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  ٢٠١۴ جوالی ١۶

  

  ی ئکنگرۀ ِپرِمت، تأسيس حکومت دموکراسی توده 

به اين منظور تصميم گرفته شد که نخستين کنگرۀ ضد فاشيست رھائی ملی تشکيل شود تا مسائل سياسی و نظامی 

ب پيشنھاد کميتۀ مرکزی حز. ناشی از وضع موجود را مورد بررسی قرار دھد و تدابير الزم برای حل آنھا اتخاذ کند

 بحث و ١٩۴۴ پريلات رئيسۀ شورای عمومی رھائی ملی در أ در بارۀ دعوت کنگره در جلسۀ ھيالبانیکمونيست 

  .تصويب شد

بخش ملی به ارتش يم نقشه و تبديل کليۀ ارتش رھائيدر عين حال، ستاد کل بر طبق رھنمود ھای کميتۀ مرکزی، به تنظ

ی و خيانت پيشگان المان از نازی ھای البانیی سراسر سرزمين ستراتيژيک به منظور رھائمنظم و نقشۀ نظامی و 

  .پرداخت

 در ِھلِمس، ١٩۴۴ ی م١۵ که در البانیاين مسائل مھم سياسی و نظامی در جلسۀ پلنوم کميتۀ مرکزی حزب کمونيست 

 شورای ت رئيسۀأوم تصميم رھبری کميتۀ مرکزی و ھيپلن. در ناحيۀ اسکراپار تشکيل شد مورد بررسی قرار گرفت

يک موقت و تبديل ئيد کرد و تدابير متخذه در بارۀ تاسيس دولت دموکراتأعمومی را در دعوت کنگرۀ ضد فاشيست ت

کميتۀ مرکزی خطر فعاليت خصمانۀ دولت انگلستان . بخش ملی به ارتش منظم را کامالً موجه دانستکليۀ ارتش رھائي

ی به درستی ئبخش ملی، استقالل ملی و انقالب توده ارزۀ رھائي را برای مبئیامريکا و  ھای نظامی انگليسھيأتو 

کيد کرد که به ھيچ يک از متفقين، ھر کدام که باشد، اجازۀ أکميتۀ مرکزی عزم خود را بار ديگر ت. ارزيابی کرد

  . نخواھد دادالبانیمداخله در امور داخلی، سياسی و نظامی خلق 

ع روی ندھد و با در نظر گرفتن برخی از نظريات بی پايه ای که در گوشه که تحول زيانمندی در اوضا پلنوم برای آن

ور برسد، توجه اعضاء را رسيد و يا ممکن بود در آينده در حزب، در ارتش و يا در جبھه به ظھ و کنار به ظھور می

ب داده نشود و ر در شعار ھای حزييگونه تغ پلنوم ھشدار داد که ھيچ. لۀ مھم راجع به مشی حزب جلب کردأبه دو مس
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وظيفه داده شد که نقش رھبری حزب کمونيست . بخش ملی تا پايان محفوظ بماندکيد کرد که خصلت مبارزۀ رھائيأت

کميتۀ مرکزی روش . بخش ملی صورت گيردر پيوسته بر طبق مشی مبارزۀ رھئيبيش از پيش ترويج شود ولی اين ام

مرحلۀ ضد فاشيستی و ضد امپرياليستی و دموکراتيک انقالب به کرد که  خود را با توجه به اين واقعيت توجيه می

. مين نشود به پايان نخواھد رسيدأ و دموکراتيزاسيون کشور تالبانیپايان نرسيده است و تا وقتی که رھائی کامل 

 ھمه چيز بخش ملیکه با خاتمه يافتن مبارزۀ رھائي ھمچنين کميتۀ مرکزی رھنمود داد که با ھر نظريه ای مبنی بر اين

بخش ملی اسلحه به زمين خواھند گذاشت و به خانه  ھا جنگجويان ارتش رھائيالمانخاتمه خواھد يافت و پس از رفتن 

