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  ٢٠١۴ مارچ ١١

  

   ضد تجاوز فاشيسمهمبارزه ب

 ديکتاتور فاشيست ايتاليا ١٩٣٩ نوریجدر . شد  پيوسته شديدتر میالبانیدر اين ھنگام خطر تجاوز فاشيستی ايتاليا بر 

رھبری گروه کمونيست کورچا چنين تشخيص داد که .  را امضاء کردالبانی تجاوز نظامی بر ۀبنيتو موسولينی نقش

 ضد امپرياليسم ايتاليا فرا رسيده است و کوشيد تا ضرورت اتحاد و هاعد برای تشکيل جبھه ای وسيع بشرايط مس

 ضد تجاوز فاشيسم را به کمونيست ھای ساير گروه ھا و به ناسيوناليست ھای ميھن پرست هھمکاری در مبارزه ب

  .رو شده ولی اين کوشش ھا که زياد پيگير نبود، با شکست روب. بقبوالند

که با   ضد تجاوز ايتاليا را سازمان دھد، تا چه رسد به اينه سوی ديگر، زوغو ھرگز در صدد نبود که مقاومت باز

او تا آخرين لحظه اميد داشت که با دادن امتيازات جديد به فاشيست ھای ايتاليا با آنھا بر سر . کمونيست ھا ھمکاری کند

ژاندارمری زوغو . پرداخت  کمونيست ھا میۀه تعقيب وحشيان و در عين حال بحفظ تخت سلطنت خويش کنار بيايد

رھبران اين گروه، زفماال و نيکوجوجی در بازپرسی و در .  گروه اشکودرا را يافت و دستگير کردیبسياری از اعضا

 بر پا گرديد، ضعف نشان دادند و فعاليت گروه و اسامی ١٩٣٩ نوریج حکومت زوغو در ۀطی محاکمه ای که به وسيل

 ضد هھفتاد و پنج نفر به اتھام فعاليت ھای خرابکارانه ب.  گروه کورچا را بروز دادندیفقای خويش و عده ای از اعضار

کمال استافا کمونيست ھجده ساله مانند بسياری از رفقای خود در اردوگاه روش . رژيم زوغو به محاکمه جلب شدند

منی باقی خواھد ماند و کمونيسم رھائی بخش ؤ و کمونيست ممنی استؤی داشت و اعالم کرد که کمونيست مشجاعانه ا

  .ت ھای گوناگون محکوم کردا نفر را به مجاز۵٢دادگاه . کارگر است ۀتوده ھای ستمديد
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 وارد آمد و اين امر به ويژه به علت مسامحه در مراعات قواعد البانی بسيار سنگينی بر نھضت کمونيستی ۀضرب

 اسامی رفقای خويش را در برابر پوليس و دادگاه خطای یروه اشکودرا روی داد که افشاپنھانکاری و خيانت رھبران گ

  . دشمنۀ آنھا اين کار وسيله ای بود برای آزمايش مبارزان در زير شکنجۀبزرگی نمی شمردند و به عقيد

 المان. داده بودنددولت ھای فاشيستی تدارکات جنگی خويش را کامالً توسعه . رفت وضع بين المللی رو به وخامت می

 به اشغال ١٩٣٩ چريش را اشغال کرده و چند ماه پس از تسليم دولت ھای غربی در مونيخ، در مارت ا١٩٣٨در سال 

  .در اسپانيا سپاھيان فاشيست بر نيرو ھای جمھوريخواه غلبه کرده بودند. چکوسلواکی مبادرت جسته بود

زوغو اھتمام بسيار ورزيد که .  تصميم قطعی گرفتالبانیبر  ايتاليای فاشيست به يورش مسلحانه ١٩٣٩ چ مار٢٣

 فاشيست ھا از ۀلک نقشه ھای غدارانمعذ.  پنھان بدارد، و ايتاليا پيش آمده بودالبانیوضع متشنجی را که در روابط 

 اگرچه البانیکمونيست ھای . راسر کشور بر انگيخت رسيد و موجی از خشم در سالبانی به اطالع خلق پريلاھمان ايام 

در تيرانا و ساير شھر ھا به ابتکار . اندک بودند تظاھرات نيرومند ضد فاشيستِی سراسر کشور را سازمان دادند

. وجود آمده  ضد فاشيسم بهنويسی داوطلبان برای نبرد ب کمونيست ھا و ناسيوناليست ھای مھين پرست مراکز نام

و ولی زوغو .  ضد تجاوز فرستاده شوندهزندانی يا تبعيدی از دولت خواستند که به خطوط مقدم جبھه بکمونيست ھای 

 که يک تنه برای دفاع از آزادی و البانیخلق . ی پرداختندئدار و دسته اش به خرابکاری در سازماندھی مقاومت توده 

وا، از دولت و از پادشاه خيانت ديد، ھيچ پشتيبانی و استقالل خويش به پا خاسته بود بدون اسلحه ماند، از طبقات فرمانر

در چنين لحظاتی که برای سرنوشت ميھن قطعی بود گروه ھای کمونيست، متفرق از . ھيچ کمکی از خارج به او نرسيد

 ضد هديگر، نتوانستند رھبری واحدی برای بسيج خلق به منظور عمليات مسلح ب ديگر و در مبارزه با يک يک

  .وجود آورنده تجاوزکاران ب

ه زوغو و دار و دسته اش کشور را ترک گفته آن را ب.  حمله آوردندالبانی سپاھيان فاشيست ايتاليا بر ١٩٣٩ پريلا ٧

 که به علت وجود کارشناسان نظامی ايتاليائی و افسران ھوادار فاشيست قادر به البانیارتش . دست سرنوشت رھا کردند

ی مرکز از ميھن پرستان در دورس، معذلک دسته ھا. دشمن از ھم پاشيد برابر واکنشی نبود بدون کمترين مقاومتی در

ولی نيرو ھای فراوان .  ضد تجاوزکاران جنگيدنده دست بهساراندا، سنگ ژين، اشکودرا و ولورا قھرمانانه اسلحه ب

 سر البانیک خلق معذل. فاشيست ھا در عرض چند روز کشور را اشغال کردند. دشمن اين مقاومت را در ھم شکستند

او کينۀ عميق خويش را نسبت به ستمگران ايتاليائی آشکارا نشان داد و ھرگز رژيم اشغال بيگانه را به . فرود نياورد

  .رسميت نشناخت

 ضد ملی و ضد خلقی رژيم زوغو و ۀ فاشيسم ايتاليا، سياست تسليم طلبانۀ منطقی سياست تجاوزکارانۀ نتيجالبانیاشغال 

فقط اتحاد شوروی بر اساس . دول سرمايه داری غرب بود که اين اشغال را به رسميت شناختند» ۀداخلعدم م«سياست 

 ضد اين هوفاداری به سياست خويش مبنی بر دفاع از کشور ھائی که در معرض تھديد فاشيسم بودند صدای خود را ب

افکار عمومی مترقی سراسر جھان نيز .  ھای مھاجر را فراگرفتالبانیموجی از خشم و اعتراض، . تجاوز بلند کرد

  . را محکوم ساختالبانیتجاوز ايتاليا بر 
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