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  الله:  بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۴ فبروری ١٨
  

  البانیتاريخ حزب کار 

١  
  

  البانیانستيتوی تحقيقات مارکسيستی لنينيستی در جنب کميتۀ مرکزی حزب کار 

  ١٩۶٩تيرانا » اشرینعيم فر«چاپ 

  

  ديباچه

در اين دوران .  استالبانی آغاز می شود تابناک ترين دوران تاريخ ديرينۀ خلق البانیدورانی که با تأسيس حزب کار 

در زندگی کشور ما دگرگونی ھای عميق انقالبی در زمينۀ سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی روی داد و پيروزی 

 را در شاھراه البانیدست آمد که ستم و استثمار را بر انداخت و پيشرفت سريع و مداوم ه ی بھای عظيمی با اھميت حيات

  .سوسياليسم تأمين کرد

با تأسيس حزب . دست آورده  بالبانی به طور عمده در اثر رھبری صحيح حزب کار البانیپيروزی ھای مذکور را خلق 

ارزه با اشغالگران فاشيست و خائنان کشور آنچنان رھبری از درون طبقۀ کارگر و توده ھای زحمتکش و در آتش مب

ملی انقالبی به ظھور رسيد که مصمم بود از منافع خلق تا پايان به دفاع پردازد و قادر بود که رھائی ملی و اجتماعی 

  .وی را تأمين کند

ميشه پرچم مبارزۀ انديشه ھای ، پيوسته مارکسيسم لنينيسم را يگانه قطب نمای مطمئن خويش دانسته و ھالبانیحزب کار 

، خردمندی و البانینيروی زوال ناپذير حزب کار . جاودانی مارکس، انگلس، لنين و استالين را سر بلند نگه داشته است

بصارت، دليری و عزم جزم او در غلبه بر مشکالت و موانع، ايمان خلل ناپذير وی در راه اجرای کامل وظائف و نيل 

  . لنينيسم سرچشمه می گيرد–وفاداری به مارکسيسم ھا، ھمه از  به ھدف

 توانست وظائفی را که در برابر خود داشت پيروزمندانه به انجام برساند بدان سبب بود که محکم البانیاگر حزب کار 

 ضد يوغ ه در طی مبارزه بالبانیخلق . بر خلق تکيه کرد و سنن واالی ميھن پرستانه و انقالبی را از او فرا گرفت

خارجی و ستم اجتماعی با قوت کامل ثابت کرده است که به ميھن خويش عشقی بی پايان می ورزد، از اسارت و ظلم 

عميقاً متنفر است، از شوقی سوزان و اراده ای پوالدين برای نيل به ترقی برخوردار است، ايمان مطلق به پيروزی 

دھد، صميمانه دلبستۀ دوستان و ھمرزمان خويش است و با  ر در نبرد نابرابر با دشمن نشان میيدارد، شجاعتی بی نظ
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 ناچار بود که برای دفاع از البانیخلق . آنھا جوانمردانه رفتار می کند ولی نسبت به دشمنان و خائنان گذشت ندارد

مقاومت . که به مثابۀ خلق و ملت نابود نگردد با دشمنانی کثير و نيرومند برزمد موجوديت و از آيندۀ خويش، برای اين

جنگ ھای آنان جنگ ھای عادالنه . ی داشته استئ ھا و پيکار ھای آنان در برابر دشمنان پيوسته خصلت توده البانی

 به البانی، در فعاليت حزب کار البانیسنت ھای ميھن پرستانه و ترقيخواھانه و تجارب تاريخی سرشار خلق . بوده است

 که چنين ميراثی در دست داشت تجارب ديرينه را در البانیحزب کار . گرفتمثابۀ بنيادی استوار مورد استفاده قرار 

فضائل عالی . راه و پرداخته کرد و آنھا را در فعاليت انقالبی خويش متبلور ساخته پرتو تعاليم مارکسيسم لنينيسم روب

که به مثابۀ ملت، زنده  ی اين با تمام نيرو تجلی کرد، استعداد خلق ما براالبانیاخالقی خلق ما تحت رھبری حزب کار 

بماند شکوفان شد، سنن ميھن پرستانه و انقالبی وی در مبارزه به خاطر رھائی ميھن و ساختمان سوسياليسم به صورت 

  .نيروی محرک عظيمی در آمد

اتوری خاطر استقرار ديکته  مبارزه برله آزادی و استقالل را با مبارزه عليه طبقات استثمارگر و بالبانیحزب کار 