 به صراحت توضيح داده شود که البانیپلنوم خواستار بود که به خلق .  بايد مبارزه کرد،ھای خود باز خواھند گشت

د داشت تا کليۀ آزادی ھای خويش را کامالً تأمين کند، کليۀ دشمنان وی اسلحه را حتی پس از رھائی کشور نگه خواھ

پلنوم به حزب توصيه کرد که . دست آمده و تکميل آنھا بپردازده خويش را درھم شکند و به دفاع از پيروز ھای ب

  .  بگيردشرايط جديدی را که پيش آيد دقيقاً مورد مطالعه قرار دھد و روش ھا و تدابير الزم را به موقع در نظر

 به اتفاق آراء محکوم دانست برات در المان را با گژين مارکو و سازش موکژه را در ايمبرد ديشنيکاپلنوم تسليم طلبی 

  .و ھر دوی آنھا را به جرم اين خطاھای سنگين از کميتۀ مرکزی حزب اخراج کرد

ت را در مناطق آزاد شده و حزب به کار وسيعی دست زد تا تصميم مربوط به دعوت نخستين کنگرۀ ضد فاشيس

  .ھمچنين در نواحی ديگر به ميان مردم ببرد

در طی نمايش ھا و اجتماعات وسيعی وفاداری و دلبستگی . توده ھای مردم اين تصميم را با شور و شوق پذيرا شدند

وی در داشتند، از حزب به مناسبت رھبری صحيح وی و مبارزۀ قھرمانانۀ  خويش را به حزب کمونيست اظھار می

 ضد اشغالگران و خيانت هکه تا پايان ب کردند، آمادگی خود را برای اين راه دفاع از منافع ميھن سپاسگزاری می

سيس دولت دموکراتيک موقت پشتيبانی أدادند، و از تصميم راجع به دعوت کنگره و ت پيشگان مبارزه کنند نشان می

  .کردند می

مبارزه با بلند کردن دست صورت گرفت معذلک انتخابات مذکور نخستين انتخابات نمايندگان کنگره را در اثر شرايط 

برای نخستين بار در تاريخ کشور . زنان نيز در آن شرکت جستند. گذشت  میالبانیانتخابات دموکراتيکی بود که در 

خستين بار برای ن. بخش ملی، حق زنان در انتخابات به رسميت شناخته شد در طی مبارزۀ رھائي، و ھماناالبانی

 ضد دشمنان ميھن هنمايندگان خلق، نه بر حسب موقعيت اجتماعی و مکنت بلکه بر اساس لياقت ھائی که در مبارزه ب

  .نمايندگان کنگره نمايندۀ توده ھای قيام کنندۀ خلق بودند. و خلق نشان داده بودند انتخاب گشتند

داد و گواه تازۀ بزرگی بر پيوند استوار  ای خلق خبر میانتخابات کنگره از پختگی سياسی و سطح عالی آگاھی توده ھ

  .حزب کمونيست و خلق بود

ھيتلری ھا و مرتجعان ھمه کار کردند . دعوت نخستين کنگرۀ ضد فاشيست موجب تشويش بسيار در نزد دشمنان گرديد

 به ِاعمال ئیامريکا و گليسامپرياليست ھای ان.  ضد آن مبادرت جويندهکه محل کنگره را بدانند تا به حملۀ مسلحانه ب

دولت انگلستان تشکيل کنگرۀ ضد .  ھم زننده متوسل شدند تا تشکيل کنگره را ب ایهفشار شديد پرداختند و به ھر وسيل

، که به عنوان نمايندۀ متفق از طرف البانی نظامی انگلستان در ھيأتخواند و به رئيس » غير قانونی«فاشيستی را 

ِاتلی که در آن موقع معاون نخست وزير . عوت شده بود، دستور داد دعوت را رد کندشورای عمومی رھائی ملی د

