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  ٢٠١۴ فبروری ٢٢
 

۴  
  پيدايش نھضت کمونيستی-٢

سپس در .  رياست جمھور برداشت دار و دستۀ زوغو اعالم جمھوری کرد و احمد زوغو را به١٩٢۵ نوریجدر 

  . ھا خواندالبانی جمھوری به مونارشی بدل شد و زوغو خود را پادشاه ١٩٢٨مبر سپت

  

  وضع فالکت بار اقتصادی و اجتماعی در رژيم زوغو

پشتيبانان .  درندۀ ضد دموکراتيک مالکان بزرگ ارضی و بورژوازی ارتجاعی بوده حال ديکتاتوررژيم زوغو در ھم

مالکان ارضی بزرگ، بورژوازی بزرگ تجاری، بورژوازی : داخلی رژيم زوغو عبارت بودند از مرتجعان کشور

 پايگاه ،ود اين نيرو ھا سالی که رژيم زوغو بر سرکار ب١۵در مدت . داران در مناطق کوھستانی روستائی و بيرق

  . دادند اجتماعی او را تشکيل می

ديکتاتوری زوغو، مناسبات . گاه از اجرای سياست داخلی و خارجی ضد خلقی و ضد ملی باز نايستاد زوغو ھيچ

فئودالی موجود را دست نخورده نگھداشت، استثمارگری مالکان بزرگ ارضی و سرمايه داران را تقويت کرد، و سيستم 

ديکتاتوری زوغو تکامل اقتصادی و فرھنگی را جلو گرفت و کشور . وجود آورده برای غارت توده ھای خلق بکاملی 

  .را در عقب ماندگی و بی فرھنگی نگھداشت

زوغو ھر دستگاه دموکراتيک و ھر آزادی دموکراتيک را بر انداخت، ايجاد احزاب و سازمان ھای سياسی را ممنوع 

ادی عقيده و سازمان را در ھم شکست، با شيوه ھای ارعاب حکومت کرد و به نام ضد کرد، ھرگونه کوشش در راه آز

  .کمونيست ھا با ھر انديشۀ مترقی به مبارزه برخاست
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. ليس تکيه داشتوبه ويژه بر نيرو ھای مسلح مزدور، بر ژاندارمری و پ. دستگاه ستمگری رژيم از سر تا پا پوسيده بود

ش فقط به اين منظور ساخته شده بود که از قدرت سياسی مالکان بزرگ ارضی و  ایئارتش با خصلت عميقاً ضد توده 

تمام نيرو ھای مسلح به وسيلۀ بيگانگان، به وسيلۀ عمال . بورژوازی در برابر طغيان توده ھای زحمتکش پاسداری کند

  .شد امپرياليسم سازمان می يافت و رھبری می

نخست . ش آگاه بود دست استعانت به سوی دول امپرياليستی دراز کرددار و دستۀ زوغو که از بی ثباتی حکومت خوي

 پاداش داد و سپس با البانیيوگوسالوی را که به او در نيل به قدرت کمک کرده بود با واگذاری بخشی از سرزمين 

اری از ثروت ايتاليا و انگلستان، دو دولت بزرگ امپرياليستی که به طور عام در بالکان و به طور خاص در بھره برد

  .، بيش از ھمه ذينفع بودند، نزديک شدالبانیھای زير زمينی 

اين سياست به تدريج متبلور شد . کرد  میءاجرا» در ھای باز«زوغو در قبال دولت ھای سرمايه داری خارجی سياست 

فوذ مطلق خويش در استقرار روابط نزديک سياسی و اقتصادی با ايتاليای فاشيست که از ھيچ کوششی در راه تحميل ن

بانک ملی « فاشيستی گشود و گروه ھای مالی ايتاليا استعمارروابط مذکور راه را بر . ورزيد  خودداری نمیالبانیبر 

سيس کردند و بر أ تالبانی اسارت اقتصادی و سياسی زاربرا به منزلۀ ا)  البانی و عمران شرکت احياء(و ِسِوا » البانی

. ساختمانی دولتی، گمرکات، و عمالً بر تمام تجارت خارجی کشور دست انداختندمعادن عمده، قسمت اعظم امور 

 ٢٨٠ بر البانی در ئی مجموع سرمايه گذاری ھای ايتاليا١٩٣٨در .  در صنايع سبک نيز رخنه کردئیسرمايۀ ايتاليا

. گذشت ال در میليون فرانک طي م٢٨که بودجۀ ساليانۀ کشور به زحمت از  شد و حال آنيليون فرانک طال بالغ مييم

داد و قبل از ھر چيز در راه افزايش ثروت خصوصی  وام ھائی که دولت روم با بھرۀ سنگين به دار و دستۀ زوغو می

 که به اين طريق فرمانروای ئیسرمايۀ ايتاليا. رفت ھمين ھدف ھای غارتگرانه را داشت شاه و اطرافيانش به کار می

