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  البانیانستيتوی تحقيقات مارکسيستی لنينيستی در جنب کميتۀ مرکزی حزب کار 
  ١٩۶٩تيرانا » نعيم فراشری«چاپ 

   بخش پنجاه و يکم

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 اکتوبر ١۶

  

  البانیدشواری ھای حکومت در 

داد که بر کشور حکومت کند و اين   وظيفه میالبانیی به حزب کمونيست ئطرد اشغالگران و استقرار حکومت توده 

حزب ايمان بی تزلزل داشت که موفقانه از عھدۀ اين . بخش نبود از وظيفۀ سنگين رھبری جنگ رھائيوظيفه سبک تر

بخش ملی، عزم جزم وی به پيش بردن تجربۀ وی از جنگ رھائي«:  بود برمد و اين ايمان مبتنیوظيفه بر خواھد آ

  ».انقالب تا آخر، پشتيبانی پر توان توده ھای خلق از مشی سياسی وی، و شور و شوق انقالبی فراوان توده ھا

  . بايست در اين راه بر دشواری ھای بسيار غلبه کند اما حزب می

بنياد اقتصاد .  وارد آورده بودالبانیجنگ لطمات عظيمی بر . سر می برده در وضع بسيار اسفناکی ب آزاد شده البانی

نيروی برق . لفون ھمه خراب شده بودنديجاده ھا، بندر ھا و شبکۀ ت. دشمن تمام پل ھا را ويران ساخته بود. لرزان بود

 که از ويرانی رسته بودند در اثر فقدان مواد اوليه کار آن چند کارخانه ای ھم. معادن از استفاده افتاده بود. وجود نداشت

  .بيکاری در ھمه جا حکمروا بود. نمی کردند

يک سوم دام ھا و به ويژه دام . بخش مھمی از زمين ھا بدون کشت مانده بود. کشاورزی نيز وضع بسيار ناگواری داشت

  .ھای کاری تلف شده بودند

مردم در . صندوق تورم به حدود بی سابقه ای رسيده بود. مل و نقل فلج شده بودبازرگانی در اثر فقر و فقدان وسائل ح

  .خطر قحطی و اپيدمی بر کشور سايه افکنده بود. آستانۀ زمستان لباس کافی نداشتند و بی مسکن و بی نان مانده بودند

طبقات . شد از ھم وخيم تر میی بئعليه قدرت توده چنين وضعی در اثر مبارزۀ نيرو ھای ارتجاعی داخلی و خارجی 

ديگر به اتحاد نزديک ضد انقالبی  ، با يکالبانیسرنگون شده و بورژوازی امپرياليستی خارجی، پس از رھائی 

  .رسيدند
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 ظاھراً برای تدارِک به رسميت شناخته شدن حکومت البانی و انگلستان که پس از رھائی امريکات ھای نمايندگی أھي

ت ھای مذکور کوشيدند که أھي. ودند به صورت مراکز جاسوسی، توطئه و خرابکاری در آمدند مانده بالبانیجديد در 

خود . ی در آورند و آن را سرنگون سازندئعليه حکومت توده کليۀ نيرو ھای ارتجاعی را متحد ساخته به ميدان نبرد 

اين گروه ھا در صدد بودند . شدند انی میطبقاتی ھم که سرنگون شده بودند و زندگی غير قانونی داشتند مسلحانه پشتيب

آنھا در مورد . وجود آورند، دھقانان را بترسانند و از استقرار نظم و آرامش جلو گيرنده که محيط عدم اطمينان ب

 بقايای نيرو ١٩۴۵ نوریجدر . شدند ی مرتکب اَعمال تروريستی میئکمونيست ھا و کادر ھای فعال حکومت توده 

 و نوریجد رماه ھای .  به حمله بر کوپليک دست زدند ولی در عرض چند ساعت در ھم شکسته شدندا حتھای ارتجاعی

  . به کلی نابود گشتند،، دار و دسته ھای ارتجاعی که در کوھستان ھای ِکلمند پنھان شده بودندبروریف

 پيشۀ مخفی اقدام کردند، نمايندگان بورژوازی ارتجاعی و مالکان بزرگ ارضی به سازمان دادن دسته ھای خصومت

 و امريکات ھای نمايندگی أکه به وسيلۀ ھي» دموکراسی مسيحی«، »سوسيال دموکرات«، »سلطنت طلبان«مانند دستۀ 

طبقات سرنگون شده به سازمان دادن خرابکاری و انجام عملياتی پرداختند که . شدند انگلستان در تيرانا رھبری می

آنھا در مبارزه با حکومت از پشتيبانی عناصر خصومت پيشه ای نيز که در . ودھدفش لطمه زدن به اقتصاد کشور ب

  .گشتند  برخوردار می،صفوف جبھۀ دموکراتيک نفوذ کرده بودند

. بخش ملِی خويش داشته باشددولتی عادی با متحداِن جنگ رھائي پس از رھائی، بس انتظار داشت که روابط البانیخلق 

ی ئگرفتند، بر حکومت توده  نگلستان با کليۀ وسائل از استقرار چنين روابطی جلو می و اامريکاولی محافل رھبری 

  .کردند فشار می آوردند و نيز نيرو ھای ارتجاعی داخلی را در مبارزه با حکومت تشويق می

 ند نمودخواستدر ١٩۴۵ و انگلستان در صدد سازمان دادن مداخلۀ مسلحانه نيز بر آمدند و در امريکاامپرياليست ھای 

 افسر ١٧٠٠ تا ١۵٠٠ ونج و یت ھای نمايندگی نظامی آنھا در تيرانا افزايش يابد و در ماه ھای مأ ھيیکه تعداد اعضا

اين . را به عھده گيرند» کمک« بياورند تا به قول خودشان امر توزيع البانیبه » ارتباطات نظامی«و تکنيسين از 

  . شد جداً ردالبانیدرخواست از طرف حکومت دموکراتيک 

دولت يونان به تحريک مستقيم . امپرياليسم برای تدارک مداخلۀ مسلحانه به يونان سلطنتی و فاشيستی نيز متوسل گرديد

 به تبليغات وسيعی حاکی از ادعا ھای کھنه خويش در مورد الحاق البانی و انگلستان در ھمان فردای رھائی امريکا

زی پرداخت و به تدارکات مختلف به منظور تھاجم مسلحانه مشغول شد،  جنوبی دست زد، منظماً به تحريکات مرالبانی

 در برابر اين خطر جديد صفوف خود را البانیخلق .  ھمراه باشدست با پياده شدن نيرو ھای انگليسباي تھاجمی که می

  . دفاع کندبر گرد حزب فشرده تر ساخت و آماده گشت که به ھر قيمتی شده از استقالل و تماميت ارضی ميھن خود

  

  ...ادامه دارد

  


