
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  الله: و ارسال ازبازتايپ 
  

  لبانیاتاريخ حزب کار 
  
  

  لبانیاتی لنينيستی در جنب کميتۀ مرکزی حزب کار انستيتوی تحقيقات مارکسيس
  ١٩۶٩تيرانا » نعيم فراشری«چاپ 

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical تاريخی

  
  ٢٠١۴فبروی ٢٣

۵  
  تشکيل گروه کمونيست کورچا

مبارزه برای تحقق وظايف . سياست ضد خلقی و ضد ملی رژيم زوغو ناخشنودی عمومی توده ھای مردم را برانگيخت

البته تروری که زوغو در سراسر کشور گسترده بود . دموکراتيک ضد امپرياليستی مجدداً در دستور روز قرار گرفت

 ضد زوغو تعطيل نشد و نيرو هذالک مبارزه بولی مع. ساخت را بسيار مشکل می مجدد جنبش دموکراتيک یھر اعتال

  .ھای دموکراتيک ضد زوغو مبارزه را به شکل ھای گوناگون ادامه دادند

در چندين منطقه . مقاومت نيرو ھای دموکراتيک به ويژه به صورت عمليات انقالبی دھقانان و کارگران ظھور کرد

خواستند آنان را به زور از امالک خويش برانند و يا زمين ھای آنان را  گ ارضی که می ضد مالکان بزرهدھقانان ب

اين مبارزه در بعضی موارد جنبۀ برخورد .  ضد ماليات ھای بسيار سنگين قد علم کردندهتصاحب کنند و ھمچنين ب

  .خونين با ژاندارمری زوغو به خود گرفت

نی که بناچار زمين ھای خود را ترک گفتند و پيشه ورانی که ورشکست دھقانا. شد نقش طبقۀ کارگر پيوسته مھم تر می

عده ای از آنھا در کار ھای ساختمانی دولتی که با سرمايه ھای . کردند شدند صفوف طبقۀ کارگر را تقويت می می

ه انی بکارگران که در زير استثمار وحشيانۀ شرکت ھای ساختم. شدند گرفت استخدام می انجام می) ايتاليائی(خارجی 

کردند و  آنھا اعتراض می. خاستند  ضد بيعدالتی ھا به اعتراض برمیه ب١٩٢۵بردند از سالھا پيش، از سال  سر می

در . زدند افتاد دست به اعتصاب می گاھی برای دريافت مرتب دستمزد خويش که غالباً يک يا چند ماه به تعويق می

معادن سلنسيا که خواستار ترقی دستمزد خويش بودند  کارگران شرکت انگليسی صاحب امتياز نفت و کارگران ١٩٢٧

 مداخلۀ نيرو ھای ژاندارمری زوغو غالباً کارگران را مجبور می. به کارگران ساختمان پيوستند و کار را تعطيل کردند

  .کرد که بدون نيل به حقوق خويش دوباره سر کار بروند
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، اتحاديه )١٩٢۵(در ژيرکاسترو » وحدت کارگری«: نندوجود آمد ماه در اين سال ھا بود که چندين سازمان کارگری ب

ھدف اين ). ١٩٢٧(در کورچا » وحدت کارگران خياط«، )١٩٢٧(در تيرانا ) ترقی(» پرپاريمی«کارگران خياط 

سازمان ھا که اتحاديه ھای شاگردان پيشه وران و کسبه بودند اين بود که ھمبستگی ايجاد کنند و کمک متقابل بين 

ثير آثار کوپراسيون ھا بکاھند و تصادمات ميان شاگردان و صاحبکاران را فيصله أسازمان دھند و از تکارگران را 

پذيرفت و به اين امر  در کورچا استادان پيشه ور را نيز در صفوف خود می» خياط وحدت کارگران «. بخشند وغيره

توانستند در سازمان دادن نھضت  معيت ھا نمیاينگونه ج. گرايش داشت که منافع آنھا را با منافع شاگردان آشتی دھد

  .کارگران نقش مھمی ايفاء کنند، و در واقع ايفاء نکردند

 ضد زوغو بود زيرا که رژيم زوغو کليۀ دستگاه همبارزۀ دھقانان و کارگران از لحاظ مضمون خود از ھمان آغاز ب

دک بھبودی در وضع رنجبار توده ھا باشد به ليسی خود را به کار انداخت تا ھر نھضتی را که خواھان انونظامی و پ

  .داد اما اين مبارزه در اثر فقدان رھبری انقالبی، متشکل نبود و وقفه ھای متوالی در آن روی می. زور مختنق گرداند

جنبش نيرو ھای دموکراتيک، جاندار شدن نھضت کارگری و ناخشنودی ھمگانی از رژيم، زمينۀ مساعدی برای 

نوشته ھای مارکسيستی که در محافل کارگری، پيشه وری و روشنفکری . وجود آورده بوده شکل بنھضت کمونيستی مت

 به تحصيل و يا  از کشورلبانی ھائی که در خارجابوعات را اين مط. افت نقش مھمی در اين امر ايفاء کرد يرواج می

  .آوردند انی میلباکار اشتغال داشتند و افکار کمونيتسی را پذيرفته و در صدد تبليغ بودند به 

اعضای اين .  عناصر پيشرو از کارگر و پيشه ور در شھر کورچا نخستين حوزۀ کمونيستی را ايجاد کردند١٩٢٨در 

يافته بودند که سازمان دادن نھضت کمونيستی ازۀ الزم نداشتند اين نکته را درحوزه اگرچه مايۀ تئوريک و سياسی به اند

  .عليه رژيم مالکان بزرگ ارضی و بورژوازی استرزۀ توده ھای مردم شرط ضروری توسعۀ نھضت کارگری و مبا

