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  ٢٠١۴ اکتوبر ٢۵

  .البانیجبھۀ دموکراتيک 

مان وحدتی که در طی که ھ وظائف جديد تاريخی که در برابر حزب قرار داشت به خوبی انجام پذير نبود مگر آن

  .بخش ملی تحقق يافته بود يعنی وحدت توده ھای خلق بر گرد حزب، حفظ شود و بيش از پيش تحکيم يابدمبارزۀ رھائي

بايست عالوه بر توده ھای وسيع   شعار وحدت ملی را اعالم داشت که میالبانی حزب کمونيست در اين شرايط جديد،

بخش ملی شرکت جسته بودند بر کليۀ کسانی که از اين مبارزه بر کنار مانده و يا به  رھائيۀخلق که فعاالنه در مبارز

 کنند نيز شامل ء جامعۀ نوين سھمی اداتوانستند در ساختمان فريب پيشوايان مرتجع دچار آمده بودند ولی اينک می

  .گردد

س جبھه ای که در طی مبارزۀ تواند حفظ شود و تحکيم يابد مگر بر اسا داد که اين وحدت نمی زندگی نشان می

بخش ملی به مثابۀ سازمانی انقالبی که به وحدت پيکار جويانۀ وجود جبھۀ رھائي. وجود آمده بوده بخش ملی برھائي

 ئيد و تسجيل میأ تحقق بخشيده و نقشی قاطع در احراز پيروزی بر دشمن ايفاء کرده بود کامالً تتوده ھای وسيع خلق

ً در   در اين زمينه تجربۀ ارزنده ای اندوخته بود که به او ياری میالبانیحزب کمونيست . شد داد تا توده ھا را متفقا

  .جبھه و تحت رھبری خويش وحدت بخشد

س دشمنان داخلی و خارجی که يھم زدن دساه سب ترين راه دموکراتيک بود برای ببخش ملی مناتقويت جبھۀ رھائي

وجود آورده در ميان خلق تفرقه بيفکنند و پيروزی ھای ه  بالبانیارتجاعی را در » دموکراتيک«خواستند احزاب  می

  .او را از او بربايند

 تشکيل داد و ١٩۴۵ت سگی در ا نخستين کنگرۀ جبھۀ دموکراتيک را تحت شعار وحدت ملالبانیحزب کمونيست 

 ناميده شد و ھمچنين تدابير الزم برای تقويت جبھه را البانیکنگره وظائف جبھه را که از آن پس جبھۀ دموکراتيک 

  .مقرر گردانيد
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بايست در مبارزه برای حفظ آزادی و استقالل ملی، برای نوسازی کشور، برای رشد   میالبانیجبھۀ دموکراتيک 

بسيج و آموزش سياسی توده . ی باشدئی و فرھنگی آن در راه سوسياليسم، تکيه گاه عمدۀ قدرت توده اقتصادی، اجتماع

  .بايست به وسيلۀ جبھه صورت گيرد ، میالبانی بر گرد حزب کمونيست البانیھای وسيع خلق و وحدت سياسی خلق 

حکومت دموکراتيک . سان گرديدسؤکنگرۀ جبھۀ دموکراتيک به عنوان مبين ارادۀ خلق خواستار انتخابات مجلس م

بايست حاال که تمام کشور آزاد شده بود شکل رژيم  سسان میؤوجود آمده بود و مجلس مه ی در کنگرۀ پرمت بئتوده 

اين وظيفه را ھمان دومين جلسۀ کميتۀ ضد فاشيست . سياسی موجود را تسجيل کند و قانون اساسی را اعالم دارد

  .شته بود مقرر دا١٩۴۴بر ورھائی ملی در اکت

کنگرۀ جبھۀ دموکراتيک و انتخابات شورا ھای جديد آن باعث شد که اين سازمان به تحرک در آيد و نقش گسترده 

  .تری در زندگی کشور ايفاء کند

 و مداخالت رھبری حزب سيف هللا مالشواولی سياست حزب در مورد جبھۀ دموکراتيک در اثر روش اپورتونيستی 

در ھای خود را بر روی عناصر » مبارزه با سکتاريسم«جبھۀ دموکراتيک به نام .  شدکمونيست يوگوسالوی تحريف

دشمن نيز گشود و ارتجاع از فرصت استفاده کرد که فرستادگان خود را به جبھه اعزام دارد، آن را از درون ويران 

ی حزب و توده ھای اما ھوشيار. ی مشغول شودئدست آورده به مبارزه با قدرت توده ه سازد و از مواضعی که ب