ميھن پرستی توده ھا . ھم پيوند داده پرولتاريا، به خاطر بر انداختن ھر گونه استثمار و به خاطر ساختمان سوسياليسم ب

عشق به ميھن به طور . صورت ميھن پرستی سوسياليستی در آمده  نضج يافت و بالبانیدر اثر رھبری حزب کار 

  .وفاداری به آنھا در ھم آميختی و سوسياليسم، با ئارگانيک مھر به قدرت توده 

لنينيسم، بر اساس تجارب مبارزۀ انقالبی توده ھای خالق، با تکيۀ مجدانه بر  - در پرتو تعاليم مارکسيسمالبانیحزب کار 

خلق که آفريننده و پروردگار است، با پيروی از آرمان واالی خدمت به خلق و سوسياليسم و وفاداری به آنھا، توانست 

مشی عمومی صحيحی را تدوين کند و به موقع اجراء در آورد و به آن درجه از پختگی رسيد که قادر است پيوسته خط 

 پيوسته وظائف خويش را در قبال طبقۀ کارگر و خلق خويش و البانیحزب کار . در ھر شرايطی راه خويش را بيابد

  .ء کرده استھمچنين در قبال جنبش بين المللی کمونيستی و کارگری به شايستگی ايفا

 در مبارزه به خاطر استقالل ملی و آزادی، به خاطر البانی به صورت يگانه نيروی رھبر خلق البانیحزب کار 

 که پر افتخارترين ، بخش ملی رات مبارزۀ ضد فاشيستی نجاالبانیحزب کار . دموکراسی و سوسياليسم در آمده است

نوسازی کشور را که در اثر . ست، سازمان داد و رھبری کرد در طول حيات خويش االبانیمبارزۀ پيروزمند خلق 

  . را در راه سوسياليسم سازمان داد و رھبری کردالبانیجنگ منھدم شده بود و رشد اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی 

 لنينيست انقالبی است که مسائل اساسی زيرين را با موفقيت حل کرده -  تاريخ حزب مارکسيستالبانیتاريخ حزب کار 

  :است و حل می کند

  .بر انداختن ھرگونه وابستگی سياسی و اقتصادی به دولت ھای امپرياليستی خارجی و نيل به استقالل ملی کامل

  . دموکراتيک به مرحلۀ سوسياليستی ضد امپرياليستی وۀی از مرحلئفراروياندن مداوم انقالب توده 

ايجاد و تحکيم اتحاد طبقۀ کارگر با دھقانان زحمتکش و ساير توده ھای خلق، وحدت دادن اين توده ھا در جبھه ای 

  .مشترک برگرد حزب و تحت رھبری واحد آن

  .اريای به مثابۀ شکلی از ديکتاتوری پرولتئاستقرار و تقويت و تکميل مداوم دولت دموکراسی توده 

فئودالی  بر انداختن عقب ماندگی ديرينۀ اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و فنی کشور و گذار آن از حالت عقب ماندۀ نيمه

  . به سوسياليسم، با طفره زدن از مرحلۀ سرمايه داری پيش افتاده

  .یئبر پا کردن و تکامل دادن صنعت سوسياليستی به مثابۀ نيروی رھبری کنندۀ اقتصاد توده 

  .شتراکی کردن کشاورزی، تکامل دادن آن، مکانيزه کردن آنا

از بين بردن مالکان ارضی و بورژوازی به مثابۀ طبقه، امحاء استثمار انسان از انسان، ساختمان بنياد اقتصادی 

  .سوسياليسم در شھر ھا و روستا ھا
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  .دن روشنفکران سوسياليستیوجود آوره تربيت کادر ھای تازه برای رشته ھای گوناگون اقتصاد و فرھنگ، ب

  .لنينيستی -آموزش انقالبی زحمتکشان و پرورش آنھا با جھان بينی علمِی مارکسيست

  .رشد دادن مداوم انقالب در زمينۀ ايدئولوژيک و فرھنگ

  .دفاع از ميھن سوسياليستی در برابر مطامع و دسائس خصمانۀ امپرياليست ھا، رويزيونيست ھا و ايادی آنھا

 و ساير کشور ھا بر اساس برابری، بر اساس احترام به استقالل ملی و تماميت البانیروابط جديد ميان دولت استقرار 

  .ارضی يکديگر، بر اساس عدم مداخله در امور داخلی يکديگر و بھرۀ متقابل

  .حفظ وحدت يک پارچۀ ايدئولوژيک و سازمانی صفوف حزب

 و ساير احزاب برادر کمونيستی و کارگری به طور پيگير بر البانی برقراری و حفظ روابط برادرانه ميان حزب کار

