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  ٢٠١۴فبروری ٢٧

٧  
  

  نخستين سازمان ھای کارگری به رھبری کمونيست ھا

 بحران اقتصادی شرايط ۀکمونيست ھا بر آن شدند که به فعاليتی ھرچه ثمر بخش تر در ميان توده ھا دست بزنند و ادام

کارگران ساختمان ھمچنان در . داد  اعتصابات کارگری متوالياً روی می.وجود می آورده مناسبی برای چنين فعاليتی ب

ين نوع کارگران توجه يشاپيش جنبش اعتصابی قرار داشتند و طبيعی بود که گروه کمونيست کورچا قبل از ھمه به اپ

نه فقط کارگران بلکه استادان رشته . در کورچا تشکيل شد) کار(» يونا« به ابتکار وی جمعيت ١٩٣٣مبر در سپت. کند

. شدند در اين جمعيت شرکت داشتند سرمايه دار استثمار می کارفرمايان ۀھای مختلف ساختمان که آنھا نيز به وسيل

.  گروه کورچا بودۀکرد و صدر آن پيلويريستری عضو کميت به رھبری فراکسيون کمونيست عمل می» يونا«جمعيت 

 مذکور فصلی نبود ی عضو در صفوف خويش گرد آورد و چون اعضا۵٠٠تقريباً » يونا«چيزی نگذشت که جمعيت 

ون ماندن از پيگرد ژاندارمری، طبق اساسنامه اش که به برای مص» يونا«جمعيت .  پيدا کردياد ثابتیسازمان آن ھا بن

 حقيقی اش در طی جلسه ۀولی برنام. تصويب دولت رسيده بود ظاھراً جمعيت کمک و امداد بود و ھدف سياسی نداشت

در واقع » يونا«به موجب اين برنامه جمعيت .  کمونيست ھا سازمان داده شد به تصويب رسيدۀای نيمه مخفی که به وسيل

عليه رژيم زوغو به خاطر آزادی و سازمانی انقالبی بود با ھدِف دفاع از حقوق کارگران و در عين حال مبارزه 

  .دموکراسی

 به ابتکار ١٩٣١در طی سال . اين موفقيت نخستين، کمونيست ھای گروه کورچا را به بسط فعاليت ترغيب کرد

  .ی کارگران کفاش، خياط، راننده وغيره تـأسيس شدئسازمان ھای حرفه » يونا«ت ھا از روی نمونه جمعيت کمونيس

ھمچنين گروه کمونيست کورچا نفوذ خويش را در ميان دانش آموزان دبيرستان آن شھر که به داشتن احساسات ميھن 

  . کمونيستی تشکيل شدۀآنھا يک حوز بودند گسترش داد تا حدی که از انقالبی ترين عناصر معروفپرستانه 
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کرد و با ساير سازمان ھای کمونيستی يا اصالً رابطه نداشت و يا  معذالک گروه کورچا از دائرۀ آن شھر تجاوز نمی

 کشور یھا  تصميم گرفته شد که فعاليت کمونيستی را بر ساير شھر١٩٣۴ ستگدر جلسۀ ا. رابطۀ ضعيفی داشت

  .دست نيامده بل ذکری در اين زمينه بگسترش دھند ولی ھيچ پيشرفت قا

عناصر ترتسکيست با . بسط فعاليت انقالبی گروه کورچا با تشديد مبارزۀ ايدئولوژيک در درون صفوف وی ھمراه بود

مشی که علی کلمندی و بخش سالم گروه در پيش داشتند به مخالفتی پر خشم و کين برخاستند و با تشبث به کليۀ وسائل 

  .سعۀ نفوذ کمونيست ھا در توده ھا جلوگيرندکوشيدند که از تو

ول نظريات بمھمترين نمايندۀ آنھا به نام نيکو جوجی در صدد بود که رھبری گروه را در دست گيرد و آن را به ق

که از » کادرھا تئوری«نيکوجوجی برای توجيه فعاليت خصمانۀ خويش به تبليغ پردامنۀ . ترتسکيستی خويش وا دارد

کمونيست ھا نمی » تئوری«ب اين به موج. يونانی اقتباس شده بود مبادرت جست» رکسيست ھای ما–آنارشيست «

بايست در حوزه ھای خويش محصور  يست دست به عمل زنند و در توده ھا نفوذ کرده آنھا را متشکل سازند بلکه میبا

  .بمانند و فقط به پرورش تئوريک بپردازند

از اين جھت . بکوبدکه نيکوجوجی ترتسکيست را  ش موفق گردد مگر آنتوانست در فعاليت خوي گروه کورچا نمی

