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  الله: و ارسال ازبازتايپ 
  

  البانیتاريخ حزب کار 
  
  

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

   بخش پنجاه و ششم

  
 

  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 ٠٣

  

  ايجاد بخش سوسياليستی اقتصاد

توانست بر اساس اقتصادی و   بر پا شده بود نمیالبانیی انقالبی در ئقدرت جديد سياسی که به مثابۀ قدرت توده 

ممکن نبود که او بر اين پايه بتواند وظائف نوسازی کشور و به طريق اولی وظائف ناشی . اجتماعی کھن بر جای بماند

  .خوبی انجام دھده  بعدی انقالب را باز تکامل

.  بر انداختالبانیبايست سرمايۀ خارجی را که مواضع کليدِی مالی، صنعتی و معدنی در دست او بود از  نخست می

آنان با استفاده از . طبقات استثمارگر نيز ھنوز مواضع محکمی در اقتصاد داشتند و وسائل عمدۀ توليد در اختيار آنان بود

زندگی اقتصادی را بر ھم زنند و بی اعتمادی نسبت به . کوشيدند که در کار نوسازی اخالل کنند ی میچنين موقعيت

 و خارجی، کاالھای خود را به بازار می آوردند و به اين البانیبازرگانان و کارفرمايان . ی بر انگيزندئقدرت توده 

کردند و کارگران را  ا و کارگاه ھا را تعطيل میکارخانه ھ. شدند طريق موجب ترقی قيمت ھا و توسعۀ بازار سياه می

 و اين اَعمال موجب اختالل زندگی اقتصادی می. پرداختند به احتکار و به ويژه به احتکار غالت می. گذاشتند بيکار می

در چنين شرايطی لزوم بر انداختن اساس اقتصادی کھن باز ھم بيشتر . ساخت گشت و وضع زحمتکشان را دشوار می

  .شد می

کرد که به ھر قيمتی که باشد تحوالت عميق اقتصادی و اجتماعی روی دھد و اقتصاد بر  له ايجاب میأطعی اين مسحل ق

  .پايۀ نوين يعنی بر پايۀ سوسياليستی ساخته شود

 به عمل آمد جنبۀ دموکراتيک ضد امپرياليستی و البانیالبته مبرم ترين تحوالت اقتصادی و اجتماعی که پس از رھائی 

داد که  ی به شمار می آمد و امکان میئاجرای اين تحوالت ادامۀ ناگزير و منطقی انقالب توده . دالی داشتضد فئو

  .انقالب به پايان برده شود
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ی به اِعمال وظائف ديکتاتوری پرولتاريا پرداخت، ئ و در ھنگامی که قدرت توده  ولی در شرايط سياسی که پيش آمد

نتظر نماند که کليۀ وظائف دموکراتيک به آخر برسد تا بعداً وظائف سوسياليستی را  و م حزب نمی توانست منتظر بماند

داد که اجرای سريع تحوالت دموکراتيک فوراً با تحقق   امکان میالبانیتناسب قوای طبقاتی در . به تحقق در آورد

  .تحوالت سوسياليستی ھمراه گردد

  . تماعی کردِن وسائل عمدۀ توليد از طريق ملی کردن آنھامھمترين و قطعی ترين تحوالت مذکور عبارت بود از اج

 بر قرار شد گام نخستين و اقدام مقدماتی در راه ملی کردن وسائل ١٩۴۴مبر  دولت بر توليد و توزيع که در دسنظارت

 ملی شد بر بنگاه ھای سرمايه ھای اين نظارت در عين حال شکلی از نظارت کارگری بود و شامل می. عمدۀ توليد بود

  .گذاشتند ثير میأی تئو خارجی که با فعاليت خود در مجموعۀ اقتصاد توده 

کارگران به کمک ارگان ھای . شدند گرفت که از طرف دولت معين می اين نظارت به وسيلۀ کميسر ھائی انجام می

مکان يافتند که حزبی و کميسر ھا فعاالنه در سازمان دادن توليد و رھبری بنگاه ھا شرکت جستند و به اين طريق ا

نظارت کارگری امکان داد که ظرفيت توليد . دست آورنده نيروی خويش را بيازمايند و صالحيت الزم در ادارۀ توليد ب

