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  ٢٠١۵ مارچ ٢٠

  در ھم ريختن نقشه ھای دشمنان داخلی و خارجی

امپرياليست ھا و رويزيونيست ھای يوگوسالوی کوشيدند تا از کليۀ دشواری ھای بزرگ اقتصادی که پس از چرخش 

 البانیآنھا می پنداشتند که حزب کار .  پيش آمد با کليۀ وسائل بھره برداری کنندالبانیتاريخی کنگرۀ اول برای کشور 

مساعد ترين موقع فرا رسيده است که . از عھدۀ مقابله با اوضاع وخيمی که محصول دسائس آنھا بود بر نخواھد آمد

 که پس از خيانت آشکار تيتو از لحاظ جغرافيائی در محاصرۀ کشور ھای البانینقشه ھای شوم خويش را در مورد 

  . به اجراء در آورند،دشمن افتاده بود

 هن وغيره به تبليغات لگام گسيختۀ سرشار از افتراء و دروغ ب، انگلستان، يوگوسالوی، يوناامريکاات راديو و مطبوع

مراکز جاسوسی امپرياليست ھا و . ناميدند دست زدند می» تجاوز کار« که او را البانیی ئضد جمھوری توده 

ضد حزب و  ه را به قيام بالبانیخلق کردند و  ًما از راه ھوا و راه ھای ديگر تراکت ھائی پخش میييوگوسالوی دا

  .خواندند دولت فرا می

آوردند    را که به خارجه گريخته بودند گرد میالبانیدشمنان خارجی در عين تعقيب فعاليت تبليغاتی خويش، مرتجعان 

ر امپرياليست ھا و رويزيونيست ھای يوگوسالوی با مرتجعان مذکور سازمان ھای جديد خرابکا. دادند و سازمان می

 البانیصد ھا . وجود آوردند و کنفرانس ھای خاصی تشکيل دادند تا در آنجا اقدامات مشترکی را طرح ريزی کننده ب

  . فرستاده شدندالبانیکه به خارج گريخته بودند به عنوان عوامل خرابکار به 

شد و  انگيخته میدر طول مرزھای کشور ما، از طريق ھوا، از طريق زمين و از طريق دريا پشت سر ھم فتنه ھا 

  .  آماده گردانندالبانیی ئ ضد جمھوری توده هھدف اين فعاليت وسيع آن بود که زمينه را برای حمالت مسلح مستقيم ب

، انگلستان، ايتاليا، يونان و يو گوسالوی نقشه ھا امريکامراکز جاسوسی . ويژه فعاليت ھای جاسوسی گسترش يافته ب

  . نگ ساختند ھماھالبانیضد  هو دسائس خويش را ب
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 به فعاليت در البانیت ديپلماتيک خويش در تيرانا، جاسوسان خود را در أيرھبری رويزيونيست يوگوسالوی با دست ھ

ت مذکور به صورت مرکز سازماندھی عمليات اغفالگری و خرابکاری اقتصادی در آمد که گذار اتباع أآورد و ھي

  .داد عاب سازمان می را به يوگوسالوی با توسل به تبليغ و ارالبانی

عوامل جاسوسی خارجی با جنايتکاران فراری در کشور تماس گرفتند و آنھا را به مثابۀ ايادی خويش برای ارتکاب 

ی، باردوک بيبه، دبير اول کميتۀ حزب در ئترور، قتل فعاالن حزب و دولت و از آن جمله قتل نمايندۀ مجلس توده 

اسوسی خارجی، جنايتکاران را به آتش زدن مغازه ھای کئو پراتيو ھای عوامل ج. کار انداختنده  ميرديت بۀمنطق

  .کشاورزی، دفاتر اداری و مدارس روستائی واداشتند

 را البانیی ئرھبران تيتيست در عرصۀ ديپلماتيک به ھرگونه اعمال فشار و شانتاژ دست زدند تا مگر جمھوری توده 

 و ساير کشور ھای سوسياليستی را قطع کردند، البانیی ئوری توده آنھا حمل و نقل ھوائی بين جمھ. منفرد گردانند

ت أ را يک جانبه بر ھم زدند و طلبيدند که ھيالبانیقرار داد دوستی، ھمکاری و کمک متقابل بين يوگوسالوی و 

  . در بلگراد آن را ترک گويدالبانینمايندگی 

ھا و رويزيو نيست ھا گسترش يافته است ترغيب شدند و دشمنان طبقاتی در داخل کشور که ديدند فعاليت امپرياليست 

زودی ه ب«: آنھا شعار ھائی از اين قبيل پخش کردند. وجود آورنده به ھر دری زدند تا محيط ترس و عدم اطمينان ب

ر خواھد ييبه زودی وضع تغ«، » در داخل دولت و کميتۀ مرکزی اختالف وجود دارد«، » جنگ آغاز خواھد شد

  ...وغيره» کرد

ارتجاع داخلی از مبارزۀ حزب با دسائس رھبران يوگوسالوی و گروه کوجی جو جی نيز در راه اجرای اغراض 

عناصر خصومت پيشه با استفاده از اشتباھات گذشته در صدد بر آمدند که مشی حزب را در . خويش بھره داشت

ی ضربه ديده بودند با اين ادعا بر ئوده کسانی که به حق از رفرم ھا و قوانين قدرت ت. مجموعۀ خود از ريشه بزنند

در انديشۀ سر نوشت «اند، » کليۀ صدمات وارده«خاستند که به ناحق لطمه ديده اند و با اين عنوان که خواھان جبران 