انگلستان بود و بعداً نخست وزير شد در سخنرانی خود در مجلس مبعوثان در آستانۀ افتتاح کنگره، ھنر ھای مبارزۀ 

که در واقع دشمنان آن » بالی کمبتار«و » لگاليتتی« تحت رھبری حزب کمونيست را به حساب البانیدليرانۀ خلق 

  .مبارزه بودند، گذاشت
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 ھم زد و کنگره هکرد کليۀ تشبثات دشمن را ب حزب کمونيست که تحول اوضاع را با دقت و روشن بينی تعقيب می

  .توانست کار ھای خود را طبق نقشۀ قبلی با موفقيت کامل انجام دھد

  . در شھر آزاد شدۀ پرمت انعقاد يافت١٩۴۴ مه ٢٨ تا ٢۴ از البانیملی  بخش ضد فاشيست رھائيۀنخستين کنگر

ً انقالبی و وحدت نظر کامل بود در « خوجه نمايندگان در پيرامون گزارش انور. کار ھای کنگره نشانۀ روحيۀ عميقا

که ازطرف شورای عمومی رھائی ملی »  در ارتباط با حوادث بين المللیالبانیبخش ملی خلق بارۀ رشد مبارزۀ رھائي

  . شد با شور و شوق به بحث پرداختند و کليۀ پيشنھاد ھای آن را به اتفاق آراء مورد تصويب قرار دادندايراد

 مقننه و اجرائيۀ عاليۀ کشور، به منزلۀ مظھر حاکميت خلق ھيأتکنگره، شورای ضد فاشيست رھائی ملی را به منزلۀ 

ی بود که ئپرمت انتخاب شد نخستين مجلس توده شورای ضد فاشيست رھائی ملی که در .  انتخاب کردالبانیو کشور 

موريت داد که کميتۀ ضد فاشيست رھائی ملی را با اختيارات أکنگره به شورای ضد فاشيست م. وجود آمده  بالبانیدر 

کميتۀ ضد فاشيست که تشکيل آن در کنگره به تصويب رسيد نخستين . ی تشکيل دھدئدولت موقت دموکراتيک توده 

، انور خوجه، به عنوان البانیدبير کل حزب کمونيست . وجود آمده  بالبانیی بود که در ئتوده دولت دموکراتيک 

  .ن شدييصدر اين کميته تع

  :وجود آورد تصميمات زيرين را اتخاذ کرده ی را بئکنگرۀ پرمت که ارگان ھای عالی قدرت توده 

ق ارادۀ خلق آنگونه که امروز در شورای ضد فاشيست رھائی ی بر طبئ نويِن دموکراتيک توده البانیبنياد گذاردن «

، نپذيرفتن ھر دولتی که در کشور و يا در البانی به  زوغو، قدغن کردن بازگشت پادشاه سابق و»ملی رسماً ابراز شد

پيشگان ی و خيانت المان ضد اشغالگران هوجود آيد، ادامۀ بازھم شديدتر مبارزه به  بالبانیخالف ارادۀ خلق خارج 

  .ی در سراسر کشورئ کامل آنھا و استقرار حکومت دموکراسی توده ی تا امحالبانیا

شورای ضد فاشيست از نخستين جلسۀ خود يک سلسله تصميمات اتخاذ کرد که به تصويب کنگره رسيد و نخستين 

 موافقت نامه ۀکه کلي اينتصميم عميقاً انقالبی شورای ضد فاشيستی مبنی بر .  شدالبانیی ئحکومت دموکراتيک توده 

گردد   ملغی میالبانی با ممالک خارجی به مثابۀ پيمان ھای مخالف منافع خلق  زوغوھای سياسی و اقتصادی دولت

شورای ضد فاشيست به يک کميسيون مخصوص دولتی وظيفه داد که تبھکاران جنگ را پيدا . دارای اھميت خاص بود