طبقۀ کارگر با اِ عمال اين . بنگاه ھا، منابع و ذخائر مواد اوليه و مصالح ساختمانی و سوخت به خوبی شناخته شود

  .از ملی شدن در دست بگيرد و اداره کندنظارت آماده شد که بنگاه ھا را پس 

 تباعايک ماه بعد قانون جديدی مقرر داشت که اموال .  معادن و ساير اموال مھاجران سياسی ملی شد١٩۴۴مبر در دس

 ھا و اموال سه شرکت سھامی متعلق به موجب اين قانون بانک ملی، ساير بانک.  مصادره شودالبانی در المانايتاليا و 

 کليۀ ١٩۴۵در .  شدالبانی افتاد و ملک مشترک خلق البانیدست دولت ه به سرمايه داران خارجی، بدون غرامت ب

  .وسائل حمل و نقل متعلق به مالکان خصوصی در برابر تاوان معينی ضبط شد

ی اقتصاد به دست دولت افتاد و در خدمت توده ملی کردن ھای مذکور اھميت بسيار داشت و در اثر آنھا مواضع کليد

دول ه بر انداختن مواضع اقتصادی سرمايۀ خارجی به وابستگی اقتصادی کشور ب. ھای زحمتکش قرار گرفت

  .امپرياليستی خاتمه داد و استقالل سياسی کشور را بازھم بيشتر تقويت کرد

اما از لحاظ مضمون اقتصادی و . يک داشت از لحاظ شکل خود جنبۀ عمومی دموکرات١٩۴۵ملی کردن ھای سال 

گرفت و  ملی کردن ھای مذکور به سود توده ھای زحمتکش صورت می. رفت اجتماعی خود از اين حد فراتر می

از اين جھت ماھيتاً اجتماعی کردن وسائل عمدۀ توليد، . وسائل ملی شده را کامالً و مستقيماً به خدمت آنھا در آورد

  .وجود آمده ی بر اين پايه بئبخش سوسياليستی دولتِی اقتصاد توده . سوسياليستی بوداجتماعی کردن با خصلت 

ی در اين امر که توده ھای زحمتکش را ھر چه بيشتر به نوسازی کشور، به زندگی سياسی، ئاتحاديه ھای حرفه 

رت عامل مھمی در اين اتحاديه ھا تحت رھبری حزب به صو. اجتماعی و دولتی بکشانند نقش خاصی بر عھده داشتند

اين اتحاديه ھا به ويژه مساعی فراوان به کار بردند تا توليد و بازدھی . ی در می آمدندئعملی ساختن وظائف قدرت توده 

ی و سياسی خويش را به ئکار را افزايش دھند، وضع و شرايط کار کارگران را بھبود بخشند و ھمچنين آموزش حرفه 

  .پيش برانند

وجود آمدند ه تين کئوپراتيو ھای مصرف به منظور رفع حوائج کارگران و کارمندان در شھر ھا ب نخس١٩۴۵ والیجدر 

در شرايطی که سھم بخش دولتی در بازرگانی ھنوز بسيار کم بود اين . ی بودندئکه نخستين سازمان ھای اقتصادِی توده 

 عليه احتکار و بازار سياه بازی میارزه کئوپراتيو ھا نقش مھمی در تدارک منظم مايحتاج زحمتکشان شھر ھا و در مب

پرداخت به کار توضيحی و اقناعی عظيمی در ميان  حزب در عين حال که به ايجاد کئوپراتيو ھای مصرف می. کردند

  .پيشه وران مشغول بود تا آنھا را به سوی کئوپراسيون براند
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 تروز ھشت ساع.  کارگران و کارمندان ھمراه بودايجاد بخش ھای سوسياليستِی اقتصادی با اتخاذ تدابير مھمی به سود

حق پانزده روز . صرف نظر از سن و جنس کارگر برای کاِر برابر دستمزد برابر مقرر گرديد. کار بر قرار شد

  .بيکاری تقريباً به کلی بر افتاد. مرخصی ساليانه با حقوق شناخته شد

 ھای جديد در یزحمتکشان تا حدی بھبود يابد و زمينۀ پيروزاين کاميابی ھای انقالبی موجب گرديد که شرايط زندگی 

  .رشد اقتصادی و اجتماعی کشور بر مبانی سوسياليستی فراھم آيد

  

  ...ادامه دارد

  


