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  ٢٠١۴ مارچ ٠۴

  

  مطبوعات تحت رھبری کمونيست ھا

داد که نفوذ کمونيست ھا در توده ھا بسط يافته است ولی اين پيشرفت ھا ھنوز در مقياس   گواھی می١٩٣۶حوادث 

 رژيم زوغو و سياست ضد خلقی و ضد ملی او را ھنوز یکمونيست ھا کار سياسِی افشا. سراسر کشور بسيار کم بود

گذاشت که آنھا نظريات خود را صريحاً  سانسور شديد حکومت زوغو نمی. دادند يغ انفرادی انجام میفقط از طريق تبل

شدند که نوشته ھائی با روحيۀ دموکراتيک مترقی در مطبوعات  ولی معذالک موفق می. در مطبوعات بيان کنند

دو رساله منتشر ساخت که  ١٩٣۵ و ١٩٣۴ ملی در ئیفراکسيون کمونيسِت کميتۀ رھا. بورژوائی به چاپ برسانند

 مذکور ۀرساالت دوگان. کرد گردانيد و خصلت ارتجاعی آن را افشاء می پوسيدگی رژيم زوغو را کامالً برمال می

ی خلق تحت ئکرد که قيام مسلح توده  داشت و پيش بينی می  عرضه میالبانیی در ئ تازه ای برای جنبش توده ۀبرنام

گروه کمونيست . ی برقرار سازدئيم زوغو را سرنگون کند و جمھوری توده  کارگر سازمان يابد تا رژۀرھبری طبق

) خلق(» پوپولی« در ليون در فرانسه نيز به انتشار روزنامۀ مبارز ضد زوغو و ضد فاشيست موسوم به البانیھای 

يار کم بود و  بسالبانیولی انتشار اين مطبوعات در . جای آن را گرفت» زازانی «ۀدست زده بود که بعد از روزنام

  .شد  خوانده مییبيشتر در محافل محدود روشنفکر

کرد که  ضرورت تبليغ وسيع افکار دموکراتيک ضد فئودالی و ضد امپرياليستی در داخل کشور قطعاً ايجاب می

دو . نفوذ آنھا در جمعيت ھای فرھنگی و ھنری با موفقيت آغاز شد. کمونيست ھا به شکل ھای جديد کار دست بزنند

 دانش آموزان دبيرستان اشکودرا ۀ به وسيل١٩٢٩که در) البانیوفا و صفای (» اشکيپتار بزا« يکی جمعيت ،نسازما

 ميھن پرستانه، دموکراتيک و ۀی کورچا که نمايش ھائی با روحي» پونا«تشکيل شده بود و ديگری گروه تاترال جمعيت 

به عالوه سازمان ھای مختلف کمونيستی در . ت يافتند به اين مناسبت شھرت و محبوبي،دادند ضد امپرياليستی نشان می

کمونيست ھای سازمان ھای .  تريبون خويش و عناصر پيشرو کشور بر آمدندۀصدد انتشار ارگان ھای علنی به منزل
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ايجاد شده بود مورد استفاده قرار داده به » ليبرال«تيرانا و کورچا بيدرنگ شرايطی را که در اثر روی کار آمدن دولت 

  .انتشار ارگان ھائی دست زدند که انعکاس وسيع در سراسر کشور يافت

که  با آن.  در کورچا رو به انتشار نھاد١٩٣۶ پريلابود که در ) جھان نو(» بوتااره«پايدارترين اين مطبوعات، مجلۀ 

رومند انتقاد از رژيم در اثر سانسور زبان اشاره بود اين مجله در دست کمونيست ھا به صورت سالح ني» بوتااره«زبان 

 ضد ايدئولوژی ارتجاعی فاشيستی دست هبه مبارزه ای سخت ب» بوتااره«مجلۀ .  در آمدالبانی ۀحاکم و از مصائب جامع

 دموکراتيک انقالبی مورد بررسی قرار داده محافل ۀزد و مسائل اجتماعی و سياسی اساسی خلق را با روحي

در نزد جوانان و روشنفکران » هرابوتا«.  حل و فصل آنھا دعوت کرد را به مبارزه در راهالبانیدموکراتيک 

  .ورد از محبوبيت فراوان برخوردار بودآ دموکراتيکی که آنھا را با مھر خلق زحمتکش و کين طبقات استثمارگر بار می

  

  بسط سازمان ھای کمونيستی، گروه کمونيستی اشکودرا

ولی در عين حال نشان . مدآ رگ نھضت کمونيستی به شمار می موفقيت بز١٩٣۶ – ١٩٣۵حوادث انقالب سال ھای 

نخستين وظيفه ای که در چنين . داد که در سازماندھی جنبش کارگری و ضد زوغو يک سلسله نقائص وجود دارد می

مد عبارت بود از گسترش نھضت کمونيستی بر سراسر کشور، استقرار روابط محکمتر ميان آ شرايطی پيش می

