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  ٢٠١۴ جوالی ٠٣

  یئ تأسيس حکومت نوين دموکراسی توده -٨

ابتکار .  جديدی رسيدی به اعتال١٩۴۴بخش ملی در بھار تعرض زمستانی دشمن، مبارزۀ رھائيپس از شکست 

 پريلا ۵به موجب فرمان ستاد کل در تاريخ .  افتادالبانیبخش ملی دست ارتش رھائيه  بچعمليات از ھمان ماه مار

ً کليۀ مناطقی که در جنوب اشکومبينی واقع . سمت ھای پارتيزانی در ھمه جا به تعرض پرداختندواحد ھا و ق تقريبا

سپاھيان اشغالگر نازی و قوای ارتجاعی .  مرکزی و شمالی نيرو گرفتالبانیاست آزاد شد و نھضت پارتيزانی در 

در طول جاده ھای اصلی و در ساحل ساخته مجدداً مجبور شدند در سربازخانه ھای شھر ھا و يا در استحکاماتی که 

  .بخش ملی قرار داشتندتھديد مداوم جنجگويان ارتش رھائيبودند موضع گيرند، و در آنجا در معرض 

بخش ملی در کشور باعث شد که بحران در صفوف دشمن به نھايت وخامت  پر جوش و خروش مبارزۀ رھائيیاعتال

ژاندارم ھا و باليست ھا گروه گروه پا به . مسلح ارتجاعی سراسيمگی افتاددر صفوف سازمان ھا و نيرو ھای . برسد

  .فرار نھادند

توانست برای رھائی  اين ارتش کامالً می.  نفر رسيد٣۵٠٠٠بخش ملی به  تعداد نفرات ارتش رھائي١٩۴۴ یدر ماه م

  . شھر ھا و سراسر کشور به تعرض عمومی بپردازد

سپاھيان شوروی از . شد  باز ھم محسوس تر میالمانرخشان ارتش سرخ بر ارتش اين دورنما در اثر پيروزی ھای د

 وارد پريلا در جبھۀ شرق به تعرض عظيمی دست زدند و بدون وقفه به سوی غرب پيش رفته در ١٩۴۴ نوریج

  . در بالکان در خطر محاصره قرار گرفتندالمانبه اين طريق سپاھيان . رومانی گرديدند

  

  زدن مانور ھای جديد دشمنکوشش برای برھم 

ر وضعيت به ييدشمن در چنين وضع خطرناک و نگرانی آور در صدد بر آمد که از کليۀ وسائل برای يافتن چاره و تغ

بخش  ضد ارتش رھائيه بالماندشمن اميد زياد به تعرض جديد و وسيعی بسته بود که فرماندھی . سود خود استفاده کند
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خواستند در   نيز کليۀ نيرو ھای خود را برای تدارک اين عمليات که ھيتلری ھا میالبانیارتجاع . ديد ملی تدارک می

بخش ملی در بھار به تعرض دند از آن جھت بود که ارتش رھائياگر آنھا موفق نش.  شروع کنند بسيج کرده بودپريلا

ی استخدام سربازان مزدور در  ھم زد و نيز تالش ھای مجدد آنھا براهپرداخت و به اين طريق حساب ھای آنھا را ب

  .رو شده اثر مخالفت مردم با شکست روب

 البانیی به حيله بازی جديدی دست زدند و  کوشيدند که ائتالفی از ارتجاع يونان و الماندر ھمين اثناء، خيانت پيشگان 

دشمن، نيرو ھای متحد طبق نقشه ھای .  مبدل شودالبانی – ترکيه –وجود آورند که در آينده به اتحاد نظامی يونان ه ب

کوشش خيانت پيشگان در .  و يونان به کار افتدالبانیبخش ملی در بايست در سرکوب جنبش رھائي اين سه کشور می

  . در نطفه خفه شدالبانیاثر نيروی مبارزۀ انقالبی خلق 

و ايجاد » رفرم ارضی«خواستند مردم را با اعالم پرجنجال برخی از تدابير اقتصادی مانند  تشبثات مرتجعان که می

 طبق مواعيد خيانت پيشگان، تدابير مذکور می. بفريبند به ھمين سرنوشت گرفتار آمد» شرکت توسعۀ اقتصاد کشور«

 اقتصادی کشور را که بنابر اظھارات آنھا علت بحران مين کند و عقب ماندگیأبايست حقوق دھقانان و کارگران را ت

 ايمان يافته بود که فقط البانیخلق .  را بفريبدالبانیتوانست خلق  ولی اين مواعيد زيبا نمی!  بر اندازد، بودالبانیوخيم 

ھد پيروزی بر فاشيسم و درھم شکستن کامل خيانت پيشگان به عملی ساختن آرزو ھا و خواست ھای او امکان خوا

  .داد

دولت انگلستان .  آمدالبانی به کمک دشمنياران ئیامريکا و وخيم، ارتجاع امپرياليستی انگليسدر چنين لحظات بحرانی 

بخش ملی را  پر توان جنبش رھائيیاز اَغراض خويش مبنی بر استقرار نظارت بر بالکان اَعراض نکرده بود و اعتال

بخش  رھائی ملی و ستاد کل ارتش رھائيشورای عمومی. ديد  میالبانیر مانع بزرگی بر سر راه اجرای اين نقشه د

بخش ملی و با ط با تکيه بر مخالفان جنبش رھائي را رد کرده بودند و اينان فقامريکاملی، امر و نھی انگليس و 

 در ئیامريکا و پس فرماندھی انگليس.  تحقق بخشندتوانستند به مقاصد امپرياليستی خود تضعيف ھرچه بيشتر آن می

و بيرقداران خيانت پيشه و بر ارسال » بالی کمبتار«، »لگاليتتی«مديترانه بر کمک خويش به نيرو ھای ارتجاعی 

 را قانع کند که البانیبخش ملی تان کوشيد تا ستاد کل ارتش رھائيت نظامی انگلسأھي. لحه و پوشاک برای آنھا افزوداس

» لگاليتتی« شمالی منطقۀ عمل البانیشمالی خودداری ورزد، به اين بھانه که  البانیاز ھر گونه حرکت سپاھيان به 

دولت انگلستان در لندن به تالش خويش برای تشکيل دولتی ! است و چنين اقدامی ممکن است موجب تصادم گردد

  .ارتجاعی در مھاجرت افزايش داد

ی ئگذراند در سرنوشت انقالب توده   سر می ازالبانی حزب کمونيست نظر داد که دورانی که کشور ١٩۴۴در بھار 

که وضع را به سود خود عوض  بايست بر ھرگونه تشبث دشمن در اين در چنين شرايطی ضرورتاً می. قطعيت دارد

بايست تدابير نظامی و  بايست کليۀ نقشه ھای ارتجاع داخلی و خارجی را بر ھم زد، می کند خط بطالن کشيد، می

کميتۀ مرکزی نظر داد که . مين کندأی را تئھائی کامل کشور و پيروزی انقالب توده سياسی مقتضی اتخاذ کرد که ر

بخش ملی به مثابۀ قانونی کردن قدرت شورا ھای رھائيحلقۀ اساسی اجرای اين ھدف ھا عبارتست از استوار ساختن و 

  .تش منظم وی با دولت دموکراتيک و ارالبانیسيس حکومت نوين أ، تالبانیِحق خلق  هيگانه قدِرت ب

  

  ...ادامه دارد

  


