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  ٢٠١۴ مارچ ٣٠

  وحدت کمونيست ھا در مبارزه بر ضد فاشيسم

شد که بحران سياسی روز به روز وخيم   دستخوش تزلزل بسيار گشته بود و وارد دورانی میالبانیرژيم فاشيست در 

در بھار . ی ضد فاشيستی بودئيکی از عالئم بحران مذکور عجز رژيم از خاموش کردن جنبش توده . تری با خود داشت

عليه اشغالگران فاشيست  انه ميھن پرست در رأس آنھا قرار داشت به عمليات مسلح»پزای مسلم« پارتيزان ھا که ١٩۴١

 و مه ترتيب دادند اشغالگران به نخستين چکه پارتيزان ھای مذکور در ماه مار در برابر دستبرد ھائی. دست زدند

  ھا تشکيل میالبانی از واحد ھای نظامی که از البانیازان فرار گروه گروه سرب.  متوسل شدند»زهپ« عمليات تنبيھی در

لی در ماه مه کينۀ خلق نسبت به ستمگران بيگانه در اقدام پر آوازه ای تج. شد صفوف واحد ھای مذکور را تنگتر کرد

ر رسمی از  در وسط تيرانا به ترور پادشاه ايتاليا ويکتور امنائول سوم که به ديدا»یچوازين لال«جوانی به نام : يافت

  . آمده بود، مبادرت جستالبانی

ھزاران . اشغالگران فاشيست بر اعمال فشار می افزودند.  روز به روز بيشتر نضج می يافتالبانیوضع انقالبی در 

ليسی و يا از سربازگيری و از اين ميھن پرستان برای گريز از تعقيبات پیبخش. ميھن پرست دستگير و زندانی شدند

وھستان ھا می گشتند و از آنجا به طور انفرادی و يا به صورت گروه ھای کوچک مسلح به دستبرد اجباری رھسپار ک

  . دشمن می پرداختند

 تصميم گرفتند عده ای از کمونيست ھا را »پزا«انور خوجه و رفقايش با توجه به اھميت جنگ پارتيزانی ميھن پرستانۀ 

که بين انور  ھائیپس از مالقات . ياسی جنگجويان را باال ببرند متشکل به آن کار بدھند و آگاھی سۀبفرستند تا جنب

 روی داد شخص اخير با شور و شوق پذيرفت که کمونيست ھا برای تقويت واحد ھای پارتيزانی او خوجه و مسلم پزا

ه بخش ملی را در آنجا سازمان داد عازم کوھستان شوند و جنبش رھائيکه تصميم کمونيست ھا مبنی بر اين. بروند
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در اينجا نيز کمونيست ھا ابتکار را در دست گرفته به سازمان .  جديدی در فعاليت آنان بودۀگسترش بخشند آغاز مرحل

  .دادن جنبش ضد فاشيستی مسلح در ساير نواحی کشور پرداختند

ه يت ھا و اعالمج انفرادی، انتشار تراکييعالوه بر تھ. کار تبليغاتی کمونيست ھا در توده ھای مردم وسعت بسيار يافت

ست به شھر ھا و سپس در روستا ھا آغاز شد به مثابۀ شکلی از ارتباط کمونيست ھا با توده ھا نقش مھمی ه نخھا ک

برای «: داشت که از لحاظ سياسی نادرست بود از اين قبيل برخی از اين نوشته ھا شعار ھائی را اعالم می. بازی کرد

 ارزيابی نادرست وضع موجود از و» !البانیبرای تشکيل ارتش سرخ «، »!تی کمونيسالبانیبرای «، »! شورویالبانی

  . سرچشمه می گرفتالبانیدر 

 جنبش و اصرار کمونيست ھا در مطالبۀ وحدت، گروه کورچا و گروه اشکودرا را بر انگيخت که بار ديگر در یاعتال

که فعاليت ضد فاشيستی  منظور اينطرفين به خاطر صلح داخلی به . ديگر بر آيند صدد برقراری ھمکاری بين يک

وجود ه به عنوان نخستين قدم در راه وحدت کامل ب» کميسيون حکميت«ديگر ھماھنگ سازند يک  خويش را با يک

  . رضايت بخشی نرسيدۀولی اين تشبثت ھم به نتيج. آوردند

ناسيوناليست ميھن  گروه کورچا در تيرانا به فعاليت وسيعی در صفوف کمونيست ھا و محافل ۀاز طرف ديگر شعب

