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  ٢٠١۴ مارچ ٠۵

  

  البانیمشی جديد نھضت کمونيستی 

 نه فقط ھمکاری نزديک بين البانیشرايطی که در اثر تشديد خطر فاشيسم ايجاد شده بود کامالً ايجاب می کرد که در 

 آنھا با روح تصميمات کنگرۀ ھفتم انترناسيونال کمونيستی تجديد ھایگروه ھای کمونيست به عمل آيد بلکه تمام فعاليت

  .زمان يابدسا

 به ١٩٣۶ مارچدر .  مقيم خارج به عمل آمدالبانینخستين کوشش در اجرای مشی کمينترن از طرف کمونيست ھای 

 در مھاجرت البانیسازمان ھای سياسی » جبھۀ دموکراتيک« رھائی ملی مقيم پاريس، ۀابتکار فراکسيون کمونيسِت کميت

» باشکيمی کمبتار«و در مھاجرت، که نماينده اش در اين جبھه ولی بخش محافظه کار بورژوازی ضد زوغ. تشکيل شد

جبھۀ «بالنتيجه .  پرستانه و انقالبی دست بزندميھنبود از لحاظ سياسی منحط شده بود و نمی توانست به عمليات 

  .به زودی منحل گرديد» دموکراتيک

 شده باشد گروه ھای کمونيست داخل کشور  حزبی وجود نداشت که رسماً به عنوان شعبۀ کمينترن شناختهالبانیچون در 

 مقيم البانیمعذالک کمينترن ھر چند گاه به وسيلۀ علی کلمندی و کمونيست ھای . ھنوز ارتباط منظمی با کمينترن نداشتند

  .شد  مطلع میالبانیفرانسه از فعاليت گروه ھای کمونيست 

جلسۀ مذکور . کردند، داد که در خارج فعاليت می علی کلمندی گزارشی به جلسۀ مبارزان کمونيست ١٩٣۶مبر در دس

 بپردازد و وظائفی را که طبق البانیبه ابتکار شعبۀ کمينترن در مسکو تشکيل شد تا به تحليل وضع نھضت کمونيستی 

علی کلمندی خواستار آن بود که کار برای .  معين کند،شد  او گذاشته میۀرھنمود ھای کنگرۀ ھفتم کمينترن بر عھد

ادن و ايجاد حزب کمونيست بسط يابد و اقدام مھم در اين زمينه عبارت باشد از ايجاد يک مرکز سازمانی در سازمان د

بايست عبارت  وظيفۀ مرکز مذکور می.  اول بر گروه کورچا متکی گرددۀ که بر گروه ھای موجود و در درجالبانی
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 و ھمچنين البانیت کمونيستی در سراسر تقويت گروه ھای کمونيست و رھبری آنھا، سازمان دادن نھض«باشد از 

دانست که يک سازمان کمونيستی مستقل  علی کلمندی ضروری می. ١»البانیسسان حزب کمونيست ؤدعوت کنگرۀ م

می بايست به ابتکار کمونيست ھا و رھبری آنھا .  و جنبش سنديکائی و ضد فاشيست را رھبری کندباشدوجود داشته 

وجود آيد تا به خاطر استقرار جمھوری دموکراتيک ه صلت دموکراتيک و ضد فاشيست بسازمانی مخفی و متمرکز با خ

 و بر اساس عليه رژيم زوغو و امپرياليسم ايتاليا مبارزه کند قرارداد ھای اسارت آور تحميلی ايتاليای فاشيست یو الغا

  .ی تشکيل شودئبايست جبھۀ توده  اين سازمان می

بايست  جب تصميمات مذکور میبه مو. ئيد کمينترن واقع شدأيماتی گرفت که مورد تجلسه پس از بررسی گزارش، تصم

 بر پا گردد که به وسيلۀ کميتۀ مرکزی مرکب از البانیسازمانی مخفی با خصلت دموکراتيک و ضد فاشيستی در 

بايست مرکب از پنج نفری  ھستۀ کمونيست اين کميته می. کمونيست ھا و ناسيوناليست ھای ميھن پرست رھبری شود

کمينترن در . ی باشدئبايست پايه ای برای تشکيل جبھۀ توده  سازمان مذکور میباشد که در درون کشور فعاليت دارند و 

کرد که حوزه ھای سابق از توده ھا جدا افتاده اند، در خود فرو  مورد سازمان ھای کمونيستی بر اين واقعيت تکيه می

ری آنھا بايد موقتاً منحل گردند پس اين حوزه ھا و ارگان ھای رھب. رفته اند و بالنتيجه قادر بر اجرای مشی جديد نيستند

که پايه ھای محکمی در ميان توده ھا در اثر فعاليت در جمعيت ھای قانوناً به رسميت شناخته شده، ايجاد  و پس از آن

. بايست بين خودشان تماس ھای انفرادی داشته باشند کمونيست ھا می. بر اساس موازين حزب تجديد سازمان يابند. شد

 ۀبرنام.  مرکز سازماندۀ کمونيستی را بر عھده خواھد داشتۀتۀ مرکزی تا موقع تشکيل حزب، وظيف کمونيست کميۀھست

  اساسی خالصه میۀ سياسی سازمان جديد ھم باشد در دو وظيفۀحداقل کمونيست ھا که می بايست در عين حال برنام

  :شد

   مبارزه برای دفاع از حقوق ملی،– الف 

  . دموکراتيک با تکيه بر بدوی ترين مطالبات توده ھای خلق مبارزه برای دفاع از حقوق -  ب

که ھوادار مبارزه با   اجتماعی و عناصریاقشاربايست با کليه طبقات،  سازمان جديد در دفاع از استقالل ملی می

 يک ارگان مخفی صورت گيرد که کمونيست ۀبايست به وسيل ترويج مشی جديد می. اسارت فاشيستی بودند ھمکاری کند

  .انتشار دھندھا 

علی کلمندی به فرانسه رفت تا شايد .  برسانندالبانیموريت يافتند که اين رھنمودھا را به أعلی کلمندی و کوسوتاشکو م

 به فعاليت پردامنه ای برای اجرای البانیاو در فرانسه در صفوف کمونيست ھا و مھاجران .  بگيردالبانی ورود به ۀاجاز

 رھائی ملی که به ۀ کوشيد تا از فعاليت لالزار فوندو، عضو فراکسيون کمونيست کميتمشی جديد دست زد و به ويژه

لالزار فوندو در اين امر که داوطلبان .  پرده بگيرد، در فرانسه مشغول بودالبانیخرابکاری در کار کمونيست ھای 

ز پيروان بوخارين، ترتسکی و ساير کرد و به طرفداری ا  برای نبرد با فاشيسم به اسپانيا اعزام شوند اخالل میالبانی

اتحاد شوروی محکوم شده بودند برخاسته بود و سر انجام صريحاً ) بلشويک(که از طرف حزب کمونيست  دشمنانی

او به عنوان مرتد کمونيست، فتنه انگيز و عامل امپرياليسم افشاء گرديد و از : خود را مخالف اتحاد شوروی خواند

  . اخراج شدالبانیصفوف نھضت کمونيستی 

 در ١٩٣٩ روریب ف١١ باز گردد و در البانیعلی کلمندی در اثر بيماری نتوانست برای اجرای رسالت خويش به 

  .پاريس درگذشت

  ...ادامه دارد
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