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  ٢٠١۴ مارچ ٢٧

  

  »جوانان«دشواری ھای تازه در راه وحدت گروه 

که وحدت گروه ھا و تأسيس حزب کمونيست به صورت ضرورت مبرم در آمده بود دشواری ھای  درست در ھنگامی

فراکسيونی که قبل از اشغال کشور در درون گروه کمونيست کورچا به . تازه ای در راه تحقق اين ھدف به ظھور رسيد

» گروه جوانان« به عنوان گروه خاص عرض وجود کرد و سپس نام ١٩۴٠ روریب آغاز کرده بود از ماه فتشکل

  مساعدی برای فعاليت عناصر ضد مارکسيست فراھم میۀ که زمين، نھضت کمونيستی و ساير نقائص آنۀتفرق. گرفت

  .ورد موجب تسھيل پيدايش اين گروه شدآ

ی ترتسکيستی و آنارشيستی نمايان داشتند در رأس اين گروه قرار گرفته آناستاس لوال و صديق پرمت که گرايش ھا

 محکمی وجود نداشت آناستاس لوال و صديق پرمت ۀ و چون بين گروه کورچا و سازمان ھايش در تيرانا رابطبودند

ونيستی ناتوان قبوالند که رھبری گروه کورچا از رھبری نھضت کماصری که خود گرد آورده بودند، بموفق شدند به عن

آنھا خيلی زود توانستند صفوف فراکسيون خود را با عناصر . است و نظريات ايدئولوژيک و مشی سياسی نادرست است

جمله  روشنفکر از منشاء بورژوائی و خرده بورژوائی توسعه دھند، عناصری که نظريات ضد مارکسيستی و من

شعبه ھائی » جوانان«گروه . در نزد آنھا به سرعت ريشه دوانيدنظرياتی که از سران گروه اشکودرا اقتباس شده بود، 

ت و آشفتگی که در اثر انحالل حوزه يدر شھر ھای مھم کشور و حتی در کورچا تشکيل داد و در اين شھر از عدم رضا

  .ھا در بين بخشی از کمونيست ھا پديد آمده بود، استفاده کرد

  رھبران گروه اشکودرا به تصور اين،مشترک دست زد» تۀ مرکزیکمي«صريحاً به نقض تصميمات » جوانان «هگرو

کنند گروه کورچا را به دو روئی و  که اين فراکسيونيست ھا بر طبق دستور گروه کورچا که جزء آن بودند عمل می

  . باعث انحالل آن شدند،مرکزی را ترک گفته» کميتۀ«نادرستی متھم ساختند و به اين بھانه 
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بايست به ھم نزديک شوند و  شکاف بين گروه ھا که می.  از ھم پاشيد١٩٣٩ پائيز ۀ موافقت نامبه اين طريق بود که

به تصادم آشکار با گروه کورچا برخاست و با گروه » جوانان«گروه .  عميق تر شد،وحدت خويش را عملی گردانند

روه ھای سه گانه کمونيستی ساير سازمان ھای کوچک کمونيستی به تدريج به يکی از اين گ. اشکودرا رابطه گرفت

  .پيوستند

 البانیپالت فرم ايدئولوژيک و سياسی ضد مارکسيستی مطرح کرد و بر آن بود که در » جوانان«رھبری گروه 

 طبقاتی وجود ندارد، پس پايه ای برای تشکيل حزب کمونيست وجود ندارد و ۀپرولتاريا وجود ندارد و بالنتيجه مبارز

رھبری مذکور تئوری ترتسکيستی .  کارگر باشندۀو ارتجاعی ھم ھستند نمی توانند متحد طبقدھقانان که محافظه کار 

مربوط به تربيت و حفظ کادر ھا را پذيرفته بود، رابطه با توده ھا و کارگران در ميان آنھا را به اين عنوان که موجب 

  !دانست خطری برای کادر ھا می شود، زيانمند می

آنھا مانند زفماال .  گروه نيز عميقاً غلط و برای نھضت کمونيستی و ضد فاشيستی مضر بودنظريات سياسی رھبران اين

 تسريع جريان تکامل سرمايه داری، رشد پرولتاريا، تقويت رابطه موجبو نيکوجوجی عقيده داشتند که اشغال فاشيستی 

رزۀ طبقاتی و ايجاد شرايط مساعد برای  و کارگران ايتاليائی خواھد شد، و اين امر به رشد مباالبانیميان کارگران 