انور خوجه که آرزوی سوزانی به تحقق ھر چه زودتر وحدت . پرست دست زد و با آنھا روابط محکمی بر قرار ساخت

» زژاريست ھا«و » جوانان«کمونيست ھا در حزب واحد داشت در برابر مشکالت تازه ای که دسائس فراکسيونيستی 

 گروه ۀست و در ضمن کوشش خويش با دو تن از مبارزان برجستپيش آورده بود عقب ننش) »زژاری«اعضای گروه (

 تيرانا که انور خوجه در رأس آن قرار داشت به ۀشعب. اشکودرا، وازيل شانتو و کمال استافا، زبان مشترک پيدا کرد

ت قدم  در آمد و کمونيست ھای ثابالبانیتدريج به صورت مرکز سازمانده واقعی تمام جنبش کمونيستی و ضد فاشيستی 

  تشکيل می، حزب کمونيستی را که در حال ايجاد بودۀاين افراد پاي. گروه ھای مختلف را به دور خويش گرد آورد

  .دادند

شد و جنبش نيرومند رھائی بخش ملی به   روز به روز بيشتر میالبانیدر موقعی که مقاومت ضد فاشيستی خلق 

 بسيار مھمی به وقوع ۀم رو به توسعه نھاده بود حادثرھبری کمونيست ھا در ساير کشور ھای تحت اشغال فاشيس

لمان ھيتلری که قدرت نظامی خود را ا ١٩۴١ ونج ٢۴روز . پيوست که وضع سياسی بين المللی را به کلی عوض کرد

ر با استثمار منابع اقتصادی و انسانی کشور ھای اسير و متحدان و دست نشاندگان خود افزايش بسيار داده بود خائنانه ب

ھيتلر، . لمان تصميم داشت نخستين کشور سوسياليستی را از پای در آورداامپرياليسم . اتحاد شوروی حمله ور گرديد

سرمست از کاميابی ھای آسانی که در اروپای غربی و در بالکان به دست آورده بود، اميد داشت که به سرعت بر اتحاد 

  . شوروی پيروز شود

ستالين، مانند تن واحد به جنگ کبير ميھنی برخاست تا از يست، و در رأس آن خلق شوروی به رھبری حزب کمون

 تازه ای در جنگ دوم جھانی گشود، خصلت ضد ۀاين جنگ عادالنه مرحل. آزادی و استقالل ميھن سوسياليستی دفاع کند

ه نيرو ھای ضد فاشيستی عليه بلوک فاشيستی تقويت کرد و مبانی وحدت کليبخش خلق ھا را  رھائيۀفاشيستی مبارز

  .وجود آورده  واحد بۀجھان را در جبھ

توده ھای استثمار زده در . لمان ھيتلری جنگ مرگ و زندگی بين سوسياليسم و فاشيسم بوداجنگ ميان اتحاد شوروی و 

ھای اسير، خلق ھای کشور . سراسر جھان مستقيماً در پيروزی اتحاد شوروی بر ارتجاع فاشيستی بين المللی ذينفع بودند

نھا از آه پيروزی نھائی برسد و به رھائی دانستند که جنگ ضد فاشيستی ب به حق، اتحاد شوروی را تضمين اين امر می

 در برابر دشمنی به - امريکا انگلستان و –دولت ھای دو کشور سرمايه داری بزرگ . نجامداشغالگران فاشيست بي

 خلق ھای خويش که خواستار تشکيل اتئالف نيرومند ضد فاشيستی لمان ھيتلری و تحت فشار روز افزوزناخطرناکی 
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رو ه  ھيتلری دائر بر منفرد ساختن کشور شورا ھا با شکست روبۀبه اين طريق نقش.  با اتحاد شوروی متحد شدند،بودند

  .شد ینيروی عمده در اتحاد بزرگ ضد فاشيستی، اتحاد شوروی بود که بدون او پيروزی بر دشمن غير ممکن م. گرديد

در ھمان حال که .  يافتالبانی فاشيستی بر خلق شوروی و آغاز جنگ کبير ميھنی، انعکاس عميقی در ۀ عھد شکنانۀحمل

اشغالگران ايتاليائی که خود به اتحاد شوروی اعالن جنگ داده بودند و ارتجاع داخلی، ھر دو سرمست از پيروز ھای 

پرداختند توده ھای وسيع ميھن پرست  د شوروی و ضد کمونيستی میبدوی نازی ھا، به نبرد تبليغاتی ديوانه وار ض