  .يلۀ اشغالگران و خائنان صورت گرفته است، تھيه کندکند و فھرستی از کليۀ جناياتی که به وس

ه تقويت ی در مدارج عاليه، مسائل مربوط بئکنگره در ارتباط نزديک با مسائل مربوط به سازماندھی قدرت توده 

بخش ملی را به مثابۀ ابزار عمدۀ رھائی کامل کشور و حراست قدرت نوين مورد بررسی بعدی و تکميل ارتش رھائي

بخش ملی را يکی کند و درجات نظامی رفت که فرماندھی عالی ارتش رھائيکنگره تصميم گ. فسخ قراردادو حل و 

کنگره رھنمود داد که به تشکيل لشکر ھا و سپاه ھا .  عالی منصوب شدهانور خوجه به سمت فرماند. برقرار سازد

  .تفرماندھی عالی ارتش تشکيل نخستين لشکر ضربه را اعالم داش. اقدام شود

اد شوروی و ارتش سرخ که با نبرد قھرمانانۀ خويش رھائی خلق ح را از اتالبانیکنگرۀ پرمت سپاسگزاری خلق 

 را به اتحاد البانی و ساير کشور ھای تحت اسارت فاشيست ھا را تسريع کرده بودند بيان داشت و وفاداری خلق البانی

. ئيد کردأق ھای اتحاديۀ ضد فاشيست جھانی بارديگر ت و دوستی وی را با کليۀ خلامريکا – شوروی –انگلستان 

کنگره با عزم راسخ اعالم داشت که روابط پيکار جويانۀ خويش را با دولت ھا و خلق ھای اين اتحاديه تحکيم کند و 

يرد دارد وظائف ناشی از پيوستن به اين اتحاديه را بر عھده بگ در عين حال که از کمک متفقين حداکثر فائده را بر می

، در حل مسائلی که در برابر کشور قرار داشت و البانیخالف کنگره ھا و مجالس گذشتۀ  پرمت ۀکنگر. و انجام دھد

عکس به دول امپرياليستی اخطار کرد که آن دوره ای که  هب. کس کمک نخواست ن سرنوشت کشور از ھيچييدر تع

 اجازه نخواھد داد که به حساب او به زيان او البانیق شد برای ھميشه سپری گشته است و خل  خريد و فروش میالبانی
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 امريکاتشبثات انگلستان و از کنگرۀ  .از اين پس خود او در بارۀ سرنوشت خويش تصميم خواھد گرفت. معامله کند

ً پرده بر گرفتالبانیبرای مداخله در امور سياسی و نظامی داخلی  توده ھای وسيع خلق تصميمات تاريخی .  علنا

  .ئيد کردندأمت را شادمانه پذيرا شدند و بيدرنگ تکنگرۀ پر

ی در ئی سابق و بر پا گردانيدن قدرت دموکراتيک توده ئمساعی حزب کمونيست در منھدم ساختن قدرت ضد توده 

کنفرانس .  پايه ھای چنين قدرتی را نھاده بودپزاکنفرانس . بخش ملی، با کاميابی قرين شده بودآتش مبارزۀ رھائي

لۀ قدرت سياسی را به أ مسپرمتکنگرۀ .  اعالم کرده بودالبانی آن را متمرکز ساخته و يگانه قدرت سياسی در البينوت

تصميمات کنگرۀ پرمت مبانی قانون .  را تشکيل دادالبانیی ئسود خلق قيام کننده حل کرد و حکومت دموکراسی توده 

  .وجود آورده اساسی اين حکومت را ب

ا نيروی خويش و نه حتی با پشتيبانی اشغالگران ھيتلری، قادر نبود قدرت مالکان بزرگ ديگر ارتجاع داخلی، نه ب

  .ارضی و بورژوازی را احياء کند

در مناطق و .  تحت نظارت اشغالگران نازی و خيانت پيشگان بودالبانیدر موقع تشکيل کنگرۀ پرمت ھنوز نيمی از 

