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  ٢٠١۴ دسمبر ٢١

  تشديد مبارزۀ طبقاتی

امپرياليست ھا و ارتجاع داخلی، با وجود شکست ھائی که . امر تعميق انقالب به مقاومت شديد دشمنان طبقاتی برخورد

توانستند  ی و نه با تحوالت انقالبِی اقتصادی و اجتماعی نمیئآمده بود، نه با وجود قدرت توده  بر آنھا وارد البانیدر 

سسان نائل نيامده ؤ و انگلستان که به ھدف ھای خويش در موقع انتخابات مجلس مامريکادول . اری داشته باشندسرسازگ

 طرح کردند که بر اساس ھماھنگی البانیی ئ ضد جمھوری توده هبودند، نقشۀ جديدی حاکی از يک سلسله اقدامات ب

منظور از اين نقشه آن بود که کليۀ بقايای نيرو ھای . کامِل فعاليت ھای ضد انقالبی در داخل و خارج کشور قرار داشت

ارتجاعی داخلی را دو باره گرد آورند و سازمان دھند و آنھا را به قصد ايجاد موقعيت تشنج آميز در کشور به کار 

ه بايست موجب روی دادن حوادثی شود تا به بھانۀ آنھا امپرياليست ھا از خارج با اسلح موقعيت مذکور می. اندازند

  .مداخله کنند و برای مداخلۀ خويش در برابر افکار عمومی بين المللی محملی داشته باشند

 را به قيام البانیی دست زد و خلق ئ ضد رژيم دموکراسی توده هپس تبليغات امپرياليستی به نبرد پر جوش و خروش ب

خارج ه اران زوغو و باليست ھا را که ب و انگلستان، فاشيست ھا، ھوادامريکامراکز جاسوسی . عليه وی دعوت کرد

گريخته بودند در اردوگاه ھای خاص در يونان و ايتاليا گرد آوردند، با شيوه ای متشکل به آنھا عمليات جنگی و 

کمونيست «عليه بايست در آيندۀ نزديک مشترکاً از خارج و داخل  خرابکاری تعليم دادند و آنھا را برای حمله ای که می

 البانیی ئکشتی ھای جنگی انگلستان به طور نمايان در آب ھای ساحلی جمھوری توده . يرد آماده ساختندصورت گ» ھا

  . توپ می انداختندالبانیکردند و گاھی به سمت ساحل  آمد و شد می

ن را که آنھا آن عده از مرتجعا.  و انگلستان، ارتجاع داخلی را به جنبش در آوردندامريکات ھای نظامی أدر اين اثناء ھي

عليه نمايندگان مذکور صريحاً .  به عنوان نماينده انتخاب شده بودند در گروه خاصی متشکل ساختند١٩۴۵در دسامبر 

. کوشيدند که در برابر تصويب و اجرای قوانين ھمه گونه مانع بتراشند گفتند و می تحوالت سوسياليستی سخن می
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 که کليۀ بقايای ارتجاع را در داخل کشور گرد آورند و رھبری حمله ای جاسوسی امپرياليست ھا به آنان وظيفه داده بود

ھمچنين جاسوسی امپرياليست ھا اين نمايندگان خائن را .  عھده گيرندهی تدارک ديده شده بود بئ عليه قدرت توده را که

  .که در خارج بودند در ارتباط گذاشته بود» لگاليتتی«و » بالی«سای ؤبا ر

سسات عمدۀ بخش ھای ؤ به ويژه بر عھده گرفته بود که اقتصاد کشور را با عمليات خرابکاری در مئیامريکات أھي

گروه ھای خرابکار مرکب از کارشناسان بورژوائی که خود را به خارج فروخته بودند . ساختمان و توليد مختل گرداند

، در ساختمان پل ھا، در )ب در جريان بودکه در آنجا کار ھای عظيم خشکاندن مردا(ت مذکور ماليک أتحت رھبری ھي

  .کردند بنگاه نفت کوچووه، در معادن مس روبيک و ساير نقاط عمل می

 دار و دسته ھای ضد انقالبی به حملۀ مسلحانه بر شھر اشکودرا دست زدند و اين دستبرد در نظر ١٩۴۶مبر در سپت