 حزب و ارگان ھای محلی قدرت در آورند  ضد اعضایه، انتقاد از اشتباھات گذشته را به صورت اتھامات ب»خلق اند

کمونيست ھا را از ند که نام کسانی کوشيد. يه آنان بر انگيزندعلتا آنان را منفرد گردانند و خصومت توده ھا را 

ی حذف کنند، در صدد بر آمدند که سمت مبارزۀ طبقاتی را عوض کنند و حمالت ئی شورای توده فھرست نامزد ھا

که دشمن حمالت خود را  ھشدار کنگرۀ اول حاکی از اين. ه سوی ارگان ھای امنيت متوجه گردانندحزب و خلق را ب

 یداشت و ارگان ھا و اعضا  از تاکتيک دشمن به موقع پرده بربر روی ارگان ھای مذکور متمرکز خواھد ساخت 

  . اين زمينه اصالح کردامنيت را مورد دفاع قرار داده روش ھای اشتباه آميز برخی از کمونيست ھا را در 

 سپاھيان يونانی با پشتيبانی توپخانه و نيروی ھوائی، ناگھان ١٩۴٩ت گس ا٢ن اوضاع و احوالی بود که روز در چني

ًفتنه انگيزی مذکور حقيقتا اقدام تجاوز کارانه ای .  متر در خاک ما پيش آمدند۴٠٠ تا ٣٠٠ حمله ور شدند و البانیبر 

گرفت که مدعيان شوينيستی دولت يونان نسبت به کورچا و ژيرو کاسترو به کرسی   میبود و به اين منظور صورت

کلی نابود ه  در برابر تجاوز ايستادند و آن را در ھم شکسته دشمن را بالبانیی ئنيروھای مسلح جمھوری توده . بنشيند

  . ختندسا

سالوی به توسعۀ فعاليت خصومت آميز کردند دولت يوگو  را نقض میالبانیدر موقعی که نيروھای يونانی مرز ھای 

، درمنطقۀ استروژه و اھری، دست البانی ارتش در مرز ھای شمالی لمشغول بود و به منظور ارعاب به نقل و انتقا

 البانی، انگلستان و ايتاليا عدۀ روز افزونی از عوامل خرابکار را با چتر در امريکادر عين حال  مراکز جاسوسی . زد

عناصر مرتجع در داخل کشور آمادۀ آن بودند که به .  با ايجاد اغتشاشات در پشت سر ارتش بپردازندپياده کردند تا
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لگا «و » بالی کمبتار«اين گروه ھا، مرکب از بقايای . کوه بزنند و دولت يوگوسالوی تسليح آنھا را به عھده گرفته بود

  . ان ھای امنيت از بين برده شدندوسيلۀ ارگه خويش دست بز نند ب» قيام«، پيش از آنکه به » ليتتی

 با عمليات تجاوز کارانه و ھماھنگ سلطنت طلبان فاشيست البانیی ئکليۀ اين وقايع گواه آن بود که جمھوری توده 

رو است که تحت رھبری و با پشتيبانی ه ، رويزيونيست ھای يوگوسالوی و نئو فاشيست ھای ايتاليائی رو بيونان

  .  انجام می يابدی و انگليسئامريکاامپرياليست ھائی 

که ھر چه   بيش از پيش در گرد حزب متحد شد و شور و شوق خود را در اينالبانیدر چنين لحظات دشواری خلق 

ھزاران نفر خواستار شدند که داو طلبانه اسلحه بر .  ظاھر ساخت،ی دفاع کندئبادا باد از پيروزی ھای انقالب توده 

بنابر تصميم حزب و دولت به ده ھا ھزار دھقان اسلحه داده شد و آنان در کنار . ران بروندگيرند و به نبرد با تجاوز کا

. نيروھای امنيتی و مرزداران ارتش در نابود ساختن دار و دسته ھای عوامل خرابکار و جنايت پيشگان شرکت جستند

وسيله وفاداری خود را به حزب توده ھای زحمتکش بر مجاھدت خويش در اجرای وظائف اقتصادی افزودند و با اين 

  . ی نشان دادندئو قدرت توده 

 و تماس ھای وی با مردم، نقش مھمی در تحکيم پيوند ١٩۴٩مبر  انورخوجه از مناطق شمالی در سپتبازديد رفيق

  . ی داشتئحزب با توده ھا و تقويت اعتقاد خلق به حزب و قدرت توده 

ستن فعاليت امپرياليست ھا ن دشواری ھای استثنائی و به منظور در ھم شکمبارزۀ حزب و قاطبۀ خلق برای غلبه بر اي

  . شد يونيست ھا با يک سلسله کاميابی ھای مھم قرين گشت که شامل عرصۀ اقتصادی نيز میو رويز

 ٢۵۵.٧ درصد و در مورد ذرت ١٣٨.٨ در مورد گندم ١٩۴٨ نسبت به سال ١٩۴٩حجم جمع آوری غالت در سال 

اندازۀ محصوالت جمع .  درصد بود١٣٧.٧  ١٩۴٧ نسبت به سال ١٩۴٩گردش کاالھا در سال . افتدرصد افزايش ي

مين مايحتاج توده ھای أوجود آمد، وضع بازار بھتر شد و ته آوری شده باال رفت، منابع جديد توليد در روستا ھا ب

  . ۀ کارگر و دھقان تحکيم گرديدارتباطات اقتصادی ميان شھر و ده و اتحاد ميان طبق. زحمتکش رو به بھبود نھاد

  

  ...ادامه دارد

 

 


