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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 نومبر ٠۶

  
  ی به مثابۀ شکل ديکتاتوری پرولتاريائ تحکيم دولت دموکراسی توده -٣

سسان که در ؤقانون انتخابات مجلس م. سسان تشکيل شودؤکنگرۀ جبھۀ دموکراتيک خواستار آن شده بود که مجلس م

  .يد در شورای ضد فاشيست رھائی ملی به تصويب رسيد به خواست مذکور تجسم بخش١٩۴۵مبر سپت

 معين شد و مقرر گرديد که انتخابات بايد دموکراتيک و آزاد باشد و ١٩۴۵مبر  دس٢نون نامبرده تاريخ انتخابات طبق قا

 رسيده بود صرف نظر از زن يا ١٨ که به سن البانیفرد ھر . ی عمومی، مساوی، مستقيم و مخفی برگزار شودأبا ر

وزرای . ، بدون توجه به شرط سن، از اين حق برخوردار بودندبخش ملیجنگاوران ارتش رھائي. نتخاب داشتمرد حق ا

  .شدند ی نمیأکه از حقوق مدنی محروم شده بودند مشمول حق ر دولت ھائی خائن، جنايتکاران جنگ و کليۀ کسانی

  

  تصميم خلق به پيشروی در راه حزب

بزرگی بود که پختگی خود و سسان برای حزب مھمترين اقدام سياسی به شمار می آمد و آزمايش ؤانتخاب مجلس م

حزب کمونيست . استعداد ھای سازماندھی خود، پيوند خود با توده ھا و تصميم خلق به پيشروی در راه حزب را بسنجد

  .پيروز گردد» یئبرای جمھوری توده « کامالً تجھيز شد تا در اين پيکار جديد با شعاِر البانی

سسان را مورد بررسی قرار داد در موقع صحبت از ؤتخابات مجلس ملۀ انأ در پلنوم چھارم که مسانور خوجه رفيق

  :داد چنين گفت بايست در دوران پيکار انتخاباتی انجام می کاری که حزب می

طور مشخص ببيند که مردانی که ميھن را از اشغالگران و خيانت پيشگان رھانيده اند قادر به حکومت اند، ه خلق بايد ب«

 با تجارب بزرگی از ءبايد رفقا.  اقتصادی و اجتماعی کشور را نوسازی کنند و بھبود بخشندکه زندگی قادر اند برای اين
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انتخابات بايد برای آنھا مکتبی باشد و آنھا را برای حل ساير مسائلی که در پيش است مجھز . پيکار انتخاباتی بيرون آيند

  ١»گرداند

 بزرگ در آورند و شرکت کليۀ انتخاب کنندگان و پيروزی یئحزب رھنمود داد که انتخابات را به صورت رفراندم توده 

 تصميم گرفت که فھرست واحدی از نامزد ھای انتخابات البانیحزب کمونيست . مين کنندأکامل جبھۀ دموکراتيک را ت

تجاع  عده ای از نمايندگان ارسيف هللا ماليشوااما در اثر انحرافات اپورتونيستی . فھرست جبھۀ دموکراتيک. داده شود

  .در فھرست واحد وارد شدند و به روحانيون مسيحی پيشنھاد شد که به ائتالف انتخاباتی بپيوندند

از سوی ديگر نيرو ھای ارتجاعی داخلی و خارجی نيز کوشيدند که از پيکار انتخاباتی برای مقاصد خويش بھره 

ه مثابۀ بلوک ضد جبھه با فھرست ھای نامزدان ارتجاع نخست در صدد بر آمد از عبارات قانون استفاده کرده ب. بردارند

گونه پايگاھی در نزد خلق نيافت و با  که اين نخستين تشبث وی ھيچ ولی پس از آن. خود در انتخابات شرکت جويد

دموکراسی «که  وی به بھانۀ اين. رو شد تاکتيک خويش را عوض کرد و به تحريم انتخابات توسل جسته شکست روب

تساوی حقوق کليۀ کسانی را که «است، و قانون انتخابات » ديکتاتوری حزب واحد«ر ما با ، سر و کا»وجود ندارد

است، از خلق دعوت کرد که از » ضد دموکراتيک«، و »کند مين نمیأخواستار مطرح ساختن نامزدی خويش اند ت

ويان ارتجاع و در ، يکی از مھمترين سخنگژرژکوکوشیدر چنين شرايطی بود که . شرکت در انتخابات امتناع ورزد

سازمان غير قانونی . عين حال عضو شورای ضد فاشيستی رھائی ملی، با سر و صدا از جبھۀ دموکراتيک بيرون رفت

به رھبری روحانيون مرتجع کاتوليک به فعاليت دامنه داری برای تحريم انتخابات ) وحدت ملی(» باشکيمی کمبتار«

  .ا جنايتکاران فراری جنگ ارتباط گرفت و به ترور مبادرت جستکه به اغراض خويش برسد ب دست زد و برای آن

