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 ٢٠١۴ جون ٠٣

  

   وظيفۀ مقدمۀبخش ملی به مثابی و ارتش رھائيئتحکيم قدرت توده 

 قدرت سياسی اھميت باز ھم بيشتری کسب ۀمسألدر شرايط جديدی که پس از تسليم ايتاليای فاشيست پيش آمده بود 

خش ملی و بر ب منظور تخريب قدرت شوراھای رھائي بسيار خطرناکی که در موکژه بهۀپس از شکست توطئ. کرد

انداختن نقش رھبری حزب کمونيست صورت گرفت ارتجاع به وسائل جديدی برای تخريب قدرت مذکور متوسل شد 

ی قدرت المانو در صدد بر آمد شوراھائی ملی را به زور اسلحه از ميان بردارد و با تصويب و مساعدت اشغالگران 

» لگاليتتی«رژيم زوغو را که  نازی ھا فکر استقرار. بنشاندسابق مالکان بزرگ ارضی و بورژوا ھا را به جای آنھا 

  .ئيد کردندأ بدون کمترين قيد و شرطی ت،به پيش آورده بود

کيسلينگ را تشکيل دادند، ھواداران زوغو را در دولت » شورای سلطنتی«گواه مشھود اين امر ھمان بود که نازی ھا 

آزادی بخشيدند که در شھر ھا و مناطق » لگاليتتی«اختند، به و در ژاندارمری دشمن يار به مقامات مھم منصوب س

ولی استقرار رژيم .  به طبع و نشر ارگان ھای مطبوعاتی و ِاعمال نفوذ خويش بپردازدالمانتحت اشغال سپاھيان 

 ۀ باردر اين دوره چرچيل در لندن با زوغو در.  قرار گرفتامريکازوغو به ويژه مورد پشتيبانی دولت ھای انگليس و 

  . در مھاجرت به مذاکره پرداختالبانیتشکيل احتمالی دولت سلطنتی 

 مرکزی در قبال وضع مذکور چنين ۀکميت.  کاری بر اين مانور ھا وارد ساختندۀ ضربالبانیحزب کمونيست و خلق 

  :رھنمود داد

سيس شوراھای أ تۀمسأل... قدرتۀمسأل ديگر در برابر ما قرار دارد عبارتست از ۀمسأل ای که پيش از ھر مسأله«

در اين باره نبايد . يا ھر حزب ديگر به عمل آيد» بالی«رھائی ملی در ھمه جا، تحکيم آنھا و دفاع از آنھا از  طرف 
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. فقط يک قدرت بايد باشد و آن قدرت شوراھای رھائی ملی است، نه ھيچ قدرت ديگر. ھيچ ابھامی وجود داشته باشد

  ١». دوگانگی امکان پذير نيستدر اين مورد ھيچ سازش و ھيچ

ی برات و ژيروکاسترو که پس از تسليم ايتاليای فاشيست اقدامات فوری برای تخريب دستگاه قدرت ئکميته ھای منطقه 

» بالی کمبتار«سابق در شھرھای آزاد شده به عمل نياورده و بلکه امکان داده بودند که دستگاه مذکور تحت نظارت 

 ۀخطای مذکور در اثر اين انتقاد فوراً طبق دستور کميت. مورد استفاده قرار گيرد شديداً انتقاد شدنددر آيد و به وسيلۀ او 

  .مرکزی جبران شد

 رژيم فقر و ستم پرده بر ۀجی پردامنه ای دست زدند تا از قدرت سابق به مثابييسازمان ھای حزب به کار تبليغی و تھ

 تسليم و يا تقديم ۀه روشنی توضيح دادند که قدرت سياسی ھرگز به وسيلسازمان ھای حزب به توده ھای مردم ب. گيرند

 با اسلحه ای که در دست دارد سرنوشت خويش را تعبير البانیشود بلکه بايد آن را به زور تسخير کرد، خلق  نمی

وجه حق ندارند،  ھا به ھيچ ئیامريکا ھا و انگليس. يم زوغو بر او تحميل شودخواھد کرد و اجازه نخواھد داد که رژ

  . ، مداخله کنندالبانی رژيم و نه در ساير امور سياسی و نظامی خلق ۀمسألنه در 

ی، يک سلسله اقدامات بر اساس تصميمات دومين کنفرانس رھائی ملی و اساسنامه و ئبه منظور تحکيم قدرت توده 

 شھرھا و مناطق ۀنتخابات شوراھا در کليا.  شوراھا که به تصويب کنفرانس مذکور رسيده بود، به عمل آمدۀآئين نام

ی از عناصر بی ثبات ئشوراھا. آزاد شده سازمان داده شد و کنفرانس ھای رھائی ملی در بعضی از مناطق داير گرديد

ارگان ھای اجرائی و دستگاه اداری و اقتصادی . تعداد اعضای آنھا افزايش يافت و ترکيب آنھا تحکيم شد. تصفيه شد

وجود آمد و به اين طريق فعاليت دولتی ه  و شوراھای شھرھای آزاد شده بئیعمومی، محلی و منطقه در جنب شورای 

