
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  الله: بازتايپ و ارسال از
  

  البانیتاريخ حزب کار 
  
  

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

 

   و نھمبخش شصت 

  
 

  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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  ٢٠١۵ جنوری ١٩

  
  فصل چھارم

   صنعتی- از کشور کشاورزی عقب مانده به کشور کشاورزیالبانیمبارزۀ حزب برای تبديل 

)١٩۴١٩ - ٨۵۵(  

  

   چرخش تاريخی در زندگی حزب و کشور- البانی نخستين کنگرۀ حزب کمونيست -١

 نماينده با رأی ۵۶٣. لسه داد در تيرانا تشکيل ج١٩۴٨مبر  نو٢٢ تا ٨ از البانینخستين کنگرۀ حزب کمونيست 

  نامزد ١۶٢۴٨ عضو و ٢٩١٣٧ی مشورتی در اين کنگره شرکت جستند که نمايندۀ أ  نماينده با ر٢٩٩قطعی و 

  .عضويت حزب بودند

وسيلۀ دبير کل حزب، انورخوجه، داده شد مشتمل بود بر تحليل کليۀ فعاليت ه گزارش فعاليت کميتۀ مرکزی که ب

، ارزيابی اھميت پيروزی ھائی که نصيب کشور و حزب گرديده، مراحل مختلفی که سيسأھای حزب از بدو ت

کشور و حزب از سرگذرانده اند، طرح مشروح شرايط و علل اشتباھاتی که در اجرای مشی حزب روی داده 

حزبيت و روش . کرد وضوح معين میه گزارش فعاليت کميتۀ مرکزی، سياست حزب را در دوران آينده ب. است

که در برخورد به مسائل اساسی حزب، در سراسر گزارش حکمروا بود سمت گيری صحيحی به اصولی 

  .خوبی پيش روده نمايندگان کنگره داد و باعث شد که کار کنگره ب

  

  سمت گيری ھای اساسی برای ساختمان پايه ھای سوسياليسم
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 نتيجۀ مداخالت خصومت آميز کيد کرد که الزم است مبارزه با انحراف از مشی حزب کهأکنگره با قوت تمام ت

کنگره سمت گيری ھای عمده در ساختمان پايه ھای سوسياليسم را . باشد تا آخر ادامه يابد رھبری يوگوسالوی می

  .معين کرد

وسيلۀ رشد سريع نيروھای توليد از حالت بسيار ه وظيفۀ اساسی در عرصۀ اقتصادی عبارت از آن بود که کشور ب

  . عقب مانده بيرون کشيده شود

اين وظيفه بدون صنعتی کردن سوسياليستی و بدون الکتريفيکاسيون کشور که از عناصر اساسی صنعتی کردن 

شد از احتياج به ايجاد  صنعتی کردن کشور ضرورت مبرمی بود که ناشی می. سوسياليستی است تحقق پذير نبود

ئی داخلی، تدارک شرايط مساعد برای ی، توسعۀ توليد کاالئپايۀ مادی و فنی کامالً نوين برای اقتصاد توده 

سازماندھی نوين کشاورزی برمبنای سوسياليستی، تقويت صفوف طبقۀ کارگر به طوری که اين طبقه بتواند 

مواضع رھبری خويش را تحکيم کند، اھتمام در پاسداری از پيروزی ھای انقالب و در تضمين ساختمان 

  .سوسياليسم

ا آھنگ سريع صورت گيرد تا عقب ماندگی موروث روزگار گذشته در بايست ب صنعتی کردن سوسياليستی می

مين گردد و سطح زندگی مادی و فرھنگی توده ھای زحمتکش أترين مدت جبران شود، رشد مستقل اقتصاد ت کوتاه

بايست دردرجۀ اول تکيه برآن کرد که ثروت ھای   اين وظيفه مییبرای ايفا.  قابل توجھی نائل آيدیبه ارتقا

 و زير زمينی به حداکثر مورد بھره برداری قرار گيرد، صنعت موجود بھتر شود و تجديد سازمان يابد و زمينی

  . ضمناً رشته ھا و مؤسسات جديدی بر آن افزوده شود

کيد کرد توجه بسيار به ضرورت رھائی کشاورزی از أکنگره در عين حال که صنعتی کردن سوسياليستی را ت

مين کند أ اين وظيفه را تیتوانست ايفا يگانه راھی که می. سوی اعتالء معطوف داشته عقب ماندگی و راندن آن ب

پس از انتقاد از اشتباھاتی که در زمينۀ . عبارت بود از تجديد سازمان مناطق کشاورزی بر مبنای سوسياليستی

ياليستی بر تقويت بخش سوس«جمعی کردن کشاورزی وقوع يافته بود به حزب توصيه شد که مساعی خود را 

و برجمعی کردن تدريجی، به اندازه و داوطلبانۀ زمين در روستاھا، از طريق ) فرم ھای دولتی(کشاورزی 

 ١» کئوپراتيوھای کشاورزی توليد که بايد از پشتيبانی سياسی، اقتصادی و سازمانی دولت برخوردار باشند

