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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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  ٢٠١۴ نومبر ٢۵

   

  البانیی ئاعالم جمھوری توده 

تور داده بود که از جمھوری توده سسان تشکيل جلسه دھد خلق به نمايندگان منتخب خود دسؤکه مجلس م پيش از آن

ی ئ را بنابر ارادۀ خلق جمھوری توده البانیسسان به اتفاق آراء ؤ مجلس م١٩۴۶ نوریج ١١روز . ی ھواداری کندئ

  .ن کردييانور خوجه تع) الله_کلمۀ رفيق در متن کتاب آمده است ( داشت و دولت جديد به رياست رفيق  اعالمالبانی

.  طرح قانون اساسی را که دولت تنظيم کرده بود برای اظھار نظر در اختيار قاطبۀ خلق گذاشتالبانیحزب کمونيست 

پيشنھاد ھائی که از طرف . ار ثمر بخش بودبحث ھمگانی در بارۀ طرح مذکور که مدت دو ماه به طول انجاميد بسي

 مجلس ١٩۴۶ چ مار١۴روز . توده ھای خلق داده شد سھم گرانقدری در تقويت مضمون انقالبی قانون اساسی داشت

ی يعنی ارگان عالی قدرت ئسسان قانون اساسی را تصويب کرد و سپس مجلس مذکور به صورت مجلس توده ؤم

  .ر آمد دالبانیی ئدولتی جمھوری توده 

داشت که ھر عضو  کرد و اين اصل را اعالم می قانون اساسی، کار را به مثابۀ شرف ھر فرد جامعه توصيف می

  .دھد و بر حسب استعدادش پاداش يابد جامعه حق دارد به تناسب کاری که انجام می

 و به انتخاب کنندگان داشت ی مستقيم، عمومی، متساوی و مخفی را مقرر میأقانون اساسی، اصل انتخابات آزاد، با ر

داد که نمايندگان خويش در ارگان ھای مختلف دولتی را فرا خوانند، آزادی اجتماعات، آزادی تشکل، آزادی  حق می

  .کرد ثر اين حقوق را تضمين میؤکالم و آزادی مذھب و شرايط الزم برای حفظ و اجرای م

تصويب قانون اساسی باعث شد که . البانیی ئتوده اينھا بود برخی از اصول بنيادی نخستين قانون اساسی جمھوری 

  .ی به مثابۀ دولت ديکتاتوری پرولتاريا به پايان برسدئجريان سازماندھی سياسی سيستم دموکراسی توده 

از .  عالوه بر مضمون عام خويش حاوی خطوط مشخصه ای نيز بودالبانیی ئديکتاتوری پرولتاريا در جمھوری توده 

  :اين قرار
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بخش ملی و در اثر درھم شکستن کامل ماشين دولتی اشغالگران و طبقات ارتجاعی ی در مبارزۀ رھائيئتوده قدرت 

  .وجود آمده کشور ب

بخش ملی بودند به صورت بنياد اساسی ديکتاتوری مه دھندگان مستقيم شوراھای رھائيی که ادائشوراھای توده 

  .پرولتاريا در آمدند

 به مثابۀ مھم ترين اصل ديکتاتوری پرولتاريا، در جبھۀ دموکراتيک که ارتش سياسی اتحاد طبقۀ کارگر و دھقانان،

  .انقالب بود تبلور پذيرفت

حزب کمونيست، که يگانه حزب : س آن قرار داشتأی فقط يک حزب در رئاز نخستين ايام استقرار قدرت توده 

  .ی و اجتماعی را بر عھده داشتحزب کمونيست رھبری بی شريک زندگی سياسی، اقتصاد. سياسی کشور بود

بخش ملی به مثابۀ انقالب دموکراتيک ی بود که در طی مبارزه رھائيئديکتاتوری پرولتاريا ثمرۀ مستقيم انقالب توده 

ستراتيژيک ھدف . ضد امپرياليستی آغاز شد و پس از رھائی به طور مداوم به مثابۀ انقالب سوسياليستی تکامل يافت

ی و در مرحلۀ دوم ئمين استقالل ملی و استقرار رژيم دموکراتيک توده أ انقالب عبارت بود از تحزب در مرحلۀ اول

ی به مثابۀ شکلی از ديکتاتوری، بر انداختن پايۀ اقتصادی سرمايه داری ئعبارت شد از تحکيم دولت دموکراسی توده  

  . و ساختمان جامعۀ سوسياليستی

تحقق يافتن وظائف مرحلۀ اول . ب واحدی بودند، دو حلقۀ متمم يکديگر بودندمراحل دو گانۀ مذکور دو حلقه از انقال

. شد مرحلۀ اخير در مرحله اول ريشه داشت و از آن تغذيه می. فراھم آورد را شرايط الزم برای گذار به مرحلۀ دوم 

  .مانده بوددر مرحلۀ دوم تحوالت دموکراتيکی نيز به تحقق پيوست که در طی نخستين مرحلۀ انقالب نا تمام 

  

  ...ادامه دارد

  


