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  ٢٠١۴ مارچ ٠٣

  
  کمونيست ھا در رأس جنبش انقالبی اوجگير

 منجر شد ١٩٣۶رخ مارچ ؤ مالبانی و منقاد شدن زوغو، به عقد قرار داد ھای ايتاليا و البانیفشار ايتاليای فاشيست بر 

  .برداشته شود از ايتاليای فاشيست البانیکه گام بزرگی در راه تبعيت باز ھم بيشتر 

 موازات مبارزه با استثمار سرمايه داری و رژيم زوغو مبارزه با اسارتگران فاشيست پيوسته در چنين شرايطی به

 به رژيم زوغو سخت وابسته بود و با وجود تضاد ھای اقتصادی که بين او و البانیبورژوازی . افت ياھميت بيشتری می

حتی . ی و استقالل کشور را رھبری کند نمی توانست مبارزه در راه حفظ آزاد، ايتاليائی وجود داشتانحصاری ۀسرماي

 مبارزه با رژيم زوغو و تبعيت از ايتاليا دست ۀ به ادام)فير(آن نيرو ھای دموکراتيک بورژوائی که پس از شکست قيام 

  .زدند در اثر ناپايداری و فقدان سازمان قادر به رھبری جنبش ضد زوغو و ضد فاشيست نبودند

توانست در مبارزه به خاطر تحصيل حقوق دموکراتيک و دفاع از آزادی و استقالل  یاينک يگانه نيروی انقالبی که م

  .دادند ميھن در رأس توده ھای خلق قرار گيرد ھمان نيروئی بود که کمونيست ھا تشکيل می

شد  مجبورھمانطور که علی کلمندی نوشت شاه .  و سياستش را از اعتبار انداخته بود رژيم زوغو را لرزاند)فير(قيام 

تدارک ه که دفع الوقت کند، پس از ضربه ای که خورده بود مھلتی بيابد و ب به مانور عوام فريبانه متوسل شود تا آن«

  » . ضد خلق بپردازدهتعرض جديد ب

بود و جنجال بسيار بر سر وعده ھای » ليبرال« دولت جديدی بر سر کار آورد که ١٩٣۵بر وبه اين منظور در اکت

  .تاصالحات به راه انداخ

معذالک کمونيست ھا آزادی ھای دموکراتيکی را که دولت . در واقع سياست دولت جديد دائر بر تقويت رژيم زوغو بود

داشت، اگرچه بسيار محدود بود، مورد استفاده قرار دادند تا به ابتکارات تازه ای برای سازمان دادن بيشتر  اعالم می

  .ع خلق دست بزنند نفوذ خويش در توده ھای وسيۀطبقۀ کارگر، توسع
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که در آن موقع در ادارۀ شرکت ) ستالينامروز کيتتی ( مھمترين مرکز کارگری کشور يعنی کوسووو ١٩٣۵در پائيز 

 در استخراج نفت البانی کارگر ١۶٠٠قريب . بود به جنبش در آمد) البانیشرکت ايتاليائی نفت (آ . پ.ای.صاحب امتياز آ

 کارگران نفت در ۀ ھسته ای مخفی برای سازمان دادن اتحادي١٩٣۴اواسط در . کردند و شعب فرعی آن کار می

 کارگر در ٧٠٠اين جمعيت در آغاز قريب . را بنياد نھاد) کار(» پونا« جمعيت ١٩٣۵کوسووو تشکيل شد که در 

مبر آن سال از طرف در نوآن را  کارگر را متشکل ساخته بود و ١۵٠٠صفوف خود داشت ولی يک سال بعد بيش از 

  . ندت به رسميت شناختدول

 خويش اعالم داشت که ۀکه از طرف دولت در برابر وی کشيده شده بود در اساسنام که به منظور گريز از موانعی با آن

اين جمعيت به . وجود آمده استه ب»  خود و کمک معنوی و مادی به آنھایدفاع از شخصيت و منافع اعضا«به منظور 

  .زوغو و ضد فاشيست مبدل گشتزودی به سازمان کارگری انقالبی ضد 

که به رسميت شناخته شود بيان نامه ای به دولت و مجلس فرستاد مطالبه  ی کوسووو ھمچنان پيش از آن»پونا«جمعيت 

کرد که روز ھشت ساعت کار بر قرار شود و مقرراتی به منظور بھبود شرايط مسکن، تغذيه و بھداشت و ھمچنين 

کارگران ھمچنين خواستار بودند که کارفرمايان خارجی، آنھا را به دادن . وضع گردد اجتماعی ۀمقرراتی مربوط به بيم

 دولت که به کوسووو اعزام شد مطالبات کارگران را نپذيرفت و کارگران از ۀنمايند. سالم فاشيستی مجبور نگردانند

 رھبران و ساير فعاالن جمعيت با پشتيبانی دولت. آ. پ.ای . آی. طريق اعتصاب کوتاه و نمايش به اعتراض برخاستند

 است البانیمبر را که روز جشن استقالل  نو٢٨، روز البانیرا اخراج کرد و با تعقيب نيات دشمنانه نسبت به » پونا«

 ضد هدر روز مذکور نمايش نيرومندی راه انداخت که علی االصول ب» پونا«ولی جمعيت . روز کار اعالم داشت

  .فاشيست ھای ايتاليائی بود

وجود آمده و تحت رھبری آنھا بودند با تشکيل ه که به ابتکار کمونيست ھا ب  صفوف سازمان ھائی١٩٣۵مبر در دس

