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  فصل اول

  مبارزه برای تـأسيس

  البانیحزب کمونيست 

)١٩ - ١٩٢٩۴١(  

  

  :رشد نھضت دموکراتيک و ضد امپرياليستی در ربع اول قرن بيستم. ظھور نھضت کارگری -١

 نظامی، دورۀ ظلم –اين دوره، دورۀ رژيم فئودالی.  قريب پنج قرن به طول انجاميدالبانی استيالی عثمانی ھا بر 

ولی در عين .  فئودالی، جنگ ھای ويرانگر متوالی و رکود عظيم آموزش و فرھنگ بودۀاستثمار بيرحمانوحشيانۀ ملی، 

 به خاطر آزادی و استقالل ملی خويش، به خاطر رشد مادی و معنوی خويش، به البانیحال دورۀ مبارزۀ سرکش خلق 

 البانی به اعالم استقالل ١٩١٢مبر  نو٢٨مبارزۀ مذکور ھمانا عامل قطعی است که در . خاطر عدالت اجتماعی بود

  .منجر شد

اما در واقع مالکان .  ھا اھميت عظيم تاريخی داشتالبانیاعالم استقالل و تأسيس دولت جديد، حوادثی بود که برای 

بزرگ ارضی و بورژوازی در رأس دولت قرار گرفتند و خلق که مبارزه و جانبازی کرده بود ھمچنان در زير ستم و 

 مستقل در محاصرۀ دولت ھای بورژوائی به سر می برد که نسبت البانیبه عالوه، . مار طبقات فرمانروا باقی مانداستث

 نيمی از سر ١٩١٣که در  دول امپرياليستی نيز که از آنھا پشتيبانی می کردند با اين. به او سياست شوينيستی داشتند

 را از نقشۀ سياسی بالکان به کلی محو البانیکه  زيدند و از اين را از وی جدا ساختند قناعت نمی ورالبانیزمين ھای 

  .تافتند کنند و يا آن را به زير يوغ خويش در آورند روی بر نمی
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  ، کشور کشاورزی نيمه فئودالالبانی

اگرچه رشد روابط سرمايه داری توليد . شمار می آمده  در موقع اعالم استقالل، کشور کشاورزی عقب مانده ای بالبانی

 کئوپراسيون سرمايه داری بدوی ۀدر شھر ھا و کمتر از آن در روستا ھا آغاز شده بود روابط مذکور عموماً در مرحل

بقايای رژيم پاتريارکال ھنوز در زندگی اجتماعی و . سيستم مالکيت ھای بزرگ به ويژه در جلگه ھا رواج داشت. بود

  .به ويژه در زندگی نواحی مرتفع شمال حفظ شده بود

وضع دھقانان تھيدست که اکثريت سکنۀ روستائی را .  کار را می مکيدندضی رمق دھقانان مزارعالکان بزرگ ارم

توانستند معاش خود را  اين مالکان قطعات کوچک زمين به زحمت می. دادند به ھيچ وجه بھتر از اين نبود تشکيل می

ی، دھقانان مرفه، کسبه و رباخواران بيفتند و کسانی شد که ھمواره به چنگ مالکان ارض فقر آنھا باعث می. تأمين کنند

آمدند و بخشی از آنان که نمی توانستند  شدند به صورت کارگران مزدور کشاورزی در می از آنھا که خانه خراب می

سرچشمۀ اين فقر عظيم توده ھا و بالی خشکسالی که پس از . گرفتند در شھر ھا کار پيدا کنند راه مھاجرت، در پيش می

 دھقانان به وسيلۀ مالکان ۀ زمين، استثمار بيرحمانۀشد عبارت بود از تقسيم غير عادالن  نازل میالبانی چند سال بر ھر

  .زار ھای بدوی کشاورزیبو دولت، به کار بردن شيوه ھا و اسسات مذھبی ؤبزرگ ارضی، م

ر شيوۀ زندگی آنھا ھنوز بقايای قرون د. شھر ھا عموماً کوچک بودند و رشد آنھا از لحاظ اقتصادی و اجتماعی کم بود

توليد آنھا غالباً بزرگ و به ويژه در اشکودرا، برات، الباسان و کورچا مانوفاکتور ھای سرمايه . وسطائی وجود داشت

افزايش توليد کاالئی و توسعۀ .  کارگر مزدور داشتند١۵ تا ١٠داری به ظھور رسيده بود که ھر يک به طور متوسط 

ژوازی تجاری که به استثمار کار مزدوری پيشه وران خانگی مشغول بود امکان داد که به تراکم سرمايه بازار به بور

اما عموماً اين بورژوازی سرمايۀ خود را در . بپردازد و از اين راه عده ای مالک ارضی از ميان خود بيرون بدھد

ز محصوالت خانه داشت که غالباً به تبديل برخی ا کار٢۵ فقط البانیصنعت به کار نمی انداخت و بالنتيجه دولت جوان 

  . نفر بود١۵٠زار ھای اين کارخانه ھا بدوی و تعداد کارگرانشان اندک و مجموعاً با. کشاورزی می پرداختند

 بنگاه، کارخانه و ۵٠مجموعاً در حدود . د بودـنستقالل، آھنگ رشد صنعتی بسيار کُ در ده سال اول پس از اعالم ا