  .معطوف دارد

، ھنوز فراھم نيامده بود حزب سياست خود را در اين که شرايط جمعی کردن کشاورزی به مقياس وسيع ازآنجائی

  .»در زمينۀ جمعی کردن بايد نه شتاب کنيم و نه در جا بزنيم«. زمينه با اين شعار بيان کرد

شکل بھره بردار ی کشاورزی بودند در سطح نازلی از که بھره برداری ھای انفرادی که شايع ترين  از آنجائی

تکامل قرار داشتند الزم دانسته شد که به دھقانان منفرد کمک ھای متعدد بشود تا موجب رشد توليد کشاورزی 

  .گردد

در عين حال کنگره خاطر نشان ساخت که خطر رشد سرمايه داری در روستا که در اثر تسلط بھره برداری ھای 

کنگره رھنمود داد که سياست تحديد اقتصادی و . ش می آيد يک لحظه ھم نبايد از ديده فروگذار گرددانفرادی پي

  .منفرد ساختن سياسی عناصر سرمايه داری روستا به موقع اجراء در آيد

                                                 
  ١٩۶٠ ، تيرانا ۴۵۴، جلد اول، صفحه البانیاسناد عمدۀ حزب کار . البانیونيست  قطعنامۀ نخستين کنگرۀ حزب کم-  1
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تکيه بر دھقانان « : بايست از شعار لنينی زيرين پيروی کند حزب در اجرای سياست خويش در عرصۀ روستا می

  .» ضد کوالکه اتحاد با دھقانان ميانه حال و مبارزه بتھيدست،

کرد که مبارزه برای برانداختن عقب ماندگی فرھنگی، برای تعميق  رشد کشور در راه سوسياليسم ايجاب می

بايست با کليۀ وسائل اقدام کرد که آموزش اجباری  در اين مورد می. انقالب فرھنگی و ايدئولوژيک دنبال شود

ی توسعه يابد، آموزش عالی گسترش پذيرد و کادرھای درجه يک ئژه آموزش دبيرستانی حرفه ويه عملی گردد، ب

  .در خود کشور و در خارج تدارک شوند

کنگره از تشبثات رويزيونيست ھای يوگوسالوی و گروه کوجی جوجی که روحيۀ نفی و انکار سنت ھا و ارزش 

 بودند انتقاد کرد و سپس سمت گيری ھای عمده ای را  را در ھنر و فرھنگ وارد کردهالبانیھای فرھنگی خلق 

بايست از آن خلق شود و  آموزش و فرھنگ می. دست داده بايست اساس رشد انقالب فرھنگی باشد، ب که می

کند مضمون عميق  خدمتگذار توده ھای بزرگ زحمتکشان باشد و درعين حال که بر ارزش ھای ملی تکيه می

ضد نفوذ بورژوازی به مبارزه برخيزد و  هدر آموزش، در ھنر و فرھنگ ببايست  حزب می. سوسياليستی بيابد

  . لينينستی تکيه زند-قوياً بردانش مارکسيستی

 اشتباھاتی که در عمل ساختمان سوسياليسم پيش آمده بود پايان داد هسمت گيری ھا و وظايفی که کنگره معين کرد ب

اين سمت گيری . يسم تکميل کرد و بسط داد و متبلور ساختو برنامۀ حزب را در مورد ساختمان پايه ھای سوسيال

  .ھا در برنامه ھای دراز مدت تکامل اقتصادی و فرھنگی کشور تجسم يافت

.  را بررسی و تصويب کرد١٩۵٠ – ١٩۴٩کنگره طرح رھنمود ھای نقشۀ دوسالۀ رشد اقتصادی و فرھنگی 

ورد که رشد اقتصاد را طبق نقشه ھای دراز مدت تر بايست به تدريج شرايطی را فراھم آ اجرای اين برنامه می

  .ميسر گرداند

 درصد مجموعۀ سرمايه گذاری ھای ۴٧بايست کوشش عمده مصروف رشد صنعت گردد که  طی نقشۀ دوساله می

در اين زمينه مقام اول با افزايش توليد ھای معدنی و به ويژه نفت و بيتوم داده شده . برنامه به آن اختصاص داشت

ع پارچه بافی، پيش بينی شده بود که در عرض دو سال مذکور يک مجم. و مقام دوم به رشد صنعت سبکبود 

يک کارخانۀ قند در ماليک، يک مرکز برق در سليته، و چند کارخانۀ ديگر ساخته » ستالين«مجمع پارچه بافی 

به بر مشکالت تأمين بايست نقش مھمی در غل رشد پيشه وری و کئوپراسيون وسيع تر اين بخش، می. شود

  .نيازمندی ھای اھالی از حيث مواد صنعتی ايفاء کند

 بازدھی، یشد که توليدات کشاورزی در اثر توسعۀ سطح بذر افشانی، ارتقا در عرصۀ کشاورزی پيش بينی می

  .مکانيزاسيون، بھتر کردن زمين ھا وغيره افزايش يابد

  

  ...ادامه دارد

 