آنھا انگيزه ھای اتحاد . تأسيس حزب کمونيست خواھد انجاميد که مبارزه به خاطر سوسياليسم را رھبری خواھد کرد

 ۀ و ھدف قرارداد را نفھميدند و از اين جھت آن را مضر به مبارزالمانشوروی را در انعقاد قرار داد عدم تعرض با 

  .دانستند ق ھا میضد فاشيستی خل

  .و بخشی از ھواداران آنھا به صورت گروه سربسته آنارشيست در آمدند» جوانان«سران گروه 

مقارن » زژاری«که سازمان ھای گروه  وجود آمده بود به علت اينه ب» جوانان«آن آشفتگی که در اثر تشکل گروه 

که جوانان ضد فاشيست  زی ترتسکيست پس از آنآندره ازی .  بيشتر شد، قدم به عرصه گذاشتندالبانیھمان زمان در 

حزب کمونيست « به نام ءخواستند اسلحه به دست با اشغالگران ايتاليائی پيکار کنند با تمام قوا  مقيم آتن را که میالبانی

  گرديد تا در نھضت کمونيستی و ضد فاشيستی اخالل کند والبانی مانع شد خودش رھسپار البانیاز بازگشت به » البانی

تمام فعاليت اين گروه به . در تيرانا و ولورا تشکيل داد» یئ منطقه ۀکميت«در کورچا و يک » کميته مرکزی«يک 

  . خويش منحصر بودیاعضا» آموزش«

بايست دژ فاشيستی را از داخل تسخير کرد، و از اينجا  جديدی آورده بود که به موجب آن می» تئوری«آندره آزی زی 

که آشکارا با اشغالگران به مبارزه بر خيزند بايد وارد دستگاه سياسی و  ست ھا به جای اينگرفت که کموني نتيجه می

  .چند تن از افسران کمونيست در اثر تلقينات بدوی اسپاھيو اين نظريات را پذيرفتند. اداری آنھا شوند

  

   در برابر تجاوز فاشيسم بر خلق ھای ھمسايهالبانیروش کمونيست ھا و خلق 

عليه فاشيسم و که نظريات سالمی داشتند،   از گروه ھای مختلف آنھائیالبانیکه کمونيست ھای   ھنگامی١٩۴٠ ونجدر 

.  ھيتلری وارد جنگ شدالمانکردند ايتاليا در کنار  عليه ترتسکيست ھا به منظور وحدت نھضت کمونيستی مبارزه می

 ٢٨در .  ھا را با خود بکشانند و از آنھا به مثابه گوشت دم توپ استفاده کنندالبانیتاليائی خواستند که فاشيست ھای اي

  بر يونان حمله بردند و پس از چند موفقيت، در زير ضربات ارتش يونانالبانی سپاھيان ايتاليائی از ١٩۴٠بر واکت

  . ژيروکاسترو را١٩۴٠مبر  و در آغاز دسمبر کورچا را تخليه کردنددر نو. مجبور به عقب نشينی شدند

 نه فقط با تھاجم فاشيستی بر البانیخلق .  آالم و انھدام ھای تازه ای به بار آوردالبانیجنگ ايتاليا و يونان برای خلق 

.  برساندی رھائی بخش وی يارۀيونان ھمداستان نشد بلکه به جان کوشيد تا به خلق برادر خود خلق يونان در مبارز

 پوسيدگی رژيم فاشيستی به نبرد تبليغاتی ۀ نقشه ھای امپرياليستی و فاشيستی و ارائینيست ھا به منظور افشاکمو
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به . شدند دعوت به فرار کردند  که به زور به خدمت برده میالبانیاز سربازان و گارد ھای . پردامنه ای دست زدند

 کمونيست ھا و ميھن پرستان ۀحمل. ع ورزند و به کوه بزنندگيری امتنا جوانان ندا دادند که از حضور در مراکز سرباز

. رو ساخته  ھا را با شکست کامل روبالبانیضد فاشيست، نقشه ھای فاشيستی مبنی بر تجھيز نظامی و غير نظامی 

وه شدند از نبرد خودداری کردند و گروه گر  يونان فرستاده میۀ که به وسيلۀ فاشيست ھا به زور به جبھالبانیسربازان 

 نيرو ۀمردم مناطقی که موقتاً به وسيل.  ضد ماشين نظامی فاشيستی فراوان بودهدر پشت جبھه نيز خرابکاری ب. گريختند

 ا کمک میتوانستند به آنھ دانستند تا می ھای يونانی اشغال شده بود چون فاشيسم ايتاليا را دشمن مشترک خود و آنھا می