 را به صورت بازار کاال ھای صنعتی خويش و منبع مواد خام برای البانی شده بود کشور نیالباواقعی اقتصاد ملی 

  .اقتصاد خويش در آورد

گشود پيمان ھای سياسی در پی داشت، از آن جمله پيمان   میئی اقتصادی که راه را بر رخنۀ سرمايۀ ايتالياۀموافقتنام

يلۀ اسلحه از رژيم زوغو سوداد که حتی به  ا به ايتاليا می در تيرانا منعقد شد و اين حق ر١٩٢٧ – ١٩٢۶ھائی که در 

اين پيمان ھا دار و دستۀ زوغو را گوش به فرمان ايتاليای فاشيست گردانيد . در برابر حمالت داخلی و خارجی دفاع کند

  . به اين طريق به صورت نيمه مستعمرۀ امپرياليسم ايتاليا در آمدالبانیو 

سياست مستعمراتی ايتاليا، بقايای .  باعث شد که اقتصاد کشور خصلت يک جانبه بگيردالبانینفوذ سرمايۀ خارجی در 

 در واقع عاری البانیزنندۀ فئودالی و فقدان سياست اقتصاد ملی که محرک اقتصاد باشد، ھمۀ اين علت ھا باعث شد که 

شت که غالباً آرد سازی و روغن  کوچک و کارگاه وجود داۀ کارخان٣٠٠ قريب البانی در ١٩٣٨در . از صنعت بماند

قريب نيمی از آنھا کمتر از . کشی و مانوفاکتور دخانيات بودند و کارشان به طور عمده تبديل محصوالت کشاورزی بود

طبقۀ کارگر رشد .  کارگر کار می کردند٧۵٠٠در اين کارخانه ھا و کارگاه ھا و در معادن قريب .  کارگر داشتند١٠

برد و به شکل ھای ابتدائی توليد  سر میه  نفر رسيده بود ولی در پراکندگی ب١۵٠٠٠ تقريباً به يافته و در اين زمان

بيکاری پردامنه و . دادند بخش مھمی از کارگران را شاگردان پيشه ور ھا و شاگردان کسبه تشکيل می. وابستگی داشت

 ۀکمک دستگاه دولتی به استثمار بيرحمانداد که به  فقدان ھرگونه قانون کار، به شرکت ھا و سرمايه داران امکان می

 ھا دچار البانیکردند   و ھم کارگران خارجی را استخدام میالبانیدر بنگاه ھائی که ھم کارگران . کارگران بپردازند

  . بودالبانیدستمزد کارگر ايتاليائی در مقابل کار مساوی چندين برابر کارگر . شدند تبعيضات فاحش می

رواج قطعه قطعه شدن مالکيت بزرگ ارضی و فقير . در کشاورزی نيز تا حدی توسعه يافتمناسبات سرمايه داری 

معذلک اين دھقانان نتوانستند به صورت . شدن مداوم دھقانان کوچک باعث تقويت مداوم دھقانان مرفه گرديد
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متعلق به دولت و ھمچنين مناسبات سرمايه داری به ويژه در فرم ھای کشاورِزی . بورژوازی پيش افتادۀ روستا در آيند

.  بسط يافت،دادند در فِرم ھائی که شرکت ھای سرمايه داری ايتاليائی با سلب مالکيت از ده ھا خانوادۀ دھقان تشکيل می

  .فِرم ھای مذکور چندين ھزار کارگر روزمزد داشتند

 درصد ٨٧ قريب ١٩٣٨در .  در زمان حکومت زوغو ھمچنان عقب مانده ترين کشور کشاورزی اروپا باقی ماندالبانی

 درصد از آن در صنعت و ساير شاخه ھای ١٣جمعيتی که به توليد اشتغال داشت به کشاورزی می پرداخت و فقط 

 ۵/۴داد و درآمد صنعتی   درصد توليد کل را تشکيل می٨/٩توليد صنعتی و پيشه وری فقط . کرد اقتصاد ملی کار می

توانست به  صاد که بنيادش به ويژه در بخش بازرگانی قرار داشت نمیشکل سرمايه داری اقت. درصد درآمد ملی بود

فقر و . ماليات ھا سنگين و ورشکست کنندۀ توده ھای وسيع مردم بوند.  در آيدالبانیصورت شکل مسلط در اقتصاد ملی 

  .بينوائی در سراسر کشور حکمروائی داشت

رس تعداد مدا.  درصد مردم بی سواد بودند٨٠يش از ب. با خمودگی عميق فرھنگی ھمراه بود عقب ماندگی اقتصادی

ھيچ توجھی به تندرستی مردم که . سسات فرھنگی و علمی به ھيچ وجه وجود نداشتؤآموزش عالی و م. بسيار کم بود

  .شد پيوسته دستخوش بيماری ھای خانمان بر انداز بودند، نمی
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