جلسۀ وسيع کميتۀ رھبری تصميم گرفت که او را از ترکيب خويش اخراج کند ولی او را در عضويت گروه باقی 

نه امکان داد که فعاليت انشعابگرا»  مارکسيست–آنارشيست « نيکوجوجی و ساير عناصر  بهاين تصميم نيم بند. گذاشت

فقط کار بزرگ توضيحِی سالم . و خصمانۀ خويش را در درون گروه و در صفوف جمعيت ھای کارگری گسترش دھند

  .ترين کمونيست ھا توانست نيکوجوجی را تقريباً به طور کامل منفرد گرداند

  

  شرکت کمونيست ھا در جنبش دموکراتيک ضد زوغو

 سازمان ھای جديد ١٩٣۵ – ١٩٣۴در سال ھای . ده شده بود در چندين شھر گسترالبانیديگر نھضت کمونيستی در 

اما اين سازمان ھا علی االصول از . دندموجود آه ا، آلباسان و ژيروکاسترو بکمونيستی در تيرانا، اشکودرا، فبر، ولور

تبليغ به . کردند ديگر عمل می عموماً بدون ھماھنگی با يک ند و از لحاظ تعداد ضعيف بودند وشد  تشکيل نمیکارگران

سازمان .  کشور بودیافکار کمونيستی می پرداختند ولی تبليغ آنھا محدود و غير مداوم و جدا از مسائل سياسی و اقتصاد

  . ھای جديد، به ويژه در تيرانا چند افسر ارتش با افکار کمونيستی نيز داشتند

 ن امر، ھمانطور که علی کلمندی می زمينۀ بسيار مساعدی برای بسط نھضت کمونيستی داشت و ايالبانیدر اين دوره 

  : نگاشت

 ضد رژيم و قوت نيرومندی آن، و از طرف ديگر به خيانت، بی ه بالبانی خلق ۀاز يک طرف به آشتی ناپذيری مبارز«

   ١».تصميمی و بی حرکتی سياستمداران جريانات ديگر مربوط بود

ستوار بين سازمان ھای مختلف کمونيستی و از راه در چنين شرايطی، تقويت نھضت کمونيستی از راه استقرار روابط ا

ايجاد جنبش وسيع دموکراتيک، ضد زوغو و ضد امپرياليسم در ميان کارگران، دھقانان، نظاميان و جوانان که اکثريت 

  . ميسر بود،کردند دادند و عواقب سياست ضد خلقی و ضد ملی زوغو را عميقاً احساس می عظيم اھالی را تشکيل می

دانست اگرچه با پخش روزنامه  ئی ملی که ھدف خود را سازمان دادن جنبش ضد فئودالی و ضد فاشيستی میکميتۀ رھا

.  ريشه ندوانده بودالبانید داد سازمان دھندگان سياسی بود و در خو ھا و تراکت ھا کار تبليغاتی ثمر بخشی انجام می

کار مخفی در رژيم ستمکار زوغو مستلزم فداکاری بود و رھبران سازمان مذکور شوق زيادی به اين فداکاری نشان 

که عموماً گرفتار تنگی افق سياسی بودند و بر   به علت آنالبانیاز سوی ديگر، کمونيست ھا در داخل . دادند نمی
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آنچه کمونيست ھا و به ويژه سازمان . موکراتيک و ضد امپرياليستی وقوف نداشتندضرورت مبرم ايجاد جنبش وسيع د

داشت علی االصول عبارت بود از وا به شرکت فعال در جنبش ضد زوغو ١٩٣۵ – ١٩٣۴ھای تيرانا را در سال ھای 

  .ميھن پرستی و کينه نسبت به رژيم

 را ھر چه زودتر به صورت نيمه البانیخواست  م که میدولت رو.  با ايتاليا سخت تيره شدالبانی روابط ١٩٣۴در سال 

انقياد زوغو در . که زوغو را به تسليم وادارد ناو ھای جنگی به آبھای دوررس فرستاد مستعمره در آورد به منظور آن

ان  گروھی از افسران سابق و روشنفکر١٩٣۴ پريلااز ماه . برابر فشار ايتاليا جنبش ضد زوغو را تا حدی به جلو راند

وجود آوردند که ھدفش سرنگونی سلطنت زوغو، استقرار رژيم جمھوری و بر انداختن ه بورژوا سازمانی مخفی ب

. ساخت سازمان مذکور فعاليت خود را به محافل نظامی و روشنفکران بورژوا محدود می.  بودالبانیمداخالت ايتاليا در 

سازمان کمونيستی . بھره بردارند در صفوف آن رخنه کردندخواستند از اين جنبش به سود فاشيسم  عوامل ايتاليا که می

