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 ٢٠١۴ مارچ ١٨

  
  وحدت کمونيست ھا: لۀ اساسیأمس. آغاز جنبش رھائی بخش ملی

 را تکان داد، احساسات سنتی او را در ميھن پرستِی پر شور و غرور البانیاز دست رفتن آزادی و استقالل ملی، خلق 

ای گوناگون تظاھر شد و به شکل ھ کين توزی نسبت به اشغالگران روز به روز شديدتر می. مليش عميقاً بر انگيخت

ويت در حزب و سازمان ھای ض، امتناع از عالبانیبه ھم زدن نقشه ھای ايتاليائی کردن و فاشيستی کردن خلق : کرد می

کارگران و جوانان محصل، پيشاھنگان اين مقاومت ضد . ، مقاومت در برابر قوانين رژيم اشغالی وغيرهیفاشيست

  .فاشيستی بودند

کارخانه ھا و ميدان ھای . شغال کشور خصلت سياسی و ضد فاشيستی برجسته ای يافتنھضت کارگری در شرايط ا

اعتصابات متعددی . بزرگ ساختمانی به صورت کانون ھای مبارزه با استثمارگران سرمايه دار و اشغالگران در آمدند

زدند  دست به مبارزه میکارگران به اين وسيله نه فقط برای مطالبات اقتصادی خود . در چندين شھر به ظھور رسيد

  .کردند دادند و در توليد به زيان وی خرابکاری می بلکه خشم خويش را نسبت به اشغالگر نشان می

جوانان دانش آموز پيش از اشغال ھم به . دبيرستان ھا به صورت کانون ھای سوزان جنبش ضد فاشيستی در آمدند

 عليه و تحت تأثير رھبری گروه ھای کمونيست مصممانه بودند رداشتن احساسات ميھن پرستانه و دموکراتيک مشھو

به عالوه حامل افکار کمونيستی و دموکراتيک انقالبی . کردند عليه جھالت گستری و فاشيسم مبارزه میرژيم زوغو، 

عليه  خويش را ۀ، جوانان مدارس از نخستين گروه ھائی بودند که کينالبانیپس از اشغال . در ميان توده ھا بودند

.  فرھنگ فاشيستی را نمی پذيرفتند و در آن اخالل می کردندۀآنھا اشاع. اشغالگران فاشيست با قوت تمام ظاھر ساختند

با افکار ميھن پرستی و مبارزه جويانه، .  ضد فاشيسم قرار می گرفتنده بیدر رأس نمايش ھا و جنبش ھای اعتراض

 ۀضد فاشيستی در مجموع و تکيه گاه محکم نھضت کمونيستی ون دانشجبه اين طريق جوانا. دادند کمونيسم را رواج می
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 عمده عبارت بود از بر انگيختن قاطبۀ خلق به مبارزه ۀفيدر وضع جديدی که پس از اشغال پيش آمده بود وظ. خود بودند

  . استقالل ملی و تحصيلالبانیج کشور، برای آزاد ساختن ا فاشيستی ايتاليائی کردن و تارۀبرای در ھم ريختن نقش

 ضد فاشيستی را تنظيم و خلق را ۀمستلزم وجود رھبری انقالبی بود که پالتفرم سياسی مبارزوظيفه  اين ۀ شايستیو ايفا

  . در اين مبارزه بسيج کند و سازمان دھد

چنين  خود دانستند که در ۀگروه ھای کمونيست يگانه سازمان ھای سياسی بودند که وظيف. چنين رھبری وجود نداشت

اما . ھا در مخالفت با رژيم اشغالی، روش استواری در پيش گرفتندنآ. نديشندت خلق و ميھن بيلحظات خطير به سرنوش

 نجات بخش مشی مشترکی تنظيم کنند، با توده ھای خلق در پيوند باشند ۀپراکندگی آنھا مانع بود که برای رھبری مبارز

  .و در رأس توده ھای خلق قرار گيرند

اما تحقق بخشيدن به اين . گروه ھا و ايجاد حزب کمونيست واحد به صورت ضرورت مبرم و عاجلی نمايان بودوحدت 

بايست بر موانع بزرگی غلبه کرد تا اختالفات و تفرقه ای که علی  می. وظيفه به ھيچ وجه کار آسانی به شمار نمی آمد

  .شد از ميان بر خيزد  رھبران حفظ میۀه وسيلرغم احساس شديد اکثر کمونيست ھا به ضرورت وحدت، به ويژه ب

 ضد فاشيستی، باز ھم به شيوۀ کھن يعنی به مباحثات ۀاما برای تأمين وحدت نيرو ھای کمونيستی و سازمان دادن مبارز

 جديد چه بايد باشد دو مشی مخالف در ۀکه خصلت مبارز سا توسل شد و دوباره در اين مذاکرات در مورد اينؤميان ر

