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  ٢٠١۴ می ٢٨

   ضد اشغالگرانهدر ھم شکستن ارتجاع داخلی، شرايط پيروزی مبارزه ب

.  ھا پيوستندالمانبيرق داران، روحانيون بزرگ کاتوليک، سياست مداران فاشيست، ھمگی به سرعت به » بالی کمبتار«

رتجاعی به اشغال مقاماتی در شخصيت ھای عالی روحانی و نمايندگان ساير جريانات ا» بالی کمبتار«عده ای از سران 

  .شورای سلطنت، دولت و ساير ارگان ھای مھِم خيانت پرداختند

 ضد ه مسلحانه آشکار بۀی به مبارزالمانتاخت و در کنار نازی ھای  در راه خيانت به پيش می» بالی کمبتار«اينک که 

 به اين ابزار اشغالگران با ھمين زد حزب کمونيست و شورای عمومی ناچار بودند که بخش ملی دست میجنبش رھائي

 چنين البانی مرکزی حزب کمونيست ۀدر يکی از رھنمود ھای کميت.  مسلحانه به مقابله برخيزندۀشيوه يعنی با مبارز

  :شد گفته می

آنچه اکنون بايسته است درھم . له ای وجود نداردأديگر چنين مس. ست مربوط به گذشتهامری ا» بالی کمبتار«وحدت با «

  »١.است» بالی کمبتار«تن شکس

که از  عباس کوپی پس از آن.  به روشنی آشکار شدزوغو و ھواداران عباس کوپیدرست در ھمين موقع بود که خيانت 

او با مقاصد معينی به منظور باال . بخش ملی گريختامتناع ورزيد از صفوف جبھۀ رھائيشرکت در کنفرانس البينوت 

او ھميشه .  افزايش حيثيت، نفوذ و نقش رھبری حزب کمونيست به جبھه پيوسته بودبردن اعتبار زوغو و جلوگيری از

وغو نظارت خويش را بر جنبش  ھواداران زۀخواستند به وسيل کرد که می  عمل میبق تعاليم امپرياليست ھای انگليسط

در وضعی که پس از تسليم  نشد ه و چون اين مقصد بر آورد بر قرار سازندالبانیبخش ملی و پس از جنگ بر رھائي

. ا از ميان برداردبخش ملی و حزب کمونيست رقع را مناسب دانست که جبھۀ رھائيی موپوجود آمد عباس کوه ايتاليا ب

اين » ۀنگرک«مبر چيزی به نام را اعالم داشت و در ماه نو» يتتیلگال«نگليس ھا تشکيل امبر به کمک وی در ماه سپت
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 را از حزب کمونيست جدا کند و به منظور استقرار البانیوظيفه اش آن بود که خلق » تیليتلگا«. سازمان گرد آورد

ھواداران زوغو به اين منظور به نبرد تبليغاتی وسيعی دست زدند تا رژيم را . مجدد رژيم زوغو به خود ملحق گرداند

 آنھا از احزاب مختلف. بنمايانند» !رژيم آزادی، آرامش، نظم، صلح و عدالت«يگانه رژيم قانونی جلوه دھند و نمونۀ 

گرد آيند و » لگاليتتی«و حزب کمونيست دعوت کردند که در زير پرچم » بخش ملیجنبش رھائي«سياسی و از آن جمله 

 پشتيبانی ،ملحق ساخته» بالی کمبتار«در عين حال عباس کوپی نيرو ھای خود را به نيرو ھای دولت کيسلينگ و 

  .دست آورنده ی را بالماناشغالگران 

 کمک و پشتيبانی ۀدانستند که عباس کوپی و لگاليتتی ابزار انگليس ھا ھستند خود را آماد که خوب می نازی ھا با آن

ديگر متحد بودند که عبارت بود از درھم  ھدف عاجل مشترکی با يکدو ھيتلری ھا و ھواداران زوغو در . نشان دادند

  .ملیبخش تن حزب و خاموش ساختن جنبش رھائيشکس

 کارکردھا و کليه امکانات خويش را مورد استفاده قرار داد تا عباس کوپی و ھوادران زوغو را ۀحزب کمونيست ھم

 مسلحانه ۀبخش ملی به مبارزدارند و با پيوستن به جبھۀ رھائيبخش ملی دست برع کند که از دشمنی با نھضت رھائيقان

بار ديگر توضيح داد که با تشکيل حزبی » لگاليتتی«ورد اعالم سازمان حزب کمونيست در م.  ھا بپردازندالمانعليه 

وجود آيد ضرورتاً بايد ه ولی ھر حزبی که محتمالً ب. ھوادار زوغو و يا ھر حزب سياسی ديگر در کشور مخالف نيست

  .به پيکار با اشغالگران دست بزند و در جبھۀ مشترک رھائی ملی شرکت جويد

ھر . توانست بيطرف بماند بخش ملی نمیروی مسلحی در خارج از جبھۀ رھائيبی و ھيچ نيدر شرايط آن روز، ھيچ حز

از اين جھت ھرچه عباس کوپی . شد بخش ملی مسلماً به خدمتگزاری به دشمن کشانده می رھائيۀجمعيتی جدا از جبھ