  . تلقی کردندت تھاجم فاشيستی را با نفرالبانی

 ضد ه خويش بۀ در نبرد ديرينالبانیخلق .  به اتحاد شوروی دارای علل تاريخی استالبانیعشق ميھن پرستان 

 يا روش آشکارا البانیدول سرمايه داری نسبت به خلق . ستمگران خارجی تقريباً ھميشه تنھا و بدون متحد بوده است

ه اند که از پشت خنجر بزنند و وی را به انقياد خود در وی خواند» دوست«ای داشته و يا خود را بدان منظور  دشمنانه

 بلند  ضد اجحافات نسبت به ویه بر خاسته و صدای خود را بالبانیفقط اتحاد شوروی بود که به دفاع از حقوق . آورند

و ھمرزم  برای نخستين بار در تاريخ خويش دوست البانیعليه فاشيسم وارد جنگ شد خلق اتحاد شوروی که . کرده بود

دست آورده که مسلماً بلوک فاشيستی در ھم ه  تضمين محکمی بهنيرومند و صديقی داشت و مانند ساير خلق ھای ستمديد

  .خواھد شکست

اما خلق ما پس از ورود اتحاد .  ما پس از ورود اتحاد شوروی به جنگ آغاز نشدۀمبارز«: انور خوجه گفته است

  ١».کند بيھوده نخواھد بود میشوروی به جنگ دريافت که خونی که نثار 

ه بود کمونيست ه پيشاھنگی اتحاد شوروی، حاصل شدکه در اثر تشکيل ائتالف ضد فاشيستی خلق ھا ب در شرايط جديدی

که ھر چه زودتر با تشکيل حزب  وليت بزرگ تاريخی بر دوش خويش احساس کردند، و آن اينؤ مسالبانیھای 

 را از البانیبخش ملی است خلق  ضد فاشيستِی رھائيۀری و گسترش مبارزکمونيست که شرط اساسی سازماندھی، رھب

کمونيست ھا در آن شرايط تاريخی  کس جز راه ديگری وجود نداشت و ھيچ. رھبری سياسی برخوردار گردانند

ليستی که افکار انترناسيونا در گروه ھای مختلف، کمونيست ھائی.  اين وظيفه بر آيدی ايفاۀتوانست از عھد مشخص نمی

، صرفنظر از اختالفات ايدئولوژيک که ميان شان البانیکمونيست ھای . سالمی داشتند کامالً به اين امر پی برده بودند

اين احساسات مشترک به . وجود داشت، ھمگی در عشق بی پايان به ميھن خويش و به اتحاد شوروی وحدت داشتند

به اينطريق در نھضت . ديگر در آمد و ھمکاری جدی با يکديگر  صورت عامل بسيار مھمی در نزديکی آنھا به يک

  .  تازه ای آغاز شدۀکمونيستی نيز مرحل

  :آنگاه

 عظيمی به ۀبيش از ھر موقع و به ويژه در سطح پائين سازمان احساس شد که مبارزۀ بيشتر بين گروه ھا صدم... «

اد شرايط ضروری برای وحدت نھضت در نھضت کمونيستی وارد ساخته است و خاتمه دادن به اين مبارزه و ايج

  ٢».، نياز مبرمی استالبانی

 یبھترين اعضا.  وسيعی يافتۀبايست تأمين کنندۀ وحدت کمونيست ھا باشد به زودی دامن ضد فاشيسم که می همبارزه ب

 اتحاد پس از تھاجم ھيتلری بر. ديگر پيوستند  ضد اشغالگران و خائنان به ميھن به يکهکليه گروه ھا در پيکار ب

که اتحاد شوروی در جنگ دوم  کمونيست ھا فقط وقتی«شوروی، حتی رھبران گروه اشکودرا که مدعی شده بودند که 

 مبارزه جويانۀ کمونيست ھای پائين سازمان را ۀتوانستند جلوی اراد ، نمی»جھانی درگير شود بايد به مبارزه دست بزنند

رزه به انور خوجه پيوسته بودند اينک نقش درجه اول در گروه کمونيست کمال استافاو و ازيل شانتو که در مبا. بگيرند

بخش ملی به صورت مشی مسلط در گروه مذکور در آمده  ضد فاشيستی رھائيۀاشکودرا بازی می کردند و مشی مبارز
                                                 

