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  ٢٠١۴ارچ  م٠۶

  

  البانیکوشش در اجرای مشی جديد در 

رھبران گروه پس از .  گروه کورچا نخستين گروھی بود که از رھنمود ھای جديد کمينترن آگاه شد١٩٣٧در پائيز 

که رھنمود مربوط به انحالل حوزه ھای کمونيستی و کميته ھا را با تأمل و ترديد تلقی کردند و  بررسی مشی جديد با آن

.  پالتفرم فعاليت بعدی خويش پذيرفتندۀکه در آغاز در اجرای آن دچار تزلزل شدند معذالک مشی جديد را به مثاب  آنبا

ن کرد و تصميم به اجرای رھنمود ييتع  مرکزیۀ کمونيستی کميتۀ خويش را برای شرکت در ھستۀگروه کورچا نمايند

 قانونی مانند جمعيت ھای پيشه وران، انجمن برزن، انجمن  کار در ميان توده ھا و در سازمان ھای،ھای جديد گرفته

 بازرگانی، گروه ھای شبه نظامی، اتحاديۀ جوانان غير محصل و ھمچنين در مطبوعات قانونی اتاقشھرداری، انجمن 

  .وغيره را توسعه داد

. رو شده شکودرا روبتبليغ مشی جديد در ساير سازمان ھای کمونيستی کشور از ھمان آغاز با مخالفت سران گروه ا

ماال و نيکوجوجی مشی جديد را نپذيرفتند به اين عنوان که آنھا علی االصول ھوادار انقالب اجتماعی اند و نه  زف

ھوادار انقالب ملی، مخالف امپرياليسم ھستند ولی حاضر نيستند با ناسيوناليست ھا ھمکاری کنند، طرفدار اقدامات 

  .طرفدار اقدامات متمادی و غير مستقيممستقيم در موقع متناسب اند و نه 

وی مانند زفماال ھمکاری . مشی جديد، مخالفت سازمان ترتسکيستی تيرانا به رھبری آريستيت کندرو را نيز بر انگيخت

  .شمرد ی را خيانت به طبقۀ کارگر میئبا ناسيوناليست ھای ميھن پرست و ايجاد جبھۀ توده 

 ترتسکيست ھا، و وحدت نيرو ھای کمونيستِی سالم در حزب یيست ھا، افشاروشن ساختن سياسی و ايدئولوژيک کمون

که اين وظيفه را بر عھده داشتند در برابر  ولی کسانی. ، مستلزم فعاليتی مصممانه و سرسختانه بودالبانیواحد کمونيست 

گاه به اين  ھيچبايست تشکيل شود  که می ھستۀ کمونيستی در داخل کميتۀ مرکزِی سازمانی. مشکالت عقب نشستند
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وليت ؤآورندۀ رھنمود ھای جديد بود و مسکوچوتاشکو که خودش . ش روحيۀ فداکاری نداشتندياعضا. عنوان عمل نکرد

  .عمدۀ اجرای آنھا را بر عھده داشت از لحاظ سياسی و سازمانی به کلی عاجز از اين کار بود

 تصميم گرفت حوزه ھا را منحل کند و اين ١٩٣٨ چدر مار. از طرف ديگر گروه کورچا در شھر خويش محصور ماند

امر موجب آشفتگی و تزلزل در صفوف کمونيست ھا گرديد که حوزه ھا را مناسبترين شکل برای آموزش ايدئولوژی 

معذالک کمونيست ھای گروه کورچا پس از انحالل . دانستند و بررسی جمعی مسائل نھضت کارگری میمارکسيستی 

ه حوزه ھا مانند گذشته در شھر خويش برای اجرای مشی نوين به مبارزه پرداختند و در اين زمينه موفقيت ھای بزرگ ب

وذ خويش را در توده ھای خلق که به آنھا در شھر کورچا در رأس جنبش دموکراتيک قرار گرفتند و نف. دست آوردند

  . توسعه دادند،نگريستند کمونيست ھا مانند استوارترين مدافعان منافع خلق می

وغيره، و به » رينياکورچا« بازرگانی، در سازمان غير محصلی اتاقاين امر در انتخابات انجمن برزن ھا و انجمن 

يست نامزد ھای گروه ا در انتخابات انجمن جديد شھر لکمونيست ھ. ويژه در انتخابات انجمن جديد شھر تجلی کرد

 به پيروزی ونجنی ليستی را که شامل عناصر بورژوازی مترقی نيز بود اعالم داشتند و در انتخابات دموکراتيک يع

شرکت عام « درصد آراء را برد و ليستی را که گروه سرمايه دار ٨۶ليست گروه دموکراتيک : درخشان نائل آمدند

 انتخاباتی به کار انداخته بود ۀکه شرکت مذکور مبالغ مھمی در مبارز در پشت سر آن ايستاده بود عقب زد، با آن» برق

کمونيست ھا توده ھای انتخاب کننده را با فعاليت خود از رخوت و . و قوياً از طرف ارگان ھای دولتی پشتيبانی می شد

 کمونيست ھا ۀانجمن جديد شھر کورچا که به وسيل: جلب کردندبی مباالتی کشيده و به شرکت فعال در زندگی سياسی 

وی .  سابقه نداشتالبانیشد به يک سلسله اقدامات دموکراتيک دست زد که در عمل انجمن ھای شھر در  رھبری می

تصميم گرفت که جلسات خود را در معرض انظار عمومی يعنی طوری تشکيل دھد که انتخاب کنندگان بتوانند بر 

 نظارت کنند، دستگاه اداری شھرداری را از کارمندان مرتجع تصفيه کرد و کمونيست ھا و دموکرات ھا را به شفعاليت

جای آنان نشانيد، بخشی از بودجۀ شھرداری را به کمک به نيازمندان، به ساختمان خيابان، به کشيدن جوی آب در محله 

 ت امتياز برق که آن شرکت در اثر رشوی به منظور الغا»شرکت عام برق«عليه وی . ھای فقير آن شھر اختصاص داد

  ... دعوا کرد وغيرهۀدست آورده بود، اقامه ب

 گروه کمونيست کورچا در دورس اعالم شد نيز در انتخابات شھرداری که ۀ شعبۀليست گروه دموکراتيک که به وسيل

  . به موفقيت انجاميدرو و پکين نيزتليست ھای دموکراتيک در ژيروکاس.  برنده شد، ھمان سال روی دادوالیجدر 

  

  ...ادامه دارد

  
 