مبر در آغاز دس. ھده بر نيامدی ھا شناخته نشود از عالمان ھمکار ۀکوشيد که به سفارش انگليس ھا عمل کند و به مثاب

 ضد ملی عباس کوپی را مورد بررسی قرارداد و رسماً تصميم ۀبخش ملی فعاليت جنايتکارانمومی رھائي عشورای

 و البانی و در عين حال وی را به مثابۀ دشمن خلق گرفت که وی را از شورای عمومی و ستاد کل اخراج کند

  .را به مثابۀ سازمان خائنان بشناساند» لگاليتتی«

بخش ملی و جبھۀ  ارتش رھائيهعلي صريح و مسلح ۀی به مبارزالمانکنار اشغالگران که تمامی ارتجاع در  اين

داد که صف بندی عميقی در درون نيرو ھای سياسی داخلی و طبقات اجتماعی  بخش ملی بر خاسته بود نشان میرھائي

 تقسيم کرد که دشمن جانی يکنھضت انقالبی بين اين نيرو ھا مرز مشخص کشيد و آنھا را به دو بلوک . روی داده است

 کارگر، دھقانان تھيدست و ميانه حال، خرده بورژوازی و ۀ يعنی طبقالبانیاز يکسو اکثريت عظيم خلق . ديگر بودند

قسمت اعظم بورژوازی متوسط شھرھا، روشنفکران ميھن پرست و عناصر منفردی از قشر ھای باالئی جامعه، ھمگی 

ين جبھه  اۀنيروی ضربتی عمد. ی حزب کمونيست متحد و متشکل شده بودندبخش ملی تحت رھبر رھائيۀدر جبھ

 اول جنگ کبير ۀ جھانی ضد فاشيستی و در درجۀش مبارز ابخش ملی و تکيه گاه خارجیعبارت بود از ارتش رھائي

ان  بورژوازی ارتجاعی، اکثريت دھقان، مالکان بزرگ ارضی، بيرقدارانۀاز سوی ديگر طبق. ميھنی اتحاد شوروی

 محکم ۀثروتمند، بخش مرتجع روشنفکران و روحانيان، در سازمان ھا و گروه ھای نامتجانسی گرد آمده بودند که رابط

 نيروی مسلح ارتجاع عبارت بود از واحد ھای ژاندارمری و دار و دسته ھای باليست ھا، .ديگر نداشتند اتحاد بين يک

دادند بلکه در  ای مسلح ارتجاعی، بلوک متمايز و مستقلی تشکيل نمیسازمان ھا و نيرو ھ. ھواداران زوغو و بيرقداران

  .شان قبل از ھر چيز مديون کمک آنھا بود خدمت اشغالگران نازی بودند و موجوديت

در چنين شرايطی حزب کمونيست رھنمود داد که بايست سازمان ھا و نيرو ھای مسلح ارتجاعی يعنی نيرو ھائی را که 

ی ئعليه ارتجاع را بخش جدابخش ملی مانده اند با اسلحه از پای در آورد و بايست مبارزه ي رھائۀدر خارج از جبھ

ستاد کل به واحد ھا و قسمت ھای پارتيزانی فرمانی داد که .  عليه اشغالگران دانست عمومیۀناپذيری از مبارز
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عليه ی بدون نبرد ھمزمان الماننازی ھای عليه نبرد پيروزمندانه . مرتجعان را از کليه مناطق آزاد شده برانند

  .خدمتگزاران آنھا غير ممکن بود

و ساير » لگاليتتی«، »بالی کمبتار«توده ھای وسيع خلق بيدرنگ از موضع گيری حزب کمونيست در مورد قلع و قمع 

نت سازمان ھای مذکور را که خيا آنھا خودشان خواستار اين قلمع و قمع بودند زيرا. نيرو ھای ارتجاعی پشتيبانی کردند

  .به تجربه دريافته بودند

د مشی عمومی خود با اسلحه نبرد کن» لگاليتتی«و » بالی کمبتار« در عين حال که مجبور بود با البانیحزب کمونيست 

بخش ملی خصلت رھائي. شده بود از ياد نبردن ييسيس حزب و در نخستين کنفرانس سراسری وی تعأ تۀرا که در جلس

بخش ملی صرفنظر از تعلقات طبقاتی، عقايد سياسی و معتقدات  در جبھۀ رھائيالبانیزه و اصل وحدت تمام خلق مبار

بخش ملی حتی به روی باليست ھا، ھواداران زوغو و  رھائيۀ جبھدرِ . مذھبی و تفاوت ھای محلی، به قوت خود باقی بود

که دست خويش را به خون  گريختند، مشروط بر اين  میژاندارم ھائی که از سازمان ھا و نيرو ھای مسلح ارتجاعی

رھنمود داده شده که از ھيچ کوششی برای جدا کردن عناصر گمراه از سران . خلق نيالوده باشند، ھمچنان گشوده ماند

  .خائن دريغ نشود

  .قطع نگردد ھرگز ،ی که ھمچنان دشمان عمده بودندالمانعليه اشغالگران حزب به ويژه مراقبت داشت که پيکار 

  

  ...ادامه دارد

 


