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  الله: و ارسال ازبازتايپ 
  

  البانیتاريخ حزب کار 
  
  

  البانیانستيتوی تحقيقات مارکسيستی لنينيستی در جنب کميتۀ مرکزی حزب کار 
  ١٩۶٩تيرانا » نعيم فراشری«چاپ 
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  ٢٠١۴ می ١۴

  
  :یئبخش ملی و قيام ھمگانی توده  سازماندھی ارتش رھائي-۵

پس از نخستين کنفرانس سراسری، کار سياسی و سازمانی حزب به طور عمده متوجه آماده ساختن خلق برای قيام 

  .بخش ملی گرديد اول متوجه سازماندھی ارتش رھائيھمگانی و در درجه

، شھريان، زنان، جوانان، دختران، ناسيوناليست ھا و روشنفکران ميھن نان، دھقانا، به کارگرالبانیحزب به خلق 

 ضد اشغالگران فاشيست و خائنان گرد آورند، ھر روز به هپرست ندا داد که ھمۀ نيرو ھای خود را برای مبارزه ب

لحانه را تقويت کرده به سوی وجود آورند و مبارزۀ مسه تعدادی بيشتر به پارتيزان ھا بپيوندند تا واحد ھای تازه ای ب

  :حزب به خلق می آموخت که. قيام ھمگانی رھسپار گردند

شغالگران ھرچه پردامنه دار  ضد اهدھيم، و اين مبارزه ب سرنوشت کشور وابسته به مبارزه ای است که ما انجام می«

  ١».وفانی تر باشد روز رھائی نزديک تر خواھد بودتتر و 

ه  ضد ايتاليا به نبرد بر خيزند و ايتاليا بايد بهتوانند و نبايد ب  ھا نمیالبانیزدند که  ار میدر ھر سو ج» بالی«مبلغان 

 آنھا در یانور خوجه در افشا. ، آزادی و استقالل خواھند آوردالبانیدست متفقين مغلوب شود که در عين حال برای 

  :چنين نوشت» زری ای پوپوليت«

 کوچک برای البانی... خيلی ساده است... کردند؟ استدالل می» ن بزرگسياستمدارا«شد اگر ھمه مثل اين  چه می«

  ...ھميشه به صورت خادم موسولينی در می آمد

ولی . جنگند  با ارتش ھای بزرگ، با تانک و ھواپيما میامريکاروسيه، انگلستان و . يکی برای ھمه، ھمه برای يکی

رود و نه با  جنگ نه با نثار گل از پيش می...  ماست نجنگيماين امر دليل بر آن نيست که ما با تفنگ که يگانه سالح
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 دست می آيد و نه با سازش بلکه به بھای رنج ھا و خونی که نثار میه و آزادی نه با سخن پردازی ب... تاخت و تاز قلم

  ٢».شود

ازان، ژاندارم ھا و دادند به کار مخفی در بين سرب کمونيست ھا به موازات فعاليت پردامنه ای که در بين خلق انجام می

 و ھمچنين در بين سربازان و ، در بين کليۀ کسان فريب خورده ای که به خدمت اشغالگران در آمده بودندالبانیپاسبانان 

  .برای اينھا تراکت ھائی به زبان ايتاليائی پخش شد.  توسعه بخشيدندالبانیکارگران ايتاليائی مقيم 

يرومند کمونيست ھا صد ھا جنگجوی جوان به صفوف واحد ھای پارتيزانی در پاسخ ندای حزب و در اثر فعاليت ن

ميھن پرستانی . بسياری از دانش آموزان دبيرستان ھا به کوھستان رفتند و به جنگجويان راه آزادی ملحق شدند. پيوستند

رتيزان در عرض مدتی تعداد پا. که از قسمت ھای نظامی دشمن گريخته بودند صفوف پارتيزان ھا را گسترده تر ساختند

. وجود آمدنده ی بئ نخستين گردان ھا و ھمچنين نخستين ستاد ھای منطقه ١٩۴٣ یدر م. کمتر از سه ماه دو برابر شد

  .کردند  واحد پارتيزانی در سراسر کشور عمل می٣٠ گردان و ٢٠، والیجدر 

  

  در ھم شکستن فراکسيونی که در منطقۀ ولورا پديد آمد

در اجرای وظائف محوله از طرف نخستين کنفرانس سراسری به آماده سازی قيام ھمگانی مشغول در ھنگامی که حزب 

 حزب دشمن تشکيل فراکسيونی هبود و دشمنان خلق و کمونيسم، صديق پرمت، پال ترووا مخفيانه در منطقۀ ولورا ب

 برای شرکت در نخستين ی حزبئدر واقع آنھا در زمانی که رھبران عمدۀ منطقه .  دست زدند،البانیکمونيست 

آنھا با استفاده .  از محل دور شده بودند به تشکيل اين فراکسيون مبادرت جستندالبانیکنفرانس سراسری حزب کمونيست 