  .نگ ساختن فعاليت آنھاسازمان ھا و ھماھ

 رھبری جديدی به اين منظور انتخاب کرد و به او وظيفه داد که فعاليت ۀ گروه کمونيست کورچا کميت١٩٣۶مبر در دس

 البانیخواست به صورت مرکز رھبری نھضت کمونيستی  کميتۀ مذکور می. خويش را بر کليه نواحی کشور بگسترد

سازمان ھای جديد گروه کورچا فقط در برات و تيرانا تشکيل شد و در شھر . شوددر آيد ولی نتوانست به اين ھدف نائل 

داد  کاری که گروه کمونيست کورچا در نواحی مختلف کشور انجام می. وجود آمده اخير جمعيت کارگران چاپخانه نيز ب

ی گرفت و قبول عناصر جديد بر اساس شناسائی عميق نامزد ھا صورت نم.  سطحی داشت وغير مداوم بودۀجنب

  .بالنتيجه عناصری در اين سازمان راه يافتند که به نھضت کمونيستی زيان رسانيدند

نخستين سازمان .  در اشکودرا در حال ايجاد شدن بودالبانیدر اين دوره يک کانون جديد و مھم نھضت کمونيستی 

حوزه ھای جديد و گروه . داد میبين شھر تأسيس شد فعاليت خويش را گسترش  در١٩٣۴مونيستی که از ھمان سال ک

گروه کمونيست اشکودرا شعب خويش را در تيرانا، الباسان، ژيروکاسترو، کورچا وغيره . وجود آمدنده ھای ھواداران ب

.  در اشکودرا و تيرانا بنيادگذاری شدند١٩٣٧ی که عھده دار رھبری سازمان ھا بودند در ئکميته ھای منطقه . دانبگستر

  . اشکودرا، رف ماال روشنفکری بود با نظريات تئوريک اشتباه آميز و روحيۀ سياسی بسيار آشفتهرھبر گروه کمونيست

ايجاد . گرفت محافل دبيرستانی، پيشه وری و برخی از مراکز کارگری صورت می ۀی اين گروه در دائرئفعاليت توده 

ايتخت از موفقيت ھای مھم اين گروه به سازمان ھای جوانان در اشکودرا، تيرانا و تشکيل جمعيت کارگران نجار در پ

  .يدآ شمار می

گروه اشکودرا از مشی سياسی روشن و دقيق، از شکل سازمانی کامالً معين از انضباط استوار، از پنھان داشتن اسرار 

شدند علی االصول به پرورش تئوريک  حوزه ھا که عموماً از سه نفر تشکيل می. زندگی سازمان برخوردار نبود

گرفت و شامل يک سلسله از آثار کالسيک  مطبوعاتی که به اين منظور مورد استفاده قرار می. پرداختند خويش می

ولی در سازمان ھای گروه اشکودرا مانند ساير گروه ھا . داد لنينيسم بود افکار کمونيستی را اشاعه می -ھای مارکسيسم

  .مطبوعات ترتسکيستی و آنارشيستی نيز رواج داشت

در اوايل . ندرو شد که ترتسکيست ھا برپا کرده بوده  در راه رشد خويش با موانع مھمی روبالبانیی نھضت کمونيست

» البانیحزب کمونيست « آمد و خود را رھبر يک البانیاز آتن به ) آتش(» زژاری« آندره بازيری با نام مستعار ١٩٣٧



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ولی در واقع .  به رسميت شناخته شده استدر آتن تشکيل گرديده و از طرف کمينترن» حزب«خوانده مدعی شد که اين 

. شد شناخته می» زژاری«وجود آمده بود و به نام گروه ه  در آتن ب١٩٣۶وی رھبر يک گروه ترتسکيستی بود که در 

خويش ادغام کند و آنھا را به پذيرش مشی ضد » حزب« را در البانیزيزی آن بود که گروه کمونيست ھای . ھدف ا

زژاری را به رسميت نشناخت و اعالم داشت که حاضر به ھمکاری به » حزب«گروه کورچا . مارکسيستی خود وا دارد

در ھمين اثناء زيزی با نيکوجوجی فراکسيونيست ارتباط .  سياسی گروه را قبول کندۀکه او برنام او نيست مگر آن

  . کورچا با يکديگر ھمداستان شدندعليه گروه کمونيستآن دو تن در مبارزه . گرفت و به زودی با او زبان مشترک يافت

وابستگی او به گروه کورچا به . عليه نھضت کمونيستی دست زده بوددر تيرانا نيز آريستيت کندرو به فعاليت خصمانه 

که افشاء  توانست مشغول کار خود باشد بدون آن کلی صوری بود و چون نظارتی از طرف رھبران وجود نداشت او می

به نام گروه کورچا عده ای عضو گرد آورد و تحت نفوذ افکار ضد مارکسيستی خويش قرار داد که او در تيرانا . شود