  .بايگانی مرکزی حزب. نقل از صورت جلسه. ١٩۴۴ پريلا ۵در .  شورای عمومی رھائی ملیۀت رئيسأسخنرانی در جلسۀ ھي.  انورخوجه-  1
  ١۵ و ١۴جلد اول صفحۀ . البانیاسناد عمدۀ حزب کار . قطعنامۀ کنفرانس گروه ھای کمونيست 2
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که کشور ی ئشما«: شد اين جمله به چشم می خورد  اين گروه داده میی دوره به امضانود ھائی که در آدر رھنم. بود

خود را دوست داريد، به ميان توده ھا برويد، عالقه و مھر آنھا را جلب کنيد و آنھا را برای جنبش ملی مسلح آماده 

  ٣».سازيد

 ١٩۴١ ستگاتخاذ مشی سياسی مشترک باعث شد که گروه کمونيست اشکودرا به گروه کورچا نزديک شود و در ا

بعداً گروه .  مشترک يک سلسله عمليات ضد فاشيستی امکان پذير گردد ھمکاری در امر سازماندھیۀانعقاد موافقتنام

  .دعوت ھمکاری پاسخ نداده ب» زژاری«ولی گروه . نيز به اين موافقتنامه پيوست» جوانان«

 ٢٨مھمترين اقدام ضد فاشيستی مشترک که به وسيلۀ گروه ھا به عمل آمد عبارت بود از نمايش بزرگ ضد فاشيستی 

اين نمايش که سازمان دھندۀ عمده اش انور » مارش به سوی رم«يرانا به مناسبت جشن فاشيستی  در ت١٩۴١بر واکت

انور خوجه مورد . فاشيست ھا واکنش وحشيانه به خرج دادند. خوجه بود با شرکت توده ھای وسيع خلق صورت گرفت

تظاھرات تيرانا محک .  مرگ کردند او را غياباً محکوم بهمقامات فاشيست.  گرديد مخفی شودتعقيب واقع شد و مجبور

 ضد فاشيسم آشکار ساخت و نشان داد که اين ه بود، نيروی اين وحدت را در آتش مبارزه بالبانیوحدت کمونيست ھای 

  . بخش ملی داردجھيز توده ھای خلق در جنبش رھائيوحدت چه اھميت بزرگی در ت

 گروه ھای کمونيست در کورچا ترتيب داده شد ۀ آن به وسيل جنبش بزرگی نظير١٩۴٢مبر  نو٨پس از نمايش تيرانا در 

در . ليس فاشيست انجاميدوکه ھدفش اعتراض بر توقيف ھای جمعی در پايتخت بود و به درگيری خونين با سربازان و پ

  .ھمينجا بود که کوچی باکو يکی از نخستين اعضای گروه کورچا به قتل رسيد

اعتبار کمونيست ھا در بين مردم باز ھم . يار در افکار عمومی کشور گذاشتثير بسأ ت،موفقيت سياسی تظاھرات فوق

فھميدند سر و کار  از طرف ديگر اين موفقيت باعث وحشت عميق مقامات فاشيستی اشغالگر گرديد که می. بيشتر شد

  .شان با دشمنی است که روز به روز نيرو می گيرد و خطرناکتر می شود

در درون گروه ھای .  سر انجام شرايط مساعدی برای تشکيل حزب آنھا فراھم آورد،البانیمبارزۀ کمونيست ھای 

توانستند برتر از اختالفات گروه ھا قرار بگيرند و  ی رشد يافته بودند که میئکمونيست کادر ھای انقالبی حرفه 

ر اين اساس برای وحدت  ضد اشغالگران فاشيست و خائنان به کشور را بر گزيده و بهمصممانه مشی مبارزۀ بی امان ب

 را با کار مداوم خود در زمينۀ البانیاين کادر ھا تشکيل حزب کمونيست .  مبارزه کرده بودندبانیالنھضت کمونيستی 

  .ايدئولوژيک و سازمانی تدارک ديدند

جا بود مبارزۀ ضد فاشيستی کمونيست ھای گروھای مختلف، پايه ھای سکتاريسم و روحيۀ گروھی را که تا آنزمان بر 

 ستگاين مبارزه و ايدئولوژی مشترک کمونيست ھا عامل قاطعی بود که گروه ھای مھم کمونيست را در ا. تکان داد

لۀ ادغام گروه أکه وظيفه اش عبارت باشد از حل مسل جلسه ای از نمايندگان خويش رسانيد ي به توافق بر سر تشک١٩۴١

  .البانیديگر و بنياد گذاری حزب کمونيست  ھا در يک

  

  ...ادامه دارد

 

                                                 
  . بايگانی مرکزی حزب. رھنمود گروه اشکودرا به اعضای خويش 3