به . وجود آمد و اين وضع ايجاب کرد که تجديد سازمانی در کار حاصل شوده به زودی حوزه ھای ديگری در کورچا ب

 ۀکه کميت جلسه ای از نمايندگان حوزه ھای کمونيستی تشکيل شد و در اين جلسه بود ١٩٢٩ ونجاين منظور در ماه 

حوزه . وجود آيده سيس گرديد و نيز تصميم گرفته شد که حوزه ھای جديد بأت) پيشه ور(به رياست ميھال الکو رھبری 

مونيستی  سياسی به تبليغ افکار ک–ھای مذکور موظف بودند که به وسيلۀ گروه ھائی به نام گروه ھای آموزش فکری 

ھمچنين جلسۀ نمايندگان حوزه ھای کمونيستی مقرر داشت که اين حوزه ھا بايد از طريق اتحاديه ھای . بپردازند

پس به اين منظور وظيفه داده شد که به تشکيل جمعيت . کارگری علنی با توده ھا و با نھضت کارگری در پيوند باشند

  . پرداخته شود،صادی و سياسی مبارزه کنند مطالبات اقتیھای کارگری انقالبی که برای ارضا

نھضت کمونيستی کورچا .  پايه گذار گروه کمونيست کورچا و آغاز نھضت کمونيستی متشکل بود١٩٢٩ ونججلسۀ 

 عضو داشتند در شھر به فعاليت پرداختند و ھر يک ۴٠ حوزه که مجموعاً ٨به زودی . تحت رھبری کميته رونق يافت

  .کرد  سياسی را اداره می–موزش فکری  گروه آ۴ يا ٣از آنھا 

 کافی ۀلبانی بود ولی ھنوز ضعيف بود، به اندازاگروه کمونيست کورچا نخستين سازمان سياسی انقالبی طبقۀ کارگر 

نوشته ھائی که اعضای حوزه ھا و ھواداران راجع به . متشکل نبود، تجربه نداشت، اولين قدم ھا را بر می داشت

شد که  در ميان آنھا آثار ترتسکيستی و آنارشيستی نيز ديده می.  ھمه مارکسيستی نبود،دندکر کمونيسم مطالعه می

 بود متعلق به يک سازمان ١» مارکسيست–آرشيو «شايع ترين آنھا مطبوعات . آورد بار میه آشفتگی ايدئولوژيک ب

 پذيرفتند و يکی از آنھا را» آرشيو مارکسيست«بعضی از افراد گروه کورچا نظريات . روشنفکری ترتسکيستی يونانی

اين افراد مارکسيسم را به زبان قبول داشتند و در واقع احکام اساسی آن را .  رھبری بودۀبه نام نيکو جوجی، عضو کميت

  .گرفتند کردند و از تحقق آن با کليه وسائل جلو می تحريف می

                                                 
  .اتخاذ شده است) به معنی بايگانی مارکسيسم(»  مارکسيسمو–آرشيو «نام سازمان ضد مارکسيستی يونانی که از کلمۀ  -  1
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که  قوع می پيوست، بحرانیوه وجود آمد که بحران اقتصادی سرمايه داری به گروه کورچا درست در دوره ای ب

 سنگينی ۀمالکان ارضی و سرمايه داران در صدد بر آمدند که ھم. لبانی نيز به ظھور رسيدا در نآ عواقب فالکتبار

ر انگيز بود در اثر تقليل بھای خودی خود تأثه وضع دھقانان ب. نندگف را بر دوش دھقانان و کارگران بيبحران

 و  امر بسياری از دھقانان را واداشت که زمين خويش را رھا کنند و در جستمحصوالت کشاورزی وخيم تر شد و اين

 ۀاشکاالت روز افزون که در امر فروش کاال پيش آمد باعث ورشکستگی عد.  شھر ھا گردندۀجوی وسائل معاش روان

و يا از توليد خويش عده ای از کارخانه ھا و کارگاه ھا از کار باز ايستادند .  خرده پا شدۀکثيری از پيشه وران و کسب

از اين جھت جنبش اعتصابی .  اين اوضاع موجب افزايش بی حد بيکاری و کاھش دستمزد ھا گرديدۀ و ھمکاستند

 يک سلسله اعتصابات و از آنجمله اعتصابات ١٩٢٩در . کارگران به منظور دفاع از حقوق خويش وسعتی عظيم يافت

 ١٩٣٠ نوریجدر .  بورل روی داد–و کارگران ساختمانی جاده کروژا کارگران ساختمانی ليبرازد، کارگران شنگزين 

و وای «در تابستان ھمان سال کارگران ساختمانی . کارگران ساختمانی در تيرانا با کار فرمايان سرمايه دار درگير شدند

آبياری کاوايا،  در اشکودرا به اعتصاب دست زدند و کارگران اکتشاف مس در پوکا، کارگران ساختمان کانال »د ژاس

 کشتی ھای ماھيگيری و ناو ھای دولتی وغيره وانانملکارگران ساختمانی پل ھای روبيک و سينانای در نزديکی تپلنا، 

  .به آنھا پيوستند

وخامت کلی وضع اقتصادی و قحطی که قشر ھای فقير مردم را فراگرفت بيش از پيش موجب ناخشنودی از رژيم 

  . گرديد

 برای گروه کمونيست کورچا فرصت مناسبی بود که فعاليت خويش را گسترش دھد و با توده ھا اعتالء نھضت کارگری

بعداً در . ولی گروه مذکور به علت ضعف ھای فاحش ايدئولوژيک و سازمانی خويش از نھضت برکنار ماند. پيوند يابد

رات مھمی در فعاليت خويش وارد  به اين نتيجه رسيد که تغييمبارز برجستۀ کمونيست، ،»علی کلمندی«اثر اقدامات 

  .آورد

  

  ...ادامه دارد

  

 