پاسداری از استقالل حزب در برابر اغراض و دسائس شوينيستی عظمت طلبانۀ . پايۀ اصول انترناسيوناليسم پرولتری

  .رويزيونيست ھای يوگوسالوی و خروشچفی

ناپذير در راه ساختمان کامل جامعۀ سوسياليستی رھبری  را با عزمی راسخ و اطمينانی خلل البانی خلق البانیحزب کار 

می کند و به حل مسائل مھم و بغرنجی که به مناسبت تکامل انقالب سوسياليستی و اجرای آن در کليۀ زمينه ھای 

لنينيسم  -يد و به امر مبارزه برای غلبۀ کامل مارکسيسم آاجتماعی، ايدئولوژيک و فرھنگی پيش می- سياسی، اقتصادی

  . رويزيونيسم و پيروزی سوسياليسم بر سرمايه داری در مقياس جھانی مربوط است، می پردازدبر

 و در اوضاع مشخص بين البانیلنينيسم بر شرايط  -  مکتبی است در انطباق خالق مارکسيسمالبانیتاريخ حزب کار 

  .المللی

دھد که شناخت خويش را از تکامل  یبررسی اين تاريخ به کارگران، دھقانان و روشنفکران سوسياليستی ياری م

اجتماعی و مبارزۀ سياسی افزون گردانند، تجربۀ خويش را در مبارزه به خاطر ساختمان سوسياليسم و کمونيسم غنی 

بررسی اين تاريخ به خلق ياری . سازند، وظائف امروزی خويش را به درستی انجام دھند و سمت تکامل آينده را دريابند

بررسی اين تاريخ . ی سياسی خويش را در مبارزه با امپرياليسم و رويزيونيسم معاصر ارتقاء بخشددھد که ھوشيار می

لنينيسم بر رويزيونيسم معاصر و به پيروزی سوسياليسم در مقياس جھانی  - ايمان خلق را به پيروزی نھائی مارکسيسم

  .کند تحکيم می

 ايدئولوژيک نيرومند و بُرنده ای در دسترس کمونيست ھا و  با انتشار تاريخ خويش، سالح سياسی والبانیحزب کار «

 دورنمای درخشان البانیتاريخ حزب کار . آنھا به حق بدين تاريخ مباھات خواھند کرد. زحمتکشان کشور ما می گذارد

بيشتر در  لنينيستی حزب ما را باز ھم –انديشه ھای سترگ مارکسيستی . و افق ھای تازه ای در برابر آنان خواھد گشود

 لنينيسم، –آنان رسوخ خواھد داد، آنان را باز ھم آبديده تر خواھد ساخت، به آنان در مبارزه به خاطر دفاع از مارکسيسم 

 ھای جديد و عظيم در ساختمان کامل جامعۀ سوسياليستی و کمونيسم یبه خاطر تسخير کليۀ حصار ھا و نيل به پيروز

  ١».الھام خواھد بخشيد

، زندگی و مبارزۀ حزب کار البانیکه جريان تکامل نھضت کمونيستی در  تين کوششی است برای ايناين کتاب نخس

، نقش قاطع وی در پيروزی و در اعتالء مداوم انقالب سوسياليستی، ثمرات درخشان سياست و فعاليت انقالبی وی البانی

  . را ھمه جانبه، موجز و منظم عرضه بدارد

  : اساسی استۀل بر سه دور مشتمالبانیتاريخ حزب کار 

دورۀ اول با ظھور نھضت کارگری و پيدايش نھضت کمونيستِی متشکل آغاز می شود و به تأسيس  .١

  .می انجامد) ١٩۴١مبر نو (البانیحزب کمونيست 

                                                 
  بايگانی مرکزی حزب. ١٩۶٧ جون ٣٠لبانی در ات سياسی کميتۀ مرکزی حزب کار أ سخنرانی انور خوجه در جلسۀ ھي-  1
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 به منظور سازمان دادن و رھبری مبارزۀ نجات البانیدورۀ دوم شامل است بر فعاليت حزب کار  .٢

ی ئد اشغالگران فاشيست و خائنان و به منظور تأمين پيروزی انقالب توده  ضه بالبانیبخش ملی خلق 

  )١٩۴۴ نومبر – ١٩۴١نومبر (

ی و حزب رھبر تمام ئ به مثابۀ حزب رھبر دولت توده البانیدورۀ سوم دوره ای است که حزب کار  .٣

  .زندگی کشور، به خاطر ساختمان جامعۀ سوسياليستی مبارزه می کند

  

  ...ادامه دارد

  

 