 حساب دشمن غلط در آمد زيرا که دار و دسته ھای ولی. بايست به بھانۀ مداخلۀ نظامی از خارج باشد طراحانش می

 سازمان دادند که جنبۀ بين المللی البانیعليه دو ماه بعد امپرياليست ھا فتنه ای . ارتجاعی در ھمان روز نابود شدند

دو کردند   حرکت میالبانیدر موقعی که جھازات جنگی انگلستان، آشکارا به قصد فتنه انگيزی، در طول ساحل . داشت

که بعداً معلوم شد، خوِد فرماندھی انگلستان  به طوری. فروند از آنھا در ترعۀ کرفور به مين بر خوردند و صدمه ديدند

 را متھم ساختند که البانی دولت دموکراتيک امريکاولی دولت ھای انگلستان و . عمداً اين حادثه را ساخته و پرداخته بود

 با استفاده از اين حادثه در البانیا پياده شدن احتمالی سپاھيان خويش را در در ترعۀ کرفو مين گذاری کرده است، ت

 خود را در مرز ئیضمناً دولت سلطنت طلب و فاشيست يونان تحريکات زمينی و ھوا. برابر افکار عمومی توجيه کنند

  . افزايش دادالبانیی ئھای جمھوری توده 

ولی . داد  بود افزايش میالبانیی در ئطری را که متوجه انقالب توده تشديد دسايس امپرياليست ھا و ارتجاع داخلی، خ

حزب، .  و توده ھای زحمتکش در مبارزه با دشمنان طبقاتی داخل و خارج تجربه اندوخته بودندالبانیحزب کمونيست 

.  خطر باشندکمونيست ھا و زحمتکشان را چنان پرورش داده بود که ھميشه به حالت آژير و آمادۀ مقابله با ھرگونه

عمليات تروريستی و . گونه تکيه گاھی در نزد توده ھا نيافتند و ساير دشمان در داخل کشور ھيچ» گروه نمايندگان«

 را نسبت به خائنان و امپرياليست ھای البانیخرابکارانۀ عناصر ارتجاعی و ھمچنين فتنه انگيزی ترعۀ کرفو کينۀ خلق 

ی، نيرو ھای مسلح و کليۀ زحمتکشان را در کليۀ زمينه ئدگی حزب، حکومت توده  تيزتر کرد و آما و انگليسئیامريکا

.  بيشتر ساختالبانیی ئی، از استقالل ملی و تماميت ارضی جمھوری توده ئھا در دفاع از رژيم دموکراسی توده 

ارتش مجدانه در پيگرد و نابود ساختن دشمن زحمتکشان شھر و ده به معيت ارگان ھای امنيت دولتی و واحد ھای 

ی کشانده شدند، تبھکاری ھای خويش را شرح دادند و ئخائنان و خرابکاران به پيشگاه دادگاه ھای توده . شرکت جستند

  کامالً البانیی ئ ضد جمھوری توده ه و انگلستان را بامريکاآنھا ناچار شدند که نقشۀ دولت ھای . به کيفر شايسته رسيدند

  .فاش گردانند و علناً به خيانت خود اعتراف کردند

 که سازمان ھای بين المللی و من امپرياليست ھا به ھدفی که در فتنه انگيزی ترکۀ کرفو داشتند نيز نائل نيامدند و با آن

 البانی تقصير جمله ديوان داوری الھه را که آلت مطيع شان بودند به تکاپو در آوردند نتوانستند افکار بين المللی را به

وليتی ؤ در پيشگاه جھانيان ثابت کرد که ھيچ مسالبانیی ئدولت دموکراتيک جمھوری توده . در حادثۀ کرفو قانع گردانند

 البانیی ئعليه جمھوری توده در اين حادثه نداشته و اين حادثه چيز ديگری جز فتنه انگيزی خصمانۀ دولت انگلستان 

 دفاع کرد و از البانیفکار عمومی مترقی بين المللی متفقاً از حقانيت دولت دموکراتيک به اين مناسبت ا. نبوده است

  . پرده برداشت، بيندازندالبانیی ئوليت حادثه را بر عھدۀ جمھوری توده ؤخواستند مس توطئۀ امپرياليست ھا که می
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کنند،  مانند دشمنان سوگند خورده رفتار می و انگلستان با او، نه مانند متفقين بلکه امريکاکه   به اينالبانیاعتقاد خلق 