اکثريت کارگران در صنايع نمک، چوب بری و .  کارگر نداشت٣٠ ولی مھمترين آنھا بيش از ،د ساخته شدکارگاه جدي

که در آن ھنگام به وسيلۀ امتياز داران ) ولورا(چند ده تن کارگر نيز در معادن بيتوم سلنيسا . کردند ساختمان کار می

  . مشغول کار بودند،شد خارجی اداره می

يافت به  که کارشان در شھر خاتمه می اکثريت کارگران بنگاه ھای سرمايه داری کارگران فصلی بودند و پس از آن

کارگران کارخانه ھا و معادن ھمگی منشاء پيشه وری يا دھقانی . پرداختند گشتند و به کشاورزی می روستا باز می

  .ندداد داشتند و ھنوز طبقه ای با وجدان سياسی طبقاتی تشکيل نمی

 ساعت و اکثراً به ١٠روِز کار بسيار طوالنی بود و به . بردند سر میه کارگران در استثمار وحشيانۀ سرمايه داران ب

. داد رسيد ولی مزد کارگران بسيار اندک بود و به زحمت کفاف معاش کارگران و خانوادۀ آنان را می  ساعت می١۴

توانستند دستمزد ھا  ايان در اثر افزايش دائمی جويندگان کار میمينی نداشت و کارفرمأھمين دستمزد ھا نيز ھيچ گونه ت

ھيچ قانونی در حمايت از کار وجود نداشت و کار . را تقليل دھند و يا پرداخت آنھا را خودسرانه ماه ھا به عقب اندازند

  .دادند نمیانجام فرمايان ھيچ اقدامی برای بيمۀ کارگران 

شدند زيرا  اگردان کسبه از کارگران کارخانه ھا نيز شديدتر استثمار میشاگردان و کارکنان بنگاه ھای پيشه وری و ش

اکثريت تودۀ شاگردان را کودکان و يا جوانان نو . که استثمارشان با شکل ھا و شيوه ھای قرون وسطائی ھمراه بود

احبکار خود بايست خدمات بسيار ديگری برای ص دادند که عالوه بر کار در کارگاه و يا دکان می خاسته تشکيل می

  .شدند انجام دھند و با کمترين خطائی شديداً تنبيه می
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ھای پيشه وری و کسبه بر آنھا   ضد استثماری که از طرف صاحبان کارگاههاز نخستين سالھای قرن بيستم، شاگرد ھا ب

را گسترش اما اين نھضت که به طور عمده در اشکود. شد به طريق کم و بيش متشکل به مبارزه بر خاستند تحميل می

انديشه ھای سوسياليستی که در اين شرايط اشاعه يافت عموماً آميخته به تحريف . يافت خصلت محلی و خودجوش داشت

نخستين سازمان ھای کارگری خصلت جمعيت ھای . آمد در می» سوسياليسم خرده بورژوائی«بود و گاھی به صورت 

 ديگر تقويت می بسط دھد روحيۀ ھم بستگی کارگران را با يک ضد استثمار را هکه مبارزه ب  از آنپيشتعاونی داشت و 

پيشه ورانی که به حساب خود کار می کردند ولی برای حفظ توليد کوچک در مبارزه با بورژوازی تجاری و . کرد

ا اما اين سازمان ھ. صاحبان مانوفاکتور ھا به پيشتيبانی شاگردان نياز داشتند نيز در اين سازمان ھا شرکت می جستند

  .ھيچگاه دوام نمی يافتند

  . استيال داشتند، خصلت ميھن پرستانۀ بارزی پيدا کردالبانیکه بيگانگان بر  در عين حال نھضت کارگری در اثر اين

جنگ ھای سياسی .  امکان رشد عادی ندادالبانیاتفاق افتاد به دولت ) ١٩١٢در (حوادثی که چندی پس از اعالم استقالل 

 برای دول امپرياليستی ١٩١۴ ستگ و بر افروختن جنگ جھانی اول در ا١٩١۴ – ١٩١٣ ھای در درون کشور در سال

 به البانی.  فرصت مناسبی بود که اغراض خويش را در مورد وی به عمل در آورندالبانیو دول شوينيست ھمسايۀ 

. ر بر خورد بودديگر د  در آمد که در آنجا منافع سياسی و نظامی دولت ھای متخاصم با يکیصورت صحنۀ نبرد

 را به مثابۀ دولت انیالب به موجب قرارداد محرمانه ای توافق کردند که ١٩١۵ اپريلقدرت ھای امپرياليستی آنتانت در 

  .مستقل از ميان بردارند و سر زمين وی را تقسيم کنند و ارتش آنھا کشور ما را تا پايان جنگ در اشغال نگھداشت

اقتصاد کشور .  روی داد مصائب عظيم برای خلق ما به بار آوردالبانی که در خاک مھاجمت ھای بيگانگان و تصادماتی

مردم از بيماری . سراسر کشور به قحطی دچار آمد. باره منھدم و سوزانده شد بسا دھکده ھا که يک. رو به ويرانی نھاد

  .ھای ھمه گير گرفتار مرگ و مير گشتند

  

  ...ادامه دارد

  

 


