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  ٢٠١۴ اکتوبر ٢١

  لۀ مرکزی بودأی، مسئحفظ و تحکيم قدرت توده 

  .ی بودئدر چنين شرايطی، حلقۀ اصلی کليۀ وظايفی که در برابر حزب قرار داشت حفظ و تحکيم قدرت توده 

  : چنين رھنمود دادالبانیکميتۀ مرکزی حزب کمونيست 

برای ما و برای . ترتست از تصرف و حفظ قدرله عباأانقالب، مھمترين و دشوار ترين مسبعد از ھر جنگ يا ھر «

پس ھدف اصلی ما امروز عبارت از اين .  مرکزیمسألۀاينجاست :  قدرتمسألۀلۀ اساسی عبارتست از أحزب ما نيز مس

قدرت را تحکيم کنيم و با آن از يک پيروزی به پيروزی ديگر، از يک ريفورم به ريفورم ديگر به پيش ... است که

  ١:برويم

ن قدرت دولتی، دارای اھميتی را ھای رھائی ملی، به مثابۀ حاماليل به اين ھدف، تقويت بنياد سياسی قدرت شوبرای ن

مسلماً . که شورا ھا به صورت ارگان ھای کامالً مقتدر حکومت خلق به دست خود خلق در آيند برای آن. خاص بود

محرک ھر گونه «د، صالحيت کامل به دست آورند، ضروری بود که به فعاليت بيفتند، کار خود را از نو سازمان دھن

 در سراسر ١٩۴۵ یانتخابات ارگان ھای محلِی قدرت در م. »پيشرفت در زمينۀ سياسی، اقتصادی و اجتماعی شوند

  .کشور به ھمين منظور انجام گرفت

 قدرت نوين و ماھيت یئحزب در طی تبليغات انتخاباتی به کار سياسی وسيع در ميان توده ھا دست زد تا خصلت توده 

قدرت نوين افشاء » عدم صالحيت«حزب تبليغات ارتجاع را در بارۀ . وظائف وی را بيش از پيش به آنھا توضيح دھد

  .طبقات سرنگون شده بيفتد» آزمودۀ«کرد و نشان داد که غرض اين است که رھبری شوراھا به دست نمايندگان 

زم جزم داشتند، نسبت به منافع خلق فداکار و از اعتماد وی برخوردار اشخاصی که در مبارزه آزمايش داده بودند، ع

  .بودند به ارگان ھای محلی قدرت انتخاب شدند
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به عالوه، حزب بر روی اين پايه ھا دستگاه حکومتی جديد بر پا کرد که ھم از لحاظ مضمون و ھم از لحاظ شکل، نو 

ه ی بئی بر اساس نوين سازمان گرفت، پوليس توده ئای توده سسات اقتصادی و اجتماعی و ھمچنين دادگاه ھؤم. بود

  .وجود آمد، ارگان ھای امنيت دولتی تجديد سازمان يافت و تقويت شد

البته آنھا در فن آزموده نبودند ولی مصمم بودند . حزب بھترين کادر ھای خود را به دستگاه ھای حکومتی نوين فرستاد

بايست فن مذکور را در ھمان جريان کار  آنھا می. زب را وفادارانه عملی سازندکه انقالب را به آخر برسانند و مشی ح

  .بياموزند

دستگاه حکومتی جديد شامل کارمندان سابق نيز بود که از لحاظ سياسی وابسته به حزب و خلق بودند ولی فرھنگ، 

ر افتند ولی در عين حال ناآگاھانه آنھا کمک کردند که دستگاه حکومتی جديد به کا. شيوۀ عمل و تفکر بورژوائی داشتند

اين امر تا . عناصری از شيوه و سبک کار دستگاه حکومتی سابق را در شيوه و سبک کار حکومتی جديد وارد کردند

ثر افتاد و موجب رواج شکل ھائی از ؤحدی در کادر ھای حزب که در ارگان ھای قدرت مشغول کار بودند م

  .انقالبی قدرت نوين سازگاری نداشتسازماندھی کار گرديد که با خصلت 

طبقات سرنگون شده و ارتجاع داخلی، ارتش . بخش ملی بود انقالب و قدرت نوين، ارتش رھائيبزرگترين نيروی مسلح

که  دشمنان با تبليغ اين. پروراندند ی در سر میئ توده دانستند که در ضديت با قدرت را مانع عمدۀ تحقق اغراضی می

 نيست و بالنتيجه ارتش که به عقيدۀ آنھا بار سنگينی بر دوش دولت و اقتصاد البانیگويا از ھيچ جانبی خطری متوجه 

  .بخش ملی را از ميان بردارند گردد، می کوشيدند تا ارتش رھائياست بايد خلع سالح

ی، از آزادی و ئ حياتی انقالب است، شرط ضروری دفاع از قدرت توده مسألۀتقويت ارتش، حزب بر آن بود که حفظ و 

که بتواند از عھدۀ وظيفۀ واالی خويش بر  طلبيد که ارتش به منظور آن  میالبانیحزب کمونيست . استقالل کشور است

  :آيد بايد کامل شود، مدرن شود و به صورت ارتشی در آيد

دفاع از خلق خويش و حکومت خويش که به بھای ...  خصوصيات الزمی که آن را شايستهنمونه، برخوردار از کليۀ«

  ٢».دست آمده است، گردانده اين ھمه فداکاری و ايثار خون ب

  .ھرگونه گذشت خلق و دولت نسبت به ارتش کامالً به جا بود

صول جنگ جديد را به بايست به آموزش منظم نظامی مشغول شود تا ا ارتش طبق رھنمود ھای کميتۀ مرکزی می

مدارس و کالس ھای منظمی دائر شد تا مھارت و کاردانی نظامی و سياسی فرماندھان و کميسر ھا را . خوبی فراگيرد

  .خدمت وظيفه نيز بر قرار شد. ارتقاء دھند

که حزب، کار تقويت و مدرن کردن ارتش را با کار پردامنۀ سياسی در کليۀ زمينه ھا ھمراه ساخت بدين منظور 

الب تضمين شود، ی به ھم رسانند، فداکاری آنھا نسبت به امر انقئجنگجويان، آگاھی کامل نسبت به وظائف ارتش توده 

ضرورت کار سياسی در ارتش از آن جھت . بخش ملی محفوظ بماند و بيش از پيش تکامل پذيردروح مبارزه رھائي

اکثراً افراد تازه ای جای گرفته بودند که آبديدگی سياسی شد که در صفوف وی در کنار پارتيزان ھای سابق  بيشتر می

  .نداشتند

  .ی در آمدئارتش در اثر تدابير حزب به صورت دژ استوار حکومت نوين دموکراسی توده 

حزب، اجرای اين وظيفه را به صورت اقدام . پاک کردن کامل کشور از بقايای فاشيسم و از خائنان، وظيفۀ مبرمی بود

ارگان ھای قدرت نوين و واحد ھای ارتش با تکيه بر نيرو ھای . ر آورد و تمام خلق را حرکت دادبزرگ سياسی د

دھقانان، دار و دسته ھای عمدۀ مسلح ارتجاع را در ھم شکستند و دادگاه ھای انقالبی خلق کيفر شايسته به جنايتکاران 

ی خيانت کارانۀ طبقات استثمارگر را به مقياس ملی محاکمات به صورت ادعا نامۀ بلند باالئی در آمد که مش. جنگ دادند
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محاکمات مذکور نه فقط بر ارتجاع داخلی بلکه بر امپرياليست ھای پشتيبان وی نيز ضربۀ سخت وارد . کرد محکوم می

  .آورد

  

  ...ادامه دارد

  


