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  الله: و ارسال ازبازتايپ 
  

  البانیتاريخ حزب کار 
  
  

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

   بخش پنجاه و پنجم

  
 

  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 نومبر ٠١

  

   بسيج توده ھا برای نو سازی کشور-٢

  نخستين تحوالت اقتصادی و اجتماعی

 در جنگ، ويران شده بود و در چنين وضعی يکی از مبرم ترين مسائل عبارت بود از نو سازی و عادی کردن البانی

  .مجموعۀ زندگی اقتصادی و فرھنگی کشور

شد که وسائل   مطرح میالبانیال در برابر حزب کمونيست ؤ نبود و اين سله بدون وسائل بزرگ مادی قابل حلأاين مس

  .مذکور را از کجا بياورد

  

  تکيه بر نيرو ھای داخلی

 برای اغراض خويش استفاده البانی در صدد بر آمدند که از وضع اقتصادی دشوار ئی و انگليسامريکاامپرياليست ھای 

اسارت آور را به طور قطع رد کرد و » کمک« اين البانیحزب کمونيست . بدھند» کمک «البانیکنند و شتافتند که به 

در ساختمان کشور علی االصول بر نيرو ھای داخلی و بر ياری برادرانۀ اتحاد شوروی و کشور ھای دموکراسی توده 

  .ی تکيه زدئ

کارگران . ست بدل کردلۀ نوسازی و رشد اقتصادی و فرھنگی کشور را به امری که مربوط به عموم خلق اأحزب، مس

و دھقانان، روشنفکران و منجمله تودۀ زنان، در ھمه جا دسته ھا، قسمت ھا، گردان ھا و تيپ ھای کار داوطلبانه و 

اشخاص برای کمک به . شور و شوق خارق العاده ای نسبت به کار در سراسر کشور به راه افتاد. رايگان تشکيل دادند

دادند و ھر چيز  دادند، لباس می دادند، غله می پول می. کردند ک خودشان کم میآسيب ديدگان جنگ از ميزان خورا

دولت با اين معاونت ھا و نيز با گندمی که از . توانست رنجديده ترين مصيبت ديدگان را تسکين بخشد ديگری که می

  . مين کردأ نان اھالی را ت،جانب اتحاد شوروی کمک داده شد
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 وجود کميابی عظيم وسائل فنی و کادر قبل از ھر  چيز فداکارانه به نوسازی جاده ھا اھالی در شرايط بسيار دشوار و با

  .و پل ھای ويران و احياء سريع ارتباطات پرداختند

 البانیحزب کمونيست .  بخشی از کارخانه ھا، مراکز برق و معادن در اثر مساعی کارگران به کار افتاد١٩۴۵در 

مين ھای قابل کشت بپردازند و خانه ھای سوخته و ويران شده را از نو بسازند، و دھقانان را بسيج کرد که به کشت ز

مدارس جديد . بنگاه ھای آموزشی و فرھنگی فعاليت خود را از سر گرفتند. اين کار ھا با ياری مھم دولت به انجام رسيد

 تا اين ميراث رنج آور گذشته رفت بيسوادی بزرگساالن در گینبرد بزرگی برای امحا. به ويژه در روستا ھا گشوده شد

آموزگاران سابق و ھزاران نفر معلم جوان که در کالس ھای خاص آموزش يافته بودند در . از ميان برداشته شود

  .مبارزه با بيسوادی شرکت جستند

 کالس به منظور رفع اين کمبود. شد در نوسازی کشور، کمبود کادر ھای فنی در حرفه ھای مختلف کامالً احساس می

  .ھائی برای تربيت تکنيسين ھا و ارتقاء تخصص کارگران افتتاح يافت

پسران و دختران شھر و روستا نخستين کسانی بودند که به گردان . جوانان سنگين ترين بار نو سازی را بر دوش گرفتند

آنھا . وخته و ويران شده بودندآنھا پيشاھنگ فعاليت نو سازی جاده ھا، پل ھا و خانه ھای س. ھای کار داوطلبانه پيوستند

  .س مبارزه برای آموزش  فرھنگ قرار داشتندأدر ر

سرمايه داران در اثر سود ھای گزاِف دوراِن جنگ توانسته بودند سرمايه ھای کالن، به خصوص به صورت طال و 