  . به کلی به صورت گروه ترتسکيستی در آمدند١٩٣٧در 

 ١٩٣٧در اين موقع گروه کمونيست اشکودرا به نخستين کوشش برای تماس با گروه کورچا دست زد و در نامه ای در 

به او در مسائل سازمانی ياری دھند چا از آنھا خواست که به عنوان کمونيست ھای آزموده خطاب به کمونيست ھای کور

 گروه ۀوی که خود را نمايند.  نيکوجوجی مانع شدۀگروه کورچا حاضر به کمک بود ولی مانور ھای خرابکاران

در يونان » البانینيست حزب کمو«کرد به گروه اشکودرا اطالع داد که آن به اصطالح  کمونيست کورچا معرفی می

وی گروه کورچا و علی کلمندی را متھم ساخت .  خواھد آمدالبانیآن به زودی به »  مرکزیۀکميت«تشکيل شده است و 

نظريات نيکوجوجی در نزد سران گروه . خواھند نھضت کمونيستی را منشعب گردانند که ناسيوناليستند و می به اين

در واقع زف مساال و نيکوجوجی به صورت .  مساعدی يافتۀيک بودند زميناشکودرا که گرفتار آشفتگی ايدئولوژ

رھبران اصلی گروه اشکودرا در آمدند و به اين طريق نزديکی و ھمکاری دو گروه مھم کمونيست ھا با يکديگر به ھم 

  .زده شد

و در .  وارد آورد نھضت دموکراتيک انقالبیۀ بزرگی بر نھضت کمونيستی و مخصوصاً به مجموعۀاين انشعاب صدم

 سر کار آمد به نبرد شديد ضد کمونيستی دست زد و ١٩٣۶مبر  که دولت ارتجاعی جديدی که در نوچنين شرايطی بود

تشکيل جمعيت . کمونيست ھا و کليه عناصر مترقی را مورد پيگرد قرار داد، جمعيت ھای کارگری را منحل ساخت

ن ھای کارگری از نوع فاشيستی و تحت نظارت مستقيم مقامات دولتی  کرد و فقط به کورپوراسيوممنوعھای جديد را 

 شد و سانسور شديدی بر کليه کتب، روزنامه ھا و مجالتی که در ممنوعمطبوعات مترقی . داد  تشکيل شدن میۀاجاز

  .کرد زوغو اکثر افسران کمونيست را دستگير ١٩٣٧در . آمد بر قرار گرديد رسيد و يا از خارج می کشور به چاپ می

فرستادگان مخصوص .  تسھيالت فراھم آوردالبانیاز سوی ديگر حکومت زوغو برای ترويج وسيع فاشيسم در 

مرکب از » کميتۀ عمل«در کورچا .  را به شيوه فاشيستی بار بياورندالبانیموسولينی دست به کار شدند تا جوانان 

 شان تدارک ۀيعی از عمال خود بر پا کرد که وظيف وسۀوجود آوردند و در سراسر کشور شبکه  بالبانیعناصر فاشيست 

روحانيان مرتجع کاتوليک در عملی ساختن اين منظور رسالت . زمينه برای اسارت کامل کشور به دست ايتاليا بود

  .خاصی بر عھده داشتند

رانکو را به باره پشتيبانی کرد و دولت فاشيستی ف در اسپانيا روی داد يک١٩٣۶زوغو از شورش ضد انقالبی که در 

  .رسميت شناخت

 را از البانیسياست ھواداری از فاشيسم و عميقاً ارتجاعی که زوغو در پيش گرفته بود کمونيست ھا و ميھن پرستان 

 و کليه خلق البانیسرنوشت استقالل کشور سخت نگران ساخت آنھا روز به روز متوجه خطری شدند که فاشيسم برای 

 البانیکمونيست ھای . ۀ ھفتم کمينترن مستقيماً به آنھا در تحصيل اين آگاھی ياری دادھا در برداشت و تصميمات کنگر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

کمونيست ھا و ضد فاشيست ھای .  نيز ھستالبانیدانستند که مدافع منافع  مبارزۀ عادالنۀ خلق اسپانيا را مبارزه ای می

 به فاشيسم و انترناسيوناليسم پرولتری خود را  خويش راۀ به عنوان داوطلب به اسپانيا شتافتند و به اين طريق کينالبانی

 خود را به اسپانيا فرستادند تا در کنار خلق اسپانيا ی گروه ھای کمونيست برخی از اعضا١٩٣۶در . قوياً نشان دادند

 و منجمله محمد شيخو، عظيم وکشی، تيمژوگوگوزوتو، راميزواِواريکا، زف ھوتی، موسی البانیداوطلبان . برزمند

عليه فاشيسم جنگيدند و عده ای از آنھا در ميدان افتخار، شھيد ری وغيره در صفوف بريگاد ھای بين المللی دليرانه فراتا

که به اسپانيا برسد به دست فاشيست ھا از پای در  تنی کونومی عضو رھبری گروه کمونيست کورچا پيش از آن. شدند

  .آمد
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