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  ٢٠١۵ جنوری ٢٢

  :یئتيزاسيون بيشتر قدرت توده کراتحکيم و دمو

سر انجام برسد ضرورت کامل دارد  هخوبی به که امر ساختمان پايه ھای سوسياليسم ب کيد کرد که برای آنأکنگره ت

  .ی و امنيت دولتی بيش از پيش تقويت شودئکه قدرت دولتی بيش از پيش تحکيم و دموکراتيزه شود، ارتش توده 

طور عمده به مسائل روستائی و دومی ھا ه ی به شورا ھای بخش و شوراھای شھر که اولی ھا بئسيم قدرت توده تق

اين اقدام اداری، اقتباس از رويزيونيست ھای . مثابۀ اشتباه اصولی شناخته شده به ويژه به مسائل شھری بپردازند ب

کنگره برای جبران اين اشتباه . ده بوديوگوسالوی، باعث جدائی مصنوعی زحمتکشان شھر و زحمتکشان ده ش

 که ارکان ھای محلی قدرت بتوانند به کليۀ مسائل یطوره رھنمود داد که شوراھای بخش و شھر فوراً يکی شوند، ب

  .حيات اقتصادی و سياسی برسند

ث شده اين دوگانگی باع.  انتقاد کرد،وجود آمده بوده  حزب و وضع آشفته ای که از آن ب-کنگره از دو گانگی دولت

بود که نقش ارگان ھای قدرت به درستی ارزيابی نشود و تضعيف گردد، بوروکراسی قوت يابد و به حل و فصل 

 که قانون به آنھا یی و دستگاه ھای اجرائی آنھا از کليۀ حقوقئالزم بود که شوراھای توده . امور جاری زيان برسد

  . نقش خويش استفاده کنندی برای اعتال،واگذار کرده بود

 و به قصد سرنگون ساختن البانیی ئعليه جمھوری توده مراً که امپرياليست ھا وچاکرانشان مستفعاليت خصمانه ای 

ساخت که ھرگز ھشياری را از دست ندھد و قدرت دفاعی ميھن   را ناچار میالبانیدادند حزب و خلق  آن انجام می

 در ساختمان سوسياليسم از ھر سو البانیيت می يافت که اين وظيفه از آن جھت بيشتر اھم. را پيوسته افزايش بخشد

  .در محاصرۀ کشور ھای دشمن بود
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ی از کليۀ جھات جنگ آورتر گردد، استعداد ھايش ئنخستين کنگره رھنمود داد که تدابيری اتخاذ شود که ارتش توده 

 آمادگی نظامی و سياسی ارتش طبق کنگره دستور داد که.  نبرد باشد و مدرنيزه شودۀافزايش يابد، بيش از پيش آماد

 و دانش نظامی البانیبخش ملی  لينينستی، بر تجربۀ ارتش رھائي- برنامه ھائی مبتنی بر ايديولوژی مارکسيستی

  . افزايش يابد،شوروی که با شرايط کشور انطباق داده شود

 رفع اشتباھاتی که در فعاليت يکی از دشوارترين مسائلی که در آن موقع در برابر حزب قرار داشت عبارت بود از

ارگان ھای امنيت دولتی روی داده بود، ھدايت اين ارگان ھا به راه راست و تقويت بيشتر آنھا، زيرا که اين ارگان 

جی ھا در سال ھای گذشته بيش از ھربخش ديگر دستخوش مداخالت يوگوسالوی و فعاليت ترتسکيستی کوجی جو

ليسی وکنگره تدابيری را که حزب پس از پلنوم يازدھم کميتۀ مرکزی به منظور بر انداختن شيوه ھای پ. شده بودند

ويژه خاطر نشان ه ب.  تصويب کرد،در ارگان ھای امنيت و تصفيۀ آنھا از مرتکبان خطاھای فاحش اتخاذ کرده بود

 حزب باشد و قانونيت سوسياليستی بايد محفوظ  امنيت بايد تحت رھبری و نظارت مستقيمھایساخت که کليۀ فعاليت

  .بماند

امنيت خدمات . درعين حال کنگره سفارش کرد که تحليل اشتباھات امنيت دولتی با روحيۀ حزبی صورت گيرد

محکوم ساختن خطاھای وی ھرگز نبايد ضرورت . ارزنده ای در پاسداری آن پيروزی ھای انقالب انجام داده است

حزب بايد به فريب خوردگان . عليه عموم کارکنان امنيت بدل شودرديد قرار دھد و به مبارزه وجود آن را مورد ت

کنگره ھشدار داد که دشمن طبقاتی خواھد کوشيد تا از وضعی که پس . ياری دھد که اشتباھات خويش را جبران کنند

عليه طور عمده ه مالت خود را ب دار و دستۀ تيتو و گروه کوجی جوجی پيش آمده است استفاده کرده حیاز افشا

  .ارگان ھای امنيت متوجه سازد

حزب بايد بکوشد که سالح امنيت دولتی ھرچه بيشتر تقويت شود، زيرا که سالح مذکور سالح محبوب قدرتی است «

شود، سالحی است که حزب و قدرت را از فعاليت خصمانۀ دشمنان خارجی و داخلی  وسيلۀ حزب رھبری میه که ب

  ١» دارد محفوظ می

  .بايست با سياست خارجی صحيح و اصولی ھمراه باشد شد اجباراً می اين سياست داخلی صحيح که اتخاذ می

 را يکباره از اتحاد شوروی و ساير البانیکوشيدند  کنگره فعاليت رويزيونيست ھای يوگوسالوی را که می

خواستند کشور  ی جوجی را که میکشورھای سوسياليستی منفرد گردانند و ھمچنين مساعی گروه ضد حزبی کوج

کنگره سياست . را چشم بسته تابع سياست ناسيوناليستی و ضد شوروی رھبری يوگوسالوی سازند افشاء کرد

شد و با منافع خلق و ميھن  سياليستی ناشی میيار کرد که از خود ماھيت دولت سو لنينيستی اخت- خارجی مارکسيستی

سياست عبارت بود از دوستی و ھمکاری با اتحاد شوروی و ساير کشور ھدف ھای درجه اول اين . مطابقت داشت

 عليه امپرياليسم در مبارزه اند، بذل مين استقالل ملیأھای سوسياليستی، پشتيبانی از خلق ھائی که برای حفظ و ت

  .مساعی برای نگھداری صلح و برقراری مناسبات حسن ھمجواری با ساير کشورھا

  

  ...ادامه دارد
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