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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
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  ٢٠١۴ مارچ ٠٧

  

  تشديد اختالفات بين گروه کورچا و گروه اشکودرا

 مذکور ۀمبارز. داد کرد اھميت خاص می گروه کورچا به مبارزه با فاشيسم که آزادی و استقالل کشور را تھديد می

 ١٩٣٧يز که گروه کورچا از پائ) به پيش(» پرپارا«ارگان مخفی موسوم به . ستراتيژيک اصلی کمونيست ھا بود ۀوظيف

 رژيم استثمار، رژيم ستمگر و جنگ ۀ خود و تبليغ مشی جديد انتشار داد فاشيسم را به مثابیبه منظور آموزش اعضا

 و مدافعان آنھا يعنی مالکان بزرگ ارضی، بازرگانان البانی حقيقی سلسله جنبانان فاشيسم در ۀکرد و از چھر افشاء می

کمونيست ھا را از خطر فاشيسم » پرپارا«مجلۀ . گرفت نان خلق نقاب بر می دشمۀ چھرۀثروتمند و ربا خواران به مثاب

گروه . داد که خلق را در مبارزه با اين خطر بسيج کنند داشت و به آنھا ندا می کرد بر حذر می که کشور را تھديد می

مات مستقيم نيز که به خاطر ايجاد نھضت وسيع ضد فاشيستی تبليغ می کرد و به اقدا کمونيست کورچا عالوه بر اين

 دست به کار البانیکه در » کميتۀ فاشيست «ی کمونيست ھا در خيابان ھای کورچا با اعضا١٩٣٨در . مبادرت جست

مد با شکست آ  فاشيستی ايتاليائی به عمل میۀآنھا تشبثاتی را که برای سازمان دادن جوانان به شيو. بود درگير شدند

  .روبرو ساختند

 ۀوی با تکيه بر تصميمات کنگر. خلی کشور مشی در پيش گرفت که به طور کلی درست بودگروه کورچا در مسائل دا

 کمونيست ھا و توده بينداد که ضرورتاً بايد  با استدالالت تئوريک نشان می» پرپارا «ۀھفتم کمينترن در صفحات مجل

 بدوی ترين مطالبات یای ارضا روزانه برۀھای وسيع خلق ارتباط نزديک برقرار شود، بايد اين توده ھا در مبارز

ی که توده ھا را در مبارزه با خطر ئ کمونيست ھا رھبری گردند و بايد جبھه ای توده ۀسياسی و اقتصادی به وسيل

  : حداقلی پيشنھاد کرد مشتمل بر مبارزهۀبر اين اساس بود که گروه کورچا برنام. وجود آيده  ب،فاشيسم بسيج کند

  . عليه امپرياليسم به خاطر حقوق ملی خلق -  الف
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 به عمل البانیعليه تشبثاتی که برای تبليغ فاشيسم در  عليه نقض قانون اساسی و  به خاطر حقوق دموکراتيک خلق- ب

  .آيد می

  .عليه جنگ به خاطر صلح -ج 

  . به خاطر حقوق اقتصادی بدوی خلق-  د

 ملی را نيز لۀأ اجتماعی بلکه مسلۀأ نه فقط مسالبانی ساخت که کشور نيمه مستعمره ای مانند خاطر نشان می» پرپارا«

بايد به جنبش و تواند  جنبش ملی که توده ھای وسيع خلق در آن ذينفع اند می.  اخير مقدم استلۀأبايد حل کند و مس

 آنھا فعتواند توده ھا را رھبری کند و از منا  کارگر تنھا طبقه ای است که میۀ کارگر ياری برساند و طبقۀاجتماعی طبق

 کردن و فقط با نيرو ھای او و بدون بسيج ء کارگر اکتفاۀ طبقۀکرد که به مبارز کيد میأت» پرپارا«. وفادارانه دفاع کند

  .نيرو ھای ملی به پيکار رفتن ماجراجوئی خطرناکی است

تی، در ناچاريم در ھر جا که انسان ھا گرد آمده اند، در سازمان ھای دول«: نوشت ارگان گروه کورچا چنين می

برنامه و تاکتيک علنی ما کار ... مدارس، در کلوپ ھا، در سازمان ھای مذھبی، در سازمان ھای زنان وغيره کار کنيم

 وجود آمده است بر ما آسان میه در سازمان ھای علنی را که از طرف دولت مجاز شناخته شده و يا از طرف دولت ب

خواھيم برای عمل مستقيم به جمع نيرو  فقط به اين علت که میما ناچاريم به طور غير مستقيم عمل کنيم . گرداند

  ١»...ما بدون توده ھای خلق به جز مشتی از افراد چيز ديگری نيستيم. نيرو در خلق است. بپردازيم

گرفت اھميت  گروه کمونيست کورچا به جنبشی که ھدفش امپرياليسم ايتاليا بود و قشر ھای گوناگون جامعه را در بر می

  .کرد ی تلقی میئ بنيادی استوار برای ايجاد جبھۀ توده ۀگذاشت و آن را به منزل میبسيار 

گروه کمونيست . برای گروه کمونيست کورچا شد ولی فقط در شھرھاھا اجرای اين مشی موجب يک سلسله کاميابی 

ه اکثريت عظيم جمعيتش را  آن روز کالبانیی در کشور کشاورزی عقب مانده ای مانند ئکورچا در بارۀ بنياد جبھۀ توده 

البته نظر وی اين بود که بايد فعاليتش از حدود کارگران بگذرد و . دادند درک بسيار نارسائی داشت دھقانان تشکيل می