 سود ھا را به دولت حکومت نوين کامالً عادالنه و ضروری دانست که بخش مھمی از اين. دست آورنده ذخائر کاالھا، ب

 به ١٩۴۵ نوریجبه اين منظور قانونی که در . منتقل کند تا در رفع نيازمندی ھای خلق و نوسازی کشور به کار افتد

داشت که اموال  مذکور ھمچنين مقرر میقانون . تصويب رسيد ماليات فوق العادۀ تصادی بر عوايد زمان جنگ بست

قانون مذکور ضمناً بر قدرت اقتصادی . ھر يک از مشموالنی که از اين ماليات طفره روند بدون تاوان ضبط خواھد شد

  .زد سرمايه داران ضربه می

 ھا که اين کميسيون. وجود آمده ن عوايد زمان جنگ و تشخيص نرخ ماليات بييدر کليۀ نقاط، کميسيون ھائی برای تع

ی بود تحت رھبری مستقيم سازمان ھای حزبی ئمرکب از نمايندگان قدرت نوين، نمايندگان ارتش و سازمان ھای توده 

  .کرد فعاليت می

طالھا و . شدند به ھر دری زدند تا از آن بگريزند بازرگانان، کارخانه داران و کليۀ کسانی که مشمول اين ماليات می

بنمايانند، به ھر وسيله ای توسل جستند تا » سلب مالکيت از خلق«تند که اقدام دولت را خواس. کاالھای خود را نھفتند

  . حفظ کنند،ثروتی را که به زيان زحمتکشان گرد آورده بودند

کيد قانون أکميتۀ مرکزی به سازمان ھای حزبی دستور داد که به ھيچ گذشتی تن در ندھند و مصرانه برای اجرای 

  .رسانيد  ھر گونه گذشتی در اين زمينه به حيثيت حکومت زيان میزيرا که. مبارزه کنند

کرد  کميسيون ھا با پشتيبانی توده ھا، بازرگانان و ساير سرمايه داران را به پرداخت مالياتی که قانون پيش بينی می

ی از درآمد کل دست آمد بيش از نيمه  مبالغی که از مالياِت فوق العاده بر عوايد زمان جنگ ب١٩۴۵در . مجبور ساختند

  .بودجۀ دولت بود

به اين طريق دولت مقادير زيادی کاالھای . ثروت سرمايه دارانی که ماليات مقرر خويش را نپرداختند، مصادره شد

افتتاح فروشگاه ھای مذکور نشانۀ ظھور بخش . مختلف گرد آورد و بر اساس آنھا فروشگاه ھای دولتی بر پا کرد

  .انی بودسوسياليستی دولتی در بازرگ

يکی از قوانين . در ھمان موقع عالوه بر قانون مالياِت فوق العادۀ عوايد زمان جنگ، تدابير انقالبی ديگری نيز اتخاذ شد

کميسيون ھای خاصی که .  مصادره شود،داشت که خوار و بار و مصالحی که برای نوسازی ضرورت دارد مقرر می
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سيستم تثبيت قيمت ھا . وجود آمدنده نظور پيدا کردن محتکران بگرفتند به م در کار خويش از تودۀ مردم کمک می

نظارت بر قيمت ھا به وسيلۀ خود خلق سازمان داده شد و با احتکار و بازار سياه شديداً . جانشين بازی با قيمت ھا شد

  .مبارزه در گرفت

ولت در مورد انبار کردن و انحصار د. قدغن شد که بازرگانان خصوصی، غالت را به منظور فروِش مجدد انبار کنند

. ساخت قيمت ھای واحدی معين شد که دولت بر اساس آنھا خريد و فروش ارزاق را عملی می. فروش بر قرار گرديد

که اسکناس ھای سابق از جريان خارج گشت تخفيف يافت و بر  تورم که از اشغالگران بر جای مانده بود در اثر اين

اين اقدامات با برقراری نظارت دولتی بر بازرگانی خارجی . نظارت بر قرار شداسکناس ھای سابق که در جريان بود 

  .تقويت شد، نظارتی که بعداً به انحصار دولت در بازرگانی خارجی انجاميد

 کشور حل شد، زندگی اقتصادی به صورت عادی در آمد، در حالی که یلۀ مالی تا مدتی به سود احياأبه اين طريق مس

  .تضعيف گرديدمواضع بورژوازی 

  

  ...ادامه دارد

  