. در چندين منطقه شورا وجود نداشت. کردند مخفی فعاليت میشھر ھای اشغال شده، شورا ھای رھائی ملی در حالت 

 در مناطق آزاد شده و ھمچنين در البانیدر آنجا بود که پس از کنگرۀ پرمت، خلق . ولی نکتۀ اساسی در اينجا نبود

و شناخت و از فرمان ھای او  مناطق آزاد نشده، در واقع فقط کميتۀ ضد فاشيست را به مثابۀ يگانه دولت خويش می

ی ئ از قدرت دموکراتيک توده البانیبخش ملی ارتش رھائي. کرد قوانين شورای ضد فاشيست رھائی ملی پيروی می

 و البانیکرد و قادر بود که با نيروی خودش در آيندۀ بسيار نزديکی رھائی کامل  در برابر حمالت دشمن دفاع می

  .را به پايان برساندی ئاستقرار قدرت دموکراتيک توده 

سيس شورای ضد فاشيست و دولت أی، در بارۀ تئتصميمات نخستين کنگره در بارۀ ايجاد حکومت دموکراسی توده 

ن ھای عالی او ثمرۀ  و ارگاالبانیحکومت نوين . ساده ای به شمار نمی آمدی، فرمان ھای ئموقت دموکراتيک توده 

  . تحت رھبری حزب کمونيست بودالبانیبخش و انقالبی خلق مبارزۀ رھائي

با ھيچ يک از .  با قدرت سابق از لحاظ تشکل و مضمون به کلی متفاوت بودالبانیقدرت شوراھای رھائی ملی در 

از لحاظ نوع قدرت سياسی در . رلمانی بورژائی وجود دارد نيز وجه مشترکی نداشتاشکال قدرت که در رژيم پا

 از البانیبخش ملی خلق  و اوضاع مبارزۀ رھائيالبانیطبق شرايط عينی ولی .  بود١رديف کمون پاريس و شورا ھا

  .خصوصيات کاملی برخوردار بود

بايست به ارتش   که کنگرۀ پرمت مقرر داشته بود میشوراھا و کليۀ آنتی فاشيست رھائی ملی در دائرۀ وظائفی

 تأمين کنند البانیپيروزی دموکراسی را در سراسر . بخش ملی برای رھائی کامل کشور ياری ھمه جانبه برساندرھائي

 و يا ھر رژيم ارتجاعی ديگر را غير ممکن گردانند، بقايای فاشيسم و شيوه ھای زوغو رژيم یاز اين طريق که احيا

ق حکومت را بروبند، زندگانی اجتماعی و تحول کشور را در کليۀ زمينه ھا، تکامل اقتصاد ملی و فرھنگ را ساب

  .سازمان دھند

داد مظھر ديکتاتوری  قدرت شورا ھای رھائی ملی از لحاظ مضمون طبقاتی خويش و وظائفی که انجام می

  . حزب کمونيست بوددموکراتيک نيرو ھای انقالبی تحت رھبری مستقيم و منحصر به فرد

ولی تا . ستراتيژيک حزب به خوبی انجام يافته استداد که يکی از وظائف  ی نشان میئلۀ قدرت توده أفيصله يافتن مس

له را به أ پايان نرسيده بود، نميشد اين مس بهالمان از اشغال البانیوقتی که وظيفۀ تاريخی ديگر يعنی رھائی کامل 

  .طور قطع حل شده دانست
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. امريکامات کنگرۀ پرمت ضربۀ سختی بود بر اشغالگران، بر ارتجاع داخلی و ارتجاع امپرياليستی انگليس و تصمي

  . اھميتی بسزا داشتالبانیتصميمات مذکور در بر انداختن يوغ امپرياليسم و تأمين رھائی اجتماعی خلق 
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