  کارگر با دھقانۀ برای وحدت طبقساير قشر ھای مردم را در بر گيرد ولی تقريباً ھيچ کاری برای استقرار در روستا و

  .توانست بدون آن تشکيل گردد ی نمیئکه جبھۀ توده انجام نداد، وحدتی 

که کمونيست ھا در انتخابات انجمن ھای مختلف شھر ھای اشکودرا، دورس وغيره  اما گروه اشکودرا از موفقيت ھائی

و که در راه وحدت کمونيست ھای کشور  رھبران اصلی اين گروه به جای اين. دست آوردند درس مفيدی نگرفته ب

 روابط آنھا با توده ھای وسيع مبارزه کنند به راه انشعاب و مبارزه با گروھی که مشی جديد را پذيرفته بود، ۀتوسع

  .رفتند

.  يافت نقش منفی خاصی بازی کردر انتشا١٩٣٨ دوم ۀکه در نيم»  سبزبولتن«ارگان مخفی گروه اشکودرا به نام 

 لنينيسم و از نوشته ھائی که بر موفقيت ھای  اتحاد شوروی –رکسيسم ارگان مذکور مستخرجاتی از آثار آموزگاران ما

در ساختمان سوسياليسم، بر برتری سيستم سوسياليستی شوروی بر سيستم سرمايه داری حکايت داشت و رژيم زوغو و 

 فراوانی در کرد درج کرده بود، و اين مآخذ تأثير مثبت  افشاء میالبانیفاشيسم و سياست اسارت آور ايتاليا را در 

خود کوشيد » زبولتن سب« بر جای گذاشت ولی در عين حال گروه کمونيست اشکودرا به وسيلۀ البانینھضت کمونيستی 

 عمده يعنی تشکيل لۀأکرد دفاع کند، احکام نادرستی را مطرح گردانيد و در مس ی که دنبال میاز مبانی تئوريک مش

  . زفماال و نيکوجوجی را برگزيندی ضد فاشيستی، روش ضد مارکسيستیئ توده ۀجبھ

شد که از نقش طبقات و قشر ھای اجتماعی در جنبش  نظريات ضد مارکسيستی رھبران اشکودرا از اينجا ناشی می

.  پيش آمده بود درک نادرستی داشتندالبانی و از وضعی که در اثر سياست اسارت آور فاشيسم ايتاليا در البانیانقالبی 
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انقالبی ترين بخش .  نه پرولتاريا و نه بورژوازی به معنای حقيقی اين کلمات وجود نداردالبانیگفتند که در  آنھا می

دھند و دھقانان آنگاه متحد پرولتاريا خواھند بود که پرولتاريا به موازات تکامل بعدی  اھالی را پيشه وران تشکيل می

پس حاال نه پرولتاريا وجود دارد .  بر دست گيردوجود آيد و بتواند پرچم انقالب سوسياليستی راه سرمايه داری کشور ب

وجود ه  طبقاتی حقيقی ھم نمی تواند وجود داشته باشد و بالنتجيه شرايط الزم برای انقالب ھنوز بۀنه بورژوازی، مبارز

 ۀ طبقۀ ضرورت مبرم مبارزۀ به منزلالبانیگفتند نھضت کمونيستی در  رفتند که می نيامده است آنھا تا آنجا پيش می

 و در چنين شرايطی اکنون که نھضت کمونيستی  نفوذ از خارج بوده استۀارگر با سرمايه داران پديد نيامده بلکه نتيجک

وجود دارد کمونيست ھا بايد به آموزش و پرورش کادر ھائی دست بزنند که فردا در ميان توده ھا به فعاليت وسيع 

آنگاه کمونيست ھا . ند و رھبری انقالب کمونيستی را در دست بگيرندتھيجی بپردازند، پرولتاريا را به دنبال خود بکشان

  . اقدام خواھند کردالبانیبا چنين کادر ھائی که از لحاظ تئوريک آموزش و پرورش يافته اند به تأسيس حزب کمونيست 

 تا بتوانند مشی  و جھان روی داده بود، نداشتندالبانیرات سياسی که در ييرھبران گروه اشکودرا درک صحيحی از تغ

 واحد رد کردند، به اين ۀآنھا رھنمود کمينترن را در مورد ايجاد جبھ. انقالبی صحيحی متناسب با شرائط اتخاذ کنند

ديگر است، بدون پرولتاريا است، بدون حزب   کشوری نيمه مستعمره است، فاقد طبقات متمايز از يکالبانیعنوان که 

رھبران گروه اشکودرا ... گر است، دستخوش بی فرھنگی ھمگانی است وغيرهکمونيست است، بدون احزاب سياسی دي

خواستند قسمت اعظم مساعی خويش  مخالف استقرار نظام دموکراتيک، ضد امپرياليستی و ضد فاشيستی نبودند ولی می

يد در راه ايجاد را به استقرار دموکراسی پرولتری سوسياليستی معطوف دارند و از اين جھت بر اين عقيده بودند که با

 گروه ینظريات آنھا باعث ازدياد آشفتگی ايدئولوژيک در صفوف اعضا. فدراسيون سوسياليستی بالکان قدم گذاشت

  .اشکودرا گرديد

اختالفات سياسی و ايدئولوژيک ميان گروه کورچا و گروه اشکودرا مورد انطباق مارکسيسم بر شرايط تاريخی مشخص 

  . سازمانی نيز کشيده شد و جنبه دعوای غير اصولی يافتکشور باال گرفت و به قلمرو

  

  ...ادامه دارد

  
 