. وجود آورنده ساير نمايندگان ارتجاع که در جبھه باقی مانده بودند آن قدرت را در خود نيافتند که اپوزيسيون آشکاری ب

سسان راه يافته ؤمانند به اين منظور که در زير پرچم جبھه به مجلس مپس تصميم گرفتند که تا پايان انتخابات در جبھه ب

  .و يا يک حزب خاص دست بزنند» قانونی«سپس در درون مجلس به تشکيل يک گروه، يک اپوزيسيون 

آنھا تمام . ئی و انگليسی الھام بخش و سازمانده بالواسطۀ فعاليت خصمانۀ ارتجاع داخلی بودندامريکاامپرياليست ھای 

عليه جبھۀ آنھا نبرد تبليغاتی . امکانات را به کار بردند تا جبھۀ دموکراتيک در انتخابات دچار شکست سياسی گردد

جمله با خشونت خواستار شدند که دولت دموکراتيک به   به راه انداختند و منالبانیدموکراتيک و حزب کمونيست 

  .ن ھيچ مانعی به نظارت در انتخابات بپردازندت نظامی آنھا در تيرانا اجازه دھد که بدوأافسران ھي

 را وسيلۀ فشار ساخته البانیلۀ به رسميت شناختن دولت دموکراتيک أئی و انگليسی به ويژه مسامريکاامپريالست ھای 

عملی خواھد » انتخابات آزاد«اطالع دادند که دولت را فقط به آن شرط به رسميت خواھند شناخت که اطمينان يابند که 

اين امر تشبثی بود برای مداخله . »خبرنگاران خارجی اجازه خواھند يافت که جريان آن را آزادانه نظارت کنند« و شد

در امور داخلی کشور، زيرا که شرايط نامبرده در واقع به وسيلۀ قانون انتخابات، به وسيلۀ معنا و مضمون قدرت توده 

  .مين شده بودأی و مجموعۀ فعاليت وی تئ

 بين ١٩٣٩ پريلا شرايط ديگری نيز به پيش کشيد و طلبيد که به اين مناسبت کليۀ قراردادھائی که پيش از امريکادولت 

  . به رسميت شناخته شود، انعقاد يافته بودالبانی و امريکا

.  اند برقرار ساختهالبانی و انگلستان اعالم داشتند که روابط ديپلماتيک عادی با دولت دموکراتيک امريکادولت ھای 

گرفت که به ارتجاع داخلی  ی نبود و بدين منظور صورت میئضد قدرت توده  هولی اين امر جز فريب کاری سياسی ب

 روابط سياسی برقرار البانیواقعيت اين است که دولت ھای مذکور حتی پس از انتخابات ھم با . ت و جسارت بدھندأجر

  .نکردند

                                                 
  .بايگانی مرکزی حزب. ١٩۴۵ اکتوبر ١٧، البانیگزارش به چھارمين پلنوم کميتۀ مرکزی حزب کمونيست .  انورخوجه-  1
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 البانیرياليست ھا را به سختی رد کرد و به ھيچ مداخله ای در امور داخلی  کليۀ تشبثات جديد امپالبانیحزب کمونيست 

ھدف ھا و تاکتيک ارتجاع خارجی و داخلی به تبليغات پردامنه ای دست زد و موفق  یوی به منظور افشا. اجازه نداد

  .استوارتر سازدشد نيرو ھای خصومت پيشه را منفرد گرداند و به اين وسيله وحدت سياسی خلق را بر گرد خويش 

 اتحاد شوروی دولت ١٩۴۵مر در نو. ھمی برای کشور ما روی دادموقعی که انتخابات در بحبوحۀ خود بود واقعۀ م

 را به رسميت شناخت و پس از او يوگوسالوی، لھستان، بلغارستان، چکوسلواکی، فرانسه و ساير البانیدموکراتيک 

 تحکيم پذيرفت و اطمينان توده ھای البانیی در ئيت بين المللی قدرت توده به اين طريق موقع. کشور ھا نيز چنين کردند

  . قوت يافت،مين شده استأکه آيندۀ کشور ت خلق به اين

ی دھندگان به نامزد ھای جبھۀ أ درصد از ر٩٣مبر شرکت کردند و  دس٢د از ثبت شدگان در انتخابات  درص٩٠تقريباً 

. ديد، دموکراتيک از کليۀ جھات خابات دموکراتيکی بود که کشور به خود میاين نخستين انت. ی دادندأدموکراتيک ر

  .انتخابات مذکور برای خلق، برای جبھه و برای حزب به صورت مکتب سياسی بزرگی در آمد

اين . رو شده  در اين انتخابات پيروزی بزرگی به دست آورد و ارتجاع با شکست کامل روبالبانیحزب کمونيست 

ئيد أ را کامالً تالبانی، آزاد و حاکم بر سرنوشت خويش، سياست حزب کمونيست البانی آن بود که خلق پيروزی حاکی از

  . بی تزلزل به پيش براند،می کند و مصمم است که در راھی که حزب ترسيم کرده

  

  ...ادامه دارد

  