 در سازمان ملل متحد که حقاً به او تعلق داشت به البانیوقتی استوار تر شد که دولتين مذکور عنودانه کوشيدند تا جای 

  . در سازمان ملل متفق استفاده کردندالبانیعليه پذيرش آنھا از حق وتوی خويش در شورای امنيت . وی داده نشود

 که در ی در کنفرانس صلحالبانی تمام امکانات خود را به کار انداختند تا  و انگليسئیامريکاچنين امپرياليست ھای ھم

  .ولی موفق نشدند.  شرکت نجويد، در پاريس افتتاح می يافت١٩۴۶ والیج

ورد پيمان صلح با  را در مالبانی به پاريس رفت تا نظريات دولت انور خوجه به رھبری رفيق البانیت نمايندگی أھي

ت مذکور خواستار شد که ايتاليا نه فقط آن طور که در طرح پيمان پيشنھاد شده بود به محترم داشتن أھي. ايتاليا بيان دارد

 که به البانی بلکه به محترم داشتن تماميت ارضی وی نيز مجبور باشد، طال ھای البانیحق حاکميت و استقالل دولت 

 به مثابۀ البانیی ئجمھوری توده . است به وی بازگردانده شود و ايتاليا به وی غرامت بپردازد ھا غارت شده الماندست 

 از طرف کنفرانس امريکات ھای نمايندگی انگلستان و أاين مطالبات محقانه به واسطۀ فشار ھي. دولت متفق شناخته گردد

 به وسيلۀ شورای وزيران امور خارجۀ ١٩۴۶بر م باالخره در نوالبانیرد شد ولی در اثر پافشاری دولت دموکراتيک 

  .دولت ھای بزرگ متفق مورد قبول قرار گرفت

 وادارند و کاری البانی کوشيدند تا کنفرانس صلح را به بررسی مطالبات ارضی يونان از امريکانمايندگان انگلستان و 

 اين تشبث آنھا را نيز با ناکامی البانیی ت نمايندگأولی روش استوار ھي. به شمار آيد» کشور مغلوب «البانیکنند که 

  .روبرو ساخت

  : اظھار داشتالبانی پيش از بازگشت به انور خوجهرفيق 

تواند در  دارم که نه کنفرانس پاريس، نه کنفرانس دول چھارگانه، نه ھيچ کنفرانس ديگری نمی من رسماً اعالم می«

مرز ھای ما بحث بردار نيست و ھيچ . نھا نيست بحث کندبارۀ مرز ھای کشور من که يک وجب خاک بيگانه در داخل آ

ت نمايندگی خود را به أ ھيالبانیداند که خلق  ھمۀ دنيا به خوبی می... ت دست زدن به آنھا را نخواھد داشتأکس جر

نھمه شدت پاريس نفرستاده است تا حساب پس بدھد بلکه فرستاده است تا از کسانی که آنقدر به او صدمه زده اند و او با آ

  ١».به آنھا تا آخر جنگيده است حساب پس بگيرد

 نقش مھمی در نيل وی به کاميابی در البانیی ئپشتيبانی کشور ھای دوست و به ويژه اتحاد شوروی از جمھوری توده 

  .عرصۀ بين المللی داشت

دست آورد ه ليه ارتجاع بع از تجربه ای که طی نخستين سال ھای پيش از رھائی در مبارزه البانیحزب کمونيست 

 زحمتکش را نيز به اين ايمان رسانيدند که تکامل انقالب و  ۀکمونيست ھا عمالً ايمان يافتند و تود. بسيار چيز ھا آموخت

عليه دشمان داخلی و مبارزۀ سرسخت و بی امان «تواند صورت گيرد مگر از طريق  ساختمان سوسياليسم نمی

  ٢».کنند از خارج پشتيبانی میامپرياليست ھا که آنھا را 

دست می آوردند و از شکست ھای دشمن ه گاه از پيروزی ھائی که توده ھای خلق تحت رھبری وی ب حزب ھيچ

بايد فعاليت دشمن را به طور جدی مورد ارزيابی قرار داد و به اين «: سرمست نشد و کميتۀ مرکزی چنين تعليم داد

  ٣»و انقالبیمنظور بايد ھشياری داشت، ھشياری مداوم 
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