شد   لنينيستی که در صفوف کمونيست ھا ديده می–شياری، انضباط و آمادگی مارکسيستی واز اين وضع و از فقدان ھ

 را بفريبند و  ٣»پالکا«و ھمچنين فرماندھی واحد پارتيزانی ولورا، واحد موسوم به  حزب یتوانستند عده ای از اعضا

ی حزب را قبول ندارند و شعار دادند که به ئ منطقه ۀ اعالم داشتند که کميتپريلافراکسيونيست ھا در . به خود جلب کنند

 جديدی با ۀی را سرنگون گرداند و کميتئ منطقه ۀعمل آيد تا کميتدعوت به » کنفرانس حزب«زودی از به اصطالح 

  .شرکت صديق پرمت و ھواداران نزديکش انتخاب کند

دست ه ھدف فراکسيون متخاصم آن بود که زمام سازمان حزب و ھمچنين فرماندھی واحد ھای پارتيزانی را در ولورا ب

بخش را در آن ا از ميان بر دارد، مبارزۀ رھائي رھبری ر اول کادر ھایۀو در درج» کمونيست ھای ثابت قدم«گيرد، 

ناحيه خاموش کند، سپس خرابکاری خود را به ساير نواحی کشور گسترش داده کميتۀ مرکزی را سرنگون سازد و 

توافق کرده بودند که به منظور نيل به ھدف فوق به » بالی کمبتار«خائنان با سران . حزب کمونيست را نابود گرداند

آنھا با توسل به فريب و افتراء، با تکيه بر باليست ھا در صدد بر آمدند که . ديگر دست به عمل زنند اھنگی يکھم

در عين حال به عدۀ زيادی از . دھقانان را به حمالت مسلحانه بر ارگان ھای حزب و واحد پارتيزانی بر انگيزند

يروکاسترو نامه نوشته مدعی شدند که انگيزۀ شورش ی ژئکمونيست ھا در مناطق مختلف و ھمچنين به کميتۀ منطقه 

عليه آناستاس لوال، صديق پرمت و فراکسيونيست ھای ای است که حزب »غير عادالنه«فراکسيونيست ھا تصميمات 

  .ديگر اتخاذ کرده است، و پشتيبانی آنان را خواستار شدند

ر بزرگی برای سراسر طپيش آمده بود به حق خکميتۀ مرکزی، وضع وخيمی را که در سازمان حزبی منطقۀ ولورا 

  .عليه فراکسيون را رھبری کندحزب تلقی کرد و دبير کل حزب انور خوجه شخصاً به محل رفت تا مبارزه 

انور خوجه و . سازمان داده شد» حزب مقدم بر ھمه چيز«مبارزه برای از ھم پاشاندان اين فراکسيون در زير شعار 

ی، در جلسات و در تماس ھای فردی، ھدف واقعی فراکسيون و خطر ئ منطقه کميتۀخو، دبيران حسنی کاپو و محمد شي
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که فريب خائنان   کمونيست ھائیۀتقريباً ھم. بزرگ فعاليت دشمنانۀ آن را برای حزب، به اعضای حزب توضيح دادند

مردم منطقه ولورا و ماالکاسترو نيز . را خورده بودند خطای خويش را دريافتند و ھرگونه ارتباط خود را با آنھا بريدند

.  کار تمام بودیدر ماه م.  فراکسيون شرکت جستندیبه خيانت صديق پرمت پی بردند و در کنار حزب فعاالنه در امحا

صديق پرمت که به عنوان دشمن خلق و حزب افشاء شده بود توانست بگريزد و به ولورا که در اشغال فاشيست ھای 

  .ودايتاليائی بود، بر

 ١٩۴٣ ونج خاصی در ماه ۀ ولورا، در بخش نامۀ مرکزی حزب پس از بر انداختن فراکسيون متخاصم در ناحيۀکميت

  :مبداء و ھدف فراکسيون مذکور را تشريح کرد و به ھمه کمونيست ھا چنين خاطر نشان ساخت

ما بايد به شديدترين وجھی با اين ...  سازمان ھای حزب و به ويژه سازمان ولوراۀاين تجربه بايد درسی باشد برای ھم«

يم و ھر بار که سر ما بايد از اين عناصر نفرت داشته باشيم و در ھر جا که به آنھا بر بخور... دشمنان پست مبارزه کنيم

  ٤»...بردارند آنھا را بی امان بکوبيم

شمنان حزب را بھتر دريابند طر دقضيۀ ولورا برای سراسر حزب درس بزرگی بود و به کمونيست ھا کمک کرد که خ

ديگر نظير اين پديده ھا .  انضباط خويش را تحکيم کنند، ھوشياری و پيکارجوئی خود را در فعاليت انقالبی باال ببرندو

  .تا پايان مبارزه روی ننمود

  

  ...ادامه دارد
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