ی ھا، بانک ھا ئدان بازرگانی، رستوران ھا، نانواکه کارگران و کارمن»  کارمندان بخش خصوصی کورچاۀاتحادي«

شد، در حالت نيمه  ه چون از طرف دولت به رسميت شناخته نمیاين اتحادي. وغيره را در بر می گيرفت گسترش يافت

  .مخفی به فعاليت پرداخت

  نوينی از تکامل گام میۀ به مرحل١٩٣۶ دو در ھری ضد زوغو که ئکمونيست ھا در رأس جنبش کارگری توده 

  .گذاشتند قرار گرفته بودند

. ن مطالبات خويش به اعتصاب توسل جويد تصميم گرفت که برای بر آورده ساخت١٩٣۶ نوریجدر » پونا«جمعيت 

 نفت در اوژوت افتونو در نزديکی ۀ کارگر بودند که در ساختن لول۴٠٠که دست از کار کشيدند،  نخستين کارگرانی

.  ھمگانی يافتۀ جنبروریب ف١١کارگران مرکز برق کوسووو به آنھا پيوستند و اعتصاب در . کردند ولورا کار می

به سرکوب اعتصاب فرستاد و آنھا که تحت فرماندھی شخص وزير کشور قرار را اندارم ھا دولت نيروی کثيری از ژ

 نفر ديگر از کوسوو تبعيد شدند و در شھر ھای مختلف ٣٠٠ تن از پيشرو ترين کارگران را دستگير کردند، ۶٠داشتند 

به اين طريق عمالً » پونا«ت اعتصاب ھمگانی پس از سه روز به دست ژاندارمری سرکوب شد و جمعي. پراکنده گشتند

  .از ميان رفت

از طرف ديگر اعتصاب .  مکتب انقالبی کارگران بودوکه شکست خورد اھميت بسيار داشت  اعتصاب ھمگانی با آن

مذکور دولت را واداشت که، اگرچه به شيوۀ کامالً صوری از کارفرمايان بخواھد که شرايط مناسبتری برای کارگران 

  .خويش فراھم آورند

.  ضد رژيم زوغو در کشور گسترش يافته ضد گرسنگی و بهی بئمقارن جنبش اعتصابی نامبرده، جنبش نيرومند توده 

ارتش بيکاران فزونی . ھزاران تن از مردم در معرض مرگ از گرسنگی قرار داشتند.  بحبوحۀ بينوائی بود١٩٣۵پائيز 
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عليه محتکران  اول ۀه ھای تھيدست شھر و ده در درجناخشنودی و خشم قشر ھای مختلف جامعه به ويژه تود. گرفت

ر معرض پيشه وران که در اثر رقابت توليد صنعتی د.  رژيم ھمدستی داشتندۀغالت متوجه بود که با کارمندان عاليرتب

را پنداشتند توليد کوچک   آنھا از اين حيث که میۀمبارز. کردند  در اين جنبش ايفاء میورشکستگی بودند نقش فعالی

اما جنبش . توان جلو گرفت مھر و نشان تخيالت خرده بورژوازی داشت توان نگھداشت و از رشد توليد صنعتی می می

که بر سراسر   ضد بينوائی و فقریه مطالبات آنھا علی االصول جنبشی بود بۀ خيال انديشانۀپيشه وران با وجود جنب

  .کشور دامن گسترده بود

 آنان خصلت ۀ اين وضع استفاده کند، در رأس توده ھای خلق قرار گيرد و به مبارزگروه کمونيست کورچا توانست از

، کارگران ساختمان، جمعيت ھای کفاشان، خياطان وغيره به »پونا«فراکسيون ھای کمونيستی در جمعيت . سياسی دھد

. ندن عليه رژيم زوغو توجيه ک فعاليت دست زدند تا جنبش را متشکل سازند، آن را انبوه تر و منسجم تر گردانند وۀتوسع

معروف » نمايش برای نان« نمايش عظيم ضد زوغو در کورچا روی داد که در تاريخ به نام ١٩٣۶ روریب ف٢١روز 

بر خورد ھای خونين با نيرو ھای ژاندارمری مانع نشد که کارگران و پيشه وران با دانشجويان دبيرستان ھا که به . است

  .از ظھر ھمان روز نمايش ديگری ترتيب دھند که با درگيری ھای باز ھم شديدتری برگزار گشتآنان پيوسته بودند بعد 

ی ضد زوغو بود که به دست کمونيست ھا سازمان يافت و رھبری ئدر کورچا نخستين عمل توده » نمايش برای نان«

ات و طبقات حاکمه ھراس که سرکوب گرديد در سراسر کشور انعکاس عظيمی يافت و در مقام اين نمايش با آن. شد

نمايش ھای ضد گرسنگی در ژيروکاسترو، . اين نمايش، سر مشق و منبع الھام توده ھای خلق در ساير نواحی شد. افکند

ناخشنودی توده ھای خلق از رژيم زوغو ھمچنين در . ساراندا، لسکوويک، بيليشت، پاگرارس، برات نيز برپا گرديد

  . به ظھور رسيد،بر ھمان سال در آلباسان روی دادو در ولورا و در اکت١٩٣۶ والیجنمايش ھای بزرگی که در 

که کشور را ترک گويد در   تبعيد شد ولی پيش از آنالبانی حکومت زوغو از ۀ علی کلمندی به وسيل١٩٣۶مبر در سپت

 مالقات ،ته شده بود باز گشته و به مثابه مبارز کمونيست فعال شناخالبانیژيروکاسترو با انورخوجه که به تازگی به 

  .کرد

  

  ...ادامه دارد

  
 


