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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 ٣٠

 سياست خارجی

 در اثر البانیخلق . ی در داخل کشور در عين حال موجب تحکيم موقعيت بين المللی وی بودئتحکيم قدرت توده 

 کرد، در نزد خلق ھای شيفتۀ ءمبارزۀ خويش، در اثر سھمی که در پيروزی ھدف مشترِک ائتالف ضد فاشيستی ادا

 به مثابۀ وسيلۀ البانیتوانستند از  ديگر دولت ھای بزرگ امپرياليستی نمی. وددست آورده به ترقی مقام افتخار آميزی ب

  .گذاشت  به عنوان دولتی آزاد و مستقل در عرصۀ بين المللی گام میالبانی. سوداگری و بگير و بستان استفاده کنند

ی استوار ئی توده بنياد سياست خارجی دولت دموکراتيک بر دوستی با اتحاد شوروی و ساير کشور ھای دموکراس

در عين حال دولت اعالم داشت که خواستار ارتباط و ھمکاری دوستانه با کليۀ کشور ھائی است که آزادی و . بود

 به معيت ساير کشور ھای اردوگاه البانی.  را محترم بدارند و در امور داخلی او مداخله نکنندالبانیاستقالل 

 سياست تھاجمی و جنگ طلبانۀ امپرياليسم، برای یی صلح پايدار، افشادموکراتيک و ضد امپرياليستی برای برقرار

  .کرد دوستی بين خلق ھا، برای آزادی و استقالل آنھا مبارزه می

حزب بر آن بود که دوستی و ھمکاری نزديک در کليۀ زمينه ھا با اتحاد شوروی و ساير کشور ھای دموکراسی توده 

 تحکيم موقعيت بين المللی دولت جديد دموکراتيک، عامل بسيار مھمی به ی در تضمين آزادی و استقالل ملی، درئ

حزب به ويژه به پشتيبانی سياسی و معنوی اتحاد شوروی در عرصۀ بين المللی و به کمک اقتصادی . رود شمار می

ھمچنيِن حزب در آن . گذاشت ی، ارزش میئوی به مثابۀ عامل خارجی اساسی برای اجرای وظائف حکومت توده 

 با خلق ھای آن در اثر مبارزۀ مشترک البانیدوره به برقراری روابط دوستی و ھمکاری با يوگوسالوی نوين که خلق 

  .نھاد و خونی که متفقاً در نبرد با فاشيست ھای مھاجم ريخته بودند پيوند داشت، اھميت بسيار می

 در اثر مبارزۀ مشترک البانیيونان، که خلق  نگران آن بود که ارتجاع داخلی و بين المللی در البانیحزب کمونيست 

. بخش خلق ملی يونان دست زده استعليه جبھۀ رھائيفاشيستی با خلق ھای آن بستگی داشت، به حملۀ پر خشم و کين 
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 مترقی يونانی در  در مورد حوادث يونان روش انترناسيوناليستی در پيش گرفتند و به نيرو ھایالبانیحزب و خلق 

  .گرفت، پشتيبانی و ياری رساندند نبرد عادالنۀ آنھا که به منظور مقابله با ارتجاع و استقرار دموکراسی صورت می

 طرفدار آن بود که با کشور ھای سرمايه داری نيز بر اساس احترام به استقالل ملی و تماميت البانیحزب کمونيست 

دولت دموکراتيک بر .  سود اقتصادی متقابل، روابط عادی دولتی بر قرار کندارضی، عدم مداخله در امور داخلی و

ولی به سياست مھاجمت آميز . ، انگلستان و ساير کشور ھا بھبود بخشدامريکااين اساس کوشيد که روابط خود را با 

  . برخوردئی و انگليسامريکاامپرياليست ھای 

بايست سازمان ملل متفق  میکه  و انگلستان به کنفرانس سانفرانسيسکو امريکا در اثر روش غدارانه و دشمنانۀ البانی

 را در پرداخت غرامت معين کند، دعوت المانبايست سھم ايتاليا و  را بنياد نھد، به کنفرانس لندن و پاريس که می

  میالبانی که  و حال آن  دعوت به عمل نيامدالبانیبرای شرکت در مذاکرات قرار داد صلح با ايتاليا نيز از . نشد

دست آورده بود، اشغال ه بايست در کليۀ اين جلسات مقامی را که در خور آن بود، مقامی را که به بھای آن ھمه خون ب

  .کرد می

 کوچکِ نوين را البانیکردند و مفتريانه کوشيدند که   را تھديد میالبانی و انگلستان استقالل و حاکميت کشور امريکا

 و انگلستان در تخريب موقعيت بين المللی امريکاولی کليۀ مساعی امپرياليسم . مداد کنندبر ھم زنندۀ امنيت بالکان قل

  . عقيم ماندالبانیدولت نوين 

 در اثر دفاع دليرانه از البانیخلق .  به رھبری حزب در برابر فشار ھای امپرياليست ھا استوار ايستادالبانیخلق 

 که اختيار کرده بود، در اثر شرکت در اردوگاه دموکراتيک و ضد استقالل خويش، از حقوق مشروع خود و از راھی

  . نوين را تحکيم کردالبانیامپرياليستی، به صورت مبارز انقياد ناپذير دموکراسی و صلح در آمد و موقعيت بين المللی 
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