وسيع خلق سد عبور ناپذيری در برابر فعاليت خصمانۀ عوامل ارتجاع در داخل جبھه کشيد و آنان ھرگز نتوانستند 

  .خصلت انقالبی اين سازمان را دگرگون گردانند

رھبری جبھه، طبقۀ کارگر بود که اينک دور نمای پردامنۀ رشد يافتن و تبديل شدن به طبقۀ کارگر صنعتی با نيروی 

 سازمان ھای خاص خود ١٩۴۵ روریبطبقۀ کارگر در ف. گشت آگاھی عاليقدر سوسياليستی، در برابر وی گشوده می

تحاديه ھا از طرف حزب وظيفه داشتند که در اين ا. را نيز تشکيل داده بود) سنديکاھا(ی ئيعنی اتحاديه ھای حرفه 

ستون استوار جبھۀ دموکراتيک و قدرت «پرورش کمونيستی کارگران و کارمندان نقش مھمی ايفاء کنند و به صورت 

   ١»ی در آيندئتوده 

دادند که سنگين ترين بار مبارزۀ  وسيع ترين بنياد جبھۀ دموکراتيک را ھمچنان دھقانان زحمتکش تشکيل می

ی به اين دھقانان امکان داد که به آرزوی ديرينۀ خويش ئاستقرار قدرت توده . بخش ملی را بر دوش کشيده بودندئيرھا

  .برسند يعنی مالک زمين شوند و از بينوائی و عقب ماندگی بيرون آيند

کردند  ک فعاليت می که در داخل جبھۀ دموکراتيالبانی و اتحاديۀ زنان ضد فاشيست البانیاتحاديۀ جوانان ضد فاشيست 

  .به مثابۀ اھرم ھای نيرومند حزب وظيفه داشتند که نقش خاصی در بسيج و آموزش سياسی توده ھا ايفاء کنند

بايست در نبرد جديد به خاطر نوسازی کشور و   که فعال ترين و انقالبی ترين بخش اھالی بودند میالبانیجوانان 

 خوجه در دومين کنگرۀ جوانان در ارزيابی نقش بزرگی که بر عھدۀ انور. ساختمان سوسياليسم در جلو قرار گيرند

  :آنھاست چنين گفت

دنبال وظائف خود ه دولت دموکراتيک که به شما اميد بسته است يقين دارد که شما ھميشه پيشاھنگ خواھيد بود، ب«

ر درس خواھيد خواند و ھمانطور خواھيد رفت که به ميدان نبرد رفتيد، به خاطر بھروزی خود و خلق با شوق بسيا

درس خواھيد داد، به  ارتش ما که دژ پوالدين منافع خلق است ياری خواھيد رسانيد، از حکومتی که اين ھمه خون در 

  ٢»...راه آن ريخته ايد دفاع خواھيد کرد

                                                 
اسناد عمدۀ . ١٩۴۵ سپتمبر ٢ی، ئ کار تدارکاتی نخستين کنگرۀ اتحاديه ھای حرفه ۀلبانی در بارا رھنمود ھای کميتۀ مرکزی حزب کمونيست -  1

  ٢۵۴جلد اول صفحۀ . لبانیاحزب کار 
  ١٩۴۵ پريلا ١٧، »باشکيمی« روزنامۀ -  2
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 عامل مھم بخش ملی نشان دادند که در تکامل زندگی سياسی و اجتماعی کشور با شرکت در مبارزۀ رھائيالبانیزنان 

بايست اساس رھائی  بخش در راه رھائی زنان برداشته شد میستين گامی که در طی مبارزۀ رھائينخ. و ضروری اند

 اينک حزب می. که آنان به صورت نيروی بزرگ ساختمان جامعۀ نوين در آيند کامل تمام توده ھای زنان باشد تا آن

پس . حکومت دموکراتيک در برات اعالم شده بود واقعيت يابدطلبيد که برابری حقوق زنان با مردان که به وسيلۀ 

کميتۀ مرکزی به اين منظور به حزب سفارش کرد که برای ارتقاء سطح سياسی زنان، برای تسھيل دست يابی آنھا به 

ت آموزش و فرھنگ، برای رفع سکتاريسم در پذيرش آنھا به حزب و رفع تزلزل و ترديد در باال کشيدن آنھا به مقاما

 به ويژه شرکت فعال زنان در زندگی اقتصادی و در درجۀ اول در توليد، می. رھبری، به کار مداوم دست زده شود

  .بايست نقش مھم در رھائی آنھا ايفاء کند

  

  ...ادامه دارد

  


