جبھ» بالی کمبتار«يگانه ھدف 

بخش ملی را خاموش گرداند و قدرت سياسی را در فردای جنگ تماماً در  جنبش رھائيبخش ملی را از ميان ببرد ورھائي

  .دست گيرد

توانست بکند  کار ديگر نيز نمی. رای نيل به منظور ھای خود راه ھمکاری با اشغالگران را در پيش گرفتب» بالی«

  نمیه حزب کمونيست با قصد اشغالگران يکسان بود و ثانياً فاشيست ھای ايتاليائی اجازۀزيرا که اوالً قصد وی در بار

قيمتی شده ھر کرد که اين ھمکاری به  دو طرف اقتضاء میمعذلک نفع ھر . دادند باليست ھا فعاليت مستقلی داشته باشند

  .آمدند مخفی بماند زيرا که در غير اين صورت آنھا به فريب کمی نائل نمی

آموزد که اوضاع بغرنج الزمۀ انقالبند و انقالب  لنين می. وضع را در داخل کشور بغرنج ساخت» بالی«ظھور 

  ٣».آورد نجی را پيش میپيوسته در طی رشد خويش شرايط فوق العاده بغر«

بايست با احتياط،   میالبانیحاصل شده بود حزب کمونيست » بالی کمتبار«در شرايط بغرنجی که پس از ظھور 

توانست موفقيت  ، می»بالی«حزب فقط با اتخاذ تاکتيکی کامالً سنجيده در مورد . خردمندی و روش بينی بسيار عمل کند

 را در البانیی خود را با توده ھا نزديک تر گرداند، و به اين طريق خلق دست آورده را نگھدارد، پيوند ھاه ھای ب

  .ی رھبری کندئ دمکراتيک توده البانیوصول به استقالل کامل ملی و ساختمان 

برخی از . مولود ارتجاع و ابزار اشغالگران فاشيست است» بالی کمبتار«دانست که  حزب کمونيست به خوبی می

ی، در برابر خرابکاری باليست ھا مصرانه خواستار آن ئو حتی بعضی از کميته ھای منطقه سازمان ھای پائينی حزب 

  .عليه آنھا دست به اسلحه برده شودبودند که 

                                                 
  )Ramassig( به فرانسوی نوشته شده است ۀ اين کلمه در متن نام-  1
، صفحات ١٩۶٨ خوجه، جلد اول، تيرانا آثار انور. ١٩۴٣ نوریج در کورچا، البانیی حزب کمونيست ئنامه به کميتۀ منطقه .  انورخوجه-  2

  ١٧١ و ١۶٩
  ١١۵، صفحۀ ٢۶جلد ) چاپ فرانسه( لنين، کليات -  3
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کرد که برای حزب پرولتاريا خطری بزرگتر از آن نيست که تاکتيک   مرکزی بر اين اصل پافشاری میۀولی کميت

خواستند فوراً به بالی اعالن جنگ داده شود  که می انور خوجه در جواب کسانی. خويش را بر اميال ذھنی خود بنا نھد

  :داد از جانب کميته مرکزی چنين رھنمود می

 از اعضايش که توانسته مانع بزرگی است زيرا بعضی) ت تحريرأ ھي-» بالی کمبتار«يعنی (صحيح است که اين ... «

اند اين فکر را در خلق پديد آورند که گويا يک سازمان ناسيوناليستی وجود دارد و کمونيست ھا بايد با آن تماس بگيرند 

فراموش نکنيم که ... ند، امری که ھرگز نبايد از ديده فرو گذاشتا از نفوذ شخصی برخوردارالبانیتوافق برسند در ه و ب

  ٤».ادی از عناصر خوب ثابت قدم ھستند که واقعاً آرزومند وحدت و مبارزه اند زيۀدر بين آنھا عد

تاکتيکی اتخاذ کرد که در مواد زيرين » بالی کمبتار« در آغاز در مورد البانیھمانا بدين علت بود که حزب کمونيست 

» تاليائی ھا فرا نرسيده استعليه ايھنوز وقت اسلحه به دست «بايد شعار شکست آوری را که می گويد : شد خالصه می

علناً خواست که وحدت کليه نيرو ھای ضد فاشيستی کشور را بر اساس مبارزۀ » بالی کمبتار«افشاء کرد، بايد از 

خواست » بالی کمبتار«عليه اشغالگران فاشيست ايتاليائی بپذيريد، بايد از بيدرنگ، بی قيد و شرط و عاری از سازش 

 ضد حزب کمونيست و کمونيسم فوراً قطع کند، بايد در مسائل مربوط به مبارزه با اشغالگران با هکه تبليغات خود را ب