بخش ملی با شرکت کليه طبقات و ھوادار آن بودند که مبارزه رھائي کورچا ھمچنان رھبران گروه. م قرار گرفتبرابر ھ

رھبرانی گروه اشکودرا و ساير سازمان .  سازمان داده شود،قشر ھای اجتماعی که حاضر به مبارزه با اشغالگران اند

طباق می دادند و می گفتند ھا که از روش سکتاريستی خود دست نکشيده بودند نظريات سابق خويش را بر وضع جديد ان

 کارگر پايه ۀ در اثر اشغال ايتاليائی ھا به سرعت در راه تکامل سرمايه داری به پيش خواھد رفت و رشد طبقالبانیکه 

  .وجود خواھد آورده ھای انقالب سوسياليستی را ب

مشترک ناميدند »  مرکزیکميتۀ« منتھی شد به آنچه آنھا ١٩٣٩مذاکرات بين سران گروه کورچا و اشکودرا در پائيز 

سازش «توافق مذکور چيز ديگری جز .  ھر گروه، يعنی دو نفر از ھر گروهیمرکب از دو تعداد مساوی از اعضا

گروه ھا ھمچنان با .  نبود و پيش بينی نمی کرد که گروه ھا در سازمان واحدی در ھم آميزند١»سوسيال دموکراتيک

يک از آنھا صفوف خود را از عناصر ضد  که ھيچ دند، بدون آنديگر جدا می مان حفظ نظريات خويش از يک

» وحدتی«چنين . رھبران گروه اشکودرا فقط پذيرفتند که نيکوجوجی ترتسکيست را اخراج کنند. مارکسيست تصفيه کند

  . صوری داشتۀکه از باال عملی شده و بر پايه ھای پوسيده قرار گرفته بود به کلی جنب

ی ضد فاشيست ئکشيد جنبش توده   رھبران گروه ھای کمونيست ماه ھای طوالنی بدرازا میکه مذاکرات بين در حالی

وجود ه  عطفی در آگاھی آنھا بۀاشغال کشور نقط. افت و کمونيست ھا پيشاھنگ آن بودند يدر سراسر کشور رشد می

وان با مباحثات بی ثمر که وحدت را نمی ت مبارزان سادۀ گروه ھا روز به روز بيشتر پی می بردند به اين. آورده بود

بالنتيجه .  ضد اشغالگران فاشيست صورت پذير خواھد گشته مشترک بۀاين کار در مبارز. رھبران عملی ساخت

 گروه ھا رو ۀنفوذ و تأثير رھبران بر مبارزان ساد.  دوم قرار گرفتۀاختالفات سياسی و ايدئولوژيک به تدريج در درج

 رھائی بخش به کار ۀ ضد اشغالگران دست زدند و برای مبارزهر خودشان به نبرد بکمونيست ھا به ابتکا. به افول رفت

ی ضد فاشيستی با شعار ئ تحت رھبری آنھا نمايش ھای توده ١٩٣٩مبر  نو٢٨به مناسبت جشن ملی . تھيجی پرداختند

مونيست ھا الھام بخش و ک. »!يا آزادی يا مرگ«، »!البانیزنده باد «:  کشور بر پا شدۀھای زيرين در شھر ھای عمد

  .رھبر جنبش ضد فاشيستی کارگران و جوانان محصل بودند

                                                 
  .بايگانی مرکزی حزب. ١٩۴١مبر مۀ کنفرانس گروه ھای کمونيست، نو قطعنا-  1
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 ضد اشغالگران و هکمونيست ھای سادۀ گروه ھای مختلف که نظريات سالمی داشتند در ضمن مبارزه و نبرد ب«

خورد ھا و  بر.شدند ديگر متحد می ھا، در پيروی از ھدف واحدی که آزادی کشور از اشغالگران بود با يک کسلينگ

مشی صحيح کمونيست ھا در وجود آنھا . ديگر پيوند خون برقرار می کردند رنجيدگی ھا را از ياد می بردند و با يک

 ۀافت آنھا خواستار وحدت در حزب واحد بودند، حزبی که شرط ضروری سازماندھی و تأمين رھبری مبارز يتبلور می

  ٢».مدآ شمار میه بخش برھائي

خستين ماه ھای پس از اشغال کشور در سازماندھی جنبش ضد فاشيستی نصيب کمونيست ھا که در طی ن موفقيت ھائی

ت کند و بر ساير مناطق کشور بگسترد و بر روحيۀ شويق کرد که فعاليت خويش را تقويگروه کمونيست کورچا را ت ،شد

 ۀ شعب١٩۴٠ مذکور در آغاز گروه. شد خاتمه دھد تعلل و مسامحه جوئی که تا آنموقع پيوسته موجب ُکندی کار او می

  .سازمان خود را در تيرانا تشکيل داد و رھبری آن به انور خوجه تفويض گرديد
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