 ھا البانی روشی شوينيستی داشت و مانع شد که بين يونانی ھا و البانیق مداً نسبت به خلولی دولت يونان ع. کردند

دولت يونان در صدد آن بر آمد که نقشه ھای کھن . وجود آيده عليه اشغالگران فاشيست بمبارزه جويانه ای وحدت 

  .را مبنی بر الحاق کورچا و ژيروکاسترو به موقع اجراء بگذارد» يونان بزرگ«بورژوائی 

 ۀکه ارتش ايتاليا به تخلي ھمين. ت ھای کورچا نيز با اين روش دشمنانۀ مقامات اشغالی يونان برخورد پيدا کردندکمونيس

تشکيل دادند و نيروی مسلح کوچکی مرکب از کمونيست ھا و » کميتۀ دفاع از شھر« کمونيست ھا ،کورچا پرداخت

با مقامات » کميتۀ دفاع«نخستين تماسی که در . ندوجود آورده ھوادران گروه کمونيست به منظور تأمين نظم عمومی ب

خواست که ورود  آتن می. نظامی يونان گرفت بر سر ماھيت اشغال کورچا به وسيله ارتش يونان اختالف حاصل شد

خواست که چند  کميته می. تلقی شود، و کميته اين نظر را رد کرد»  کورچای يونانوئیرھا«سپاھيان يونان به مثابۀ 

 و يونانی ھا اين نظر را  ايتاليائی به نبرد بپردازنداشغالگران ھا تشکيل شود تا در زير پرچم ملی خود با البانیگردان از 

 که سالگرد استقالل بود کمونيست ھا ١٩۴٠مبر  نو٢٨روز . ر ساختند که منحل شوديونانی ھا کميته را مجبو. رد کردند

ی را در سطح عالی نگھدارند و به دولت يونان نشان بدھند که اگر  اھالۀدر کورچا نمايش بزرگی ترتيب دادند تا روحي

 از فاشيست ھای ايتاليائی نفرت دارد به آن معنی نيست که ادعای شوينيست ھای يونان را البانی خلق ۀکورچا مانند قاطب

  .پذيرد  میالبانینسبت به خاک 

 به کلی وضع ١٩۴١گذشت حوادث در بھار . اه بود را در اشغال داشتند کوتالبانیمدتی که يونانی ھا نواحی جنوبی 

 و فرانسه به فنالند، رومانی و يمج، ھالند، بلرویانمارک، ن ھيتلری پس از اشغال دالمان. بالکان را عوض کرد

 در عرض چند روز اين المانارتش .  به يوگسالوی و يونان حمله ور شد١٩۴١ پريلابلغارستان سپاه فرستاد و در 

  . جنوبی را اشغال کنند و وارد يونان شوندالبانیل کرد و به نيرو ھای ايتاليا امکان داد که مجدداً کشور را اشغا

تلفات .  نبرد در آورده بود برای اين کشور عواقب مھمی داشتۀ را به صورت عرصالبانیجنگ ايتاليا و يونان که 

شد وضع توده ھای مردم را  لگران اعمال میجانی، صدمات مادی و تشديد سياست مستعمراتی چپاول که از طرف اشغا

که در اين جنگ بر ايتاليا وارد شد پوسيدگی فاشيسم ايتاليا را به روشنی نشان داد  شکست ھائی. بی اندازه وخيم گردانيد

  . از اعتبار انداختبانیالو او را در چشم خلق 

 که به موجب کنفرانس سفرای دول امپرياليستی در  راالبانیکه قسمتی از سر زمين ھای »  بزرگالبانی«ايتاليا با ايجاد 

اشغالگران فاشيست .  اشغالی خويش را توسعه دادۀگرفت، منطق  واگذار شده بود نيز در بر میا به صربي١٩١٣لندن در 

ی و ايتاليائی برای تحکيم مواضع خويش در بالکان منازعات ملی ديرينه و شوينيسم طبقات ارتجاعی کشور ھای المان

 ۀ سياست فتنه انگيزانیدام عوام فريبی فاشيسم نيفتادند و با افشاه ولی کمونيست ھا و خلق ب. ان را دامن زدندبالک

عليه دشمن  ضد اشغالگران فاشيست و ھمکاری با خلق ھای ھمسايه در مبارزه نجات بخش همبارزه ب»  بزرگالبانی«

  .ن سرنوشت بسط دادندييمشترک را بر اساس حق ملت ھا در تع

  ...ادامه دارد

 