  .شوراھای مذکور بھبود پذيرفت و جان گرفت

  . شوراھای رھائی ملی در کليه فعاليت ھای خود از پشتيبانی نيرومند توده ھای خلق برخوردار بودند

سيس شوراھای جوانان ضد فاشيست و زنان ضد أھائی ملی در اثر توحدت توده ھای خلق بر گرد حزب و شوراھای ر

  .فاشيست در سراسر کشور، بازھم استوارتر شد

شد ھمچنان  ی بدان وابسته میئبخش ملی که تحصيل استقالل ملی و استقرار قدرت توده  رھائيۀ اساسی مبارزۀمسأل

انان  مرکزی، اکثريت اعضای حزب و سازمان جوۀ طبق رھنمود کميت١٩۴٣پائيز در . عبارت بود از تقويت ارتش

ھزاران نفر از جوانان، کارگران، دھقانان و دانش آموزان به ندای . بخش ملی در آمدندکمونيست به خدمت ارتش رھائي

  .حزب کمونيست پاسخ گفتند و به صفوف  واحد ھا و قسمت ھای پارتيزانی پيوستند

) ٣ و ٢تيپ (بخش ملی دو برابر شد و در پائيز دو تيپ ضربتی جديد  تعداد نفرات ارتش رھائي١٩۴٣ والیج ١٠از 

  .تشکيل گرديد

ستاد کل رھبری عمليات نظامی را بر عھده داشت، اجرای نقشه ھای خود را در ايجاد تيپ ھا، ھنگ ھا و گردان ھای 

کرد، فرماندھی ھای  ک زمستانی دقيقاً نظارت و رھبری میجديد، در پرورش کادر ھا، در تأمين خوار و بار و پوشا

آوردند  پارتيزانی را که به نقض قواعد جنگ انقالبی پارتيزانی دست ميزدند و يا در اجرای آنھا نقايصی به بار می

 انداخت، از اشتباھاتی که در عمل واحد ھا و قسمت ھا به ظھور می داد و در راه صحيح می مورد انتقاد قرار می

. رسانيد تا آنھا را به کار ببندند کرد و به اطالع کليۀ ستاد ھا و فرماندھی ھا می ی استخراج میئد تعاليم گرانبھارسي

ماندند  آوردند و در مواضع خود منتظر او می که بر دشمن حمله نمی ستاد کل به ويژه از برخی از فرماندھی ھائی

ی در اجرای تاکتيک جنگ ضد پارتيزانی به عمل المانای که فرماندھی ھ ستاد کل از کوشش ھائی. شديداً انتقاد کرد

. رو ساخته تدابيری که اتخاذ شد نقشه ھای دشمن را با شکست کامل روب. وردند نيز درس ھای مھمی گرفتآ می
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ی وادارند در اين نشست ئی که در صدد بودند واحد ھای پارتيزانی را به درگيری در جنگ جبھه المانفرماندھی ھای 

  . شدندنيز ناکام

ی، بازھم بيشتر موجب ئی ھا، گسترش و تقويت قدرت توده المان ضد اشغالگران نو رسيده، يعنی هرشد ظفرمند نبرد ب

مساعی ھيتلری ھا و ارتجاع داخلی و ارتجاع امپرياليستِی انگليس و .  شدالبانی حيثيت حزب کمونيست یاعتال

توده ھای خلق بيش از پيش به اين حقيقت پی . د به ھدر رفتخواستند حزب را از خلق منفرد گردانن  که میئیامريکا

  .عليه دشمن دست زد به مبارزه ای بی سازش ئیبردند که بايد تا پيروزی نھا

ی و خيانت پيشگان نمی توانستند با چنين وضعی سازگار باشند و ھمه کار کردند تا آن را با ايراد المانالبته اشغالگران 

  .بخش ملی به سود خود عوض کنند و ارتش رھائيضربه بر حزب کمونيست

دست آمده سرمست نشوند، با ديده ای ه داد که ھرگز از کاميابی ھای ب کميتۀ مرکزی به سازمان ھای حزب دستور می

واقع بين به اوضاع بنگرند و آن را درست دريابند، مراقب باشند که غافلگير نشوند، برای مقابله با مشکالت عظيمی 

شد استحکام  آنچه بيش از ھر چيز طلب می.  بود آماده باشند و پارتيزان ھا و قاطبۀ خلق را آماده گردانندکه در پيش

  .پوالدين حزب بود

که آن را ظفرمندانه به مقصد برسانيم بايد ستون  باری که بر دوش حزب ماست بسيار سنگين است و برای اين«

د باشد، بايد رفقای ما از لحاظ سياسی و نظامی ھم سطح وظائف فقرات ما محکم باشد، بايد حزب ما متشکل و نيرومن

رو شويم و ه خود باشند، تا بتوانيم در اين ساعات و در اين اوضاِع دشوار و قطعی با ھر حادثۀ بيرون از انتظار روب

  ٢»خود را بدون خطِر گمراھی توجيه کنيم

  ...ادامه دارد
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