  . پرده بر انداخت،تماس گرفت و از آن عده از رؤسای باليست که به فاشيسم و خيانت آلوده شده اند» بالی«

يه کسانی را که ھوادار مبارزه تفاوت بگذارد و کل» بالی کمبتار«منظور حزب از اين تاکتيک آن بود که در صفوف 

بخش ملی بپيوندد، ائين مجبور کند که به جنبش رھائيرا از پ» بالی «ۀعليه اشغالگرانند به اين مبارزه بکشانند، مجموع

خواھند دو دوزه بازی کنند پرده بردارد، کليه کسانی را که جلو  از سياست ضد ملی و روش رؤسای باليست که می

  .دست توده ھا محکوم و منفرد گردانده گيرند ب عليه اشغالگران را میزه وحدت خلق و مبار

عليه اشغالگران ايتاليائی  مبارزۀ مسلحانۀ بی قيد و شرط لۀأبه ويژه در مس» بالی کمبتار«، تاکتيک هضعيف ترين نقط

ن باليست افشاء شوند حزب که سرا از اين جھت برای اين. در واقع با اين مبارزه مخالفت داشت» بالی«بود زيرا که 

بايست توده ھای خلق که  می.  تصميم گرفت که حمله اصلی خود را ھمانا بدين نقطه متوجه سازدالبانیکمونيست 

سران باليست پوچ است و » ميھن پرستی« خويش به اين اعتقاد برسند که ۀخواستار پيکار با اشغالگران بودند به تجرب

  .عوام پرستی محض نيست آنھا چيزی ديگری جز»پرستانۀ ميھن«سخن پردازی ھای 

اتخاذ کرد به سازمان ھای حزب دستور داد » بالی کمبتار« که چنين تاکتيکی را در مورد البانیکميتۀ مرکزی حزب کار 

در پيش » بالی کمبتار«بايست در قبال   وی روشی که میۀبه عقيد. که رھنمود ھای وی را دقيقاً به موقع اجراء گذارند

کرد که با شکيبائی و روشن  کميته مرکزی توصيه می.  ای بسيار بغرنج و مستلزم وقت فراوان بودلهأفته شود مسگر

بينی عمل شود، در ھمه حال خونسردی کامل به کار رود، از دام گستری ھا و فتنه انگيزی ھای دشمن پرھيز شود، 

  : پيوسته در مدنظر باشد که

 ارتباط خود با لۀأ خلق باشيم، از اين جھت بايد مسۀ برخيزيم بلکه بايد ھمراه قاطبما نميتوانيم به تنھائی به نبرد«

  ٥».ناسيوناليست ھا را بسيار جدی بگيريم

زيراکه . داد که نبايد از راھی که معين شده است يک قدم به عقب نشست از طرف ديگر، کميته مرکزی دستور می

عليه اشغالگران،  مسلحانۀ بی قيد و شرط ۀيد مگر بر اساس مبارزتوان تحقق بخش وحدت کليه نيرو ھای کشور را نمی

به اعتبار حزب ما لطمه وارد آيد و نبايد ) حتی يک سر مو(نبايد گذاشت « چانه زدن با ناسيوناليست ھا، و ۀنه به وسيل

                                                 
  ١٧١جلد اول صفحۀ . ١٩۴٣ نوریج.  در کورچاالبانیی حزب کمونيست ئنامه به کميتۀ منطقه .  انور خوجه-  4
  ١٧۴ ھمانجا، صفحۀ -  5
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ت أ ھي–عنی باليست ھا ي(بلکه بايد دور خيز آنھا ... ملی گذاشته شود رھائی بخشۀاجازه داد که چوب الی چرخ مبارز

  ٧.»در ھم شکست) ٦(» زور« به  با استدالل و اقناع سپس با توسلرا نخست) تحرير

در . بخش ملی متضمن خطرات بسيار بود رھائيۀپيش آمد برای حزب و مبارز» بالی کمبتار«وضعی که پس از تشکيل 

ا با عوام فريبی و ارعاب توانستند بخشی از باليست ھ. شد قشر ھای مختلف اھالی، تا حدی آشفتگی سياسی ديده می

» بالی «بهبخش جدا شدند و رھائيۀعده ای از دھقانان متزلزل از جبھ. خود جلب کننده مردم را به ويژه در روستاھا ب

اگر ما بتوانيم با «. به کار برده شود» دقت بسيار و بسيار«کرد که  در چنين شرايطی انورخوجه توصيه می. پيوستند

  ٨».بيرون آئيم آرمان ما پيروز شده است؛ و اگر گامی به خطا برداريم نابود خواھيم شد«از اين وضع » موفقيت

  

  ...ادامه دارد
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