  .شدند به اين سازمان مخفی پيوستند تيرانا و چند تن از افسران کمونيستی که به عنوان فعاالن ضد زوغو شناخته می

 شرکت احتمالی در اين سازمان مخفی را مورد بررسی قرار داده لۀأ مس١٩٣۴ ستگ اۀگروه کمونيست کورچا در جلس

ميم گرفت که از اين فرصت به سود جنبش دموکراتيک ضد زوغو استفاده کند و اگر قيام بر پا شود به عنوان تص

  : داشت  مذکور چنين مقرر میۀبرنام. نيروئی مستقل و با برنامۀ خاص خويش در آن شرکت جويد

  ی،ئاعالم جمھوری دموکراتيک توده 

  گرداند، ا به ايتاليای فاشيست وابسته می رالبانی الغاء کليه قرارداد ھای اسارت آور که 

 ت عفو عمومی برای زندانيان سياسی الغاء انحصارات و امتيازا، 

گروه کورچا به نظاره نشست .  اما گروه کورچا برای توسعۀ اين جنبش ضد زوغو و اعمال نفوذ در آن مجھز نشد

آنجا در توده ھا نفوذ داشت حکومت را در تا موقعی که قيام پيروز شود وی در شھر کورچا که بيشتر از ھمه در 

  .دست گيرد و برنامه خويش را به عمل در آورد

 از اتحاد شوروی برگشته بود در تقويت صفوف جنبش ضد زوغو شرکت ١٩٣۵کمونيست رضا سرووا که در مارچ 

  .جست و به ويژه کوشيد که دھقانان اسکرايا روماالکاسترو را به آن ملحق گرداند

 ١٩٣۵ ستگ ا١۴سران قيام مجبور شدند که روز .  به وجود جنبش پی برد و در صدد اقداماتی بر آمدحکومت زوغو

اما قيام خيلی زود به دست نيرو ھای دولتی . يعنی قبل از تاريخی که پيش بينی کرده بودند قيام را در فير آغاز کنند

که  قيام کنندگانی.  عمليات وارد آوردۀيت نقش بسيار بر موفقۀفقدان سازمان و شروع بی موقع قيام لطم. سرکوب شد

رضا سرووا در نبرد با ژاندارم ھای زوغو کشته شد . تحت رھبری رضا سرووا بودند نيز به ھدف خود نائل نيامدند

تواند آزاد گردد مگر آنگاه که طبقات  ولی ھمانطور که به نزديکان خود نوشت تا آخرين نفس ايمان داشت که خلق نمی

  . را سرنگون سازداستثمارگر

قيام فير شکست خورد و محکوم به چنين شکستی بود زيرا که رھبری انقالبی سالمی نداشت و فاقد سازمان صحيح بود، 

نشان داده شد که اپوزيسيون بورژوائی . زيرا که از توده ھای شھر و روستا که برای قيام آماده نشده بودند جدا مانده بود

به عالوه، عناصر مرتجع فاشيست با جنبش در . ی وسيع ناتوان استئرھبری جنبش توده به کلی از سازمان دادن و 

کمونيست ھائی که .  مورد استفاده قرار دھندالبانیآميختند و کوشيدند که آن را در راه تحقق مطامع ايتاليای فاشيست در 

س قرار گيرند و جنبش أ موفق نشدند در ردر جنبش شرکت داشتند اگرچه عزم جزم داشتند که آن را تا آخر به پيش ببرند

 اين شرايط باعث شد که قيام به ۀھم.  سياسی کامالً مشخصی به آن بدھندۀرا در کليه زمينه ھا تدارک ببينند و برنام

 گروه محدود در آمد معذالک قيام مذکور مظھر خشم و ناخشنودی ھمگانی از رژيم بيدادگر ۀصورت عمليات مسلحان

.  در گذشتالبانیقيام مذکور اھميت سياسی داشت و طنينش از مرز ھای . رضی و بورژوازی بودمالکان بزرگ ا
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عليه تروری که زوغو برای سرکوب قيام راه انداخت بر انگيخته افکار عمومی دموکراتيک در داخل و خارج کشور 

. »ک بود آزمايش و سنگ محۀرکو «البانی ی برای کمونيست ھا– به قول علی کلمندی –از سوی ديگر قيام مذکور . شد

 برادران کمونيست ۀ از اين آزمايش سر بلند بيرون آمدند و خود را شايستالبانیکمونيست ھای «: وی چنين نوشت

   ٢».خويش در ساير کشور ھا نشان دادند

  

  ...ادامه دارد

  
 

                                                 
 نجاھما -  2


