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  الله: و ارسال ازبازتايپ 
  

  البانیتاريخ حزب کار 
  
  

  البانیانستيتوی تحقيقات مارکسيستی لنينيستی در جنب کميتۀ مرکزی حزب کار 
فراشری«چاپ ١٩۶٩تيرانا»نعيم
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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 فبروری ٢۵
  

۶ 

  لبانی و کمينترنانھضت کمونيستی 

انترناسيونال سوم . لبانی به عمل می آمدادر خارج نيز کوشش ھائی به منظور سازمان دادن نھضت کمونيستی 

لبانی که پس از سرکوب انقالب ااز طريق فدراسيون کمونيستی بالکان به دموکرات ھای انقالبی ) کمينترن(کمونيستی 

  .ی زوغو مجبور به مھاجرت شده بودند کمک ھای گرانبھائی رسانيد و استقرار ديکتاتورونج

 توانستند در عرصۀ بين المللی که دو نيروی ١٩٢۴لبانی با تجربه اندوزی از حوادث سال ادموکرات ھای انقالبی 

. ددرستی تعيين کننه ديگر در تصادم بودند سمت سياسی خويش را علی االصول ب جھانی آنتاگونيستی در آنجا با يک

شمردند و به نھضت کمونيستی جھانی چشم  می» مدافع طبيعی کليۀ خلق ھای ستمديده«آنھا به اتحاد شوروی که وی را 

در ھمين . وجود آوردنده ب» کميتۀ ملی انقالبی«سازمان دموکراتيکی به نام ) ريشتا( در وين ١٩٢۵دوختند و در مارچ 

رھسپار اتحاد شوروی شدند و برخی از ) وحدت(» باشکيمی «اثناء گروھی از جوانان انقالبی، اعضای سابق جمعيت

 –آنان که افکار کمونيستی را پذيرفته بودند در مدارس و کالس ھای سياسی کمينترن به منظور فراگرفتن مارکسيسم 

را تشکيل دادند که مرکزش در » لبانی در اتحاد شورویاگروه کمونيست  «١٩٢٨ ستگلنينيسم شرکت جستند و در ا

لبانی رھنمود داد که به اکه در ھمين سال تشکيل شد به کمونيست ھای » کنفرانس کمونيستی بالکان«ھشتمين .  بودمسکو

 گروه ھای مذکور ۀکار تدارکی دقيق و ممتد به منظور ايجاد گروه ھای کمونيست در کشور خويش دست بزنند و وظيف

که اين امر بعداً به تأسيس حزب  تا آن«صر کارگر و دھقان سازمان دادن و وحدت پيش افتاده ترين عنا«عبارت باشد از 

  ١.لبانی منجر گردداکمونيست 
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بر حسب .  خود را تنظيم کرد که مورد تأئيد کمينترن قرار گرفتۀاساسنام» لبانی در اتحاد شورویاگروه کمونيست «

لبانی به ا تأسيس حزب کمونيست لبانی در اتحاد شوروی عبارت بود ازا اساسی گروه کمونيست ۀاين اساسنامه، وظيف

  . لبانی کمينترنا ۀمثابه شعب

از (»  رھائی ملیۀکميت«کسيون کمونيستی خود را در درون بيدرنگ فر» لبانی در اتحاد شورویاگروه کمونيست «

را در  انقالبی ۀکسيون کوشيد که روحيتشکيل داد و فر) ام خوانده می شدبه اين ن» کميتۀ ملی انقالبی «١٩٢٧ پريلا

  .حفظ کند) آزادی ملی(سازمان مذکور و در ارگان آن موسوم به ليرياکميتار 

 اساسنامه خود عبارت از آن بود که به فعاليت یدر اجرا» لبانی در اتحاد شورویاگروه کمونيست « اساسی ۀوظيف

که  ريق به نھضت کمونيستی ياری برساند و ميان کمونيست ھائیلبانی بپردازد و به اين طامشخص انقالبی در درون 

  .لبانی بازگشتند علی کلمندی نقش برجسته ای ايفاء کردا به اين منظور به ١٩٣٠در 

 کمونيست ۀلبانی برای ايجاد گروه ھای مخفی کمونيست جديد دست به کار شد، يک حوزاکه به  علی کلمندی پس از اين

به .  کارگران خياط موسوم به پرياريمی سازمان دادۀکسيون کمونيستی را در درون اتحاديروجود آورد، فه در تيرانا ب

. اين حوزه ھا عموماً ضعيف و ناثابت بودند. ابتکار او در ولورا و کرورا و الباسان نيز حوزه ھای کمونيستی برپا شدند

ن کوچک، نظاميان، پيشه وران که مايۀ منشاء اکثر اعضای آنھا از خرده بورژوازی بود مانند معلمان، کارمندا

  . ايدئولوژيک و سياسی نداشتند

. اين گروه در خود فرو رفته بود. علی کلمندی با گروه کمونيست کورچا که وضع نامطلوبی داشت نيز تماس گرفت

  .جويدند و فعاليت او را فلج می کردند عناصر ضد مارکسيستی که در صفوف وی جا داشتند وی را از درون می

علی کلمندی به گروه کورچا در بيرون آمدن از اين وضع ياری داد و وی را بر آن داشت که کار غير علنی را با کار 

علنی تلفيق دھد، در جمع بندی ھای علنی کارگران و پيشه وران مجدانه شرکت جويد و آنھا را به صورت سازمان ھای 

و به ويژه در مراکز کارگری بگسترد، آثار مارکسيستی را به انقالبی در آورد، فعاليت خود را در شھر ھای ديگر 

 ۀکه متوالياً به وسيل علی کلمندی با آن. لبانی ترجمه کندامنظور ارتقاء آموزش ايدئولوژيک کمونيست ھا به زبان 

به آنھا مقامات دولت زوغو در چندين شھر بازداشت شد کوشيد که ارتباط خود را با سازمان ھای کمونيستی حفظ کند و 

 در شھر کورچا به او امکان داد که مستقيماً با گروه کمونيست محل ھمکاری ١٩٣٢بازداشت او در سال . ياری برساند

 دورنما ھای روشنتری در برابر گروه ١٩٣٢ والیج رھبری در تۀ وسيع کميۀسخنرانی علی کلمندی در جلس. کند

 و سازمانی استوارتری برای خود تنظيم کرد و بالنتيجه فعاليتش  سياسیۀاز آن به بعد گروه کورچا برنام. کورچا گشود

  . جديدی از تکامل رسيدۀبه مرحل

  

  ...ادامه دارد

  

 


